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Słowo wstępne

Tytuł książki brzmi: Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość. 
Grom adzim y w niej przemyślenia badaczy, którzy zajm ują się rozmo
w ą - j e j  strukturą, zasadami, funkcjonowaniem, teorią, kontekstem 
kulturowym  — w wym iarze diachronicznym. Badają teksty osadzone 
w konkretnym czasie historycznym. W ypowiadają się także ci badacze, 
k tórzy rozpatrując rozm owę w planie synchronicznym, w idzą  w niej 
wydarzenie, akcję -  przebiegające, rozgrywające się w czasie. Zatem 
pojęciem dla nas istotnym jest czas.

Pow inniśm y też wyjaśnić, dlaczego w tytu le tego zbioru studiów 
pojawia się słowo konwersacja. Występuje ono w dwóch kontekstach. 
Badacze traktują je jako nazwę określonego gatunku mowy należące
go do rodziny gatunków o strukturze dialogowej. W  takim ujęciu kon
wersacja jest w ięc spokrewniona z rozm ową, ale jako typ rozm owy 
kulturalnej przeciwstawia się naturalności rozmowy „potocznej” .

A le  konwersację można też ujmować tak, jak  czyn ią  to badacze
o orientacji interakcjonistycznej: jako synonim iczną etykietkę w yda
rzen ia  językowo-kom unikacyjnego, które określa ją  pojemnym i też 
dwuznacznym terminem interakcja. Takie szerokie użycie pojawia się 
też w słynnym  sform u łow an iu  G rice ’owskich  m aksym  konw ersa- 
cyjnych, które w istocie stanow ią zaprzeczen ie tego, co dla konw er
sacji -  jako gatunku -  jest szczególne: gry, błyskotliwości, opalizowa
nia słów.

Ta dwoistość ma źródło w pochodzeniu słowa, które staje się też 
term inem genologicznym. Język źródłowy polskiego zapożyczenia sło
wa konw ersacja  nie jest tu wcale jednoznaczny. D ic tio n n a ire  ency- 
klopedique general [Paris 1992, Hachette] definiuje conversation nastę
pująco: ,.1. Echange de propos entre deux ou plusieurs personnes, sur



des sujets varies. [...] 2. M atiere, sujet de cet echange. [...] 3. Art, ma- 
niere de s’entretenir en societe des sujets les plus divers. [...]”

Przyw ołajm y też język  angielski, który ma obecnie znaczny wpływ 
na term inologię językoznawczą. Wielki słownik angielsko-polski P W N
-  O xford  [pod redakcją Jadw igi Linde-Usiekniewicz. W arszawa 2002, 
W ydawnictwo Naukowe P W N ] w haśle conversation  podaje dwa pol
skie odpowiedniki: rozmowa  i konwersacja. Pojaw ia się tu także e le 
ment kulturalny: the art o f  conversation  ‘sztuka konwersacji’ .

K siążka Czas i konwersacja. Przeszłość i współczesność to trzeci 
zbiór artykułów poświęconych badaniu rozmowy. Dotychczas ukaza
ły  się: Porozm aw ia jm y  o rozm ow ie. L ingw istyczne aspekty d ia logu  
[Katow ice 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego] i Język a nowe 
m edia  [Katow ice 2004, W ydawnictwo Uniwersytetu  Śląskiego]. „R óż
ne zagadn ien ia , różne ujęcia, różne m etodologie, perspektyw a dia- 
chroniczna i ogląd synchroniczny, badanie tekstów o różnym statusie 
genologicznym , analiza tekstów współczesnych i dawnych” -  tak D a
nuta Ostaszewska [w artykule Instytut Języka Polskiego Uniwersyte
tu Śląskiego: propozycje i osiągnięcia naukowe w zakresie językoznaw
stwa polonistycznego u p rogu  dwudziestego pierwszego wieku, K a to 
wice 2005] charakteryzuje dotychczasowe zainteresowania problem a
tyką konwersacyjną badaczy ze środowiska katowickiego i kilku innych 
ośrodków naukowych, których połączyło zainteresowanie in terakcja
mi werbalnym i.

Redaktorzy
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K a m illa  T erm ińsk a

Uniwersytet Śląski

Czas i rozmowa. Alegorie epistemiczne

Pogoda czasu niechaj będzie z tobą
twojego czasu i czasu gwiezdnych zegarów, po
goda klepsydry, którą odwraca sędzia Joanny, 
przestrzeni od nas do nas, zaćmienie do zaćmie
nia, czasu skurczonego w sprężynie i czasu 
zebranego w gasnącym słońcu 
pogoda pogoda

Jarosław Iwaszkiewicz: Mapa pogody

Rozproszone w przestrzen i i czasie ku ltury w ytw orzyły  całkiem  
odmienne konceptualizacje czasu, jego partycji, przeżywania i w alo
ryzowania. Powszechnie uważa się nawet, że charakterystyczna dla 
danej cyw ilizacji w izja czasu jest jej najbardziej znamiennym atrybu
tem czy wręcz zasadą organizującą — „głęboką strukturą” 1. Od opubli
kowania słynnej analizy wyrażania tego pojęcia w języku hopi2 lin 
gwistyka nie przechodzi obojętnie nad rozmaitymi ujęciami czasu ofero

1 „[...] każdą kulturę da się odnieść do jej głębokiej struktury ukrytej. Przyjmujemy, 
że stanowi ją  funkcjonująca w danej kulturze struktura czasu. Znajomość specyficznej 
dla danej kultury struktury czasu przyczynić się może do zrozumienia znaczenia pod
stawowych cech tej kultury jako określonego zespołu ważnych dla niej regularności — 
a także do zrozumienia podstawowych zasad, zgodnie z którymi kultura ta się zmienia.” 
A. Paw ei.CZYŃska : Czas a modele zmiany kulturowej. W: Problemy wiedzy o kulturze. Red. 
A. B rodkka, M. HoPKlNCiElt, J. L ai.kwicz. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1986, s. 121. „Czas 
jest systemem głębokim życia kulturalnego, społecznego i osobistego. W zasadzie nic 
nie odbywa się poza jakąś ramą czasową. Czynnikiem komplikującym relacje m iędzy
kulturowe jest posiadanie przez każdą kulturę własnych ram czasowych z unikalny
mi wzorami.” E.T. Hau.: Taniec życia. Inny wymiar czasu. Warszawa 1999, s. 10.

- B.L. Whokp: Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa 1982. Rozprawa: Momentalny 
i odcinkowy aspekt czasowników w hopi, s. 91-97, została wygłoszona w formie refe
ratu w 1935 r. przed Linguistic Society o f America.



wanymi jej w dziesiątkach opracowań. Mnożą się teoretyczne i deskryp- 
tywne propozycje podziału, w których prymarne dychotomie, np. czas 
świecki i hierofaniczny, indyw idualny i kosmiczny lub linearny i cy
kliczny, zamknięty i otwarty, tempus i chronos, zostały zmultyplikowa- 
ne3. Ze zjaw iskiem  dyskursywnego zw ielokrotn ien ia  czasów współ
istnieje wzrost liczby teorii filozoficznych na różne sposoby problema- 
tyzujących tem poralizację bytu, świadomości i języka. Pom inąw szy 
okruchy dzieła H eraklita z jego żyw ą po dziś m etaforą czasu jako pły
nącej wody, do najwybitniejszych należy zaliczyć, jak mniemam, kon
cepcje św. Augustyna1, Imm anuela Kanta3, Edmunda Husserla6, Mir- 
cea E liadego7, H enri Bergsona8, A lfreda N. W hiteheada9, M aurice ’a 
M erleau-Ponty’ego10 i K arla  Jaspersa11. Pojęcie czasu często om aw ia
ne jest w dziełach specjalistycznych, łącznie z zagadnien iam i m ate
m atyczno-fizycznym i12, logicznym i13, gram atycznym i (w  każdym pod
ręczniku gram atyki opisowej i historycznej), k rytycznoliterack im i14, 
teologicznym i15, m etafizycznym i16, antropologicznym i17, historiozoficz-

* Por. kategorie (cykliczny, niehistoryczny czas działań codziennych, cykliczny czas 
natury, linearny, wektorowy [...] świecki czas historyczny, wektorowy, finalistyczny czas 
zbawienia, cykliczny czas liturgii, nie zamknięty linearny czas działań społecznych, 
wieczność, atemporalny cel końca historii) wprowadzone przez: A. G uriew icz : Katego
rie kultury średniowiecznej. Warszawa 1976. Por. także pięć zasadniczych typów czasu 
(biologiczny, fizyczny, subiektywny, metafizyczny, monochroniczny i polichroniczny czas 
mikro) w: E.T. H all : Taniec życia...

4 Sw. Augustyn: Wyznania. Kraków 1994.
5 I. K a n t : Krytyka czystego rozumu. T. 1-2. Warszawa 1957.
'' E. H usserl: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. T. 1. W arsza

wa 1967.
7 M. Eliade : Traktat z h istorii religii. Warszawa 1966.
8 H. B ergson: Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki. In tu icja  filozoficzna. Postrzeżenie 

zmiany. Dusza i ciało. Warszawa 1963.
” A.N. W hitehkad : Nauka i świat nowożytny. Kraków 1987.

M. Meri.KAU-Ponty: Fenomenologia percepcji. Warszawa 2001.
"  K. J aspers: Filozofia  egzystencji. Warszawa 1990.
12 Z. A ugustynek : Natura czasu. Warszawa 1975.
1:1 Logika klasyczna nie zawiera w sobie funktorów czasu, co jest notabene powo

dem niemożności w pełni adekwatnego zilustrowania np. tez dwuwartościowego ra
chunku zdań z konieczności uc^asowionymi wypowiedzeniami języka naturalnego. Od 
połowy ubiegłego wieku następuje rozwój logik temporalnych inkorporujących w sie
bie różnorodne warianty pojmowania czasu. Np. J.-L. Garimbs: La logique du temps. 
Paris 1975; N. Rkschbk, A. Ur()UHart: Temporal Logic. Wien 1971.

11 G. Pom,kt: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Warszawa 1977.
' ’ E.L. M ascaij,: Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj. Warszawa 1988.

H. BuczyŃska-Garewicz: Metafizyczne rozważania o czasie. Kraków 2003.
17 Czas w kulturze. Oprać. A. Zajączkowski. Warszawa 1988. J. G uitto n : Sens czasu

ludzkiego. Warszawa 1989.



nym iis etc. Jest ono skontaminowane z równie pojemnymi pojęciami 
p rzestrzen i (czasoprzestrzeń ), zw iązku  przyczynow o-skutkow ego, 
zmiany, postępu, teleologii, ewolucji, mitu religijnego, eschatonu i in 
nych. Jednym słowem, pojęcie to stanowi dno konceptualnego leja utwo
rzonego przez dynamiczny w ir problemów, na którego obrzeżach znaj
duje się bezm iar aplikacji: od idiolektycznych koncepcji czasu imma- 
nentnie osadzonych w dziełach literackich19 poprzez skrystalizowane 
w aforystyce i paremiologii obrazy po całe serie tropów, idiomatyzmów, 
kolokacji.

Uporządkowanie tego gąszczu nie leży w zakresie moich lin gw i
stycznych ambicji ani naw et m ożliwości naukowych ograniczonych 
form ą artykułu. W  grę wchodziłaby jakaś schematyczna kategoryza
cja relacji łączących czas i rozmowę, która musiałaby się ściśle łączyć 
z bardzo pobieżnym om ówieniem  rozm aitych teorii obu fenomenów. 
Wymuszona symplifikacja zepchnęłaby na margines, lub wręcz kaza
łaby pominąć, problemy szczegółowe, n iepowtarzalne, niepoddające 
się wtłoczeniu w wyznaczone ramy. Wybrałam alternatyw ną metodę 
a legorycznego unaocznienia najistotn ie jszych  w edług mnie re lacji 
łączących oba pojęcia, traktując je  jako indefinibilia, co jest dla mnie 
równoważne, po pierwsze, z m ożliwością intuicyjnego, zdroworozsąd
kowego ich rozum ienia, po drugie zaś -  z defin iow alnością  jedyn ie 
w ramach określonej teorii.

Czas jest podatny na metaforyzację, przy czym najbardziej znana 
jest metafora heraklitejska. Inne, również rozpowszechnione, to sta
rzec vel kościotrup z kosą (m eton im iczn ie zastępowany n ią samą), 
w iatrak (z metonim icznym i żarnam i), zapalona świeca, pas płonącej 
trawy... Antropomorfizacja czasu oczywiście nie jest moim wymysłem, 
choć nie była nigdy potraktowana jako instrum ent badawczy. Inspi
rac ją  tak iego  je j w ykorzystan ia  były dla mnie w rów nym  stopniu 
ustalone w polszczyźnie obrazy, zgodnie z którym i czas biegnie, goni, 
ustępuje, obchodzi się z nam i łagodnie lub okrutnie, koi rany itd., oraz 
sam sposób ujmowania przez wybitnych znawców problemów zw iąza
nych z chronemiką. Za przykład niech posłuży stwierdzenie Edwarda 
T. Halla:

Czas mówi. Mówi wyraźniej niż słowa. Przesłanie, które nam przekazuje, docie
ra do nas. głośne i klarowne. Ulega ono mniejszym zniekształceniom niż komu-

'* B. S k akca : Granice liistoryczności. Warszawa 1989. K. P o m ian : Przeszłość jako  
przedm iot wiedzy. Warszawa 1992.

,!l K. T kkmińska: Czas w wypowiedzeniach postrzeżeniowych prozy Jarosława Iwasz
kiewicza. „Poradnik Językowy" 1987, nr 6.



nikaty języka mówionego, a to dlatego, że manipuluje się nim nie tak świadomie.
Czas może wykrzyczeć prawdę tam, gdzie słowa kłamią.20

Proponowane przeze mnie personifikacje typologizują w ięzi m iędzy 
rozm ow ą i czasem, uzew nętrzn iają niektóre z nich, podatne są rów 
nież na dookreślenia i modyfikacje. Są zatem użytecznym narzędziem  
w tej niestałej, pełnej niedomówień, sferze.

Towarzysz rozmowy

Czas dotrzym uje rozm ow ie kroku (b iegn ie z n ią lub się w lecze), 
pozostaje z n ią w kontakcie, jest jej nieodłącznym kompanem. Czas 
jest ze wzajemnością zainteresowany rozmową, ona współuczestniczy 
w jego sprawach. W  tym ujęciu rozmowa jest działaniem wśród innych, 
również obdarzonych sensem, działań. Sposobem bycia, grą  językową, 
językowym  wykonywaniem określonych zadań, realizacją scenariusza 
itd. Czas jako towarzysz rozm owy jest jednocześnie czasem tak indy
widualnym , jak  społecznym i kosmicznym. Naturalna zm iana regu
larn ie następujących po sobie dni i nocy wspomagana jest zegarem , 
la t i pór roku -  kalendarzem . Nasza do pewnego tylko stopnia cyr
kularna codzienność wypełniona jest powtarzającym i się czynnościa
mi (np. sprzątanie, przygotowanie posiłków, czynności fizjo log iczne) 
oraz zrytualizow anym i rozm owam i (pow itania, w yrazy zatroskania, 
typu: „Jak ci poszło w szkole?” , „Co tam u was w pracy?” , „Co jadłeś na 
obiadek w przedszkolu?” i in.). W szystko to obdarzone jest pewnym  
kwantum zmienności oraz do pewnego stopnia jest finitywne. Zupeł
nie jak  sprzęty domowe, np. chodzik dziecięcy używany w ielokrotn ie 
w ciągu każdego dnia przez dziecko od pewnego momentu jego życia, 
w coraz bardziej doskonały sposób, a na koniec, jako niepotrzebny, 
odrzucony. Sprzęty zresztą, będąc tem atam i rozmów, są również no
śnikam i czasu (K toś powiedział, że jesteśm y epizodam i w ich życiu). 
N a przykład chodzik może być zniesiony ze strychu, gdzie „czekał” na 
dziecko, odkąd wyrosła z niego matka innego już dziecka. Tego typu fakt 
nie mógł zostać w rodzinie przemilczany. Kosmiczny czas natury deter
m inuje czynności gospodarcze, szczególnie w rolnictwie, sposób ubie
rania się, odżywiania itd. Czynnościom tym towarzyszą rozm owy ko
mentujące, wyjaśniające, instruujące. Cykliczność czasu towarzyszy (rok

2,1 E.T. H au,: Bezgłośny język. Warszawa 1987, s. 27.



szkolny) ludzkiem u, w ypełn ionem u rozm ow am i kszta łcącym i (so
cjalizacją wtórną), dorastaniu. Ono samo wpisane jest w indywidualną 
fin ityw n ą  liniowość, która z perspektywy społecznej zwana jest w y
m ianą pokoleniową21. Jeżeli babcia mówi do wnuczki, która pomaga 
jej w nakrywaniu stołu: „Tego, że łyżkę kładzie się po prawej stronie 
talerza, uczyła mnie kiedyś moja babcia. Mam nadzieję, że ty też tego 
nauczysz kiedyś swoją wnuczkę.” , to czas (pamięć i rzutowanie w przy
szłość), przywołany przez to proste zdanie [raczej: wypowiedzenie] obej
muje sobą siedem (!) pokoleń, około półtora wieku.

Czas ten, bez względu na to, czy liniowy, czy kolisty, fin itywny czy 
otwarty, nie jest ciągły, nie biegnie bez przerwy i w sposób jednostajny. 
Jako towarzysz rozmowy poddawany jest waloryzacji. Może być wro
gi -  w tedy na ogół się dłuży, lub przyjacielski -  i w tedy gna „na łeb, 
na szyję” . Zdarza ją  się w nim, zrela tyw izow ane do osobowości, w ie 
ku, wykształcenia itp., retardacje (np. momenty oczekiwań, zaw sty
dzeń, lęku) lub momenty przyspieszeń (np. wytchnienia, radości, fa 
scynacji wykonywaną pracą). Zdarza się nam również -  gdy znajdu
jem y się bez reszty we władzy miłości czy rozpaczy, gdy zatapiamy się 
w m odlitwie, kontemplacji lub błogostanie estetycznym, słowem, gdy 
m iotają nami silne namiętności, lub przeciwnie -  wyciszamy się, zb li
żając do stanu podobnego nirwanie -  przeżywać trudny do sprawoz
dawczego wysłow ien ia „czas skondensowany”22.

Rzeczywistość codzienności trzeba lub można opuścić, lecz powrót 
do niej jest ex defin itione  niejako konieczny. Jakich innych rzeczyw i
stości jesteśm y gośćmi? Jest to fizjologicznie obligatoryjna rzeczyw i
stość snu z jej profetycznymi lub retrospektywnymi marzeniam i i swo
im własnym czasem. To rzeczywistość sztuki: książki, filmu, koncertu 
z czasowością opisywaną w specjalistycznych opracowaniach. Wyznaczo
nym przez kalendarz liturgiczny świętom, nabożeństwom, obrzędom 
towarzyszy czas święty sprzęgający ahistoryczną m ityczną przeszłość 
(w  religiach monoteistycznych — również historyczną) z teraźn iejszo

21 Skierowana do Edypa zagadka Sfinksa, znajdując zastosowanie nie tylko do 
człowieka (czy każdej jednostki żywej, która przychodzi na świat, rozwija się, jest doj
rzała i, podlegając w wieku starczym różnym aberracjom, umiera), lecz i do gatunków, 
cywilizacji, idei, mód intelektualnych, kierunków artystycznych etc., zwie się senili- 
zmem. Koncepcja ta jest ostatnio na gruncie ewolucjonizmu skutecznie podważana.

Terminu tego, wprowadzonego przez M. Eliadego (Czas święty i mity. W: Sacrum
-  m it -  historia. Warszawa 1970, s. 89-124), nie należy łączyć z używanym przez Ja
dwigę Staniszkis (J. Staniszkis : Władza głobatizacji. Warszawa 2003) pojęciem spra
sowania czasów historycznych, czyli procesów dostosowawczych różnych konceptualnie 
sposobów organizacji życia społecznego oraz wynikających z nich konfliktów i nieporo
zumień (również słownych).



ścią i eschatologicznym bezmiarem przyszłej atemporalności. Bezcza- 
sowość oraz stopienie się czasów subiektywnego i obiektywnego p rzy
sługuje napotkaniu Absolu tu  w przeżyciu  m eta fizycznym  oraz tak 
zwanych Jaspersowskich momentów granicznych, gdy cierpim y lub 
em patycznie uczestniczymy w cierpieniu bliskiej osoby, gdy stykam y 
się ze śm iercią najbliższych i antycypujem y w łasn ą  gdy mamy n ie
m ożliw e do un iesien ia poczucie w iny i przegranej, mimo pon iesio
nych ofiar, walki. Tym innym rzeczywistościom towarzyszą więc inne 
czasy niż ten charakterystyczny dla codzienności. Jeden z nich zam ie
ra przy otw ieraniu się człowieka na transcendencję, lecz ono właśnie 
jest bezsłowne.

Świadek rozmowy

Czas nie jest bezpośrednim uczestnikiem rozmowy. Obserwuje j ą  
analizuje, interpretuje. I daje świadectwo przed jakąś instancją która 
powołała go na świadka, jakimś uznanym audytorium. N ie znaczy to 
jednak, że św iadek nie może być za in teresow any treścią  rozmowy. 
Pom inąwszy już fakt, że trudno uzyskać bezstronne świadectwo, może 
on p rzec ież  być pow ołany w charak terze  św iadka oskarżen ia  lub 
świadka obrony. Świadek składa relację z rozmowy, która już się od
była, interpretuje j ą  czyni zrozumiałą. Była ona jedną z wielu, które 
słyszał, jedną z wielu, w których brali udział interlokutorzy, razem czy 
osobno. Być może, nie jest on jedynym  świadkiem  i jego sprawozda
nie jest niespójne lub komplementarne wobec pozostałych. Być może, 
zwrócił uwagę na te jej elementy, które przez innych pozostały n ie
zauważone, lub dodał jeszcze jeden dowód ich jawności i powszech
nej znajomości.

Czas, k tóry jest obecny, stosuje przeróżne taktyk i komentujące. 
Jest n ią np. empatia, wczuwanie się w role rozmówców. Czas odkrywa 
ich intencje, cele, usprawiedliwia wybór prowadzących do nich środków, 
motywuje ich wypowiedzi. Albo odkrywa okoliczności rozmowy, zw ra
ca uwagę na jej uwarunkowania, podkreśla zewnętrzne, „strukturalne” , 
konieczności, które do niej doprowadziły, zwraca uwagę na idiogra- 
ficzną wyjątkowość lub na prawidłowości i powszechnie respektowa
ne konwencje, którym i była determ inowana. Może oceniać jej konse
kwencje i przew idywać skutki.

Jest twórcą teorii opisu, historiozofem i historykiem  (np. h istory
kiem idei. sztuki czy lingw istą zainteresowanym  zm ianami znaczeń



wyrazów). N ie musi jednak zajmować się wyłącznie, rozumianą restryk
cyjnie, diachronią, chociaż stanowi ona zasadniczy przedm iot za inte
resowań. Formułuje prawa synchroniczne, ujmując ogólne praw idło
wości, których dana rozmowa (dokument), wtopiona w inne, jest ilu 
stracją, dowodem, podstawą wnioskowania. Tak działa badacz ujaw
niający np. zależności m iędzy rozwojem  osadnictwa niem ieckiego na 
ziem iach polskich w XV wieku a in w azją  zapożyczeń leksykalnych. 
Prawa diachroniczne dokumentują, na zasadzie przyczynowo-skutko
wej, ewolucjonistycznej czy teleologicznej, wcześniejsze uwarunkowa
nia późniejszych następstw. Na tej samej zasadzie odbywa się formuło
wanie preskrypcji, z tym że różna jest podstawa stwierdzania ich zasad
ności. O ile deskryptywne prawa diachroniczne ocenia się, pomijając 
sprawy logiki, ze względu na wyjaśniającą trafność ujęcia, o tyle w pra
wach preskryptywnych ocenia się w zasadzie słuszność, celowość i udo
kum entowaną wartość samych przesłanek. Oczywiście, te dwie tak 
tyki mogą być, i są, łączone; prawa diachroniczne stanowią przesłanki 
wnioskowań synchronicznych, artykułując kierunki zm ian historycz
nych.

Czas, który zajmuje się rozmowami toczonymi w innym, zazwyczaj 
przeszłym, czasie, nie jest samodzielny, bezstronny i nieuwarunkowany. 
Trybunał, przed którym wygłasza on swą kwestię, nie jest niezawisły, 
obiektywny. Uzależnieni są wspólnie, a my razem z nimi, od aktualnej, 
mieszczącej się w sferze „milczącej w iedzy” , głęboko uwewnętrznionej 
koncepcji czasu. „Sprawozdanie” byłoby prawdopodobnie zupełnie inne, 
gdybyśmy, jako wyznawcy zaroastryzmu (a jest ich w świecie ok. 130 000), 
wierzyli, iż historia wszechświata obejmuje dwanaście tysięcy lat i dzieli 
się na cztery etapy, przy czym żyjemy tuż przed końcem świata, oczysz
czeniem go w ogniu i przem ianą życia2:ł.

Bohater rozmowy

Czas jest bohaterem  rozmowy. M ożna go opisywać, modelować, 
można opowiadać o nim plotki, kłamstwa, oskarżenia. Można go paro
diować, wyśmiewać, lekceważyć lub przeciwnie -  podkreślać jego gro
zę, żarłoczność, nielitościwość. Można przydawać mu maski i przebra
nia, używać starych (Kronos pożerający własne dzieci, androgyniczny 
Zerwań...) i nadawać nowe imiona. Można go zreifikować, utracić, szu-

3:1 Zaroastryzm. W: M. E i .iadk. I.P. C oumano : Słownik rcłigii. Warszawa 1994. s. 224.



kać i odnajdywać. Można w bez liku specjalistycznych opracowań docie
kać jego prawdziwej istoty i bądź uznać go po Leibnizowsku za atry
but materii lub świadomości, bądź przydać mu, za Newtonem, samo
istną realność. Za Kantem  z kolei można nazwać go aprioryczną for
mą wrażliwości i uznać za intuicję warunkującą wszelkie doświadcze
nie zarówno zm ysłowo uchwytnych właściwości św iata zew nętrzne
go, jak  i wewnętrzną formę samej świadomości. M ożna poddawać go 
partycji, np. przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i ustanawiać m ię
dzy nimi hierarchizujące relacje. Dwie poaugustyńskie symplifikacje 
są wobec siebie w opozycji. Pierwsza mówi, że przeszłości już nie ma, 
przyszłości jeszcze nie ma, istnieje jedynie teraźniejszość. Konkuren
cyjna natomiast głosi, że teraźniejszość nie istnieje, to tylko ruchoma 
granica m iędzy przeszłością i przyszłością. Rozważan ia nad czasem 
stanowią zaczyn dwu szkół filozoficznych: W hiteheadowskiego proce- 
sualizmu i recentyw izm u „naszego” filozofa Józefa Bańki, profesora 
z Uniw ersytetu  Śląskiego.

W izu a lizacje  czasu są częstym  tem atem  tw órczości literack ie j, 
owej szczególnej rozmowy toczonej przez autora z czytelnikiem  za po
średnictwem  dzieła. Przytoczę trzy obrazy. P ierw szy  to Iw aszk iew i- 
czowski obraz czasu tego przeraźliwego wiatraka dni i nocy, który wszyst
ko tłam si swym w irem 24. Drugi stworzony przez Hannę Malewską:

Czas, bóstwo czczone niegdyś w Rzymie pod postacią starca z kosą, był zawsze 
z M iastem w szczególnym przymierzu; kosy używał na jego nieprzyjaciół, w iecz
ność zaś Romy ozdabiał wciąż nowymi wieńcami wśród śpiewów i okrzyków na 
cześć pięknego kupidynka -  Nowego Roku -  potem zaś wśród kadzideł chrześci
jańskich procesji. Teraz jednak ów czas jak gdyby zatrzym ał się dla Rzymian.
I to zapomniał odejść ów właśnie zgrzybiały wstrętnie staruch z końca roku i trzę
sącą się dłonią wciąż trzym ał kosę nad ich głowami.-'’

Trzeci, przywołujący prastary mit o nieśmiertelnym wężu, jest autor
stwa Andrzeja Sapkowskiego:

Czas -  powiedziała N im ue -  nie ma początku ani końca. Czas jest jak wąż Uro- 
boros, który chwycił zębami własny ogon. W każdym momencie kryje się wieczność. 
A  wieczność składa się z chwil, które ją  tworzą. Wieczność to archipelag chwil. Da 
się wśród tego archipelagu żeglować, choć nawigacja jest bardzo trudna, a zbłą
dzić jest niebezpiecznie. Dobrze jest mieć latarnię morską, której światłem moż
na się kierować. Dobrze jest wśród mgły usłyszeć wołanie...-“

,]. Iwaszkiewicz: Pasje błędomierskie. W arszaw a 195K, s. 259.
H. M a i.kwska: Przem ija postać świata. Warszawa 1986, s. 403.

-“ A . Sadkowski: Pani jeziora. Tom piąty sagi o wiedźm i nic. Warszawa 2001. s. 253.



Najsłynniejszy hymn o czasie znajduje się na kartach Biblii, w Księ
dze Koheleta. Przytoczę go niemal in extenso:

1 Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem:

2 Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,

3 czas zabijania i czas leczenia, 
czas burzenia i czas budowania,

4 czas płaczu i czas śmiechu, 
czas zawodzenia i czas pląsów,

5 czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,

6 czas szukania i czas tracenia, 
czas zachowania i czas wyrzucania,

7 czas rozdzierania i czas zszywania, 
czas milczenia i czas mówienia,

8 czas miłowania i czas nienawiści, 
czas wojny i czas pokoju.

9 Cóż przyjdzie pracującemu 
z trudu, jaki sobie zadaje?

10 Przyjrzałem  się pracy, jaką  Bóg obarczył ludzi, 
by się nią trudzili.

11 Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, 
dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, 
tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, 
jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. [...]

14 Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, 
na wieki będzie trwało:
do tego nic dodać nie można 
ani od tego coś odjąć.
A  Bóg tak działa, by się Go [ludzie] bali.

15 To, co jest, już było,
a to, co ma być kiedyś, już jest;
Bóg przywraca to, co przeminęło. [...]

17 Powiedziałem  sobie:
Zarówno sprawiedliwego jak i bezbożnego 
będzie sądził Bóg:
na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn 
jest czas wyznaczony.-7

-7 Biblia Tysiąclecia. Wyd. HTML. Oprać. Zespół Informatyki Papieskiego Wydziału 
Teologicznego. Poznań.



Budowniczy rozmowy

Czas buduje każdą rozmowę, ustanawia jej fundament i szkielet:

(...) każdy akt językowy osadzony jest w czasie. N ie istnieje bezczasowa forma se
mantyczna. Używając danego słowa, budzimy jak gdyby do rezonansu całą jego 
uprzednią historię. Tekst gnieździ się w konkretnym czasie historycznym; posia
da to, co językoznawcy nazywają strukturą diachroniczną. Pełne odczytanie ozna
cza odtworzenie wszystkich możliwych okoliczności wartości i intencji, które rze
czywiście towarzyszą mowie.21*

W szystkie języki indoeuropejskie mają charakterystyczne dla sie
bie system y orientacji treści zdania wobec momentu jego w ypow ia
dania; równoczesność to praesens, uprzedniość -  perfectum , a p rzy 
szłość — fu turum . Graficznie można to przedstawić jako trójząb, przy 
czym szpikulec środkowy znajduje się po przeciw ległej stronie trzo 
nu, na którym umieszczony jest moment powstawania tekstu. Są to 
tzw. czasy bezwzględne. Każdy z „zębów” można obudować mniejszymi, 
w yrażającym i zrela tyw izow aną do niego uprzedniość, teraźniejszość 
i przyszłość (tzw. czasy względne). Schemat ten, a nawet bardziej skom
plikowany, powstały poprzez powtarzanie powyższej czynności, może 
być semantycznie wyrażony w każdym języku. Środki, które po temu 
służą, są natury gramatycznej (specjalne formy koniugacyjne), leksy
kalnej (autosemantyczne i synsemantyczne wyrazy) oraz składniowej 
(głównie zdania podrzędne czasowe). Niektóre języki ograniczają jedne 
instrumenty wyrażania czasowości kosztem drugich, niemniej zawsze 
is tn ieje  możliwość w yrażen ia najbardziej skom plikowanego układu 
czasów, nie występującego form alnie w gramatyce danego języka.

Wypadałoby w tym miejscu podkreślić zasadniczą różnicę m iędzy 
fra zą  zbudowaną w którymś z języków  indoeuropejskich a fra zą  se
micką, przy czym szczególnie wyrazistym  przykładem kontrastu jest 
zdanie zbudowane w klasycznym, biblijnym języku hebrajskim. Wśród 
gram atyczn ych  k a tego rii h eb ra jsk iego  predykatu  (osoba, liczba, 
aspekt, tryb) brak bow iem  odniesien ia do momentu w ypow iadan ia  
tekstu. Z tego. poza innymi, powodu mówi się, że hebrajski jest ję zy 
kiem świętym, szczególnie dostosowanym, by mówić o atemporalnym, 
w iecznym  Bogu i Jego dziełach. Jeżeli z p ierwszego zdania Genesis: 
„N a początku Bóg stworzył niebo i ziem ię” „odejm iem y” preteritalne 
uczasowienie, to proces stw arzan ia  może konceptualnie obejmować

G. Stkinkis: P o wieży Babci. Problemy języku i przekładu. K raków  2000, s. 57.



naszą teraźniejszość. Jeżeli z tetragram u JH W H  objawionego M ojże
szowi, a tłumaczonego jako „Jestem” zdołam y usunąć teraźniejszość, 
wypełniona dostojeństwem głębia Boskiego Im ien ia przejmuje dresz
czem i zapiera dech w piersiach. Niemniej jednak to właśnie w „oczysz
czonym” z morfologicznej kategorii czasu klasycznym języku hebraj
skim wyrażono niejako absolutną przeszłość i absolutną przyszłość. 
M yślę z jednej strony o uprzedniości wobec il lo  tempore, m itycznego 
czasu stworzen ia św iata29, z drugiej zaś o apokaliptycznych wizjach 
Armagedonu, Sądu Ostatecznego i posttemporalnego, wiecznego escha- 
tonu zawartych w księgach prorockich.

Rozpatrując genetyczne współzależności m iędzy zasadniczym m i
tem religijnym panującym w danej kulturze, cyw ilizacją którą ona w y
tworzyła, a językiem  z implantowaną weń koncepcją czasu, nie można 
dojść do defin itywnych rozstrzygnięć. M ożna jednak mówić o w ie lo 
rakich, skomplikowanych zależnościach m iędzy tym i trzema najistot
n iejszym i dla człow ieka i dla samego poczucia jego człow ieczeństwa 
fenomenami.

Zarządca rozmowy

Czas zarządza rozmową. Jego absolutna władza wielorako deter
minuje wszelkie działania komunikacyjne. W  sytuacji, w której mamy 
do czyn ienia z porozum iewaniem  się, do kom petencji kom unikacyj
nej należy również w iedza o przysługującej podmiotowi ilości czasu, 
czyli optymalnej długości wypowiedzi. Mówiący nie uczestniczy w akcie 
komunikacyjnym, tworząc go niejako „od zera” . M a on do swojej dys
pozycji w stępnie „ustrukturow ane” wzorce konkretnych gatunków  
mowy charakterystycznych dla wszystkich „rejestrów ” komunikacji. 
Um iejętność wykorzystan ia należnego w ypow iedzi czasu na leży do 
„w iedzy m ilczącej” , przedteoretycznej i jest w m iarę restryk tyw n ie 
stosowana. Wszyscy wiemy, jak długie mniej więcej może być uroczy
ste przem ówienie marszałka sejmu wygłoszone do leciwych, S TO JĄ
CYCH  uczestników powstania warszawskiego, kawiarniana rozmowa 
„o niczym ” przyjaciółek, egzamin z filozofii języka. N iektóre restryk
cje czasowe są form alnie skodyfikowane (wypowiedź nie przekracza

2!J M yślę o słynnym hymnie Mądrości, spersonifikowanej jako młoda, radosna 
kobieta, która mówi o sobie, że istniała, nim powstały pierwsze dzieła Boga. Patrz: 
Prz 8. 22.



jąca..., mieszcząca się w czasie..., nie krótsza/dłuższa niż... itp.), inne 
opierają się na zinternalizowanych regułach com m on senseu, jeszcze 
inne są zdeterm inowane społecznym układem  życiowych pow iązań 
rozmówców, ich taktem  i uprzejmością, lub wyrachowanym  za łoże
niem przewidywanej skuteczności. Często wyznaczniki te zbiegają się. 
Najciekawszy referat na konferencji naukowej przestaje być przyjm o
wany z niesłabnącym zainteresowaniem po upływie pół godziny. W  roz
m owie rów n ież w ystępuje w ew nętrzna, zracjona lizow ana partycja 
czasu. Osoba, która „ma sprawę” do załatw ienia, w iększy prestiż lub 
wyobrażenia o tymże, która ma przez tradycję ugruntowany „obowią
zek” mówienia, „zaw łaszcza” w rozm owie w iększą ilość czasu, więcej 
i częściej „monologuje” . Norm y społeczne czasem zam ykają usta, np. 
„dzieciom  i rybom ” . N iek tó rzy  badacze tw ierdzą , że tzw. rozm ow y 
kobiet składają się z krótszych partii, poruszając w iększą ilość tem a
tów. Ilość czasu w rozmowie reglam entują m.in. instytucje, w ramach 
których są prowadzone, n iektóre tematy, status społeczny uczestn i
ków i ich konstrukcja psychiczna.

Jako „m ieszkańcy swojego czasu” ży jem y życiem  zdeterm inow a
nym przez naszą epokę. W  jakże oczyw isty  sposób w yraża  się owo 
uzależnienie w naszych „cv” staroświecko zwanych „życiorysam i” . To 
„nasze czasy” zdeterm inowały praw ie bez reszty ich form ę i treść30. 
Składane do różnych instytucji m ówią nie o nas, naszych uczuciach, 
marzeniach, przełomach psychicznych, lecz o naszej rynkowej u ży
teczności: w ieku, w ykształcen iu , dyspozycyjności, in te lek tualnych  
skłonnościach. Jeżeli nie pochodzimy z arystokratycznej rodziny, nie 
mamy znanego nazwiska, nasze pochodzenie przestało być istotne na 
zm erkantylizowanej płaszczyźnie społecznej. W  życiu rodzinnym na
tom iast narzucona nam kom ercyjność każe nam, jako „zstępnym ” , 
p ielęgnow ać poczucie zw iązku  z poprzedn im  pokolen iem  (spadk i) 
oraz troszczyć się o zabezpieczenie dorobku m aterialnego pokoleniu

Dla przykładu podam, również skonwencjonalizowany, „życiorys" opata etiop
skiej wspólnoty klasztornej zaczerpnięty z siedemnastowiecznego rękopisu sformuło
wanego w języku geez, którego kserokopia znajduje się w zasobach Zakładu Języków 
i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego (tłumaczenie własne): „Ośmielam się przy 
pomocy Ducha Świętego opowiedzieć i rozpowszechnić piękno dobroci i posłannictwo peł
nego łagodności żywota błogosławionego i świętego abuny Habta Sellase. Stanął on na 
spiżu Ewangelii, żeby pasać swe owieczki [używając] zielonego pręta orzecha. Przyjął 
obowiązki z prezbiterium Garizan Azal. które nie runęło [opierając się] na trwałych w ię
zach przepisów. I począł żeglować po morzu mądrości. Krążył jak słońce w bramie czte
rech żywiołów, przypasawszy miecz Trójcy, którym wycinał buntujących się przeciwko 
prawu. A  potem umarł [dnia] dwudziestego piątego, miesiąca -  alleluja -  nisan według 
kalendarza hebrajskiego, a według etiopskiego: [dnia] siedemnastego miyazya."



następnemu. Ku lt przodków i w ięź p lem ienna zeszły do podręczni
ków antropologii. Samotność zorientowanego ku śm ierci homo loqu- 
ens stała się bardziej dojmująca, a jego czasowość bardziej ograniczo
na. Przerażenie śmiercią, czasową gran icą  poza którą nie można już 
odmieniać czasownika być w fu turum , stało się w naszej kulturze tak 
dojmujące, że skutecznie tabuizuje, nawet w dyskursie filozoficznym, 
jeden z jego zasadniczych do niedawna tematów.

N iektóre rozmowy toczone są „ponad czasem i przestrzenią” z za
m ierzchłym i lub egzotycznym i kulturami, które w ytw orzyły możliwe 
do odczytan ia sedym entacje (teksty, przekazy, dokum enty, dzieła 
sztuki, teorie, przedm ioty kultury materialnej itd.). Ich rozumienie, 
stopienie horyzontów  czasowych wym aga przede wszystkim , prócz 
znajomości pisma i języka, poznania kontekstów, czyli uznanych war
tości i norm zachowania, mitów religijnych, preferowanej uczuciowo
ści, instytucji i przedm iotów, opatrzonych instrukcjam i użycia, w y 
tworzonych przez owe cywilizacje itp. Innym i słowy, chodzi o zrestau- 
rowanie fenomenu, który autorzy owych zestaleń zakładali jako m il
czącą wiedzę wspólną. Wydaje się nam ona osobliwa, ekscentryczna, 
a nawet dziwaczna w tym samym stopniu, w jakim  nasza uśpiona w ie
dza, zw erbalizowana i poddana próbie uporządkowania, wydaje się 
prymitywna, trywialna, w najlepszym przypadku -  banalna.

•k  " k  - k

Esej, posiłkując się pięcioma personifikacjam i czasu, wydobywa 
zasadnicze relacje łączące te dwa ontologicznie różne fenomeny. Roz
mowa jako jeden z typów ludzkich działań jest zdarzeniem  ludzk ie
go życia, które -  samo w sobie czasowe -  toczy się na różnych płasz
czyznach, wśród innych „uczasowionych” zjawisk: ludzi, przedmiotów, 
sytuacji. W  tym sensie czas może być traktow any jako to w a r z y s z  
rozmowy. Jako jej ś w ia d e k  jest przede w szystkim  czasem historii, 
a więc zarówno wydarzeń, które niegdyś m iały miejsce, jak i, poszu
kującego odpow iedn io bezstronnej m etody in terp retac ji, badacza, 
uwikłanego we własne kulturowe ograniczenia. Będąc tematem  roz
mowy, czas jest jej b oh a terem , natomiast jako immanentny, zw iąza
ny z tem poralizacją  indoeuropejskiego systemu językowego, jej e le 
ment może być nazwany b u d ow n iczym . Cala zaś pragm atyka komu
nikacyjna, z teorią gatunków mowy i gier językowych włącznie, pozwa
la go traktować jako za rzą d cę . Personifikacje: to w a rzy s z , św iad ek , 
boh ater, b u d o w n ic zy  i za rządca , nie są jedynymi. Można by zasta
nowić się nad celowością zaprezentowania jeszcze np. b ad acza , k o 
m en ta to ra , s ęd z ie go , b u rzyc ie la , w ę d ro w c a  i oczywiście m is trza



c e re m o n ii.  Każda z nich pozwala dotknąć innych aspektów relacji 
między czasem i rozmową, uświadomić i unaocznić niejako ich odmien
ność i różnorodność.

Kam illa Termiriska 

Le temps et la conversation. Allegories epistemologiques

R e s u  me

En se servant de cinq personnifications du temps l’auteur fa it paraitre des re la 
tions principales unissant ces deux phenomenes differents ontologiquement. La conver
sation, comme un des types d’action humaine, est un evenement de la vie humaine qui
-  en soi-meme temporelle -  se passe a de niveaux divers, entre d’autres phenomenes 
„temporalises” : personnes, objets, situations. En ce sens-la, le temps peut etre con- 
sidere comme un compagnon de la conversation. Comme son temoin, il est avant tout 
le temps de l’histoire, alors de meme des evenements qui avaient lieu autrefois, que 
d’un chercheur en quete d’une methode impartiale d’interpretation, qui est borne par 
ses propres lim itations culturelles. En etant le sujet de la conversation, le temps est 
son heros, cependant comme son element immanent, lie a la temporalisation du sy- 
steme linguistique indo-europeen, il peut etre nomme son constructeur. Et enfin toute 
la pragmatique de communication, y compris la theorie des genres de langage et de 
jeux de langue, permet a le considerer comme gerant.

Kam illa Termiriska 

Time and Conversation. Epistemic Allegories

S u m m a r y

The author o f this essay, by making use o f five personifications o f time, brings 
out the fundamental relations between two ontologically different phenomena o f time 
and conversation. Conversation, being a type o f human action, is an event in an indi
vidual’s life, which, itself a temporal phenomenon, continues on various planes among 
other „temporalized” events: people, objects, situations. Therefore, time can be treated 
as a companion to conversation. It can be also perceived as a witness to it -  then it 
w ill be mainly the historical time witnessing not only to the events that took place 
some time ago. but also to the efforts o f researcher, who is looking for an impartial 
method o f interpretation while being involved in his or her own cultural limitations. 
When time becomes a subject of conversation, it should be considered as its hero, whe
reas when we think o f it as an immanent linguistic element connected with the tem- 
poralization of Indo-European language system, we may call it a constructor. What is 
more, the communication pragmatics, together with the theory o f speech genres and 
linguistic games, make it possible to treat time as a governor.



B ar bar a  B o n iec k a

Uniwersytet M a rii Curie-Skłodowskiej

Funkcjonowanie rozmowy

W śród w yróżn ików  rozm ow y w y licza  się m.in. progresywność, 
poznawczość i konceptualną oraz intencjonalną jedność [B o n ie c k a , 2003: 
93]. M ówiąc, nastawiam y się na coś: raz będzie to chęć rozbaw ienia 
kogoś, innym razem pouczenia, kiedy indziej jeszcze sięganie po radę 
czy refleksje nad własnym życiem itp. Często idzie o osiągnięcie kilku 
celów w jednej rozmowie. Tak więc Po co mówię? będzie dla mnie zasad
niczym pytaniem w tym artykule [A w d ie je w , 2001: 26]. W  zasadzie trudno 
by było o taką rozmowę, która spełniałaby jedno zadanie. Trudno też 
ją  wydzielić z całego potoku mowy, tzn. odgraniczyć od reszty tak, by 
wyraźnie zaczynała się i kończyła jako całość o ściśle określonej roli. 
Zazwyczaj dokonujemy cięć w owym potoku, czyli jest to kwestia gra
nic rozmowy, jej delim itacji.

Przedstaw ię teraz kilka takich jednofunkcyjnych całości, wydoby
tych uprzednio z dłuższych polilogów i dialogów. Te całości konstytuuje 
temat.

Oto rozm awiają dwie koleżanki. Obie mają tyle samo lat i ten sam 
status społeczny (obie studiują). Spotkały się przypadkiem. Prowadzą 
dość stereotypową rozmowę nastawioną na utrzymanie kontaktu. Jest 
to w ym ian a  kom plem entów  ( ładn ie  wyglądasz, taka laseczka). 
Z dalszej części też niew iele wynika dla meritum, ponieważ jest w niej 
mowa o trzech zaledwie dniach wspólnego zam ieszkiwania z nowymi 
lokatorkami. W  tej sytuacji dane o kierunku studiów tych osób i ogól
ne stwierdzenia o dogadywaniu się są ze wszech miar wystarczające dla 
uznania tej rozmowy za kontaktową.



1.
M g -  Jak ty ładnie wyglądasz, nie möge sie nadziwić.1
M  — O, dzięki.
M g -  Taka laseczka, nie? Jak sie mieszka w „Grzesiu”? [nazwa akademika]
M -  No, trzeci dzień dopiero mieszkam.
M g -  Ooo. [ze zdziwieniem ]
M — Tak że w iesz, jeszcze n iew ie le  mogę co pow iedzieć. Obce dziewczyny: 

jedna z historii, jedna z fizyk i. A  jakoś sie dogadujemy na razie.
M g -  A  z którego roku?
M  -  Czwarty i piąty. [M g -  Magda 1. 23, M -  Magdalena 1. 23]

Podobnie i w drugiej rozmowie, w której uczestniczą słuchaczki tego 
samego kierunku, nie wykracza się poza grzecznościowe pow itanie 
(idzień dobryyy, czeeeść) i ogólnikowe co słychać. Naw et temat włosów 
i wyjścia za mąż nie jest drążony, ten drugi wywołuje tylko kurtuazyj
ne gra tu lacje  i podziękowania.

2.

M  — Dzień dobryyy. [mile]
I -  Czeeeść. Jak jej włosy urosły, [z podziwem do koleżanki]
M r — A  mi sie skróciły, zobacz, niestety.
I -  Co tam słychać?
M r -  Czekamy na wykład.
M  — Wyszłam za mąż.
I -  No moje gratulacje.
M -  Dziękuje. [M -  Magdalena 1. 23, M r -  M arta 1. 23, I -  Iwona 1. 24]

W  obu rozmowach o niczym się właściwie nie informuje, niczego nie 
komunikuje, niczego nie przedstawia poza samym zasygnalizowaniem 
faktów, które mogłyby być w jej trakcie rozw inięte. W  pierwszej cho
dziłoby o rozbudowanie tematu współlokatorek w akademiku, w dru
giej natom iast — tematu wyjścia za mąż czy długości włosów. W arto
ścią obu jest to, że mogłyby być prowadzone w dowolnym czasie.

Na wym ianę inform acji nastawiona jest kolejna rozm owa dwóch 
sąsiadek, będących w zbliżonym wieku. Rozpatruje się w niej dokład
nie godzinę jakiegoś wyjazdu i stroje, w jak ie  się trzeba ubrać. Tym 
osobom rzeczywiście zależy na zdobyciu określonej wiadomości. O tym, 
że oczekiwanie wiedzy jest duże, świadczą pytania z rodziny protoko
larnych (O  której wy ju tro  wyjeżdżacie?, Rozm aw iali się chłopcy co do 
jazdy?, A  czego tak wcześnie?), a także dociekliwe, badawcze, sondu
jące [B oniecka, 1988: 115-150], dotyczące ubrań najodpowiedniejszych 
na przew idyw aną pogodę (N o  to co weźmiesz? kurteczke toł?). Sporo

1 W  zapisach rozmów stosuję w zasadzie kod ortograficzny, ale w celu oddania 
głównych cech potoczności analizowanych wypowiedzi -  półfonetyczny.



poza tym w tej rozm owie różnych komentarzy, np.: Z  kim  tu sie roz
mówisz?!, Bo mój sam to nie wyruszy, bo mu..., M oje też, m ateriał jes 
gówno warty, Tak gn iecie  sie?, Szajs, szajs. Wybierałam, chodziłam  
chodziłam , wybierałam  j i  gów no kupiłam , Wiesz, ty, dz is ia j ludzie  
w Lublynie to w jesionkach ju ż  z zimowymi kołnierzam i chodzo niektó
rzy, które poszerzają temat, czyniąc wymianę zdań barwną.

Rozmowa ta ma charakter prognostyczny, dotyczy tego, co dopie
ro będzie, konsekwentnie dotyka zarówno samej godziny odjazdu, jak 
i odzieży.

3.
A - O  której wy jutro wyjeżdżacie?
H -  Nooo nie wiem.
A  — Rozm awiali sie chłopcy co do jazdy?
H — Y yy  dzieś koło dwunastej, aż... . Z kim tu sie rozmówisz?!
A  -  Bo mój sam to nie wyruszy, bo m u....
H — O dwunastej pewnie.
A  -  A  czego tak wcześnie?
H — N ie wiem, Alina, ja nie wiem. Pytam sie mojego, o której jedziemy, to on... .
A  -  Ty, a jak bym se toł swojo niebiesko wzięła jesionke?
H — No toż trza będzie wziąć coś, no bo patrzę w kurtecce za zimno.
A  -  No jakoś kurteczke.
H -  Moje też, materiał jes gówno warty. Ych! [ze złością]
A  -  Tak gniecie sie?
H -  Szajs, szajs. Wybierałam, chodziłam chodziłam, wybierałam ji gówno kupiłam.
A  — No. Chyba narzucę jesionke, bo cosz... .
H — Gówno. Ja te chyba jesionke wezme.
A  — No to co weźmiesz? Kurteczke toł?
H -  A  skąd! Tak myślałam, żakiet. Zimno będzie. Żakiet, żakiet może zielony.
A  — A  dzie tam! To na nic, bo to będzie za zimno!
H — Nooo, wiesz, może żakiet, ale... .
A  — Wiesz, ty, dzisiaj ludzie w Lublynie to w jesionkach już z zimowymi kołnie

rzami chodzo niektórzy.
H — No coś trzeba wziąć. Idziem! [A -A l in a  1. 43, H -  Henryka 1. 50]

Jako nastawioną także na planowanie należy odczytywać rozmowę 
dalszą, w której dwaj studenci politechniki mają zam iar odłożyć zaję
cia uniwersyteckie (Może byśmy zadzwonili do tej baby, Arek, idziemy 
do tej kobity, żeby anglika nie było?, Możesz pójść, Marek, odkładamy 
anglik?, A  z M irk iem  pójdziesz?, Pójdę). Planowanie jednak jest tu w y
raźniejsze niż w poprzedniej, ponieważ nie pojawiają się w niej żadne 
dodatkowe informacje komentujące, jest to rozmowa ściśle na temat.

4.
Ch 1 — M oże byśmy zadzwonili do tej baby.
Ch 2 -  Ze mamy coś dzisiaj, nieee.



Ch 1 -  No.
Ch 2 -  Kto ma telefon?
Ch 1 -  Sławek ma telefon.
Ch 2 -  Ze... angielskiego dziś nie było.
Ch 1 -  To trzeba do niej pójść. Arek, idziem y do tej kobity, żeby anglika nie 

było?
Ch 2 -  Możesz pójść.
Ch 1 -  Marek, odkładamy anglik?
Ch 3 -  Nie.
Ch 1 -  Nie? A  z M irkiem  pójdziesz? Nie, serio?
Ch 3 -  Pójdę.
Ch 4 — N ie ma dzisiaj przecież angielskiego. [Ch -  chłopcy 1. 23]

Z przykładem rozmowy funkcjonującej na zasadzie rozpatrywania 
czegoś dokładnie i forsowania własnego zdania spotkamy się w poniż
szym przypadku. Jest tu mowa o gotowaniu krupniku. Jak o tym prze
konuje jedna z rozmawiających, najlepszy krupnik to krupnik z żołąd
ków drobiowych. Owa dokładność w rozważaniach jest możliwa, bo rze
czy, o których mowa, już się stały (w iąże je  czas przeszły), każda z osób 
zabierających głos zna je  z autopsji, każda więc z łatwością może do
rzucić jak iś szczegół (Bielusieńki, A le  też świństwo drogie. Sześć zło
ty kilo. Wzięłam pięćdziesiąt deko. M ięciusieńki, że nie wiem, ...goto
wały sie, gotowały się, ...te porcje  to też nic, same skóry, tłuste takie, 
...a żołądeczka to chudziutkie. Nagotow ał sie krupniczek, jeszcze A l i 
na spróbowała trochę, j i :  A le  dobry, ale smaczny, ja k  z m lekiem ). Ta 
wym iana zdań ma ściśle praktyczny cel.

5.
H -  Gotowałaś, córciu?
M -  [kiwa głową na tak]
H — Kupiłam tego...
B -  Ja ugotowałam krupnik.
H -  Twarożek kupiłam.
B -  Ja to wzięłam  kupiłam takie, wiesz, Madziu, żołądków. Taki, taki dobry 

krupnik sie nagotował. Bielusieńki. A lina była, Zbyszek też.
M — Żołądki z kurczaków.
B -  No z kurczaków. A le  też świństwo drogie. Sześć złoty kilo. W zięłam  pięć

dziesiąt deko.
H -  Porcje rosołowe, krupniczek... . Łoj tam, to twarde.
B -  Ugotowałam. Mięciusieńki, że nie wiem.
M -  A le u babci sie inaczej gotuje.
B -  No nastawiłam, wiesz, gotowałv sie, gotowały sie. A  Zbyszek pyta: Co to jest? 

O to?
M -  [śmiech]
B -  N ie wiedział, co to jest. A le też wzięłam  kupiłam te porcje, ale te porcje to 

też nic. same skóry, tłuste takie.



M -  (m ilcz}7]
B -  Ja wiem. Kiedyś brałam, to przeważnie były takie skóry, a żolądeczka to chu

dziutkie. Nagotował sie krupniczek, jeszcze A lina spróbowała trochę, ji: 
A le dobry, ale smaczny, jak z mlekiem. [H -  Henryka 1. 50, B -  Beata 1. 23, 
M -  Magdalena 1. 23]

Z rozm ow ą typowo persw azy jn ą  mamy do czyn ien ia  w tym  oto 
przypadku. O jej funkcjonowaniu jako nakazuiacei określone zacho
wania (przede wszystkim  m ycia), a nawet przym uszającej do nich, 
św iadczą struktury im peratywne w rodzaju: Synek, no weź chlebek!, 
Um yj się, Patryk!, N o zobacz! Gubisz wszystkie ogórki!, Chodź ręce so
bie um yj! Jest ona podwójnie perswazyjna, ponieważ nakłanianie do 
czegoś dotyczy nie tylko chłopca, ale i pozostałych uczestników roz
mowy ( W renke trzeba mu było dać ogórka. Ach te łapy, cholera, masz 
brudne, jak..., A leż ty brudny!). Gdyby dodać, że polecenia te form u
łowane są gorączkowo, szybko, intensywnie, wym owa całości byłaby 
wyrazistsza. W szystkie nakazane zachowania m ają się — rzecz jasna
-  spełnić w przyszłości.

6.
B -  Synek, no weź chlebek! [zwracając się do P.]
A  -  Umyj się, Patryk! [zwracając się do P ]
B — Czekaj, niech on zje chleb.
P -  Ooo. [pokazuje ręce]
A  -  A leż ty brudny!
P -  [śmiech]
M -  No zobacz! Gubisz wszystkie ogórki! [zwracając się do P.]
H -  W  renke trzeba mu było dać ogórka. Ach te łapy, cholera, masz brudne, jak... 

[zwracając się do P.]
B -  Jedne kanapkę zjadł, dobrze.
A  -  Chodź, ręce sobie umyj! [zwracając się do P ] [H -  Henryka 1. 50,

A  —Agnieszka 1. 17, P — Patryk 1. 7, B -  Beata 1. 23, M  -  Magdalena 1. 23]

Rozmowa funkcjonować też może jako wysoce emocjonalna. Świad
czą  o tym  głów n ie redu p likow ane w ypow iadane z em fa zą  zdan ia
0 czyjejś młodości (Chłopak młody, On był taki młody?, No, no miody.
1 on był młody) i wczesnym zgonie (... i się pow iesił chłopak ), ale rów 
nież i te o kupnie mieszkania wdowie (Ze  G. je j mieszkanie kupił). Ta 
przesadna uczuciowość, podniosłość, zbyt silne nacechowanie ekspre- 
sywne przydają wypowiedzi znamion p lotki, tym bardziej że tow arzy
szą  temu słowa M ów ioł ludzie, że... . Rozm owa dotyczy przeszłości
i współczesności jednocześnie. Ktoś wprawdzie umarł, ale jest też ktoś 
(żona), kto żyje i korzysta z zabezpieczenia na przyszłość (m ieszkanie 
w bloku).



7.

E — O, łon miał żone?
H -  A  ta, ta, widzisz, mercedesem jeździła tego i się powiesił chłopak.
E -  Hm, widzisz.
H -  Chłopak młody.
B -  On był taki młody?
H -  No, no młody. I on był młody. Rozumiesz.
B -  No jak ja chodziłam do tego, to ona podjeżdżała, takim  samochodem w ie l

kim, co tych tych, co pracowały.
H -  Mercedesem G.
B -  No.
H — Mówioł ludzie, że...
B -  Że co?
H — Ze G. jej mieszkanie kupił.
B -  A  dzie jej kupił?
H -  Tam na nowych blokach. [E -  emerytka 1. 74, H -  Henryka 1. 50, B -  Beata 1. 23]

W  rozmowach emocjonalnych mieści się również poniższa w ym ia
na zdań. Należałoby ją  rozpatrywać jednak jako biadolenie, rozmowę 
wyrażającą lam ent, żal z powodu jakiejś straty. Jej przedm iotem  jest 
zagryz ien ie  przez psa kilku kur. Szczególn ie dużą szkodę upatruje 
w tym zdarzeniu sama gospodyni, która wiele pracy włożyła w hodow
lę i jest do ptaków mocno przyw iązana, ale i inne osoby też są tym 
faktem  niezm iernie poruszone (N o  psa wypuścili, ku r nie zamknęły, 
siedem kur i kaczek, zadusili, pies podusił i już, N o i po co to psa, p o 
wiedz, wypuszczać, no i po co to wypuszczać'?, Wielkie kury, szkoda, ale 
też co też szkoda małe kury, K om u to przyszło do głowy, żeby psa wy
puszczać?). Nawet ironiczne zachowanie T  na końcu rozm owy nie jest 
w stanie pozbawić innych rozmawiających przekonania o w ielk im  na 
czymś uszczerbku i w zw iązku z tym powodzie do narzekania. Czas 
wypadku to czas miniony, ale nie dla gospodyni, która jeszcze nieraz 
będzie wracać do tej tak bardzo poruszającej sprawy

8.
E -  Słyszałaś?
H -  Co?
E -  No psa wypuścili, kur nie zamknęły, siedem kur i kaczek, zadusili, pies po

dusił i już.
H -  Po co psa wypuszczali?
E -  A  cholera wie. po co, ja wiem, po co?
H -  Komu to przyszło do głowy, żeby psa wypuszczać?
E -  Jakaś głupota przyszła, do łba uderzyła.
H -  No i po co to psa, powiedz, wypuszczać, no i po co to wypuszczać?
E -  No to właśnie, bo myślę sobie, że będzie siedział. Dałam mu żryć, niech se la

ta, zawsze tak może tak nie wlizie tam do tych kur, do tego, bo jak lata, to wiesz...



H -  W ielkie kury, szkoda, ale też co też szkoda małe kury.
E -  A le no to co sie nic nie zrobi, bo żeby sie było nie wypuściło psa. Niech by sie

dział. Dałam mu żryć, kości mu kupiłam, a diabli mnie podkusili... .
T  -  O, ja  nie wiem, mnie jakby to były moje kury, to bym płakał pewnie z tydzień, 

[ironicznie]
E -  A  to płacz.
H — Co ci szkodzi, płacz!
E — Tak chodzisz koo nich, koo psa....
T  -  Ja to nie wiem, ja... ja bym sobie coś zrobił, [ironicznie]
E — No to se zrób!
H -  Idź koo nich i płacz, [żartobliwie]
E -  Jeszcze zostało dwa koguciki, dwie kokoszki akurat. Ałałał, jak Żyd, Żydy ałałał.
T  -  Ja bym sobie coś zrobił, [ironicznie]
H -  Usiądź i wyj: ału, ałuuu, moje kurkiii. [E -  emerytka 1. 74, H -  Henryka 1. 50, 

T  -  Tadeusz 1. 53]

Z rozm ową sensacyjna, jako odm ianą emocjonalnej, mamy do czy
nienia w tej oto wypowiedzi. Chłopiec relacjonuje przebieg zaskakują
cego wypadku samochodowego, wypadku wywołującego powszechne 
zainteresowanie. Jest pod jego silnym wrażeniem , w idzi go jako n ie
zwykłe i niespodziewane zdarzenie: Kurde, ludzie nawet nie wycinali 
tu z tej wektry. Tak nie było co. Norm alnie, mówię wam, samochód to się 
tylko o tak o kołysał. Zarówno pytanie zadane mu przez kolegę, jak
i późniejsze powątpiewanie tegoż dowodzi autentycznego zaangażowa
nia się, chęci docieczenia, jak do zdarzenia doszło, pragnienia pozna
nia prawdy: Ale to ja k ? Wektra go wyprzedziła?, Zaraz, to ja  myślałem, 
że z przeciwka... .

9.
Ch 1 — Kurde, ludzie nawet nie wycinali tu z tej wektry. Tak nie było co. Norm al

nie, mówię wam, samochód to się tylko o tak o kołysał, [pokazując]
Ch 2 -  A le to jak? Wektra go wyprzedziła?
Ch 1 -  N ie nie, wektra wyprzedzała tira jednego, tam wiesz, tym pasem, na drugi 

pas.
Ch 2 -  Aaa.
Ch 1 — I w momencie kiedy ona wyskoczyła na ten drugi pas, to on jo wziol.
Ch 2 -  Aha, w ten sposób. Ja myślałem, że ona go wyprzedziła.
Ch 1 -  Nie. co ty! Nie nie... .
Ch 2 -  Zaraz, to ja myślałem, że z przeciwka... .
Ch 1 -  No, z przeciwka, o tak o się... . [pokazując]
Ch 2 -  A  on nad nioł przejechał. [Ch -  chłopcy 1. 23]

O kolejnej rozmowie można powiedzieć, że jest rozm ową dla niej 
samej, rozmową dla doraźnej przyjemności, rozmowa estetyczną. Jest 
prowadzona przez dorosłych nad łóżeczkiem  dziecka. Dziecko jest za 
małe, żeby w niej uczestniczyć, ale z pewnością daje jakieś znaki otoczę-



niu (Jak sie patrzy i patrzy, ooo, Oh oh oh, ja k i roztańczony. Zobacz, 
Zbyszek, ja k i roztańczony, Jak sie pa trzy !), które, ukontentowane, 
werbalizuje wszystko, co malec robi, komentując dodatkowo niektóre 
wypowiedzi (N a  wesele chce wracać, On poleciałby, tylko że jeszcze nie 
um ie chodzić, Jak tatuś. Nyyy, ooo, no chodź ci damy... Ja  nie wiem, 
gdzie tuta j mama pochowała to, damy ci jakąś w zastępstwie. On ma 
dzieś takiego gryzaczka jeszcze. Trzymasz?). Fragmenty: Dziedzic. D zie
dzic, Zobacz, Zbyszek, ja k i roztańczony. -  Jak tatuś. Jak sie cieszy ta 
tuś, że ma dziedzica. -  N o a jak, nie. -  Ród nie zginie, poświadczają sku
teczność rozmowy, utw ierdzają ojca w zachwycie nad synem. Na taką 
rozm owę można patrzyć jedyn ie z perspektywy teraźniejszości.

10.
J -  Halo! Halo! A  gu! A  gu! A  psik, a psik. [do dziecka]
H — Dziedzic, [śmiech] Dziedzic.
J -  A  gu! A  gu! No co? N ie śmiejemy sie dzisiaj? N ieee? [do dziecka]
M  -  Na wesele chce wracać.
J — N ie śmiejemy sie? Tak? A  psik! Ooo! No gadaj trochę, chłopak! [do dziecka] 
H — Y yy  a gu a gu! [do dziecka]
J -  Ooo.
H -  Gdzie poszedł? [do dziecka]
J — On poleciałby, tylko że jeszcze nie umie chodzić.
H -  Jak sie patrzy i patrzy, ooo. [o dziecku]
J -  Halo! Halo! [do dziecka]
H — Oh oh oh, jaki roztańczony. Zobacz, Zbyszek, jaki roztańczony.
Z -  Jak tatuś.
H -  Duży chłopak, duży. [do dziecka]
J -  Chodź, no chodź, chodź, wezme tak. tak o. o, popatrzymy, o tu było. No co?

No co? Co, niuńka? [do dziecka]
M -  Co? Co? Co powiesz? Co powiesz? Co powiesz? [czule do dziecka]
J -  No co? Uśmiechnij sie! Niunia, o, popatrz, o, o! No co? Niuńka! [do dziecka] 
M — Jak sie patrzy! Zaciekawiony.
J -  Nyyy, ooo, no chodź ci damy... Ja nie wiem, gdzie tutaj mama pochowała to, 

damy ci jakąś w zastępstwie. On ma dzieś takiego gryzaczka jeszcze. T rzy
masz? [podając dziecku zabawkę]

H -  Jak sie cieszy tatuś, że ma dziedzica.
J -  No a jak, nie.
E -  Ród nie zginie. [J -  Janusz 1. 35, H -  Henryka 1. 50, Z -  Zbigniew 1. 41, 

M  -  Magdalena 1. 23, E -  Elżbieta 1. 34]

Podsumowując, w artykule idzie o sposób funkcjonowania rozmowy. 
W yłączywszy p ierwszą i drugą, które są stereotypowym i rozmowami 
kurtuazyjnym i, prowadzonym i dla samych siebie czy doraźnej p rzy
jemności, pozostałe dałyby się zróżnicować. W prawdzie każda o czymś 
mówi, każda niesie jakiś ładunek wiedzy, każda zaspokaja ciekawość, 
jednak je j przedm iot jest ujęty inaczej. Gdy więc trzecia komunikuje



o czymś, co już zostało zaplanowane, a teraz jest przedm iotem  opo
wieści, to już czwarta jest planowaniem  „na żywo” jak iegoś zajścia, 
piąta przedstawia rzecz tak, by przeważyła o niej jedna opinia, szó
sta komuś nakazuje to, co kwalifiku je się do natychm iastowego w y 
konania, siódma przypomina plotkę -  emocje wciskają się w każdy jej 
element, ósmą można nazwać lamentem, ponieważ mówi o dużej stra
cie, d z iew ią tą  natom iast -  rozm ow ą sensacyjną, bo sposób, w jak i 
rzecz wykłada, jest niebywały, ostatn ią -  estetyczną, ze względu na 
to, że infantylizuje się język.

W szystk ie przykłady użyć tekstów pokazują, jak  osiągane są in 
dywidualne cele mówiących, wskazują też na prywatny zasięg komu
nikacji.
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Barbara Boniecka 

Le fonctionnement de la conversation

R e s u m e

L’auteur a congu l'idee d’analyser de choisis textes courants sous Tangle de leur 
mode de fonctionnement. Elle a distingue des conversations de contact, c’est-a-dire 
menees pour manifester la politesse, ensuite des conversations informatives, qui visent 
a echanger des opinions, des conversations qui sont des planifications, des conversations 
contenant une preeminence d’opinion sur quelque chose, enfin -  qui imposent quelque 
chose a quelqu’un, qui sont un potin. une plainte. une conversation sensationnelle ou 
esthetique. Elies representent le type de conversations privees et realisent de huts com- 
municatifs individuels.



Barbara Boniecka 

The functioning of conversation

S u m m a r y

The author o f the present article undertook the task o f analysing certain conver
sational texts from the perspective o f their functioning. She has distinguished the fo l
lowing types o f conversation: the social conversation (made out o f courtesy), the infor
mational conversation (carried on in order to exchange opinions), the conversation con
cerned with planning for the future, the conversation dominated by somebody’s opinion 
on some subject, the conversation aimed at making somebody do something, the sen
sational conversation, the aesthetic conversation, gossip and complaining. The conver
sation types mentioned above, all of which should be treated as private conversations, 
fu lfil some individual communication aims.



M ałgorzata  K ita

Uniwersytet Śląski

Dziękuję za rozmowę. „Archiwizacja” rozmów 
i typy tekstów powstałych na ich kanwie

Pamięć nasza jest jak sito, przyjmuje mnóstwo rzeczy, 
ale zaraz je wypuszcza i traci, jeśli ich nie zatrzyma pismo.

Jan Amos Komensky

Standardowe zakończenie wywiadu, czyli rozmowy prowadzonej na 
użytek publiczny, brzm i dziękuję za r o z m o w ę W  dziękuję mieści się 
uznanie, że to, co ktoś zrobił, ma dla mnie znaczenie2. Wyrażam więc 
wdzięczność za coś dobrego, ważnego. Tym czymś jest kontakt słowny 
z drugą osobą15.

1 Dziennikarka, której rozmowy z Federico Fellinim  będą jednym z obiektów ba
dawczych, tak wypowiada się o swoim rozmówcy: „M ial charyzmę, był wspaniałomyśl
ny i niezwykle uważający. Pamiętam, jak serdecznie dziękował mi zawsze za razem 
spędzone chwile, wspólnie zjedzony obiad, za rozmowę, a przecież to on nieustannie 
mnie obdarowywał.” [C handlbr , 1996: 11],

- Dla ilustracji przytoczę dwie wypowiedzi:
Wypowiedź B illy ’ego W ildera z przedmowy książki poświęconej Federico Fellin ie

mu stwierdzająca, że rozmowa jest niezbędna: „Fellin i miał stałych współpracowni
ków, ja też. Przez piętnaście lat asystowała mi Leigh Brackett; przez dwadzieścia pięć 
I.A.L. Diamond. Dobrze jest słuchać tego, co mówią inni, nawet jeśli potem nie korzy
sta się z ich rad. Człowiek potrzebuje kogoś, z czyim zdaniem się liczy, ale nie może to 
być jego alter ego. Musi to być ktoś, kto myśli inaczej, w przeciwnym razie lepiej poroz
mawiać z samym sobą. Potrzebna jest stała wymiana poglądów.” [C handlbr , 1996: 6].

„Rozmowa z nim [z Konstantym A. Jeleńskim — M.K.] na każdy temat to była w ie l
ka przygoda, co przecież nie zawsze się zdarza.” [H kri.INC.-GrudziŃsk i, 2000: 27].

:l Por. poruszającą wypowiedź Teodora Zeldina: „Ten właśnie aspekt rozmowy -  
sposób, w jaki zmienia ona nasz sposób widzenia świata, a nawet sam świat — szcze
gólnie mnie zajmuje. [...] Lecz czy rozmowy rzeczywiście mogą mieć aż takie znaczenie? 
Otóż nie mogą, jeśli uważa się, że światem rządzi wszechmocna ekonomia i polityka.



To on stanowi dla mnie w artość1. A  rzeczy wartościowe chcę za 
trzym ać w pamięci, utrwalić.

N ie  zawsze rozmowa kończy się wraz z momentem rozstania, po 
w ypow iedzen iu  delim itacyjnej form uły finalnej. Tak ie form alne za 
kończenie spotkania nie musi mieć przełożenia na przejście wydarze
nia konwersacyjnego do przeszłości jako czegoś, co zaszło, dokonało 
się i skończyło.

Rozmowa rozumiana jako spotkanie z drugim ma w ie lką  moc od
działywania na to, co po niej następuje5. N ie do rzadkości należy ko
mentarz -  wypowiedziany z perspektywy czasu, będący refleksją nad 
tym, że spotkanie, rozmowa z kimś zm ieniła czyjeś życie, wpłynęła na 
dalszy jego tok. Rozmowa tak silnie oddziałała na przynajm niej jed 
nego z rozmówców, że wywarła wpływ  na jego losy8.

Nas jednak interesuje „dalszy ciąg rozmowy” w „tekstowym  świe- 
cie” . Ów „dalszy ciąg” można rozumieć różnie.

Jednym ze sposobów traktowania go jest rozmyślanie o tym, co i jak 
zostało powiedziane w trakcie danego wydarzenia komunikacyjnego, 
także o tym, co zostało n iepow iedziane, co pozostało przem ilczane. 
Innym  „przedłużeniem ” rozm owy jest powrót do niej w trakcie kolej
nego spotkania z danym rozmówcą. Inaczej mówiąc, rozmowa jest to
czona z przerwami, a każde kolejne zetknięcie się rozmówców stano
wi etap spotkania konwersacyjnego7. To przypadek, na przykład, roz
mów (w yw iadów ) rzek. Rozmowa wreszcie może stanowić impuls do 
stworzenia tekstu, który byłby zapisem tego, co wydarzyło się m iędzy 
dwoma rozmówcami.

że istotę życia stanowi konflikt, że ludzie to w gruncie rzeczy zwierzęta, a historia jest 
tylko długotrwałą walką o przetrwanie i dominację. Jeśli to wszystko prawda, niewiele 
da się zmienić, a od konwersacji oczekiwać można jedynie rozrywki lub zajęcia uwa
gi. Moja w izja świata jest wszakże odmienna -  składa się on z jednostek szukających 
partnera, kochanka, guru, Boga. Najważniejszym i, odmieniającymi życie zdarzenia
mi są spotkania takich właśnie ludzi. Niektórych one rozczarowują, rezygnują więc 
z poszukiwań i stają się cynikami, lecz inni wciąż szukają nowych spotkań.” [Z eld in , 
2001: 13-14],

' Pisze o tym m.in. Bożena Witosz, por. zwłaszcza myśl: „Kontakt twarzą w twarz 
stwarza dla dwu koegzystujących podmiotów szansę bycia razem, budowania w ięzi
i osiągnięcia wspólnoty.” [W itosz, 2003: 170],

’ Takie podejście do rozmowy prezentuje np. Theodore Zeldin w książeczce, która
ma wymowny tytuł Jak rozmowa zmienia twoje życic [Z ki.din, 2001].

11 Por. „[Po wypadku samochodowym bohaterka artykułu przeżywa traumę -  M .K.]
Jedna rozmowa wystarczyła, aby zatrzym ała się na chwilę, by móc przyjrzeć się swo
jemu życiu. Zastanowić się, co tak naprawdę jest ważne.” |„Pani" 2004, nr 9, s. 42].

7 Por. np. sekw encje początkowe kolejnych rozm ów toczonych p rzez d łuższy czas,
k tórych zap is stanow i książka [D uw akin . 2002|.



Tu rysują się dwie możliwości. Po pierwsze, rozmowa jest zaprojek
towana jako punkt wyjścia tekstu, który ma funkcjonować w obrębie 
kultury piśm iennej -  już w momencie jej przeprowadzania rozm ów
cy mają świadomość, że ich spotkanie zostanie utrwalone i (ewentual
nie) upublicznione. Taki przypadek zachodzi głów n ie w polu d z ia 
łalności dzienn ikarsk iej, rozszerzył się także na obszar lite ra tu ry8. 
N iep rzyp ad kow o  jedno słowo „obsługu je” dwa rodza je  in te rak c ji 
z udziałem dziennikarza. Wywiad odnosi się zatem do aktywności po
znawczej dziennikarza, a jednym z jej przejawów jest właśnie rozm o
wa z osobami, które m ają coś do powiedzenia na interesujący dzien
nikarza temat. To samo słowo oznacza określony gatunek dyskursu 
dzienn ikarsk iego, k tórego cechą charak terystyczną  jest udział (co 
najmniej) dwóch rozmówców mających wyznaczone im role tekstowe. 
Jest to więc dwugłos przybierający form alną postać mowy n ieza leż
nej, czyli będący przytoczeniem  słów uczestników9.

Po drugie, rozm owa okazuje się tak interesująca, ważna, istotna, 
że jej uczestnicy (lub przynajmniej jeden z nich) odczuwają potrzebę 
jej utrwalenia -  na piśmie -  jako wydarzenia, które może zaintereso
wać osoby w niej nieuczestniczące bezpośrednio.

Zapis tekstu mówionego, czyli przetworzenie kodu języka m ówio
nego na kod pisany, jest bardzo złożonym zabiegiem  tekstotwórczym. 
Stosowane są rozm aite techniki przetwarzania informacji. W  ich w y
niku pow sta ją  różne typy tekstów  połączone relacją, k tórą  Gerard 
Genette określa jako hipertekstualność, czyli relację derywacji m ię
dzy tekstam i (dalszy ciąg, pastisz, parodia...). Jest to „każda relacja 
łącząca tekst B (który będę nazywał h ipertekstem 11’) z tekstem wcze
śniejszym A  (k tóry będę nazywał hipotekstem ), na który tekst B zo
staje przeszczepiony w sposób nie mający nic wspólnego z kom enta
rzem ” [G e n e t t e , 1996: 323]u. W  dalszej części tego studium przyjrzy
my się przekształceniom, jakim podlegają teksty rozmów przeniesione 
w przestrzeń tekstów pisanych / za-pisanych12.

" Teoretycy literatury wskazują nową formę genologiczną — tzw. książkę mówio
ną, por. [Ł kbkowkka, 1993).

!l Por. np. [K ita , 1998], (Wo.lTAK, 2004],
To inny rodzaj tekstu niż ten, który -  tak samo nazwany, choć termin jest czę

ściej wymawiany z angielska — znalazł się w obiegu naukowym jako nazwa formy ist
nienia tekstu w przestrzeni dyskursu internetowego, por. np. artykuły Urszuli Ż ydek - 
-B ednarczuk [2003, 2004] i Jana G hzeni [2004].

"  Por. też  [K ita , 2002].
Por. [S kudr/.ykowa, 1994],



1

Jako przykład arch iw izacji spotkań konwersacyjnych w postaci 
książkowej z utrzymaniem formy dialogu pierwowzoru ( Verba volant, 
scripta  manent) posłużą dwie publikacje: N iny Terentiew  Zw ierzenia  
kontrolowane  [W arszawa 2004] i Polak w dwuznacznych sytuacjach. 
Z  M arianem  Pankowskim rozmawia Krystyna Ruta-Rutkowska  [W ar
szawa 2000].

Książka N iny Teren tiew  stanowi zap is13 -  „trw a ły  zapis ulotnej 
audycji telew izyjnej” [T erentiew , 2004: 9] -  rozmów przeprowadzanych 
na potrzeby te lew iz ji przez dziennikarkę ze znanym i, popularnym i 
osobami życia publicznego. M im o że rozm owy m ają być upublicznia- 
ne — podwójnie: jako emisje telew izyjne, potem (być może z racji po
pu larności program u) zdecydowano się na ich w ydan ie  w postaci 
książkowej -  ich atmosfera i tem atyka przypom inają rozm owę przy
jació ł (choć nie wszyscy rozm ówcy autorki to jej w cześn iejsi zna jo
mi, takich jednak postaci jest n iew iele). Zw ierzen iom  sprzyja to, że 
w rozm owie uczestniczą osoby znające się14 lub pragnące się poznać, 
a więc rozmówcy m ają duży obszar w iedzy wspólnej i wspólnego do
świadczenia. N ie bez wpływu na atmosferę prywatności jest też sce
neria, w jakiej się toczą rozmowy. To bar, którego przyćmione światła
i intymna atmosfera sprzyjają wyznaniom kierowanym już nie tylko do 
przyjaciela. Złożoność sytuacji komunikacyjnej takiej rozm owy przy
jacielskiej, ale przecież obserwowanej przez kam ery i przekazywanej 
telew idzow i, wydaje się nie przeszkadzać w zw ierzeniach. Pozosta ją  
one -  zgodnie z in tencją  autorki, której styl p row adzen ia  rozm ów 
daleki jest od agresywnego wdzierania się w prywatność rozm ówcy -  
pod kontrolą bohatera programu:

Nie ja, ale mój gość podejmuje decyzję, które fragm enty swojej prywatności
zechce ujawnić [T krentikw , 2004: 8].

Pod względem  form alnym  książkę tw orzy transkrypcja warstw y 
językowej interakcji, jaka miała miejsce w studiu telewizyjnym . K aż
dy z uczestników rozmowy, gospodyni programu i jej gość, mówi „swo
im głosem ” , każdy w erbalny składnik jest przyp isany danemu ro z

1:1 Takie słowo pojawia się np. w tytule rozmów Piotra Sommcra [1985] z brytyj

skimi poetami.

1' To postaci, z którym i autorka „od lat utrzymuje przyjacielskie kontakty" [T e 

rentiew . 2004: 8].



mówcy, oznaczonemu inicjałam i. Zgodnie też z gra ficzną konwencją 
gatunkową wywiadu wypow iedzi obu uczestników rozm owy są zróż
n icowane pod w zględem  typogra ficznym , tak że czyte ln ik  od razu 
otrzym uje inform ację -  p rzekazaną dwoma sposobami: językowym , 
czyli dzięki inicjałom, oraz graficznym , czyli z użyciem  czcionki w y 
tłuszczonej i „normalnej” -  o autorstwie danego fragm entu rozmowy. 
Na mocy swoistego kontraktu zaufania przyjm uje, że dany interak- 
tant rzeczyw iście w czasie rozm owy pow iedział to, co jest mu p rzy
pisane.

W rażenie autentyzmu książki wzmacnia jej dokumentacja fotogra
ficzna. Tekstowi rozmowy towarzyszą dwa rodzaje fotografii: portreto
wa, pokazująca zbliżenie twarzy gościa, i pamiątkowa, czasem wspólna 
z gospodynią programu, zwykle w planie amerykańskim, utrwalająca 
uczestników w scenerii programu.

Do elem entów gwarantujących prawdziwość zapisu zaliczyć też 
trzeba faktograficzną notkę znajdującą się pod każdą rozmową, któ
ra przynosi inform ację o dacie wydarzenia. M iejsce, gdzie rozm owy 
były toczone, jest znane z przedm owy autorki, a czyteln ikow i, który 
był też widzem programu, z napisów mu towarzyszących. To Kraków, 
wybrany przez N inę Terentiew jako miasto sprzyjające rozmowom, na 
które w innych miastach brak czasu. Obraz te lew izy jn y  i fotografie 
(a także paratekst autorski) dostarczają z kolei inform acji o tym, na 
jak iej „scenie” odbywają się spotkania. Jak wspomniałam wcześniej, 
rozmowy o życiu toczą się w barze, którego kameralna atmosfera po
maga skłonić gościa „do szczerej, otwartej rozm owy o życiu p ryw at
nym. tym szczęśliwym i tym głęboko skrywanym ” [ T e r e n t ie w , 2004: 
czwarta strona okładki).

N ina Teren tiew  rozm aw iała (poza n ielicznym i przypadkam i) ze 
znajomymi czy przyjaciółmi. Śladami zażyłości mogą być tem aty roz
mów, o jakich zwykle nie rozmawia się z obcymi. Tu z przebiegu in te
rakcji widać, że gospodyni programu dobrze zna życie prywatne swoje
go gościa, wykazuje dużą empatię wobec jego trudnych przeżyć, a ten 
z kolei nie stosuje wobec niej (i widzów jej programu) żadnych taktyk 
unikania tematów zbyt osobistych. Pytanie wywołuje reakcję, w któ
rej pytająca uzyskuje odpowiedź na nie, bez przemilczeń, uników. In 
nym przejawem bliskości są używane w rozmowach formy adresatyw- 
ne: prywatne zdrobnienia czy żartobliw ie użyte pery fra zy1’.

Por. np.:
„N.T.: M ilo mi cię widzieć. Pierwsza Damo polskiej piosenki.
I.S.: Dlaczego tak mnie nazywasz?
N.T.: Cala Polska tak cię nazywa, nie wiem tylko, kto to wymyślił i kiedy.



Wobec innej sytuacji pragm atycznej staje czyteln ik w przypadku 
zapisu rozmowy, którym jest książka złożona z rozm ów z M arianem  
Pankowskim .

Ich in icjatorką jest badaczka zainteresowana twórczością pisarza 
mało znanego w Polsce. Impulsem było pytanie, wynikające z uzna
nia rangi dokonań literackich Pankowskiego i intelektualnego ładun
ku jego utworów: „D laczego pisarz zauważany na Zachodzie, p isarz
o w ielk im  potencjale twórczym  -  poeta, prozaik i dram aturg, w P o l
sce jest ciągle niemal przem ilczany i pomijany?” [Polak w sytuacjach 
dwuznacznych, 2000: 5]. Dobrym sposobem rozwiązania problemu w y
dał się badaczce kontakt z samym twórcą, który przystał na propozy
cję zrealizowania projektu składającego się z cyklu rozmów problemo
wych. Spotkania odbywały się w Belgii, czyli tam, gdzie m ieszka p i
sarz, w okresie od grudnia 1996 roku do czerwca roku następnego. 
Rozmowy rejestrowano na taśmie magnetofonowej. Była to, jak  można 
stw ierdzić  na podstawie zapisu książkowego, rozm owa partnerska, 
choć z oczywistym  wysunięciem na plan pierwszy postaci i w ypow ie
dzi M ariana Pankowskiego, co jest w yrażone we wstęp ie K rystyn y 
R u ty-Ru tkow sk ie j:

Mam nadzieję, że wyłania się z nich [rozmów -  M .K.] w izerunek nie tylko pi
sarza szalenie świadomego swojej „alchemii słowa”, ale i człowieka świadomego 
wszelkich dwuznaczności i zawikłań sytuacji, w których dane mu było się znaleźć. 
Wypowiada się w nich także gawędziarz czy raczej improwizator, który we wszyst
kich swych spostrzeżeniach, sądach, refleksjach, wspomnieniach, namiętnie i za
chłannie pochłania świat, żeby potem zadziwić swojego odbiorcę [Polak w sytua
cjach dwuznacznych, 2000: 8].

Rozmowa ma charakter oficjalny, dotyczy pisarza i jego utworów, 
biografii, także intelektualnej, poglądów, opinii. W  wersji pisanej ma 
ona postać piętnastu rozdziałów  tem atycznych, które tw orzy  dialog 
badaczki i pisarza. Przyw ilej rozpoczynania kolejnego etapu interakcji 
(w  książce jest to pozycja in icja lna w każdym  rozd zia le ) przypada 
w przestrzeni książkowej naukowcowi, ostatnia, kończąca rozdział re 
akcja należy do pisarza. Wypowiedzi rozmówców są przytoczone w for-

1.5.: Chyba Lucjan Kydryński, kiedyś w Łodzi, w jednej ze swoich audycji Muzyka 
lekka, łatwa i przyjemna. Zabrakło mu konceptu, nie wiedział, co powiedzieć, i wym y
ślił tę P ierwszą Damę. Było to w latach sześćdziesiątych i tak zostało.

N.T. Zostać Pierwszą Damą u progu kariery...
1.5. A le  on to powiedział dla żartu.
N.T. Nazywając cię już wtedy P ierwszą Damą. nie popełnił błędu, ale choć gw iaz

dą jesteś przez całe życie, nie zachowujesz się jak typowa gwiazda estrady." [T eren
t ie w , 2004: 77-78].



mie mowy niezależnej. Kolejne wym iany nie tylko następują po sobie 
w porządku lin iowym , ale ich lektura pozwala zauważyć to, że roz
mówcy reagują wzajemnie na swoje wypowiedzi, w ich interwencjach 
dostrzega się też odniesienia do tu i teraz sytuacji rozm ow ylfi.

W  takich przypadkach, jak  wcześniej opisane, gw arancją auten
tyczności zapisu rozmowy jest czynnik technologiczny: rozm owy były 
rejestrowane17 -  na taśmie magnetofonowej lub na taśmie wideo, a po
tem „transkrybowane” . Przekazanie rozmowy w kodzie pisanym niesie 
za sobą niebezpieczeństwa zw iązane z różnicą m iędzy dwoma tryba
mi komunikowania: komunikacją oralną i komunikacją z zastosowaniem 
m edium  pisanego. U życie  konwencjonalnych środków graficznych  
pisma nie gwarantuje przekładu adekwatnego. Stosuje się więc pew
ne zabiegi, które pozw alają za pomocą środków leksykalnych oddać 
n iejęzykowe lub parajęzykowe elem enty współtworzące komunikat. 
Są to np. wyrazy wskazujące głównie sposoby mówienia lub relacjo
nujące zachowania komunikacyjne (por. interakcjonistyczny pogląd: 
N ie  można nie komunikować), ważne z punktu widzenia odbiorcy tek
stu zapisanego, dające mu informację o przebiegu interakcji. Autorzy 
książek  mówionych czasem w y jaśn ia ją  m etody konstrukcji tekstu 
zapisanego, zdając sobie sprawę z fundam entalnych różnic m iędzy 
kodami, np.:

Ponieważ suchy tok książkowego dialogu nie oddawał w pełni emocjonalnych 
napięć, a nieraz żartobliwych lub impulsywnych reakcji obu rozmówców, toteż pra
gnąc choćby w  części zrekom pensować [wyróżnienie -  M .K.] sytuacyjny kon
tekst rozmów wzbogaciłem tekst o zwięzłe, wtrącone w nawias komentarze [N o 
wicki, 1986: 7).

Pracując nad materiałami do tej publikacji, staraliśmy się wprawdzie zacho
wać indywidualny styl rozmówców, ale badacze biografii i twórczości Bachtina po
winni wysłuchać nagrań z kasety dołączonej do książki [do jej wersji oryginalnej.

Por. np.: „W  tej chwili, kiedy panią słucham, staje mi przed oczyma ojciec [...]” 
[Polak w sytuacjach dwuznacznych, 2000: 10], „Przypomina mi pani rys, który jakbym 
spychał w niepamięć, a który jest tak bardzo autentyczny” [Polak w sytuacjach dwu
znacznych, 2000: 27].

17 O technicznych zagrożeniach korzystania z tego urządzenia do rejestracji roz
mów pisze Piotr Sommer: „Turysta polski korzystający w Anglii z najtańszych kaset 
magnetofonowych powinien być przygotowany na niespodzianki, zwłaszcza jeśli ma
gnetofon. którym się posługuje, też nie może się poszczycić najlepszą marką. Bywa, że 
taśmy dziwnie puchną, wkręcają się w maszynerię i wreszcie rw ą  jakby za wszelką 
cenę -  niechybnie, kara za ciekawość -  chciały uniemożliwić odtworzenie nagrania.” 
[Sommkk, 1985: 20]. Inny aspekt kłopotów związanych z nagrywaniem spotkań ukazu
ją  rozmowy z Michaiłem Bachtinem, kiedy taśma kończyła się w trakcie rozmowy. Por. 
koniec rozmowy pierwszej i początek drugiej [D uw akin , 2002: 67-68].



wydanie polskie jest jej pozbawione -  M .K.]. Język mówiony rządzi się własnymi 
prawami, własną lo g ik ą  toteż oddanie jego specyfiki nie zawsze jest możliwe. 
W  druku nieuchronnie zatraca się ulotną atmosferę powstałą w trakcie rozmowy, 
gubi się gdzieś bezpośrednia żywość myśli, jej niuanse, ginie część informacji prze
kazywanych za pomocą intonacji, słabsze staje się wyczucie podtekstu charakte
rystycznego dla dialogu. Nawet minimalna ingerencja redakcyjna wyrównuje po
ziom tekstu, przydaje słowom Bachtina kategoryczności, podczas gdy te same żywe 
słowa dźwięczące w rozmowie są mniej jednoznaczne, a sama rozmowa w ielowar
stwowa. Dlatego w m iarę m ożliwości staraliśm y się zachować charakter  
[wyróżnienie — M.K.] tego dokumentu i zależało nam na tym, żeby przedstawić czy
telnikom tekst z niezbędnymi tylko skrótami i przypisami.

Miejsca budzące wątpliwości opatrzyliśmy słowem „nieczytelne” lub znakiem 
zapytania w nawiasie kwadratowym. Dokonano też prób oddania wyrazistej in
tonacji replik za pomocą odpowiednich słów umieszczonych w nawiasach, np. 
(uśmiechając się) [D uw akin , 2002: 21].

N ieca łkow ita  przekładalność kodów języka  m ówionego na język  
zapisany sprawia, że czytelnik staje wobec tylko przybliżonego obra
zu rzeczyw istego wydarzenia komunikacyjnego — nawet wówczas, gdy 
autor zapisu dokłada starań o oddanie totekstu interakcji, np.:

Na taśmie zostały zarejestrowane także odgłosy ulicy, świergot ptaków, dzwo
nek telefonu, miauczenie Bachtinowskiej ulubienicy Kotki. Słychać, jak Bachtin, 
pocierając zapałkę, przypala kolejnego papierosa i zaciąga się mocno. Przerwa 
w rozmowie trwa dość długo, aż w końcu pada: „Taak... Więc...” -  chcąc nie chcąc, 
słuchacz odnosi w rażen ie , że jest uczestnikiem rozmowy [D uw akin , 2002: 21].

Chciałoby się tu wyrazić żal, że wydawcy nie wykorzystu ją m oż
liwości technologicznych i do zapisanych rozm ów nie dołączają zap i
su audio lub audiowizualnego, choć i w takim  przypadku odbiorcy po
zostanie tylko w ra ż e n ie  uczestniczenia w spotkaniu.

2

Rozm owa stanowi jedno z dwóch typów źródeł książk i Gustawa 
H erlin ga -G ru d z iń sk iego  N a jk ró tszy  p rzew od n ik  po sobie sam ym  
[2000], D la czyteln ika jest to kolejna książka przynosząca refleksje 
pisarza na temat etapów życia, systemu aksjologicznego, determ inacji 
historycznych kondycji pisarza, relacji z ludźm i, którzy m ieli wpływ  
na jego życie intelektualne, ważnych problemów współczesności. Jej 
forma -  wypow iedź w pierwszej osobie -  również nie ma w sobie na 
pozór nic n iezwykłego. W odkryciu oryginalności form alnej książk i 
pomaga znów paratekst.



Genezę tej książki tak wyjaśnia W łodzim ierz Bolecki:

Zanim powstała ta książka, obejrzałem film pt. Rozważania o cnotach zreali
zowany we wrześniu 1998 roku w Neapolu przez Aleksandrę Czarnecką M arci
na Barana, przy współpracy Józefa Opalskiego. Film ten w form ie dziesięciu od
cinków był emitowany przez II program T V P  wiosną 1999 roku.

Przeczytałem zapis ścieżki dźwiękowej tego filmu. Za zgodą Gustawa Herlin- 
ga-Grudzińskiego wybrałem fragmenty jego wypowiedzi z owego zapisu, zredago
wałem je i uzupełniłem rozmowami przeprowadzonymi z pisarzem w październiku 
1999 roku.

Z tych dwóch źródeł powstała nowa całość kompozycyjna i narracyjna, której 
odmienność zaznaczam w tytule tej książki.

W całym tekście zachowuję mówiony styl wypowiedzi pisarza [H erling -G ru- 
dziński, 2000: 144].

Jej punktem wyjścia jest monologowa wypow iedź pisarza z pro
gramu telewizyjnego. A le  książka, którą dostaje do ręki czytelnik, to 
nie mechaniczny zapis ścieżki dźwiękowej. „Drugi” autor uzupełnił w y
powiedź te lew izy jną o teksty, które sprowokował w rozmowach z p i
sarzem. Jest tu więc szeroko rozumiany wyw iad i równoprawna roz
mowa z partnerem (tu: z W łodzim ierzem  Boleckim), z których wyab
strahow ano w ypow ied zi ty lko  G ustaw a H erlin ga -G ru dziń sk iego . 
Zostały one wybrane za zgodą pisarza, a więc zyskały jego autoryza
cję nie tylko w przestrzeni rozmów. Wybór je zautonom izował18. Frag
menty wypowiedzi uzyskały status samodzielnych, pełnych mikrotek- 
stów, ułożonych w tekst książki, której tematem jest p o d ró ż  w  g łą b  s ie 

b ie . Pretekstem  do takiej wyprawy staje się zarówno d ialogowy w y
wiad, jak i monologowa wypowiedź autobiograficzna — dokonane w ma
terii mówionej. I ona właśnie stanowi drugi, obok dialogu, tryb komu
nikacji pisarskiej obecny w tej książce.

Odbiorca książki — bez informacji dostarczonej w paratekście nie 
zauważy w tekście niezwykłości i hybrydalności: on ma do czynienia 
z tekstem jednolitym pod względem formalnym, w którym nie ma śla
du różnej proweniencji ostatecznej partii monologowej — o niej dowia

'* Operacja dokonana przez Włodzimierza Boleckiego, który książkę skonstruował 
dzięki (w dużej mierze) cyklowi telewizyjnemu, może stanowić pretekst do rozważań 
nad relacją łączącą program telew izyjny będący „punktem wyjścia” i opublikowaną 
książkę. Byłby to jeszcze jeden przyczynek dotykający wątku: oryginał —  kopia; por. 
W.B.: „W  innych opowiadaniach, chociażby w Pierścieniu czy w Srebrnej Szkatułce, po
jaw ia się motyw przeciwstawienia oryginału i kopii, wersji pierwotnej i imitacji. W er
sją pierwotną, oryginałem była jakaś opowieść zapisana w kronice, a życie zdawało się 
być im itacją tego, co przed stuleciami w niej zapisano. W  zakończeniu okazywało się, 
że różnica pomiędzy imitacją a oryginałem, kopią a p ierwowzorem  traciła zna
czenie. [...] IHkkling-Grupziński, B oleck i, 1997: 267) [wyróżnienie -  M.K.].



duje się ze źródeł pozatekstowych: z Noty edytorskiej i informacji edy
torskich na stronie tytułowej i jej odwrocie, ukazujących udział w ope
racji tekstotwórczej kogoś innego poza pisarzem . Są to: „O pracowa
nie i przygotowanie tekstu do druku W łodzim ierz Bolecki” oraz wska
zanie dotyczące praw autorskich „Copyright by Gustaw Herling-Gru- 
dziński. Copyright by W ydawnictwo Literackie, Kraków  2000. Copy
right for the printed version by W łodzim ierz Bolecki” . Teksty ścieżki 
dźw iękowej i fragm enty późniejszych wypow iedzi p isarza pochodzą
cych z rozmów z W łodzim ierzem  Boleckim zostały zespolone w homo
gen iczną jedność.

Także w książce Charlotte Chandler Ja F e llin i [1996] mamy do 
czyn ienia z pierwszoosobowym  monologiem  kogoś, kogo iden ty fiku 
jem y -  korzystając z form uły tytułowej i posiłkując się kom petencją 
encyklopedyczną -  jako reżysera, który mówi o swoim życiu i pracy, 
co stapia się w jedność. Ram ę delim itacyjną jego w ypow iedzi stano
w ią  wypow iedzi o skrajnych momentach życia ludzkiego: wspom nie
nia z wczesnego dzieciństwa oraz refleksje o śmierci w ogóle i o w ła
snej śm ierci19. Tę partię — zasadniczą -  książki kończy lapidarne zda
nie w trzeciej osobie korespondujące z końcem wstępu. Są to odpo
w iednio:

Federico Fellini urodził się w Rimini, 20 stycznia 1920 roku... [C handler, 1996: 12]. 

Federico Fellini umarł w Rzymie 31 października 1993 [C handler , 1996: 347].

Ton narracji jest zróżnicowany: zabawny, ironiczny, poważny, in 
tymny. Czyteln ik książki może odnosić wrażenie, że jest traktowany 
jako osoba, której można powiedzieć wszystko -  ale bez pośrednictwa, 
np. dziennikarzy, w wywiadach zadających pytania standardowe, ba
nalne, uzyskujących też często od reżysera odpowiedzi równie stan
dardowe, dobrze brzm iące. Odbiorca książki natom iast znajduje się 
w pozycji uprzywilejowanej: jemu można powiedzieć więcej, szczerzej, 
poważniej. Takie samo pytanie w dwóch kontekstach jest trak tow a
ne różnie: jako element medialnej gry i jako pretekst do refleksji, np.

Najcięższą torturą, jaką można wynaleźć, jest żałowanie czegoś, czego się nie 
zrobiło. Ten czas nazywa się „Gdybym tak wtedy...” Trzeba go unikać za wszelką 
cenę, ponieważ nic tak człowieka nie potrafi udręczyć, jak on sam. K iedy jakiś 
dziennikarz mnie pyta: „Czego najbardziej żałuje pan w życiu?” , odpowiadam: 
„N iczego” . Jest to odpowiedź najkrótsza, a przy tym całkiem uprzejma. Na ogół

Jedno z pytań „kwestionariusza Prousta” brzmi: Jak chciałbym umrzeć?



jestem  dobrze wychowany. Jest jednak coś, czego żałuję. N igdy o tym nie mówię. 
Powiedziałem  to tylko Giuseppemu Tornatore. [Dalej następuje rozwinięcie tego 
wątku przez reżysera -  M.K.]. [C handler , 1996: 311].

Kto jest autorem książki o tytule Ja  F e llin i z narracją p ierwszo
osobową wskazującą na to, że to sam reżyser „m ówi”? A le  jednak na 
stronie tytułowej w idzim y nazwisko Charlotte Chandler. Czy mamy 
zatem do czynienia z tekstem  fikcyjnym , z autorską kreacją postaci 
film owca stworzoną przez Charlotte Chandler?

W yjaśn ien ie  znajdu je się w tekstach otaczających książkę: we 
Wstępie sygnowanym przez Charlotte Chandler (s. 8—12) i w Posłowiu  
(s. 347-402), które -  choć niepodpisane -  czyteln ik przypisze kobie
cie, wnioskując o płci z użytych form gram atycznych20. W ersja skró
cona paratekstu umieszczona jest na czwartej stronie okładki:

Od 1980 roku aż do swej śmierci włoski reżyser Federico Fellin i (1920—1993) 
powierzał amerykańskiej dziennikarce Charlotte Chandler swoje wspomnienia, 
marzenia, myśli...

Z tych rozmów, utrzymanych w tonie intymnych, często żartobliwych pogawę
dek, wyłania się portret wielkiego Włocha.

A  więc u podstawy książki będącej w ielk im  monologiem filmowca 
leżą rozmowy, jak ie prowadzili przez kilkanaście lat reżyser i dzien
nikarka. Ta inform acja jest dana tylko w tekstach mających status 
paratekstu. W  samej liczącej kilkaset stron (s. 13—347) partii pisanej/ 
mówionej przez podmiot płci męskiej nie ma śladu dialogowej genezy 
tekstu. Choć Fellin i sporo miejsca poświęca swoim kontaktom z dzien
n ikarzam i, n iezbędnym  z racji w ykonyw anego zawodu, nie ma tu 
wzm ianki o rozmowach toczonych z jedną z nich, traktowaną chyba 
w yjątkowo, jeś li brać pod uwagę d ługotrwałość kontaktu i stopień 
odkrycia psych ik i21:

w Pierwszy akapit brzmi: „Po raz pierwszy spotkałam Federico Felliniego wiosną 
1980 roku, w hotelu Conchiglia, we Fregene. nadmorskiej miejscowości, położonej nie
daleko Rzymu, gdzie Fellini mial swój letni dom. Umówi! mnie z nim Mario de Vec- 
chi, producent i wspólny przyjaciel. N igdy przedtem nie rozmawiałam z Fellinim, na
wet przez telefon. Ponieważ nie wiedziałam, jak długo będzie trwała jazda z Rzymu 
do Fregene, a nie chciałam się spóźnić, zjawiłam się na miejscu czterdzieści minut za 
wcześnie.” [C h andlkr , 1996: 347].

W wypowiedzi Felliniego jest wiele przytoczeń cudzych wypowiedzi, dosłownych, 
co sugerują otaczające je cudzysłowy, jak i bardziej ogólnych, z ogólnym wskazaniem 
ich autora lub treści w rodzaju: „Ludzie często pytają, czy Marcelo Mastroianni jest 
moim alter ego” [CHANDLER, 1996: 150] lub „Kiedyś, przed przystąpieniem do pracy na 
planie, kazałem  mu zastosować dietę. Wszystko jedno jaką, pod warunkiem, że da 
zamierzony efekt. Marcelo powiedział, że zna takie miejsce w północnych Niemczech,



Ostatni raz widziałam  Felliniego w marcu 1993, po tym, jak otrzymał Osca
ra. Powiedział mi wtedy: „Mam tylko jedno życie, to, które ci opowiedziałem. To 
jest mój testament, nie mam nic więcej do dodania [...] K iedy będę się chciał do
wiedzieć, co kiedyś czułem, zapytam ciebie” [...] [C h andler , 1996: 8],

O rozmowach Fellin iego i Chandler, których „rezu ltatem ” [C h a n 

d l e r , 1996: 8] jest książka, czytelnik dowiaduje się tylko z w ypow ie
dzi dziennikarki. W  Posłow iu  znajduje się sporo zapisów takich roz
mów. Są one przytaczane w trybie mowy niezależnej, co nadaje teksto
wi walor autentyczności, sprawiając, że nabiera on charakteru doku
mentu. N ie  brak rozmów relacjonowanych w mowie zależnej.

N a  podstaw ie tekstu  Posłow ia  m ożna też  od tw orzyć p rzeb ieg
i okoliczności wydarzeń konwersacyjnych. D ziennikarka precyzyjnie 
opisuje wnętrza i miejsca, w których są toczone rozm ow y Ich bardzo 
is totną cechą było uwolnienie od różnych przym usów -  socjalnych, 
towarzyskich, obyczajowych. Reżyser starał się, by scena sprzyjała 
atmosferze rozmowy między dobrymi znajomymi. M iały się one toczyć 
w miejscach zapewniających nieformalność kontaktu22, stąd jego pro
pozycja:

Byłoby najlepiej, żebyśmy mogli się spotykać bez umawiania, niczego nie p la
nując. Rozmowa jest najciekawsza wtedy, kiedy jest niewymuszona i spontanicz
na [C handler , 1996: 359].

Dziennikarka z kolei pozostawiała Felliniemu swobodę konstruowania 
tekstu, m.in. rezygnując z przypisanej jej roli instancji zadającej py
tanie, wyznaczającej tem at i k ierunek w ypow iedzi23. K on takty ro z
m ówców — m im o ról d z ien n ik arza  i reżysera , ja k ie  im  p rzyp ad 
ły w udziale — były bardziej rozmowami niż wywiadam i, choć bohater

gdzie w trzy dni można stracić dziesięć kilo. Natychm iast krzyknąłem: »Jedź, M ar
celo, i to zaraz. Tylko nie bądź tam dłużej niż trzy dni«. Tak też zrobił. N ie stracił ani 
grama, ale na szczęście nie przytył” [C handler , 1996: 154]. Sporadycznie pojawiają się 
„m in id ia logi” :

„K iedy ją  zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć własnym oczom, tak idealnie pasowa
ła do moich wyobrażeń.

— Jest pani ucieleśnieniem moich marzeń — powiedziałem.
-  N ie  mam zamiaru iść z panem do łóżka -  usłyszałem w odpowiedzi.” [C handler, 

1996: 154],
2- Por. „Najczęściej rozmawialiśmy przy stole — w kawiarni lub w restauracji -  albo 

podczas jazdy samochodem. Był wtedy rozluźniony, czuł się swobodnie, dawał upust 
swojej bujnej naturze.” [C handler, 1996: 10].

Por.: „Starałam  się nie zadawać mu pytań, bo pytanie determinuje odpowiedź 
i wyznacza jej zakres tematyczny.” [C h andler , 1996: 9].



miał świadomość, że nie są to jednak pogawędki całkowicie prywatne24. 
Dziennikarka stanowiła „publiczność” wypowiedzi filmowca, miała też 
status pełnoprawnego uczestnika interakcji25.

Językowym eksponentem bliskości są formy adresatywne. Fellini 

zwraca się do dziennikarki pieszczotliwie, używając hipokorystycznej 
formy Charlottina [Ch a n d l e r , 1996: 36],

Ważną rolę w tych rozmowach miały do odegrania środki paralin- 
gwistyczne i niewerbalne, potęgujące wrażenie kameralności rozmo
wy, bliskości, w której rozmowa staje się już zwierzeniem uważnemu 
słuchaczowi-przyjacielowi:

Mówił cichym głosem, co stanowiło wyraźny kontrast z jego masywną posta

cią. Musiałam się przysunąć, żeby rozumieć jego słowa. Sam też starał się zmniej

szyć dzielący nas dystans, chwytając mnie to za rękę, to za ramię, to znów obej

mując. Rozmawiając, wchodził z rozmówcą w kontakt fizyczny. Jego głos był jak 

pieszczota. Wszystko, co mówił, nabierało charakteru zwierzenia. [...]

Mówił wymachując rękami i podkreślał sens wypowiadanych słów wymowny

mi spojrzeniami i tak bardzo włoską gestykulacją, za pomocą której można wy

razić wszystko... a nawet więcej [Chandler , 1996: 348],

Posłowie stanowi pendant do partii narratora męskiego mówiącego
o swoim życiu. Tam przekazana jest zawartość propozycjonalna roz
mowy - rozmowy, która trwała czternaście lat. W istocie nie jest to 
więc relacjonowanie konkretnego wydarzenia komunikacyjnego. To 
synteza tego, co na dany temat w trakcie wielu spotkań mówił reży

ser, dokonana przez drugiego rozmówcę. Z dialogowej formy rozmo
wy wyabstrahowane zostały wypowiedzi Felliniego, oddane z użyciem 
form pierwszej osoby, ale napisane przez kogoś innego z wykorzysta
niem notatek sporządzanych po poszczególnych spotkaniach. Filmo
wiec miał świadomość dokumentowania rozmów:

Musisz mieć stosy notatek z naszych rozmów [Ch andler , 1996: 8],

W tej partii książki drugi jej uczestnik został wyeliminowany, ale 
jego nieobecność formalna oznacza tylko to, że dialog z dziennikarką 

został przetransponowany w wypowiedź jednego interaktanta. Jej obec
ność w tekście jest innej natury. Nieobecna w strukturze powierzchnio
wej tekstu, istnieje jako spiritus mouens lub katalizator wypowiedzi.

24 Tę świadomość możliwości publikowania ujawnia taka uwaga: „Czy myślisz, że 

kiedy opublikujesz tę książkę - zapytał mnie pewnego dnia - twój wydawca da nam 

do dyspozycji samochód z szoferem?” [Chandler , 1996: 10].

Por. „Był jednocześnie osobą indagowaną i indagującą.” [Chandler , 1996: 8].



To ona była odbiorcą zwierzeń, wywoływała potrzebę mówienia o życiu, 
przemyśleniach, uczuciach, potrzebach. Bez niej tekst by nie powstał 

lub byłby to już inny tekst:

Umiesz słuchać. Nieraz, kiedy słyszę, co ci opowiadam, dowiaduję się o sobie 

zupełnie nowych rzeczy. Nigdy świadomie cię nie okłamałem, bo wiem, że mi 

ufasz. Nie mógłbym okłamać osoby, która wierzy we wszystko, co mówię [Chan- 

dler , 1996: 8-9].

Porządek we wspomnieniach reżysera został wprowadzony przez 
rozmówczynię, jego życie ukazane w książce pod prowokacyjnym i wiele 
obiecującym tytułem Ja  Fellini stanowi zarazem obraz tego, co powie

dział bohater, ale też tego, co - i jak - utrwaliło się w umyśle dzien
nikarki. Z jednej strony istnieje więc tu określony porządek konstruk

cyjny (zgodny z chronologicznym tokiem życia) książki26, z drugiej nato

miast bohater przyznaje:

Człowiek nie przypomina sobie swojego życia chronologicznie, nie widzi kolej

no następujących wydarzeń, tego, co było najważniejsze, ani tego, co się takie wy

dawało. Nie można kontrolować wspomnień. Wspomnienia nie należą do nas. To 

my należymy do nich [Chandler , 1996: 8].

To, co wydaje się wiarygodnym zapisem wypowiedzi bohatera 
książki, w istocie jest zapisem rozmów przefiltrowanym przez to, jak 
były one postrzegane i zapamiętane przez drugiego interaktanta, który 

w książce usuwa się w cień.
Wyjściowa forma dialogowa rozmowy zostaje przetransponowa

na w ciąg wypowiedzi przybierających w książce kształt formalny 
numerowanych kolejno rozdziałów. Autorka deklaruje jednak ekspli- 

cytnie:

[Książka] Jest to w większym stopniu „mówiona” niż „pisana” [Ch an d ler , 

1996: 8].

** Jest on tak określony przez autorkę: „Książka Ja Fellini składa się z trzech części: 

Federico, chłopiec i młodzieniec, zafascynowany cyrkiem, klaunami, kinem Fulgor, 

amerykańskimi filmami i komiksami, tym wszystkim, co z czasem ukształtuje jego wi

zję świata. Federico, który zabiera swoje Rimini do Rzymu, pisuje do gazet i dla filmu, 

rysuje karykatury, a potem zaczyna reżyserować filmy. Spotyka kobietę, która będzie 

główną bohaterką jego filmów i jego życia.

Federico Fellini, dojrzały mężczyzna, odkrywający cel życia w robieniu filmów, dzię

ki którym staje się sławny nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie.

Fellini, żywa legenda, człowiek słynniejszy niż filmy, dzięki którym zyskał roz

głos.” [C hand ler. 1996: 10].



To stwierdzenie w konfrontacji z doświadczeniami z lektury tekstu 

prowokuje do postawienia pytania: Jakie znajdują się w nim wskaźniki
— językowe - uzasadniające taką ocenę, poza jednym znanym z otoczki 

paratekstualnej książki?
O ile narracja podmiotu męskiego ukazuje jego życie, o tyle w czę

ści paratekstualnej ukazane są okoliczności rozmów, ich fragmenty. 
Tu drugi uczestnik kilkunastoletniej interakcji ma status i narrato
ra, i jednego z protagonistów.

Książka, dokumentując rozmowy, przeprowadzone w latach 1980— 
1993, utrwala je i zachowuje w archiwum tekstów kultury. To, co z na

tury ulotne, czyli rozmowa, zyskuje trwałość w momencie transponowa- 
nia wydarzenia komunikacyjnego z użyciem języka mówionego w komu
nikat funkcjonujący w kulturze cyrograficznej.

★ * *

Obie przywołane tu książki, które stanowią zapis prowadzonych 

wcześniej rozmów, eliminują w swojej formie strukturę wymiany, bę
dącej podstawową jednostką interakcji dialogowej. W ten sposób eks

ponują jednego z uczestników spotkania, drugi natomiast jest nie
obecny, ale tylko w warstwie powierzchniowej tekstu27. To on, które
go ślady obecności i udziału w interakcji zostały wymazane - przez 
autora książki, czyli jego samego - dał impuls do spotkania, kierował 
jego przebiegiem. Jest tą instancją tekstową, która - przez filtr swojej 
osobowości, umysłu, świadomości i pamięci - tworzy ostateczny ob
raz wydarzenia konwersacyjnego, dokumentuje historię rozmowy. 
Będąc uczestnikiem rozmowy, jest jej obserwatorem nastawionym na 
to, by post factum sporządzić relację z niej, oddać... no właśnie — co: 
jej literę czy ducha? To, co odbiorca dostaje, jest zapisem rozmowy 
dokonanym z perspektywy jednego uczestnika, który przekazuje sło
wa drugiego, tak że czytelnik staje wobec tekstu, który zewnętrznie 
wygląda jak wypowiedź właśnie tego drugiego.

27 W książce mówionej, a za takie można uznać oba analizowane tu utwory, 

łatwo dostrzec hierarchię rozmówców: „Od strony formalnej na plan pierwszy [...] wy

suwa się postać jednego z interlokutorów - najczęściej osoby zadającej pytanie. Obrać 

ona może różnorodne strategie rozmowy: jest biografem, kreatorem portretu, inter

pretatorem całej twórczości czy poszczególnych tylko dzieł pisarza, czasem staje się 

elastycznym negocjatorem próbującym wyciągnąć jak najciekawsze fakty z życia 

osoby »przesłuchiwanej«, innym znów razem przyjmuje rolę pokornego medium, wysłu

chującego tylko i rejestrującego wypowiedzi swojego rozmówcy.” [Bernack i, P aw lus, 

1999: 544],

4 Czas...
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Młodą francuską pisarkę Brigitte Chardin łączy przyjaźń (,,tendre 
amitie łitteraire”) z dwiema sławami literackimi Philippe’em Soller- 
sem i Albertem Moravią. Jej spotkania i rozmowy z oboma pisarza
mi - swoisty „flirt intelektualny”, by użyć słów narratorki - stały się 
kanwą utworu literackiego o statusie hybrydalnym łączącym skład
niki dokumentu i fikcji28, którego jedyną racją bytu jest ukazanie in
telektualnych (i werbalnie ambiwalentnych) kontaktów trojga boha
terów:

Nous nous rencontrons a Paris ou a Rome et parlons de tout, de rien et de 

litterature, puisque chacun de nous trois a publie pendant cette periode plusieurs 

romans. Ils m’aident dans ma creation. Et moi... ai-je servi a ces deux hommes 

remarquables, intelligents, genereux, galants, de pretexte, de revelateur, d’occa- 

sion a leur dialogue d’abord sous-entendu... puis devoile enfin? [z czwartej strony 

okładki]

W powstaniu tej książki udział mieli - w różnym stopniu - wszyscy 
troje protagoniści: Brigitte Chardin, zachęcana przez obu pisarzy, 
podjęła się napisania książki o ich spotkaniach, Alberto Moravia po
prawiał zapisy rozmów, a Phillipe Sollers je przeczytał. Aprobata dla 
pomysłu napisania powieści ukazującej kontakty między trojgiem 
pisarzy, wyrażona przez pisarza francuskiego, znalazła się na stronie po
przedzającej sam utwór. W trybie rozkazującym zawarty jest właści
wie nakaz realizacji takiego przedsięwzięcia: „Faites-le... Sortezle... 
C’est maintenant. Seule 1’ecriture est morale” [C h a r d in , 1991: 7]29.

W rozmowie dotyczącej realizowanego właśnie projektu zapisu spo
tkań z obu pisarzami, prowadzonej z Sollersem, bohaterka zapewnia:

Voila je voulais vous dire que ce qui est dans les entretiens que j ’ai ecrits sur 

vous et Moravia c’est juste, c’est juste le vrai, juste ce qui est. C’est un instantane, 

une actualite [Chardin , 1991: 98].

-s Można tu zastosować określenie: narracja doświadczeń osobistych, przedstawia

jąca „ciąg zdarzeń, które stały się częścią biografii narratora poprzez wypowiedzenie 

serii zdań składowych, których kolejność odpowiada chronologii wydarzeń” [Labov za: 

S zozyc.lowska , (w druku)].
211 Także mąż autorki zachęca ją  do realizacji tego przedsięwzięcia, jak ona sama 

przyznaje w rozmowie z Moravią odpowiadając na pytanie, czy mąż czytał rękopis: „U 

est inteligent. II m’a dit: c’est bon, evidemment ce sont deux personnalites litteraires. 

II pense que ce que vous dites a une portee universelle qui peut interesser les lecteurs.” 

[Ch ard in , 1991: 117],



Zapis szczegółowej rozmowy dotyczącej wrażeń i próśb Moravii 
co do zawartości książki przynosi fragment z 14 grudnia 1989 roku, 
z którego dowiedzieć się można, że pisarz prosił o usunięcie pewnych 
sformułowań, zwłaszcza wkraczających w intymność relacji między 
wielkim pisarzem i młodą pisarką:

Ecoutez-moi, Brigitte. Je comprends que je vous aie impressionnee... et que 

vous ayez voulou en faire quelque chose. Je vous demande de supprimer certaines 

choses. Vous comprenez c’est trop et pas assez. Ou alors il faut tout dire [Char

din, 1991: 111],

Wykreślając własnoręcznie pewne pasaże, Moravia wyraża zgodę 
na dopisanie tego, co być może nie było bezpośrednim przedmiotem 
rozmów, ale tego rodzaju zabieg jest sprzeczny z intencją pisarską 
Brigitte Chardin:

Non, non, cela ne m’interesse pas de cette faęon-la... Ce n’est pas une interview. 

C’est comme ęa, c’est ecrit de memoire. C’est notre rapport [Chardin, 1991: 112].

Spotkania i towarzyszące im rozmowy zapisały się mocno w pa
mięci narratorki, a proces pisania jest katalizatorem przypomnień, 
powrotu do przeszłości, odtworzenia treści rozmów, podtekstów, spo
sobu mówienia:

Je commence a ecrire et tout revient, je n’y peux rien, c’est un film sonorne qui 

se monte, dans les mots que vous dites, qu’il a dit. J ’entends sa voix, la votre, les 
accents, les intonations. Je me souviens des gestes. C’est toujours aux memes da
tes que je vous rencontre et que je le rencontre par rapport au roman... C’est tou
jours un travail... [Chardin, 1991: 7] “'

Schemat fabularny utwory jest stały. Opowieść rozwija się z za
chowaniem postępującego w układzie liniowym ciągu chronologicz
nego. Zaczyna się w czwartek 5 maja 1988 roku o godzinie 9.30 — kiedy 
Alberto Moravia po raz pierwszy telefonuje do Brigitte Chardin, koń
czy się w środę 26 sierpnia 1990 roku pomiędzy 8.50 a 9.00, kiedy nar- 
ratorka, dzwoniąc o tej porze, zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez 
rozmówców poprzedniego dnia, do Moravii, dowiaduje się o śmierci pi
sarza. Koniec rozmowom z włoskim twórcą położyło jego odejście. Ko
niec życia oznacza koniec rozmowy, koniec utworu.

Każdy segment utworu poświęcony jest jednemu kontaktowi, bądź 
z Sollersem, bądź z Moravią. Po podaniu daty, czasem też pory dnia lub

'1" To wyimek z utworu, por. rozmowę z Phillipe’em Sollersem z 15 sierpnia 1989. 

[Chard in , 1991, s. 93-98].



dokładnej godziny, stanu pogody narratorka przytacza rozmowę te

lefoniczną z pisarzem, w trakcie której interaktanci ustalają okolicz

ności bezpośredniego spotkania, lub opisuje początkowy etap spot
kania (czas, miejsce, ubiory). Stałym elementem strukturalnym jest 

przytoczenie w mowie niezależnej poszczególnych rozmów — zarówno 
momentów delimitacyjnych, rytualnych (np. komplementy, sekwen

cje dotyczące napojów, dań, zamawianie ich w restauracjach i kawiar
niach, pytania o zgodę na palenie papierosów), jak i części zasad
niczej, wraz z tymi wszystkimi składnikami rozmowy (wymiany mó

wionej), które tworzą jej totekst. Narratorka dokumentuje słowa, in
tonacje, pauzy o funkcji komunikatywnej, spojrzenia, gesty, dotknię
cia, gospodarowanie przestrzenią między rozmówcami. Rejestruje 
zmiany sposobów zwracania się do siebie, dostrzegając niuanse w uży

ciu form oficjalnych i poufałych, w grze w stosowanie dominujące
go vous i sporadycznego tu\ kiedy Phillipe Sollers zwraca się do Bri
gitte przez ty, narratorka komentuje tę niezwykłą w ustach pisarza 
formę:

Le tu irruptif est tres efficace. A chaque fois ęa marche, le tu. Vous le dites 

sans que je m’y attende. Je ne bronche pas. J ’ai bien entendu... C’est le troisieme 

ou quatrieme tu depuis deux, dix ou... ans. Vous essayez pour voir. [Chardin, 1991: 

70]

Pozornie Brigitte Chardin rozmawia każdorazowo z jednym pi
sarzem, albo z Sollersem, albo z Moravią. W tym dialogu bezpośred
nim, istniejącym wówczas, gdy dochodzi do interakcji face to face, jest 
też miejsce na dialog pośredni między pisarzami, w którym instan
cją pośredniczącą jest Chardin, rozmawiając z którymś z rozmów
ców o drugim pisarzu i później przy okazji spotkania z tym drugim 

przytaczając słowa pierwszego. W przestrzeni dialogu książkowe
go nie dochodzi do bezpośredniego spotkania pisarzy francuskiego 
i włoskiego, choć dialog toczy się także między nimi — zapośredni- 
czony.

Kiedy narratorka odtwarza obraz spotkania z Moravią, jej wy
powiedź ma formę gramatyczną pierwszej osoby liczby pojedynczej 

rodzaju żeńskiego. Kiedy relacjonuje kontakty z Sollersem, narracja 
przybiera formę drugoosobową. To vous odnosi się do postaci męskiej. 
Czyżby więc kolejny poziom dialogu - sugerowany przez formę gra

matyczną?"

" Zob. m.in. [Booth , 2004]: [Slawińska-Okow kń . 1985].
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Typ relacji wiążący rozmowę z jej obrazem literackim, jaki reprezen

tuje utwór Brigitte Chardin (skądinąd jej status genologiczny jest dość 
niejasny), obrazuje dodatkowe (poza różnicą między oralnością a pi- 

śmiennością) dwa problemy teoretyczne wiążące się z zapisem wyda
rzenia komunikacyjnego dokonanym przez jednego z jego uczestników 

z pewnej perspektywy czasowej.
Pierwszy łączy się z tym, że zapis przechodzi przez filtr świadomo

ści i pamięci podmiotu dokonującego czynności tekstotwórczej prowa

dzącej do powstania utworu.
Badacze zajmujący się komunikacją językową zaczynają doceniać 

rangę pamięci jako jednego z czynników kognitywnych, które należy 
uwzględniać w badaniach nad konstruowaniem tekstu i porozumie

waniem się:

Pamięć jako władza umysłowa, która utrwala i magazynuje informacje, ma 

ogromne znaczenie dla procesów komunikacyjnych. Zapamiętywanie, przechowy

wanie treści zapamiętywanych, przywoływanie ich z repertuaru pamięciowego to 

czynności warunkujące zarówno tworzenie i rozumienie wypowiedzi. [Dobrzyńska, 

w druku]

W przypadku, który nas tu interesuje, ważne jest zapamiętanie 
wydarzenia, przechowywanie go przez jakiś czas w pamięci i w koń
cu odtworzenie spotkania konwersacyjnego - na podstawie notatek 
sporządzanych systematycznie po każdej rozmowie lub „z pamięci”32. 
Podmiot uczestniczący w wydarzeniach, o których potem pisze, relacjo
nuje je ze swojego punktu widzenia, kierując się ustanowioną przez sie
bie hierarchią składników sytuacji aktu komunikacyjnego, odwołując się 
do swoich wrażeń, jakie pozostawiło spotkanie, korzystając z tego, co

32 tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź Andrzeja Stasiuka: „Próbu

ję sobie przypomnieć twarze, które wtedy widywałem pod sklepem, próbuję przy

pomnieć sobie postacie i głosy, próbuję odtworzyć w pamięci liczbę traktorów, ich 

kolory i typy, próbuję usłyszeć dźwięki i zapachy wypełniające dolinę, próbuję usta

lić, co gdzie stało, gdzie kończyła się gliniasta droga i zaczynały wertepy wiodą

ce w pustkę gór i w stronę granicy, która była wtedy granicą czechosłowacką. Ale 

to próżny trud, ponieważ już dawno prawda pomieszała mi się z fikcją wymyślone 

z rzeczywistym, historie widziane z tymi zasłyszanymi, z tymi wyobrażonymi i z ty

mi, które nigdy się nie wydarzyły, ale mogły i powinny się wydarzyć.” [A. Stasiuk: Tekst. 
W: Świat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej. Wołowiec 2002]. Cyt. za: [W itosz, 

w druku].



zostało zapisane w jego pamięci3,3. Zobiektywizowanie jego obrazu roz
mowy dokonuje się przez to, że - jak w przypadku utworu Brigitte 
Chardin - pozostali uczestnicy interakcji mogą wywierać wpływ na 
tekstowy kształt relacji. Jak widać z wypowiedzi metatekstowych 
narratorki, czasem ich interwencje powodują usunięcie „niewygod
nych” fragmentów34.

Drugą istotną kwestią relacji między tekstem wyjściowym (i sy
tuacją w jakiej zachodzi rozmowa) a jego zapisem (opisem — ?35) jest 
językowa adekwatność tekstu derywowanego do tego, co miało miej
sce w trakcie bezpośredniego spotkania. Tu przywołam pewien eks
peryment zaproponowany przez Władysława Lubasia [1975] i powtó
rzony wiele lat później przez Romualdę Piętkową [2002], który pole
gał na tym, że studenci mieli zrelacjonować pisemnie rozmowę po
toczną kilkakrotnie wysłuchaną z nagrania magnetofonowego.

W opisie wyników tego doświadczenia (któremu poddanych zosta
ło 85 studentów polonistyki) badaczka ukazuje, jak różnie można „za
pisać możliwie najwierniej zawartość informacyjną tekstu” [Piętrowa , 

2002: 159] - tak brzmiało polecenie eksperymentatora. Różnice te 
dotyczą różnych aspektów, poziomów tekstu - semantycznego, leksy
kalnego, strukturalno-składniowego, kompozycyjnego. Pod względem 
genologicznym w pisemnym zapisie oryginalnego tekstu rozmowy 
dominowały gatunki charakterystyczne dla języka pisanego. Pomija
no niektóre segmenty wypowiedzi, np. formułę początkową Bardzo 
się cieszę że Jacek Podsiadło dostał nagrodę Kościerskich / /  bardzo 
bardzo bardzo się cieszę, eliminowano lub minimalizowano jej repe- 
tytywność, addytywność i intensywność. Unikano pierwotnych sfor
mułowań z rejestru potocznego, środowiskowego, ekspresywnego, za
stępując je synonimami neutralnymi. Na kawie trzykrotnie odsłucha
nej rozmowy mówionej powstawały więc teksty zróżnicowane, różnie 
zbudowane, ale w mniejszym lub większym stopniu wierne wobec tek
stu wyjściowego. Istotne - z punktu widzenia odbiorcy tekstu derywo
wanego - wydaje mi się spostrzeżenie autorki, że „tylko jeden tekst fał
szuje zawartość informacyjną tekstu w jej parametrze konceptualnym” 
[Piętrowa , 2002: 164], Wyniki eksperymentu pozwalają traktować za-

,:i Chyba nie bez znaczenia są wymagania tekstowe, artystyczne, pragmatyczne 

ważne dla kształtu utworu konstruowanego na kanwie rozmowy.

:1J Z tekstów dziennikarzy prżeprowadzających wywiady można się dowiedzieć, że 

rozmówcy, którzy otrzymują tekst wywiadu do autoryzacji, mogą tekst ostateczny - 

ten. który ma być przeznaczony do publikacji - zmienić nawet w sposób radykalny, 

dopisując to. co nie wystąpiło w trakcie przeprowadzanego wywiadu.

:ir’ l ’or. (van Di.jk. 2004].



pis rozmowy jako relatywnie wiarygodny wobec oryginału mówionego, 
jeśli chodzi o warstwę informacyjną.

Zakończenie

Określenie historia rozmowy bywa rozumiane różnie. Można ujmo
wać rozmowę w perspektywie diachronicznej, badać jej dynamikę w cza
sie, obserwować zmiany zachodzące w ramach gatunku. Można, „zatrzy
mując taśmę” czasu, zogniskować uwagę na konwencjach konwersacyj- 
nych w różnych epokach. Można podejść do rozmowy jako metafory ży
cia36: można wyobrazić sobie życie bez pracy lub bez odpoczynku, bez 
uczuć, bez wielu ważnych rzeczy i czynności, ale czy można sobie wy
obrazić człowieka, który nie rozmawia z ludźmi? Zycie i rozmowa: 
rozmowa jest tak samo naturalna - i czasem niezauważana - jak od
dychanie, jak bicie serca. Historię rozmowy można ukazać jako relację 
z wydarzeń, które doprowadziły do spotkania konwersacyjnego37.

Każda rozmowa stanowi ogniwo łańcucha komunikacyjnego, które
go ramę finalną wyznacza kres życia.

Niektóre rozmowy mijają bez śladu, inne zapadają w pamięć - 
z różnych względów. I te chce się zachować w pamięci, utrwalić: ocalić 
od zapomnienia. Tu jednak pytanie brzmi: Co z wydarzenia komunika
cyjnego, jakie stanowiła rozmowa w konkretnym tu i teraz™, zachowuje 
się w pamięci podmiotu podejmującego ten wysiłek kognitywny?311

Jak to czyni Nina Terentiew, gdy mówi: „Cale moje zawodowe życie dziennikarskie 

jest niekończącą się rozmową, splecioną z wielu spotkań z osobami, które tworzyły 

i nadal tworzą polską kulturę. XYZ, Godzina z..., Bezludna wyspa, Zwierzenia kontro
lowane — ileż to lat, ile rozmów!” [Terentiew, 2004: 7].

:'7 Zob. e-mail Emilii dotyczący „krótkiej historii pewnej rozmowy telefonicznej” 

[W iśn iew sk i, 2004: 274-278].

“ Por. wypowiedź: „Kiedy w czerwcu 1982 roku oddawałem Zapisy rozmów do wy

dawnictwa, nie przypuszczałem, że dopiero po trzech latach bez mała dostanę do rąk 

korektę. Tak wydłużony »proces produkcyjny« nie sprzyja książce, która, jak ta - przy

nosząc nieco informacji - usiłuje również uchwycić pewien określony moment w cza

sie. Przemyślane poglądy nie muszą rzecz jasna, zmieniać się drastycznie w ciągu kil

ku zaledwie lat, toteż wcale nie jest pewne, czy moi rozmówcy - nawet gdyby mieli po 
temu okazję - wprowadziliby dziś do swych wypowiedzi coś więcej niż drobne poprawki 

aktualizujące.” [Som m er , 1985: 21].

:l!i Nie wdając się w szeroką i interdyscyplinarną problematykę pamięci, zapamię

tywania, przytoczę kilka wypowiedzi aforystycznych, w syntetycznej i błyskotliwej for

mie ujmującej to, jak ten złożony proces przebiegający w umyśle widzi „zdrowy rozsądek”:



Jedną z form „archiwizowania” rozmowy jest jej publikacja w posta
ci książkowej. W artykule przedstawiłam kilka typów tekstów, które 
powstają w wyniku „derywacji” tekstu rozmowy w tekst utrwalony 
w innym kodzie. Proces tworzenia tekstów pisanych na kanwie rozmo
wy przebiega w kilku etapach, które w sposób sumaryczny można tak 
ująć:

- rozmowa, czyli interakcja, która miała miejsce w określonym kon
tekście pragmatycznym,

- zapis rozmowy:

- symultaniczny z wydarzeniem komunikacyjnym (rejestracja na 
dowolnym nośniku informacji),

- późniejszy wobec tego wydarzenia (notatki sporządzone po za
kończeniu spotkania);

- przygotowanie wersji pisanej połączone z decyzją strategiczną:
- publikować tekst będący stenogramem (i czynności związane z wy

konaniem tej operacji),
- publikować tekst będący opracowaną wersją rozmowy (i czynności 

związane z wykonaniem tej operacji):
- z zachowaniem struktury rozmowy, czyli formy dialogowej,

- z korektą redakcyjną,
— z transformacją formy dialogowej na inną,

- jako monolog jednego z rozmówców,
- jako narracja o wydarzeniu konwersacyjnym z przytaczaniem 

rozmów w mowie niezależnej.
Przetworzenie „żywej”10 interakcji w jej zapis utrwalony jako tekst 

kultury cyrograficznej - niezależnie od strategii przyjętej przez trans-

„Z każdej całości odradzają się jedynie, lub przynajmniej z większą wyrazistością, te 

tylko części, które nas żywiej interesowały: interesuje zaś nas to, co w jakikolwiek spo

sób - przyjemny lub przykry - nas dotyka.” (Theodule R ibot). „Odtworzeniem figury po

mnika, krajobrazu, zdarzenia najczęściej jest tylko odtworzeniem częściowym, w któ

rym zależnie od różnych warunków zachowują się szczegóły istotne, znikają podrzęd

ne; jest w nas dążność do pomijania, usuwania ze świadomości tego, co nie ma prak

tycznego znaczenia.” (Theodule R ibot). „Przypomnienia u człowieka nie możemy okre

ślić jako prostego nawrotu jakiegoś wydarzenia, jako słabego obrazu lub odbicia po

przednich wrażeń. Nie jest to po prostu powtórzenie, są to raczej ponowne narodziny 

wydarzeń przeszłych: implikuje to proces twórczy i konstruktywny. Nie wystarczy ze

brać pojedyncze dane z naszych minionych doświadczeń; musimy je naprawdę zebrać 

ponownie, musimy zorganizować, zsyntetyzować, uczynić je ośrodkiem naszej myśli. 

Ten właśnie rodzaj przypomnienia tworzy charakterystyczną ludzką postać pamięci." 

(Ernest C assirek ). Cytaty pochodzą z książeczki O wyobraźni. Aforyzmy i sentencje. 
Warszawa 1998, Wydawnictwo Medium.

40 Por.: „La vive voix soppose en franęais, comme en d'autres langues, a la lettre 
morte. Les metaphores ne sont jamais gratuites. Si elles ont l’air de l’etre, ceci veut



kryptora (który będzie występować jako uczestnik interakcji, widocz
ny lub utajony, lub jej narrator41) - powoduje powstanie tekstu na jej 
„kanwie”, ale już innego niż to, co stanowiło punkt wyjścia. Poza czyn
nikami, które wymieniłam w artykule, sprawia to także nowy kontekst, 

w którym zaczyna funkcjonować zapis.
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Małgorzata Kita

Merci pour la conversation. „L’archivisation” des conversations 
et des types de textes formes sur leur canevas

Resume

Dans l’article nous avons analyse des types de textes litteraires (a statuts differents) 

formes a base de la conversation. Le processus de composition de ces textes s ecoule en 

quelques etapes qu’on puisse definir ainsi de faęon abregee:

- conversation, c’est-a'-dire interaction qui a eu lieu dans un contexte pragmatique defini,

- enregistrement de la conversation:
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- simultane ä levenement communicatif (enregistrement ä un porteur d’informa- 

tion quelconque),

- posterieur par rapport ä l’evenement (notes prises au coeur de la rencontre);

- preparation de la version ecrite liee ä la decision strategique:

- pub lie r  le texte qui est u n  S tenogram m e (et les actions liees ä l’execu tion  de cet- 

te operation),

- publier le texte qui est une version redigee de la conversation (et les actions liees 

ä l’execution de cette operation);

- en gardant la structure de conversation c’est-ä-dire la forme de dialogue

- avec une correction de redaction,

- en transformant la forme de dialogue en une autre,

- comme le monologue d’un des interlocuteurs,

- comme la narration sur la rencontre avec la citation des conversations dans 

le discours direct.

Małgorzata Kita

Thanks for the Conversation. „Archiving” of Conversations 
and Types of Texts Made on their Basis

S u m m a r y

In this article, the author discusses several types of literary texts (of various sta

tus) that have been created on the basis of conversation. The process of creating such 

texts comprises several stages that can be summarised in the following way:

- the conversation, that is an interaction which happened in a specific pragmatic con 

text,
- the record of the conversation:

— simultaneous with the communicative event (data recorded on an information car

rier),

- subsequent to the conversation (notes made after the meeting);

- the preparation of a written version connected with taking a strategic decision:
- to publish a stenographic record (together with the measures taken in connection 

with this operation),

— to publish the edited text of the conversation (together with the measures taken 

in connection with this operation):

- while retaining the original, dialogical form,

- with an editorial correction,

- while changing the original dialogical form to a different one,

- that of a monologue of one of the interlocutors,

- that of a narrative concerning the conversation, which includes citations in di

rect speech.



Rola czasu w komunikacji internetowej 
(na przykładzie wywiadu internetowego)

Wiek XX przyniósł cywilizacji wspaniały wynalazek - globalną 
sieć komputerową umożliwiającą praktycznie niczym nie skrępowaną 

komunikację między jej użytkownikami. Internet stał się znakiem na
szych czasów, a z perspektywy przyszłych pokoleń - znakiem poko

lenia przełomu wieków XX i XXI.
Pokonanie bariery przestrzeni jako czynnika fizycznie ograniczają

cego ludzkie działania (przynajmniej w sferze wymiany informacji) nie 
zmieniło ugruntowanego sposobu postrzegania rzeczywistości w kate
goriach czasu i miejsca. Mentalnie i językowo nie byliśmy przygoto
wani na tak gwałtowną zmianę konwencji czy też rytuału zachowań, 
dlatego powstało pojęcie przestrzeni wirtualnej, w której możemy np. 
wybrać „pokój” i z kimś porozmawiać. Symulacja świata realnego jest 
zresztą cechą charakterystyczną sieci internetowej, przy czym chodzi 

nie o wrażenia zmysłowe, lecz o możliwość działania analogiczną do 
działania w normalnym świecie [Sitarski, 2002: 42].

Czasu nie da się niczym zastąpić. W przestrzeni wirtualnej kate

goria ta zyskała status naczelny - brak miejsca zdarzenia sprawia, że 
czas staje się jedynym wymiernym, niezależnym od wszelkich uwarun
kowań czynnikiem kształtującym sposoby komunikowania się w sieci. 

Dlatego też jedność czasu bądź też jej brak stanowi dla mnie podstawę 
do dokonania wstępnego podziału na synchroniczny i asynchronicz

ny typ komunikacji. Synchroniczny typ komunikacji implikuje udział 
uczestników aktu komunikacyjnego w tym samym czasie, w którym 
ma miejsce, np. podczas prowadzenia wszelkiego typu rozmów inter

netowych. W przypadku asynchronicznego typu komunikacji (korzysta-



nie z poczty elektronicznej, udział w forum dyskusyjnym) jedność czasu 
nie jest konieczna.

* * *

Wywiad w powszechnej świadomości to gatunek dziennikarski, 
w którym bezpośrednio biorą udział osoba przeprowadzająca wywiad 
i osoba wywiadu udzielająca. Docelowym odbiorcą jest czytelnik, 
widz lub słuchacz (zwany odbiorcą zewnętrznym lub zbiorowym). Po
średni charakter odbioru jest pewną przeszkodą w kontakcie z go
ściem wywiadu - odbiorca zewnętrzny nie ma możliwości zabrania 
głosu czy spontanicznego okazania emocji udzielającemu wywiadu, 
jego rola ogranicza się do pozornego współuczestnictwa i kontaktu 
z opiniami osoby powszechnie znanej, kogoś, kto uchodzi za specja
listę w jakiejś dziedzinie, autorytet moralny, lub kogoś, kto jest ido
lem tłumów [Ba u e r , 1996: 186-187],

W wywiadzie internetowym odbiorca-obserwator staje przed moż
liwością samodzielnego, indywidualnego udziału w interakcji. Ozna
cza to, iż rola dziennikarza jako przedstawiciela opinii publicznej i re
prezentanta pewnej instytucji (pismo, radio, telewizja) staje się zbędna; 
obowiązki związane z zainicjowaniem rozmowy, wprowadzeniem w kon
tekst (nieobligatoryjnie) oraz z selekcją pytań przejmuje moderator.

Stąd też na potrzeby niniejszego artykułu wprowadzam rozróżnie
nie między wywiadem dziennikarskim („tradycyjnym”) a wywiadem 
internetowym. Podział ten nie wiąże się jednak z modyfikacją struk
tury tekstu - dotyczy jedynie odmian wywiadu w obrębie tego samego 
wzorca gatunkowego.

Podstawą do wprowadzenia powyższego rozróżnienia jest zasad
nicza zmiana instancji nadawczo-odbiorczych. Pod wpływem interak
tywnego1 charakteru sieci internetowej kategoria odbiorcy podlega 
znacznej rozbudowie. Każdy internauta może „zabrać głos” - zadać 
pytanie czy skomentować wypowiedź zaproszonego gościa - lub też 
obserwować przebieg rozmowy. Może też zapoznać się z gotowym, 
opublikowanym w Internecie tekstem. Istotą jest zatem możliwość 
dokonania wyboru i podjęcia decyzji o swoim uczestnictwie w akcie 
komunikacyjnym - możliwości decyzyjne i interakcyjne odbiorcy wy
wiadu dziennikarskiego są znikome.

Uznając możliwość udziału w interakcji lub też jej brak za czynnik 
nadrzędny, determinujący relacje nadawczo-odbiorcze, przyjmuję za

1 „Interaktywność zakłada współudział użytkow nika w kreowaniu znaczeń, wza

jem ną otwartość przekazu i jego użytkownika na swoisty dialog, relacje zwrotne.” [Hop- 

finoer, 2002: 13].



Aleksandrą Okopień-Sławińską [1971: 125] odpowiednio dwa pozio
my: zewnątrztekstowy i wewnątrztekstowy2:

S c h e m a t  1

Poziomy kontaktu

Poziom zewnątrztekstowy 

(brak możliwości udziału 

w interakcji)

Czytelnik tekstu Postawa bierna 

(obligatoryjnie)

Poziom wewnątrztekstowy 

(możliwość udziału w inter

akcji)

moderator

internauci przeprowadzający 

wywiad

zaproszony gość

postawa czynna

obserwator interakcji postawa bierna 

(nieobligatoryjnie)

W kontekście rozważań nad rolą kategorii czasu wywiad interne

towy - jako złożony proces komunikacyjny - łączy w sobie synchronicz

ność (poziom wewnątrztekstowy) i asynchroniczność (poziom zewnątrz
tekstowy) kontaktu. W procesie tym można rozróżnić trzy zasadnicze 
etapy o różnym wymiarze temporalnym:

- etap I - czas, w którym pojawia się zapowiedź wywiadu (notatka 

para tekstowa3);
- etap II - czas, w którym wywiad jest przeprowadzany;
- etap III - czas publikacji wywiadu jako skończonego tekstu (mo

ment odbioru zapisu interakcji).
Etap I reprezentuje asynchroniczny typ kontaktu. Internetowa 

publikacja notatki poprzedza moment przeprowadzania wywiadu (in
terakcję) i pełni funkcję zaproszenia do uczestnictwa w rozmowie. 
Notatka stanowi tutaj formę jednostronnego przekazu informacji, jej 
odbiór nie wiąże się z bezpośrednią reakcją językową ze strony po

tencjalnego uczestnika wywiadu.
Prymarnie intencją jej autorów jest zaangażowanie odbiorców tek

stu (anonimowych internautów) do podjęcia działań, które mają dopie
ro nastąpić, dlatego też, z perspektywy całego procesu komunikacyj

nego, notatka paratekstowa konotuje treści związane z przyszłością,
o czym świadczy określenie daty i godziny planowanego spotkania:

2 T. Goban-K las określa wszystkich odbiorców m ianem  audy to r ium , w yróżn ia jąc  a u 

dy to rium  synchroniczne (w sensie jednoczesności odbioru) i audy to r ium  asynchroniczne 

(w sensie dodaw an ia  odbiorców w różnych dn iach  i tygodniach) [Goban-Klas, 1999: 217],

:l P rzez p a ra te k s t ro zum iem  w szystk ie  teksty  oka la jące  teks t g łów ny  [Piętkow a , 

2001: 202],



Zapraszamy do rozmowy 

04.02.2005 godz. 11.00 

(www.interia.pl)4

Na napisanie kolejnego wiersza na czacie zapraszamy w czwartek, 27 stycznia

o godzinie 12.00. Spotkania odbywają się w pokoju Multipoezja 

[gościem ma być poeta i reżyser Michał Zabłocki - M.M.]

(www.onet.pl)

Jak się dogadać, czyli negocjacje i nie tylko 

N. Kiror - specjalista w dziedzinie negocjacji 

Środa 02 lutego (14.00)
(www.wp.pl)

Środa, 27 października, godz. 12.00 

Wojciech Mann

Czat z Wojciechem Mannem o płycie Monday Manniak, zabawnych tłumaczeniach 

piosenek i o wszystkim...

(www.gazeta.pl)

Etap II to chwila przeprowadzania wywiadu, w którym czas staje 

się czynnikiem integrującym wszystkich uczestników interakcji. Etap 
ten (w odróżnieniu od poprzedniego) reprezentuje synchroniczny typ 
kontaktu, który polega na jednoczesnym udziale w akcie komunika
cyjnym moderatora, zaproszonego gościa, internautów (aktywnie 
uczestniczących w przeprowadzaniu wywiadu) oraz (nieobligatoryj
nie) biernych obserwatorów rozmowy (nie sygnalizujących werbalnie 

swojej obecności). Świadczy o tym arbitralna kolejność zadawanych 
pytań5, nie będąca efektem świadomych zabiegów, jak to ma miejsce 
w przypadku wywiadu dziennikarskiego6 - kilka pytań może zostać 
zadanych w tym samym czasie, a zapis i publikacja w Internecie (wy
muszająca linearną, tekstową rejestrację) jedynie sugeruje ich chro
nologiczne następstwo (nie jest precyzyjnym odzwierciedleniem fak
tycznego stanu rzeczy).

4 Cytując przykłady, zachowałam pisownię tekstu źródłowego.

5 Określenie „pytanie” jest pewnym uproszczeniem, gdyż nie każda wypowiedź ini

cjująca przyjmuje postać zdania pytajnego (pytania właściwego - Danielew iczowa, 1999: 

159). Termin ten rozumiany jest tutaj raczej jako narzędzie uzyskiwania odpowiedzi, 

a w szerszym aspekcie - jako akt językowy, który wymaga reakcji [Kita, 1998: 79-81].

“ „Istotne dla całej konstrukcji [wywiadu - M.M.] jest ustalenie kolejności pytań. 

Mogą być uszeregowane chronologicznie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Moż

na tę kolejność przestawić lub nie wprowadzać któregoś elementu. Wybór jednej z moż

liwości uzależniony jest od tematu. Jednak niezależnie od tego konieczne jest takie skon

struowanie wywiadu, aby jego poszczególne elementy składały się na jednolitą całość (...). 

Tę jednolitość zapewnia układ elementów w takiej kolejności, aby zachowany był logicz

ny ciąg myślowy.” [Dai,ESZak-Wa.M)ZIK, 1974: 40].

http://www.onet.pl
http://www.wp.pl
http://www.gazeta.pl


Aspekt teraźniejszości na tym etapie jest dominujący. Uwypuklony 
jest przez:

- wyrażenia powiązane z pomiarem czasu, będące jednocześnie dowo
dem na odbiór tekstu w momencie jego konstruowania:

Za 20 m inut zaczynamy czat z Cezarym Pazurą.../ Miłe 7 m inut do spotkania, 

Z Cezarym Pazurą oczywiście..../ Trzy minuty i zaczniemy informować o ewentu

alnym spóźnieniu.../ Za 10 minut rozpoczynamy spotkanie w Maciejem Maleńczu

kiem./ Sympatyczny kwadrans do spotkania z...;

- pragmatyczne (sytuacyjne) uwarunkowania wypowiedzi:

Witam i przepraszam za spóźnienie. Obowiązki... / Zaraz, zaraz, muszę sobie 

przypomnieć, bo w tej chwili tkwię już całkowicie w numerze następnym, świą

tecznym... / Wiadomość z ostatniej chwili... / W Zetce gra właśnie Krawczyk. Czy 

Ty nie myślałaś zaprosić do wspólnego projektu Smolika?... / Czy chodziła Pani na 

wagary? Bo ja właśnie dzisiaj jestem na wagarach ze względu na Panią (żeby 

móc czatować o 17!) / Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z...;

- możliwość dokonania jawnej autokorekty wypowiedzi:

Lesio: Skąd u architekta pomysł, żeby pisać książki?

J.Ch.: Nie mam zielonego pojęcia. Wiem! Wyobraźnia przestrzenna.
(www.wp.pl)

Rincewind: Czy może Pani powiedzieć, kiedy i czym po raz pierwszy rozbawiła 

Pani najbliższe otoczenie?

J.Ch.: Wypracowaniem z języka polskiego, może w szóstej klasie szkoły podstawo

wej: pod tytułem „Moje przeżycia wojenne”. Właściwie to skłamałam, bo utworem 

literackim pod tytułem „niebo” rozweseliłam całą rodzinę, ale dopiero teraz mi się 

przypomniało.

(www.wp.pl);

- spontaniczne nawiązanie prywatnych dialogów w ramach publicznie 
przeprowadzanego wywiadu:

Markus: STUDIUJĘ RAZEM Z PANI KREWNĄ DOMINIKĄ. JEST TO FAJ
NA DZIEWCZYNA.

J.Ch.: Jaka Dominika? Ja nie mam krewnej Dominiki!

Isia: Czy nie jest Pani trochę żal klimatu lat 60-tych? Przyznam, że wcześniejsze 

Pani książki bardziej są mi bliskie niż te nowe.

J.Ch.: Oj, jeszcze jak mi żal! Oczywiście poza ustrojem... 

real: Co sądzi Pani o książkach M. Musierowicz?

J.Ch.: BARDZO lubię Małgorzatę Musierowicz! 

maciej: Czy ma Pani jakieś słabości?

http://www.wp.pl
http://www.wp.pl


J.Ch.: Mnóstwo różnych. Ale teraz mi się nie chce ich wyliczać, okropnie długo by 

to trwało.

Markus: Nie chce się pani przyznać do rodziny czy co? Przecież Dominika 

Chmielewska to Pani krewna.
J.Ch.: Nie ma Chmielewskich moich krewnych, bo Chmielewska pochodzi od mojej 

ciotecznej prababki.

Evcia: Chroń nas Panie Boże przed tępymi dziećmi...

J.Ch.: Słuszna uwaga, oczywiście - człowiek się naużera i skutku nie ma żad

nego.

Evcia: Czy odziedziczenie „Wielkiego diamentu” zna Pani może z autopsji? ;) 

J.Ch.: Niezupełnie...

vicek: Czy jest szansa na autograf mailem?

J.Ch.: Nie - nie mam maila. Może się ewentualnie podpisać ktoś inny, kto ma :o) 

maciej: Ty głąbie - Chmielewska to psełdonim.

(www.wp.pl)

Mirek_Jankowski: czy isnieje chocby cien szansy bys wydal na płycie swoje stare 

kawałki śpiewane dotąd na koncertach???

Maciej Maleńczuk: Mirek, czy to ty? Płyta, to płyta. Koncert to koncert. Dobrze 

jest, jeśli ciągle mam coś więcej do zaśpiewania niż do tej pory nagrałem. Jeśli 
to ty, to pozdrów córeczkę.

(www.onet.pl);

- wypowiedzi nawiązujące do poprzednich partii tekstu:

Zakompleksiony: Lekarz stwierdził, iż moja żona jest w ciąży a nadal miesiączkuje. 

Czy coś jest nie tak? Co robić?

Ewa Zarudzka-Malkiewicz: Tak, odpowiedź była już.
(www.interia.pl)

Lino: Gra pani na jakimś instrumencie?

J.Ch.: Jezus kochany, przecież mówiłam, że nie mam słuchu! Na niczym nie 

gram!

(www.wp.pl).

Czas jest również czynnikiem wiążącym uczestników internetowej 
interakcji ze światem rzeczywistym, o czym świadczą pojawiające się 

w tekście dni tygodnia oraz powitania i pożegnania określające porę 
dnia, w jakiej wywiad był przeprowadzany (dzień dobry, dobry wie

czór, dobranoc / Życzę pięknej środy. Dzień dobry).
W etapie III następuje publikacja zapisu rozmowy. Podobnie jak 

etap I, etap III reprezentuje asynchroniczny typ kontaktu (dowolny 
moment odbioru tekstu nie wiążący się z bezpośrednią reakcją języ
kową czytającego). Etap ten dotyczy zdarzeń komunikacyjnych, które 

już miały miejsce, a zatem - z punktu widzenia całego, trzyetapowego 
procesu - związany jest z przeszłością.

http://www.wp.pl
http://www.onet.pl
http://www.interia.pl
http://www.wp.pl


Odzwierciedleniem temporalnych relacji wszystkich trzech etapów 
wywiadu internetowego jest schemat 2.

S c h e m a t  2

Temporalne relacje etapów wywiadu internetowego

Etapy wywiadu 

internetowego
Wymiar

temporalny
Typ

kontaktu
Postawa
odbiorcy

Etap I

(publikacja i odbiór notatki 

paratekstowej)

przyszłość asynchroniczny bierna

Etap II 

(interakcja)

teraźniejszość synchroniczny czynna/bierna

Etap III

(publikacja i odbiór zapisu 

internetowego)

przeszłość asynchroniczny bierna

Jak wynika ze schematu 2, wywiad internetowy jest wieloetapo
wym procesem komunikacyjnym o odmiennych konotacjach temporal
nych i zróżnicowanym typie kontaktu, powiązanym ściśle z jednością 
czasu (jako obligatoryjnym czynnikiem integrującym interlokutorów) 
lub też jej brakiem. Reprezentuje typ komunikacji internetowej, w któ
rej kategoria czasu stanowi dla internautów jedyny wiarygodny punkt 
odniesienia, umożliwiający „poruszanie się” w przestrzeni wirtualnej 
i interaktywne w niej uczestnictwo.

★ * *

Obecność czasu rzeczywistego w wirtualnym świecie stanowi do
wód na to, że kategoria ta nie znalazła cyfrowego odpowiednika, jak 
to miało miejsce w przypadku przestrzeni. Nowe medium nie wpły
nęło na zmianę jego statusu - czas wciąż stanowi obiektywne, opera
tywne i ciekawe narzędzie poznawcze, służące eksploracji niezna
nych obszarów badawczych. Do pojawienia się kolejnego, przełomo
wego w dziejach ludzkości wynalazku.
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Małgorzata Muczko

Róle du temps dans la communication dans I’lnternet 
(a I’exemple de I’entretien)

Re s u me

L’article examine l’aspect temporel de la communication dans l’espace virtuel. La 

question est analysee a l’exemple de l’entretien dans l’lnternet. L’auteur comprend le 

temps comme un facteur qui decide du caractere processif, qui a plusieurs etapes, de 

ce genre. L’auteur note aussi l’influence de l’aspect temporel sur les faęons de communi
cation dans le reseau.

Małgorzata Muczko

The Role of Time in the Internet Communication 
(on the Basis the Internet Interview)

S u m m a r y

The present article concerns the temporal dimension of communication in the vir

tual space. The problem is discussed on the basis of the Internet interview. The au

thor perceives time as a decisive factor in shaping the processual, multi-staged natu

re of this type of communication. She is also aware of the influence of the temporal 

aspect on the way of communicating in the Net.



M onika W orsowicz

Uniwersytet Łódzki

Teksty z cyklu 
„Wielka Loża Komentatorów »Polityki«” 

w perspektywie temporalnej

Kategoria czasu funkcjonuje w prasowych tekstach publicystycznych 
w sposób szczególny Tradycyjnie wyraża się poprzez jeden z najważ
niejszych wymogów przekazu medialnego - aktualność, rozumianą 
jako dziennikarska reakcja na bieżące wydarzenia życia publicznego, 
prezentowana odbiorcy w możliwie najkrótszym czasie od ich nastą
pienia. W tym sensie wypowiedź publicystyczna, np. komentarz, ocze
kiwana jest przez czytelnika wkrótce po opublikowaniu informacji na 
temat jakiegoś faktu1. Jednak w przypadku publicystyki aktualność 
pozostaje ściśle związana z wagą komentowanego wydarzenia - tekst 
analizujący jego genezę, znaczenie i skutki może zostać opublikowa
ny nawet po dłuższym czasie od wydarzenia, jeśli kolejne etapy jego 
rozwoju lub nowe szczegóły uczynią zeń fakt istotny społecznie2.

Czas pozostaje również ważnym elementem oceny profesjonalizmu 
dziennikarzy. Publicystyczne wydobywanie sensu zjawisk wymaga

1 W  prasie codziennej od kilku lat obserwować można nasilanie się zjawiska do

łączania dziennikarskich minikomentarzy do większych materiałów informacyjnych 

publikowanych na pierwszej kolumnie oraz uzupełniania krótkimi komentarzami eks

pertów tekstów publicystycznych zamieszczonych na dalszych kolumnach. W  ten spo

sób ocena lub interpretacja wydarzenia może dotrzeć do czytelnika jednocześnie z in

formacją. Zob. też [W o jta k , 2004: 168],

2 Ilustracją tej zależności jest np. sprawa Adama Małysza. Jego kolejne zwycię

stwa w skokach narciarskich w sezonie 2000/2001 były newsami serwisów informacyj

nych. jednak komentatorów zainspirowało dopiero zjawisko tzw. małyszomanii. W po

dobny sposób „odkryciem" wydarzeń w Jedwabnem stała się dla publicystów książka Jana 

Grossa Sąsicdzi.



bowiem od autora umiejętności ujęcia retrospektywnego, dostrze
gania niewyraźnych jeszcze procesów oraz trafnego przewidywania 
ich następstw. Jeżeli analizom tym towarzyszą próby kreowania fak
tów, które mogą zyskać oddźwięk w życiu publicznym, weryfikacji 
słuszności dziennikarskich przewidywań i ocen można oczekiwać 
w krótszym czasie, często stają się one także przedmiotem oficjalnych 
dyskusji3.

Powyższe uwagi ogólne warto odnieść do konkretnych tekstów pu
blicystycznych, w których ze względu na genologiczną specyfikę kate
goria czasu stanowi ważny element strukturalnej charakterystyki 
wypowiedzi.

Materiał badawczy obejmuje dwa cykle dyskusji redakcyjnych pod 
hasłem „Loża Komentatorów” opublikowanych w „Polityce” w latach 
2002 i 2004. Są one opracowanym przez redaktora Sławomira Mizer
skiego zapisem rozmów, które zaproszeni goście prowadzili w związ
ku z odbywającymi się w Japonii i Korei Mistrzostwami Świata w Pił
ce Nożnej oraz Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach. Uczestnikami 
dyskusji, obok dziennikarzy „Polityki”, byli przedstawiciele świata me
diów, polityki, sztuki i sportu, między innymi: Mariusz Walter, Do
nald Tusk, Marek Kondrat, Jerzy Pilch, Kayah i Jacek Wszoła. Grono 
komentatorów stanowiły zatem osoby zainteresowane poruszaną pro
blematyką niezwiązane (z jednym wyjątkiem) zawodowo ze sportem.

Charakterystykę gatunkową tekstów wyznaczają elementy typo
we dla trzech form wypowiedzi: dyskusji, relacji i komentarza. Czyn
nikiem decydującym o strukturalnej spójności kolejnych publikacji 
jest opracowanie autorskie - Mizerski jako sprawozdawca wpraw
dzie sytuuje się na dalszym planie, prezentując w mowie niezależnej 
oraz zależnej opinie uczestników, jednak jego sformułowania niekiedy 
mają wyraźne nacechowanie wartościująco-oceniające. Redaktor po
zostaje także aktywnym, pełnoprawnym rozmówcą.

Formuła dyskusji wykorzystana w omawianych publikacjach od
biega nieco od typowego schematu [Fu r m a n , 2000: 73], Tematem nie są 
bowiem wydarzenia szczególnie istotne dla życia społecznego, wystą
pienia polemiczne ograniczają się do krótkich, bardzo konkretnych 
sądów, przebieg rozmowy zaś sprawia wrażenie, że spotkania miały 
charakter towarzyski i ukierunkowane były na swobodną wymianę 
krytycznych uwag i dzielenie się wrażeniami. Potwierdza to zarówno

Wydaje się, że dobrym przykładem tego zjawiska były wydarzenia związane z pu

blikacją M. Karnowskiego i P. Zaremby w tygodniku „Newsweek” (Wysysanie Lisa, 
„Newsweek Polska” 2004, nr 5), komentującą wyniki sondażu na temat przewidywa

nych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2005 r.



obecność dygresji, jak i ironicznie nacechowane hasło cyklu „Wielka 
Loża Komentatorów »Polityki«”4.

Kolejne teksty pozostają zatem zapisem konwersacji zaplanowa
nych i przeprowadzonych w określonych granicach czasowych, tj. 
wkrótce po rozpoczęciu oraz zakończeniu zmagań sportowych. Poja
wiają się również wskazówki, dzięki którym czytelnik może precyzyj
nie określić dzień spotkania rozmówców („dzisiejszy finał”, „Loża [...] 
zasiadła przed redakcyjnym telewizorem, aby obejrzeć, jak Otylia 
Jędrzejczak w ciągu zaledwie godziny zdobywa dwa srebrne medale”). 
Czas odgrywa więc większą niż w przypadku typowej dyskusji redak
cyjnej rolę czynnika organizującego sytuację rozmowy, podkreślając 
tym samym funkcję komentatorską publikowanych tekstów. Najważ
niejszym, choć nie jedynym poruszanym wątkiem są mundialowe i olim
pijskie wydarzenia minionego tygodnia - kolejności ich pojawiania 
się nie wyznacza jednak sprawozdawcza zasada chronologii. Reguluje 
ona jedynie na poziomie warsztatowym budowę tekstu, który spra
wia wrażenie raczej wiernego, nieskompilowanego z dowolnie upo
rządkowanych fragmentów, zapisu spotkania5.

Cykliczność dyskusji skłania do wniosku, że omawiane publika
cje łączą sygnalizowane cechy sprawozdania z wyznacznikami relacji, 
rozumianej jako narracja o wypadkach aktualnie się rozgrywających 
(„relacja na żywo”), jeszcze niezakończonych, a zatem niepodlegają- 
cych ostatecznej interpretacji [Furman , 2000: 38-39]. Rozmówcy wpraw
dzie oceniają fakty, które miały już swój jednostkowy finał (kolejne me
cze piłkarskie, otwarcie olimpiady), jednak akcentują również własne 
oczekiwania co do przyszłych zdarzeń (mecz finałowy, dorobek meda
lowy Polaków). Świadomość upływającego czasu, niejednokrotnie ko
rygującego wygłoszone opinie, znajduje wyraz w niektórych wypowie
dziach uczestników dyskusji.

Trzeci z gatunków współtworzących genologiczną charakterysty
kę omawianych publikacji - komentarz - nadaje im najogólniejszą 
wymowę. Rozmowa stanowi forum wymiany indywidualnych poglądów

A Określenie „wielka” wykorzystano po raz pierwszy w nr. 23 „Polityki” z 2002 r., 

na okładce tekst anonsowany był hasłem „Wielka Loża Sprawozdawców”, w nr. 34 

z 2004 r. zaś na okładce pojawiła się nazwa „loża olimpijska”, w cyklu dyskusji na te

mat wydarzeń w Atenach używane było określenie „loża komentatorów”. Na dystans 

wobec faktu komentowania wskazuje także następująca uwaga odautorska: „Redak

cję reprezentowali Jerzy Baczyński, Zdzisław Pietrasik oraz Sławomir Mizerski, który 

wynurzenia komentatorów zrelacjonował” (M izkrski, 2002a: 16).

5 Na to, że publikacje poddane zostały redakcyjnemu opracowaniu, wskazują nie

kiedy wyraźnie dostrzegalny podział rozmowy na części tematyczne oraz formuła fi

nalna „Notował Sławomir Mizerski”.



i ocen grona osób znanych z różnorodnych dokonań pozasportowych. 

Dla czytelnika nie ma więc szczególnie wysokiej wartości merytorycz
nej, choć uczestnicy przedstawiani są jako wytrawni kibice. Teksty po

zostają raczej lekturą wymagającą jedynie wysiłku śledzenia przebiegu 
dyskusji, a przy tym stwarzającą czytelnikom możliwość konfrontacji 
własnych przemyśleń i wrażeń z wypowiedziami członków loży. Aktual
ność, właściwa publikacjom o charakterze komentatorskim, ułatwia 
orientację w przedmiocie rozmowy i zrozumienie odwołań do szczegó
łów zdarzeń.

Czas w badanych tekstach w najwyraźniejszy sposób ujmowany jest 
w formach gramatycznych orzeczeń oraz określnikach temporalnych. 
Stanowią one elementy charakterystyczne sprawozdania, które odtwa
rzają omawiane zdarzenia w innym, bliższym momentowi lektury, prze
dziale czasowym, samą rozmowę zaś czynią faktem rozgrywającym się 

„na oczach” czytelnika:

- Przyznaję, że po Lidze Mistrzów balem się, że seksapil piłki ulegnie osła

bieniu, ale jednak nie - uspokajał Tusk. - Dzisiaj zauważyłem, że z pewnym smut

kiem odchodzę od telewizora. Nastawiłem budzik na jutro i czekam z niecierpli

wością, aż zadzwoni.

- A ja jakoś nie czuję, żeby trwały mistrzostwa — lekko szokuje zebranych 

swym wyznaniem pani Grażyna Torbicka. - Ze względu na tę słabą dostępność 

transmisji nie żyję tym [M izersk i, 2002a: 18].

Olszański: [...] ważna rzecz: po 52 latach jest to pierwsza olimpiada organizowana 

przez mały kraj. W 1952 r. organizowała igrzyska Finlandia, ale w jakże innych 

warunkach. Potem za olimpiady wzięły się kraje bogate i mocarstwa światowe. 

Teraz olimpiadę robi dziesięciomilionowy kraj. To znaczy, że kiedyś i my będzie

my mieli szansę [M izersk i, 2004a: 85].

Zabiegi te wykorzystywane są również przez sprawozdawcę, odtwa
rzającego kolejne wątki dyskusji:

W tym momencie Jerzy Pilch zwrócił uwagę na fundamentalną kwestię natury 

społecznej [M izersk i, 2002a: 16].

Hen: [...] pada pewien mit rasowy, że tylko czarnoskórzy mogą wygrywać sprint 

na olimpiadzie. [...]

Mizerski: - Ale jedna Niestierenko nie czyni wiosny, reszta stawki finałowej to 

były czarnoskóre sprinterki. A w finale setki mężczyzn byli sami ciemnoskórzy.

- Cały ten tydzień na igrzyskach też był raczej czarny - zauważa Jerzy Pilch, 

wprowadzając bolesny wątek występów naszej reprezentacji [M izersk i, 2004b: 89].

Jednak lakoniczność niektórych sformułowań sprawia, że jedynie 
własna pamięć czytelnika o przebiegu zmagań sportowych pozwala zro



zumieć odwołania rozmówców do szczegółów. Poczucie niezrozumie
nia wypowiedzi uświadamia odbiorcy upływ czasu - pamięć ulega 

przetworzeniu, a nawet zatarciu, co w przypadku lektury z dużym 

opóźnieniem może sprawić, że tekst będzie niejasny i nudny. Czytel

nik utraci ponadto poczucie uczestnictwa w dyskusji, która zacznie 
być postrzegana jako rozmowa w zamkniętym kręgu towarzyskim, 
wtrącenia takie, jak: „Panowie, zastanawiam się, czy nie jest tak, 

że nam się coraz mniej chce mówić o tej olimpiadzie?” czy „Mariusz 
Walter podejmuje wątek rozrachunkowy: - Nie zechcecie przeprosić 
mnie za ten Senegal, trochę przez was zlekceważony?” zabrzmią wy
raźniej.

Sygnały temporalności towarzyszące wprowadzaniu nowego tema
tu często łączone są z konstrukcjami, które nasilają emocjonalność - 
w ten sposób zainteresowanie czytelnika zostaje dodatkowo pobudzo
ne, a w toku całej lektury zmienia się cyklicznie. Zasadą jest wzmac
nianie uczucia zaskoczenia w wypowiedziach zawierających określe

nia negatywnie nacechowane lub wywołujące takie odczucia:

Po tej dygresji Pilch nie kryl, że komentatorzy Polsatu są jednak dręczący [M izer

ski, 2002a: 18].

W sprawie występu Polaków loża bez trudu doszła do wniosku, że nie wystarczy 

wysiać ekipę. Trzeba jeszcze chcieć wygrywać i mieć na to jakiś pomysł [M izerski, 

2004c: 92],

Walter: [...] No, a teraz przeskoczymy do naszych siatkarzy. I co?

Komar: — Widzę, że siatkarzom pan wybaczy?

Walter: — Nie wybaczę, bo oni nie walczyli jak Kusznierewicz, Gruchała, Chojec- 

ka. Ja daję premię za wolę walki [M izerski, 2004c: 94].

Czas w badanych publikacjach przejawia się również w szerszej per
spektywie: zmian opinii rozmówców pod wypływem zachodzących wy
darzeń sportowych oraz obecności elementów tła sytuacyjnego.

Pierwszy przypadek widoczny jest zarówno w stwierdzeniach od
autorskich, komentujących postawę całej „loży”, jak i w wypowiedziach 
poszczególnych jej członków. Rozmówcy nie kryją początkowych nadziei 

na dobrą postawę polskich reprezentantów, emocje, niespodzianki. 

Wprost wyrażają także swoje rozczarowanie:

Marek Kondrat: - Od początku znikąd nadziei nie było. Już podczas grania hym

nów widać było strach w polskich oczach, stężałe twarze. Portugalczycy wiedzie

li, że grają ze słabymi, dlatego mimo że byli pod presją, zaczęli spokojnie, dali 

nam pograć z przekonaniem, że swoje i tak strzelą. Przykro, bo obstawiłem prze

graną 0:3, ale jak widać okazałem się zbytnim optymistą.



Jerzy Pilch: - Daliśmy się nabrać na to, że jest drużyna, szczęśliwe losowanie, ja

kaś specjalna taktyka...
Tusk: - Sami się oszukiwaliśmy. Wszyscy jak tu siedzimy, oglądamy mecze od lat, 

więc nie powinniśmy się dać nabrać na te tanie zagrywki, wyjaśnienia, miny. Ale 

daliśmy się, bo tacy już są kibice. Umiemy się też pocieszać, że nie ma tego złe

go... [M izerski, 2002b: 16].

Wypowiadane sądy uzupełniane są próbą diagnozy zaistniałej sy
tuacji — jej przyczyn komentatorzy upatrują w braku całościowej wizji 
rozwoju polskiego sportu i autentycznej woli zwyciężania, współpracy 
zawodników z trenerami. W tym kontekście pojawiają się odniesienia 
do ogólnej sytuacji: polityczno-gospodarczego stanu kraju, osobowości 
zwycięzcy, postępującej komercjalizacji igrzysk. Czytelnik w opiniach 
może rozpoznać wątki publicystyczne luźno związane ze sportem, lecz 
odnoszące go do znanej mu, aktualnej rzeczywistości. W ten sposób 
rozmowa zostaje osadzona w określonym momencie czasowym, nie- 
wynikającym jedynie z terminu zmagań sportowych. Staje się także 
pretekstem do sięgania w przeszłość - przypominania nazwisk legen
darnych zawodników i trenerów, głośnych zwycięstw Polaków, a tak
że przeżyć, jakie wywoływały. Dystans czasowy podkreśla zawód, 
którego doznali uczestnicy redakcyjnych spotkań zarówno ze strony 
piłkarzy:

Polska przegrała z Portugalią0:4. Dla nas to już koniec tego mundialu [...]. Smutno. 

Po szesnastu latach nieobecności wróciliśmy do światowej ligi na chwilę i teraz wra

camy na swoje zwykłe miejsce [Mizerski, 2002b: 16],

jak i olimpijczyków:

Pilch: - Pierwszy raz mam taką emocję, że z ulgą żegnam igrzyska [...] Ta ulga 

bierze się m.in. z powodu serii groteskowych, kabaretowych elementów - a to za 

lekki kajak, bo jakaś szmata wypadła z niego, a to bokser Rżany, który przegrał, 

bo uważał, że wygrywa [Mizerski. 2004c: 92].

Dynamika wygłaszanych opinii stanowi również czynnik konstruują

cy całość z kilku tekstów - publikowane co tydzień sprawiają wrażenie 
kolejnych fragmentów jednej, długiej dyskusji, w której jednak odzwier
ciedlony zostaje upływ czasu:

Walter (z uporem): - A kto obstawia w półfinale Senegal i Japonię?

Reszta loży przy całej sympatii dla tych drużyn uznała, że jednak prezes Walter 

przesadził [Mizerski, 2002b: 18].

Loża przyznaje bez bicia, że ze zbyt dużą rezerwą podeszła do przypuszczenia 

Mariusza Waltera, że w ćwierćfinale zagra Senegal. - Redakcja pozwoliła sobie



naw e t na  dość k ro tochw ilny  kom en ta rz , d latego  te raz  będę m śc iw ie  ja d ! wasze 

k a n a p k i -  dek la ru je  pan  prezes [M izersk i, 2002c].

Funkcję tę pełnią także przewidywania biegu przyszłych wypad
ków, wprowadzane do tekstu pytaniami odautorskimi („Nad lożą za
wisa pytanie, co Senegal zwojuje dalej?” „Co będzie z murowanymi fa
worytami, którzy na razie zawodzą albo w najlepszym razie grają 
w kratkę?”). Przypuszczenia rozmówców jednak na ogół nie znajdu
ją  wyrażonego expressis uerbis potwierdzenia lub zaprzeczenia - na
turalne dopełnienie stanowią bowiem rozgrywające się wydarzenia 
sportowe. Jako przedmiot komentarzy w następnych publikacjach 
włączone zostają w specyficzną triadę zjawisk: przewidywanie A — 
wydarzenie A - komentarz A2, gdzie w planie odbioru Aj i A2 funkcjo
nują jako tekstowy ślad dyskusji na określony temat, A zaś jest fak
tem należącym do odrębnego porządku rzeczywistości. Aktywny, tj. 
zainteresowany i rozumiejący przekaz, czytelnik uczestniczy zatem 
w dwóch nurtach zdarzeń (rozmowa i rozgrywki sportowe), a udział 
ten ściśle wyznaczony jest przez następstwo chronologiczne.

Wspomniana obecność tła w analizowanych publikacjach rozumiana 
jest jako przywołanie faktów niezwiązanych z zasadniczą tematyką 
dyskusji, mających charakter dygresji, lecz uzasadnionych aktualno
ścią zdarzeń lub sytuacji:

Członkowie loży pozwolili sobie na podejrzenie, że na determinację marszałka Tu

ska, który usunął z sali sejmowej posła Leppera, wpłynął jego nastrój po przegra

nej z Koreą.

W piątek, w czasie gdy Anglia grała szlagierowy mecz z Argentyną, musiał na sali 

sejmowej stawić czoło szefowi Samoobrony, przez co nie zobaczył ani kawałka spo

tkania, chociaż bardzo się na nie cieszył.

— Chciałem chociaż kilka akcji obejrzeć. Wcześniej było ustalone, że całe po

siedzenie poprowadzi marszałek Wojciechowski z PSL, który nie jest zażartym ki

bicem. I przez Leppera nawet tego karnego nie widziałem. Nie zapomnę mu tego. 

Marszałek nie kryje, że po meczu z Koreą był bardzo zły, chociaż najpierw wpadł 

w lekką depresję. [...]

Marek Kondrat: — Lepper nawinął ci się w złym momencie, bo może nie znał wy

niku [M izersk i, 2002b: 16].

Wprowadzają one element humoru, a nawet prywatności do upu

blicznionego materiału:

— Grażynko, znamy się tyle lat, że ja już nie mogę ci mówić „pani” - wyznaje zu

pełnie nieoczekiwanie prezes Walter.

Tusk: - Patrzcie, tyle mówił o piłce, żeby wreszcie dojść do tego, o co mu naprawdę cho

dzi. Cały czas zastanawiałem się, do czego on właściwie zmierza [M izerski, 2002c: 18].



Humor obecny jest również w wypowiedziach autorskich - po
zwala on Mizerskiemu akcentować publicystyczną swobodę i dbałość
0 atrakcyjną puentę6:

Pod koniec burzliwych obrad loża wybrała dziesiątkę naszych olimpijczyków, któ

rzy zaimponowali jej w Atenach wolą walki, chociaż niekoniecznie zdobyli meda

le. Oto ona: [...] Po ułożeniu Dziesiątki Walecznych członkowie loży ze zdumieniem 

stwierdzili, że składa się ona z aż czternastu osób. Wniosek, który się narzucał, 

był nieoczekiwanie prosty i krzepiący: z polskim sportem i polskimi sportowca

mi nie jest aż tak źle, jak się wszystkim wydawało [M izerski, 2004c: 94].

Perspektywę temporalną tekstów składających się na cykle „Wiel
kiej Loży Komentatorów »Polityki«” w szczególny sposób podkreśla
ją  ostatnie rozmowy, w których uczestnicy podsumowują wydarzenia, 
oceniają najważniejsze fakty i dzielą się przewidywaniami. Zdarzenia 
z kilkunastu ostatnich dni nie zostają jednak ujęte w wyraźnych gra
nicach czasowych, gdyż dzięki nawiązaniom do przeszłości i próbom 
prognozowania stają się one nieokreślone przynajmniej w odniesieniu 
do przyszłości. Rozmówcy, próbując wyobrazić sobie, jak będą wyglą
dały transmisje kolejnych mundiali i czy są szanse na lepszą posta
wę polskich olimpijczyków, stwarzają nieograniczoną perspektywę 
czasową a tym samym budzą w czytelnikach ciekawość tego, co może 

się zdarzyć.
Przedstawiona charakterystyka grupy tekstów wskazuje, że 

aspekt temporalny należy do integralnych składników genologicznej 

struktury wypowiedzi prasowej. Jej złożoność decyduje o wielowy
miarowości ujęć czasowych, niekiedy przesłoniętych pozorną łatwo
ścią lektury przystosowanej do wymogów przekazu dziennikarskie
go. Zapis dyskusji, szczególnie niepozbawiony sygnałów towarzyskiej 
swobody uczestników, nie wymaga poświęcenia szczególnej uwagi 
aspektowi czasowemu, gdyż publicystyczna aktualność oraz wiedza
1 pamięć o dawniejszych zdarzeniach pozwalają czytelnikowi łatwo 
zrozumieć treść. Przemienność odniesień czasowych (przeszłość — 
teraźniejszość - przyszłość) nie jest wyraźnie uświadamiana. Z tego 
punktu widzenia późniejsza lektura tekstu nabiera dodatkowego 
waloru, gdyż podkreśla aspekt czasowy i umożliwia weryfikację nie
których przewidywań rozmówców. Stawia jednak - niełatwy do speł
nienia - warunek przypominania sobie szczegółów komentowanych

H Za autorski zabieg należy również uznać wykorzystanie w puencie interesującej 

wypowiedzi jednego z rozmówców: „Mizerski: - Pewną nadzieję można wiązać z tym, 

że Polska zawsze była drużyną pojedynczych, spektakularnych meczów / Walter: - Sa- 

mosierka taka..." [M izerski, 2002a: 18],



zdarzeń. Pamięć może zatem stać się czynnikiem decydującym o zro

zumiałości i atrakcyjności materiału prasowego.
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Monika Worsowicz

Les textes du cycle „La Grande Loge des Commentateurs de la »Politique«” 
dans la perspective temporelle

Re s u me

L’article est consacre au fonctionnement de la categorie du temps dans le groupe 

de textes formant le cycle „La Grande Loge des Commentateurs de la »Politique«”. La 

specificite des publications liant des elements structuraux de la discussion, de la re

lation et du commentaire favorise l’aspect pluridimensionnel de la perspective tem

porelle. Le temps joue le role d’un facteur qui organise la situation de la conversation, 

qui corrige des opinions proferees par les interlocuteurs, qui influence le processus de 

lecture et de comprehension de l’enonciation. Les indices temporaux se lient aux si- 

gnes d’emotivite, aussi dirigent-ils l’attention du lecteur a la realite hors textuelle et 

realisent la fonction d’un element coproduisant l’integrite du cycle de la discussion.



Monika Worsowicz

Texts from the Cycle „Wielka Loża Komentatorów »Polityki«”
(Great Gallery of »Polityka« Commentators) as Seen from a Temporal Perspective

S u m m a r y

This article is devoted to the functioning of the category of time in the collection 

of texts constituting the cycle called „Wielka Loża Komentatorów »Polityki«”. The pe

culiarity of this publication, which combines the structural elements of a discussion, 

report and commentary, is conducive to the multidimensionality of the temporal per

spective. Time performs the role of a factor which organizes the situation of the conver

sation, rectifies the opinions voiced by the participants of the conversation, and influ

ences the processes of reading and understanding the message. Temporal factors form 

connections with emotional signals, draw the readers’ attention to the extra textual 

reality and contribute to the total effect of the cycle of discussions in question.



Konwersacyjne novum 
O komunikatorach internetowych

Od wielu już lat komunikacja za pomocą telefonu zastępuje w du
żej mierze komunikację typu face to face1. Nic dziwnego, że komunika
cja za pomocą komunikatorów internetowych2 jest coraz częstszą for
mą porozumiewania się. Komunikatory umożliwiają kontakt podob

ny do telefonicznego (również synchroniczny3), stworzyły już nawet 

możliwość prowadzenia rozmowy głosowej.
W niniejszym artykule pragnę jednak zająć się rozmową za pomo

cą komunikatorów internetowych (na przykładzie najpopularniejsze
go z nich - Gadu-Gadu4) z punktu widzenia językoznawczego. Pragnę 
mianowicie rozważyć cechy rozmowy prowadzonej za pośrednictwem 
komunikatorów internetowych, będącej konwersacją synchroniczną, 
oraz udowodnić, że rozmowa za pośrednictwem medium, jakim jest 
Internet, nie jest pozbawiona akcji, dynamiki, które towarzyszą roz
mowom bezpośrednim.

Rozmowa za pomocą komunikatorów jest pozbawiona, co prawda, 
wielu elementów, które towarzyszą komunikacji bezpośredniej, takich 

jak np. gestykulacja, spojrzenie, wygląd zewnętrzny (elementy niewer-

1 M. De Fleur, E. Dnis: Understanding Mass Communication. Princeton 1996.

- Są to programy komputerowe służące do porozumiewania się, zwykle w małym 

gronie.

:l W komunikacji komputerowej wyróżniamy komunikacje asynchroniczną oraz 

synchroniczną. Pierwsza znajduje analogię w komunikacji pisanej, natomiast druga 

jest odpowiednikiem rozmowy twarzą w twarz.
4 Gadu-Gadu jest jednym z licznych komunikatorów internetowych. Bliższe infor

macje można znaleźć na stronie: www.gadu-gadu.pl

http://www.gadu-gadu.pl


balne5). Niemniej ograniczenie wyrażania elementów pozajęzyko- 
wych, które występują w grupie kontaktów bezpośrednich, charakte
rystycznych dla komunikacji ustnej, skłoniło użytkowników do stworze
nia możliwości, dzięki którym niewerbalna strona komunikatu zostaje 

również przekazana.
Rozmowy za pośrednictwem komunikatorów są bardzo sponta

niczne. Język poddany jest zabiegom zmierzającym do jego ekonomiza
cji, w związku z tym zastosowano różne sposoby na szybsze przekazy
wanie komunikatów, np. emotikony, akronimy, zapożyczone zresztą 
z czatów komputerowych. Emotikony, poza ekonomizacją także w mniej
szym lub większym stopniu pozwalają sygnalizować, wyrażać to, co jest 
niewerbalne. Pełnią one funkcję ekspresywną podstawowym bowiem 
zadaniem tych znaków jest wyrażanie uczuć towarzyszących rozmowie 
za pośrednictwem komunikatorów.

W artykule pragnę jednak skoncentrować uwagę na samych komu
nikatorach, więc kwestie tożsame dla wielu form komunikacji za po
średnictwem Internetu zostaną celowo pominięte, by w ten sposób wy
ostrzyć cechy charakterystyczne dla omawianego rodzaju rozmowy.

Wybrany materiał badawczy stanowią rozmowy za pośrednictwem 

komunikatora Gadu-Gadu, które zgromadziłam, prowadząc takie roz
mowy, a także dzięki życzliwości innych osób, które udostępniły dialo
gi dla potrzeb niniejszego artykułu.

Status -  jestem albo mnie nie ma?

Komunikatory umożliwiają użytkownikom sygnalizowanie swoje
go statusu komunikacyjnego. Gadu-Gadu w tej materii wyróżnia na
stępujące możliwości: Dostępny, Zaraz wracam, Niewidoczny, Niedo
stępny. Istnieje również możliwość wybrania opcji: Pokazuj status tyl
ko znajomym. Informacje te mogą być znaczące dla nadawcy komuni
katu, osoby inicjującej rozmowę. Istotniejsze jednak wydaje się to, że 
pod „maską” statusu Niewidoczny można ukrywać się przed niechcia
nymi rozmówcami, a jednocześnie rozmawiać z tymi, których towa
rzystwo w danym momencie sprawia przyjemność. Można zatem być 
„niewidocznym”, czego nie sposób uczynić podczas komunikacji twa
rzą w twarz.

5 A. W ilkoń : Język mówiony a pisany. „Socjolingwistyka” 1982, nr 4.



Status według Słownika języka polskiego pod redakcją Mieczysła
wa Szymczaka to „stan prawny; pozycja społeczna, położenie jednost
ki w grupie społecznej lub położenie grupy w większej zbiorowości”6. 
Komunikatory internetowe wprowadzają więc nowe znaczenie tego 
słowa. Wydaje się zatem niezbędne modyfikowanie definicji już ist
niejących dla potrzeb nowych mediów, które tak ekspansywnie roz
wijają się w dzisiejszym świecie.

W niniejszym artykule nie będę jednak zajmowała się tworzeniem 
nowych definicji słów, w tym miejscu pragnę jedynie zaakcentować, 
iż komunikatory mają ogromną „siłę”, skoro udaje im się wpływać na 
język ogólnopolski. Godny uwagi jest także fakt, iż są one szybko ak
ceptowane przez ludzi korzystających z Internetu, żyjących w „global
nej wiosce”. Ludźmi korzystającymi z komunikatorów są w przewa
żającej większości młodzi ludzie, nowe pokolenie powszechnie okre
ślane mianem generacji Y. Zalicza się do niej młodzież i dzieci urodzo
ne po roku 19807. Swobodny dostęp do wszelkich mediów, szum infor
macyjny, w jakim wyrośli, sprawiły, że różnorodna i coraz bogatsza ofer
ta rynkowa nie robi na nich większego wrażenia. Nieograniczony do
stęp do Internetu i innych środków masowego przekazu sprawił, że są 
oni bardziej świadomi świata, w którym żyją [„Wprost” 1999, nr 20]. 
Dążą do ekonomizacji języka, a także do usprawnienia porozumiewa
nia się za pomocą Internetu.

Akcja

Akcja to - jak wiadomo - zorganizowane działanie zmierzające do 
osiągnięcia jakiegoś celu.

Komunikatory charakteryzują się przede wszystkim tym, że akcja 
zapoczątkowana w czasie A może trwać bezustannie do momentu B, 
w którym dany odbiorca wiadomość przeczyta. Brak bezpośredniego 
kontaktu pomiędzy nadawcą a odbiorcą sprawia, że tekst uzyskuje 
specyficzny kształt. Tekst pisany jest komunikatem zamkniętym, za
kończonym w chwili, kiedy oderwie się od nadawcy, czyli w momencie 
przesłania go drogą elektroniczną do innego użytkownika poprzez 
potwierdzenie jego zakończenia klawiszem „Enter”. W związku z faktem,

11 Słownik języka polskiego. Red. M. SZYMCZAK. Warszawa 2002.

7 W. Cwai.ina: Generacja Y- ponury mit czy obiecująca rzeczywistość? W: T. Zasępa: 

Internet: fenomen społeczeństwa informacyjnego. Częstochowa 2001. s. 33.



iż komunikacja za pośrednictwem komunikatorów zbliża się do komu
nikacji face to face, użytkownicy piszą zgodnie z zasadami, którymi po
sługują się podczas komunikacji mówionej. Dzięki temu akcja jest bar
dzo istotnym elementem rozmowy. Każde bowiem nasze zdanie wy
powiadane jest w określonym celu, ma pełnić określone zadanie.

Rozmowy za pośrednictwem Gadu-Gadu zwykle są dialogami, 
rzadziej polilogami oraz monologami.

Jan Mukarowsky wydziela trzy typy dialogu. Są to:
1. Dialog osobisty - w takim dialogu w sposób szczególny ujawniają 

się elementy uczuciowe.
2. Dialog sytuacyjny - ważny jest stosunek między osobami mówiący

mi a sytuacją przedmiotową, która stanowi temat dialogu i w różny 
sposób do niego przenika.

3. Konwersacja - dialog swobodny, który jest niezależny zarówno od 
zewnętrznych działań, jak i od zaangażowania wolicjalnego i emo
cjonalnego rozmówców8.
Kazimierz Ożóg zaznacza, iż prezentowane trzy typy dialogu to

skrajne bieguny, między którymi istnieje wiele typów pośrednich, przejściowych, 

np. typem pośrednim między konwersacją a dialogiem osobistym jest dyskusja, 

pogawędkę zaś możemy umieścić między dialogiem sytuacyjnym a konwersacją9.

Trudno umieścić rozmowy za pośrednictwem komunikatorów inter
netowych w sztywnych ramach jednego z typów dialogu. Każda rozmo
wa gromadzi wiele różnych elementów i stwarza warunki do zakwali
fikowania jej do kilku typów dialogu.

Zwykle rozmawiający są obecni i komunikacja ma charakter dialo
gu swobodnego, np.

Ja  (18:43) 
czesc panienko 
Agusiek (18:44) 
witaj Mala!

J a  (18:44) 

co tam słychać 

Agusiek (18:44) 

co tam u Ciebie?

Ja  (18:44) 

obroniłaś sie juz?

Ja  (18:44)

u mnie nic, szukam pieska

8 K. O żóg : Ustna odmiana języka ogólnego.W: Współczesny język polski. Red. J. Bart- 

MIńsk i. Lublin 2001, s. 94.

9 Tamże.



Agusiek (18:44)

ale super pogoda, prawdziwa jesień...

Agusiek (18:44) 

ooo zgubił sie...

J a  (18:44) 

nie

Agusiek (18:44)
9

Agusiek (18:44) 

kiedy?

Ja  (18:44) 

chce kupie sebie 

Agusiek (18:45)

aaa to juz zmienia postać rzeczy... charta afganskiego sobie kup 

Agusiek (18:45) 

zarabiste sa!

J a  (18:45)

no raczej chce dalmatynczyka, albo basser hounda

Agusiek (18:45)

kiedy do kraka zjedziesz, hm?

Ja  (18:46)

no właśnie maiłam sie pytać jkiedy ty zajedziesz do mnie w końcu

W takim przypadku rozmowa jest zbliżona do tej, jaką prowadzą 
osoby spotykające się na czatach internetowych.

Na czatach osoba, która znajdzie się w pokoju rozmów, ma moż
liwość korzystania z pulpitu ogólnego oraz z privów. W pierwszym 
przypadku osoba decyduje się na udostępnienie swoich wypowiedzi 
wszystkim osobom znajdującym się w pokoju, pulpit bowiem jest swo
istym „rynkiem” czatu.

Osoby, które pragną prowadzić konwersację poza pulpitem, mogą 
skorzystać z możliwości priuów, które zdecydowanie bardziej przypomi
nają komunikatory. Wtenczas rozmawia się z jedną osobą w osobnym 

oknie, a rozmowa przybiera charakter bardziej intymny, nikt z zewnątrz 
bowiem nie czyta wypowiedzi rozmówców.

Inaczej dzieje się jednak w przypadku, kiedy nadawca kieruje in
formację do odbiorcy, gdy ten jest nieobecny przy komputerze, jest off- 

-line. Wówczas informacja tkwi niejako w zawieszeniu i dopiero w mo
mencie, kiedy odbiorca wiadomości stanie się dostępny, komunikat 

trafia do niego. Jest to właściwość, która nie jest możliwa podczas 
rozmów na czatach, w związku z tym wydaje mi się celowe bliższe jej 
omówienie.

Załóżmy, że osoba X pragnie poinformować osobę Y o tym, że za
mierza wybrać się z nią do kina, i pragnie dowiedzieć się, czy osoba Y



jest zainteresowana taką propozycją. Osoba X ma do wyboru trzy 
możliwości: spotkać się z osobą Y i poinformować ją  o tym, zatelefo
nować do niej lub przesłać informację drogą internetową (e-mail lub 
komunikator).

Sytuacja wydaje się prosta, jeśli osoba Y jest w danej chwili do

stępna. Inaczej dzieje się, jeśli osoba ta jest aktualnie bardzo zajęta
i nie możemy się z nią spotkać, nie może także rozmawiać przez te
lefon. Wówczas możliwości kontaktu stają się znacznie ograniczone. 

Pozostaje nam: nagranie się na telefoniczną sekretarkę (o ile telefon 
ma taką funkcję), przesłanie e-maila (wówczas jednak nie jest wiado
me, kiedy osoba zapraszana zajrzy do skrzynki pocztowej) lub prze

słanie wiadomości za pomocą komunikatora internetowego. Trzeci 
wariant wydaje się najbardziej odpowiedni (oczywiście, jeśli dana oso
ba korzysta z Internetu), w momencie bowiem włączenia Internetu 
wiadomość już na nią czeka i jest sygnalizowana przez prostokąt mru
gający w prawym dolnym rogu monitora.

Najistotniejszy wydaje się fakt, iż podczas komunikacji za pośred
nictwem komunikatora akcja trwa nawet wtedy, gdy w danym momen

cie nie jest prowadzona konwersacja ze współrozmówcą, czy nawet roz
mówcy nie są on-line.

Anonimowość uczestników aktu komunikacji czy jej brak?

Porównanie wniosków z badań, które prowadziłam na tekstach cza- 
tów internetowych, z obserwacjami obecnymi pozwalają mi na stwier
dzenie, iż komunikatory w znacznej mierze mają inny charakter.

Przede wszystkim zachwiana zostaje tutaj typowa dla czatów ano
nimowość, która decyduje o ich atrakcyjności10. Pierwotnie anonimo
wość rozmówcy stanowiła o atrakcyjności czatów i rozmów interne
towych. Anonimowość, jak stwierdzają psycholodzy, sprawia, iż w sie
ci ludzie częściej zakochują się, są bardziej zafascynowani drugą oso

bą. Rozmowy rozgrywające się późną nocą w migotliwym świetle 
ekranu komputerowego sprzyjają rozbudzaniu uczuć, ale sprzyjają 

również fałszywemu poczuciu bliskości między ludźmi, którzy, w rze
czywistości, słabo się znają11.

in S. Rabin , B. Łagowski: Flirt w Internecie. Warszawa 2001, s. 159.
" Tamże.



Ludzie rozmawiający za pomocą Gadu-Gadu nie dążą do tej ano

nimowości (choć jest to również uzależnione od celu, w jakim używa
ny jest komunikator). Za pomocą komunikatorów zwykle porozumie

wają się osoby, które się znają. Jest to sposób na rozmowy wśród zna
jomych, rodziny, przyjaciół, ale także osób, które poznały się na po

gawędkach, niemniej pragną przestać być rozmówcami anonimowy

mi. W związku z tym każdy użytkownik tego kanału komunikacyjne
go udostępnia swoje dane innym użytkownikom. Oczywiście może 
tego nie uczynić, ale z obserwacji wynika, że zdecydowana większość 

nie chce anonimowości, porozumiewając się za pomocą komunikato
rów.

Katalog Gadu-Gadu informuje o indywidualnych numerach użyt
kowników. Zdradza także zadeklarowane przez nich imiona, pseudo
nimy, wiek oraz miejscowości.

Sytuacja w tej materii jest odwrotna niż na czatach internetowych, 
gdzie bywalcy starają się być jak najbardziej anonimowi. W tym celu 

używają pseudonimów - nicków, które są bardzo różnorodne (i zwy
kle znaczące), np. Królowa Śniegu, Faraon, Fiona29.

Anonimowość zachowywana na czatach często determinuje cel roz

mowy. Zwykle czatujący spotykają się, by po prostu porozmawiać, po
znać nowych ludzi. Za pomocą komunikatorów porozumiewają się 
zazwyczaj ludzie, którzy koncentrują rozmowę na konkretnym proble
mie, zagadnieniu.

Konwersacja za pośrednictwem komunikatora internetowego 
i jej język

Język, którym posługują się ludzie podczas komunikacji za pomocą 
komunikatorów, jest podobny do tego, którym posługują się czatowni- 

cy. Istnieją jednak różnice.
Podobnie jak na czatach w tekstach występują błędy typograficz

ne (pomyłki literowe, nadużywanie wielkich liter, pomijanie polskich 
liter, nadużywanie znaków interpunkcyjnych w funkcji ekspresywnej). 
Również częste jest stosowanie emotikonów, rzadziej akronimów.

Są jednak cechy charakterystyczne tylko dla komunikatorów. 

Przede wszystkim dialog jest bardziej spójny, pojawiają się zdania zło
żone, informacje są przekazywane w sposób bardziej czytelny, tutaj



bowiem wspólrozmówcy dążą do przekazania w sposób jasny i logicz

ny jak największej ilości informacji12.
Rozmówcy zwykle używają podstawowej odmiany polszczyzny 

ogólnej - języka potocznego. Encykopedia języka polskiego zawiera 

następującą definicję interesującego nas języka: „[...] język potoczny 
to mówiona odmiana języka ogólnego. Ma służyć jako środek porozu
miewania się we wszystkich dziedzinach wszystkich członków naro
du, bez względu na płeć, wiek, zawód, pochodzenie społeczne i tery
torialne.”13 Jerzy Bartmiński uważa język potoczny za „pierwszy w ko
lejności przyswajania wariant języka, którego uczymy się jako dzieci
i który potem długo jeszcze wystarcza do porozumiewania się w co
dziennych sytuacjach życiowych”14. A. Furdal z kolei podaje następują
cą definicję języka potocznego: to „język, jakim się posługujemy na co 
dzień, używając go jako środka porozumiewania na tematy wspólne 
nam wszystkim, a więc odnoszące się do zajęć domowych, posiłków, 
ubrania, pogody, dojazdów do pracy, rozrywek itd. Pod względem bu
dowy gramatycznej jest on dość jednolity, a słownikowo niezbyt roz
budowany. Ma charakter bardziej uniwersalny i tak jest odczuwany 
przez przeciętnych przedstawicieli społeczeństwa”15.

Na podstawie wymienionych definicji można wyselekcjonować 
charakterystyczne cechy języka, jakim posługują się osoby rozmawia
jące za pomocą komunikatorów pozwalających na stwierdzenie, że jest 
to język potoczny:

1. Jest to język, który funkcjonuje jako odmiana języka ogólnego, ale 
na styku gwar i języków mieszanych, w związku z tym mogą w nim 
występować regionalizmy językowe.

2. Charakteryzują go mniejsza staranność, a w związku z tym mniej
szy stopień normatywizacji, swoboda i wariantywność.

3. Pojawia się w nim wiele składników ekspresywnych.
4. Dysponuje dużą ilością gotowych formuł i stereotypów, które 

umożliwiają szybkie komponowanie tekstu w określonych sytua
cjach.

5. Przeważającą część zasobu leksykalnego stanowią wyrazy wspól- 
nostylowe, czyli takie, które są „używane we wszystkich środowi
skach i typach kontekstu, neutralne uczuciowo”"5.

'- To zbliża rozmowę za pośrednictwem komunikatorów do rozmowy telefonicznej.

1:1 Encyklopedia języka polskiego. Red. S. U rbańczyk. Wrocław 1994, s. 141.
14 J. Bartm iński: Styl potoczny. W: Współczesny język polski..., s. 115.

,s A. Fuhdai.: Językoznawstwo otwarte. Opole 1977, s. 151-152.

IB D. Bum ,KR. H. Kuhkowska, H. SaTKIEWICZ: Kultura języka polskiego. Warszawa 

1982, s. 117.



6. Mniejsze jest nasycenie tekstu kodami charakterystycznymi dla użyt
kowników Internetu spotykających się np. na czatach, forach (zwłasz
cza mniejsza jest liczba elementów graficznych).

Priva (17:44)

zaraz Wit do mnie przyjedzie 

Ja  (17:44)

000

Priva (17:44) 

ciekawe czego chce..?

Ja  (17:44) 

cieszysz sie, co?

Priva (17:45)

jedzie do wujka lekarza i wpadnie do mnie 

Priva (17:45)

nie ciesze sie, bo jak nie wychodzę z domu to sobie wygladam byle jak

Priva (17:45)

ok, ide sie szykować

Ja  (17:46)

idź idź

Poza dialogiem komunikatory dają możliwość prowadzenia tzw. 

telekonferencji. W tym przypadku mamy do czynienia z polilogiem, któ
ry de facto również różni się od tego, z którym spotykamy się w inter
netowych kawiarenkach. Przede wszystkim kwestie użytkowników 
są bardziej spójne, zwykle dotyczą jednego tematu (na czatach każdy 
pisze, co chce, niezależnie od tego, czy ma to związek z tematem na
czelnym). Dialog jest mniej chaotyczny od wspomnianych rozmów 
czatowników, można dostrzec jego początek i koniec.

Innowacją, a zarazem bardzo ciekawym materiałem badawczym, 
są informacje, które użytkownicy udostępniają innym za pomocą tzw.
;”i7

Użytkownik wprowadza swoją informację, a po zatwierdzeniu jest 

ona udostępniona tym, którzy wpisali jego osobę na listę kontaktów. 
Można nawet zauważyć, że odbywają się rozmowy dzięki tej możliwości.

Teksty te, z konieczności ograniczone do kilku wyrazów, są: frag
mentami piosenek, wierszy, wyrazem myśli, emocji, często informują
o zajęciu, któremu oddaje się właściciel „numeru” w danej chwili. Ten 

aspekt przekazywania informacji jest potwierdzeniem tego, iż rozmowa 
(w tym przypadku monolog) trwa nawet wtedy, kiedy rozmówca zaję

ty jest czymś innym.

17 Jest to status opisowy. Informacja jest widoczna dla wszystkich użytkowników.



Przykładowe „i” to:

Są tacy to nie żart, dla których jesteś wart...mniej niż zero...

Jestem gdzieś tam:)

DZISIAJ JUŻ PIĄTEK.

W przypadku „i” użytkownicy zwykle posługują się poprawną pol

szczyzną, używają polskich liter. Prawdopodobnie ma to związek wła
śnie z brakiem anonimowości, a także z faktem, że w dowolnej chwili 
ktoś może odczytać informację, a co za tym idzie - w przypadku błęd
nego zapisu nadawca może zostać posądzony o niedostatek kompeten

cji językowej. Można zatem przyjąć założenie, iż błędy w rozmowach 
internetowych nie wynikają z braku kompetencji, ale ze świadomego 
nieuwzględniania zasad, które regulują zasady pisowni i netykieta.

Zakończenie

Powyższy zarys konwersacji za pomocą komunikatorów interne
towych nie wyczerpuje tematu. Temat jest obszerny i wymaga prze
prowadzenia jeszcze wielu szczegółowych badań językoznawczych. 
Wskazuje on jednak na zasadnicze aspekty tej komunikacji, a jedno

cześnie pozwala na rozgraniczenie cech charakterystycznych tylko dla 
komunikatorów internetowych.

Beata Golus

Novum conversationnel. Des communicateurs d’lnternet

Re s u me

L'article porte sur la communication au moyen des logiciels de messagerie instan- 

tannee appeles communicateurs d’lnternet (par exemple ICQ et Gadu-Gadu). L’auteur 

demontre que la conversation via Internet n’est pas depourvue du dynamisme qui ac- 

compagne les conversations menees en face ä face. L’auteur definit des problemes 

choisis lies ä la communication de ce genre, par exemple la position communicative, 

la possibility de choisir un groupe d'interlocuteurs et celle d’entretenir le contact malgre 

l’interruption de la communication, le probleme de l’anonymat. En outre, il analyse le 

langage de la conversation electronique.



Beata Golus

Conversational novelty. About instant messengers

S u m m a r y

The article presents communication by means of special kinds of computer soft

ware known as instant messengers (e.g. ICQ, Gadu-Gadu). The author proves that the 

conversation by means of the Internet is not devoid of dynamics accompanying direct 

conversations. The article also presents selected issues connected with communication 

of that kind, e.g. communication status, the possibility of choice of group of interlocu

tors, keeping the communication channel open even when the conversation was broken 

down and problem of anonymousness. The author also characterises the language of elec

tronic conversations.



Mechanizmy manipulacji językowej 
w „nowomowie” i współczesnym „języku polityki”

Przedmiotem analizy uczyniłam mechanizmy manipulacji języko

wej dostrzeżone w wywiadach prasowych i radiowych przeprowadzo
nych z politykami. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost często

ści pojawiania się w mediach tzw. gatunków interakcyjnych, opartych 
na dialogowych aktach komunikacyjnych. Gatunkami tymi są między 

innymi debata i wywiad.
Wywiad (interview) jest gatunkiem informacyjno-publicystycznym

o charakterze dialogowym, w którym inspiratorem wypowiedzi jest 

dziennikarz, ale wiodącym adwersarzem osoba udzielająca wywiadu. 
Jest to gatunek ujęty w formę pytań i odpowiedzi, które odbiorca uzy
skuje za pośrednictwem dziennikarza, będącego w tym quasi-dialo- 
gu jedynie pośrednikiem. Dziennikarz przejawia w tej „rozmowie” 
inercję, zadaje adwersarzowi wcześniej opracowane pytania, co spra
wia, że wywiad pozbawiany jest spontaniczności charakterystycznej 
dla żywej rozmowy.

Na przykładowym materiale postaram się pokazać, że mechani
zmy manipulacji językowej, zdemaskowane już dawno przez języko
znawców (m.in. J. Bralczyka, J. Puzyninę, G. Habrajską), również dziś 
są naturalną właściwością języka, zwłaszcza języka polityków.

Od lat naukowcy badają „język polityki”, poświęcając najwięcej 

miejsca jego systemowi wewnętrznemu, a spychając na plan dalszy 

zagadnienie diachroniczności czy diastryczności (zróżnicowaniu we
wnętrznemu, problemowi odbioru społecznego) języka.

Słusznie zauważono, że dawne „nowomowne” zwyczaje językowe 
pojawiają się również we współczesnym języku polityków [B r a l c z y k ,



1996]. Media, pozostające od lat głównym kanałem przekazu myśli 
politycznej i nazywane „czwartą władzą”, stają się głównym adwer
sarzem polityków. Repliki politycznych wywiadów są tendencyjne
i często przetwarzane przez media tylko po to, by wydobyć z wypo
wiedzi nowy sens. Media są kanałem, w którym wypowiedź dzienni

karska pełni funkcję prowokującą często niezamierzone wypowiedzi 
interlokutorów. Strategie konwersacji dobierane są w ten sposób, aby 
dochodziło do ujawnienia sensów, które pierwotnie mogły być nawet 
nieuświadamiane przez główne postacie sceny politycznej, ekspertów 
z różnych dziedzin i inne osoby zaangażowane w gry będące tematami 
rozmów.

Skuteczność porozumiewania się wynika nie tylko z rzetelności 
komunikatu, ale i z umiejętności manipulacji. Odbiorca jest utwier
dzany w świadomości negatywnych konotacji wielu pojęć [B r a l c z y k , 

1999: 205].
Współczesny stan „języka polityki” nie może być rozpatrywany 

w oderwaniu od antecedensów. Na stan obecnego języka polityków 
miały wpływ zjawiska zapoczątkowane w II połowie XX wieku, a może
i wcześniej, w związku ze zmianami ustrojowymi zachodzącymi wtedy 
w Polsce.

Termin „nowomowa” (skrót: NM, ang. newspeack), pochodzący z po
wieści George’a Orwella Niceteen Eighty - Four, tłumaczony jako ‘nowo- 
-mów’, funkcjonował w znaczeniu języka propagandy politycznej tzw. 
okresu realnego socjalizmu. Mimo postulatywnego odżegnywania się 
od zwyczajów „nowomowy”, kojarzącej się stale z niejasnością, wielo
znacznością słów, brakiem przejrzystości odniesieniowej (mieszanie 
w języku rzeczywistości istniejącej z oczekiwaną), i krytykowania jej 
społecznego wyobcowania, w języku dzisiejszych polityków można 
znaleźć elementy zaczerpnięte z leksyki minionych lat.

Język dzisiejszej polityki jest współczesną odmianą „nowomowy”, 
której konstytutywną cechą jest manipulacja (oraz perswazja). To, co 
odróżnia obie odmiany językowe od „zwykłego” języka, to „niemożność 
wyrażania wprost pewnych treści” [Br a l c z y k , 1985: 103], Politycy w wy
wiadach posługują się informacjami, które nie są ani pewne, ani dane 
explicite, lecz są efektem subiektywnego procesu przetwarzania do

stępnych informacji, które docierają do odbiorcy [Sk a r ż y ń s k a , 1994: 
248] szczątkowo.

Na przeświadczenie o manipulacyjnym charakterze wypowiedzi 
polityków składa się łatwa do uchwycenia arbitralność i tendencyjność 
obecnego w nich opisu rzeczywistości. Arbitralność i tendencyjność 
udają rzetelne opisy i obiektywne nominacje [Br a l c z y k , 1996: 129].



Czym jednak jest manipulacja językowa? Kiedy mamy z nią do czy
nienia i jakimi środkami operuje?

Jest ona z pewnością formą wywierania wpływu na zachowania 

ludzkie, ale bez użycia siły. Manipulacja językowa polega na wywie

raniu wpływu na podmioty za pomocą języka (langue) i tekstów (pa
role). Można na nią spojrzeć w szerszym znaczeniu jako na każdą for
mę manipulowania dokonywaną za pomocą języka. W jej zakres 
wchodzą: kłamstwo, insynuacja, nasycenie treściami aksjologicznymi, 
posługiwanie się tropami stylistycznymi, „watą słowną” (treściami
i wyrażeniami treściowo redundantnymi, stwarzającymi wrażenie 

mówienia o czymś konkretnym). W węższym sensie manipulacja języ
kowa odbywa się przy wykorzystaniu środków stylistycznych, z któ
rych użycia odbiorcy nie zdają sobie sprawy [Pu z y n in a , 1985: 57], Sko
ro „język polityki” ukrywa rzeczywiste informacje, to można powie

dzieć, że jest on nie tyle językiem, co „szumem werbalnym”.
Mimo upływu czasu i zmian zaszłych w języku, można wymienić 

wiele cech wspólnych NM i „językowi polityki”. Obie odmiany:
- oznaczają mowę w różnym stopniu zafałszowaną, mowę usiłującą 

dla różnych celów zafałszować rzeczywistość istniejącą,
- są zwartym systemem, w którym wyrazy o przeciwnym znaczeniu 

przeszły z mówienia (parole) do języka (langue),
- podważają wiarygodność języka, a w konsekwencji jego funkcję in

formacyjną,
- są zjawiskami nie tylko lingwistycznymi, ale także etycznymi, po

nieważ obie odmiany są tylko środkiem odwołującym się do psychi
ki człowieka, ale nie wprost i jawnie, lecz implicytnie i skrycie po
przez spreparowany (zafałszowany) język. Celem tej procedury jest 
manipulowanie społeczeństwem, manipulowanie, z którego odbior
cy nie zdają sobie sprawy [Sk a r ż y ń s k a , 2001],
Wypowiedzi polityków są nie tylko reifikowane, ale także formu

łowane za pomocą takich środków językowych, które nadają im nową 
wartość illokucyjną. Świadomość językowa odbiorcy, znajomość kon
tekstu kulturowego oraz mechanizmów wykorzystywanych w „języku 
polityki” dają podmiotom możliwość właściwego odczytania sensu i in
tencji wypowiedzi politycznych.

Manipulowanie potrzebuje fałszywego obrazu świata, obrazu, któ
ry by zaprzeczał istnieniu manipulowania [Sch iller , 1976: 25].

Do najczęściej wykorzystywanych mechanizmów manipulacji języ
kowej, wykorzystywanych w wywiadach (i nie tylko), należą:
1. Populistyczne egzageracje, które politycy najczęściej stosują, gdy

mówią pozytywnie o sobie lub pejoratywnie o przeciwniku (lub prze-



ciwnikach). Superlatio jest znakiem silnego zaangażowania emo

cjonalnego mówiącego. Jego użycie ma wywołać podobną reakcję 
odbiorcy. Oto przykłady egzageracji: Musimy zapobiec katastrofie. 
Jeśli nie będzie systemu dofinansowania służby zdrowia, to bedą 
nieporozumienia, a nawet woiny między NFZ i ZOZ  [„Wprost” 

30 V 2004]; miliony Polaków; tysiące robotników [RMF FM].
2. Kwantyfikatory ogólne i szczegółowe pozwalają uniknąć nazywa

nia lub/i określania explicite osoby, faktu lub zjawiska. Dzięki temu 
nadawca może uniknąć nieprzyjemności i wybrnąć z trudnej sytu
acji, bez narażania się komukolwiek. Najczęściej używane kwantyfi

katory to: wszyscy, każdy, pewien, ktoś [Br a l c z y k , 1999]. Oto przy
kład wypowiedzi, w której polityk zastosował kwantyfikatory: 
Wśród autorów takich opinii są prezydent i redaktor naczelny jed
nego z dzienników, oraz pewien biznesmen [„Wprost” 3 X 2004].

3. Dyplomatyczna ostrożność, odbierana jako brak umiejętności for
mułowania myśli, skłania mówiących do generowania odpowiedzi 

„wymijających”. Politycy, mówiąc tak, nie zdają sobie sprawy, że 
nieświadomie ujawniają manipulacyjny charakter swych komuni
katów, np.: Nie mogę tego powiedzieć, ale nie mogę też zaprzeczyć 
[Lepper w RMF FM]; Sugeruje pan, że Aleksander Kwaśniewski 
ma coś do ukrycia? Tego nie wiem [„Wprost” 3 X 2004], Ja  napraw
dę nie mogę i nie chcę ich publicznie oceniać [„Gazeta Wyborcza” 
21 V 2004],

4. Wykorzystywanie sformułowań, które mają wyrażać wolę całego 
społeczeństwa, np. Społeczeństwo tego nie akceptuje; Przedsiębiorcy 
mówią zgodnym słosem: Wypowiadamy sie iednym stosem [„Wprost” 
19X2003],

Sformułowania takie mają charakter egzercytywny i opierają się 
zwykle na subiektywnej ocenie rzeczywistości dokonanej przez po
lityka.

5. Arbitralność, czyli swobodne dodawanie lub usuwanie wyrazów, 
a także dowolne zmienianie znaczeń, pozwala nadawcy manipulo
wać odbiorcą za pomocą języka, powodując zmianę zwyczaju języ
kowego, np.: [o Leszku Millerze] to też człowiek, który ma wielkie 
zasługi... dla polskiej prawicy [„Wprost” 30 V 2004]; Ja  chyba nie 
potrafię ulegać... nieracjonalnym argumentom [„Gazeta Wyborcza” 
20 V 2003],

6. Mieszanie w wywiadach agresywnej potoczności z patosem powo
duje, że język polityki jest kojarzony nie tylko z agresywną zaba
wą, ale także z enigmatycznością językową nadawcy względem 
odbiorcy.



7. Autoidentyfikacje (określanie siebie) i stygmatyzacje (określanie 
innych) to dychotomia, która pozwala politykom na kategoryzo
wanie wiedzy o kimś lub o czymś. Politycy zwykle mówią bardzo 
dobrze o sobie, ale negatywnie o innych. Nazwom stygmatyzują- 
cym towarzyszą często zabiegi językowe wskazujące na metajęzy
kowy charakter wypowiedzi (np. cudzysłów, wyrażenie tak zwa
ny, jak to niektórzy mówią/twierdzą) [Br a l c z y k , Mosiołek-Kłosiń- 

ska, 2001]. Tak formułowane wypowiedzi mają świadczyć o dy
stansie nadawcy do tego, o czym lub o kim mówi, np. [J. Kulczyk 
o L. Millerze] grabarz resztek socjalizmu [,,'Wprost” 19 X 2003]; 
[A. Lustiger o sobie] Też jestem ateistą, choć - powiedziałbym - 
oscylującym między wiarą a niewiarą. To Stanisław Jerzy Lec 
jest autorem takiego aforyzmu „Pytasz mnie, czy jestem ateistą? 
To wie tylko Pan Bóg” [„Rzeczpospolita” 27-28 XI 2004].

8. Argumentum ad uerecundiam, czyli powoływanie się na wypowie
dzi osób będących autorytetami, jest również zabiegiem manipula

cyjnym, mającym charakter egzercytywny i perswazyjny zarazem, 
np.: Jako pierwszy wprowadził to rozwiązanie na stronach inter
netowych Ministerstwa Finansów rzecznik tego resortu Marcin 
Kaszuba. Rozmawiałem z nim na ten temat i uznałem, że pomysł 
ten będę rekomendował [„Gazeta Wyborcza” 2 IX 2002].

9. Kryptonimy, będące słowami kluczami, pozwalają kogoś lub coś 
nazwać, ale nie wprost, np. purpurowa eminencja (o prymasie Jó

zefie Glempie) [„Nie”].
10. Metafora i środki stylistyczne są najczęściej stosowanymi mecha

nizmami manipulacji językowej, i to nie tylko w „języku polityki”. 
Ukazanie osoby lub zdarzenia przez pryzmat metafory jest atrak
cyjne i nośne perswazyjnie. Metafora jest tropem, który nie wy
maga uzasadnienia, jest nieweryfikowalna, jest nośnikiem wielu 
konotacji i asocjacji.
Tropy poetyckie blokują bezpośrednią rozumową reakcję na treść 

[P u z y n in a , 1985: 57] i zmuszają odbiorcę do poszukiwania utajonych, 
lecz nie wyrażonych eksplicytnie treści. Należy zaznaczyć, że nie za
wsze tropy stosowane w komunikatach muszą służyć manipulacji. Są 
one aksjologicznie neutralne, a posługiwanie się nimi może mieć cha
rakter intuicyjny i nieuświadomiony. W wywiadach polityków znaleźć 
można następujące tropy i środki stylistyczne o charakterze manipu
lacyjnym:
a) eufemizmy - polityk często musi nazywać osoby lub zjawiska, bo 

tego wymaga sytuacja, a wtedy posługuje się eufemizmami, które 
wnoszą znaczenia łagodzące, np. moim zdaniem nie są normalne



interesy prowadzone pod przykrywką służb [„Wprost” 30 V 2004], 

szaleństwo polityczne [„Gazeta Wyborcza” 20 VI 2003],
b) apostrofa - chwyt manipulacyjny odwołujący się do emocji odbior

cy i pozwalający utrzymać z nim kontakt, np. Polacy, obudźcie się\ 
Rodacy, pora to zmienićl [Lepper w RMF FM],

c) parenteza - pozwala wprowadzić do wypowiedzi redundantne tre
ści, które skłaniają odbiorcę do dodatkowych operacji interpreta
cyjnych i łączenia wprowadzonych treści z całym wypowiedzianym 

wcześniej kontekstem, np.: Sprawcą wszystkich działań jest 
Krzysztof Janik (...), spirytus mouens zdarzeń w SLD [„Wprost” 
30 V 2004],

d) ironia - pozwala ośmieszyć kogoś lub coś, domyślać się czegoś in
nego i/lub czegoś więcej nad to, co zostało dosłownie powiedziane. 
Efekt ironii często jest osiągany poprzez użycie modalizatorów, 
które sygnalizują istnienie drugiej warstwy semantycznej [H a b r a j- 

s k a , 1994], Najczęściej wykorzystywane są następujące modaliza- 
tory: ponoć, podobno, powinien, np.: Donald Tusk [...] niegdyś ponoć 
wybitny działacz robotniczej NSZZ „Solidarność” [„Nie” 1993]. Za

stosowanie modalizatora „ponoć” prowadzi do eksplikacji: być może 
tak było, ale tak naprawdę wcale być nie musiało. Odbiorca, który 
nie wie nic na ten temat, jest zdezorientowany i niepewny w ocenie 
informacji.
Dokonany przegląd językowych mechanizmów manipulacyjnych 

nie jest wyczerpujący. Artykuł zawiera ogólnikowe eksplikacje, na któ
rych rozwinięcie brak tu miejsca. Wnioski, które nasuwają się po ana
lizie dowolnie wybranych wywiadów, należy sprowadzić do następu
jącej konstatacji: „nowomowa” istnieć będzie tak długo, jak długo będzie
my mieć do czynienia z polityką, w której manipulacje językowe są na
turalnym mechanizmem jej oddziaływania. „Język polityki” czy „ąuasi- 
-język” to tylko nowe określenia „nowomowy”, która z pewnością długo 
będzie funkcjonowała wśród kolejnych pokoleń użytkowników języka. 

Wydaje się, że w chwili obecnej odbiorcy są już zmęczeni przeładowa
niem komunikacji medialnej jednorodną problematyką afer, komisji 

śledczych itp., a zwłaszcza jednorodną strategią jej prezentacji. Jakie 
Pan lubi samochody? - to początek programu „Prosto w oczy”. [...] Pan 
Pęczak boi się i broni, pani Olejnik atakuje. [...] Niewiele z tego dowia

dujemy się nowego i nawet to „prosto w oczy”jest nie do sprawdzenia, 

bo rozmówcy się nie widzą „na żywo”. Na wyciągnięcie czegoś od ła
pownika brakuje czasu. Zapchajdziura pod publiczkę, przed filmem - 
wypowiedź czytelnika [„Teletydzień” 2004, nr 48],
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Sylwia A. Kwiecień

Les mecanismes de la manipulation linguistique 
dans le „nouveau langage” et dans le „langage de la politique” moderne

R e s u m e

L’esquisse se concentre sur un entretien etant une quasi-conversation entre deux 

adversaires: journaliste et homme politique. L’auteur essaie de prouver que l’entretien 

est une conversation qui comprend beaucoup de mecanismes de la manipulation lin

guistique, qui sont des restes du „nouveau langage”, identifie avec l’epoque du socia- 
lisme reel.

Le „langage de la politique” est une forme de communication implicite, dans la- 

quelle les hommes politiques, ä l’aide d’un large eventail de moyens et de precedes lin- 

guistiques (par exemple: hyperboles, parentheses, ironie, euphemismes) parlent de 

faęon indirecte de quelqu’un ou de quelque chose. La presence dans les medias et la 

culture politique ne leur permettent pas de parier explicitement, cependant lorsque 

ils doivent indiquer quelqu’un ou quelque chose, ils beneficient des moyens de mani

pulation en comptant sur une interpretation exacte des sens et de l’intention des com

muniques formules, sans encourir ä la defaveur de personne.

Sylwia A. Kwiecień

Mechanisms of Linguistic Manipulation 
in „Newspeak" and in Contemporary Language of Politics

S u m m a r y

The subject of this essay is an interview in the form of a quasi-conversation between 
two adversaries: an editor and a politician. The author tries to prove that this inter

view is a conversation in which we can find many mechanisms of linguistic manipu
lation that are the remnants of „Newspeak”, identified with the period of the so cal
led real socialism.

The language of politics is a form of implicit communication in which politicians 

use a broad spectrum of linguistic means and tricks (e.g. hyperbole, parenthesis, iro

ny, euphemism), and talk in an indirect way about somebody or something. The requ

irements of the media and political culture prevent politicians from talking explici

tly, so if they want to describe somebody or something they have to resort to various 

manipulative mechanisms, trusting that the proper meaning and the intentions of 

their statements will be correctly deciphered, enabling them thus to avoid falling foul 
of anybody.



Konwersacja w historii





K a t a r z y n a  W y r  w a s

Uniwersytet Śląski

Historia w konwersacji, konwersacja w historii

Rozmowa - forma typowa dla codziennych kontaktów językowych
- uważana jest za najważniejszy i najbardziej uniwersalny gatunek 
potoczny. Jako formę naturalnego współistnienia ludzi z innymi ludź
mi rozmowę zalicza się do tzw. pregenrów, bliskich Bachtinowskim 
gatunkom pierwotnym. Pod pojęciem pregenrów rozumie się typy 
tekstów łatwo rozpoznawane i powszechnie stosowane przez użyt
kowników języka, do których to typów należą również teksty o cha
rakterze narracyjnym [por. S w ales , 1990: 58-59]. W rozmowie wymie
niamy myśli i doświadczenia, w tej formie porozumienia - jako ga
tunku złożonym - jest również miejsce na dyskusję, kłótnię, chwa
lenie się, narzekanie i inne gatunki mowy. Naturalną rzeczą jest, że 
w rozmowie opowiadamy kawały, że opowiadamy sobie także nawza
jem o zdarzeniach, w których braliśmy udział. Krótsze czy dłuższe - 
narracje ubarwiają rozmowę, rozszerzają jej ramy czasowe od hic et 
nunc do czasów niegdysiejszych, w których opowiadana historia się 
dzieje.

W artykule omawiam kilka problemów: 1) zagadnienie wpisywa
nia się narracji potocznych w ciąg rozmowy, 2) sposób, w jaki sytu
acja dialogowa posuwa do przodu akcję opowiadanej historii, 3) kwe
stię odtwarzania rozmów bohaterów w potocznych tekstach narracyj
nych.

W analizie tekstów, którymi są zapisy zebranych przeze mnie na
grań, wykorzystuję schemat narracji potocznej zrekonstruowany 
przez Williama Labova i Joshuę Waletzky’ego [1967: 32-41] w wyni
ku analizy prostych opowiadań dotyczących zdarzeń z codziennego 
życia. Schemat ów składa się z pięciu komponentów: 1) wprowadzenia



(Abstract); 2) orientacji (Orientation); 3) komplikacji (Evaluation); 
4) rozwiązania (Result); 5) zakończenia (Coda)1.

Wprowadzenie jest zapowiedzią narracji, sygnalizuje jej początek, 
ma również za zadanie przedstawić słuchaczowi temat opowiadania. 
Badacze dostrzegają w nim często skróconą parafrazę, streszczenie 
przebiegu głównych zdarzeń, które ma przekonać słuchacza, że z pew
nego punktu widzenia dana historia jest ważna, pouczająca i godna 
uwagi [van D i j k , 1985: 160]. W  orientacji następuje identyfikowanie 
czasu, miejsca, osób i sytuacji w zależności od aktualnych potrzeb 
opowiadającego i słuchaczy. Orientacja wprowadza czasowy dystans 
względem aktualnej sytuacji [Gu l ic h , 1984: 278], narrator prezentu
je tu głównych bohaterów oraz ukazuje punkt wyjścia zachodzących 
w opowiadaniu zdarzeń. W  komplikacji narrator przedstawia wyda
rzenia nieoczekiwane i nagłe, punkt zwrotny opowiadania. Kompli
kacja ukazuje „zmianę w działaniach lub stanach psychicznych boha
terów pod wpływem okoliczności” [van D i j k , 1985: 161]. Rozwiązanie 
przedstawia efekty opisywanych wcześniej działań, może także zawie
rać ocenę lub morał wypływający ze zdarzeń. Zakończenie stanowi sy
gnał końca opowiadania i ma kierować perspektywę mówiącego z po
wrotem na moment teraźniejszy. W  części tej narrator wyraża explici- 
te, że czynność opowiadania została zakończona [zob. L a b o v , W a letzk y , 

1967; W archala , 1993; D epta, 1998].
Kiedy w rozmowie pojawia się opowiadanie, towarzysząca wymia

nie myśli naturalna, ciągła wymiana ról nadawczo-odbiorczych jest cza
sowo zawieszona na korzyść narracyjnego monologu jednego z interlo
kutorów. Nie jest to jednak zawieszenie całkowite, bo choć w opowia
daniu potocznym dominującą rolę odgrywa oczywiście narrator, to rów
nież słuchacz może je współtworzyć. W dużej mierze zależy to od jego 
aktywności oraz tak od symetrii, jak i asymetrii (w równym stopniu) 
wiedzy rozmówców. Znajomość struktury opowiadania potocznego oraz 
różnice pomiędzy interlokutorami pod względem „wiedzy o świecie”, 
a także fakt, iż narracja jest częścią dialogu, wpływają na występowanie 
wtrąceń słuchacza przerywających tok wypowiedzi narratora. Wtrące
nia te mogą mieć formę pytań, dopowiedzeń, sprecyzowań oraz potwier
dzeń [por. D e pt a , 1997], Współtworzenie potocznej narracji może 
mieć charakter dynamiczny dzięki słownym interwencjom słuchaczy: 
ich komentarzom i pytaniom, co ukazuje przedstawiony dalej zapis na
grania. Nadawca może także we własnych dopowiedzeniach o charak

1 Schemat ów wykorzystywany jest do analizy tekstów narracyjnych w wielu pracach, 

m.in. Q u a s th o ff , 1980; Guijch, 1984; van Dijk, 1985; Po lany i, 1985; H udson, Shapiro, 

1991; N orr ic k , 2000. Tłumaczenie nazw angielskich podaję za: W a r c h a l a , 1993: 24.



terze orientacyjnym naruszać chronologiczny bieg odtwarzanych zda
rzeń - widać to zwłaszcza na początku cytowanego nagrania, kiedy 
narrator przerywa ledwie rozpoczęty wątek, aby podać okoliczności 
wcześniejsze. W dalszej części przytoczonej konwersacji wprowadzone 
jest drugie opowiadanie jako reakcja na opowiadanie pierwsze (zob. 
wprowadzenie II b). W drugim tekście nadawca również wstrzymuje 
na chwilę bieg akcji, aby zadać pytanie - tym razem samemu sobie -
o szczegóły wspominanego zdarzenia.

M: pies chciał złapać kota 

J: przyjechali tu / a my / 

była Małgosia /

pojechali my / pojechali my / dooo Zawiercia / no i / 

jak myśmy do tego Zawiercia pojechali na te zaku

py / do ogrodniczego poszłam po ogórki // oni tu chwi

lę siedzieli / ale też pomysły mają/ 

wzięli tego kota puścili tak 

P: na dwór (?)

J: tak / na dwór /

Kryśka szła z działki /

[dzwonek do drzwi]

Kryśka szła z działki

K: no i co / pani Krysia szła z działki (?)

J: z tymi psami

i ten Filutek się tam na te / na tego kota rzucił / 

a oni wzięli go złapali i ten się tak wściekał / i po

drapał ich wszystkich 

P: bo on się bał
J: no / zamiast go puścić byłby na drzewo skoczył

wprowadzenie la 

orientacja la 

orientacja (wstecz) 

orientacja la (cd.)

komplikacja la 

pytanie o szczegóły 

orientacja Ila  

komplikacja Ila  

ZAKŁÓCENIE 

komplikacja Ila  (cd.) 

pytanie o ciąg dalszy 

orientacja I l ia  

komplikacja I l ia  

rozwiązanie la

komentarz słuchacza 

komentarz narratora

K: jak wzięli raz kota / 

którego to (?) Miśkę wzięli / 
na działkę /

no i taka nawet spokojna była chodziła sobie po 

tych grządkach tam sobie wąchała / a mój ojciec 

zaczął kosić trawę /

jak tak się kosą tak się zamierzył na trawę / jak / 

Miśka to zobaczyła (!) / to tak zaczęła uciekać / 

złapali ją  zaczęła drapać 

tak do krwi tak drapała /

i w końcu na koniec we wiaderku / na odpadki wró

ciła do domu / bo się ją  nie dało inaczej utrzymać 

po prostu / 

tak się wystraszyła 

J: takie przykrywane wiaderko tak (?)

K: no / a ten potem się uspokoił (?)

J: potem się uspokoił no ale już ich wszystkich / no 

Teresce to tak zdrapał ręce że jej aż popuchły

wprowadzenie Ilb  

orientacja Ib (autopytanie) 

wprowadzenie Ilb  (cd.)

orientacja Ilb

komplikacja Ilb

rozwiązanie Ilb  

orientacja INb 

rozwiązanie Ilb  (cd.)

coda

pytanie o szczegóły 

pytanie o rozwiązanie 

rozwiązanie la  (cd.)



W końcowej części rozmowy, już po ujawnieniu rozwiązania dru
giej opowiadanej historii, interlokutor powraca jeszcze raz do wątku 
pierwszej narracji - zob. pytanie o rozwiązanie, aby uzyskać dokład
niejsze informacje o tym, jakie było jej zakończenie - zob. rozwiąza
nie la (cd.).

W narracji umieszczonej w kontekście rozmowy interlokutorzy mogą 
pytać o nieznane (niedopowiedziane przez narratora) szczegóły: miej
sce i tło wydarzeń (np. gdzie ją  widziałaś?), cechy bohaterów (to ile ona 
miała wtedy lat?), może pytać także o sens i cel działań (po co tam po- 
szłaś?) itd. Działa tu zwykły mechanizm dialogu: pytanie ma inicjować 
wyjaśnienie lub sprowokować nadawcę do bardziej szczegółowego opi
su zdarzenia i osób biorących w nim udział [por. D epta, 1997], co wpraw
dzie nieco zakłóca odtwarzanie wydarzeń, owocuje jednak wzbogace
niem warstwy informacyjnej narracji. Opowiadanie mogą przerywać 
również pytania identyfikacyjne, które najczęściej mają formę pytań
o rozstrzygnięcie, wyznaczających dwie możliwe odpowiedzi: twier
dzącą (tak) i przeczącą (nie), choć odpowiedź na takie pytanie może oczy
wiście brzmieć inaczej. Obznajomiony z tłem zdarzeń słuchacz zada
je pytania, które mają na celu jedynie identyfikowanie znanych szczegó
łów, osób, miejsc czy cech. O tym, że odbiorca identyfikuje znane sobie 
osoby czy przedmioty, świadczy fakt używania przez niego w wypo
w ie d z ia c h  z a im k ó w  de ik ty czn y ch , zw y k le  w y k o rzy s ty w an y ch  w  m o w ie  

potocznej do tego celu (W a r c h a la , 1991: 31-32):

B: powiem wam jak działają znajomości i pieniądze / Ala rozmawiała z Bożeną/ 

najpierw przez telefon / żeby / bo nie wiedziała w jakim ona tym stanie nerwowym 

/ ale mówi już przez telefon miała inny głos 

K: o tego syna (?)

B: o tego syna

W dopowiedzeniach, które można nazwać identyfikacyjnymi, in
terlokutor potwierdza również stan symetrii wiedzy:

B: a u nas jest taka sprzątaczka nie i ma / ten / sukę ma / no i / ponieważ ma tą 

cieczkę to wyszła z nią na spacer i założyła jej majtki 

K: no wiem / takie majtki się kupuje

Niekiedy jednak - co pokazuje kolejny tekst nagrania - dochodzenie 
do stanu symetrii wiedzy uczestników danej sytuacji komunikacyjnej 
może być procesem na tyle długotrwałym, że doprowadza do rozbicia 
ledwie rozpoczętego opowiadania, a narrator nie potrafi już podjąć wąt
ku i rozwinąć akcji (albo nie widzi już sensu dalszego opowiadania):



A: jak myśmy do banku jechali / to ten 

gościu jechał / przepisowo / tu na tych 

nowych światłach nie (?) / ten chciał na 

lewo / ale że było zielone i pojechał /

i trzymał się / lewej strony / 

jadą samochody nie (?)

/ a on też skręcał / i lewej strony się

trzymał / ale jak już wszys

T: ale gdzie na nowych światłach (?)

A: no tu / od Żabek jak się jedzie 

T: koło prezydium (?)

A: nie // jak się jedzie do Żabek / od Ża

bek

K: to tam co są do szkoły te światła tak 

(?) / te co się włącza (?)

A: nie nie (!)
K: to ja nie wiem gdzie

A: od Żabek jak do starej Bawełny się

jedzie
T: za Plusem (?)

K: mhm mhm (!)

A: wjechał na ten / no i dopiero później 

jak już skręcił odbił na prawo sobie / 

żeby już / samochodów nie blokować / 

ale tu / dobrze skręcił

orientacja I

komplikacja 

orientacja II

pytanie o szczegóły 

orientacja III 

pytanie o szczegóły 

orientacja IV

pytanie o szczegóły

odpowiedź 

BRAK SYMETRII WIEDZY 

orientacja V

pytanie o szczegóły 

SYMETRIA WIEDZY 

rozwiązanie

ustalanie

zakresu

wiedzy

wspólnej

Nadawca - tak w rozmowie, jak i w opowiadaniu potocznym - szu
ka potwierdzenia tego, że jego wypowiedź została odebrana i zrozumia
na, ewentualnie zaakceptowana lub odrzucona, i że istnieje chęć (albo 
gotowość) wysłuchania jej dalszej części. Potwierdzeniami w narracji mó
wionej są przytaknięcia (komunikujące zgodę z wyrażonym wcześniej 
sądem), potwierdzenia identyfikacyjne (komunikujące stan symetrii 
wiedzy) oraz potwierdzenia odbioru werbalne i niewerbalne (coda)2.

Słuchacz, włączając się do tworzenia tekstu narracji, nie ogranicza 
się do zadawania pytań. Często dopowiada słowa, których nie może 
sobie przypomnieć narrator (albo go uprzedza). Współtworzący tekst 
opowiadania słuchacz uzupełnia brakujące określenia:

A: podchodzę jakaś czarna kobieta no jak zobaczę czarna kobieta to od razu wia

domo

B: Rumunka

2 Za pomocą cody słuchacz potwierdza, że odebrał i zrozumiał to, co przekazał mu 

nadawca. Coda ma za zadanie wyrażać potwierdzenie symetrii wiedzy lub potwierdzenie 

odbioru, pełni więc funkcję fatyczną. W  dialogu potocznym, a więc i w mówionej narracji, 

coda może być wyrażona w sposób niewerbalny, choćby jako reakcja mimiczna słucha

cza lub kiwnięcie głową, co zwykle nie przerywa toku opowiadania [Warchala, 1991: 39].



lub przedstawia swoje domysły:

A: no to getry wiesz jakieś tam / luzacki sweter na wierzch / a tam się wszyscy tak 
patrzyli

B: to Robert nie chodził w muszce na pewno

A: nawet porządek mają teraz wiesz / mieli burdel a teraz mają porządek 

B: może im ktoś sprząta

Słuchacz niekiedy stara się uściślić wypowiedź narratora, aby stała 
się jaśniejsza, bardziej wyrazista i jednoznaczna w odbiorze, dlatego 
między innymi precyzuje wypowiedzi będące omówieniami, np.:

W: [...) no chłopak ja tag muwie chłopak no ale to był człowiek prawda ktury jusz 

miał po osiemnaście dziewiętnaście lat 

P: dorosły3

często dodaje właściwy synonim, np.:

A: ale musisz o tym wiedzieć że jest taka sytuacja że / jak mój brat przyszedł / i / 

i tego / i chapnął go 

B: użarł go

Niekiedy słuchacz w toku opowiadania stara się odgadnąć (z różnym 
skutkiem) jego dalszy ciąg. Przedstawia także swoje stanowisko wobec 
opowiadanych zdarzeń, komentuje je. Tak jak często ma to miejsce 
w codziennych rozmowach, tak i w opowiadaniu zawartym w rozmo
wie słuchacz może zestawiać treść opowiadania z własnymi doświad
czeniami, dokonywać porównania.

Jeśli narrator, który chce przekazać jak najwięcej szczegółów, mówi 
zbyt długo i zbacza z tematu, zapominając o wątku opowiadania, to słu
chacz dopytuje się o ciąg dalszy historii, przypominając narratorowi
o konieczności kontynuowania narracji:

A: to ja wam powiem że ja zrobiłam numer / nieświadomie / wprowadzenie 

bo zmieniłam kurtkę / zapomniałam przełożyć legitymacji orientacja I 

/ zamiast schować do plecaka to wszystko zostawiłam w do

mu / legitymację bilet wszystko /
ja przypomniałam sobie na przystanku komplikacja I

i mówię no teraz się nie wrócę bo nie zdążę / bym się spóź- orientacja II 

niła do szkoły / a one mówią a nie złapią cię a ja mówię na 

pewno mnie złapią
bo jak pierwszy raz od pół roku / nie miałam biletu / pierw- dopowiedzenie I 

szy raz normalnie / z moim szczęściem /

■' Przykład zaczerpnięty z publikacji Teksty języka mówionego miast Górnego Śląska 

i Zagłębia. Red. W. Lubaś. T. 2, Katowice 1980. cz. 2. s. 174.



ale nie złapią cię na pewno nie sprawdzają przecież w ósem

kach /

drugi przystanek a tam facet stoi / 

stanął sobie z przodu /

a ja tak się zaczęłam trząść / jak się zdenerwowałam nor

malnie /
okazało się że Olka też nie ma biletu bo ona / bo ona była na 

tych feriach i jej mama nie kupiła tego miesięcznego / i / a póź

niej już nie było /

i my takie wiesz siedzimy / ja byłam taka roztrzęsiona że 

Jezu

B: no i co (?)

A: mówię że legitymacji zapomniałam i wszystkiego / i się 

tak na niego patrzałam

miałam taką minę normalnie bo ja byłam taka przestraszo

na / nogi mi się trzęsły ja nie wiedziałam siedzę taka prze

straszona / żołądek miałam w gardle /

i on mówi co mam z wami zrobić a ja się na niego patrzę 

z takim łzy w oczach miałam a on mówi macie za co kupić 

bilety / ja powiedziałam mam / to sobie kupcie / 

i poszedł a ja się jeszcze jakieś trzy godziny temu tak trzę

słam w tej szkole

orientacja III

komplikacja II 

orientacja IV 

komplikacja III

dopowiedzenie II

orientacja V

pytanie słuchacza 

orientacja VI

dopowiedzenie III

orientacja VII

rozw iązanie

Łamanie porządku chronologicznego w celu wprowadzenia do opo
wiadania dodatkowego (i statycznego) elementu orientacyjnego, jakim 
jest dopowiedzenie z informacjami prezentującymi tło zdarzeń, może 
być-jak twierdzą badacze [por. H u d so n , S h a p iro , 1991: 95] - zabiegiem 
pomagającym podtrzymać zainteresowanie słuchaczy. Jak jednak po
kazuje powyższy przykład, zbyt wielka ilość szczegółów może zamiast 
wzbudzać zainteresowanie słuchaczy, powodować dezorientację i znuże
nie natłokiem informacji. Opowiadanie to jest tekstem dość złożonym, 
zawiera bowiem aż trzy momenty komplikacji, tyleż samo fragmen
tów dygresyjnych oraz przytaczane przez narratorkę wypowiedzi bo
haterów. Po dłuższym dygresyjnym dopowiedzeniu II oraz orientacji V, 
która ma stanowić próbę powrotu do przerwanego toku opowiadania, 
lecz szybko przeradza się w opis stanu emocjonalnego, pada pytanie 
zniecierpliwionego i zaciekawionego słuchacza, który chce wiedzieć, co 
stało się dalej, jak skończyła się historia.

Orientacja, w której narrator podaje informacje na temat okolicz
ności akcji i przedstawia bohaterów, powinna pojawiać się szczególnie 
na początku opowiadania, stanowi ona jednak najbardziej „ruchomy” 
i ekspansywny element struktury narracyjnej. Jak wiadomo z wcze
śniejszych badań [por. D epta , 1998], elementy orientacyjne mogą być 
wprowadzone w dowolnym miejscu jako spontaniczny komentarz czy 
dopowiedzenie nadawcy, pragnącego uzupełnić wiedzę słuchacza:



M: my nie jeździmy szybko z takiego względu / po 

pierwsze mandaty / 

bo to teraz to łapią na to pistoletowe / 

my jechali

tak na setkę leciałem / 

przed nami / 

facet z tyłu leci / 

beemwica / LZ 

rejestracja łódzka no nie 

łup koło nas / 

szedł ze sto dwadzieścia / 

dojechałem do zakrętu 

on już stoi /

już pertraktuje z policjantem / 

bo tu przed Dąbrową zawsze zawsze pełno jest po

licji łapią

już płaci pięćset / punkty karne 

po co (?)

wprowadzenie

orientacja - dopowiedzenie 

orientacja

orientacja - dopowiedzenie 

orientacja 

orientacja (wstecz) 

orientacja

orientacja - dopowiedzenie 

komplikacja

orientacja - dopowiedzenie

orientacja

komplikacja

orientacja

orientacja - dopowiedzenie

rozwiązanie

coda

Typowa kolejność składników narracji oraz wartki ciąg akcji zosta
ją  niekiedy zakłócone wielokrotnym powtarzaniem elementów orien
tacyjnych, co często doprowadza do rozluźnienia spójności opowiada
nia. W przypadku wtrącanych w różnych miejscach narracji partii 
opisowych mamy także do czynienia ze zjawiskiem retardacji, która 
w tekstach literackich (jak np. komedia intrygi, powieść sensacyjna, 
thriller) bywa celowym zabiegiem stosowanym, aby opóźnić akcję utwo
ru, odsunąć decydujący moment zdarzenia i stopniować napięcie [por. 
G ł o w iń s k i i in., 1998: 472], a w gatunku potocznym - choć również za
trzymuje, opóźnia akcję - jest raczej działaniem nieświadomym, por.:

u Doroty byłam / rozumiesz / 
zadzwoniłam
byłam dziesięć minut wcześniej / niż

bo ja mówiłam że przyjdę o wpół do piątej a byłam

dwadzieścia po czwartej /

ale już mówię nie będę stała pod klatką tylko wej

dę /

i otworzył mi oczywiście tatuś / 
ładnie ubrany /

i wprowadził mnie do pokoi gościnnych
nie do Doroty pokoju /
no i tam z nim siedziałam /
chyba z dwadzieścia minut z nim musiałam rozma

wiać /

ale nie było tak źle / 

wiesz wchodzę / 
ten pierwszy pokój /

wprowadzenie 

orientacja I

orientacja - dopowiedzenie 

orientacja (wstecz) - dopo

wiedzenie

orientacja - dopowiedzenie

komplikacja I 

orientacja II 

rozwiązanie I

orientacja - dopowiedzenie 

rozwiązanie I (cd.) 

orientacja - dopowiedzenie

orientacja - komentarz 

komplikacja I (cd.) 

orientacja III



bo u nich jest taki układ mieszkania pierwszy po

kój to jest pokój Doroty a reszta pokojów są prze

chodnie dwa / oprócz sypialni sypialnia to jest 

ostatni pokój / i dwa są przechodnie w tym jednym 

taki jakby pokój do pracy taki gabinet / tam jest 

komputer stoi takie tam różne rzeczy są / nawet 

porządek mają teraz wiesz / mieli burdel a teraz 

mają porządek 

M: może im ktoś sprząta (?)

K: nie / wydaje mi się że po prostu oni jak sobie 

wyremontowali już wszystko i już są na swoim to 

/ może sobie poukładali w końcu wszystko / tak jak 

trzeba no nie /

teraz mają specjalną rozumiesz garderobę 
mają / i tak / przechodzi się z tego jednego do 
pracy przechodzi się do pokoju gościnnego tam 
mają kanapę taką narożną taką ogromną / po
rozmawiałam / dał mi pepsi / 
potem przyszły / przyszły one /
Dorota bardzo wyrosła / i jakaś taka chuda się zro

biła i długa /

pogadałam z nią trochę posiedziałam 
no i wyniosłam się po wpół do siódmej / w do
mu byłam o wpół do ósmej

Opowiadanie to można byłoby przedstawić w znacznie krótszej 
i znacznie łatwiej przyswajalnej formie (elementy niezbędne do odtwo
rzenia kolejnych etapów historii zostały zaznaczone pogrubioną czcion
ką). Jak widać, potrzeba przedstawienia opisów, szczegółów zdarzenia 
oraz komentarzy jest tu bardzo silna, nie wymaga nawet werbalnej sty
mulacji ze strony słuchacza. W efekcie powstaje tekst prawie 4 razy 
dłuższy i o znacznie bardziej skomplikowanej strukturze.

Odpowiednie wykorzystanie możliwości komponentu orientacyj
nego pozwala obrazowo i wiernie przedstawiać opowiadane zdarzenia. 
Podobnemu celowi, czyli podwyższeniu wiarygodności narracji, może 
(w mniemaniu nadawców) służyć także przytaczanie wypowiedzi 
uczestników zdarzeń. Dialog jest co prawda pewnym „naderwaniem” 
ciągłości opowiadania, ale owo „naderwanie” łagodzić ma tzw. akom
paniament narracyjny dialogu. Zadaniem tak określonego metatek- 
stu jest informowanie słuchacza o tym, kto wygłasza daną kwestię, 
a także powiadamianie o sposobie mówienia i czynnościach towarzy
szących mówieniu [Gł o w iń s k i , 1973: 46—47]. W  potocznych opowiada
niach do reprodukowania cudzych wypowiedzi używa się najczęściej 
czasownika mówić, rzadziej powiedzieć [por. W yrw as , 2001], W  zebra
nym materiale większość przytoczeń to mowa niezależna, np.:

orientacja - dopowiedzenie

pytanie słuchacza 

orientacja - komentarz

orientacja - dopowiedzenie

rozwiązanie II 

komplikacja II 

orientacja

rozwiązanie III 

rozwiązanie IV



I. no i przyszedł do lekarza lekarz mówi panie I ja  tu nic nie widzę u tego dziecka 

mówi / on mówi gardło ma zdrowe wszystko zdrowe / mów i niech pan go weźmie 

da mu coś na tą gorączkę

II. mów i niech pan go weźmie do domu niech mu pan da coś / no i będzie pan wi

dział jak coś / to pan przyjedzie na nowo

III. dziecko leży na łóżku nieprzytomne gorączka / no i wzięła dziecko i pojechała 

do lekarza a lekarz mów i tak ja  nie wiem co mu jest / szczerze mówię pani że nie 

wiem z czego ta gorączka I pani musi zrobić badania krew mocz

W niektórych narracjach z reprodukowanymi dialogami (por. przy
kład I powyżej) spotykamy się z nagromadzeniem czasowników mówie
nia, ponieważ (prawdopodobnie w celu zapewnienia komunikacyjno- 
ści wypowiedzi) narrator przerywa tok przytoczenia już po kilku sło
wach, starając się przypomnieć słuchaczowi, iż dany tekst jest cytowa
ny, co oczywiście w konsekwencji wydłuża tworzone opowiadanie.

Przytoczenia w narracjach potocznych, podobnie jak w tekstach 
literackich, stanowią nieodłączny składnik wydarzeń, o których opo
wiada narrator. Partie dialogowe czy monologowe wplecione w tekst 
opowiadania zwykle jednak nie posuwają akcji do przodu w sensie cza
sowym. Z wprowadzenia i z samej przytoczonej wypowiedzi oraz ze 
współpracy kilku czynników kontekstowych słuchacz czerpie nato
miast wiedzę o okolicznościach komunikacji [Gó r n y , 1966: 290]. Przy
toczenia przynoszą także informacje o uczestnikach zdarzeń oraz ich 
sposobie mówienia, stanowiąc nierzadko istotny element charakte
rystyki postaci, co niewątpliwie przyczynia się do wzbogacenia nar
racji i przedstawienia pełniejszego obrazu zdarzeń.

W każdej swej wersji - potocznej, literackiej, filmowej i graficznej
— narracja odtwarza czas miniony. W słownych postaciach opowiadań 
w sposób szczególny wyróżniają się elementy, które pozwalają nadaw
cy zapanować nad kolejnością odtwarzanych zdarzeń, nad ich szcze
gółowością oraz nad szybkością rozwijania akcji. W opowiadaniach 
potocznych, częstokroć będących efektem wspólnych działań nadaw
cy i słuchaczy, można wskazać wiele przypadków przesunięć cza
sowych w odtwarzanej akcji oraz opóźniania biegu zdarzeń. Udział słu
chacza w generowaniu heterogenicznego tekstu, jakim jest narracja 
potoczna w rozmowie współtworzona przez interlokutorów, nie tyl
ko nie wywołuje zakłóceń w komunikacji i nie zniekształca w wyraź
ny sposób linii narracyjnej, lecz wręcz przeciwnie - często posuwa 
historię do przodu, wzbogaca jej warstwę informacyjną, stymuluje 
narratora do wprowadzania wielu elementów opisowych, które w omó
wionym na początku artykułu schemacie narracyjnym mieszczą się 
w orientacji.
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Katarzyna Wyrwas 

L’histoire dans la conversation, la conversation dans I’histoire 

R e s u m e

Dans l’etude nous avons decrit la maniere dans laquelle des narrations couran

tes s’inscrivent dans le cours de la conversation. Nous avons observe comment dans 

des contes courants - qui sont frequemment l’effet des actions communes de l’emet- 

teur et des auditeurs - la situation de dialogue pousse Taction de l’histoire racontee 

en avance ou bien provoque des glissements temporels (en arriere). Nous avons 

demontre des exemples de retardement du cours des evenements, qui peut etre pro

voque par l’introduction de trop nombreuses ou bien trop developpees parties descrip- 

tives, et aussi par la reproduction des monologues et des conversations des heros.

Katarzyna Wyrwas 

History in Conversation, Conversation in History 

S u m m a r y

In the present article, the author discusses the way colloquial narrations become 

part of the flow of conversation. The question has been raised of how, in colloquial nar

ratives (which are often the effect of the co-operation between the speaker and the he

arer), the dialogical situation pushes the action of a given story forward, or contribu

tes to the rise of time shifts (with the backward movement). The author shows the ca

ses of slowing down the course of events, that is of retardation, which is caused by in

troducing too numerous, or excessively elaborate descriptions, or by including direct 

quotations from the characters’ monologues or conversations.



J a n u s z  R y b a

Uniwersytet Śląski

Bons mots wobec oświeceniowej konwersacji 
(i vice versa)

Mówienie o nastawieniu estetycznym (atrakcyjne, błyskotliwe, 
efektowne, wytworne), pozbawione charakteru utylitarnego, w sposób 
świadomy służące rozmówcom do wypełniania wolnego czasu - kon
wersacja - było jedną z ulubionych i dominujących rozrywek towarzy
stwa salonowego w epoce oświecenia. Możemy mówić nawet o „kon- 
wersacyjnej rozpuście”. Od Londynu po Petersburg, od rana do wieczo
ra (a często i dłużej), oddawano się tej ze wszech miar subtelnej, „po
lerującej” intelekt zabawie. Wyrafinowanie i świetność umysłowa (ale 
nie tylko) oświeceniowych elit znalazły w dużym stopniu wyraz wła
śnie w sztuce rozmawiania: konwersacji.

Zjawisko oświeceniowej konwersacji rozpatrywać można z różnych 
punktów widzenia. Analizować uwarunkowania (społeczne, ekonomicz
ne, obyczajowe etc.), które przyczyniły się do jej niebywałego rozkwitu 
(rozkwitu, który już nigdy w takiej skali się nie powtórzył). Koncentro
wać się można na strukturalnych cechach rozmowy konwersacyjnej czy 
też próbować wyróżnić jej odmiany, funkcjonujące w oświeceniowej 
kulturze słowa. Kolejny interesujący problem to mistrzowie osiemnasto
wiecznej konwersacji i dzieje ich sławy. W niniejszym krótkim szkicu 
chcielibyśmy zasygnalizować dość istotną kwestię, jaką są (najogólniej 
mówiąc) relacje pomiędzy bon mot a wypowiedzią konwersacyjną w epo
ce oświecenia.

*  *  *

Bon mot według Słownika wyrazów obcych Władysława Kopaliń
skiego to „apoftegmat, dowcip, zręczne powiedzenie”. Z kolei Diction-



naire des synonymes de la langue franęaise definiuje bon mot jako po
wiedzenie, które ma w sobie coś dowcipnego i pomysłowego, które 
skłania do śmiechu. Tak więc, najogólniej mówiąc, bon mot to błysko
tliwe, dowcipne powiedzonko.

W oświeceniowej kulturze salonów bon mot zajmowało ważne miej
sce. Jak pisze Robert Mandrou, „Najistotniejszy był esprit, czyli dow
cip, błyskotliwy, wciąż w pogoni za bon mot [...]” [Ma n d r o u , 1965: 394], 
Właśnie — kulturę osiemnastowiecznych salonów cechowała nieustan
na pogoń za bons mots. Można powiedzieć, że umysłowość ówczesnych 
salonowców „zaprogramowana” była na błyskotliwe, dowcipne powie
dzonka, i to zarówno na ich formułowanie, jak i na ich recepcję. Two
rzenie i docieranie do sensu bons mots dostarczało przedstawicielom 
societe niewątpliwie dużej satysfakcji estetyczno-intelektualnej. Było 
także jednym ze sposobów wypełniania wolnego czasu.

W kulturze oświeceniowej wyróżnić można kilka sytuacji, które 
sprzyjały powstawaniu błyskotliwych powiedzonek. W ówczesnych sa
lonach popularne stały się jeux desprit (gry umysłowe). Zabawa ta po
legała na zadawaniu pytań, na które należało odpowiedzieć, oczywiście, 
jak najbłyskotliwiej, a więc posługując się właśnie bon mot. I tak, Ber
nard de Fontenelle, światowiec, zapytany, w ramach jeu d’esprit, na czym 
polegała różnica pomiędzy księżną Anne-Louise du Maine (właściciel
ką głośnego salonu, kobietą równie piękną, co inteligentną) a zegarem, 
odpowiedział zgrabnym komplementowym powiedzonkiem, że zegar 
przypomina o przemijaniu czasu, w obecności księżnej du Maine nato
miast zapominamy, że czas upływa [To r n iu s , 1986: 80-81]. Z kolei sy
nowa księżnej de Montmorency-Luxembourg zapytana, w ramach jeu 
desprit, kogo uratowałaby przed śmiercią, zmuszona do wyboru między 
matką a teściową, inteligentnie wybrnęła z kłopotu, mówiąc: „[...] ura
towałabym matkę, a umarła wraz z teściową” [Lib e r a , 1991: 277]. Jeu 
d’esprit było niewątpliwie tym rodzajem zabawy, który stwarzał moż
liwość wydoskonalenia się w sztuce konstruowania bons mots.

Błyskotliwymi powiedzonkami inkrustowano też przemówienia 
(by w ten sposób zwiększyć ich atrakcyjność). I tak, podczas przemowy 
w Zgromadzeniu Narodowym (w 1792 roku) hrabia Franęois Domini
que Montlosier wygłosił zdanie, które zrobiło karierę jako bon mot, 
poważne i głębokie. Montlosier zabrał głos w dyskusji nad kwestią za
kazu noszenia przez księży złotych niedużych krzyży. W swoim wywo
dzie wypowiedział takie zdanie: „Zabierzcie im złote krzyże, to zawie
szą drewniane, na drewnianym krzyżu Chrystus zbawił świat.” Zda
nie to zyskało ogromną popularność. W swoich słynnych Pamiętnikach 
zza grobu Franęois Rene Chateaubriand pod datą 1822 roku zanotował, 
że Montlosier (przebywający wówczas na emigracji) „wciąż jeździł na



swoim słynnym zdaniu o drewnianym krzyżu” [Chateaubriand , 1991: 219]. 

A więc jeszcze trzydzieści lat po sformułowaniu tego bon mot jego autor 
zbierał pochwały.

Bons mots były przede wszystkim jednak związane z żywiołem salo
nowej konwersacji. Sama struktura konwersacji sprzyjała ich tworzeniu. 
Zgodnie z konwersacyjną zasadą nakazującą „zabierać głos po to, aby 
go oddać”, należało formułować krótkie wypowiedzi. Szybko (dobrowol
nie) oddawano głos (dzięki temu wszyscy uczestnicy rozmowy mogli 
aktywnie w niej uczestniczyć, nie popadając w nudę). Przewidziany na 
indywidualne „wystąpienia” czas pozwalał formułować przeciętnie kil
ka zdań, niekiedy ograniczano się do zdania czy nawet słowa. Boha
ter opowiadania pt. Tajemnica pewnej partii wista, pióra Julesa Bar- 
beya dAurevilly, charakteryzując kultywujący sztukę oświeceniowej 
konwersacji dziewiętnastowieczny salon, w którym bywał, stwierdził, 
że poznał tam „potęgę jednosylabowych wyrazów” [Barbey dAurevilly, 
1978: 430; J. Guze przełożyła la puissance du monosyllabe jako potęga 
monosylaby]. Właśnie - konwersacji nieobca jest ekspresja słowna 
w postaci „jednosylabowców”.

Ta zwięzłość wypowiedzi (posunięta do jednosylabowych wyrazów) 
wyrobiła w konwersujących umiejętność cyzelowania zdań, cyzelowa
nia słów. W konwersacji wyraźnie „ilość” przechodzi w „jakość”. Ponie
waż podczas-kolejnych „wystąpień” mówi się niewiele, przeto chcia
łoby się, aby wypowiadane zdanie czy też tylko słowo były „treściwe”, 
„pojemne”, precyzyjnie wyrażały pogląd, aby pod każdym względem 
były „wypieszczone”. A takie właśnie są bons mots: eleganckie, maksy
malnie „wykończone”, absolutnie „wypieszczone”.

•k  Je Je

Spójrzmy na „bonmotogenny” charakter konwersacji z innej jeszcze 
strony. Jednym z mistrzów konwersacji osiemnastowiecznej był Wol
ter. Oto fragmenty Wolterowskiej rozmowy - z Jamesem Boswellem, 
angielskim literatem.

[Boswell zapytał Woltera, czy mówi po angielsku.)

- Nie. - odparł Wolter - Aby mówić po angielsku, należy wcisnąć język między 

zęby, a ja nie mam zębów.

- Kto jest waszym przedstawicielem w Berlinie? (Wolter)

- Mamy tylko charge daffaire. (Boswell)

- Charge daffaire nie jest nigdy zbyt zaaferowany (Wolter)

[...]
- Powiem panu, dlaczego uwielbiamy Szekspira. (Boswell)

- Ponieważ nie macie gustu. (Wolter)

- [Boswell próbuje bronić swej sprawy.]



- Cala Europa jest przeciwko wam, nie macie racji. (Wolter)

- Ależ to dlatego, że mamy najbujniejszą wyobraźnię. (Boswell)
- Najbardziej wybujałą. (Wolter)

- Co pan myśli o naszym teatrze? (Boswell)

- Dużo dowcipu, dużo intrygi, dużo bałaganu. (Wolter) [Or ie u x , 1986, 626]

A oto miniaturowy wycinek z innej jeszcze rozmowy Woltera - 
z Sherlockiem, kapelanem hrabiego Bristolu:

- Jak pan znajduje angielskie jadło? (Sherlock)

- Bardzo świeże i bardzo białe. (Wolter)
- A ich język? (Sherlock)

- Jędrny, zwięzły i barbarzyński. To jedyny naród, który wymawia A jak E. (Wol
ter) [Or ie u x , 1986. 739]

Zdecydowana większość przytoczonych wypowiedzi Woltera przy
brała postać bon mot, ze względu na swoją zwięzłość i efektowność. 
Autor Kandyda często posługiwał się bons mots. Można nawet powie
dzieć, że konwersacja Wolterowska miała wybitnie „bonmotowy” cha
rakter. Oprócz zasygnalizowanych „bonmotogennych” cech konwersa
cji, zadecydowało o tym kilka przyczyn, związanych ze specyfiką roz
mów prowadzonych w Ferney.

Cytowane przykłady realizują klasyczną odmianę konwersacji, od
znaczającą się nie tylko szybkim „oddawaniem głosu”, ale także szybką 
zmianą tematów. Każdy poszczególny, „pełny” („dwugłosowy”) segment 
przytoczonej rozmowy dotyczył innego tematu, traktował o czymś in
nym. Wypowiedzi Woltera, ucinające temat, kapitalnie nadawały się 
do tego, aby ukształtować je w postaci zwięzłej, zamkniętej pointy.

Liczba konwersujących w rozmowach Wolterowskich ograniczała 
się często do dwóch osób, z tą „dwójkowością” sprzężony był dość wyraź
nie podział „ról”: Wolterowski rozmówca raczej zadawał pytania, a Wol
ter raczej odpowiadał. I ta sytuacja też sprzyjała powstawaniu bons 
mots - częste występowanie w roli odpowiadającego kusiło do „popisy
wania się” przed pytającymi efektownymi sformułowaniami.

Cała Europa przyjeżdżała do Ferney, by porozmawiać z Wolterem, 
podziwiać błyskotliwość jego konwersacji. Wolter znajdował się pod 
presją swoich rozmówców, oczekujących kaskady dowcipnych wypo
wiedzi - i chciał ich zadowolić. To niewątpliwie była jeszcze jedna „bon- 
motogenna” przyczyna, popychająca Woltera w stronę bons mots. 
Ponieważ „był najinteligentniejszym człowiekiem stulecia, które było 
najinteligentniejsze w dziejach ludzkości” [Orieu x , 1986: 330] - przy
chodziło mu to łatwo.

Rozmowy „dwuosobowe”, w czasie których jeden z rozmówców py
tał, drugi odpowiadał (przypominające poetykę wywiadu), nie były



w salonach zjawiskiem tak pospolitym, jak w Ferney. W salonowej 
rozmowie najczęściej brały udział więcej niż dwie osoby. Nie zawsze 
również zmieniano tak często tematy rozmowy. Obok konwersacji 
z szybko zmieniającymi się wątkami treściowymi, popularność wśród 
oświeceniowych światowców zdobyła konwersacja na ustalony z góry 
temat. W tego typu rozmowie: „monotematycznej” i „wieloosobowej”, bons 
mots nie były z pewnością tworzone z tak dużą częstotliwością która 
charakteryzowała rozmowy w Ferney. Dowcipne powiedzonka stano
wiły tutaj raczej pointę, w której jeden z konwersujących podsumo
wywał pewną fazę rozmowy - w jakimś momencie analizowany niu
ans dojrzewał do tego, by wyrazić jego istotę w formie błyskotliwego 
powiedzonka.

*  * *

Bon mot szybko przekraczało granice salonu, w którym zostało sfor
mułowane. Wkrótce, jeżeli było to w salonie paryskim, powtarzał powie
dzonko cały „oświecony” Paryż. Ale na tym się nie kończyło. Powie
dzonko „przenikało” do salonów w większych miastach (Marsylia, Bor
deaux itd.), docierało do pałaców na prowincji, kolportowane było 
w salonach poza granicami Francji - w Warszawie, Rzymie, Wiedniu, 
Londynie. I tak na bons mots księcia Charlesa de Ligne, „najbłysko
tliwszego z błyskotliwych”, czekała, bez przesady, cała Europa. By
walcy salonu, gdzie wygłosił dowcipną (nieraz bardzo głęboką) senten
cję, przekazywali ją dalej — tak że wkrótce była na ustach całego lokal
nego societe. Szybko , d z ię k i sp raw nośc i ów czesne j poczty, za  p o ś re dn ic 

twem listów (a także włóczących się nieustannie po kontynencie arysto
kratów) dowiadywano się o tym bon mot w większości europejskich 
salonów [Vig e e -Le b r u n , 1977: 138], Wyrwane z konwersacyjnego kon
tekstu efektowne powiedzonka zaczynały więc żyć „samodzielnym” 
życiem.

Odbywające triumfalny pochód po całej Europie bons mots stawały 
się tematem kolejnych rozmów konwersacyjnych. Analizowano je pod 
względem formy i treści, podziwiano, zachwycano się nimi. Dowcipne 
powiedzonka okazały się więc niesłychanie „konwersacjogenne”, da
jąc impuls licznym rozmowom salonowym (podczas których tworzono 
kolejne bons mots).

Wyjęte z macierzystego kontekstu konwersacyjnego bons mots 
funkcjonowały nie tylko w słowie mówionym, były również zapisywane. 
Utrwalano je, między innymi, o czym już wspomniano, w listach. Dzię
ki temu docierały do salonów, nawet w najdalszych zakątkach oświe
ceniowej Europy, gdzie ponownie wcielały się w słowo mówione, prze



kazywane z ust do ust. Wiele z tych listów zachowało się z utrwalony
mi w nich efektownymi powiedzonkami. Skrzętnie notowali je też świa- 
towcy, planujący pisanie pamiętników. Autorzy pamiętników nie tylko 
zresztą przytaczali błyskotliwe sentencje. Wychowani w atmosferze 
salonowych rozmów nie omieszkali inkrustować pamiętnikarskiej nar
racji swoimi „autorskimi” bons mots. Stąd ówczesne memuary pełne są 
błyskotliwych, skrzących się i żartobliwością, i przenikliwością senten
cji i powiedzonek. (Mniej natomiast utrwalono w piśmie dłuższych salo
nowych rozmów.)

Dzięki temu zarejestrowaniu w słowie pisanym bons mots mogły 
stać się istotnym źródłem naszej wiedzy na temat oświeceniowej sztuki 
konwersowania. Zapisane w listach i pamiętnikach nadal, jak w „wieku 
świateł”, wzbudzają zachwyt i podziw, dając wyobrażenie o niebywałej 
świetności kultury konwersacji w tamtych czasach.

Literatura

B a rb e y  d ’A u rev illy  J., 1996: Les Diaboliqu.es. Paris: EDDL.

B a r b e y  d ’A u rev illy  J., 1978: Tajemnica pewnej partii wista. W: B a rb e y  d ’A u r e v il l y  J.: 

Diable sprawy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

B o e h n  M., [Salon paryski w wieku XVIII]. W: L ib e r a  Z., 1991: Oświecenie. Warszawa: 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

C h a t k a u b r ia n d  F.R., 1991: Pamiętniki zza grobu. Wybór, przekład i komentarz G u ze  J.

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

M a n d r o u  R., 1965: Historia kultury francuskiej. Przełożyła S z u m aŃsk a -Gro sso w a  H.

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

O r ie u x  J., 1986: Wolter, czyli królewskość Ducha. Przełożyła A ru st o w ic z  K. Warszawa: 

Państwowy Instytut Wydawniczy.

T o r n iu s  V.. 1986: Wolfgang Amade. Powieść o Mozarcie. Przełożyli K u rec k a  M. i W ir p - 

sza  W. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Y ig e e -Leb ru n  L .E ., 1977: Wspomnienia. Tłumaczyła D ew itz I. Warszawa: Czytelnik.



Janusz Ryba

Bons mots face ä la conversation du siecle des Lumieres 
(et vice versa)

Resume

L’auteur examine le probleme de la description de la conversation, en la definis- 

sant comme un des plus preferes et des plus dominants divertissements de la societe 

mondaine ä lepoque des Lumieres. II concentre son attention sur un point particulier, 

c’est-a-dire (en generalisant) les relations entre le bon mot et l’enonce de conversation 

au siecle des Lumieres. L’auteur enumere quelques situations qui favorisaient la 

creation des paroles fines. II attire l’attention sur le fait que les bons mots, tires du 

contexte originel de la conversation, fonctionnaient non uniquement dans le langage 

parle, mais ils etaient aussi notes. Grace ä cette transcription dans la langue ecrite, 

les bons mots pouvaient devenir une source importante du savoir sur l’art de la conver

sation au siecle des Lumieres.

Janusz Ryba

Bons Mots versus the Style of the Conversation at the Time of the Enlightenment
(and vice versa)

S u m m a r y

The author deals with the problem of the description of conversation, acknowled

ging it as one of the dominant forms of entertainment. He focuses his attention on a 
relatively minor problem, namely that of the relations (broadly speaking) between a 

bon mot and a conversational statement, in the epoch of Enlightenment. The author 

mentions several situations that favoured the invention of brilliant witticisms. He 

turns the reader’s attention to the fact that bons mots, having been extracted from the

ir original conversational context, were passed not only by word of mouth - they were 

recorded. Owing to this recording as a written text, bons mots could become an impor

tant source of information on the art of conversation at the age of Enlightenment.



M ir o s ł a w a  S iu c ia k

Uniwersytet Śląski

Sztuka konwersacji 
w tekstach z XVII i XVIII wieku

Wszelkie formy związane z bezpośrednim komunikowaniem się twa
rzą w twarz należą do podstawowych, a zarazem najstarszych przejawów 
ludzkiego porozumiewania się. Bardzo rozpowszechnione obecnie stu
dia nad dialogiem, rozmową, wywiadem, dyskusją i innymi gatunkami 
ustnej komunikacji, współtworzonymi przez co najmniej dwa podmioty 
mówiące, przynoszą różnorodne rozstrzygnięcia w perspektywach so
cjologicznej, psychologicznej, kulturowej i lingwistycznej. Niewątpliwe 
osiągnięcia współczesnej nauki w tym zakresie nie wpływają jednak na 
rozszerzenie tej problematyki o ujęcie diachroniczne. Przyczyn powsta
łej asymetrii jest z pewnością kilka, przy czym najistotniejszą wydaje 
się niewspółmierność materiału empirycznego. Dla badaczy przyjmują
cych postawę ortodoksyjną zasadniczym argumentem negującym prace 
historyczne pozostaje fakt, że wszelkie przejawy ustnej komunikacji 
dostępne są jedynie w bezpośrednim poznaniu i tylko zapis lub nagra
nie autentycznych rozmów może stać się wiarygodnym źródłem anali
zy lingwistycznej. Taka postawa wyklucza z oczywistych względów jaką
kolwiek refleksję historycznojęzykową nad gatunkami należącymi do 
ustnej komunikacji. Decydując się jednak podjąć badania diachroniczne 
nad tekstami uwarunkowanymi bezpośrednim kontaktem, musimy 
opierać się na źródłach pośrednich, utrwalających wzory językowych 
zachowań w sytuacji dwustronnej wymiany replik i współtworzenia 
tekstu dialogowego przez dwie instancje nadawczo-odbiorcze. Oczywi
ście ograniczeniem będzie tutaj brak tła sytuacyjnego (chociaż w nie
których tekstach jest ono częściowo opisane) oraz elementów niewer
balnych odgrywających istotną rolę w komunikacji bezpośredniej.



Zasadniczym problemem badawczym pozostaje pytanie, czy - przy 
wszystkich wymienionych zastrzeżeniach i ograniczeniach empirycz
nych - możliwe jest odtworzenie modelu komunikacji ustnej w prze
szłości, tzn. czy na podstawie tekstów pisanych możliwa jest rekon
strukcja gatunków realizujących się wyłącznie w bezpośrednim kon
takcie. Przy założeniu pozytywnej odpowiedzi na tak postawione py
tanie kolejną kwestią pozostaje dobór źródeł, które taką rekonstruk
cję umożliwią. Odwołanie się do wszystkich tekstów, w których od
zwierciedlona została sytuacja mówienia, nie jest chyba do końca słusz
ne, ponieważ np. dialogi w utworach narracyjnych czy też w dramatach 
z okresu średniopolskiego nawiązywały co prawda do modelu komu
nikacji ustnej, ale z drugiej strony podlegały bardzo silnym wpływom 
konwencji literackiej narzucającej w tym czasie dialog wierszowany. To 
z kolei spowodowało, że repliki dialogowe były tak rozbudowane, iż 
bardziej przypominały mowy inkrustowane jedynie elementami za
czerpniętymi z potocznej komunikacji niż bezpośrednią rozmowę [Wo j- 

tak, 1994: 80]. Z tego względu zdecydowanie lepszym materiałem ba
dawczym wydają się teksty użytkowe będące zapisem bądź wzorcową 
projekcją codziennych sytuacji komunikacyjnych.

Najpełniej warunek taki spełniają rozpowszechnione w dobie śred- 
niopolskiej podręczniki języka polskiego i rozmówki dla cudzoziemców. 
Praktycznie-już od XVI wieku pojawiały się wyrosłe z pragmatycznych 
potrzeb wzorcowe dialogi dotyczące życia codziennego, skierowane 
głównie do mieszkańców miast, w których polszczyzna przeplatała się 
z językiem niemieckim. Pierwszym zachowanym tego typu zbiorem są 
Książeczki polskie z 1539 roku1, opisujące sytuacje w gospodzie, na tar
gu, w domu, a także zawierające pewne elementy etykiety językowej. 
Rozmówki te odzwierciedlały raczej styl potoczny, podobnie jak wyda
ne sto lat później Vierzig Dialogi Nicolausa Volckmara [Gdańsk 1639]. 
Szesnastowieczne rozmówki stanowią zbiór dość luźno zestawionych 
sytuacji dialogowych, podczas gdy dzieło Volckmara ma już charakter 
zwartego podręcznika, przeznaczonego dla niemieckojęzycznych 
uczniów gdańskiego liceum. Wskazuje na to przemyślany układ całego 
zbioru, który podzielony został na czterdzieści uwarunkowanych sytua
cyjnie i tematycznie dialogów - począwszy od scen rozgrywających się 
w gronie rodzinnym, domowym przez różnego typu sytuacje codzienne 
(w sklepie, u rzemieślników, w szkole, wśród przyjaciół, w karczmie)

1 Zachowane egzemplarze tego dzieła są niekompletne, nie zawierają też karty 

tytułowej, stąd nie można ustalić nazwiska autora, natomiast tytuł brzmiał: Polskie 

książeczki wici mi potrzebne ku uczeniu się polskiego przy tym i po niemiecku wyłożone. 

Kraków 1539, Drukarnia Wietora.



aż po kontakty oficjalne, uroczyste (ślub, pogrzeb itp.)2. W omawianych 
polsko-niemieckich wzorcach dialogowych Volckmar dość wyraźnie 
różnicuje repliki w zależności od statusu społecznego interlokutorów.

Zaletą wymienionych druków jest nie tylko fakt, że obrazują oby
czajowość mieszczańsko-plebejską w wiekach XVI-XVII, ale przede 
wszystkim to, że na ich podstawie można odtworzyć językowe zacho
wania w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Podobnego mate
riału dostarczają licznie wydawane w tym czasie gramatyki języka 
polskiego dla cudzoziemców, w których oprócz informacji stricte sys
temowych przytaczane były też proste schematy dialogowe dotyczą
ce najistotniejszych kwestii bytowych3.

Analizując wymienione teksty, możemy w przybliżeniu odtworzyć 
schematy, którym podporządkowane były rozmowy potoczne. Co cie
kawe - podręczniki, które były przecież tekstami wzorcowymi, nie 
stroniły od typowych dla dialogów potocznych wypowiedzeń eliptycz
nych, przerwanych ani też od dużego nasycenia replik elementami 
fatycznymi, ekspresywnymi, a nawet wulgaryzmami4. Można więc 
przyjąć, że autorzy tych podręczników - najczęściej Niemcy — stoso
wali egzemplifikację zaczerpniętą z rzeczywistych obserwacji.

Na nieco innej zasadzie funkcjonowały natomiast poradniki, w któ
rych przedstawiano wzory rozmów przebiegających w kontakcie oficjal
nym. Tutaj przedmiotem prezentacji są już nie codzienne sytuacje ży
ciowe, ale takie zdarzenia, które wymagają znajomości etykiety języ
kowej, opartej głównie na dominującej wówczas obyczajowości szla
checkiej. Ponieważ sytuacje te były zdeterminowane panującym wzor
cem kulturowym, podlegały ściśle określonym regułom wynikającym 
zarówno z konwenansu towarzyskiego, jak też z językowych zacho
wań etykietalnych. Porównanie rozmówek codziennych z poradnika
mi konwersacji towarzyskiej pokazuje ogromny rozdźwięk między 
komunikacją potoczną a oficjalną w dobie średniopolskiej. Różnice te 
nie sprowadzają się do kwestii etykietalnych, ale sięgają struktury 
tekstów, sposobu konstruowania dialogu, a w dużym stopniu umotywo
wane są też podejmowaną tematyką.

W odróżnieniu od rozmowy potocznej konwersacja nie jest oparta na 
luźnej wymianie replik, ale podlega określonym regułom, stanowi pew
nego typu grę językową. Konwersacja jako zjawisko przeciwstawne 
wobec spontanicznej rozmowy pojmowana jest zazwyczaj jako wytwór 
kultury, związany z przestrzeganiem konwenansów, zachowaniem sta

- Szerzej na ten temat patrz: S iu c ia k , 2000.

:i Bogatą bibliografię tych źródeł podaje P. Z w o l iń s k i, (1956).

' Zob. S iu c ia k , 2000.



ranności, a nawet pewnej sztuczności, nie pozbawiony też elementów 
estetycznych [Wilkoń, 2002: 230]. Interlokutorzy przyjmują zasadę 
współpracy w tworzeniu tekstu dialogowego, dążąc nie tylko do wy
miany informacji, ale także do utrzymania swoistej więzi opartej na 
wzajemnej grzeczności i przestrzeganiu reguł [Grice, 1980: 97-98]. 
Dlatego też repliki są ze sobą ściśle powiązane tematycznie i formal
nie, w konwersacji nie ma miejsca na tak częste w rozmowach potocz
nych wtrącenia, wypowiedzi przerwane, mówienie równoległe itp.5

Nie bez przyczyny w potocznym rozumieniu konwersacja utożsamia
na jest ze sztuką prowadzenia rozmowy, czyli z umiejętnością, którą 
nabywa się na drodze kształcenia, zdobywania doświadczeń. Współ
cześnie sztuka ta nie jest kultywowana, mówi się nawet o upadku 
konwersacji jako gatunku wymagającego pewnej ciągłości kulturowej, 
która została zerwana w czasach PRL-u [Wilkoń, 2002: 230]. O tym, 
że w odległej przeszłości umiejętność prowadzenia rozmowy towarzy
skiej była podstawowym wyznacznikiem ogłady i dobrego wychowa
nia, nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie istotną wagę przy
wiązywano do tej formy w dobie średniopolskiej, w której dominowa
ła obyczajowość szlachecka, oparta w znacznej mierze na kulturze 
oralnej. Umiejętność przemawiania, przekonywania oraz prowadze
nia dysputy należała do najważniejszych atutów w jezuickim systemie 
kształcenia, propagującym wzorce zgodne ze sztuką retoryki. Mło
dzież szlachecka musiała być przygotowana do udziału w życiu pu
blicznym, opartym głównie na bezpośrednim kontakcie. W związku 
z tym nauczano nie tylko komponowania przemówień, ale także prowa
dzenia dyskusji na sejmach i sejmikach, udziału w dysputach akade
mickich itp. Nie mniej ważną sprawnością w rozdyskutowanym spo
łeczeństwie była sztuka konwersacji wyrosła z renesansowego obycza
ju towarzyskiego, a podtrzymywana i kultywowana w dobie baroku 
i oświecenia.

O tym, jak istotna była to umiejętność, świadczy popularność form 
dialogowych w całym piśmiennictwie doby średniopolskiej, a także 
liczba wydawanych wówczas poradników „politycznego” zachowania. 
Przykładem takiego wydawnictwa jest Wydworny polityk M. Guttha- 
tera-Dobrackiego, drukowany pierwotnie, w roku 1664, w Oleśnicy, 
z przeznaczeniem dla Niemców uczących się języka polskiego. Ten zbiór 
wzorów zachowań językowych w różnych - najczęściej oficjalnych - 
sytuacjach oraz przykładów konwersacji na dowolne tematy, zawiera
jący też egzemplifikacje mów i krótkich tekstów okolicznościowych, 
z czasem stał się poradnikiem savoir vivre’u dla polskich odbiorców.

s Por. Żydek-Bednarczuk , 1994: 89-93.



Świadczą o tym późniejsze wznowienia tekstu [Gdańsk 1685, 1690], 
w których wydawca w przedmowie wyraźnie sugeruje, że jest to wydaw
nictwo skierowane do młodzieży, która powinna się nauczyć „wydwor- 
nego”, „politycznego” zachowania6.

Innym, późniejszym poradnikiem językowego zachowania w sytua
cjach oficjalnych jest dzieło Wojciecha Bystrzonowskiego Polak sen- 
sat w liście, w komplemencie polityk, humanista w dyskursie, w mowach 
statysta, na przykład dany szkolnej młodzi (1736). Zakres udzielanych 
porad określony został w tytule - znajdujemy więc tutaj wzory listów, 
tekstów i mów okolicznościowych, a przede wszystkim przykłady za
chowań w sytuacjach wymagających podjęcia dialogu z rozmówcą. Autor 
nie ogranicza się do wskazania elementów ramowych konwersacji, czyli 
wzorcowych aktów powitań i pożegnań, ale też przytacza tematy, które 
mogą być podejmowane w czasie spotkania towarzyskiego, wprowadza
jąc rozróżnienie na:

1. Dyskurs naturalny [o pogodzie, planetach, zaćmieniach, kataklizmach, o przy

rodzie, geografii itp.]

2. Dyskurs jowialny

3. Dyskurs duchowny

4. Dyskurs kontrowertyczny (pogłębiona dyskusja o sprawach wiary)

5. Dyskurs teologiczny

6. Dyskurs polityczny [o rzeczach do Rzeczypospolitey należących, s. Gl]

Znaczenie leksemu dyskurs w XVIII-wiecznym zbiorku pokrywa 
się z dzisiejszym rozumieniem terminu dyskusja — czyli kulturowo 
nacechowanego gatunku, w którym dochodzi do starcia różnych sta
nowisk. Jako forma związana z oficjalnym typem kontaktu dyskusja 
jest zbliżona do konwersacji, przy czym dominujący pozostaje tutaj ele
ment sporu pomiędzy rozmówcami. Co ważne, spór ten dotyczy zawsze 
jakichś istotnych kwestii, np. naukowych, politycznych czy światopo
glądowych, stąd gatunek ten wykształcił takie odmiany, jak: dyskusja 
naukowa, literacka, artystyczna itp. [W ilk o ń , 2003: 231].

Bardzo interesujące są przytoczone przez Bystrzonowskiego zasa
dy, którymi powinni się kierować dyskutanci:

1. Żeby mieć wzgląd na osoby, z ktoremi się dyskurs ma prowadzić [...)

2. Żeby uszczypliwey w dyskursie wolności i swobody wystrzegać się [...]

3. Żeby nie tylko o obecnych, ale też i nieprzytomnych dobrze mówić, chwalebny 

bez niesławy i naruszenia osób formować dyskurs [...]

6 Więcej na ten temat patrz: S iu c ia k , 2001.



4. Zeby pomiarkowanym i zdrowym rozumem nieprzyjemny i szkodliwy innych 

znosić dyskurs, boć chwalebniej jest uszczypliwemu dyssymulować słowu ni

żeli uwiodszy się niecierpliwością odpór dawać [...]

5. Żeby z uszczerbkiem cudzej sławy, z obszerną popędliwego języka nie rozsze

rzać się mową lecz według rozumu moderacyi, z uwagą tudzież z modestyą 

zarzucone sobie krótko solwować kwestye [...]

6. [...] sentencye Doktorów Świętych, Historye i inne sensy Duchowne święto- 

kradzką odwagą do żartów nie applikować [...]

7. Żeby wszelka próżność i niewstydliwa mowa w dyskursie żadnego nie miała 

miejsca [...]

8. Żeby nie tylko niepoczciwych słów, ale wszelkie szyderstwa, tudzież zbytnie

go w dyskursie wystrzegać się śmiechu [...]

9. Żeby nie wiedząc materyi w żadne nie wdawać się dyskursa [...]

10. Zeby nic lekkiego i lichego do poważnego dyskursu jako pięść do gęby nie 

przykładać, coby się jednego drugiego nie trzymało. [By st rzo n o w sk i, 1736: F 7- 

F 12]

Powyższe wskazówki dla XVIII-wiecznych dyskutantów pokrywa
ją się w dużej mierze ze sformułowanymi przez Paula Grice’a wyznacz
nikami współczesnej konwersacji, w której rozmówcy powinni się kie
rować zasadą klarowności, jednoznaczności wypowiedzi, powściągli
wości i prawdziwości sądów [Gr ic e , 1980: 97].

Charakterystyczne dla okresu średniopolskiego jest to, że we 
wszystkich typach rozmów o charakterze oficjalnym, a więc zarówno 
w konwersacji, jak i w dyskusji, dominującą i porządkującą rolę od
grywa kategoria grzeczności, która realizuje się nie tylko w rozbudo
wanych, etykietalnych formach adresatywnych, ale podporządkowa
ne jej są zarówno kolejne etapy dialogu, jak też poszczególne frazy, 
będące obligatoryjnymi składnikami replik.

Do podstawowych zasad grzeczności należało podjęcie ze współro- 
zmówcą ustalonej gry, polegającej na asymetrii ról - nawet wówczas, 
gdy partnerzy byli równorzędni pod względem pozycji społecznej, 
etykieta wymagała pomniejszania własnej pozycji a wywyższania in
terlokutora. Stąd też typowe akty podrzędności stały się w XVII stu
leciu wykładnikami grzeczności, czego przykładem mogą być etykie- 
talne frazy Służby moje ofiarują, Czołem biją [Cybulski, 2003: 31-35], 
Eliminacja czasownika doprowadziła do powstania typowych wyra
żeń powitalnych: Służba, Służba moja, Czołem, które stosowane były 
raczej w rozmowach potocznych, natomiast w kontakcie oficjalnym 
przyjmowały formę bardziej rozbudowaną lub stanowiły jeden z kil
ku elementów repliki powitalnej, np.:

Dobry dzień W. Memu Mościwemu Panu / i służba moja. [Do b r a c k i, 1690: 2].



Obligatoryjnym wykładnikiem powitania było też wyrażenie rado
ści ze spotkania, zwielokrotnione wówczas, gdy występowała relacja 
gospodarz - gość, np.:

Gospodarz: Ze amicum lumen W. M. W. M. Pan przed wrotami memi zaiaśnial: 

wesoły mi dzień w domu moim czynisz; iako cało lapsum w progach 

tych Gościa z wielką przyimuię ochotą i dziękuię żeś liche kąty moie 

raczył serenare prezencyą swoią.

Gość: Prawda, że iakbym się do Nieba dostał, gdy w dom W. M. M. Pana y kocha

nego Brata, do którego wszelka moia obligacya powodem mi była y tu sta

nąwszy, dopiero się za beatum uznaię, iż mi się dostaie frui visione brater- 

skiey prezencyi. [By st rzo n o w sk i, 1736: El]

Jak widać z powyższego przykładu, do obowiązku gościa należało 
wyrażenie pochwał pod adresem gospodarza i jego domu, a także pod
kreślenie własnej uniżoności. Wykładnikami gry prowadzonej przez in
terlokutorów były określenia wartościujące, służące pomniejszeniu wła
snej pozycji, np.

Pani: Mój Mości Panie. Za wysoki honor i osobliwą łaskę to sobie poczytamy, 

żeś Wmść Pan lichymi progami najniższych sług swoich pogardzić nie ra

czył [,..]7 [D ob rack i, 1690: 11].

Niejednokrotnie takie ceremonialne powitania przekształcały się 
w rozbudowane oracje, gdyż w wiekach XVII-XVIII kierowano się za
sadą, że im dłużej i staranniej się mówi, tym wypowiedź jest grzeczniej
sza [Cy b u lsk i, 2003: 247], Wiele takich krasomówczych popisów odnaj
dziemy w podręczniku Bystrzonowskiego, przy czym warto zwrócić 
uwagę, że oracje wygłaszane przez gospodarza i gościa są ze sobą ści
śle powiązane:

Gospodarz: Za anypryncypialnieyszą uroczystość inter solennes dies poczytam so

bie braterskiey prezencyi W. M. M. P. adventum, któremu naprzód, 

iako naysolenniey zań czynię dzięki, potym cum omni go przyjąwszy 

plansu, na iego usługę całego siebie consecro.

Gość: Wprawdzieć z lichey osoby moiey ten adwent zda się bydź quid extremum 

i prawie powszechny dzień iest wszelkich usług moich, do Pańskich W. M. 

M. P. roskazow znać się powinien. Tylko, że singularis pietas ku niezasłu

żonemu słudze swemu to sprawuie, że do solenniter obchodzi, indelebili to 

charactere w sercu moim zapisuię. [By st r z o n o w s k i, 1736: E2]

Porównując poradniki „wydwornego” zachowania z wieków XVII
i XVIII, zauważa się pewne różnice, polegające na postępującym w cza

7 Wyróżnienie - M.S.



sie wydłużaniu replik, umotywowanym wspomnianym już postulatem 
grzeczności. Oczywiście, można wątpić, czy powitalne mowy przyto
czone przez Bystrzonowskiego były w praktyce wygłaszane, ale z pew
nością pokazują one pewien obyczaj, wzorce zachowań językowych, do 
których dobrze wychowani ludzie powinni zmierzać. Nawet jeżeli rze
czywiste powitania nie były tak rozbudowane i okraszone elementa
mi retorycznymi, to sam fakt propagowania podobnych przykładów 
świadczy o istnieniu w obyczajowości sarmackiej takiego wzorca kul
turowego. Nie bez znaczenia jest też tutaj wpływ barokowej maniery 
przerostu formy nad treścią, kwiecistości stylu, która właśnie w „cza
sach saskich” nabrała charakteru karykaturalnego.

Wydłużanie replik w konwersacji towarzyskiej poprzez stosowa
nie rozbudowanych form adresatywnych (WMMP — Waszmość Mój 
Miłościwy Pan) oraz amplifikowanych formuł grzecznościowych pokry
wa się z tendencją występującą w gatunkach pisanych - w listach, 
a także w etykietalnych tekstach okolicznościowych. Jak zauważył 
Marek Cybulski, w dobie średniopolskiej językowe wykładniki ety
kiety podlegały wielokierunkowym przekształceniom, a jedną z naj
ważniejszych tendencji było rozbudowywanie formuł, co z czasem 
doprowadziło do powstania nowych gatunków, np. powitanie prze
kształciło się w orację powitalną [Cyb u lsk i, 2003: 240-248, 285]. Po
stępująca amplifikacja formuł werbalnych uzasadniona była nie tyl
ko barokową manierą ornamentalizacji wypowiedzi, ale przede 
wszystkim „zużywaniem się” konstrukcji grzecznościowych, tzn. rów
nolegle z ewolucją formalną wyrażeń etykietalnych przebiegała ewo
lucja ich funkcji. Proces ten polegał na tym, że formuły grzecznościo
we traciły moc illokucyjną i stawały się neutralne, a wówczas przywra
cano im pierwotną funkcję przez dodawanie wykładników honoryfika- 
tywności, np. akt powitania rozrastał się w następujący sposób8:

czołem biję -> śmiem bić czołem -» wybacz, że śmiem bić czołem -t proszę, wybacz,

że śmiem bić czołem -* za wielkie mam szczęście, prosząc o wybaczenie, że śmiem

bić czołem.

Nie wiemy dzisiaj, w jakim stopniu przykłady zachowań języko
wych w sytuacjach oficjalnych zawarte w podręcznikach etykiety były 
stosowane w praktyce, ale możemy przypuszczać, że istotnymi ele
mentami konwersacji stały się ceremoniał i przestrzeganie reguł 
ówczesnego sauoir vivre’u. Ceremonialność i połączona z nią amplifi
kacja formuł była tym intensywniejsza, im większy był dystans między

" Podaję za M. C y b u l s k im  [2003: 246).



rozmówcami - wobec osoby postawionej znacznie wyżej w hierarchii 
społecznej należało użyć fraz maksymalnie rozbudowanych, co jest zgod
ne z regułą, że im więcej wysiłku i kunsztu wkłada nadawca w konstruo
wanie wypowiedzi, tym jest ona grzeczniejsza wobec adresata [Cybul

sk i, 2003: 248].
Zarówno konwersacja towarzyska, jak i dyskusja - czyli gatunki 

komunikacji oficjalnej - były w okresie średniopolskim formami moc
no skonwencjonalizowanymi, podlegającymi wpływom ówczesnych 
wzorców retorycznych oraz tendencji literackich. Jako gatunki szcze
gólnie atrakcyjne i popularne w szlacheckiej obyczajowości były też 
wykorzystywane w różnego typu tekstach pisanych, należących do 
różnorodnych odmian stylowych. W piśmiennictwie doby średniopol- 
skiej bardzo często stosowano formy konwersacyjne, począwszy od 
rozpowszechnionych w wiekach XVI i XVII dialogów o charakterze 
publicystycznym9 aż po teksty użytkowe, informacyjne, dotyczące ja
kiegoś konkretnego zagadnienia.

Jednym z licznych przykładów zastosowania schematu rozmowy 
w celach dydaktycznych jest poradnik dla artylerzystów Diega Uffa- 
na (1643), w którym poszczególne rozdziały stanowią zamknięte zdarze
nia komunikacyjne przebiegające pomiędzy dwoma uczestnikami - 
kapitanem artylerii oraz generałem. Stąd też całe dzieło rozczłonko
wane jest na kilkanaście rozmów, w których kapitan jako osoba do
świadczona w rozważanej materii przyjmuje rolę nauczyciela, nato
miast generał, zadając pytania, w zasadzie steruje podejmowaną pro
blematyką. Podstawowy dla form dialogowych schemat pytanie - od
powiedź jest dla celów dydaktycznych niezwykle przydatny, ponieważ 
pokrywa się z typową dla tekstów naukowych tendencją do sygnali
zowania problemu i znajdowania rozwiązania. Autor XVII-wiecznego 
podręcznika sztuki artyleryjskiej nie ogranicza się jedynie do wyko
rzystania schematu dialogowego, ale wprowadza też wszystkie typo
we dla rozmowy formuły ramowe, a więc konwencjonalne środki na
wiązania i zakończenia kontaktu między interlokutorami, np.:

Rozmowa II

Generał: Witam was, Panie Kapitanie: ponieważ się rano schodzimy, spodziewam 
się, iż dostatecznie będziemy mogli rozmowie się o przedsięwziętey Ma- 

teriey.
Kapitan: Panie Generale, W. M. wielce dziękuję za przywitanie, a żem W. M. tak 

rano nawiedził, żądość W. M. do tego mi pobudką była.

Generał: Bardzo dobrze się stało; abych tedy do rzeczy przystąpił, radbym wie

dział, co ten Urząd Generalski nad Strzelbą albo Armatą w sobie za

myka, a w czym jego godność zależy. [Uffan , 1643: 3]

9 Szerzej na ten temat patrz S iu c ia k , 2004.



W związku z tym, że repliki kapitana zawierają bardzo duży ładu
nek informacyjny, często są znacznie rozbudowane, ale nie przytłaczają 
swoimi rozmiarami kwestii generała, ponieważ zazwyczaj proporcje 
między wypowiedziami interlokutorów są zachowane - przy dłuższych 
wyjaśnieniach kapitana repliki generała nie ograniczają się jedynie do 
stawiania pytań, ale często przyjmują postać komentarza do usłysza
nej kwestii. Autor podręcznika stosuje też różnorodne metody ożywie
nia dyskursu poprzez wprowadzanie krótkich pytań w postaci nawią
zujących do potocznych rozmów wypowiedzi eliptycznych, np.:

Kapitan: Może się iedno mieysce z rożnych stron infestować [...] kiedybym miał 

wielkiego i ludnego miasta dobywać, raczeybym wolał do Cortyna niżeli 

do Baszt strzelać [...]

Generał: A to czemu?

Kapitan: Temu, że pospolicie Baszty mocnieysze. [U ffa n , 1643: 51]

Zastosowanie formy dialogowej w tekście o charakterze podręcz
nikowym nie jest w XVII stuleciu niczym osobliwym — jak już wspo
mniano, ma ono silne umocowanie w kulturze dawnej Polski, opartej 
przede wszystkim na bezpośrednim, ustnym kontakcie. Przykład ten 
pokazuje, jak atrakcyjną formą była wówczas rozmowa i jak dużą siłą 
perswazyjną się odznaczała. Ludzie żyjący w kulturze oralnej, nie
ustannie pogłębiający swoje umiejętności w zakresie prowadzenia dys
kusji i konwersacji nastawieni byli na odbiór wszelkich treści w formie 
dialogowej, a nie w postaci uczonych elaboratów. Świadczy o tym tak 
duża liczba tekstów konwersacyjnych dotyczących poważnych kwestii 
po lity czn y ch , św ia to po g lądo w y ch , n a u ko w y ch , a  ta k że  p o ra d n ik o w y ch .

Na zakończenie zastanówmy się nad diachronicznym aspektem kon
wersacji, czyli gatunku niezwykle popularnego w przeszłości, a współ
cześnie wychodzącego z użycia. Taka zasadnicza zmiana jest w dużej 
mierze umotywowana tym, że postęp kulturowy sprzyjał rozwojowi 
gatunków pisanych, które na drodze specjalizacji funkcjonalnej i for
malnej odchodziły od form dialogowych, np. dialogi polemiczne prze
kształciły się w formy publicystyczne, dialogowane podręczniki prze
obraziły się w teksty normatywno-dydaktyczne (podręczniki, porad
niki). W znacznym stopniu także pierwotne znaczenie terminu konwer
sacja uległo przeobrażeniu, polegającemu przede wszystkim na uwy
pukleniu elementu sztuczności, skrępowania narzuconymi regułami
i konwenansami. Obecnie w potocznym użyciu najczęściej funkcjonuje 
ten wyraz jako nazywający lekcję, która polega na rozmowie w obcym 
języku. Na tym znaczeniu leksemu konwersacja niewątpliwie zacią
żył fakt, że w drugiej połowie XVIII i w XIX wieku językiem towarzy
skiej rozmowy stał się francuski, utożsamiany z językiem wyższej



kultury. W tym właśnie okresie nastąpiło załamanie polskich wzorców 
konwersacyjnych - w piśmiennictwie z tego okresu nie spotyka się już 
poradników towarzyskiej rozmowy, gdyż funkcję tę przejęły rozmów
ki francuskie. Po prostu zmienił się wzorzec kulturowy, zgodnie z któ
rym wyznacznikiem ogłady i dobrego wychowania stała się umiejęt
ność prowadzenia konwersacji w języku francuskim, czyli konwersa
cja jako gatunek wyższej kultury zaczęła wychodzić z użycia z powodu 
przyjętej przez warstwy wykształcone dominacji obcych wzorców. 
W związku z tym gatunek ten nie miał szans kontynuacji, ponieważ in
ne grupy społeczne nigdy się nim nie posługiwały. Nawet jeżeli w pierw
szej połowie XX stulecia można zauważyć powrót do prowadzenia to
warzyskiej rozmowy w języku polskim, to nie jest to już gatunek domi
nujący w ustnej komunikacji - jako zbyt obciążony konwenansami, 
sztucznością zostaje wyparty przez inne formy dialogowe. Z drugiej 
jednak strony - o ile konwersacja towarzyska jeszcze obecnie wystę
puje, to uległa ona zasadniczym przeobrażeniom, zmierzającym przede 
wszystkim do wyeliminowania form konwencjonalnych i większego 
zbliżenia z rozmową potoczną. Przy czym zmiana polega nie na nasy
ceniu konwersacji elementami potocznymi, ale raczej na ogólnym prze
modelowaniu funkcjonalnym - z poziomu konwencjonalnej gry pojmo
wanej jako swego rodzaju sztuka dla sztuki gatunek ten zaczyna zmie
rzać w kierunku pragmatycznym, informacyjnym, stąd przysłowiowe 
„mówienie o pogodzie” staje się przedmiotem drwin jako forma, któ
ra służy jedynie niepotrzebnemu zapełnianiu czasu.
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Mirosława Siuciak 

L’art de la conversation dans les textes du XVIIset du XVIIPsiecles

Resume

Lobjet des reflexions de 1'auteur sont des manuels de la langue polonaise popu

lates en XVII1'et XVIII' siecles, des livres et des grammaires de la langue polonaise 

publies pour les etrangers en grand nombre. qui. a cóte des informations sur le systeme 

comprenaient aussi de simples schemas de dialogues concernant les plus importants 

points concernant la vie courante. L'avantage de ce type de textes est non uniquement 

le fait qu’ils illustrent les moeurs des bourgeois et des plebeiens en XVII'' et XVIII''



siecles, mais avant tout qu’en tenant compte de ces exemples on peut reproduire les 

precedes linguistiques dans les situations communicatives habituelles.

L’auteur accentue le role dominant et organisant que joue la categorie de polites- 

se qui se realise non seulement dans des tournures ceremonieuses developpees, mais 

aussi dans de suivantes etapes du dialogue et des phrases distinctives qui formaient 

des elements obligatoires des repliques. De ces etudes il resulte que de meme la con

versation mondaine que la discussion - c’est-a-dire des genres de la communication 

officielle - etaient au XVIPet XVIIP siecles des formes fortement conventionnelles, in- 

fluencees profondement par des modeles rhetoriques contemporains et par des tendan

ces litteraires.

Mirosława Siuciak 

The Art of Conversation in Some 17lh and 18,h cc. Texts 

S u m m a r y

The research material used by the author of this article comprises Middle Polish 

textbooks and phrase books for foreigners as well as Polish grammar books for fo

reigners, which included not only grammatical rules but also some simple dialogues 

concerning everyday situations. These texts proved to be particularly valuable not only 

because of their importance as a source of information on middle-class and plebeian 

customs of the 17th and 18th centuries, but also because of their contribution to the re

construction of the linguistic manners of that time.
The author emphasizes the significant role performed by the category of polite

ness. which not only influences profoundly the elaborate formulas of addressing the 

interlocutor in keeping with the rules of etiquette, but also dominates the subse

quent stages of the dialogue, together with the particular phrases that are obligatory 

constituents of replies. The author’s research allows her to conclude that in the Mid

dle Polish period (i.e. in the 17lh and 18th centuries) both informal conversations, and 

formal, and other genres of official communication, were very conventionalised and 

strongly influenced by the rhetorical patterns and literary trends of the time.



A r t u r  R e jt e r

Uniwersytet Śląski

Dialog w staropolskiej literaturze popularnej -  
między potocznościat a polifonią dyskursu

Od zarania cywilizacji człowiek uczestniczy w kulturze wyznaczonej 
w mniejszym bądź większym stopniu przez pluralizm wartości, estetyk, 
norm społecznych oraz obyczajowych, co wiąże się bezpośrednio z ogól
nie pojmowanym, niezwykle złożonym, kontekstem ludzkiej egzysten
cji. Jednym z nadrzędnych czynników kształtujących ów kontekst 
wydaje się dychotomia kultur wysokiej i niskiej, leżąca u podstaw 
cywilizacji europejskiej, a skodyfikowana już w czasach antycznych1. 
Tendencje panujące we współczesnej filozofii i humanistyce w ogóle 
skłaniają badaczy do przeniesienia uwagi ze zjawisk wybitnych i nie
powtarzalnych dla danej kultury na fenomeny nieco mniej spektaku
larne, wręcz marginalne, a przez to długo bagatelizowane, wprost 
uznawane za niegodne uczonej refleksji. Wiadomo jednak, że docieka
nia nad tym, co mniej wysublimowane, nie tak elitarne, przynoszą za
zwyczaj interesujące i nieoczekiwane obserwacje na temat kultury, 
gdyż dotyczą problematyki ogólnej, by rzec - masowej, można zatem 
mówić o rozważaniach w kategoriach typu, a nie okazu.

Już w epoce średniowiecza wskazuje się na binarny układ w obsza
rze kulturowym, wyróżnia się bowiem kulturę duchownych (uczonych) 
oraz kulturę ludową (folklorystyczną) [Gu r ie w ic z , 1987: 9], Ten podział 
zdaje się trwać - w różnym nasileniu i różnej postaci - dziś. Awans 
kultury popularnej, któremu towarzyszy izolacja jej odmiany wyso
kiej, a którego świadkiem jest współczesny człowiek, informuje o całko
witych przewartościowaniach w sferze estetyki i komunikacji, zaciera

1 Wystarczy przywołać chociażby starożytną teorię trzech stylów, kontynuowaną 
w czasach średniowiecza i w późniejszych epokach nowożytnych.



niu granic między poszczególnymi zjawiskami sztuki i literatury, nie
mniej nie znosi całkowicie różnic między nimi. Mimo dążności do uni
fikacji w sferze zjawisk masowych, sprzyjającej triumfowi egalitary
zmu, nie można mówić o atrofii kultury elitarnej. Nie należy zresztą po
strzegać zjawisk kulturowych w kategoriach wzajemnego konkurowa
nia - pluralizm wyznaczników cywilizacji jest wszak ponadczasowy. 
Jest to problem podjęty w polskim językoznawstwie historycznym 
przez Stanisława Borawskiego, a rozważany przez uczonego w odnie
sieniu do zagadnień typowości i wzorcowości zachowań komunikacyj
nych [Boraw ski, 1982; 2000: 114-125], Ustalenia te z pewnością przyczyni
ły się do zrewidowania aksjomatycznych w polskiej lingwistyce przeko
nań o zasadności prowadzenia badań jedynie nad językiem wzorcowym.

W świetle powyższych ustaleń ciekawy wkład w badania nad kul
turą dawnej Polski mogą wnieść obserwacje twórczości popularnej, 
„lżejszej”, która stanowi jedno z nielicznych świadectw życia przecięt
nego człowieka epok minionych - jego gustów, obyczajów, wartości 
literacko-estetycznych, w których kręgu się poruszał. Bogactwo i rozma
itość gatunkowa tej literatury, manifestująca się między innymi w wa- 
riantywności stylistycznej, jest powodem, iż obszar ten pozostaje na
dal — zarówno dla językoznawców, literaturoznawców, jak i history
ków kultury - interesującym i inspirującym terenem poszukiwań ba
dawczych. Pozostaje to w zgodzie z postulatami uczonych dotyczącymi 
refleksji lingwistycznej, która powinna objąć wszystkie odmiany funk
cjonalne języka, co w efekcie doprowadziłoby do odtworzenia zachowań 
językowych danej wspólnoty komunikatywnej [Bo ra w sk i, 2000: 64—65, 
202-220]. W tym miejscu warto wspomnieć o problemie dostępności 
przykładów reprezentujących różne style funkcjonalne. Znaczący prze
łom stanowi Wybór tekstów do historii języka polskiego [Bora w sk i, F u r - 

d a l , 1980, wyd. II: 2003], w którym autorzy zbioru zamieścili teksty po
chodzące z okresu od XII do XX wieku, a będące egzemplifikacjami 
wszystkich odmian stylistycznych. Ta swoista „antologia polszczyzny” 
z pewnością rozbudziła w lingwistach zapał do badań nad zróżnicowa
niem stylistyczno-komunikacyjnym języka polskiego, który - pozostaje 
mieć nadzieję - będzie owocował dalszymi opracowaniami naukowymi.

W piśmiennictwie polskim przełomu wieków XV i XVI nie brakuje 
utworów popularnych, o wymowie satyrycznej i podstawowej ludycznej 
funkcji. Zaliczyć do tego typu literatury należy wczesnorenesansowy (wg 
niektórych badaczy późnośredniowieczny2) tekst humorystyczny zaty

2 Omówienie Marchołta znajduje się w dwóch akademickich syntezach historii li

teratury polskiej - poświęconej średniowieczu [M ic h a ł o w s k a , 1995] oraz renesansowi 

[Z io m e k . 1995].



tułowany Rozmowy, jakie miał król Salomon mądry z Marchołtem gru
bym a sprosnym, a wszakoż, jako o nim powiedają, bardzo z wymow
nym, z figurami i z gadkami śmiesznymi. Wszelkie egzemplifikacje 
dotyczące problemu postawionego w tytule niniejszego artykułu za
czerpnięte zostały z tego właśnie tekstu. Już sam tytuł staropolskiej 
humoreski, ściślej: ostatnia jego część, informuje odbiorcę o rozrywko
wym charakterze utworu. Całość zdecydowanie to potwierdza. Ślady 
obecności Marchołta jako postaci literackiej występują m.in. w apo
kryfie o charakterze filozoficznym i teologiczno-moralnym z V wieku, 
natomiast redakcja komiczna tekstu powstała w Niemczech w stule
ciu XII. Prototyp wywodzi się z kręgu żydowskich legend o królu Sa
lomonie [M ichałow ska , 1995: 653]. W Polsce niezwykle popularny okazał 
się przekład łacińskiej wersji, autorstwa Jana z Koszyczek, z roku 1521, 
wielokrotnie później wznawiany. Dzisiaj dostępna wersja stanowi kom
pilację ocalałych fragmentów i rekonstrukcję filologiczną pierwowzoru.

Utwór reprezentuje tzw. literaturę błazeńską przede wszystkim za 
sprawą podjętej tematyki i kreacji głównej postaci:

Błazen był kontrwizerunkiem bohatera pozytywnego, z którym występował w pa

rze jako jego adwersarz. Łączył w sobie szpetotę cielesną z wrodzoną (nie wspo

maganą żadnym wykształceniem) mądrością inteligencją i sprytem oraz kpiar- 

skim stosunkiem do wszelkich uznanych powag. [M ichałowska , 1995: 653]

Cały tekst stanowi aktualizację pewnej konwencji właściwej staropol
skiej literaturze popularnej, waloryzującej odwrócenie oficjalnego po
rządku:

Spór z Salomonem nie jest sporem o konkretne wartości społeczne czy osobowe, 
jest raczej demonstracją przekory. [Zio m e k , 1995: 144]

Także forma jest tutaj dość osobliwa, by nie rzec „pozorna”, jako że 
tekst — oparty w dużej mierze na dialogu — „przemyca” różne gatunki 
mowy, współkonstytuujące rozmowę, a służebne względem nadrzędnej, 
ludycznej, funkcji komunikatu. Wiąże się to z jednej strony z założenia
mi literatury popularnej, z drugiej zaś — z osobliwą pozycją dialogu 
w kulturze literackiej wieków dawnych, jako że był on gatunkiem nie- 
skodyfikowanym w ówczesnych poetykach. Od dramatu dialog różnił 
się przede wszystkim brakiem sytuacji fabularnej, dominantą dyskur- 
sywną abstrakcyjnym porządkiem problemów, argumentów i racji, jak 
również ubóstwem świata przedstawionego [Abramowska, 1998: 159] czy 
też statycznością rozmówców (bohaterów) oraz zróżnicowaniem geno- 
logicznym replik [Siu c ia k , 2004], Wszystkie te cechy znaleźć można 
w Marchołcie.



Warto również wspomnieć o problemie relacji rozmówców w staro
polskim dialogu, który zawiera się w czteropunktowej typologii układu

1) równi partnerzy o poglądach różnych toczą spór, ewentualnie rozstrzygnięty 

zwycięstwem jednej ze stron, 2) równi partnerzy o poglądach zbieżnych rozwijają 

pewien temat na zasadzie wzajemnych dopowiedzeń, 3) partnerzy zgodni, ale nie

równi tworzą układ, którego prototyp stanowi rodzaj lekcji, wykład mistrza prze

rywany pytaniami i potwierdzeniami słuchacza, 4) partnerzy nierówni, niezgodni 

toczą spór pozorny, w którym uczestnik słabszy zostaje łatwo pokonany. [Ab r a m o w - 

sk a , 1998: 161]

Nie ulega wątpliwości, że w przywołanej w niniejszym artykule 
humoresce występuje czwarty ze wskazanych typ relacji rozmówców3. 
Jak pokazują historycznojęzykowe badania nad szeroko pojmowaną 
rozmową, dialog potoczny w komunikacji wieków dawnych rządził się 
określonymi prawami konstrukcji, kompozycji, pragmatyki, jak też 
kultury konwersacji, wyznaczającymi granice między oficjalnym a nie
oficjalnym sposobem obcowania interlokutorów [Siuc iak , 2000, 2001], 
W  tym aspekcie również tkwi podstawa zróżnicowania komunikacji 
nieliterackiej (ustnej), w odmianie zarówno potocznej, jak i oficjalnej, 
oraz literackiej. Określone formy adresatywne, leksyka kolokwialna, 
frazeologia potoczna, eliptyczność składni itd., możliwe - mimo ogra
niczeń materiału badawczego* - do dostrzeżenia jako cechy komuni
kacji ustnej wieków minionych [Siu c iak , 2000], pozwalają skontrasto- 
wać dialogi prymarnie mówione i quasi-mówione, np. komediowe 
[Wojtak, 1993], Ustalenia te umożliwiają prowadzenie badań nad histo
ryczną odmianą języka mówionego w różnych jego postaciach.

Jak wspomniano wcześniej, dialog w Marchołcie jest formą nie
zwykle pojemną, stanowi poniekąd „pretekst formalny” do przedsta
wienia dwóch przeciwstawnych typów postaci. Tak naprawdę jednak 
należy mówić o dyskursie polifonicznym, skupionym wokół rozmaitych 
rozwiązań strukturalnych i kompozycyjnych, opartym na aktualizacji 
wielu różnych gatunków mowy. Urozmaicony zestaw wzorców zacho

:l Badacze wskazują, iż 3. i 4. typ układu ról należą do najczęstszych w piśmien

nictwie staropolskim, 1. zaś jest najrzadszy [Abram ow sk a , 1998: 161). Problem bogactwa 

i różnorodności form dialogu i jego funkcji w nieco późniejszych (XVII- i XVIII-wiecz- 

nych) utworach komediowych szeroko omawia M. W o jt a k  [1993].

4 W  pracach historycznojęzykowych poświęconych mówionej odmianie polszczyzny 

zaznacza się najczęściej problem ograniczenia ilościowego i jakościowego źródeł, nie

mniej - jak  pokazują badania [np. C y b u ls k i, 2003; S iu c ia k , 2000, 2001, 2004; K ita ,  

2000] - można, przyjąwszy określoną procedurę badawczą, prowadzić tego typu docie

kania.



wań komunikacyjnych, „wchłoniętych” niejako przez formę dialogową, 
świadczy o służebności gatunku rozmowy jako wygodnego do prezen
tacji adwersarzy, ale również może się kojarzyć z chęcią urozmaicenia 
komunikatu, przybliżenia go odbiorcy. Już na początku utworu, tuż po 
niezwykle plastycznym i dosadnym opisie Marchołta i jego żony Powa- 
liszki, pojawiają się rodowody obu bohaterów. Jako pierwszy przedsta
wia się Salomon:

Salomon: Ja jestem ze dwanaście rodzajów prorockich; Judas porodził Fares, Fa- 

res porodził Ezron, Ezron porodził Aram, Aram porodził Aminadab, Aminadab po

rodził Naazon. a Naazon porodził Salmon, Salmon porodził Boos, a Boos porodził 

Obet, Obet porodził Izai, Izai porodził króla Dawida, Dawid porodził króla Salo

mona, a ja jestem król Salomon. [88]5

Marchołt odpowiada w następujący sposób:

Marchołt też odpowiedział: Ja jestem ze dwanaście rodzajów chłopskich: Chłop- 

tas porodził Gruczoła, Gruczoł porodził Rudka, Rudek porodził Rzygulca, a Rzy- 

gulec porodził Kudmieja, Kudmiej porodził Mózgowca, Mózgowiec porodził Ły

pią, Łyp porodził Potyrałę, Potyrała porodził Kuchtę, a Kuchta porodził Trzę- 

sionoga, Trzęsionog porodził Opiołkę, Opiołka porodził Warchoła, a Warchoł poro

dził Marchołta, a ja jestem Marchołt. A żona moja jest ze dwanaście rodzajów ku- 

rewskich: Kudlicha porodziła Pomyję, a Pomyją porodziłą Wardęgę, Wardęga po- 

rodziłą Przepołudnicę, Przepołudnica porodziła Wieszczycę, Wieszczyca porodzi

łą Leżuchnę, Leżuchna porodziła Niewtyczkę, Niewtyczka porodziła Chwycichę, 

Chwycicha porodziła Mędygrałę, Mędygrała porodziła Suwalankę, Suwalanka po

rodziła Nasiemkłę, Nasiemkła porodziła Powaliszkę, a toć jest Powaliszka, żona 

moja. [88]

Obie wypowiedzi przywodzą na myśl pierwowzór gatunkowy, któ
rym jest genealogia biblijna, często spotykana w Piśmie Świętym (np. 
w Księdze Rodzaju czy Ewangeliach św. Jana i św. Mateusza), przy czym 
w przypadku Marchołta można mówić o humorystycznej, obrazobur
czej wręcz trawestacji wzorca. Dodać należy, że podobne aluzyjne rea
lizacje tekstowe, wyzyskujące Biblię, spotyka się w staropolskiej litera
turze popularnej częściej, np. w facecjonistyce [Rejter, 2001], Zestawie
nie obu wariantów genealogii oparte jest na kontraście, zabiegu domi
nującym zresztą w całym tekście, a obrazującym dychotomię kultur, 
światów i dyskursów (oficjalny vs. potoczny). Wszystkie wypowiedzi 
Marchołta można uznać za swoisty żywioł potoczności, w powyż
szym fragmencie pojawiają się zarówno apelatywne formy ekspresyw-

Wszystkie cytaty pochodzą z edycji: Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550. 
Oprać. J. K r zyża n o w sk i. Warszawa 1954. Po każdym fragmencie w nawiasie podano nu

mer strony, z której pochodzi cytat.



ne (rodzaj kurewski), jak i antroponimy derywowane lub ewentualnie 
oparte często na szeroko pojętej aluzji (przeniesienie z płaszczyzny 
apelatywnej na onomastyczną) do potocznych wyrazów pospolitych, 
np.: Rzygulec <— rzygać, Warchol <—warchol, Kudlicha <— kudły, Po
myją <— pomyje. Badacze stwierdzają, że repertuar nazw osobowych 
przywołanych przez Marchołta

żywcem pochodzi z przezwisk lub onomastyki chłopskiej; szereg przodków Mar

chołtowych przekazał swe imiona chłopom dzisiejszym. Dla rodowodu Powalisz- 

ki źródeł należałoby szukać chyba w słownictwie zamtuzów krakowskich [...]. 
[K r zy ża n o w sk i, 1962: 159-160]

Uwagi te znajdują potwierdzenie w pracach onomastycznych, nie
które z nazw wymienionych przez Marchołta odnotowane są w Słow
niku staropolskich nazw osobowych, a szczegółowe badania wskazują 
właśnie na apelatywny rodowód wielu z nich [Cieślikowa , 1990]. War
to podkreślić, że warstwa nazewnicza całego tekstu współgra z jego 
wymową, kształtem stylistycznym, poetyką, kreacją bohatera itd., co 
również zauważają badacze utworu:

[...] nazwy te z całością opowieści, z wyglądem, zachowaniem się, postępkami 

Marchołta doskonale licują. [Kr z y ż a n o w s k i, 1962: 160]

Zyskują one zresztą na wyrazie dodatkowo w zderzeniu z oficjalną 
wypowiedzią Salomona.

Kontrast dyskursów i postaci widoczny jest także w tej części utwo
ru, w której wykorzystano ciąg replik czerpiących z krańcowo różnych 
gatunków mowy, np.:

Salomon: Niewiasta, która się Boga boi. będzie chwalona.
Marchołt: Kotka, która dobrą skórę ma, będzie obłupiona. [...]

Salomon: Niewiasta cudna a poczliwa ma być szanowana nad wszytki ine zna

mienitsze dary.

Marchołt: Niewiasta ciała tłustego

rada dawa żywota swojego. (...]

Salomon: Nie jest prawdziwy przyjaciel, który niedługo trwa w przyjacielstwie. 

Marchołt: Niedługo się gówno kurzy,

które w cielęcej dupie burzy. [...]

Salomon: Człowiek, który się upija winem, ten nie chowa czasu w mówieniu. 

Marchołt: Ktokolwiek ma sytą rzyć.
trudno ją  ma zatworzyć.

Rada się mu dupa puka.

gdy mu w brzuchu barzo buka. (...|

[Salomon: Jeśli z człowiekiem chytrym albo złośliwym uczynisz przyjacielstwo, 

barziej ci się będzie przeciwić, niż udzieli ci pomocy.]

[Marchołt: Cokolwiek wilk czyni, wilczycy się podoba.] [89-94]



Jak widać, dialog jest tutaj formą „sztuczną”, pozorną, o czym świad
czy np. brak jakichkolwiek sygnałów werbalnego nawiązania kontaktu 
między adwersarzami. Poszczególne repliki są wypowiadane przez 
postaci jakby automatycznie. Oficjalny charakter wypowiedzi Salomo
na przejawia się w formie sentencji jako konstytutywnego dla jego 
„idiolektu” gatunku mowy, Marchołt natomiast posługuje się zazwy
czaj przysłowiem, co odsyła jego repliki do potocznego, ludowego 
obszaru komunikacji. Odpowiedniość głosów obu bohaterów zawiera 
się w treści - Marchołt najczęściej w sposób dosadny i rubaszny trawe
stuje górnolotne myśli Salomona, oraz w formie - większość zdań (opi
nii) wyrażonych zostaje z wykorzystaniem paralelizmu składniowego. 
Marchołtowe porzekadła dodatkowo wyzyskują rym jako środek wy
razu. Dochodzi tutaj do skontrastowania dwu światów: ludzi wykształ
conych, wysoko urodzonych oraz chłopów, prostaków, dwu kultur: wy
sokiej i niskiej, a także dwu typów komunikacji: oficjalnej i potocznej. 
Najbardziej widoczna jest owa dychotomia, gdy przyjrzeć się warstwie 
leksykalnej wypowiedzi obu postaci dialogu. Przykłady (pochodzące z ca
łego utworu) ilustrujące ten problem prezentuje tabela 1 (każda para ze
stawionych grup wyrazów pochodzi z jednej pary replik bohaterów).

Tabe l a  1

Warstwa leksykalna wypowiedzi Salomona i Marchołta

OFICJALNOŚĆ (Salomon) POTOCZNOŚĆ (Marchołt)

Niewiasta, która się Boga boi Kotka, która dobrą skórę ma

nauka i mądrość osieł, kakać, gnój, siuśkać
dusza zła, duch mądrości klin, drewno, drzewo
nauczać, syn doić, krowa
człowiek bogaty a mocny sęp
srom pies
przyjaciel, nieprzyjacielstwo gówno, dupa
śmierć, ubóstwo wrzód, goleń, boleść
leniwy, żebrać naga rzyć
ubogi przyjaciel trzebieniec
zły a zwadliwy człowiek umarła pczola

człowiek chytry albo złośliwy wilk, wilczyca

wszelkie zwierzę koń parszywy

mąż dwojakiego serca dwie drogi, porwać rzyć albo portki

niewiasta cudna na piersiach biała jako gołębica, na rzyci 

czarna i włochata jako kret

potrzeba, człowiek, grzeszenie wilk, jąć w łańcuch, kakać, gryźć

cześć doczesna szczenię, ogonem margać

wszystkie ścieżki, jedna droga wszystkie żyły, jedna rzyć

dobry mąż, dobra niewiasta dobra kolacyja, dobre gówno
mąż, niewiasta cudna pragnący, konew piwa dobrego

miecz podle boku gromada drew podle płotu



Zestawione słownictwo ukazuje sposób konstruowania kontrastu
jących ze sobą światów, estetyk, wartości, języków, dyskursów itp. obu 
bohaterów utworu. Interpretację leksyki pochodzącej z wypowiedzi 
Salomona i Marchołta można sprowadzić do kilku par antonimicz- 
nych stanowiących wykładnię i zarazem środek kategoryzowania 
świata właściwego dla obu dyskursów: ogół - szczegół, abstrakcja
- konkret, neutralność - nacechowanie, górnolotność - przy- 
ziemność, podniosłość - wulgarność, wyważenie - dosadność, 
wartości wyższe - wartości podstawowe, świat ludzi - świat 
zwierząt i przedmiotów itp. Dostrzec w tym miejscu można pewną 
zbieżność powyższych cech i wartości, charakterystycznych dla posta
wy Marchołta, i wyznaczników potoczności jako kategorii kulturowo- 
-komunikacyjnej, które wyróżnia Jerzy Bartmiński. Badacz wymienia 
następujące wykładniki potoczności: antropocentryzm, fizykalizm i bio- 
logizm, empiryzm, racjonalność „zdroworozsądkowa”, równoczesne ope
rowanie różnymi kodami, preferencja dla wspólnotowego widzenia 
świata, utylitarny punkt widzenia, nastawienie na porozumienie inte
gralne, dialogowość [Bartmiński, 1991: 41-42],

Z uwagi na to, że wypowiedzi Marchołta są bardziej nacecho
wane, odgrywają - jak się wydaje - rolę pierwszoplanową w komuni
kacie, głosy Salomona zdają się jedynie komplementarne, stanowią 
tło dla podstawowej tezy utworu, mówiącej o wyższości „mądrości po
tocznej”, wrodzonej nad nabytą. Kolokwialność i wulgarność wy
powiedzi Marchołta czynią z jego replik głosy dosadne, proste (pro
stackie wręcz), ale jednocześnie prawdziwe, bo obnażające często pu
stosłowie, napuszoność i mechaniczne przetwarzanie górnolotnych 
prawd, będące cechami opinii Salomona. Pozorna paralela między 
formą tekstu a cechami osobowościowymi postaci (Salomon - mądry, 
Marchołt - głupi) zostaje dzięki zastosowanemu zabiegowi kontrastu 
„odwrócona”, ulega reinterpretacji - odbiorca zaczyna wątpić w nie
życiowe prawdy króla, co pociąga za sobą stopniowe przekonywanie 
się do zdania niewykształconego grubianina. Została tu oczywiście 
wykorzystana wspólnota wiedzy o świecie jako podstawowy wy
znacznik wiedzy potocznej (zdroworozsądkowej), wspólnej wszyst
kim, a nie dostępnej jedynie dla wybranych. Znów zatem należało
by mówić o triumfie potoczności jako kategorii komunikacyjno-kul- 
turowej.

Innym konstytutywnym dla analizowanego tekstu gatunkiem 
mowy jest zagadka, pojawiająca się w rozmowie bohaterów często po
zornie niespodziewanie, stanowiąca niejako naturalny element dialo
gu, np.



Salomon: Gdzie jest twój ojciec i twoja matka, twój brat i twoja siostra?

Marchołt: - Ojciec mój robi w polu dwie szkody w jednej. Matka czyni sąsiadce 

swej to, czego jej więcej robić nie będzie. Brat zaś mój, siedząc za domem, 

zabija to, co znajdzie. Siostra moja opłakuje w łożnicy śmiech łoński.

Salomon: Co to wszystko znaczy?

Marchołt: - Ojciec mój jest na swym polu i chcąc zagrodzić ścieżkę, co przez pole 

biegnie, wtyka w nią tarninę, a ludzie przechodzący dwie ścieżki robią 

z jednej, a tak czyni z jednej dwie szkody. Matka moja zamyka oczy 

umierającej sąsiadce, czego jej więcej robić nie będzie. Brat zaś mój 

siedzi za domem w słońcu i trzymając przed sobą skóry, bije wszy, ile 

ich tylko znajdzie. Siostra zaś moja łońskiego roku pokochała nieja

kiego młodzieńca i wśród igraszek, śmiechów, miękkich uścisków i poca

łunków, z czego się wtenczas śmiała, teraz opłakuje brzemienność. 

[101- 102]

Jak już wspomniano, na pozór jest to „normalna” wymiana replik 
dialogu, wyzyskująca model pytanie - odpowiedź. Zagadka pojawia 
się mimochodem - na niewinne, zwyczajowe pytanie króla Marchołt 
odpowiada w sposób niezwykle ogólnikowy, tak formułując odpo
wiedź, aby wzbudzić w interlokutorze niedosyt i ciekawość, co z ko
lei sprowokuje zadanie kolejnego pytania. W drugiej replice Marchoł
ta dochodzi już do rozwikłania „tajemnicy”, które stanowi kolejny do
wód chytrości, zmyślności i inteligencji bohatera. Charakterystyczne 
dla zagadki struktura i kompozycja oraz repertuar wyzyskanych za
biegów stylistycznych i semantycznych służą w analizowanym utwo
rze przede wszystkim budowaniu sytuacji komicznej, rozwiązanie bo
wiem łamigłówki oparte zostało znowu na potocznym modelu rozu
mowania i kategoryzowania rzeczywistości, w znaczącym stopniu 
kontrastującym z „wykształconą mądrością” i ogładą Salomona. Za
gadki zresztą jako typy wypowiedzi zazwyczaj bazują na trawestacji, 
niedopowiedzeniu treści oczywistych, obrazowości, zaskoczeniu, czę
sto odsyłają do jakości sensorycznych, właściwych dla doświadczenia 
codziennego, potocznego właśnie. Całości dopełnia leksyka potoczna, 
zarówno wspólnoodmianowafi, jak i nacechowana ekspresywnie, któ
ra dodatkowo wzmacnia nieliterackie nacechowanie dyskursu.

Komizm utworu dostrzegalny jest także w strukturach narracyj
nych, niemniej dialog zazwyczaj stanowi przyczynek do zbudowania 
danej zabawnej sytuacji, np.:

K Termin „słownictwo wspólnoodmianowe” przytoczono za Andrzejem Markow

skim: „Należy bowiem przyjąć, że słownictwo odmian leksykalnych jest wewnętrznie 

niejednorodne: składa się z dwóch warstw [...]” [M a r k o w s k i, 1992: 10]. Pierwsza z nich 

to warstwa wyodrębniająca daną odmianę zwana słownictwem swoistym, druga na

tomiast to warstwa utożsamiająca, zwana słownictwem wspólnym.



Salomon: Co myślisz?

Marchołt: Myślę, iż tyle stawów zając ma w ogonie jak w chrzepcie.

Salomon: Jeźli tego nie doświatszysz, będziesz winien śmierci. — Potem, gdy Sa

lomon milczał, Marchołt począł spać. Któremu Salomon: Spisz, Mar

chołcie?

Marchołt: Nie śpię, ale myślę.

Salomon: Co myślisz?

Marchołt: Myślę, iż sroka tyle ma pierza białego, ile czarnego.

Salomon: Jeźli też tego nie dowiedziesz, tedy będziesz winien śmierci. — Potem, 

gdy zasię Salomon milczał, Marchołt począł spać i chrapać. Któremu Salomon: 

Spisz, Marchołcie?

Marchołt: Nie śpię, ale myślę.

Salomon: Co myślisz?

Marchołt: Myślę, iż nie masz tak nic świetlejszego nad dzień ani cudniejszego. 

Salomon: Zaż dzień jest bielszy niż mleko?

Marchołt: Tak jest.

Salomon: I tego masz doświatszyć. [...]

Tedy, [z] przykazania królewskiego, zająca szukano i przed króla przyniesiono, 

i dowiódł, i zliczył Marchołt, iż tyle stawów było w ogonie, ile w końcu chrzepta. Po

tem szukano sroki i przyniesiono przed króla, a Marchołt zliczył, iż tyle miała pie

rza białego, ile czarnego. Tedy Marchołt milczkiem garniec pełny mleka postawił 

w łożnicy królewskiej i zatkał, by tam światłość nie była, i zawołał króla. A gdy 

król chciał wnić do łożnice, wstąpił na garniec mleka i padłby był, by się był obie

ma rękoma nie zachwacił. - Tedy król rozgniewawszy się rzekł: Ty, zginęły synu, 

coś to uczynił?

Marchołt: Nie masz się gniewać dla tej rzeczy, zażeś nie rzekł, iż mleko jest świe- 
tlsze niż dzień? Czemużeś tak od mleka nie widział, jako od dnia? Roz

sądź to sam, jeźliciem krzyw!

Salomon: Bóg ci odpuść, odzienie moje pomazało się mlekiem, a dla twego uczyn

ku małom szyje nie złamał, a wszakożeś nie krzyw, boś sprawiedliwie 
uczynił. [104-106]

Podstawę konstrukcyjną powyżej przytoczonej sytuacji stanowi dia
log obu postaci oparty na repetycji tych samych formuł: Co myślisz? - 
Myślą, iż..., co można interpretować jako strukturalny wyznacznik roz
mowy literackiej raczej niż potocznej. Tak bowiem formułowane repliki 
dialogu wydają się sztuczne i nienaturalne dla komunikacji sponta
nicznej. Powtarzanie formuł rozmowy tworzy konstrukcję opartą na 
paralelizmie, który dodatkowo znajduje wyraz w następującym póź
niej fragmencie narracyjnym: kolejne spostrzeżenia Marchołta zostają 
potwierdzone, obawy Salomona zaś - rozwiane, a wszystko w tej sa
mej kolejności, w jakiej pojawiło się we wcześniejszym dialogu posta
ci. Sprawa znajduje szczęśliwe rozwiązanie wraz z przyznaniem ra
cji Marchołtowi. Co interesujące, nie wszystkie zadania, jakie wziął 
na siebie bohater, zostają wyjaśnione. Należy wierzyć, że Marchołt 
rzeczywiście policzył stawy w ogonie i chrzepcie (grzbiecie) zająca, jak



również porównał ilość pierza białego i czarnego u sroki. Należy są
dzić, że pozostawienie tych informacji bez komentarza czy bardziej 
szczegółowego wyjaśnienia miało wzmagać efekt komiczny tekstu - 
być może należałoby uznać przeprowadzone dowody za oczywiste dla 
wszystkich, nieznane zaś wybranym (Salomon).

Warto także zauważyć, że problematyka podjęta w zacytowanym 
fragmencie dotyczy spraw podstawowych z epistemologicznego - rzec 
by można - punktu widzenia: przewagi czegoś nad czymś, porówny
wania ilościowego i jakościowego, wzajemnego stosunku danych ele
mentów rzeczywistości. Wyłania się z tego świat wykreowany na za
sadzie potocznego kategoryzowania, wolnego od abstrakcji, a walory
zującego sensoryczny wymiar poznania (np. jakości, miary, barwy, ja
sności, światła). Wszystko ponadto zostaje odesłane do świata zwie
rząt lub przedmiotów codziennych, co stanowi potoczną scenerię przed
stawionej sytuacji. Podobnych scenek jest w analizowanym utworze 
znacznie więcej, a każda z nich kończy się „zwycięstwem” Marchoł
ta, który wrodzonym, chłopskim sprytem pokonuje uczonego króla 
Salomona, odwołując się do powszechnie znanych zabiegów i prawd, 
reprezentujących zdroworozsądkową wiedzę o świecie.

Taka kreacja świata przedstawionego, niepodporządkowanego wy
razistej fabule, faworyzująca kolażową konstrukcję epizodyczną, właści
wa jest staropolskiej literaturze kręgu nieoficjalnego, reprezentującej 
określony typ komizmu:

W romansie 1. poi. XVI w. pojawił się humor blazeński, którego istotą było ośmie
szanie kultywowanych przez wyższe warstwy społeczeństwa, uznanych wartości 
intelektualnych i moralnych poprzez zestawienie ich z wartościami uchodzącymi 

za niskie, ale zwyciężającymi z nimi w konfrontacji (np. błazen górujący intelek
tualnie nad mędrcem, sługa przewyższający sprytem i inteligencją pana). [M ic h a 

ł o w sk a , 1998: 386]

Od strony komunikacyjnej można by w tym przypadku mówić o róż
nych punktach widzenia reprezentowanych przez obu bohaterów. Przyj
muje się, że punkt widzenia to „czynnik podmiotowo-kulturowy, de
cydujący o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym m.in. o katego
ryzacji przedmiotu, o wyborze podstawy onomazjologicznej przy two
rzeniu jego nazwy, o wyborze cech, które są o przedmiocie orzekane 
w konkretnych wypowiedziach i utrwalone w znaczeniu. Przyjęty 
przez podmiot mówiący jakiś punkt widzenia funkcjonuje więc jako 
zespół dyrektyw kształtujących treść i strukturę treści słów i całych 
wypowiedzi, dających też podstawę do identyfikacji gatunków mowy
i stylów językowych” [Bartmiński, 1999: 105]. Dzięki temu założeniu za
uważa się wyraźną motywację różnic w percepcji świata Marchołta



i Salomona. Różnice owe uwypuklone zostają w konkretnych wypowie
dziach interlokutorów oraz globalnie - w całym tekście.

* * ★

Przedstawiona propozycja opisu wyznaczników, miejsca oraz funk
cji dialogu w staropolskiej literaturze popularnej pozwala zobrazować 
właściwości dawnej kultury nieoficjalnej, skupionej wokół kwalifikato
rów potoczności jako sposobu percepcji, doświadczania i deskrypcji świa
ta. Najlepiej oddaje ten problem wielokrotnie przywoływana wcze
śniej metafora „żywiołu potoczności”, który znajduje wyraz w określo
nej konceptualizacji rzeczywistości i przede wszystkim w szczegól
nym jej waloryzowaniu (reprezentowanym przez Marchołta), zwłasz
cza w zderzeniu z ujęciem oficjalnym (naukowym?) świata (właści
wym Salomonowi). Zestawienie dwu typów racjonalności wydaje się 
nadrzędnym problemem poznawczym i poniekąd estetycznym, stano
wiącym o niepowtarzalności tego kręgu piśmiennictwa. Swoista, lu
dowa filozofia Marchołta, wyrażana m.in. za pomocą tekstów repro
dukowanych (przysłów, zagadek), zostaje nobilitowana w porównaniu 
z systemem aksjologicznym i sposobem odbioru świata przysługu
jącymi kulturze oficjalnej, „uczonej”, której upostaciowieniem jest 
król Salomon. Dialog zaś jest jedynie formą powierzchowną, właści
wie w sposób paradoksalny obnażającą brak porozumienia interloku
torów, stanowi więc li tylko umowny kształt („pojemnik”) konstytu
owany („wypełniany”) zresztą za pomocą rozmaitych innych gatunków 
mowy.

Można stwierdzić, że podstawowa wymowa ideologiczna tekstu 
oraz jego szata stylistyczna służy nadrzędnemu celowi - funkcji lu- 
dycznej komunikatu, która wyraża się głównie poprzez przyjęcie per
spektywy odwrócenia wartości oficjalnych, z pozoru tylko ogólnie obo
wiązujących. Jednym słowem: należałoby mówić o podobnych utworach 
w kategoriach poetyki a rebours, waloryzującej potoczność jako ka
tegorię kulturowo-komunikacyjną oraz polifoniczność genologiczną 
dyskursu. Spostrzeżenia te znajdują potwierdzenie w analizach róż
nych tekstów i gatunków, jak też w obserwacji innych problemów do
tyczących dawnej literatury popularnej [Rejter , 2001; 2003; w druku].
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Artur Rejter

Le Dialogue dans la litterature populaire ancienne polonaise
-  entre le ton familier et la polyphonie du discours

Resume

L’article traite des indicateurs, du lieu et de la fonction du dialogue dans la 

litterature populaire des epoques anciennes. L’objet de nos recherches constitue le texte 

humoristique qui date du debut de la renaissance (d’apres certains de la fin du Moyen 

Age) intitule Rozmowy, jakie miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym, 

a wszakoż, jako o nim powiedają, bardzo z wymownym, z figurami i z gadkami śmiesz

nymi.

La proposition de la description presentee permet a illustrer les specificites de la 

culture ancienne ordinaire, orientee autour des quantificateurs de la familiarite com- 

me une faęon de perception, d’experimentation et de description du monde. La meta- 

phore de ,,1’element de familiarite” explique ce probleme de la meilleure faęon, qui se 

manifeste dans une conceptualisation bien specifiee de la realite et avant tout dans 

sa valorisation specifique (representee par Marchołt) surtout en opposition avec la 

conception officielle (scientifique) du monde (propre a Salomon). La confrontation de 

ces deux types de rationalite semble etre le principal probleme cognitif et en quelque 

sorte esthetique, decidant de l’unicite de ce type de litterature. La philosophie de Mar

chołt, remarquable et populaire, exprimee entre autres a l’aide des textes reproduits 

(dictons, devinettes) est valorisee par rapport au systeme axiologique et la faęon de 

perception du monde typique pour la culture officielle, „savante”, dont la personnalisa- 
tion est le roi Salomon. Ainsi le dialogue devient uniquement une forme superficielle, 

devoilant de maniere paradoxale l’absence d’entente entre les interlocuteurs, alors elle 

constitue seulement une forme conventionnelle assemblee de divers genres du langage.

On peut constater que la signification principale de ce texte et sa forme stylisti- 

que servent a un but superieur - la fonction d’un communique ludique, qui s’exprime 

essentiellement par la perspective de renversement des valeurs officielles, generale- 

ment observees. En un mot: on devrait parler des oeuvres similaires dans la catego- 

rie de la poetique a rebours, qui valorise la familiarite comme categorie culturelle et 

communicative et la polyphonie du discours.

Artur Rejter

Dialogue in the Old Polish Popular Literature
-  between the Colloquiality and Polyphony of Discourse

S u m m a r y

The present article concerns the determinants, role, and function of dialogue in the 

popular literature of former times. The research material consists here of the early 

Renaissance humorous text (some researchers say it comes from the late Middle Age) 

entitled: Rozmowy, jakie m iał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym,



a wszakoż, jako o nim powiadają, bardzo z wymownym, z figurami i z gadkami śmiesz

nymi (Conversations Wise King Salomon Had With Marchołt, the Coarse and Vulgar, Yet, 

So They Say, Very Well-Spoken, With Very Amusing Figures and Riddles).

The proposition of description, put forward here, allows us to depict the features 

of the ancient unofficial culture, focused as it is on the features of colloquiality tho

ught of as a way of perceiving, experiencing, and describing the world. This problem 

may be the most adequately represented by the metaphor of the „power of colloquali- 

ty” reflected in a specific conceptualisation of the reality, and, above all, in its pecu

liar way of valorising it (represented by Marchołt), particularly in the clash with the 

official (scientific) interpretation of the world (represented by Salomon). The juxtapo

sition of two types of rationality seems here to be the foremost cognitive, and, in a sen

se, also aesthetic, problem which determines the uniqueness of this kind of writing. 

Marcholt’s peculiar popular philosophy, expressed, inter alia, by means of reproduced 

texts (proverbs, riddles) is exalted here, as opposed to the axiological system and the 

way of perceiving the world characteristic of the official, „learned” culture embodied 

in the king Salomon. Dialogue is only a superficial form, which, paradoxically, is lay

ing bare the lack of the interlocutors’ mutual understanding, and it is, in fact, only an 

arbitrary shape constituted by means of various kinds of speech genres.

It may be concluded that the fundamental ideological message of a text, and its 

stylistic form, serves the supreme purpose — the ludic function manifesting itself 

mainly through the acceptance of the point of view consisting in a reversal of the offi

cial, and universally respected, values. In a word: we should be talking about the po

ems of this sort in the category of poetics a rebours, a poetics that appreciates collo

quiality as a cultural and communicative category and a source of the generic polyphony 

of discourse.



J o a n n a  S o b c z y k o w a

Uniwersytet Śląski

Eucharystia jako dialog

Problematyka rozmowy w określonym kontekście kulturowym, poj

mowanej jako akcja rozgrywająca się w czasie, zachęca do spojrzenia 
na to wydarzenie, jakim jest Eucharystia, „misterium chrześcijaństwa, 
w którym dzięki wszechmocnym słowom Jezusa Chrystusa dokonuje 
się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pańską; realizuje się 

jako eucharystyczna ofiara i jako sakrament zwany mszą w Kościele 
katolickim” (EK, 1983)1.

W niniejszym artykule zamierzam zwrócić uwagę na dialog i komu
nikację w aspekcie szerszym niż językowy, by wydobyć ważną cechę 
komunikacji także językowej.

We współczesnym polskim języku ogólnym leksem dialog jest używa
ny podstawowo w znaczeniu ‘rozmowy’: ‘rozmowa, zwłaszcza dwóch2

1 W przeszłości nazywano tak wyłącznie komunię, tj. sakrament Ciała i Krwi Pań

skiej (spotykamy się z tym użyciem także często i dzisiaj) [P uzyn ina , 1991: 479-485]. 

Leksem Eucharystia (z greckiego eucharistia) jest terminem liturgicznym, upowszech

nianym w tym znaczeniu po Soborze Watykańskim II. W języku greckim Nowego Testa

mentu występuje w znaczeniach: ‘wdzięczność’, ‘wyrażanie wdzięczności; dziękczynie

nie, podziękowanie’ oraz ‘dziękczynienie. Eucharystia (o Wieczerzy Pańskiej)’ [Popowski, 

1995], Por. termin literacki (retoryczny) eucharistikon ‘utwór zawierający podziękowa

nia za otrzymany dar’ [Ziomek, 1990: 64],

2 Określanie dialogu jako rozmowy dwóch osób (SWO, 1988), także w niektórych 

słownikach łacińskich, np. Jougan, 1992, prawdopodobnie wzięło się z pomieszania 

funkcji dwóch morfemów, wnoszących różne znaczenia do derywatów w języku źród

łowym, tj. greckim: liczebnikowego komponentu złożeń di(s) ‘dwa razy, drugi raz’, jak 

w wyrazie dioda ‘przyrząd dwuelektrodowy...’, czy też dyo ‘dwa’, jak w leksemie diarchia 

‘forma administracji i zarządzania o dwu autorytatywnych władzach', oraz prefiksu 

dió- ‘o kierowaniu danej czynności w różne strony, także o wzajemności’, jak w termi

nie językoznawczym diateza ‘różnicowanie form i kategorii czasownikowych według



osób’ [Do r o s z e w s k i, 1960]; ‘rozmowa zmierzająca do uzgodnienia sta
nowisk, poglądów, opinii toczona przez przywódców różnych grup lu
dzi; rozmowa dwóch osób dotycząca rzeczy istotnych’ [Du n a j , 1998]; 

‘kulturalna dyskusja między osobami o różnych przekonaniach, pro

wadzona w celu osiągnięcia porozumienia albo przynajmniej zbliże

nia poglądów’ [0 ’C o l l in s , 1993]; ‘rozmowa, zespół wypowiedzi co naj

mniej dwóch osób na określony temat’ [STL, 1998],
Filozofowie określają dziś dialog jako wzajemną prezentację poglą

dów i postaw, której uczestnikom zależy przede wszystkim na wytwo
rzeniu wspólnotowej więzi (w odróżnieniu od dyskusji, która ma okre

ślony przedmiot, przebieg i odmienny cel).
W filozofii spotkania dialog pojmuje się jako proces, który ma ini

cjować i umacniać międzyosobową więź, wzajemne zrozumienie, two

rzenie wspólnoty, współpracę. Podkreśla się wymaganie od uczestni
ków dialogu określonego z góry nastawienia: wyzbycia się uprzedzeń 

i wrogości (symboliczny „pocałunek pokoju”), tolerancji oraz gotowo
ści do uznania cudzych poglądów, otwartości na cudze argumenty. 
Dialog angażuje wszystkie wymiary osobowości człowieka: intelektual

ny, wolitywny, emocjonalny (w odróżnieniu od dyskusji, w której domi
nują czynniki intelektualne). Międzyosobowa więź (wzajemne udzie

lanie się partnerów), która jest celem dialogu, to stan wspólnego by
cia partnerów, nie dający się sprowadzić do stanu właściwego poszcze
gólnym partnerom dialogu. Dialog nie jest jedynie ciągiem aktów 

mowy, lecz stanowi międzypodmiotową rzeczywistość, pewne zdarze
nie, inicjowane przez obie strony: Ja-mówiący, Ty-słuchający (z ciągle 
zmieniającymi się rolami) oraz to - stanowiące treść dialogu. Konsty
tutywna dla dialogu jest świadomość wspólnotowego bycia z innymi 
[LFK, 1997],

Funkcjonowanie pojęcia dialogu w języku religii // wiary // Kościoła 
opiera się na jego rozumieniu podstawowym, właściwym językowi 
ogólnemu, choć nastąpiło tu przesunięcie z mówienia w sensie lingwi
stycznym na szerzej rozumiane ‘komunikowanie postaw’. Podręczny 
słownik teologiczny, przybliżający w sposób prosty podstawowe po

jęcia teologii, zaczyna opis znaczenia hasła dialog od definicji tego lek- 

semu w języku ogólnym, następnie zaś wyróżnia rodzaje dialogu we
dług posoborowej myśli Kościoła: dialog z całym światem, z wyznaw

cami religii niechrześcijańskich, z różnymi odmianami chrześcijań
stwa [0 ’C o l l in s , 1993].

s tr o n ’ (z gr. didthesis ‘r o z s ta w ie n ie ’). W  le k s e m ie  dialogos n a le ż a ło b y  w id z ie ć  p re f ik s  

dia- [por. Popow ski, 1995].



Teologowie podkreślają, że do istoty dialogu należy możność 
otrzymania i przyjęcia czegoś od kogoś [Ra h n e r , 1996]. Taka eksplika- 
cja dialogu kieruje myślenie ku pojęciu komunikacji, czyli tego rodza
ju udzielaniu, które opiera się na zdolności każdej osoby do słucha
nia i wolnego otwarcia się na innych i które prowadzi do wspólnoty 
między udzielającym a przyjmującym (słuchającym) - wspólnoty na
zywanej również komunikacją albo komunią (communio). W najdosko
nalszej formie komunikacji udzielający udziela przyjmującemu same
go siebie (samoudzielenie). Człowiek ze swą naturalną dyspozycją do 
komunikacji zawsze jest zdolny do tego, by przyjąć wezwanie Boga, 
w którym udziela On samego siebie, i stać się w ten sposób stałym 
partnerem Absolutu. Ten jednakże objawia się jako ucieleśniony Brat, 
tak że komunikacja z Bogiem w Jezusie Chrystusie jest prawdziwym 
wzajemnym wyrzeczeniem się i oddaniem samego siebie, które osiąga 
pełnię w komunikacji „niebieskiej” [Ra h n e r , 1996].

Dialog jest zatem formą komunikacji - językowej i niejęzykowej. 
Pojęcia przyjmowania i udzielania (dawania) pobrzmiewające w przy
taczanych tu rozumieniach dialogu w aspekcie komunikacji zyskują 
głębsze uzasadnienie, kiedy się sięgnie wstecz - do źródła leksemu 
komunikacja i jego rodziny, tj. do języka łacińskiego. Communicatio, 
communico i communio wraz z rdzennym munus w łacińskiej termi
nologii chrześcijańskiej oznaczają: munus ‘dar’; communicatio ‘dziele
nie się, dopuszczenie do udziału, współudział, uczestnictwo’; commu
nico, -are ‘udzielam, użyczam, dopuszczam do uczestnictwa w społecz
ności wiernych, włączam w społeczność Kościoła, przyjmuję Komunię 
św., porozumiewam się, udzielam wiadomości’; communio ‘(wspól
ność), komunia, jedność, łączność’ [Ma ł u n o w ic z ó w n a , 1994]. Takie też 
znaczenie prawdziwe i istotne3, choć ukryte, nieuświadamiane po
wszechnie, żyje w polskim latynizmie, a właściwie internacjonalizmie 
i dochodzi do głosu w wielu sytuacjach mówienia, zwłaszcza gdy w grę 
wchodzi odpowiedzialne, przemyślane posługiwanie się językiem w kon
taktach społecznych, z uwrażliwieniem na prawdę i dobro.

Według Jadwigi Puzyniny „»dzielenie się czymś z kimś«, które wy
nika z etymologii czasownika łacińskiego communicare, ma być w wy
padku mowy dzieleniem się swoimi autentycznymi myślami, uczuciami, 
aktami woli [...] to one mają stanowić munus, czyli »dar« [...]” [1988: 123]. 
Andrzej Bańkowski komunikację definiuje jako ‘łączność lokomocyjną 
albo informacyjną’ (znaczenie ‘obcowanie’ poświadczone od XVI w.) 
i wiąże z łacińskim communicare w znaczeniu ‘czynić wspólnym’ [2000],

:l Znaczenie członu etymon w greckim wyrazie etymologia SWO objaśnia jako ‘praw

da. istota, znaczenie’.



Eucharystia w swym przebiegu i tekście z dialogicznością właści
wą tej formie kultu jest niewątpliwie w wysokim stopniu skonwen
cjonalizowana - zrytualizowana4. W niniejszym artykule proponuję 
spojrzenie na liturgię eucharystyczną jako wypowiedź (akcję) daleką 

od mechanicznego, bezdusznego odtwarzania.
Chcę pokazać sposób konceptualizowania Eucharystii w katego

riach dialogu i komunikacji żywej, sięgającej w głębię ludzkiej aktyw
ności intelektualnej, wolitywnej, emocjonalnej i duchowej - w poro
zumiewaniu się Boga z człowiekiem, czyli komunikacji transcendent

nej [Be d n a r c zu k , 1988: 71-81]. Akcja liturgiczna rozgrywa się między 
uczestnikami, którymi są Bóg (Ojciec, Syn i Duch Święty) i ludzie 

zgromadzeni wraz kapłanem (jego funkcją jest przekazywanie posta
wy Chrystusa bądź postawy ludu). Znamienne dla relacji między 

uczestnikami dialogu liturgicznego są związki typu rodzinnego. Taki 
rodzaj kontaktu uważa się w sensie ścisłym za charakterystyczny dla 
rozmów potocznych [W il k o ń , 2003: 56], Także jednak do istoty zgro
madzenia liturgicznego należy poczucie więzi bratersko-siostrzanych: 

uczestnicy liturgii względem siebie są braćmi, względem Boga dzieć
mi, On zaś jest ich Ojcem. W  odróżnieniu od zwykłej rozmowy potocz

nej czy nawet konwersacji ludzi w liturgicznej komunikacji z udzia
łem Boga trudno mówić o symetryczności ról aktantów (niektórzy 
mówią tu o partnerstwie). Bóg wprawdzie zniża się do człowieka, 

podczas gdy człowiek ukierunkowuje się ku Niemu w górę, nie zmie
nia to jednak faktu, że chodzi o spotkanie dwóch nierównych sobie 
partnerów.

Eucharystia to wydarzenie podniosłe, radosne świętowanie, język 
wypowiedzi liturgicznych jest więc podniosły, styl wysoki, chociaż nie 
wyklucza się wypowiedzi bardziej spontanicznych, np. w modlitwie 
wiernych, zwłaszcza w małych wspólnotach.

4 O . M u l l e r o v a  [1998: 302] za jedną z podstawowych zasad budowy i przebiegu 

mszy uważa zmienność (wymienność) i powtarzanie, wpływające na jej dialogiczność 

i rytualizację. U początków chrześcijaństwa liturgia eucharystyczna nie była tak sfor

malizowana jak dziś, nie miała też obligatoryjnych ograniczeń czasowych. Sw. Justyn 

(100-167), który w swej Apologii szczegółowo przedstawia liturgię eucharystyczną 

wczesnochrześcijańskiej wspólnoty, zaznacza nie przewidziany z góry czas trwania czy

tań i modlitw eucharystycznych: „Tedy czyta się Pamiętniki apostolskie albo Pisma 

prorockie, póki czas na to pozwala", „przełożony zanosi modlitwy oraz dziękczynienia, 

ile tylko może, lud zaś z radością odpowiada: Amen” [D r a b in a , 1991: 44-45]. Wiado

mo, że główne modlitwy eucharystyczne, jak kanon czy prefacja w liturgii rzymskiej aż 

do VI w. były improwizowane [Na d o i.s k i , 1992: 40],



* * *

Rozważania opieram w głównej mierze na tekście przeznaczonym dla 
szerokiego kręgu odbiorców (tzn. nie specjalistycznie teologicznym). 
Wprowadza on w języku wiary w zagadnienia liturgii, właściwego 
dla niej myślenia, mówienia i działania zmierzającego do owocnego 
skutku. Jest to zbiór katechez autorstwa ks. dr. Włodzimierza Cyra
na, zatytułowany Mystagogia liturgiczna5. Eucharystia [Częstochowa 
2000], Pokazuje on chrześcijańskie myślenie o Eucharystii, jej inter
pretację zgodną z intencjami Kościoła i Jezusa. Akcja liturgiczna jest 
tu niezwykle jasno przedstawiona jako dialog w sensie lingwistycz
nym splecionym z pozalingwistycznym, z uwzględnieniem właściwych 
im uwarunkowań pragmatycznych. Wiele w tym tekście wyrażeń na
zywających mówienie, słuchanie, czytanie, rozumienie, myślenie, poj
mowanie, dawanie, spotkanie, przybywanie. Przede wszystkim zaś 
opisuje on Eucharystię w aspekcie przeżycia tego misterium. Żeby nie 
zagubić charakterystycznych rysów języka tych katechez, nasycone
go ekspresją, czerpiącego obficie z języka biblijnego (moją lokalizację 
cytatów biblijnych umieszczam w nawiasach kwadratowych), przyto
czę kilka jego fragmentów, wprowadzających ogólnie w przebieg i ję
zyk liturgii (cytaty czasem modyfikuję, co sygnalizuje skrót por. przed 
symbolem C). Pomijając problematykę ekspresywności, zwrócę uwagę 
na charakterystyczne czynności dialogowo-komunikacyjne uczestni
ków liturgii (Boga, kapłana i wiernych, stanowiących Lud Boży), wy
dobyte ze wstępu i części pierwszej tekstu, zatytułowanej W głąb 
Eucharystii [s. 7-30],

Celebracja liturgiczna z jej językiem (szeroko rozumianym), myśle
niem, obrazowaniem i wartościowaniem, symbolami, znakami, gestami 
zakorzeniona jest w kategoriach pojęciowych kultury biblijnej. Zna
ków, którymi posłużył się Bóg, aby przemówić do ludzi, użył Jezus, 
ustanawiając Eucharystię, one też funkcjonują w liturgii dziś sprawo
wanej w Kościele6. Sam Chrystus jest obecny w liturgii w osobie ka

3 Ten greckojęzyczny termin oznacza ‘wprowadzenie w tajemnice, wtajemniczenie’.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa odnosił się do nauk poprzedzających przyjęcie 

chrztu przez katechumenów. W dzisiejszym użyciu oznacza katechezę i teologię tkwiącą 

korzeniami w głębszym przeżyciu Boga i ukierunkowaną na upowszechnienie takiego 

przeżycia [ 0 ’C o l l in s , 1993].
15 Niewerbalne znaki komunikacji liturgicznej - symbole, ryty i gesty znane z hi

storii zbawienia Starego Testamentu - wskazują na niewidzialną obecność Boga, np. 

świeca - znak Chrystusa - Światła, tabernakulum - znak nieustannej obecności Boga 

pośród wierzących; gesty: stawanie, klękanie, pochylanie głowy. Są też znaki gestyku- 

lacyjno-słowne, jak np. podawanie dłoni na znak pokoju (dawniej miał on postać świę

tego pocałunku), bicie się w piersi czy znak krzyża na początku Eucharystii, czyniony



płana; w słowie Bożym (zwłaszcza w Ewangelii1)', w konsekrowanym 
Chlebie i Winie, które stały się Jego Ciałem i Krwią, a przez to nie tyl
ko oznaczają, ale prawdziwie i rzeczywiście uobecniają Pana (Jego obec
ność w tym znaku jest najintensywniejsza8); w całym zgromadzeniu 
wiernych, będących świątynią Pana [por. C: 10-11].

Mówiąc językiem rozpatrywanej katechezy mistagogicznej, Mszę 
świętą można określić jako

uobecnienie ofiary krzyżowej Chrystusa, która jest skondensowaniem Jego zbaw

czej misji służenia ludziom aż do odkupienia ich przez śmierć na krzyżu. Dla chrze

ścijanina stanowi ona model życia ziemskiego: żyć jak Jezus służąc braciom 

i uwielbiając Boga przez codzienne składanie Mu ofiary ze swego świętego życia 

[por. C: 12].

Bezsprzecznie podstawowymi warunkami udziału w Eucharystii 
jako dialogu z Bogiem są dla chrześcijan wiara, nadzieja i miłość, z któ
rych ostatnia jest relacją dwukierunkową - od człowieka do Boga i od 
Boga do człowieka. Nieodzownym warunkiem owocnego uczestnictwa 
w Eucharystii jest stan świadomości:

[...] chrześcijanin wie, że Bóg go wezwał; stara się posiąść wiedzę o rzeczach Bo

żych i zabiega o ich głębsze zrozumienie; Duch Święty ma pomóc wierzącym peł

niej pojąć naukę o zbawieniu [por. C: 11-12],

Oto jak wyraża się nastawienie chrześcijanina do Eucharystii: jest 
dla niego wielkim wydarzeniem spotkania ludu powołanych9 ze swoim

przez kapłana i wiernych, mówiący o pojednaniu Boga z ludźmi w Chrystusie (por. 

C: 11 i 14).

7 Erazm z Rotterdamu, przekonany o wyższości ducha nad ciałem i rozumienia 

duchowego (alegorycznego) B iblii nad „cielesnym” (literalnym) obecność Chrystusa 
w Ewangelii pojmował dosłownie, choć dawał temu wyraz w wypowiedziach nasyconych 

frazeologią metaforyczną: „[...] jeżeli Chrystus obiecał, że będzie z nami zawsze, aż do 
skończenia świata, to obietnicy tej dotrzymuje przede wszystkim w tym Piśmie, gdzie 

dotąd czujemy żywe Jego tchnienie i skąd mówi do nas - ośmieliłbym się powiedzieć

- niemal skuteczniej, niż gdy przebywał wśród ludzi. Mniej widzieli, mniej słyszeli 

Żydzi, niż ty widzisz i słyszysz w pismach ewangelistów, byłeś tylko miał oczy zdolne 

widzieć i uszy zdolne słyszeć” (Paraclesis) [Dom ańsk i, 1988: 30-32].

* Poza językiem religijnym i poetyckim nie zwykło się używać intensivów w odnie

sieniu do pojęcia obecności czy życia, podczas gdy Biblia zna np. zwrot mieć życie 

w obfitości [J 10,10],

B Takie jest chrześcijańskie znaczenie nowotestamentowego terminu ekklesia, 

oznaczającego Kościół jako wspólnotę powołanych. Jego pierwowzór, starogrecki termin 

ekklesia, będący derywatem rzeczownikowej nazwy czynności ekklesis od czasownika 
ek-kaleo ‘wywołuję z domu na zewnątrz’ znaczył zatem ‘zespół (ogół) wywołanych z domu 

w celu pełnienia funkcji publicznej’ [Bańkow ski. 1992: 57].



Bogiem: wiara w obecność Boga w kościele każe mu już w drodze na Mszą 
św. myśleć z przejęciem o tym, że zaraz spotka się z Panem. [por. C: 14] 

Liturgia w przeważającej części opiera się na przekazie słownym, jej 
pierwsza część nosi nawet nazwę liturgii Słowa. Słowo w liturgii jest 
mówione głośno (często śpiewane) lub szeptem (tylko przez celebran
sa), przez jednego uczestnika lub całe zgromadzenie. Ma ono formę 
czytań biblijnych, kazania (homilii), modlitw - o tekstach ustalonych 
lub, rzadziej, jak w przypadku modlitwy wiernych, improwizowanych. 
Bez względu na wymienione tu (czy inne) monologowe formy komuni
kacji liturgicznej10, nie ulega wątpliwości, że w czasie liturgii z Bogiem 
się rozmawia i taki punkt widzenia nas tu interesuje. W liturgii Sło
wa mówi Bóg, a człowiek Go słucha ze świadomością, że został wezwa
ny przez Boga, z wolą zrozumienia, radością i nadzieją spotkania Go. 

Nawet w liturgii Słowa dialog nie zawsze ma postać werbalną.

Chrystus w Ewangelii nieustannie zaprasza ludzi do myślenia i poszukiwania: 

jaki jest sens Jego misji, co oznaczają przypowieści, jaki sens mają Jego cuda? 

[C: 11].

To zaproszenie nie jest sformułowane językowo, ale wierni słucha
jący tekstu ewangelicznego czują się wezwani, by odnaleźć jego sens 
stosujący się do nich samych. W liturgii greckiej oraz papieskiej diakon 
przed Ewangelią obwieszcza, że będą wypowiadane słowa mądrości 
(sofia), wzywa do powstania (orthoi) i skupienia uwagi (próschomen).

Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jest Bogiem mówiącym i słuchającym. Na 

kartach całej Biblii mówi o swoich planach zbawienia ludzi i czeka na odpowiedź 

wiary [por. C: 14]. [...] Być zaangażowanym w dialog oznacza najpierw zasłuchać 

się w słowa mówiącego, aby dobrze go zrozumieć. [Wierny] podejmuje więc wy

siłek, aby pojąć mowę Boga, aby rozważać słowo [C: 15] [...] Słucha z napię

ciem każdego słowa czytanego z Pisma św., rozumie je - jego język religijny: 

obrazowy, symboliczny; archaiczny, ale aktualny [...] (por. C: 9].

Innym rodzajem komunikacji niewerbalnej, polegającym na wy
mianie darów nie będących słowami, jest liturgia ofiary. Przebiega ona

10 Kwestię przenikania się dialogu i monologu w komunikacji liturgicznej sygna

lizuje O. M u llek ova  [1998: 301], za J. Mukarovskim. Badacz ten stosunek między mo

nologiem a dialogiem określił jako „dynamiczną polaryzację, w której zależnie od śro

dowiska i czasu raz przewagę zyskuje dialog, kiedy indziej monolog” [M u k a 6o v s k y , 

1970: 190]. STL mówi o dwóch typach mowy - monologu i dialogu, przenikających się 

nawzajem, „[...] np. w wypadku, gdy wypowiedzi jednego z uczestników rozwijając kon

sekwentnie jakąś ideę dominują nad wypowiedziami pozostałych rozmówców, które 

stanowią dla tamtych jedynie tło (na tym polega zwykle d. mistrza z uczniami)".



z udziałem również wielu dialogowych wypowiedzi językowych. Tu przy
toczę jedynie opis ogólnie zarysowujący tę część akcji liturgicznej. Wi
dać, jak wiele w nim orzeka się w kategoriach dawania - otrzymywa
nia (częściowo też dialogu słownego):

[Wierny] słyszy [z ust kapłana] Dobrą Nowinę, że zapowiadany Mesjasz - Jezus 

przychodzi teraz ze swą zbawczą mocą: Pan z wami! [por. Łk 1,28 Pan z Tobą!] [...] 

pała jego serce [Łk 24,32], pragnie zobaczyć i zatrzymać Zbawiciela (C: 9). 

[...) Ta część Mszy św. jest zaproszeniem do pełnego zaangażowania się (C: 17). 

Przychodzimy, aby usłyszeć Boże wezwanie do czynienia z siebie ofiary miłej 

Bogu, płynące z czytanego słowa Bożego, z oglądania, jak na ołtarzu Chrystus 

wydaje się za nas (C: 12-13), krzyk Bożej miłości do nas dochodzący z ołtarza 

(por. C: 24). [...] Następuje więc wymiana darów: człowiek daje to, co otrzymał 

od Boga (siebie i owoce swej pracy), a Bóg daje człowiekowi siebie [w Chlebie 

i Winie] - udzia ł w swym bóstwie przez Komunię z Nim (por. C: 16). Tak jak 

na ofiarę Syna Ojciec odpowiedział wskrzeszeniem Go z martwych i przyjęciem 

również Jego Człowieczeństwa do udziału w swej boskiej chwale, tak na ofiary 

wiernych odpowiada samooddaniem się im w Synu: To jest Ciało moje... Bierz

cie i jedzcie! [por. Mt 26,26] (C: 17).

Czynności dialogowo-komunikacyjne uczestników liturgii, re
prezentowane przez wyrażenia pochodzące z całego tekstu źródłowego, 
proponuję zaobserwować w uporządkowaniu na komunikację werbalną 
i niewerbalną oraz z rozróżnieniem czynności Boga i czynności ludzi.

Komunikacja werbalna

Mówienie Boga wyraża się w rozpatrywanym opisie uerbami di- 
cendi (mówić, przemówić, powołać, powiedzieć, zapowiadać, wezwać, 
zapraszać, obiecać, polecić, zachęcać, krzyczeć), a także uerbami infor- 
mandi (przekazać), zwłaszcza nazwami z pola semantycznego widzenia 
(objawiać, wyjawiać, ujawniać, zapowiadać obrazami, oświecać, pod
kreślić, wskazać).

Odbiór mowy Boga jako reakcja niewerbalna opisywana jest wy
rażeniami aktywności intelektualnej (słuchać, myśleć, poszukiwać, ro
zumieć, pojmować, rozważać, przypominać sobie, budzić pamięć, być 
przekonanym) i emocjonalnej (pałanie serca).

Odpowiedź na mowę Bog przybiera postać słowną. Wierni odpo
wiadają pełnym tekstem, tj.: słowami Psalmu, podniosłym Alleluja, 
[wyznaniem wiary] „Wierzę w jednego Boga”, włączeniem się w chóral
ny głos ludu.



Mówienie człowieka jest mówieniem ludu, ludu w łączności z ka

płanem bądź w reakcji na jego słowa, wreszcie w łączności z Chrystu
sem (podczas modlitwy Ojcze nasz). Przeważają oczywiście nazwy z po
la semantycznego mówienia (uwielbiać, dziękować, prosić, błagać, za

nosić błagania, wyznawać, proklamować, wypowiadać Amen, odpowia
dać w dialogu, zanosić modlitwy, wołać, wstawiać się; obwieszczać, 
oznajmiać, pozdrawiać, zachęcać, wyznawać wdzięczność, wspominać, 
chwałić II wygłaszać doksologię, wzywać do modlitwy, wypowiadać sło
wa konsekracji, objaśniać); w funkcji nazw mówienia występują po
nadto określenia metaforyczne z pola uczuć, typowe dla języka reli
gijnego wznieść serce (wznieść serce do Boga znaczy wybuchnąć dzięk
czynieniem - w odniesieniu do modlitwy i ofiary, o czym także dalej) 
oraz wzdychać z tęsknotą (o modlitwie eucharystycznej). W opisach czyn
ności mówienia pojawiają się nazwy gestów: wznosi swe ręce ku Ojcu 
(o modlitwie Jezusa, którego uobecnia kapłan wykonujący ten gest); 
wyciąga ramiona do Ojca i przedstawia ofiarę Chrystusa jako ofiarę 
Kościoła.

Odbiór mowy człowieka przez Boga polega na słuchaniu i wysłu
chaniu: Bóg jest mówiący i słuchający.

Komunikacja niewerbalna

Pozasłowne działanie Boga względem człowieka to darowanie:
Czynność dawania opisywana jest wyrażeniami z rodziny dać i synoni
mami (obdarzyć, oddać, wydać się, samooddać się, dać udział, udzie
lać, wprowadzić do udziału, ofiarować się); z pola semantycznego je

dzenia i picia (karmić, dać kosztować, wlewać krew do wnętrza). Da
wanie wyraża się też przez wskazanie konkretnych darów, będących 
skutkami obdarowania człowieka, jak zmiłowanie, ogarnięcie mocą, 
zbawienie, pokój, łaska.

Reakcją niejęzykową człowieka na Boga i Jego dary jest posta
wa przyjmowania konkretnych darów i, co charakterystyczne, w im

pulsie powodowania czynności odwrotnej - darowania innym siebie.
Intelektualny/duchowy odbiór Boga, Jego obecności w świecie 

i na ołtarzu, jest wieloraki. W opisie tej fazy dialogu znajdują się na
zwy czynności z pola semantycznego widzenia (dostrzegać, oglądać, wy
glądać, patrzeć, nie przegapić), myślenia (rozpoznać, myśleć, spra
wować pamiątkę, zanurzyć się w Misterium II wejść w głąb Misterium),



słyszenia (usłyszeć). Wszystkie te wyrażenia oddają postawę kontem
placyjną człowieka.

Działaniem człowieka jest składanie darów Bogu. Wyrażenia z cza
sownikiem dać i synonimy (przynieść dary, czynić II złożyć II składać 
ofiarą, ofiarować). Charakterystyczne, że pojęcie daru człowieka dla 
Boga funduje się (paradoksalnie) na takiejże relacji skierowanej 
przeciwnie - od Boga do człowieka: człowiek daje to, co otrzymał od 
Boga. Relacja ofiarowania Bogu siebie przeniesiona zostaje na benefi
cjentów ludzkich, co wynika z przyjętego w racjonalności chrześcijań
skiej utożsamienia Chrystusa z ludźmi tworzącymi Kościół: składać 
Bogu ofiarą z siebie znaczy służyć braciom aż do szaleństwa krzyża.

Jako nazwa czynności modlitewnej złączonej z ofiarniczą funkcjo
nuje też dziękczynienie (zob. wcześniej w wykazie czynności werbal
nych ludzi). W omawianym tekście jest ona użyta w wyrażeniu meta
językowym unaoczniającym relację synonimii wobec wznieść serce do 
Boga.

Bóg reaguje na ofiarę człowieka niewerbalnie w Komunii,
kulminacyjnym akcie komunikacji liturgicznej. Jego działanie nazwa
ne jest, podobnie jak reakcja na ofiarę Syna, odpowiedzią. Wyraża się 
ona w działaniu (wskrzeszenie, przyjęcie do chwały, samooddanie się): 
odpowiedzieć wskrzeszeniem, samooddaniem się; Boża odpowiedź 
(przez Jego oddanie się człowiekowi w Komunii św.; wymiana darów).

Istota tego momentu Eucharystii opisywana jest w kategoriach 
pojęciowych typowych dla języka przeżyć mistycznych. Znajdują się 
tu wyrażenia o semantyce ruchu (nawiedzić, zbliżać się do wnętrza, 
wkroczyć do serc, przychodzić, stanąć), przestrzeni (bliskość, spotkać, 
dosięgnąć, dotknąć, przygarnąć), relacji część — całość (jedność II zjedno
czyć, włączyć się, udział II dziełić się), widzenia (ujrzeć twarzą w twarz), 
substancji (zagęszczająca się obecność).

* * *

Przedstawiony opis działań werbalnych i niewerbalnych, jakie się 
dokonują w Eucharystii, pokazuje dowodnie, że jest to komunikacja, 
która zmierza do komunii i tak się realizuje w planie językowym i nie- 
językowym, tj. działania: dawanie II ofiarowanie. Działanie (liturgię 
ofiary) pojmuje się w kategoriach językowych (zaproszenie, krzyk Bo
żej miłości). W sposób służący prymarnie dialogowi słownemu określa 
się reakcję niewerbalną na działanie (dawanie): odpowiedzieć wskrze
szeniem, samooddaniem się. Częstą odpowiedzią na mówienie są po
stawy intelektualno-duchowe (myślenie, poszukiwanie, przypomi
nanie, przekonanie) czy emocjonalne (pałanie serca) oraz mówienie



złączone z działaniem przy zaangażowaniu uczucia (wzniesienie serca 
jako wybuchnięcie dziękczynieniem w modlitwie i ofierze). Czynności 

intelektualno-duchowe człowieka (oglądanie, dostrzeganie, myślenie, 
przypominanie sobie, rozpoznawanie, zanurzenie się w Misterium, usły
szenie krzyku Bożej miłości) są też reakcją na Boże działanie. Wzorcową 
rzeczywistością komunikacyjną akcji liturgicznej jest wymiana darów 
i komunia.

W sytuacji dialogowej Eucharystii komunikacja jest w ścisłym sen
sie przekazywaniem (wymianą) darów, którymi mogą być słowa, myśli 
i postawy wewnętrzne, dobra duchowe, intencje, rzeczy i osoby - przede 
wszystkim zaś osoba Boga.

W świetle historii religii i języka religijnego nie ma radykalnego roz
działu między słowem i działaniem symbolicznym. Słowo jest rzeczy
wistością działającą (działaniem), a akcja symboliczna proklamuje, 
objawia pewne treści [Na d o l s k i, 1992: 8]. Jeśli Bibłia nazywa Słowem 
Syna Bożego, to znaczy, że Bóg najdoskonalej wypowiedział się w swo
im Synu, inaczej mówiąc - Syn Boży jako Słowo jest wypowiedzią Boga.

W perspektywie szerszej niż tylko językoznawcza komunikacja poj
mowana jako ‘wzajemne czynienie daru’ żyje w znaczeniu właściwym, 

podstawowym, nie ograniczającym się do mówienia. Zmienia się hie
rarchia planów funkcjonowania tego pojęcia: sfera lingwistyczna staje 
się tu wtórna wobec interakcyjnej rzeczywistości spotkania. Takie jest 
filozoficzne, socjologiczne i religijne (teologiczne) rozumienie dialogu.

W odniesieniu do Eucharystii pozostają zasadne cechy dialogu 
wymieniane na początku rozważań, odnoszące się do innych sfer wer
balnych i niewerbalnych działań ludzkich, jak to, że dotyczy rzeczy 
istotnych, wymaga nastawienia pokojowego, realizuje więź między
osobową (wspólnotę) - inicjuje ją  i umacnia, jest spotkaniem, zbliżeniem, 
dialogiem Mistrza z uczniami, przechodzącym często w monolog.

Komunikacji liturgicznej przysługują też komponenty aksjologicz
nej perspektywy rozmowy: szczerość, bliskość, porozumienie; waż
kość (istotność; wzajemnie zaakceptowana przez uczestników wizu
alna i poznawcza uwaga), przewaga współpracy nad współzawodnic
twem, nastawienie na kontakt i potwierdzenie związków społecz
nych, spotkanie, obecność, czas, oddany do dyspozycji partnerowi, 
umożliwiający budowanie i odczuwanie relacji współuczestnictwa 
[Piętk ow a , 2003: 204-205].

Mówienie (i myślenie) o Eucharystii jako dialogu, nawet jeśli sta
nowi ona rytuał, może pokazać, że jest to rytuał wypełniony mistyką: 
rzeczywistym, żywym spotkaniem dążących do tego stron — Boga i czło
wieka oraz ludzi między sobą.



Podkreślmy wreszcie, przywołując słowa wielkiego humanisty na
szych czasów, że „»kultura Eucharystii« służy krzewieniu kultury dialo
gu, który znajduje w niej siłę i pokarm”11.
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Joanna Sobczykowa 

L’Eucharistie comme un dialogue 

R e s u m e

La problematique de la conversation dans un contexte culturel defini, consideree 

comme une action qui se deroule dans le temps, a pousse l’auteur ä examiner le pheno- 

mene de l’Eucharistie. Par consequent eile analyse le dialogue et la communication 

dans un aspect plus large qu’uniquement culturel, pour faire ressortir un trait impor

tant de la communication, aussi la communication linguistique.

Dans l’article l’auteur a presente la faęon de conceptualiser l’Eucharistie dans les 

categories du dialogue et de la communication vive, remontant au fond de l’activite 

intellectuelle, volitive, emotionnelle et spirituelle de l'homme - dans le contact de Dieu 

avec l’homme, autrement dit dans une communication transcendantale.

Les reflexions sont fondees sur un texte destine ä un large cercie de lecteurs (c’est- 

-ä-dire un texte qui n’est pas specifiquement theologique) - le recueil des catecheses 

ecrites par pretre docteur Włodzimierz Cyran intitule Mystagogia liturgiczna. Eucha

rystia.



Joanna Sobczykowa 

The Eucharist as a Dialogue 

Su mma r y

The problem of conversation in a specific cultural context, conversation thought of 

as an action taking place in time, made the author have a look at the special event cal

led the Eucharist. In view of this, she analyses dialogue and communication in a wi

der than merely linguistic context, so as to bring out this important feature of com

munication, including also the linguistic communication.

She presents the ways of conceptualising the Eucharist in terms of dialogue and 

living communication which goes deep into one’s intellectual, volitional, emotional and 

spiritual activity, and finally reaches the level of God communicating with man, that 

is the transcendental communication.

The author bases her considerations on the text, which is meant for a wide audien

ce (it is not a specialist theological text), that is on the cycle of catecheses by Rev. Dr 

Włodzimierz Cyran called Mystagogia liturgiczna. Eucharystia (Liturgical Mystagogy. 

The Eucharist).



J o a n n a  P r z y k l e n k

Uniwersytet Śląski

Usprawiedliwianie grzechu, czyli kilka uwag 
o staropolskim i współczesnym 

znaczeniu wyrazu usprawiedliwiać (się)

Wszelkie werbalne i niewerbalne zachowania człowieka mogą pod
legać społecznej ocenie. Granica między akceptowalnością ludzkich 
działań a dezaprobatą wyrażaną wobec nich jest często płynna i bardzo 
silnie związana z normami kulturowymi obowiązującymi w danej gru-

Warto przypomnieć, iż zasady regulujące ludzkie sposoby ko
munikowania się nie mają charakteru uniwersalnego. Ogólne mak
symy Paula H. Grice’a mogą przecież w różnych kulturowo społeczeń
stwach mieć zupełnie odmienne realizacje. Zasadniczo w języku pol
skim czy w językach europejskich za charakterystyczny i elementar
ny wyznacznik kurtuazji językowej uznajemy np. nieprzerywanie 
wypowiedzi mówiącemu, sygnalizowanie, iż to, co mówi, absorbuje 
naszą uwagę. Okazuje się jednak, że językowy savoir-vivre zależ
ny jest od kultury, w której dany interlokutor wzrósł i którą repre
zentuje. Postulat, by w trakcie dyskusji tylko jedna osoba była przy 
głosie, nie znajduje np. w ogóle zastosowania w wiosce Antigua, we 
wschodnich Indiach, którą Karl Reisman [Hu d s o n , 1996: 117] opisu
je następująco:

Antiguan conventions appear, on the surface, almost anarchic [...]. The start of 

a new voice is not in itself a signal for the voice speaking either to stop or to in

stitute a process which will decide who is to have the floor. When someone enters 

a casual group, for example, no opening is necessarily made for him; nor is there 

any pause or other formal signal that he is being included [...]. When he feels re

ady he will simply begin speaking. He may be heard, he may not [...]. If he is not



heard the first time he will try again, and yet again [...]. Eventually he will be he

ard or give up.1

Kolejne założenie głoszące, iż dla fortunności aktu komunikacji 
korzystny jest brak luk, jak najmniejsza ilość przerw w kontakcie 
nadawczo-odbiorczym, nie jest wymogiem konwersacyjnym w Anti

gua. Chęć przekazania informacji, która jest nadrzędną intencją na
dawcy, w niektórych społecznościach w ogóle nie jest obecna. Można 
by nawet sądzić, że autor wypowiedzi chce być niekomunikatywny i na 
przykład w odpowiedzi na pytanie kto to jest? nie identyfikuje, nie na
zywa imieniem osoby, którą zna. Richard A. Hudson twierdzi, iż takie 

zachowanie językowe (w europejskiej kulturze uważane za niegrzeczne) 
to znak obawy nadawcy przed złymi siłami wyższymi (nazwanie osoby 
może sprawić, iż złe siły zwrócą na nią uwagę i wpędzą ją  w kłopoty) 
[Hudson, 1996: 118].

Powyższe przykłady ukazują jak ocena ludzkich działań słownych 
(i niesłownych) jest uwarunkowana kulturowo i ściśle związana z kon
wencjami obowiązującymi w danym języku. Co się jednak stanie, kie
dy np. w polszczyźnie granice akceptowalności przekroczymy, kiedy 
normy społeczne zostaną złamane (świadomie lub nieświadomie) 
i nasz współrozmówca poczuje się urażony? W takiej sytuacji pomoc
ny jest akt usprawiedliwienia, językowy akt grzecznościowy, który 
niewłaściwe postępowanie pozwoli wyjaśnić. Werbalna czynność 
usprawiedliwiania służy podtrzymywaniu i poprawianiu relacji mię
dzy ludźmi. Zatem w momencie naruszenia zasad kulturowych obec
nych w języku z pomocą przychodzi nam grzecznościowa norma na
kazująca wyjaśnienie swego postępowania.

W niniejszym artykule proponuję zastanowić się w perspektywie 
diachronicznej nad czynnością wyrażaną czasownikiem usprawiedli
wiać (się). Określenie znaczenia staropolskiego i porównanie go ze 
współczesnymi sensami, jakie ten czasownik niesie, pozwoli ukazać 
zmiany w zakresie kulturowych uwarunkowań czynności usprawie
dliwiania.

1 „Konwencje obowiązujące w wiosce Antigua zasadniczo można uznać za niemal 

archaiczne. Zabranie głosu [przez jednego ze wspólrozmówców - J.P.] nie jest samo 

w sobie sygnałem do tego, by inny głos zaprzestał mówienia lub by ustalono, kto te

raz ma być przy głosie. Jeśli ktoś np. wchodzi do przypadkowej grupy, to nie jest on 

ani w tej grupie przedstawiany, ani nie ma pauzy czy formalnego sygnału, że został 

on włączony [do rozmowy - J.P.]. Kiedy bowiem czuje się gotowy, zaczyna po prostu 

mówić. Niekoniecznie musi być słyszany. Jeżeli nie zostanie usłyszany za pierwszym 

razem, próbuje znowu i znowu [...]. W końcu zostanie usłyszany lub podda się”. Tłum. 
własne.



•k ic *

Obecność słowa usprawiedliwiać poświadczona jest przez teksty 
z XIV i XV wieku. Jego występowanie - zarówno w aspekcie dokona
nym, jak i niedokonanym - w tak wczesnej fazie istnienia polskiego 
piśmiennictwa pozwala sądzić, że jest to leksem należący do jednej 
z najstarszych warstw zasobu leksykalnego polszczyzny. Stosowany 
był głównie w tekstach o charakterze religijnym i sądowym. SStp2 
notuje takie znaczenia interesującego nas wyrazu:

- usprawiedliwiać - ‘oczyszczać z winy, z grzechu’:

- Genze wsprawyedlywyasch nyemylosczyve i thez ozywyasch vmarle (SStp);

- usprawiedliwić, usprawiedliwić się
1. ‘oczyścić z winy grzechu’

- Panie Iesu Krzyste, pastyrzu dobry, szprawyedliwe zachoway, grzeschne 

vspravyedlyw peccatores iustifica (SStp);

2. usprawiedliwić się — ‘wytłumaczyć się, uzasadnić swoje postę
powanie’

- Taky pan dowyedzye a vsprawyedly<wi> syąn [...] dwyema przisyansznyko- 

ma..., eze tho sprawyedlywye podług przerzeczonego vstawyenya takąn summa py- 
enyandzi... wzyaął;

- Then czlovyek..., kthory my szyo/ oblygowal poth tem prawem V<aszej> 
M<iłości>, ysz my myal ząplaczysz na szwyathy Szymon cztery szlothe..., thv my 

szya nye vszpravyethlyvyl, gdzye szyą przeth Vaszą Myloszcz oblygoval (SStp).

Obie instytucje, których dotyczą przywołane egzemplifikacje: Ko
ściół i sąd, reprezentują główne, choć nie jedyne, instancje państwa 
polskiego, które zapewniały krajowi stabilność i stanowiły o jego ist
nieniu. Sąd, jako instytucja państwowa, stał na straży prawa polskiego, 
którego obecność określała sytuację narodu wobec innych państwo
wości. Z kolei Kościół poprzez swą działalność w Polsce potwierdzał 
w świecie niezależne istnienie kraju. Role, jakie pełniła tak instytu
cja Kościoła, jak i sądu w średniowiecznej Polsce, determinowały cha
rakter powstającego piśmiennictwa. W swych początkach wiązało się 
ono przecież z najważniejszymi kwestiami bytu państwowego, do któ
rych zaliczyć można chrystianizację narodu polskiego i scalanie po
szczególnych obszarów kraju oraz ludności tam zamieszkującej w je

- Por. wykaz skrótów na końcu artykułu.



den, spójny organizm państwowy. Początkowo respektowanie przepi
sów regulujących stosunki wewnątrzpaństwowe nie było zjawiskiem 
powszechnym. Z czasem stało się jednak obowiązkiem ludności żyją

cej w Polsce.
Słowo usprawiedliwiać/usprawiedliwić stosowane w tekstach sta

ropolskich wiąże się etymologicznie i słowotwórczo z wyrazem spra
wiedliwość. Związek ów jest dokumentowany przez artykuł hasłowy 
w SL * sprawiedliwie, który to leksem określany jest jako przestarzała 
forma niedokonana czasownika usprawiedliwiać. Z powyższego wy
nikałoby, że istniały leksemy:
- usprawiedliwiać;
- *sprawiedliwie (Król wyrozumiawszy sprawę, sprawiedliwie się we 

wszystkim ukrzywdzonemu kazał SL);
- usprawiedliwić.

Możemy przypuszczać, iż początkowo funkcjonowały one na tych 
samych znaczeniowych zasadach, jak i współczesna grupa wyrazów: 
nieść, nosić, unieść. Autor SL w przypadku omawianego tu wyrazu 

podkreśla progresywność czasownika usprawiedliwiać i analizowa
ną grupę słów porządkuje w następujący sposób:
*sprawiedliwić - usprawiedliwiać - usprawiedliwić 

(ndk) (contin.) (dk)
Badany tu łeksem związany etymologicznie z wyrazem sprawie

dliwość łączy się tym samym ze słowami: sprawiedliwy, sprawny, 
prawny. Wobec tego sytuuje się blisko wyrazu prawo. Przymiotniki 
sprawiedliwy/ sprawiedlny powstały na bazie sprawny i stały się jego 
formami synonimicznymi co najmniej po wiek XVI, bo do tego cza
su, jak pisze Aleksander Brückner [Brückner, 1996], sprawny znaczy
ło ‘sprawiedliwy, szczery, istotny’. Natomiast rozszerzenie postaci 
podstawowego przymiotnika o morfem dl- to zapewne wpływ języka 
czeskiego.

SStp podaje m.in. następujące znaczenia słów grupy słowotwór
czej sprawa: 
sprawa
znaczenie 2: ‘usprawiedliwianie się, oczyszczanie z zarzutów, udowod
nienie niewinności’

— Rok pewny gym poloszywszy na sprawą abo dokonanye swey nyewynnosczy.

sprawiać
znaczenie 2: ‘usprawiedliwiać, wykazywać niewinność’

- Panye, podpomozi mye w sządny dzen s<p>rawyao duszą moia!



sprawić
znaczenie 2: ‘usprawiedliwić, uniewinnić, wykazać niewinność, za
sadność, słuszność’

- Sedi bosze spraweni (Puł: sprawyone) sami w sobe.

- Zle przed tobo czinil iesm, bi sprawon w molwach twogich.

- Gdyby czlowyek, masz albo zona, nalezon nye w malszenstwye (‘w małżeń

stwie’)..., kako ony tego szye mayą sprawycz?

sprawiedliwoć
‘postępowanie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi’ 
sprawiedliwość

1. ‘boskie prawo moralne, boska nauka moralności’
2. ‘postępowanie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, 

uczynek słuszny, wynikający z zasad moralnych’
3. ‘słuszny, bezstronny sąd, wyrok, obiektywne osądzanie’
4. ‘słuszność, racja’ 

sprawiedliwy
znaczenie 4: ‘oczyszczony z zarzutów, usprawiedliwiony, uwolniony 
od posądzenia, niewinny’

- Acz kmyeczye gwałt... vczinilibi..., acz syąn sprawyedlywi s tego tho gwał

tu... nye vczinyą mayąn bicz karany.

sprawienie
znaczenie 2: ‘usprawiedliwienie, wykazywanie niewinności’

- Nye bądzely mocz odzynecz, esz przypvsczon kv sprawyenyv alybo kv vka- 

zanyv swogej nyewynnosczy.
- Aczby yąth (sc. zbieg),... gemv ma bycz dan sąd na sprawyenye.

Jak można zauważyć, przywołany materiał słownikowy doby sta
ropolskiej dokumentuje użycie powyższych leksemów (poza: sprawo
wać) w znaczeniu bliskim usprawiedliwiać/usprawiedliwić (się). Tę 
bliskoznaczność sensów potwierdza również materiał SL i na przykład 
podanym dalej słowom przypisuje m.in. takie znaczenie:
- sprawnie - ‘sprawiedliwie’,
- sprawa - ‘sprawę komu dawać, sprawować się komu o co, wywodzić 

się z czego, wymierzać się’,
- sprawować się o co komu - ‘wywodzić się z czego, odpowiadać na co, 

wymierzać się, tłumaczyć się’,
- sprawota - ‘sprawowanie się, usprawiedliwianie’.

Współczesne znaczenia wyrazów: sprawa, sprawić, sprawiać, 
sprawny nie mają już w swej konstrukcji semantycznej sensów bliskich



czynności usprawiedliwiania. Podobieństwa między nimi tkwią tylko 
w ich wspólnej cząstce praw-.

Natomiast sprawiedliwość, sprawiedliwy w podawanych przez SD 
znaczeniach nie są tak bliskie, jak w XIV, XV wieku, sensowi ‘uspra
wiedliwiać’. Pozostają jednak w tym samym obszarze leksykalnym 
języka, a mianowicie w grupie słów, które nazywają zjawiska, cechy, 
działania właściwe człowiekowi i dotyczą kontaktów międzyludzkich. 
Kontaktom tym może towarzyszyć instytucja (np. sąd), ale mogą być 
to również relacje pozbawione charakteru oficjalnego (instytucjonal
nego) i nie zawsze obowiązujące wszystkich członków danej społecz
ności. Byłyby to normy regulujące interpersonalny kontakt uczestni
ków działań (np. słownych), jakie podejmują oni względem siebie.

Ponadto, leksemy te wiążą się ze słowami prawo, prawny, co sytuo
wałoby brane pod uwagę wyrazy w bardzo ważnym wymiarze polskie
go słownictwa — wymiarze etycznym. Wszystko to bowiem, co jest 
zgodne ze zwyczajowym prawem normującym stosunki międzyludz
kie w określonej społeczności, jest sprawiedliwe. Co więcej, Aleksan
der Brückner zaznacza, iż cerk. prawić o znaczeniu ‘sądzić’ (od prawo
- ‘sąd’) w wielu językach (np. czeskim, polskim) przeszło w mówić 
[B rückner, 1996]. Przymiotnik prawy stał się również podstawą lek- 
semów prawda, prawdziwy itp. Z powyższego wynika, iż słowo uspra
wiedliwiać etymologicznie wywodzone od prawy zawdzięczałoby temu 
przymiotnikowi dwa sensy:
- ‘czynić zgodnie z prawem’,
- ‘czynić zgodnie z prawdą’.

Zauważmy, że słowo usprawiedliwiać dzięki swej etymologii wią
że się z kategorią prawdy i zapewne w dobie staropolskiej było po
strzegane jako słowne działanie prawdziwe. Poświadczają ten sąd 
także współczesne postaci badanego słowa w grupie języków zachod- 
niosłowiańskich:
czeski — ndk 1) ospravedlńovat; 2) omlouvat; 3) zdtivodńovat, odüvod- 

ńovat,
- dk 1) ospravedlnit; 2) omluvit; 3) zdüvodnit, odüvodnit; 

słowacki - ospravedńovat’ (się - sa).
Najbliższe polskiemu wyrazowi są jego odpowiedniki: słowacki 

oraz pierwszy z czeskich leksemów. Podstawą ich budowy znów jest
- jak w przypadku polskiego słowa - rdzeń sprawiedl-. Z kolei cze
skie omlouvat należałoby wiązać z polskim omówić czy wymówić, które 
to słowa w swych dawnych znaczeniach niosły także sens usprawie
dliwiania. Zdüvodnovat, odüvodnovat słowotwórczo pokrewne pol
skim dowodzić, udowadniać, swą budową wskazywałyby raczej na 
samą formę podejmowanej czynności słownej. Oto osoba usprawiedli



wiająca się/kogoś dowodzi, posługuje się dowodami dla usprawiedli
wienia się/kogoś lub też coś staje się dowodem, a tym samym - wy
starczającym usprawiedliwieniem.

Zmiany znaczeniowe leksemu usprawiedliwiać (się), choć istotne, 
nie są na tyle zaawansowane, by nie dostrzegać związku między po

czątkowym a współczesnym etapem występowania tegoż wyrazu. 
Wiąże się on - i w staropolskich, i w dzisiejszych kontekstach - z jed
nej strony z ‘tłumaczeniem swego/czyjegoś postępowania’, z drugiej
- z ‘oczyszczaniem z win, uniewinnianiem’. Jednak w średniowiecz
nej polszczyźnie słowo to pojawia się w kontekstach religijnych (jako 
synonim wybawiać, oczyszczać z grzechu) oraz prawniczych i sądo
wych.

Współczesne usprawiedliwiać? zasadniczo nie funkcjonuje na grun
cie prawnym. Dziś w sądzie można być winnym, można uniewinnić się 
(być uniewinnionym), dowodzić swej/czyjejś niewinności, mieć alibi, 
ale nie usprawiedliwiać (się). Wyjątkiem byłby czyn popełniony w afek
cie, gdzie uczucie w pewnym stopniu tłumaczy winę oskarżonego. Ale 
właśnie wyjaśnia ją  w pewnym tylko stopniu, a to z kolei znaczy, iż 
winnego nie oczyszcza całkowicie ze stawianych mu zarzutów. Zna
czenie badanego w tej pracy leksemu uległo modyfikacji, bo wyraz 
zaczął pojawiać się w innym typie kontekstu. Dzisiejsze usprawiedli
wianie dotyczy relacji międzyludzkich, którym nie ma obowiązku to
warzyszyć ani Kościół, ani państwo (instytucja państwowa).

"k * *

Omawiany w niniejszym artykule czasownik etymologicznie ści
śle wiąże się z wyrazami stanowiącymi dwie bardzo ważne kategorie 
etyczne: prawda, prawo. Porównując staropolskie i współczesne kon
teksty występowania usprawiedliwiać (się), dostrzegamy pewną 
zmianę znaczeniową. Za zmianę znaczeniową uważam historyczne 
przeobrażenie któregoś z komponentów zawartości informacyjnej 
wyrazu lub wszystkich łącznie4. Według Danuty Buttler [Buttler , 1967: 

25] na zawartość treściową znaku składają się:

' Por. znaczenia odnotowane w SD: usprawiedliwiać, usprawiedliwić 1. ‘oczyszczać 

kogo z zarzutów, dowodzić czyjej niewinności, tłumaczyć kogo przed kim’; 2. ‘tłumaczyć, 

motywować, uzasadniać co, wyjaśniać powód, motywy działania’; 3. ‘wykazywać ko

nieczność, nieodzowność czego; stanowić wytłumaczenie, dostateczny powód, motyw 

czego’; 4. częściej ndk ‘potwierdzać słuszność, trafność czego’; usprawiedliwiać się, uspra

wiedliwić się - strona zwrotna czasownika: usprawiedliwiać, -wić.

J Jest to przyjęcie założenia, jakie przedstawiła w swej pracy D. Buttler [Bu t t ler , 

1967: 25],



a) jego odnośność przedmiotowo-logiczna, tj. zdolność uobecniania 
w świadomości odbiorców wypowiedzi konkretnych przedmiotów 
i całych ich klas,

b) jego walor emocjonalno-stylistyczny (ta wartość emocjonalno-sty- 
listyczna nazw, która ma charakter skonwencjonalizowany, usta

bilizowany w społecznym uzusie),
c) jego wartość systemowa, tj. „miejsce” w opozycjach leksykalnych, 

synonimicznych, antonimicznych, słowotwórczych itp.

Leksem usprawiedliwiać (się) zmienia przede wszystkim swój
komponent emocjonalno-stylistyczny. W dobie staropolskiej wiązany 
z mówieniem prawdy nie pozwalał odbiorcy wątpić w szczerość, praw
domówność tłumaczącego się/kogoś. Zwłaszcza iż usprawiedliwianie 
kierowane było do Boga - jako prośba, przez instytucję Kościoła (Bóg, 
który wie o każdej winie człowieka, więc nie należy kryć grzechu - 
postulat szczerości), oraz do instytucji państwowej - sądu (przysięga 
obligowała do uczciwości). Współcześnie także oczekuje się od czło
wieka mówienia prawdy, jednak nie ma istniejących poza istotą ludz

ką czynników determinujących ową szczerość działań słownych (jak 
np. przysięga)5. Wątpliwości co do uczciwego charakteru usprawie
dliwienia są utrwalone językowo w postaci zwrotów:
- Paluszek i główka to szkolna wymówka.
- Tłumaczy się winny.
- Każdy święty ma swoje wykręty.

Współczesne dostrzeganie w usprawiedliwianiu kłamstwa po
twierdza synonimiczna i znacznie rozbudowana grupa wyrazów typu: 
wymówić się, wyłgać, wykpić.

Obserwowana zmiana jest także motywowana kulturowym (a nie 
tylko językowym) kontekstem występowania wyrazu usprawiedli
wiać. Analizowany w tym artykule czasownik nazywa wszak czynność 
komunikacyjną określaną przez badaczy jako rodzaj rozmowy o mo
tywach [Hałas, 1987: 138—140], a także jako grzecznościowy akt mowy 
[por. uwagi na ten temat: T ermińska , 1991; M arcjan ik , 1993; A nusiewicz, 

M a rcjan ik , (red.) 1992; J abczyk , 2002 i 2003], Kategoria motywu wska
zuje przecież na ten aspekt działań, którym jest szukanie przez osobę 
wyjaśnienia własnego postępowania i postępowania innych. Nato
miast kategoria grzeczności obliguje „winnego” do usprawiedliwienia

* Czynników „zmuszających” interlokutorów do szczerych wyjaśnień nie ma w kon

taktach nieoficjalnych czy neutralnych. W takich bowiem relacjach szczerość wypowie

dzi zależy jedynie od woli mówiącego. Natomiast w pewnych sytuacjach oficjalnych, jak 

np. składanie zeznań, wymóg prawdomówności jest strzeżony przez regulacje prawne 

(tu: kara za składanie fałszywych zeznań).



się, a zatem konwencja jest elementem sprawczym omawianego dzia

łania językowego. Brak tegoż aktu może być przecież odebrany przez 
otoczenie jako sygnał lekceważenia jego istnienia i działalności.

Usprawiedliwienie jako akt etykietalny jest postrzegany pozy
tywnie. Nie zawsze jednak cele, jakim zostaje podporządkowany, moż

na uznać za uczciwe. Należy przecież pamiętać o fałszywych wyjaśnie
niach ludzkiego postępowania. Ponadto normatywna grzeczność 

usprawiedliwiających wypowiedzi oraz ich szablonowość sprzyjają 
podejrzeniom co do uczciwości składanych wyjaśnień. Świadomość 

takiego stanu rzeczy oraz zasada językowego savoir-vivre’u — „bądź 
grzeczny” (w rozmowie) - sprawiają, iż specyfiki omawianego aktu 
należy dopatrywać się w jego nieustannej - na obecnym etapie rozwoju 

języka — oscylacji między tym, co uczciwe, akceptowane, aprobowane 
społecznie, a tym, co nieuczciwe, odrzucane, nieszczere. Konteksty, 

w jakich leksem usprawiedliwiać (się) występuje, nieraz wskazują na 
ambiwalentne postrzeganie wypowiedzi tłumaczącej czyjeś postępo
wanie. Bez wątpienia jednak usprawiedliwianie pozostaje wciąż dzia
łaniem szlachetnym, jakim było w dobie staropolskiej. Negatywne 

oceny dotyczą samego nadawcy lub też intencji tłumaczeń. Natomiast 

usprawiedliwienia nieustannie służą człowiekowi w jego kontaktach 
z innymi osobami. Szlachetne w swym dawnym znaczeniu (por. zna
czenia staropolskie), dziś czynią nas grzecznymi i w pełni tę funkcję 
realizują, skoro wciąż się usprawiedliwiamy.
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Joanna Przyklenk

L'excuse du peche c’est-ä-dire quelques remarques 
sur la signification du verbe excuser (s') 

dans le polonais ancien et contemporain

Resume

L’article constitue une illustration de la these sur le conditionnement culturel de 

la communication linguistique Nous analysons la problematique de changement du 

contexte du verbe excuser (s’). La comparaison des contextes d’apparition de ce mot 

dans le polonais ancien et contemporain mene ä la conclusion que la modification 

semantique de ce verbe est liee aux transformations de son composant emotionnel et 

stylistique. Nous avons aussi souligne le fait que dans le polonais contemporain excu

ser (s’) evoque une action verbale determinee comme un acte de parole ceremonieux, 

done l’explication de quelqu’un qui doit servir ä „restaurer” et/ou ameliorer des rela

tions humaines.



Joanna Przyklenk

Justification o f Sin, or Some Remarks 
on the Old Polish and Modern Meaning 

of the Word ‘usprawiedliwiać (się)’ (Excuse Oneself)

S u m m a r y

The present article constitutes an illustration of the idea of the cultural involve

ment of linguistic communication. The author raises the problem of the contextual 

change in the usage of the verb ‘usprawiedliwiać (się)’. A comparison of the Old Polish 

and modern contexts of using the word in question leads to the conclusion that the se

mantic change of this word is connected with the transformations of its emotional and 

stylistic aspects. In the article, the author emphasise also the fact that in Modern Po

lish ‘usprawiedliwiać (się)’ refers to a verbal action described as a speech act belon
ging to the verbal etiquette, that is the act of somebody’s excusing oneself which is to 

serve the purpose of improving or amending the interpersonal relations.



I w o n a  L oew e

Uniwersytet Śląski

Strategie paratekstowe w prasie 
Na wybranych tytułach 

z połowy XIX i poczajtku XX wieku

Niniejszy artykuł prezentuje parateksty prasowe, czyli te prze
strzenie gazet i czasopism, które miast podawać wiadomości, kom
presują je, reduplikują treść i są „smyczą” dla tekstu korpusu, który 
następuje po swojej eskorcie - bezpośrednio lub kilka kolumn dalej. 
Ta relacja przestrzenna, a w konsekwencji temporalna jest dla para- 
tekstu bardzo istotna, o ile nie konieczna przy wydobywaniu go spo
śród innych tekstów kultury. Jaki bowiem sens poznawczy ma percy- 
powanie paratekstu PO zapoznaniu się z tekstem-korpusem?

Metaforę „smyczy” wykorzystałam na podstawie tłumaczenia an
glojęzycznej nazwy tego typu tekstów w prasie — lead (lid). Uaktual
nia ona zarazem i sposób powiązania korpusu z lidem (istnienie obu 
w ramach jednego medium), i uzależnienia lidu od tekstu (jak smycz ist
nieje dla zwierzęcia, aczkolwiek nie odwrotnie). Jeśli zatem w artyku
le mam nawiązywać do konwersacji, to w rozumieniu projektowanej 
przez paratekst interakcji, w której ten ostatni inicjuje kontakt między 
tekstem prasowym a jego czytelnikiem (funkcja prefacjalna), a w odpo
wiedzi adresat podejmuje lekturę tekstu właściwego, który w tej wy
mianie komunikacyjnej jest tematem.

Związek z konwersacją widziałabym jeszcze w tym, że redundan
cja informacji, jej paralelność, a nawet nagromadzenie treści poznaw
czych w jednym dyskursie to wszak cechy, które przypisano jasno kul
turze oralnej [ O n g , 1992], Obfitość oraz nadmiar to oczywista potrzeba 
ludzi mówiących, gdyż ucho o wiele wolniej nadąża niż oko, z kolei każ
dy sposób powtórzenia informacji jest sygnałem istnienia zamierzo



nego audytorium, jest poszukiwaniem odbiorcy, a nawet jego przywoły
waniem. Skoro zaś dałoby się osadzić parateksty w oralności, to jasne 

się stanie naturalnie, że w tej kulturze tekst nie istnieje bez słuchacza, 
a zatem interakcyjność jest tam nieustannie aktualizowana i jest jej 
cechą obligatoryjną.

Natomiast historię tak rozumianej konwersacji pragnę zobrazo
wać paratekstami obecnymi w polskojęzycznych gazetach i czasopi
smach z połowy XIX i początku XX wieku. Będzie to jedynie rekonesans 
tej problematyki ze względu na charakter niniejszej publikacji, nawet 
bez próby porównania z sytuacją dzisiejszą. Pozostanie mi odesłać 
Czytelnika do medioznawczej i edytorskiej charakterystyki lidów we 
współczesnej prasie i czasopismach [Bortnowski, 1999; Fras, 1999; 
Bauer, Chudziński (red.) 2000] oraz opracowania genologicznego zapo
wiedzi prasowych [Wojtak, 2004], Zainteresowanego Czytelnika infor
muję także o publikacjach poświęconych paratekstom w innych współ
czesnych mediach, które zostały napisane przez Romualdę Piętkową 
[2001, 2004a, 2004b] oraz przeze mnie [2003, 2004a, 2004b, 2004c, 
2004d],

W opisie i komentarzu opieram się na dziennikach „Czas”, „Dzien
nik Polski”, „Kuryer dla Wszystkich”, „Kuryer Polski” oraz tygodnikach 
„Tygodnik Ilustrowany”, „Przegląd Tygodniowy życia społecznego, lite
ratury i sztuk pięknych”, „Przegląd Lwowski”, „Nowiny dla ludu wiej
skiego” i „Prosto z mostu”.

*  *  *

Zacznę prezentację od spisów treści lub — jak mówią określenia 
sprzed lat obecne w analizowanej prasie - „spisów numeru”, „treści nu
meru”, „spisów rzeczy”, które były obecne we wszystkich tygodnikach, 
a drukowano je na pierwszej stronie. Spis nie jest w nich ani nowością 
prasową, ani typograficzną. Potwierdzenie tego znajdujemy w wielu 
miejscach:
- Danuta Danek przypomina, że odkryte katalogi sumeryjskie były 

niczym innym jak pierwszymi w historii kultur ludzkich spisami ty
tułów utworów literaękich [Da n e k , 1980: 89];

- w nawiązaniu do tego pisze, że powieść XVII- i XVIII-wieczna mia
ła spisy treści zadziwiających rozmiarów [Da n e k , 1980: 113];

- winieta słynnego XVII-wiecznego „Merkuriusza...” wyglądała tak: 
„Merkuryusz Polski extraordynaryiny. De Data 23. Februarij, 1661. 
Zamykaiący w sobie...”.
Cechą ważną spisów w analizowanych numerach zatem jest postać 

ich wzorca kanonicznego, który zawiera: n a g ł ó w e k  (architekst)



i wyszczególnione t y t u ł y  gazetowych artykułów (w liczbie większej 
niż jeden, aczkolwiek nie musi obejmować treści całego numeru, lecz 
publikacje uznane za ważne z perspektywy redakcji), np.:

TREŚĆ NUMERU 

Rok 1861 poezya (z drzeworytem). - Kronika tygodniowa. - 

Samuel Maciejowski (z drzeworytem). — Czytanie w Polsce (z drzeworytem). — 

Kronika roczna. - Rozmaitości. - Wiek przeszły i wiek 

teraźniejszy (z czterema drzeworytami). - Szachy. - Rebus.

[„Tygodnik Ilustrowany” 1861, nr 67, s. 2]

Ale inne tygodniki wydawane w tym czasie w spisie podawały już 
n u m e r y  st ron,  na których rozpoczynały się artykuły, oraz p l a ny  
niektórych z nich, a więc np.

S p i s  r ze cz y :

Str.
1. Quesque tandem! Uwagi poświęcone 

„stróżom ducha narodowego”..........73
2. Zwierzenia poety..............................88

3. Jasnow idzen ia  polityczne.............. 95

4. Józefa Szujskiego „Roztrząsania i Opo
wiadania historyczne” przez A***....97

5. Uczta na cześć ks. Prałata Koźmia- 
na................................................108

6. Z Notatek popa Moskiewskiego przez 
Franciszka Lutrzykowskiego......... 116

7. Listy ze Lwowa: Wystawa krajowa - 

Czas -  Głos z Warszawy - K rytyka 

p. Dunajewskiego - Gazeta Narodo
wa i Dziennik Warszawskij -  Teolo

g ia  Ruchu Literackiego -  J a k  Ty
dzień pojmuje egoizm?.................122

8. Mowy Ojca Św.:

a) do kardynałów...................................128

b) do patrycyatu rzymskiego................130
9. Kronika:

I. Przyczyna sympatyi ku Rossyi w spra

wie wschodniej...................................131

II. Z Rzymu: Ojciec Św. przeciw 

zm iennikom  - żydzi i relikwie - 

Pielgrzymki - Testament - Mgr 

Czacki - ks. M argotti - M łody 

artysta i Ojciec Św...................132

III. Biskupi i Starokatolicy - Breve Oj

ca. Św. - Nawrócenia..................135

IV. Katolicyzm liberalny a Breve O j

ca Św.............................................136

V. Z notatek literackich: Cerkwie, popi 

i obrazy w Moskwie - Katolickie pis
ma we Lwowie — Bonus Pastor......137

VI. Ze Lwowa: Do Emigracyi Chłopskiej
- W Niemczech — Czesi — Dary dla 
Papieża od kleru rusk, i 00 . Domini
kanów........................................... 138

VII. Na kielich dla Ojca Św. - Świętopie
trze - Na pielgrzymkę do Rzymu...140 

[„Przegląd Lwowski” 1877, z. 2, s. 1]

Podobny kształt przyjmuje spis treści w „Przeglądzie Tygodniowym”, 
zachowując numerację stron oraz plany niektórych artykułów, i to 
właśnie ten wzorzec przetrwał do dnia dzisiejszego. Oczywiście ist
nieją wzorce alternacyjne dla tak określonego kanonu, jak dzieje się 
to w każdym gatunku, lecz są one stosowane dopiero współcześnie. 
Wzorzec spisu w tygodnikach jest historycznym śladem dążenia do



precyzji w formułowaniu informacji prasowych, taki spis może fak
tycznie odpowiedzieć na pytanie o miejsce umieszczenia artykułu (nu
mer strony), a nawet jego części (plan artykułu). Stopień precyzji nie 
zależy nawet od objętości czasopisma, ponieważ 7-stronicowy „Tygod
nik Ilustrowany” i 70-stronicowy „Przegląd Lwowski” mają ten typ pa- 
ratekstu, natomiast 70-stronicowe „Prosto z mostu”, wydawane w la
tach 30-tych XX wieku, spisu rzeczy nie ma. Na koniec roku kalenda
rzowego natomiast ukazywał się spis rocznika z podziałem nie tyle chro
nologicznym, co gatunkowym, np. artykuły, felietony, recenzje itd. Nie 
znaczy to, że redakcja tygodnika nie pozbawia swego czytelnika precy
zyjnej informacji, ani też że nie przyjmuje postawy dialogicznej, ale o tym 
nieco dalej.

Bywa, że plan artykułu wypunktowany w spisie ma dokładne od
zwierciedlenie bezpośrednio przed tekstem i przypomina dzisiejszy 
l id  a r t y k u ł u  publicystycznego, w którym redakcja streszcza, ko
mentuje, ocenia, dramatyzuje ów artykuł. W przejrzanych czaso
pismach znajdziemy, co ciekawe, przykłady l i d ów  s t r e s z c z a j ą 
cych (sama ich nazwa plan na to wskazuje); mają one postać równo
ważników lub zdań eliptycznych, a także wyrażeń, odpowiadających 
na pytania typowej informacji prasowej co? gdzie? kiedy? kto? jak? 
dlaczego?

Druga możliwość to brak przed artykułem planu obecnego w spi
sie (to przypadek mów Ojca św. Z Rzymu, odnotowany w zacytowa
nym spisie na stronie 132), ale i odwrotnie, czyli trzeci sposób eskorty 
tekstu, tylko przed nim samym (to natomiast przypadek tekstu pt. 
Jasnowidzenia polityczne, odnotowanego w cytowanym spisie na stro
nie 95). Ponadto w badanym okresie są widoczne także z ab i eg i  na 
s p i s i e  t r e ś c i, prowadzące do postaci l i d u  o c e n i a j ą c e g o  
l ub  k o me n t u j ą c e g o ,  a będące pochodną aktualizowania funkcji 
fatycznej i perswazyjnej. Odnieśmy się do zacytowanego planu tek
stu pt. Listy ze Lwowa, który jako lid ma postać następującą:

(Polemika o wystawę krajową - Porozumienia posłów. - Natrętność Czasu - Co 

warte sprawy krajowe»wobec „zwycięstwa Turcyi przed wojną?” i nieśmiertelne 

grzechy Kroniki Codziennej - Głos z Warszawy bez echa we Lwowie - Zdania 

profesora Polońskiego - Lwowskie obroki dachowne - Krytyka p. Dunajewskiego

- Pokrewieństwo myśli i ducha Gazety Narodowej z Dziennikiem Warszawskim 

w sporach religijnych - Teologia Ruchu Literackiego - Rozgrzewanie ducha naro

dowego - Jak Tydzień pojmuje egoizm?) [wyróżnienie - I.L.]

Lid w porównaniu ze spisem na pierwszej stronie pisma obejmuje 
wi ęcej  streszczonych elementów tekstu, kilka zaś spośród zacytowa
nych za spisem treści modyfikuje - są to wyróżnione przeze mnie frag



menty. Otóż „polemika o” jest rzeczownikiem pośrednio wartościującym, 
który definicyjnie określa istnienie rozbieżności między kimś a kimś 
w danej sprawie, a to sugestywnie implikuje czyjeś wątpliwości co do 
czegoś. „Natrętność” z kolei jest leksemem prymarnie wartościują
cym, więc z definicji jasno określającym negatywną cechę podmiotu. 
Ewaluacyjny efekt tej modyfikacji jest tu ewidentny: hasło wywoław
cze ze spisu treści Czasu informuje, o czym będzie dany passus, lecz 
pojawiające się w lidzie określenie „Natrętność Czasu” i n f o r m u j e
0 podmiocie (co?) i k i e r u j e  odb i ó r  na jego negatywną cechę (jaki 
jest?). Wobec pierwotnej cytacji jest więc bogatszy w treści. Podobnie 
jest z wyrażeniem o „pokrewieństwie myśli i ducha” dwóch tytułów 
prasowych, które są tylko wspomniane w spisie („Gazeta Narodowa”
1 „Dziennik Warszawski”). To rozwinięte natomiast wyrażenie już 
zdradza czytelnikowi, o jakie ich związki chodzić będzie. Ciekawym 
zabiegiem jest też pytanie umieszczone w lidzie, ponieważ zmiana 
modusu zdania czy wyrażenia na pytajny uruchamia psychologiczną 
potrzebę poznania rozwiązania. I jeszcze dwa zaznaczone przeze 
mnie fragmenty, które ponownie służą wartościowaniu mniej lub bar
dziej przejrzystemu: „nieśmiertelne grzechy” oraz „bez echa” to wyra
żenia deprecjonujące obie wspomniane przy nich gazety, tak że odbior
ca, czytając odpowiedni passus, ma sugerowane przez lid nastawienie 
do nich. Oględność sformułowań planu w spisie treści jest w lidzie 
zastąpiona sugestiami, które służą wartościowaniu podmiotów oraz 
kształtowaniu postawy czytelnika, przestają zatem pełnić funkcję je
dynie poznawczą a zaczyna się w nich ujawniać funkcja impresywna, by 
nie powiedzieć: perswazyjna. Wszakże na czas ścierania się funkcji 
poznawczej z impresywną w polskim czasopiśmiennictwie przyjdzie 
jeszcze poczekać parędziesiąt lat. W badanym okresie bowiem owe 
zabiegi modyfikujące spis treści w lidzie napotkałam tylko w „Przeglą
dzie Lwowskim”. Aczkolwiek trzeba koniecznie wspomnieć o innych 
sposobach nawiązywania kontaktu z czytelnikiem i poszukiwania na
bywcy.

Otóż do każdego wydania „Przeglądu Tygodniowego” raz w miesią
cu dołączano

jeden tom utworów popularno naukowych [...] oraz przy każdym numerze [...)

jako premium arkusz „Dzieł Karola Darwina” [„Przegląd Tygodniowy” 29 grudnia

1885/6]

Tekst taki umieszczony był w ramach winiety tygodnika i był publi
kowany w każdym jego wydaniu - to ciekawostka upewniająca nas, że 
gratisy dodawane do współczesnych gazet nie są pomysłem redaktorów



ostatniego przełomu wieków. Przyznać też należy, że jest to rodzaj 
promocji, który obecnie raczej praktykuje „Gazeta Wyborcza” w swym 
wtorkowym wydaniu, mianowicie dodatek (płatny) do gazety ma cha
rakter godny polecenia, wspiera bowiem kształcenie literacko-czytel- 
niczo-ogólnokulturowe społeczeństwa, jak i Dzieła Karola Darwina 
zapewne miały przysporzyć społeczeństwu mądrych, oczytanych jego 
członków.

W gazetach wydawanych codziennie („Dziennik Polski”, „Kuryer 
Polski”) lub dwa razy dziennie („Czas” i „Kuryer dla Wszystkich”) 
b r a k  sp i s ów t reści ,  gdyż na dwóch, a czasami czterech zaled
wie stronach mieściło się wiele różnych depesz, wiadomości, wzmianek, 
komentarzy, ogłoszeń, reklam i haseł społecznych. Nie znaczy to wcale, 
że dzienniki te nie miały w ogóle śladów zabiegów paratekstowych. 
Za takie można uznać znane z tygodników plany obszernego artyku
łu zamieszczonego w gazecie (zwykle był tylko taki jeden) w bezpo
średnim jego sąsiedztwie, np.

Ziemie polskie.

Giełda pracy - Sezon wyścigów konnych. - Straty rolnictwa w pow. warszawskim.

- Brak węgla. — Samorząd a żydzi. — „Potop” w kinematografie. — Z teatrów. -

Rynek pieniężny.

[„Dziennik Polski” 13 maja 1915]

Nie jest to jednak praktyka, plany takie zdarzają się sporadycz
nie. Zresztą nie należy się dziwić, skoro dzienniki w połowie XIX i na 
początku XX wieku miały od 2 do 4 stron. Właściwie bez żadnych 
przeszkód czasowych i percepcyjnych dało się wówczas przeczytać 
cały numer, nie było realnej potrzeby „zajawiania” tekstów lidem lub 
zapowiedzią artykułów pomieszczonych na dalszych stronach. Zapo
wiedź w rozumieniu autonomicznego gatunku pojawi się wraz z roz
rastaniem się dzienników i tygodników, a jej zadaniem pozostanie 
zachęcenie do lektury tekstu publicystycznego. Obecnie „Gazeta Wy
borcza” ma 32 strony, a w każdej codziennie znajdują się przynajmniej 
dwa dodatki, które łącznie mają ok. 30 dalszych stron.

Niniejszy przegląd jest jedynie rekonesansem prasowych sposo
bów zapraszania do lektury. Wiadomo już, że swoją rolę odegrał pier
wotny spis treści, dość wcześnie w tygodnikach robią to lidy w posta
ci planów artykułu, paratekstem zaś w makrowymiarze, bo dotyczą
cym zachęty do zakupu gazety i jej lektury, są informacje o dodatkach 

i premiach umieszczane w winiecie.
Praktyką dzienników w omawianym okresie była natomiast po

żądana przez czytelników rzetelność i prawdomówność publicystów



i redaktorów. W każdym z przeczytanych przeze mnie numerów jest to 
widoczne w opatrywaniu depesz miejscem i datą nadania, np.

Berlin. Kwatera główna donosi 14 maja [„Dziennik Polski” 1915]

W kwaterze głównej w Siennicy, d. 3 kwietnia 1831 [„Kurier Polski” 10 kwietnia

1831, nr 475]

Coraz popularniejsze z biegiem lat stają się nie tylko premie w po
staci możliwości zakupienia razem z numerem czasopisma egzempla
rza jakiegoś ambitnego w rozumieniu wydawcy dzieła naukowego 
(dzieła Karola Darwina), popularnego (Panteon wiedzy ludzkiej) albo 
beletrystycznego. Już jednak od połowy wieku XIX widoczna staje się 
kolejna praktyka paratekstowa w wymiarze makro. Chodzi o comie
sięczne dodatki do dzienników i periodyków o tym samym co one ty
tule. Dodatki mają zarekomendować dany tytuł czasopiśmienniczy 
i generalnie utrzymać aprobatę grupy wiernych abonentów lub czy
telników, ale też pozyskać nowych. Pracują zatem na pozytywny wi
zerunek wydawcy i tytułu, pozostając w ramach tego samego me
dium (dodatek to też redagowany periodyk wydawany przez to samo 
wydawnictwo), nie są wszak reklamą, bo oferują teksty o walorze in
formacyjnym i poznawczym, o klasycznej perswazji nie może tu być 
mowy. Prężność wydawcy, której wyrazem mogą być dodatki, można 
jedynie postrzegać jako elementy public relations w dzisiejszym ro
zumieniu. Dodatek miesięczny „Czasu” w 1858 roku notuje, że stał się 
on „w odległych nawet stronach wzorem i przykładem” [t. XII, z. 36], 
W związku z tym „Dziennik petersburski »Słowo« będzie miał swój 
miesięczny dodatek, a dziennik chełmiński »Nadwiślanin« zapowiada 
od nowego roku dodatek sześciotygodniowy” [1858, t. XX, z. 36, s. 764]. 
Redaktorzy miesięcznego dodatku „Czasu” piszą, że „przeznaczeniem 
tych dodatków [...] będzie kiedyś odebranie pismom dziennym tego 
wszystkiego, co nie ma chwilowości, a co powinno przejść do stałego 
archiwum literatury” [1858, t. XX, z. 36, s. 765].

* * *

W XIX-wiecznych tygodnikach nie znalazłam lidów w innej posta
ci, jak tylko jako przedrukowanie lub zmodyfikowanie planu artykułu 
zaprezentowanego w spisie treści numeru. Natomiast z inną sytuacją 
mamy do czynienia już na początku XX wieku, kiedy tygodniki umiesz
czają przed niektórymi publikacjami lidy - prezentuje się je jako 
eskortę tekstu właściwego (korpusu) drukowaną pogrubioną czcion
ką, podpisaną „redakcja” lub niepodpisaną. W obu przypadkach w eskor
cie ujawnia się jej autor jako 1. osoba liczby mnogiej, co daje rzeczywi



sty sygnał autorstwa wieloosobowej redakcji. W 7. numerze tygodnika 
„Prosto z mostu” pojawia się przed tekstem satyr Bolesława Prusa 
taki oto paratekst:

Rozpoczęte przez Gebethnera i Wolfa zbiorowe wydanie dzieła Bolesława Prusa 

przypomniało o humoreskach wybitnego pisarza, nieprzedrukowanych od r. 1847 

i zupełnie nieznanych. Poniżej prezentujemy trzy humoreski Prusa z tomu „To 

i owo”. Humor ich nic nie stracił na aktualności. (Red.) [„Prosto z mostu” 1935

nr 7, s. 10]

Redakcyjne wprowadzenie nosi wszelkie znamiona paratekstu 
w przyjętym przeze mnie rozumieniu, czyli jest to tekst krótszy niż 
sam korpus, ma innego niż korpus autora (redakcja), chronologicznie 
powstał po tekście, który wprowadza, a odbierany jest przed nim, z kor
pusem zachowuje jedność kodu, pełni funkcję poznawczą (mówi, co to 
jest, czyje to jest, z jakiego czasu pochodzi) oraz rekomendującą (mówi, 
jakie to jest: „humor ich nic nie stracił na aktualności”). Jednakże 
interpretację całości pozostawia czytelnikowi, usuwając się w cień ze 
swą ewaluacją. Możliwe jest także podważenie stanowiska redakcji 
i uznanie tego humoru za przebrzmiały - tego paratekst nie wyklucza. 

Bywają też w tym tygodniku parateksty o wiele krótsze, np.

Rozmowa z H. Sztompką o polskiej zapadłej prowincji [„Prosto z mostu” 1935,

nr 1, s. 9]

Wiadomo, co to będzie (rozmowa), czyje to będzie (Henryk Sztomp- 
ka), lecz wartościowanie jest tu inaczej dokonywane - nie komentuje 
się jakości rozmowy, czyli tekstu właściwego, dokonuje się raczej oce
ny przedmiotu rozmowy, sądząc, że już to zachęci czytelnika do lektu
ry wywiadu. Przypomnę, że zmodyfikowane plany artykułu umiesz

czane przed nim samym też praktykowały podobny zabieg, zdradza
jąc niejako stanowisko autora tekstu publicystycznego na dany temat.

Jeżeli paratekst nie zawiera bezpośredniej lub pośredniej ewaluacji, 

zadanie to przejmuje tytuł artykułu prasowego, np.: tytuł Nagrodzony 
paszkwil na wieś, lid: „O książce Jalu Kurka »Grypa szaleje w Napra
wie«” [„Prosto z mostu” 1923, nr 7, s. 2]. Lid pełni funkcję poznawczą, 
odpowiadając na pytania: co? i czyje?, wiadomości te zaś poprzedza ty
tuł, mówiąc wpierw: jakie to jest? (nagrodzony paszkwil), i tym sposo
bem wartościuje. Zabiegi z dwóch ostatnich przykładów przekształcą 
się z czasem w triadę: nadtytuł, tytuł, podtytuł tekstu prasowego, 
poza którymi jeszcze pozostanie lid - typowo paratekstowy. Tytuł nada
ny artykułowi przez autora jest metatekstem, informacje zaś o rodzaju



albo gatunku tego tekstu są architekstem, mają bowiem wartość nad
rzędną, klasyfikującą obiekt. Lid z początku XX wieku co prawda jest 
wydrukowany pogrubioną czcionką, jednak wpisany jest w szpaltę 
tekstu, architekst zaś wyraźnie typograficznie odróżnia się od formy 

prezentacji artykułu.

Na to, by mianem mody móc określić strategie paratekstowe oraz 
autotematyczne obecne w polskim czasopiśmiennictwie, przyszło 
poczekać ponad pół wieku [W ojt ak , 2002], jednak o zabiegach porząd
kujących, ułatwiających lekturę oraz zjednujących prasowego czytel

nika można z całą pewnością mówić już dużo wcześniej. Parę tytułów 
z połowy XIX i początku XX wieku, które poddałam tu oglądowi, miało 

być tego nomen omen zwiastunem. Zagadnienie rozwoju tych strategii 
jawi się jako interesujące w badaniach mniej lub bardziej specjalistycz
nych. Przeglądnięty materiał pozwala przypuszczać, że ewolucja form 
dialogowych, nawiązujących kontakt z odbiorcą (fatycznych) ma zwią

zek z odzyskaniem niepodległości i zmianami w zaborczej cenzurze cza
sopism. Jadwiga Zieniukowa, badając reklamy w prasie Pomorza po
dobnego okresu, zauważyła: „Nie zaznacza się jeszcze - tak charak

terystyczne dla reklamy dzisiejszej - chwalenie odbiorcy ani też bez
pośrednie zwracanie się do niego.” [Zie n iu k o w a , 1996: 140] Ale za pró
bę nawiązywania kontaktu z czytelnikiem uważa „swoistą reklamę”, 

którą stanowi „informacja o charakterze gazety i warunkach prenume
raty podawana przez wydawcę pisma obok tytułu. Przykłady informacji
0 gazecie: »Biedaczek. Mały i tani Tygodnik dla Biednego Ludu«”. [Zie 

niukow a , 1996: 137-138]
Wydaje się więc, że tak teksty gazetowych winiet, spisy treści, jak

1 redakcyjne lidy umieszczane przed tekstami prasowymi badać można 
w kategoriach perswazyjności, autotematyzmu, działania funkcji fa- 
tycznej albo też — jak pokazałam to w niniejszej propozycji - w kate
gorii paratekstowości. Widziałam bowiem w tych tekstach sposób 
kontaktu wydawcy z czytelnikiem na łamach prasy poprzedzający 
jego lekturę (eskorta tekstu) i mogący n ią kierować. Współcześnie 
coraz częściej parateksty (łącznie już z zapowiedzią, która się dopiero 

wykrystalizuje w XX wieku) również tę lekturę zastępują.
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Iwona Loewe

Les strategies paratextuelles dans la presse 
A des exemples choisis de la moiti6 du XIX°et du debut du XX8 siecle

Re s u me

L’article est une revision de quelques titres de presse de la moitie du XIX1' et du 

debut du XX1' siecle (d’ou l’histoire), dans lesquels nous avons cherche des methodes 

de gagner le lecteur et de nouer une relation avec lui (d’ou la communication). II s’est 

revele que dans la periode examinee, de l’eventail de riches paratextes on a retrouve 

des sommaires, des projets de publications de presse, places dans le sommaire ou a la 

proximite d’articles, en plus des titres resumant, visibles dans des annexes d’articles, 

soulignes graphiquement par la redaction. Comme une manifestation d’un dialogue 

specifique nous avons considere aussi les informations concernant des „primes” et des 

supplements, ajoutes aux numeros successifs de la revue. A cette periode les annon- 

ces comme un genre de presse autonome ni des titres varies typographiquement n’exi- 

stent pas encore.

Iwona Loewe

Paratextual Strategies in Press 
Exemplified by Selected Titles from the Middle of the 19th and the Beginning

of the 20th Centuries

S u m m a r y

The article is a survey of several press titles from the middle of the 19th and the 

beginning of the 20th centuries (hence the historical dimension), in which the author 

was examining the methods used there to capture the reader’s attention, and to es

tablish a contact with the reader (hence the conversational dimension). It has appe

ared that, out of the wide range of modern paratexts, only tables of contents, announ

cements of press publications placed in a list, or close to the articles, and abbrevia

ted versions of the lead stories, visible in the graphically highlighted, by the editorial 

board, escorts of the articles, could be found. The information, placed in mastheads, 

and concerning the „premiums” and supplements attached to particular issues of a given 

paper, has been qualified as symptoms of a certain form of the editors’ dialogue with 

the readers. In that period, no announcements, as an autonomous press genre, or ty- 

pologically diversified lead stories yet existed.



„Moja i twoja rozmowa z Duchami”... 
O konwersacji w wybranych esejach 

Jarosława Marka Rymkiewicza słów kilka

Tematem niniejszego tomu jest historia konwersacji, a zatem - jak 
wskazują pomysłodawcy - spotkanie to ma na celu „obejrzenie” rozmo
wy z perspektywy temporalnej. Takie zaś spojrzenie na dialog w lite

raturze przywołuje mi na myśl postać, która w swej twórczości dysku
tuje chętnie i ciekawie. Człowiekiem tym jest Jarosław Marek Rym
kiewicz.

Autor ten napisał między innymi dwa eseje ukazujące sylwet
ki dwóch romantycznych twórców, zatytułowane Aleksander Fredro 
jest w złym humorze i Juliusz Słowacki pyta o godzinę, które, choć po
wstały już ponad dwadzieścia lat temu (pierwszy został wydany w roku 
1977, a drugi - w 1982), są zawsze świeżymi, bo ciągle aktualizowa
nymi konwersacjami. Takimi chce je zresztą, zdaje się, widzieć sam 

autor:

Jest bowiem pewna sprawa, która domaga się wyjaśnienia, jako że zaczyna być 

dla mnie męcząca. Chodzi o formę, jakiej używam pisząc tę oto książkę i jakiej 

używałem też pisząc moją poprzednią książkę: tę o Fredrze i romantycznych 

spleenach, które trawiły jego klasyczny umysł. Piszę tak: skończyliśmy, powiedz

my, możemy, musimy. Co znaczy ta forma? Musimy więc sobie wyjaśnić — muszę 

więc wyjaśnić - że my to nie ja. Taki pyszny nie jestem. Muszę również wyjaśnić, 

że zaimek „my” nie obejmuje mnie i tych wszystkich moich czytelników, którzy 

kiedyś moją książkę przeczytają: ta książka nie chce bowiem być wykładem. My 

to ja, który tę książkę właśnie piszę, i ty, który tę książkę właśnie czytasz. To jest, 

asindzieju, rozmowa między mną a tobą. To jest moja i twoja rozmowa z Ducha

mi. [Ry m k ie w ic z , 1982b: 50]



A zatem - jak wyjaśnia Rymkiewicz - jest to konwersacja autora, 
Duchów i aktualnego odbiorcy, teraźniejszego czytelnika - takiego, 
który czyta tę książkę w pewnym... czasie.

Czas

Konwersacja nawiązuje się w momencie kontaktu czytelnika 
z książką. I w świetle tych słów dialog, o którym mowa, jest odbywają
cą się w teraźniejszości rozmową z przeszłością. Ale — potencjalnie - 
również z przyszłością. Co prawda ci, którzy dopiero przeczytają te 
książki, jeszcze w tej rozmowie nie uczestniczą lecz, jak można wywnio
skować, poprzez rozpoczęcie lektury zostaną niejako automatycznie 

wciągnięci w konwersację.
Tę przestrzeń czasową jeszcze bardziej rozszerza Ewa Watt, która 

nie kończy rozmowy z Rymkiewiczem i z Duchami w chwili zamknię

cia książek i odstawienia ich na półkę:

Kiedy przerwałam czytanie jego książki, mogę rozmowę prowadzić w inny sposób:

Śledzić te same, i jeszcze inne źródła, szukać nowych argumentów, przesuwać daty

[...] W ię c  m ogę k o n ty n u o w a ć  ro zm o w ę , s p ie ra ć  s ię  a lb o  zg ad za ć . [Watt , 1982: 12]

Owa raz nawiązana, rozpoczęta rozmowa może zatem toczyć się 
dalej, w dalekiej nawet przyszłości. Czytelnik bowiem, będąc świad
kiem i uczestnikiem konwersacji z przeszłością wciąga w dialog swo
ją  teraźniejszość (chwilę, w której czyta, obcuje z tekstami), a poten
cjalnie również przyszłość (jeśli zechce podtrzymywać rozmowę, dysku
tować, spierać się lub zgadzać z tym, co zostało powiedziane). Konklu
dując, można stwierdzić, że lektura omawianych esejów to odbywająca 
się w teraźniejszości rozmowa z przeszłością która ma szansę przecią
gnąć się w przyszłość. Jest to zatem dialog trzech „płaszczyzn czaso
wych”, dialog pomiędzy... partnerami rozmowy, rozmówcami.

Rozmówcy

Rozmówcy są niezbędni do tego, by dyskurs zaistniał. Ale nie zawsze 
znamy ich tożsamość. Rymkiewicz wyraźnie jednak na nich wskazuje



w przytoczonym na wstępie tych rozważań fragmencie. Uczestnikami 
dialogu są zatem Duchy (Słowacki, Fredro), sam autor i nienazwany, 
a więc niedookreślony, a jednocześnie konkretny czytelnik, ten, który 
akurat czyta książkę. To właśnie kontakt z tekstem sprawia, że czytel
nik staje się rozmówcą, uczestnikiem tego niezwykłego dialogu. Ra
zem z Rymkiewiczem zadaje przeszłości mnóstwo pytań i razem z nim 
szuka na te pytania odpowiedzi. Chce razem z nim dociec, dlaczego 
Fredro zamilkł i co było powodem jego „spleenów”. Chce dowiedzieć 
się, czy Słowacki rzeczywiście ujrzał w wizji Boga i dlaczego w chwili 
śmierci pytał o godzinę. Szuka wyjaśnienia, bada luki w biografiach 
romantycznych twórców, snuje domysły. Ale jak to możliwe, że czytel
nik jest uczestnikiem dialogu? No właśnie. Rymkiewicz wciąga czy
telnika w rozmowę dzięki odpowiedniemu... ukształtowaniu wypo
wiedzi.

Kształt

Czytelnik staje się partnerem rozmowy za sprawą tego, że anali
zowane eseje mają formę dialogową. Włodzimierz Maciąg w recenzji 
książki o Fredrze zauważa, że utwór ma formę dramatu, ale to samo 
możemy też powiedzieć o podobnie ukształtowanej wypowiedzi o Sło
wackim [ M a c ią g , 1978: 14]. Czytelnik zostaje rozmówcą „pełnopraw
nym” i skonkretyzowanym zwłaszcza dzięki pewnym zabiegom — wy
powiedziom w 2. osobie liczby mnogiej i bezpośredniemu wskazaniu 
osoby, do której się zwraca. To ty, czytelniku, prowadzisz rozmowę ze 
mną (autorem) i z Duchami, prowadzisz śledztwo, starasz się zrozu
mieć przeszłość i powiązać ze sobą fakty, razem ze mną szukasz praw
dy, jasnego obrazu całości - zdaje się mówić Rymkiewicz, który niczym 
partner w tańcu prowadzi swego czytelnika-partnerkę po romantycz
nych terenach, po... miejscach rozmowy.

Miejsce

Jest określone i nieokreślone zarazem. Rozmowa - ta konkretna, 
którą rozważamy - odbywa się w momencie zetknięcia się czytelnika 
z książką. A więc jej terenem jest miejsce owego zetknięcia. Może to być



- teoretycznie - każdy zakątek w przestrzeni, gdzie książki Rymkie
wicza docierają i są czytane. Historie przedstawione w utworach kie
rują nas jednak w konkretne miejsca, wodzą po szlakach romantycz
nych Duchów. Dzięki przywołaniu przeszłości możemy znaleźć się ze 
Słowackim w Paryżu, w Ogrodzie Luksemburskim, możemy też zajrzeć 
„pod strzechę” Fredry. Konwersacja toczy się zatem w miejscu, w któ
rym przebywamy w chwili lektury, ale przywołuje też inne obszary, 
w których dzięki wysiłkowi wyobraźni możemy się w tej samej chwili 
znaleźć, gdzie możemy powędrować, by dotrzeć do... celu.

Cel rozmowy

Dlaczego Rymkiewicz podejmuje rozmowę? Dlaczego pyta? Sam 
stwierdza, że nie zrezygnuje nigdy ze stawiania pytań: mających upo
rządkować ten chaos,

który zagraża wszystkiemu, tę nicość, w którą lecę, w którą wszystko leci (...) Będę 

stawia! pytania licząc [...] że uporządkuję nicość. [Ry m k ie w ic z , 1982b: 331]

Pytania [...] poszerzają naszą egzystencję, biorą we władanie terytoria, które mo

żemy dzięki tym pytaniom przemienić w coś własnego, uczynić czymś naszym: na

szym życiem. [Rymkiew icz, 1982b: 345]

A więc — pyta, bo chce się czegoś dowiedzieć, coś zbadać, uporząd
kować, a przez to przybliżyć i uczynić swoim. Rozmowa jest - to z kolei 
wynika z innych fragmentów - potrzebna do życia, do tego, by zrozu
mieć siebie i sens własnej egzystencji. Tak to ujmuje sam autor, lecz 
recenzenci jego esejów dopatrują się tutaj jeszcze innych motywacji. 
Ewa Bem-Mańk podejrzewa go o próbę sprowokowania czytelnika do 
odzewu, krytyki, sprzeciwu [Bem-Mańk, 1979: 2], Owo wciąganie czytel
nika w dialog pozyskuje go jako rozmówcę, przybliża do autora. Rymkie
wicz owo „dialogizowanie” opłaca rezygnacją z narracji naukowej, czyli 
ex cathedra, która jest monologiem. Esejów Rymkiewicza, choć stanowią 
na pewno cenny wkład w historię literatury romantyzmu, nie można 
uznać za dzieła ściśle naukowe. I to nie tylko ze względu na dialogową 
formę wypowiedzi.

Treść często bowiem pozostaje w niezgodzie z faktami, z rzeczywi
stością. Rymkiewicz dochodzi nieraz do nieprawdopodobnych wnio
sków - takich, na które nie ma żadnych dowodów, takich, które są je
dynie domysłem, wytworem jego wyobraźni. Pozwala mu na to jednak



w pewnym stopniu specyfika gatunku, w jakim autor się wypowiada. 
Esej bowiem, choć daje się odróżnić od innych form, nie krępuje twór
cy rygorystycznymi szablonami. Daje mu swego rodzaju wolność.

Jego ambiwalentny charakter [...] sprawia, że, posługując się nim, pisarz nie ma 

obowiązku podejmowania zagadnień w sposób metodyczny, z zastosowaniem apa

ratury naukowej. Swobodnie i dowolnie może w nim prezentować własne badania 

i spostrzeżenia [Skala, 2004: 10].

Nie maskuje przy tym subiektywności przyjętego punktu widzenia 
[Głow iński, 2000: 84], Eseje Rymkiewicza idealnie wpasowują się w po
wyższą charakterystykę gatunku. Autor podejmuje się tu bowiem bada
nia wybranych fragmentów biografii romantycznych twórców i inter
pretacji faktów polegającej na ukazaniu osobistych skojarzeń, co pro
wadzi do zaskakujących wniosków. Wnioski te mogą czasem wydawać 
się niewłaściwe i niezgodne z naszym rozumieniem danej sprawy. 
Musimy jednak pamiętać, że celem eseju nie jest tylko i wyłącznie dą
żenie do odkrycia prawdy, nie jest rzetelne badanie, lecz jest nim także 
pokazanie wizji autora, jego skojarzeń, jego myśli i spojrzenia na opi
sywany fragment rzeczywistości. I to spojrzenie może być pokrewne 
naszemu, może być dla nas odkrywcze i pouczające, w końcu może też 
być nam zupełnie obce. W tym ostatnim przypadku często bywa tak, 
że postrzegamy wizję autora jako nietrafną. Nietrafną bo niezgodną 
z naszym odczuciem, które zawsze będzie dla nas prawdziwsze niż 
odczucie kogoś innego.

Jednakże zetknięcie z tym, z czym się nie zgadzamy, z tym, co 
wzbudza w nas sprzeciw, ma niezaprzeczalną wartość, bo skłania do 
przedstawienia własnego sposobu rozumienia danej sprawy, a nie 
tylko lakonicznego przytakiwania autorowi. Zachęca do polemiki, 
ukazania innego spojrzenia na opisywaną sprawę, zachęca do... roz
mowy. Eseje Rymkiewicza są zatem próbą nawiązania kontaktu, sko
munikowania się z czytelnikiem.

Wszystkie cele, dla których Rymkiewicz rozpoczął swój dyskurs, 
pozostaną dla nas jednak chyba na zawsze bardziej lub mniej wiary
godnym i bardziej lub mniej potwierdzonym dowodami domysłem.

Ale ja - jako czytelnik książek Rymkiewicza, a zatem uczestnik roz
mowy - też mam jakieś swoje własne cele, bo przecież z jakiegoś po
wodu dałam się Rymkiewiczowi w ten osobliwy dialog wciągnąć.

Co prawda, nie mam wpływu na zapisane w książce kwestie, bo nie 
mogę ingerować w jej tekst, ale mam wpływ - przynajmniej częścio
wy - na wymienione okoliczności i składniki konwersacji. Mam udział 
w tworzeniu przestrzeni tej rozmowy, mam wpływ na czas, w którym się



ona odbywa, mam wpływ na jej trwanie, bo mogę ją  nawiązywać, pod
trzymywać, kończyć i wznawiać. Jestem zatem - jako czytelnik oma
wianych dzieł - w miarę aktywnym uczestnikiem dialogu, w który się 
z przyjemnością włączyłam. I to uczestnikiem z pewnością nie jedynym, 

nieprawdaż?
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Danuta Ryszka

„Ma et ta conversation avec des Fantómes"...
Quelques remarques sur la conversation 

dans des essais choisis de Jarosław Marek Rymkiewicz

Resume

L’article est une mini caracteristique de la conversation que Jarosław Marek Rym

kiewicz entreprend avec le lecteur dans ses essais choisis. Dans notre description de 

ce discours specifique nous nous sommes concentres sur des elements qui nous sem- 

blaient les plus importants pour cette concrete conversation. En effet, ici nous avons: 

temps, lieu, forme, participants et avant tout le but du dialogue. Nous sommes con- 

scients du fait que la description d’une conversation peut etre construite d’autres com- 

posants dont un large eventail presente entre autres Elżbieta Kuryło, par exemple: 

langue, evaluation ou deroulement dun dialogue. L’auteur suggere qu’on puisse aussi 

soumettre a l’observation des comportements non verbaux, qui accompagnent la con

versation. Cependant ces attitudes restent probablement hors de la portee de nos re- 

cherches.



Danuta Ryszka

„My and Your Conversation with the Spirits’’...
A Few Words on Selected Essays by Jarosław Marek Rymkiewicz

S u mma r y

The present article is a brief description of the conversation that Jarosław Ma

rek Rymkiewicz carries on with the reader of his selected essays. The author's analy

sis of this rather peculiar discourse focuses on such elements that seem the most im 

portant for a given conversation. Of special importance here are: time, place, partici

pants, and, above all, the purpose of the dialogue. The author is aware that conversa

tions can be analysed on the basis of other elements, an extensive list of which has 

been put forward by, inter alia, Elżbieta Kuryło. They are such elements as language, 

assessment or the very course of a conversation, or even, as Kuryło suugests, non-ver

bal behaviours that may accompany a conversation. The latter, however, in the case 

of the article’s subject matter, are beyond the range of research possibilities.
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