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PRESCRIPTUM
Niniejszy numer Postscriptum jest dedykowany III Kongresowi Polonistyki Zagranicznej, który odbył się na początku czerwca 2006 roku w Poznaniu. W numerze pomieściliśmy najważniejsze informacje o dotychczasowych Kongresach i program III Kongresu. Postanowiliśmy również zaprezentować kilkanaście wystąpień — jak nam się wydaje — ważnych i interesujących, a także na swój sposób reprezentatywnych dla Kongresu, ponieważ wyjętych zarówno z obrad plenarnych, jak i z niemal wszystkich
sekcji, w jakich zgromadzono wystąpienia. Redakcja Postscriptum serdecznie dziękuje Autorom i Organizatorom Kongresu za zgodę na publikację
wybranych tekstów na łamach naszego półrocznika. Informujemy również,
że te i pozostałe wystąpienia będą opublikowane w wersji elektronicznej
na stronach Kongresu oraz w postaci drukowanej jako księga materiałów
kongresowych.
Romuald Cudak
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III Kongres Polonistyki Zagranicznej. Garœæ informacji
W dn. 9-10 czerwca 2006 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Kongres Polonistyki Zagranicznej. Było to już
trzecie tego typu spotkanie polonistów zagranicznych i krajowych.
Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej miał miejsce w dn. 4-6
września 1998 roku. Odbywał się w pomieszczeniach Uniwersytetu Warszawskiego, został zorganizowany przez Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Komitetowi Organizacyjnemu
przewodniczyła prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa.
Początkowo było to od dawna oczekiwane spotkanie polonistów zagranicznych i krajowych. Oni właśnie postanowili nadać spotkaniu tytuł Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej z nadzieją, że Kongres od tej pory
będzie odbywał się cyklicznie. W czasie trwania Kongresu uczestnicy podjęli jeszcze kilka innych uchwał, tworząc między innymi Międzynarodowy
Naukowy Komitet Studiów Polonistycznych.
Obrady Kongresu utrwala tom Polonistyka na świecie pod red. naukową
Stanisława Dubisza, Aliny Nowickiej-Jeżowej i Jerzego Święcha wydany
w Warszawie w 2001 r. Została w nim pomieszczona bogata kronika Kongresu, notująca m.in. referat wstępny wygłoszony przez Alinę NowickąJeżową i uchwały podjęte na Kongresie (nadanie spotkaniu tytułu Pierwszego Kongresu Polonistyki Zagranicznej, utworzenie Międzynarodowego
Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych), wykaz osobowy uczestników Kongresu. W częściach następnych tom zawiera rejestr zagranicznych ośrodków polonistycznych i prezentacje najważniejszych z nich, sporządzone na ogół przez kierowników tych ośrodków, a wreszcie rejestr publikacji naukowych badaczy pracujących za granicą. Wskazuje więc książ-
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ka na istotny udział warszawskiego Kongresu w zakresie formalnej i praktycznej integracji środowiska zagranicznej polonistyki.
Drugi Kongres Polonistyki Zagranicznej odbył się w Uniwersytecie
Gdańskim w dn. 28 czerwca - 1 lipca 2001 r. (lista uczestników, tematy
wystąpień na stronie www.fh.ug.gda.pl w zakładce: konferencje i seminaria). Kongres był organizowany przez Komitet Nauk o Literaturze Polskiej
PAN, Uniwersytet Gdański, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i powstały w Warszawie na I Kongresie – Międzynarodowy Naukowy
Komitet Studiów Polonistycznych. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Czermińska. Kongresowe wystąpienia
i dyskusje dotyczyły trzech tematów: 1) Interdyscyplinarność a tożsamość
studiów polonistycznych, 2) Świadomość narodowa – świadomość europejska – świadomość uniwersalna. Przekraczanie granic, 3) Syntezy podręcznikowe – sposoby przekazywania wiedzy polonistycznej. Obrady miały charakter dyskusji panelowych i toczyły się w ramach czterech zespołów tematycznych: historia literatury, lingwistyka, sprawy organizacji studiów polonistycznych za granicą, kulturoznawstwo. II Kongres uchwalił
również Statut Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych.
Organizatorami III Kongresu Polonistyki Zagranicznej byli: Międzynarodowy Naukowy Komitet Studiów Polonistycznych, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej
UAM. Komitetowi Organizacyjnemu przewodziła dr hab. Katarzyna Meller. Kongres obradował pod hasłem: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych.
Organizatorzy podzielili obrady na obrady plenarne (9 wystąpień rozpoczynających i kończących Kongres) oraz na obrady w sekcjach i wystąpienia pozaplenarne poświęcone certyfikacji znajomości języka polskiego
jako obcego. Wystąpienia zaplanowano w 10 sekcjach: Polonistyka za granicą (15 referatów), Wokół stereotypów narodowych (8 referatów), Sporne
problemy współczesnej kultury (18 referatów), Słowo, obraz, media (9 referatów), Językoznawcze poszukiwania (12 referatów), Wokół językowego
obrazu świata (7 referatów), Literatura polska z perspektywy światowej (13
referatów), Polskie dialogi z literaturą obcą (6 referatów), Historyczne
rozpoznania (7 referatów), Współczesna literatura polska (4 referaty).
Jak się wydaje, reprezentowane na Kongresie były najważniejsze zagraniczne ośrodki polonistyczne, znaczące swoim udziałem w badaniach
naukowych, aczkolwiek słabo widoczna była polonistyka amerykańska.
Liczne były wystąpienia krajowe. Uderzającym faktem był udział w Kongresie badaczy młodych. Obok znanych profesorów polonistów, zwłaszcza
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z Europy, referaty wygłaszali młodzi doktorzy zagranicznych polonistyk
oraz lektorzy z Polski pracujący w tych ośrodkach. Można również rzec,
że Kongresowe wystąpienia w sposób znaczący stanowiły innowacyjne
opracowania zagadnień z zakresu języka, literatury i kultury polskiej, stosując w większości nowe metody i metodologie w ramach badań nad tym
obszarem problemów. Udowadniały, że zagraniczna polonistyka nie tylko
nie jest uboższą siostrą krajowej, ale na swój sposób konkurentką, od której krajowi badacze mogą się wiele nauczyć i od której wiele mogą skorzystać. Referaty Kongresowe będą udostępnione na internetowych stronach
Kongresu, zapowiedziano również publikację książkową materiałów.
Istotnym wydarzeniem trzeciego Kongresu było także rozwiązanie
Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych i powołanie nowej instytucji – Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. W skład zarządu Komitetu, którego zadaniem będzie opracowanie statutu, weszli: Andrzej Borowski, Bogdana Carpentier, Małgorzata Czermińska, Elwira Grossman, Krystyna Jaworska, Aleksander Lipatow, Michał Masłowski, Władysław Miodunka, Alicja Nagórko, Alina Nowicka-Jeżowa, Anna Małgorzata Packalén, Rostysław Radyszewski, Hélene Włodarczyk. Ogłoszono, że następny Kongres odbędzie się za dwa lata
w Krakowie.
Romuald Cudak
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III KONGRES POLONISTYKI ZAGRANICZNEJ
Poznań, 9-10 czerwca 2006 roku
9 czerwca — obrady przedpołudniowe
OTWARCIE KONGRESU
OBRADY PLENARNE
Michał Masłowski (Francja): Polska w kontekście środkowoeuropejskim.
Bogdan Walczak (Polska): Język polski wśród języków świata u progu
III tysiąclecia.
Mieczysław Dąbrowski (Polska): Ponowoczesna melancholia. Modelowanie rozumienia.
Oksana Weretiuk (Polska): Tożsamość literatury narodowej w epoce
globalizacji.
Kazimierz Braun (USA): Teatr jako medium i promotor kultury polskiej za granicą.
9 czerwca — obrady popołudniowe
SEKCJA: POLONISTYKA ZA GRANICĄ
Wiesław Krajka (Polska): Joseph Conrad dla slawistów i polonistów (refleksje na marginesie seminariów z Conrada prowadzonych w uniwersytetach amerykańskich).
Anna Brzozowska-Krajka (Polska): Folklor polski i polsko-amerykański w badaniach w USA.
Wojciech Pelczar (Polska): Polska tradycja jako dominanta tematyczna polonijnych podręczników do kształcenia literacko-kulturalnego.
Cheong Byung Kwon (Korea Południowa): Zajęcia z literatury polskiej
w Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.
Thuat Nguyen Chi (Wietnam): Zainteresowanie literaturą polską
w Wietnamie.
Olga Bambrowicz (Polska): Pielęgnowanie „ojczyzny-polszczyzny” —
wokół kształcenia dzieci polskich przebywających w krajach UE.
SEKCJA: SPORNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KULTURY
Andrzej Baranow (Litwa): Modernizm polski a litewski.
Sergij Jakowenko (Ukraina): Polska i ukraińska wczesnomodernistyczna krytyka literacka.
Piotr Śniedziewski (Polska) — komunikat: Zapomniane ogniwo (polskiego) modernizmu: Marie Krysinska i wiersz wolny.
POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

9

Maria Zadencka (Szwecja): Odchodzenie od wojny formalnej. Sceny
z literatury polskiej XIX i XX wieku.
Marcin Jauksz (Polska) – komunikat: Sidła metatekstualności – Pałuba K. Irzykowskiego i Fałszerze A. Gide’a.
SEKCJA: SŁOWO, OBRAZ, MEDIA
Magdalena Marszałek (Niemcy): „Topographical turn” w literaturze:
poszukiwanie środkowoeuropejskiej geopoetyki.
Libor Martinek (Czechy): O niektórych aspektach życia literackiego
polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu.
Jerzy Kowalewski (Polska): Pan Cogito jeździ do Europy — szansa czy
klęska polskiej poezji?
Angel-Enrique Diaz-Pintado Filario (Hiszpania): Literatura polska wobec teatru, malarstwa, muzyki, filmu i nowych mediów.
Hanna Konicka (Francja): Przeżycie literackie w dobie kultury medialnej.
Dorota Walczak-Delanois (Belgia): Taniec a poezja polska dwudziestolecia międzywojennego.
Kris van Heuckelom (USA): Koncepcja idolatrii w twórczości Brunona Schulza z punktu widzenia „studiów wizualnych”.
Anna Pilch (Polska): Poeci polscy XX wieku przed obrazami mistrzów.
Aleksander Wat przed Durerem, Zbigniew Herbert przed Torrentiusem,
Adam Zagajewski przed Vermeerem — od obrazu do tekstu.
Aneta Grodecka (Polska): Poeci polscy w pracowni Degasa.
SEKCJA: WOKÓŁ JĘZYKOWEGO OBRAZU ŚWIATA
Daniel Weiss (Szwajcaria): Etnolingwistyka w ujęciu Anny Wierzbickiej: mity i fakty (analiza semantyczna wybranych kluczowych pojęć kultury polskiej).
Andrzej Weretiuk (Polska): „Emic” i „ethic” przy tłumaczeniu literackim (na przykładzie opowiadania W. Faulknera That Evening Sun Go
Down).
Tatiana Bilenko (Ukraina): Językowy obraz świata a wybór wyrazu komunikacji jako uczynek.
Helena Wojcewa (Ukraina): Podstawowe elementy językowego obrazu
świata polskiego marynarza.
Olga Szapkina (Rosja): O pewnych osobliwościach wyrażania kwantytatywności w polskim językowym obrazie świata.
Bernhard Brehmer (Niemcy): Sposoby pośredniego wyrażania prośby
w języku polskim (w porównaniu z innymi językami słowiańskimi).
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Izabela Wieczorek (Polska) — komunikat: Komizm onomastyczny
w przysłowiach w perspektywie stylistyki kontrastywnej polsko-niemieckiej.
O mechanizmach gry językowej w tekście potocznym.
SEKCJA: HISTORYCZNE ROZPOZNANIA
Agnieszka Słoboda (Polska): Jednostki miary w średniowiecznej Polsce na tle ówczesnej Europy.
Michał Hanczakowski (Czechy): Wczesnobarokowe kaznodziejstwo
w Czechach i Polsce — wstępy do kazań „de tempore”.
Joanna Partyka (Polska): „Uczony mąż Vives”: zapomniana karta
z dziejów polsko-hiszpańskich związków kulturowych.
Marek Skwara (Polska): Edukacja zagraniczna polskich studentów
w świetle oracji pogrzebowych z XVII wieku.
Anna Śliwa (Polska): Dualizm natury ludzkiej w Emblema 2 Zbigniewa Morsztyna na tle europejskiej liryki metafizycznej.
Helena Bilutenko (Białoruś): Autor-narrator w zbiorze K. A. Żery Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi…
Aleksandra Sawicka (Norwegia): Wasiutyński i jego biografia Mikołaja Kopernika — Kopernik. Twórca nowego nieba.
10 czerwca – obrady przedpołudniowe
SEKCJA: POLONISTYKA ZA GRANICĄ
Anna Seretny (Polska): Między chęcią i niemożnością — teksty literackie a nauczanie języka obcego.
Jolanta Rudolph (Niemcy): Żadnych granic. Polski od A do Z albo od
A1 do B2.
Bettina-Dorothee Mecke (Niemcy): Puryzm językowy jako wypowiedź
narodowa — telewizyjne poradniki językowe w TV Polonia.
Tomasz Lisowski (Polska): Język polski na Dalekim Wschodzie. Polonistyka w Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.
Barbara Kryžan-Stanojević (Chorwacja): Synonimia w procesie kształcenia cudzoziemców.
Olga Leszkowa (Rosja): Słowotwórstwo w aspekcie dynamicznym
w procesie kształcenia polonistów za granicą.
Milica Mirkulowska (Macedonia): Dydaktyka w służbie projektów naukowych.
Monika Kowalonek (Polska) — komunikat: Biznes po polsku, czyli kilka słów o nauczaniu języka ekonomicznego.
Alicja Nagórko (Polska): Gramatyka polska — jaka i dla kogo?
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SEKCJA: SPORNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KULTURY
Alessandro Amenta (Włochy): Strategie tożsamościowe i dyskursy homoseksualne w prozie polskiej XX wieku.
German Ritz (Szwajcaria): Gender i naród.
Ursula Ann Philips (Wielka Brytania): Narcyza Żmichowska — Margaret Fuller — George Elliot: utopijny feminizm a materialne kobiety.
Urszula Chowaniec (Finlandia): Ciało i maskarada w polskiej literaturze współczesnej.
Pau Freixa (Hiszpania): Wokół Kabaretu metafizycznego Manueli Gretkowskiej. Prowokacja erotyczna, podmiot męski i polska tradycja.
Małgorzata Anna Packalén (Szwecja): „Nieobecna obecność”: kobieca mimikra literackiej konwencji na przykładzie wybranych utworów Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk.
Zvonko Dimoski (Macedonia): Polska gay lingwistyka.
Olga Soczyńska-Kalarus (Macedonia): Idealizm, zagubienie, uczestnictwo w brutalnej rzeczywistości czy ucieczka od niej? O mężczyźnie w polskim i macedońskim filmie.
Dariusz Skórczewski (Polska): Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co może postkolonializm zaoferować poloniście.
SEKCJA: LITERATURA POLSKA Z PERSPEKTYWY ŚWIATOWEJ
Judit Reiman (Węgry): Oryginalność cytatu. Węgierskie przetworzenia Gombrowicza.
Alfred Gall (Szwajcaria): Paradoksy sakralizacji: ślady filozofii genezyjskiej J. Słowackiego w Ślubie Witolda Gombrowicza.
Bożena Zaboklicka (Hiszpania): Nowe odczytanie Ślubu Gombrowicza w świetle przekładu autorskiego na hiszpański.
Constantin Geambaşu (Rumunia): Witold Gombrowicz i Emil Cioran:
walka o tożsamość.
Aleksander Lipatow (Rosja): System państwowy a mentalność narodowa: rosyjsko-polska alternatywa.
Wiktoria Moczałowa (Rosja): Polski tekst literacki w perspektywie recepcji oraz polityki rosyjskiej wieku XVII.
Wiera Ockheli (Gruzja): Twórczość Władysława Reymonta w kontekście literatury rosyjskiej.
Monika Wójciak (Polska) — komunikat: Polsko-rosyjskie związki literackie w latach 70. i 80. XX wieku.
Eugeniusz Sobol (Polska) — komunikat: Mit włoski w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Błoka.
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Margreta Grigorowa (Bułgaria): Legendy włoskie w opowiadaniach
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego — klucze symboliki religijnej.
SEKCJA: JĘZYKOZNAWCZE POSZUKIWANIA
Julia Dilna (Ukraina): Funkcjonowanie innowacji frazeologicznych
w utworze literackim (na materiale utworów I. Sowy).
Ivana Vidović Bolt (Chorwacja): Frazeologia a leksykografia w chorwacko-polskich badaniach kontrastywnych.
Hélène Włodarczyk (Francja): Struktura meta-informacyjna wypowiedzenia polskiego.
Helena Fediukina (Rosja): Specyfika polszczyzny ludności prawosławnej w Polsce.
Irena Masojć (Litwa): Polszczyzna wileńska w ujęciu pragmatycznym.
Lesia Korol (Ukraina): Trudne miejsca polskiej etykiety językowej dla
Ukraińców.
Oksana Baranivska (Ukraina): Polsko-ukraińskie interferencje leksykalne i gramatyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Ałła Krawczuk (Ukraina): Błędy gramatyczne studentów polonistyki
lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją.
Lesia Bilenka-Swystowych (Ukraina): Metodyczne zagadnienia przy
układaniu słowników oraz trudne miejsca w podręcznikach języka polskiego
dla Ukraińców.
SEKCJA: WOKÓŁ STEREOTYPÓW NARODOWYCH
Janusz Cz. Bańczerowski (Węgry): Etnonimy jako stereotypy w świetle związków frazeologicznych i przysłów języka polskiego i węgierskiego.
Ewa Skorupa (Polska): Głosy Bolesława Prusa o Prusach i Niemcach
(na podstawie Kronik).
Agnieszka Oskiera (Polska): Etniczne stereotypy językowo-kulturowe
w Europie Środkowej (na przykładzie stereotypu Czecha, Polaka i Słowaka).
Natalia Fiłatowa (Rosja): Rola stereotypów narodowych w komunikacji międzykulturowej (Polacy i Rosjanie w Królestwie Kongresowym 18151830).
Wiktoria Tichomirowa (Rosja): Swój – obcy w polskiej literaturze
łagrowej.
Izabela Pietrzyk (Polska): Obraz Rosjan w świadomości językowej
trzech pokoleń Polaków.
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Roman Gawarkiewicz (Polska): Stereotyp Polski i Rosji w językowym
obrazie świata młodego pokolenia Niemców.
Larysa Vakhnina (Ukraina): Polacy na Ukrainie w kontekście transformacji ustrojowych.
10 czerwca – obrady popołudniowe
SEKCJA: POLSKIE DIALOGI Z LITERATURĄ OBCĄ
Wiktor Choriew (Rosja): Fiodor Dostojewski w świadomości pisarzy
polskich XX wieku.
Leonid Malcew (Rosja): Hiob Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: między egzystencjalizmem europejskim i romantyzmem polskim.
Marta Skwara (Polska): Dwudziestowieczny polski dialog z Whitmanem i jego amerykańskimi dziećmi.
Grażyna Legutko (Polska): Młodopolskie otwarcie na świat. O fascynacjach Miriama twórczością Poego, Maeterlincka i Zeyera.
Jacek Olczyk (Polska) — komunikat: Lekcja Mallarmégo. Parę uwag
o poezji polskiej minionego stulecia.
Sylwia Panek (Polska): O stosunku Karola Irzykowskiego do Georga
Simmla.
SEKCJA: SPORNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KULTURY
Elwira Grossman (Wielka Brytania): Kto się boi kobietocentrycznych
dramatopisarek i dramatopisarzy? Kilka uwag o (nie)widocznych mechanizmach świata teatru ostatnich dekad.
Joanna Kot (USA): Ciało i rozum: patriarchalizm i feminizm w dramacie kobiecym lat 30. ubiegłego wieku.
Ivana Dobrotová (Czechy): O języku reklamowego „body”.
Isabelle Vonlanthen (Szwajcaria): Między tradycjonalizmem a awangardą: poezja polskiej prawicy (1926-1939).
SEKCJA: LITERATURA POLSKA Z PERSPEKTYWY ŚWIATOWEJ
Swietłana Musijenko (Białoruś): Zofii Nałkowskiej epopeja grodzieńska.
Krystyna Jaworska (Włochy): Polonica w twórczości polskich poetów,
pisarzy i publicystów we Włoszech w latach 1943-1946.
Laura Quercioli Mincer (Włochy): „Nie będziemy się więcej bać ludzi?” Powrót do domu po zagładzie w literaturze polsko-żydowskiej.
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SEKCJA: JĘZYKOZNAWCZE POSZUKIWANIA
Małgorzata Gębka-Wolak (Polska): O „podmiocie” polskich konstrukcji
bezokolicznikowych w ramach teorii „Sens-Tekst” I.A. Mel’čuka.
Tatiana Izotowa (Polska) — komunikat: Czasowniki z przedrostkiem
na- w języku polskim i ich litewskie odpowiedniki.
Tatiana Tichomirowa (Rosja): Środki wyrażania stanu emocjonalnego
subiektu w języku polskim i rosyjskim.
SEKCJA: WSPÓŁCZESNA LITERATURA POLSKA
Eugeniusz Pańkow (Białoruś): Swoistości stylistyczno-gatunkowe eseju
literackiego w kontekście współczesnej prozy polskiej i białoruskiej.
Daniel Henseler (Szwajcaria): Nurt chłopski w literaturze polskiej po
1989 r. Zarys problematyki.
Natalia Liszczyńska (Ukraina) — komunikat: Psychologiczne aspekty
zła we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej (Stefan Chwin — Walerij Szevczuk).
Irina Adelgejm (Rosja): Dyskursy narracyjne jako mechanizm samoidentyfikacji w „manifestach pokolenia” (najmłodsza proza polska początku XXI wieku).
WYSTĄPIENIA POZA SEKCJAMI
Anna Seretny, Ewa Lipińska (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego): Egzaminy certyfikatowe z języka
polskiego jako obcego: warsztaty w zakresie testowania sprawności językowych.
OBRADY PLENARNE
Maria Delaperriére (Francja): Czy istnieje poezja impresjonistyczna?
Bolesław Faron (Polska): Wokół polskich Nobli literackich.
Ewa Wiegandt (Polska): Literacka kariera małych ojczyzn.
Władysław Miodunka (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego): komunikat o egzaminach certyfikatowych.
PODSUMOWANIE. ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
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Micha³ Mas³owski
Université de Paris – Sorbonne (Paris IV)

Polska w kontekœcie œrodkowoeuropejskim
Zacznijmy od kłopotów związanych z nazwą obszaru, o którym będzie
mowa.
Sam termin „Europa Środkowa” wprowadza szereg nieporozumień i napięć, ale z wielu względów wzbogaca nasze spojrzenie na tożsamość krajów nim obejmowanych. Najpierw o nieporozumieniach.
Otóż podstawowym źródłem licznych krytyk jest fakt, iż niemieckie tłumaczenie terminu odsyła przeważnie do Mitteleuropy, konceptu Neumanna z 1915 r., wskazującego na obszar wpływów niemieckich i uzasadniającego ekspansję. Wprawdzie Niemcy znają też obecnie termin Centraleuropa (oraz pejoratywny Zwischeneuropa), ale określenie Mitteleuropa jest
najbardziej znane. Z tych m.in. powodów w Polsce często używa się terminu Oskara Haleckiego „Europa Środkowo-Wschodnia”. Jest on niewygodny z innych przyczyn: sugeruje mianowicie, że chodzi również o Rosję i wtedy bywa kojarzony nieraz z dawnym blokiem sowieckim.
Termin „Europa Środkowa” wylansowany został w latach osiemdziesiątych z powodów politycznych: chodziło o podkreślenie odrębności narodów należących kulturowo do Zachodu, a politycznie podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu. Artykuł Kundery o „porwanej Europie”
i książka Miłosza o „rodzinnej Europie”, tytuł przetłumaczony na francuski jako „inna Europa” (Une autre Europe), stały się emblematyczne dla
wyłaniającej się nowej problematyki politycznej, kulturowej i antropologicznej. Tradycyjna sowietologia już nie wystarczała. Zgoda, można by powiedzieć, ale to już przeszłość; obecnie, gdy kraje te należą do Unii Europejskiej, termin spełnił swoje zadania propagandowe i pozostają tylko nie-
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dogodności. Wystarczy stwierdzenie, że Polska, Czechy, Węgry, Słowacja
należą do Zachodu, zwłaszcza że współpraca w ramach trójkąta, a później
czworokąta Wyszehradskiego nie bardzo się sprawdza…
Trzeba przejść teraz do pozytywnych aspektów terminu. Wydobywa on
mianowicie pewne cechy specyficzne dla regionu na styku — według terminologii Huntingtona — cywilizacji zachodniej i bizantyjskiej oraz islamskiej, regionu o wyjątkowym doświadczeniu historycznym okresów potęgi
i politycznego niebytu, regionu, gdzie powstały inne niż na Zachodzie mechanizmy określania tożsamości i przynależności. O czym często zapominamy, nie potrafiąc wytłumaczyć własnej odrębności. Chodzi — ogólnie
rzecz biorąc — o narody „pomiędzy Niemcami i Rosją”, jak to lapidarnie
określał Miłosz, czy — historycznie rzecz biorąc — o „drugą Europę” według tezy Szücsa, „pośrednią” (mediane) zgodnie z określeniem Braudela1. Jest to strefa o zmiennych historycznie konturach i o wyraźnym jądrze
związanym z królestwami Polski, Czech i Węgier. A więc dotyczy w jakimś
stopniu także innych ludów należących w przeszłości do tych wielonarodowych tworów politycznych, w pierwszym rzędzie nieobecnych już prawie dzisiaj Żydów. Ale też obszaru nowo powstałych w XX wieku państw.
W jakim stopniu? Nie sposób przedyskutować tutaj tego zagadnienia, ale
wiadomo, iż historia jest otwarta i określa również spojrzenie na przeszłość.
A więc od przyszłości zależeć będzie, czy Ukraina i Białoruś, a także prawosławna Rumunia, będą zaliczane do owej „Europy Środkowej”. Na pewno jednak już nie Turcja, nawet jeśli uda się jej wejść do Unii Europejskiej.
Jakie jednak korzyści wynikają z tych politologicznych rozważań dla
obrazu Polski, która w przekonaniu najgłębszym wielu Polaków jest tak
odrębna, iż istnieją właściwie tylko Polska i reszta świata? Otóż osadzenie
polskiej kultury w pewnym kontekście antropologicznym pomaga zrozumieć wiele z jej cech i dokonać swoistej typologii tożsamości w ramach
tej samej europejskiej kultury. Postaramy się pokrótce wskazać kilka konsekwencji takiego podejścia.
Otóż charakterystyczne jest dla krajów Europy Środkowej, które w pewnym momencie swej historii stanowiły mocarstwa regionalne i liczące się
ośrodki kultury, iż utraciły następnie odrębność państwową, zostały rozczłonkowane i wcielone do imperiów: ottomańskiego, rosyjskiego, austriackiego i pruskiego. W krajach tych nierównomiernie utrwaliła się pamięć
wspaniałej przeszłości: na Węgrzech, które upadły pierwsze w 1526 r. —
tradycja instytucjonalna i kulturalna przetrwała w Siedmiogrodzie (dzisiaj
1

J. Szücs, wstęp do: Les trois Europe, Paris 1985.
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w Rumunii). Dla Czech, po przegranej bitwie w Białej Górze w 1620 r.,
silna germanizacja i exodus szlachty rodzimej oznaczały również zatarcie
się pamięci historycznej i zanikanie znajomości języka. W Polsce, która
upadła najpóźniej, już po reformach Oświecenia i stworzeniu znakomitego na epokę systemu edukacji, pamięć była najsilniejsza; spełniła też kultura nasza rolę pioniera przemian świadomości, które nastąpić miały w XIX
wieku.
Bowiem właśnie w XIX wieku, w dużej mierze pod wpływem teorii historiozoficznych Herdera o charakterze narodowym (Volksgeist), jak też filozofii romantycznej podkreślającej, w odróżnieniu od abstrakcyjnego racjonalizmu Oświecenia, to co specyficzne i partykularne jako najważniejsze dla tożsamości — powstał nowy paradygmat kulturowy narodów regionu. Można sądzić, że mesjanizm żydowski i struktura diaspory też stanowiły ważne odniesienie. Proces ten był skomplikowany, różnie przebiegał w kolejnych krajach, niemniej daje się sprowadzić do kilku cech typowych. Po pierwsze, uznania języka narodowego za podstawową cechę tożsamości — co było oczywistością w Polsce, ale już nie w Czechach, a zwłaszcza nie na Węgrzech, gdzie posługiwano się do XIX wieku łaciną jako
językiem oficjalnym. Następnie, z powodu rozbicia terytorialnego, uznanie literatury i sztuki czy muzyki za podstawowe odniesienie tożsamości
narodowej, ponieważ utrwala pamięć historyczną. We wszystkich krajach
regionu powstała instytucja poety narodowego, wieszcza, którego pierwowzorem był Mickiewicz. Poeta, który, jak pamiętamy, w Konradzie Wallenrodzie głosił o „pieśni gminnej” jako o „arce przymierza / między dawnymi i nowymi laty”:
Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało (…).
(IV, ww. 188-190)2

A więc język, pamięć historyczna i poezja stały się trwałymi wyznacznikami tożsamości niezwiązanej z krwią (jak w Niemczech) ani z obywatelstwem (jak we Francji), ani początkowo z religią (poza Żydami, dla innych narodów regionu przyjdzie to wraz z narodzinami nacjonalizmu w drugiej połowie XIX wieku). W Czechach najważniejsze stało się odzyskanie
(rekonstrukcja i nauczenie się na nowo) języka oraz pamięci historycznej
2
A. Mickiewicz, Dzieła, t. 2, Poematy, wyd. rocznicowe, Warszawa 1994,
s. 101.
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(Jungman, Dobrovský, Palacký). Na Węgrzech — madziaryzacja oraz, obok
literatury, odzyskanie tradycyjnych instytucji politycznych. W Polsce, która była pionierem przemian i gdzie miały one najszerszy zakres — poezja.
Jest charakterystyczne, iż to krytyk literacki Maurycy Mochnacki określił
zasadę „uznawania się narodu w jestestwie swoim” poprzez literaturę i że
pewna liczba dzieł, których uczono się często na pamięć, stała się synonimem polskości, z Panem Tadeuszem na czele, gdzie w Inwokacji poeta
zanosi prośbę do Matki Boskiej o cud ożywienia Ojczyzny; cud zrealizowany poprzez samo arcydzieło.
W XX wieku inny wielki poeta, Czesław Miłosz, powtórzy stwierdzenie Mickiewicza, iż:
(…) tylko mowa jest ojczyzną.
Mur twój obronny u twoich poetów.3

Powstanie kryterium odniesienia do „kanonu kultury” jako podstawowego wyznacznika narodowości stworzyło inny niż na Zachodzie typ tożsamości narodu bez państwa. By to zrozumieć, przypomnijmy, iż od Średniowiecza, które wytworzyło wspólnotę chrześcijańskich krajów wzajemnie się uznających, państwa Europy Środkowej uczestniczyły we wszystkich epokach kultury. Ważny był tu zwłaszcza Renesans, epoka, w której
wytworzył się typ osobowości odpowiedzialnej indywidualnie za swe myśli i czyny — jak Hamlet, emblematyczny bohater okresu. Kraje prawosławia, gdzie nie było rozdziału Kościoła od Państwa i które nie przeszły z rozmaitych przyczyn Renesansu, mają do dzisiaj kłopoty z wytworzeniem się
społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów demokracji, której podstawą
i warunkiem jest odpowiedzialna za siebie jednostka. Renesans wtopił Polskę w model państwa narodowego rozpowszechniony w Europie, gdzie obywatelstwo stanowiło wyznacznik tożsamości. Choć w wypadku Polski instytucje państwowe były słabe, a społeczeństwo obywatelskie — „naród”
— sprowadzało się do szlachty, była ona wystarczająco liczna i dynamiczna, by zapewnić krajowi żywotność.
Otóż Romantyzm przyniósł nowy model tożsamości przez kulturę. Wytworzył się „naród kulturowy”, do którego przynależność wyznaczana była
przez utożsamienie się z kanonem kultury. W Polsce przede wszystkim z poezją wieszczów, w Czechach — także z operą i legendą husycką, na Węgrzech — z poezją oraz — jak było powiedziane — z restauracją instytucji i mitem korony św. Stefana. Jeśli chodzi o później uformowane na3

Cz. Miłosz, „Traktat poetycki” z moim komentarzem, Kraków 2001, s. 33.
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rody, to na Słowacji poezja także spełniła podstawową rolę, obok odniesienia do Wielkich Moraw oraz mitu Janosika. Na Ukrainie — także poezja oraz mit kozacki. I tak dalej.
Charakter nowej tożsamości dość dobrze zasygnalizowany już jest
w znanych pieśniach, które następnie stały się hymnami narodowymi. Znowu modelem dla wielu krajów okazała się polska Pieśń Legionów. Słowa:
Jeszcze Polska nie zginęła
Póki my żyjemy…

wskazują na naród jako na twór zbiorowej woli. Podobnie jak wzorowany na Mazurku Dąbrowskiego hymn ukraiński „Szcze ne wmerła Ukraina…” czy bardzo rozpowszechniona pieśń chorwacka „Još Horwacka ni
propala…”. Ale podobny model odnaleźć można także w obrazie narodu
szukającego „Kde domov můj…” w hymnie czeskim czy rozbudzanego
przez błyskawice jak w hymnie słowackim 4.
Oczywiście zrodzenie się narodu nowoczesnego w XVIII — XIX wieku nie jest tylko przypadkiem środkowoeuropejskim. Feudalna wierność suwerenowi po rewolucji francuskiej definitywnie ustąpiła miejsca poczuciu
przynależności do pewnej wspólnoty; odtąd nie król, a naród był aktorem
historii. I potem nie tylko Napoleon został «cesarzem Francuzów», ale także
Ludwik XVIII «królem Francuzów», a nie «Francji». Niemniej bazą tożsamości pozostawało państwo narodowe. Inaczej w Europie Środkowej, gdzie
odniesieniem mogła zostać tylko kultura: język, historia i literatura oraz
sztuki piękne i muzyka.
Oczywiście, istnieją poważne różnice pomiędzy krajami Europy Środkowej. Ale samo umieszczenie Polski w tym kontekście pozwala wydobyć
istotne cechy wspólne oraz odrębności poszczególnych kultur. I tak inny
jest stosunek do prawa i instytucji państwowych Polaków — dość lekceważący, nieufny, a zarazem z cechami pieniactwa, podczas gdy Czesi dużo
poważniej traktują te dziedziny. Za to Słowacy przypominają pod wieloma względami Polaków, choć to naród „plebejski”, jak Czesi, a nie „szlachecki” jak Polacy czy Węgrzy. Ale Węgrzy bardzo szanują symbole państwowe (mit korony, parlament), choć realny stosunek do prawa mają —
jak się zdaje — niezbyt pedantyczny.
Czechów z Węgrami spaja poza tym nostalgia za monarchią habsburską,
nieobecna w Polsce, mimo iż Galicja też należała do Austrii. Ale tu też nie
4
„Nad Tatrou sa blýska, (…). / To Slovensko naše / posial’ tvrdo spalo / Ale
blesky hromu / Vzbudzujú ho k tomu / Aby sa prebralo.”

20

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

wszystko jest klarowne, bo na przykład od dziesięcioleci twórczość Kuśniewicza czy Odojewskiego, a także aktualne powodzenie w Polsce literatury austriackiej z początku wieku — chodzi o autorów takich, jak: Musil, Broch, Bernhard — świadczy o fascynacji tamtą rzeczywistością, o której Miłosz w Traktacie poetyckim napisał: „Tam nasz początek…”. A najwybitniejszy obecnie reżyser teatralny Krystian Lupa adaptuje kolejne
powieści tego obszaru.
Polacy, zgodnie ze stereotypem, to pyszny naród „panów”, romantyczny i heroiczny… Oczywiście Czesi, też zgodnie ze stereotypem, nie mają
takiej tradycji. Ich „bohater narodowy” to Jara Cimrman, fikcyjna postać
największego w dziejach odkrywcy, wynalazcy, uczonego, sportowca itd.
A więc to „antybohater”, zwierciadło Sowizdrzała spajające narodową tożsamość poprzez śmiech. Ale charakterystyczne jest, że takiego zwierciadła Czesi potrzebują, w odróżnieniu od Francuzów, Anglików czy nawet
Niemców. Z kolei autostereotyp Węgrów to wojownik, zdobywca o zdolnościach państwowotwórczych. Inny wariant paradygmatu wojownika niż
w Polsce. Można by te rozważania rozszerzyć na obraz Ukraińca, Białorusina, Litwina… Ważne, że takie porównania są płodne, bo pozwalają dostrzec cechy jakościowe każdego narodu i dają klucz do historii i kultury.
Niemniej ważniejszą niż różnice wydaje się podstawowa cecha wspólna tych „narodów kulturowych”, a mianowicie tradycja opierania myśli politycznej na fundamentach etyki. Można by co prawda odrzec, że już Sokrates za podstawę polityki wskazywał troskę o duszę, ale w dominującej
w Europie tradycji rzymskiej szybko o tym zapomniano. Otóż utrata państwowości, budowanie wspólnoty narodowej opartej na konsensusie kulturalnym i doznane upokorzenia narodów podporządkowywanych przy użyciu brutalnej przemocy, uwrażliwiły je na czynnik etyczny. Znowu chronologicznie pierwsza wydaje się Polska z Traktatem dyplomatycznym Adama Czartoryskiego i z dziełem Mickiewicza czy później poznawanego Norwida. Czartoryski postulował wprowadzenie zasad etycznych do stosunków
między państwami, opartych na poszanowaniu tożsamości każdego narodu. Czyli o przekroczenie przyjętej w Westfalii zasady cuius regio eius religio, która nie pozwalała się wtrącać w wewnętrzne sprawy innego państwa. Mickiewicz, głoszący „ewangelizację”, „chrystianizację” czy, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, „etyzację” polityki w imię przymierza ludów, głosił w gruncie rzeczy w romantycznym języku podobną ideę. O ileż stale
aktualną, w świetle dyskusji o interwencji w wewnętrzne sprawy innego państwa z powodów humanitarnych, czyli pierwszeństwa praw człowieka nad
zasadą suwerenności. Norwid zaś pisał o „przepalaniu globu sumieniem”
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i o zbiorowej pracy prowadzącej do zmartwychwstawania, zamiast krwawych podbojów i zniszczeń (Promethidion).
Podobne tony, wyrosłe z innej, rodzimej, husyckiej tradycji znajdziemy nieco później w Czechach, zwłaszcza w pismach ojca narodu, prezydenta filozofa Tomasza Masaryka i jego późnego następcy Václava Havla.
Ten ostatni, jako dysydent, bił się o wytworzenie w kraju społeczeństwa
obywatelskiego, tak jak w Polsce nieco wcześniej już KOR z Michnikiem
i Kuroniem, czy później ruch Solidarności. Kuroń wykreował wręcz koncept chrześcijan bez Boga, w znaczeniu rozpoznawania się w etyce Ewangelii, nawet bez wiary w osobowego Stwórcę. Na Węgrzech podobne tony
można odnaleźć w myśli Istvána Bibó, György Konráda, Jánoša Kissa…
Tradycja budowania oporu przeciw komunistycznemu reżimowi na fundamentach etycznych zatraciła się nieco po 1989 r. Za to wypłynęła w wymiarze europejskim, gdyż poważny procent członków tych narodów oczekuje od Unii wytworzenia wspólnej kultury, więzi wspólnotowej raczej niż
tylko administracyjnych procedur. Bo właśnie te narody wykształciły się
w oparciu o taką wspólnotę, a nie zostały uformowane przez instytucje państwowe, jak np. Francja. I głosy wybitnych intelektualistów środkowoeuropejskich, jak Havel czy Geremek, ciągle o tym przypominają, niestety
przeważnie na próżno.
Jest to jakoś zrozumiałe. Paradygmat państwa narodowego wykształcił
się w okresie Oświecenia w oparciu o zasadę racjonalizacji instytucji politycznych i procedur. Uznane są prawa człowieka, ale rozumiane w sposób
abstrakcyjny, uniformizujący. Nie pozostawia to miejsca na uznanie odrębności każdej kultury. „Nacjonalizm”, czyli poczucie odrębności kulturalnej każdego narodu, jest wręcz oskarżany o doprowadzenie do dwu wojen
światowych i ludobójstwa. Z punktu widzenia mieszkańca Europy Środkowej jest to aberacja, bo dla niego racjonalizm oświeceniowy doprowadził
do triumfu komunizmu, do stalinowskiego terroru i „archipelagu Gułag”.
Oczywicie oba te punkty widzenia są skrajne, a więc niesprawiedliwe. Jak
stwierdza Kołakowski, jeśli nazizm był bękartem Romantyzmu, a komunizm
bękartem Oświecenia, nie można oskarżać o to obu tych formacji.
Niemniej nieporozumienie jest totalne. Jak i brak wzajemnego zrozumienia. A wtedy ciężkie jest kształcenie specjalistów. Wydaje się teoretycznie, że sprawa jest jasna: wszędzie potrzebne są i sprawne instytucje, racjonalnie zorganizowane, i społeczeństwo obywatelskie, ale też i uznanie
tożsamości każdej jednostki i każdego narodu. Procedury nie mają siły motywacyjnej, która może przyjść tylko z zaangażowania aksjologicznego.
A więc z wiary w wartości zakorzenione w każdej kulturze.
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Dominacja paradygmatu romantycznego w Europie Środkowej — a nie
tylko w Polsce, gdzie był on przeżywany szczególnie intensywnie — niekoniecznie została zakończona. Choć na pewno nie „patriotyzm” będzie teraz jej dominującym składnikiem. Dyskurs aksjologiczny, na którym wygrał wybory PIS i Lech Kaczyński, potwierdzają to tylko, choć praktyka
władzy budzi następnie tym większe kontrowersje. Ewolucja w innych krajach środkowoeuropejskich jest okresami rozbieżna, ale nie mamy jeszcze
perspektywy, by zaobserwować tendencje dominujące w dłuższym okresie
czasu.
Ale nie polityka nas tu interesuje, a dydaktyka, nie do pomyślenia bez
elementów antropologii kultury. Gdyż bez nich nie sposób wytłumaczyć poza krajem, dlaczego Polak bez pieniędzy, bez stanowiska i który siedział
w więzieniu, może być traktowany jak bohater, podczas gdy w typowych
państwach Zachodu byłby pogardzany. Ale podobnie, dlaczego liczba samobójstw na Węgrzech jest najwyższa w Europie? — tradycyjnie tłumaczy się to okrojeniem granic w Trianon o dwie trzecie kraju. I dlaczego
Czesi uciekają w piwo i w prywatność? — gdyż tak przetrwała kultura. Jak
w czasie „nocnych rozmów rodaków” w Polsce.
Schematycznie rzecz ujmując, w krajach środkowoeuropejskich najważniejsze odniesienia dotyczą aksjologii kultury, dlatego typ dominujący tożsamości można by określić jako paradygmatyczny. Podczas gdy w typowych państwach Zachodu liczyć się będzie przede wszystkim struktura instytucjonalna, a więc „pozycja” — ten typ tożsamości można by określić
więc jako „syntagmatyczny”. Oba typy są niezbędne do dobrego funkcjonowania społeczeństw i zrozumienie tego pozwala nam bronić paradygmatu
środkowoeuropejskiego w perspektywie całej Unii, jako wnoszącego ważny wkład kulturowy.
Nauczanie kultury polskiej, umieszczanie jej w kontekście środkowoeuropejskim jest działaniem w tym właśnie kierunku. I pozwala zachować
nadzieję, że korzystając z przyśpieszonej modernizacji społeczeństwa
w Polsce, nie utraci ona swej „duszy”, a wręcz przeciwnie — wniesie ją
do wspólnej, wytwarzanej także przez nas metakultury europejskiej.
19.05.06
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Czy istnieje poezja impresjonistyczna?
Od Mallarmégo do… Leœmiana1
Impresjonizm wobec tradycji
Pytanie o istnienie poezji impresjonistycznej może się wydać mało uzasadnione, gdy zważyć, że samo pojęcie impresjonizmu, choć zaczerpnięte
z dziedziny malarskiej, zadomowiło się już w literaturze od dawna i funkcjonuje jako określony styl wypowiedzi odwołujący się — podobnie jak
barok, ekspresjonizm, surrealizm, do wspólnego źródła malarsko-poetyckiej wyobraźni 2. Gdy spojrzeć na impresjonizm poetycki z tej perspektywy (jest to spojrzenie najczęstsze) 3, inspiracje malarskie wydają się oczywiste i wielkrotnie były analizowane: nie trudno odnaleźć w poezji obrazy
rozświetlonych plenerów przypominające impresjonistyczne krajobrazy.
1

Niniejszy szkic został przedstawiony na III Kongresie Polonistów w Poznaniu (8-11 czerwca 2006 r.). Jest to skrócona wersja obszerniejszej rozprawy przygotowanej do tomu pt. Pod znakiem antymomii, Kraków: Universitas, 2006 (w druku).
2
Zob. M. Praz, Mnemosine, Parallelo tra la letteratura e le arti visive, 1949,
tłum. polskie: Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych,
Warszawa: PIW 1981, s. 6.
3
Wśród ostatnich prac warto wymienić bogate studium Anny Rossy: Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska kreacja pejzażu. Studium wybranych motywów, Kraków: Universitas 2003.
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Można jednak spojrzeć na impresjonizm inaczej i zdefiniować go nie
tylko jako nowy sposób malowania (czy opisu), ale jako decydujący moment przesilenia, który zapoczątkował w końcu XIX wieku odejście od
klasycznej reprezentacji rzeczywistości opartej na mimesis. W takim ujęciu chodzi o coś więcej niż malarskie wpływy. Nie jest sprawą bez znaczenia, że kiedy malarze impresjoniści zastanawiali się nad tym, jak przedstawić samo zjawisko postrzegania rzeczywistości, w tym samym czasie podobne kwestie nurtowały także poetów. Co więcej, jeszcze przed oficjalnymi wystąpieniami Moneta, Mallarmé sformułował swą wręcz rewolucyjną
zasadę poetycką, utrzymując, że „nie rzecz się liczy, ale efekt, który ona
wywołuje”4. Można by przypuszczać, że takie uwydatnienie „efektu” kosztem „rzeczy” musi zawęzić problem zbieżności sztuk do eksperymentów
czysto estetycznych (sztuka dla sztuki). Nie wolno jednak zapominać, że
te eksperymenty są odbiciem najgłębszych przemian nowoczesności związanych z oddalaniem się od symboliczno-kosmicznej wizji świata, w której natura była źródłem sensu. W malarstwie tradycyjnym, realistycznym
o sensie obrazu decydowała jego treść (anegdota historyczna, temat literacki itd.), w impresjonizmie zastępuje ją kolor. Podobnie dzieje się w nowoczesnej poezji, tylko że nie o kolor chodzi, ale o dobór słów: „nie idee
tworzą wiersze, ale słowa” przypomina znowu Mallarmé. Odtąd nie chodzi już o „korespondencje sztuk”, ale raczej o wspólnictwo inwencji w oparciu o laboratoryjną pracę artysty i poety w ich stopniowym odcinaniu się
od naśladowania rzeczywistości w sztuce (odchodzeniu od mimesis).
Odkrycia malarskie impresjonistów odegrały dużą rolę także w poezji
polskiej, ale procesy estetyczne związane z kryzysem reprezentacji przebiegały tu wolniej, a impresjonizm był odbierany głównie w powiązaniu
z naturalizmem i symbolizmem. Obraz naturalistyczno-impresjonistyczny
fascynował polskich poetów samą siłą sugestii. Tak właśnie emocjonalnie
działały na poetów młodopolskich obrazy Wyczółkowskiego, Ruszczyca,
Fałata, Stanisławskiego, u których efekt poetycki był najczęściej opisem
konkretnego lub zmyślonego obrazu (ekfrazą albo hipotypozą), przywołując najczęściej impresjonistyczny krajobraz, ale także przedmioty lub portrety jak w wierszu Tetmajera Pod wrażeniem, którego sam tytuł sugeruje
już powiązanie z impresjonizmem:
Kiedy na oczy srebrno-szafirowe
spuści powieki i na wznak upadnie,
4
Mallarmé, List do Cazalisa, w: tegoż, Œuvres complètes, Gallimard, „Pleiade”, Paris, 1998, t. 1, s. 669.
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i leży miękko, sennie i bezwładnie,
lekko schylając ku ramieniu głowę —
a płomień gazu, co nad nami płonie,
półnagą stroi ją w światła i cienie,
i ledwo znać jej białej piersi tchnienie,
widnej w przejrzystej koronek osłonie;
wówczas ma w sobie taki urok boski
i takie dziwne piękności i czary,
że, zda się, jakiś malował ją stary
anioły w duszy noszący mistrz włoski5.

Na pierwszy plan wysuwa się tutaj sam efekt. Ale nie jest to jeszcze
„efekt” w znaczeniu, które nadał mu Mallarmé. Tetmajer traktuje „efekt”
po malarsku, nie rezygnując z ekfrastycznej opisowości przedstawianego
obrazu. Jesteśmy tu jeszcze bardzo daleko od poszukiwań obrazu poetyckiego w samym języku. Sam obraz „oczu srebrno-szafirowych” mieniących
się półcieniami kolorów, odpowiada ulubionej tonacji impresjonistycznej,
ale skądinąd ma jeszcze znaczenie referencjalne, ponieważ odnosi się do
jakiegoś konkretnego było nie było portretu.
U poetów młodopolskich impresjonistyczne inspiracje nie naruszają na
ogół tradycji czysto poetyckiej, wzbogacają jedynie paletę malarską. Chodzi o obraz „zmontowany”, sztuczny6, świadczący o zawężeniu przestrzeni poetyckiej, z góry pomyślanej jako krajobraz wewnętrzny, oddający stan
psychiczny podmiotu, ale zgodnie z ustaloną konwencją. Można już mówić o początkach kryzysu wyobraźni symbolicznej, ale nie dotyka on jeszcze samego języka.
Od koloru do słowa
Punktem zwrotnym w poezji polskiej okaże się dopiero tworczość Leśmiana, któremu z perspektywy naszych rozważań można przypisać rolę,
jaka przysługiwała Mallarmému w poezji francuskiej. Czy jednak można
dopatrywać się u Leśmiana wpływów malarskich? Na pierwszy rzut oka
może się to wydać wątpliwe. Same inspiracje impresjonistyczne są u Le5
K. Przerwa-Tetmajer, Pod wrażeniem, w: tegoż, Poezje, wiersze wybrała i ułożyła M. Baranowska, Kraków: Ewentus 1996, s. 93.
6
O roli sztuczności jako czynniku dalszych przemian w sztuce pisze Andrzej
Nowakowski, zob. tegoż, Apoteoza sztuczności, w: Stulecie Młodej Polski, red.
M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków: Universitas 1995.
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śmiana dużo mniej oczywiste niż na przykład u Tetmajera. Michał Głowiński podkreśla, że:
subiektywizacja [u Leśmiana — MD] nie przebiega w sposób znany z impresjonistycznej liryki opisowej, nie dokonuje się bowiem za sprawą tego, co nazwać by można komentarzem lirycznym, a więc bezpośrednim waloryzowaniem
emocjonalnym przedstawianych przedmiotów; jego stylistycznym wyrazem było
zwykle w tej liryce mnożenie przymiotników — w poezji Leśmiana nigdy one
nie występują w takim nagromadzeniu i nigdy też funkcja waloryzacyjna nie
stanowi ich zadania podstawowego. Leśmianowski świat opisywany, choćby
podlegał maksymalnie podmiotowemu przefiltrowaniu, zachowuje swą przedmiotową autonomię, w jego obrębie konkret nie przestaje być konkretem, nie
traci swej wymierności7.

Leśmian rzeczywiście nie był impresjonistą w sensie, który nadawali
temu pojęciu poeci młodopolscy. Inaczej jednak ma się rzecz, gdy spojrzeć na impresjonizm jako na pierwszą oznakę kryzysu reprezentacji, tak,
jak go widział Mallarmé. Autor Rzutu kośćmi nie próbował „opisywać” obrazów impresjonistycznych Moneta, Degasa, Pissara, Gauguina, z którymi
pozostawał w bliskich kontaktach i z którymi wymieniał się odkryciami estetycznymi. Jak już była mowa, malarstwo impresjonistyczne służyło mu
nie za inspirację, ale za katalizator we własnych dążeniach do autonomii
językowej w poezji. Podobnie Leśmian dopatrzył się w samym symbolizmie erozji symbolu. U obu poetów dokonuje się jakby samoistnie autonomizacja obrazu poetyckiego głównie poprzez kolor. Gdy Mallarmé przywołuje „roziskrzone kolory kwiatów” 8, wśród których róża, kojarząc się
z ciałem Herodiady, „kwitnie jasnym ogrodem, skropiona krwią promienną
i dziką”9, przypomina się wiersz Leśmiana W malinowym chruśniaku, gdzie
maliny są „narzędziem pieszczoty” dla pary kochanków „zapodzianych po
głowy” i gdzie czerwień soku miesza się z czerwienią zranionych palców:
nie miłość, ale czerwień wysuwa się na plan pierwszy.
Wiersze Mallarmégo i Leśmiana są oczywiście odległe, ale łączy je sposób traktowania obrazu poetyckiego; zarówno czerwień róży Mallarméańskiej, jak i czerwień zmysłowa malin są wyrazem doznań, które jednak nie
mają już nic wspólnego z psychizacją rzeczywistości, natomiast zbliżają
się do impresjonistycznego postrzegania malarskiego. Punktem wyjścia jest
więc konkret, który jednak nie pełni roli poznawczej, nie wpisuje się w łańcuch przyczynowy rzeczywistości. To oderwanie od przyczynowości cha7
8
9

M. Głowiński, Zaświat przedstawiony, Kraków: WL 1981, s. 197.
Mallarmé, Les Fleurs, 1864, w: tegoż, Œuvres complètes, dz. cyt., s. 10.
Tenże, Hérodiade, 1869, w: tegoż, Œuvres complètes, dz. cyt., s. 17.
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rakteryzuje właśnie malarstwo impresjonistyczne: wystarczy przypomnieć
słynny Wschód słońca Moneta, słońca, które, wyłaniając się jakby poza czasem fizycznym, jest jedynie jarzeniem się kolorów utrwalonych w mgnieniu.
Równocześnie impresjonizm zrywa ze statyczną, platońsko-plotyńską
wizją kosmosu, porywając twórców w kręgi zawrotnej dynamiki kolorów,
nie doszukując się już symbolicznych sensów. W poezji odpowiednikiem
tego zjawiska będzie dynamika słów, które stają się, jak pisze Głowiński,
widzialne. Polega to na tym, że słowo u Leśmiana zostaje skonfrontowane
z „jednorazowością i niepowtarzalnością samej wypowiedzi poetyckiej” 10.
W ten sposób „widzialność słów” łączy się z ich ruchem 11. Gdy czytamy
u Leśmiana: „on patrzył i patrzył, cudaczniało istnienie” 12 lub: „aż zamęt
ich podziemnych szmerów i hałasów / wyprzejrzyści się nagle w okrzyk
lazurowy”13, słowo funkcjnonuje tu nie jako nazwa czynności, ale samo
w sobie poddane jest metamorfozie.
Podobnie u Mallarmégo — zwłaszcza w pierwszej fazie jego twórczości, której towarzyszyła fascynacja impresjonizmem — pojawia się także
apologia wibracji słownych. „W wierszu winniśmy szukać — pisał w jednym z listów do F. Coppée — przede wszystkim słów, które są już wystarczająco sobą, żeby nie przyjmować wrażeń z zewnątrz — i które odbijają
się jedne w drugich aż do stworzenia wrażenia, że nie mają własnych kolorów, ale są jedynie momentami przejścia w gamie” 14.
Słowa w ruchu zdolne są do tworzenia nowych niespodziewanych metafor o ulotnym trwaniu („biały lot” wachlarza kontrastuje z „błyskiem bransolety”15, „lot włosów” przeobraża się w „paroksyzm płomienia” 16, orgia
kolorów w ogrodzie przywołuje „niebieskie kadzidło zbladłych horyzon10

M. Głowiński, Zaświat przedstawiony, dz. cyt., s. 69.
Tamże, s. 100.
12
B. Leśmian, Dzień skrzydlaty (z tomu: Napój cienisty, 1936), cyt. za: tegoż,
Poezje wybrane, Wrocław: Ossolineum 1974, BN I 217, s. 158. Wszystkie cytaty
z Leśmiana zaczerpnięte są z tego wydania.
13
Tenże, Zamyślenie (z tomu: Łąka, 1920), dz. cyt., s. 124.
14
„Ce à quoi nous devons viser surtout est que, dans un poème, les mots –
qui sont déjà assez eux pour ne plus recevoir l’impression du dehors - se reflètent
les uns sur les autres jusqu’à paraître ne plus avoir leur couleur propre, mais n’être
que les transitions d’une gamme.” Lettre à François Coppée, 5 XII 1866, Œuvres
complètes, dz. cyt., s. 709. (podkreślenie Mallarmégo).
15
„Ce blanc vol fermé que tu poses/ contre le feu d’un bracelet”. Eventail,
1884, tamże, s. 83.
16
„La chevelure vol d’une flamme à l’extrême”. La chevelure vol…, 1887,
tamże, s. 26.
11
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tów”, „ekstazę spojrzeń”, „ogrody przednieba” i „roziskrzenie nimbów”)17.
U Leśmiana takich obrazów jest wiele: „Ogród zawrzał zielenią, już inną,
już nie tą”18, „obłok sam siebie zaćmiewa w upale / Dno błękitem przeciera”19. Te paralele dotyczą przede wszystkim poetycko-malarskich metafor
(a nie zwykłych opisów).
U obu poetów iluzja świata przedstawionego obiera za punkt wyjścia
konkret, ale zrywa z integralnością opisu, który charakteryzował np. romantyzm, a w którym każdy element mógł być traktowany jako pars pro
toto kosmosu. W wyżej wymienionych przykładach dzieje się zupełnie inaczej, każde zjawisko jest wyosobnione, samoistne, jak samoistny jest sam
moment odbieranego wrażenia.
To impresjonistyczne zawieszenie czasu zredukowane do naskórkowego doznania stanie się w przyszłości źródłem odmiennych interpretacji. Futuryści, inspirując się impresjonizmem, dopatrzą się w tym utrwalaniu teraźniejszości obietnicy przyszłości. Będą to interpretacje krańcowe. Niemniej można dziś z całą pewnością stwierdzić, że utrwalanie czasu momentalnego w malarstwie impresjonistycznym odbiło się echem w literaturze,
i to w stopniu nie mniejszym niż hegemonia koloru. Chodziło o pokonanie
zasadniczej różnicy między obrazem poetyckim i malarskim, polegającej
na odmiennym stosunku do czasu i przestrzeni.
Impresjoniści pokonują ją w sposób paradoksalny. Obraz impresjonistyczny, utrwalając ulotność chwili, równocześnie ją unicestwia. Reprezentacja sprowadza się do światła, które naznacza czasowością malowany w danym momencie przedmiot, ale ta zmaterializowana na płótnie malarskim
czasowość może istnieć tylko subiektywnie, w świadomości patrzącego,
i tym samym przyczynia się do zanegowania czasu obiektywnego. Ta cecha impresjonizmu została doskonale uchwycona i wykorzystana przez Prousta, ale można odnaleźć jej ślady w poezji Leśmiana. Oto przykład impresjonistyczno-proustowskiego chwytania czasu:
Przypominam — wszystkiego przypomnieć nie zdołam:
Trawa. Za trawą — wszechświat… A ja — kogoś wołam.
(…)
Ogród, gdzie dużo liści znajomych i twarzy —
Same liście i twarze!.. Liściasto i ludno!20
17
„l’encens bleu des horizons pâlis (…) jardin de nos limbes (…) Extase des
regards, scintillement des nimbes !”. Les Fleur, dz. cyt.
18
B. Leśmian, Przedwieczerz (z tomu: Napój cienisty), dz. cyt., s. 197.
19
Tegoż, Południe (z tomu: Dziejba leśna), dz. cyt., s. 254.
20
Tegoż, Z lat dziecięcych (z tomu: Napój cienisty), dz. cyt., s. 194.
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Czas odnaleziony jest tu czasem subiektywnym przywołanych doznań,
które ze względu na silnie obecną podmiotowość zbliżają się do ekspresjonizmu — ale samo malarstwo skłaniało się ku takim paradoksom. Wystarczy przypomnieć van Gogha, u którego nasilenie wrażeń percepcyjnych
prowadzi do ekspresjonistycznych szaleństw.
Między nicością a iluzją
Malarze impresjoniści zanurzali się w naturze, wierząc, że zbliżą się
do niej bardziej niż dane to było klasykom, romantykom lub realistom, obnażając jakby z góry iluzyjność reprezentacji. Przestrzeń obrazu impresjonistycznego, gdy ogląda się go z bliska, jest jedynie zespołem plam pozbawionych sensu, ale z oddalenia odsłania cudowne krajobrazy. Iluzja percepcji została więc uchwycona, dzięki technice, która podporządkowana
jest jeszcze mimesis, ale która równocześnie przydaje dziełu sztuki autonomii w stosunku do referencji. Ta dwoistość obrazu impresjonistycznego
wyprzedzała i uprawomocniała koncepcję Nietzscheańską, zgodnie z którą
źródłem prawdy jest właśnie sztuka, jako iluzja iluzji. Prawda poznawcza
kryje się więc właśnie w tej dwuznaczności dzieła, która w przeciwieństwie
do sztuki klasycznej nie szuka już zgody między rzeczą i sądem o niej, ale
przeciwnie uwydatnia nietożsamość tej rzeczy w stosunku do jej reprezentacji.
Leśmian (podobnie jak Mallarmé) eksponuje właśnie iluzję, którą sam
tworzy. U obu poetów pojawia się wyzwanie rzucone naturze, które zdaje
się zapośredniczać właśnie impresjonizm tworzący nie krajobraz, ale mgnienie krajobrazu wyrastającego z iskrzącego się słowa. Doskonale to uchwycił
Mallarmé:
Mówię: kwiat! i ponad niepamięcią, której głos mój nie nadaje żadnego konturu, wznosi się muzycznie, coś innego niż znany kielich, sama soczysta idea: kwiat nieobecny w bukiecie21.
Wizji Mallarmégo odpowiada echem Leśmian:
Patrzę, niby przez nagły w mej ślepocie wyłom,

21

„Je dis: une fleur! et, hors de l’oubli ou ma voix relègue aucun contour, en
tant que quelque chose d’ature que les calices sus, musicalement se lève, idée même
et suave, l’absente de tous bouquets. Mallarmé, Crise de vers, 1896, w: tegoż,
Œuvre complètes, dz. cyt., s. 211.
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A światy roziskrzone — zaledwo na mgnienie
Odsłaniają mym oczom, jak nieba mogiłom,
Dalekie, zatajone w srebrze ukwiecenie22.

Obaj poeci znaczą tu granice przedstawialności, tak jak to czynili Monet lub Seurat (a później abstrakcjoniści), kiedy uwydatniali kolorem to,
co niewidzialne, ale już nie w znaczeniu, które nadawali mu symboliści,
ale fenomenolodzy, twierdząc, że esencja nie może być reprezentowana,
możliwe jest jedynie uobecnianie bycia przez odsłanianie. Chodzi o uchwycenie czegoś, co — jak mówi Lyotard — można pojąć, ale czego nie można ani zabaczyć, ani pokazać23 . Uwagi te można zastosować do poezji Mallarmégo i Leśmiana. Obaj tworzą swe światy dzięki magii słowa, ale są to
światy pozbawione przyczynowości. Tak to przedstawia pan Błyszczyński:
Wyłoniłem z mroku ogród, oderwany od przyczyny,
Rozkwieciłem próżnię, namnożyłem ścieżek24.

Zarówno u Mallarmégo, jak i u Leśmiana bezprzyczynowość i bezczasowość emanująca z obrazów impresjonistycznych chwytanej chwili zanurza się jeszcze w symbolizmie i prowadzi nieuchronnie w przestrzenie nicości. Ale istotne jest także to, co obu poetów oddala. U Mallarmégo nicość symbolizowana jest przez błękit będący symbolem „martwego nieba”25.
U Leśmiana przeziera ono spośród odbijających się w sobie światów:
Świat się sprawdza w jeziorze…
Nie ma świata! — Nie było! — Jest — znów! —

26

U Leśmiana grą odbić zawsze kieruje czynnik podmiotowy. Słusznie
podkreśla Głowiński, że słowo „patrzeć” ma zupełnie inne znaczenie niż
„widzieć”, że czynnik podmiotowy z opisu nie zanika i jeśli się nie dostrzeże jego istnienia przedstawiany świat będzie zawieszony w próżni 27. Jest
to ważne stwierdzenie, podkreślające nowy status ontologiczny podmiotu
22

B. Leśmian, Gwiazdy (z tomu: Łąka), dz. cyt. s. 48.
Tak określi po latach Lyotard dążenia malarstwa awangardowego. Zob.
J. Lyotard, Le sublime et l’avant-garde, w: tegoż, Le postmoderne expliqué aux
enfants, Galilée Paris 1988, s. 19-23.
24
B. Leśmian, Pan Błyszczyński (z tomu: Napój cienisty), dz. cyt., s. 232.
25
Mallarmé, Le Ciel est mort (z tomu:) L’azur, 1866.
26
B. Leśmian, W chmur odbiciu (z tomu: Napój cienisty), dz. cyt., s. 190.
27
M. Głowiński, Zaświat przedstawiony, dz. cyt., s. 196.
23
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lirycznego, który odwołuje się nie do uczuć, ale do postrzeżeń, obiektywizując własne doznania subiektywne, co znowu zbliża Leśmiana do impresjonistów:
Obłok blaskiem sam siebie zaćmiewa w upale,
Dno blękitem przeciera lub nie ma dna wcale.
Rumianek, co w tych żarach biel gubi cudacznie,
Trzykroć w nic się odzłoci, nim kwiatem być zacznie…28

Dalej wyraźnie zostaje podkreślone, że chodzi o tworzenie świata w postrzeganiu:
Zielenieje mi w oku — w skrócie i pochyło…29

Spojrzenie impresjonisty jest tu punktem wyjścia dla Leśmiana. Wrażeniowość pozwala mu uchwycić świat, który przekształca się pod okiem
poety. Przedmioty, które pokazuje, istnieją tylko w momencie, gdy się je
postrzega. Ale także przychodzi na myśl Baudelaire, który w swej słynnej
definicji nowoczesności hołdował chwili, ale równocześnie zanurzał się
w wieczności. U Leśmiana ta oscylacja dominuje w całej jego twórczości.
I w przeciwieństwie do impresjonistów zrywających z symbolizmem (przykład Wschodu słońca Moneta, w którym iskrzenie się kolorów utrwalonych
jest jedynie zjawiskiem fizycznym) u Leśmiana impresjonistyczna „wrażeniowość” zostaje przesunięta w dziedzinę metafizyki. Leśmian usubiektywnia postrzeżenia w poszukiwaniu rzeczywistości niematerialnej w samym
sercu materialności. W Topielcu zieleń jawi się pozornie jako element autonomiczny, ale narrator nie może się powstrzymać, by nie próbować docierać do jej esencji. Po latach Miłosz przenikać będzie sekrety „sroczości”, ale już Leśmian, wychodząc od wrażenia, buduje paradoksalnie wizję nieprzedstawialności świata, którego nie ma i który przecież jest:
Wrażenie barw i szumów i bezdennych światów
Zmieszane w jedność, niby w stworzenia pradobie,
Oddziela się ode mnie, jako woń od kwiatów
I trwa już ponade mną — i już samo w sobie!30

28
29
30
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B. Leśmian, Południe (z tomu: Dziejba leśna), dz. cyt.
Tamże.
B. Leśmian, Leżę na wznak na łące (z tomu: Sad rozstajny), dz. cyt., s. 19.
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Tu dotykamy zasadniczej różnicy między związkami z impresjonizmem
u Mallarmégo i u Leśmiana. Ich światy wyobraźni i poszukiwania językowe zbliżają się o tyle, o ile łączy ich świadomość kryzysu mimesis pojmowana w najszerszym słowa znaczeniu, zarówno estetycznym, jak i metafizycznym. Ich eksperymenty poetyckie zdradzają podobne inspiracje, ale
rozwijać się będą inaczej. W swych dążeniach poetyckich Mallarmé dochodzi do autonomii języka i neantyzacji referencji. Leśmian, odchodząc
od naśladownictwa rzeczywistości, tworzyć będzie własne światy zaczerpnięte z wyobraźni językowej. Mallarmé uchwycił istotę impresjonizmu jako
sztuki ujawniającej granice przedstawialności. Punktem dojścia jego poezji będzie zniwelowanie w rozrzucie typograficznym dyskursu sprowadzonego do białych plam i depersonalizacja. Leśmian szuka dróg innych:
wzmacniając dyskurs narracją mitotwórczą i kreacyjnością słów, dążyć będzie do amplifikacji poetyckiej wizji. Światy obu poetów naznaczone są
ontologią negatywną, ale u Mallarmégo prowadzi ona do atrofii symbolu,
podczas gdy Leśmian wybiera dwuznaczność powielanych bezustannie
odbić, otwierając już drogę do poetyckiej fenomenologii.
W ewolucji polskiej poezji Leśmianowi przydziela się miejsce osobne,
przeznaczone dla twórców „okresów przejściowych”. Nie mieści się już
w symbolizmie i opiera się nowoczesności awangardowej. Spojrzenie na
jego twórczość z perspektywy impresjonizmu malarskiego pozwala dostrzec
jego prekursorską rolę w kształtowaniu się nowej świadomości poetyckiej
polegającej na zastępowaniu subiektywności emocjonalnej subiektywnością
oglądu świata i tym samym uwydatnianiu iluzji świata przedstawionego.
Tutaj zbliża się do Mallarmégo i zarazem od niego oddala: nurt mallarméański znajdzie przedłużenia w poezji kubistycznej, purystycznej, wreszcie
w lingwistycznych eksperymentach grupy Oulipo. Leśmian zapowiada i wyprzedza nurt oparty na fenomenologii percepcji, który łączyć go będzie z tak
różnymi poetami, jak: Przyboś, Białoszewski, Szymborska, Miłosz…
Powiązanie obrazu ze słowem stanowi dziś bez wątpienia jedno z najważniejszych zjawisk w polskiej poezji współczesnej przejawiające się
w grze intertekstualnej, ekfrazie, nowych próbach werbalizacji obrazu
i praktyk intersemiotycznych i multimedialnych. Ale gdy sięgnąć do źródeł,
ujawnia się pierwszy impresjonistyczny ferment, a jest nim kreacyjność Leśmiana.
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Ma³gorzata Anna Packalén
Uppsala Universitet

Nieobecna obecnoœæ: kobieca mimikra literackiej
konwencji na przyk³adzie wybranych utworów
Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk
Kultura szlachecka, która w dużym stopniu ukształtowała polską mentalność społeczną, w równie dużym stopniu przyczyniła się do utwierdzenia tradycyjnego sposobu widzenia i traktowania kobiety i jej roli w społeczeństwie polskim. Szczególnie obecne w świadomości społecznej przekonanie o niepodważalnym charakterze tego, co przywykło się w naszej
kulturze określać jako „naturalną” rolę kobiety, a przez co rozumie się jej
biologiczne posłannictwo, symbolizowane i konkretyzowane przez ciążę
i macierzyństwo, jest nadal znamienne dla roli i pozycji kobiety w Polsce.
Do jakiego stopnia tradycja ta nadal jest silna, wskazuje wypowiedź
sprzed dwóch lat śp. papieża Jana Pawła II na temat tzw. „radykalnego feminizmu” 1. Według Ojca św. feminizm ów powoduje „sprzeczności między płciami, zagrażając bytowi tradycyjnej rodziny” 2. Co więcej — „bagatelizowanie różnic między kobietą a mężczyzną może mieć poważne konsekwencje na wielu poziomach”3. Jako szczególnie niepokojące odbierane
1
Podaję za przedrukowaną w czołowym dzienniku szwedzkim wypowiedzią
Ojca św., pt.: Paven: Feminismen fara för familjen [Papież: feminizm jest zagrożeniem dla rodziny], „Dagens Nyheter” 13.07.2004 (TT-Reuters); [tłum. z j. szwedzkiego moje — M.A.P].
2
Tamże.
3
Tamże.
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są, jak podkreśla papież w swej wypowiedzi, próby stworzenia rodziny naruszającej konstrukcję kobieta — mężczyzna i zastąpienia jej rodziną, gdzie
tworzą ją osoby tej samej płci. W takiej sytuacji, jak stwierdził z naciskiem
Ojciec św., „rola kobiety jako matki musi być szczególnie strzeżona i traktowana jako przedmiot najwyższej uwagi” 4.
Widać tu wyraźnie, jak duży wpływ na sytuację i pozycję kobiet w Polsce mają obowiązujące kody kulturowe oraz — w jeszcze większym stopniu — religijne. Głęboka cześć dla Marii Panny, Bogurodzicy, należy tu
do najbardziej znamiennych narodowych symboli, podobnie jak miłość do
ojczyzny. Stąd też zapewne kobieca symbolika „macierzyństwa” zawiera
specyficznie „rodzimy” element, mianowicie silnie w polskiej historii i kulturze zakodowany symbol „Matki Polki”. Spełniając się nie tylko w służbie macierzyństwa, ale też w służbie narodu, stanowi tym samym silnie emocjonalnie i symbolicznie naładowaną metaforę zarówno miłości matczynej,
jak i miłości ojczystej. 5
Tak pojęty sposób postrzegania kobiety, jej cech i roli, jakie narzucają
jej kody społeczno-kulturowe, znajduje swe odzwierciedlenie w utworach
literackich. Kobieta jest tam najczęściej wynoszona na ołtarzu miłości, wiary czy poświęcenia w służbie narodu lub też — na odwrót — silnie demonizowana z racji swych kobiecych właściwości. Równie często jest też potępiana za próby wyrwania się z kręgu ucisków i przesądów związanych
z jej płcią, wynikających z hierarchii wartości i sposobu myślenia patriarchalnej kultury. Wygląda bowiem na to, że przeciętny tradycyjny polski czytelnik (oraz krytyk) nie lubi zbyt drastycznych tematów i radykalnych przewartościowań tradycyjnych norm i wartości w literaturze. Dowodem na to
jest dyskusja w polskich kręgach kulturowych, kiedy to krytyka literacka
usiłuje zdefiniować charakter współczesnej prozy pióra kobiet ostatnich
dziesięcioleci. Proza ta przechodzi bowiem proces „przedefiniowania” samej siebie w sposób, który nie zawsze idzie w parze z oczekiwaniami recenzentów, zwłaszcza starszej generacji. Szczególnie wizerunek kobiety,
jaki kreuje w swych powieściach generacja pisarek lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych, takich, jak: Izabela Filipiak, Manuela Gretkowska,
Olga Tokarczuk, Natasza Goerke i inne, nie ma, z tradycyjnego punktu
widzenia biorąc, swego odpowiednika w polskiej literaturze. Chodzi tu
bowiem nie tylko o coraz bardziej w tych utworach zaznaczaną postawę
oporu wobec polskich patriarchalnych stereotypów kulturowych oraz mę4

Tamże.
Piszę o tym szerzej w artykule: M.A. Packalén, „Komża i majtki” czyli prowokacja tradycji w polskiej literaturze współczesnej, „Teksty Drugie” 2004, nr 6,
s. 157-173.
5
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skich i męskocentrycznych systemów hierarchii i wartości ocen, ale też
o znamienny fakt, że pisarki te świadomie biorą w posiadanie, do niedawna jeszcze nie dostrzegany czy pomijany, zakres tematyczny, mianowicie
całą sferę tzw. „kobiecości”. Dystansując się od tradycyjnych wymagań i zabiegów, pisarki te tworzą własne strategie narracyjne, potrzebne do podejmowania tejże właśnie sfery tematycznej. Strategie te znamionuje swoista
„mimikra”. Pisarki kamuflują mianowicie swoje zaangażowanie w problemy kobiecego świata, ukrywając je pod ochronnym płaszczykiem przeróżnych narracyjnych i językowych chwytów.
Używam tu terminu „mimikra” za francuską feministką Luce Irigaray,
która pod pojęciem „mimikra” czy „mimesis/mimetism” rozumie strategię
polegającą na tym, „że podejmuje się i piętnuje pewien problem, poprzez
strategiczne powielanie go w danym tekście. W ten sposób można odsłonić różne pokłady znaczeniowe oraz ich signifikacje związane z pojęciem
’kobieta’, odsłaniając jednocześnie obszar alternatywnych możliwości
i uosobień pojęcia ’kobiecość’ we wcześniejszych upostaciowaniach” 6.
W niniejszym artykule chciałabym pokazać to zjawisko, skupiając się
głównie na pisarstwie Nataszy Goerke i Olgi Tokarczuk. Obie należą do
tej samej generacji pisarskiej, obie zajmują też w swych utworach stanowisko wobec nowych feministycznych trendów w literaturze polskiej, różni je natomiast krańcowo odmienny sposób podejmowania wspomnianej już
problematyki tzw. „kobiecej”.
Utwory Nataszy Goerke7, to krótkie realistyczne opowiadania i nowele, po części śmieszne, po części tragikomiczne. Są one w wysokim stopniu antyepickie i antynarracyjne. Filozoficzne dywagacje i problemy oddane są językiem potocznym, wręcz kolokwialnym, granicząc nierzadko
z absurdem. Opowiadania te często są trudne do zinterpretowania, przynajmniej jeśli przyłożyć do nich tradycyjną literacką miarkę. Szczególnie niekonwencjonalnie wypadają na tym tle polskie mity narodowe i kulturowe,
zwłaszcza przyodziane w absurdalną szatę i wrzucone do jednego worka
z paradoksalnymi i absurdalnymi anegdotami.

6
„(…) revisiting and burning up the old through a strategic use of repetition,
working through the sedimented layers of meaning and signification surronding
the notion of Woman, opening up spaces for alternative figurations of the feminine within the previously fixed ones.” L. Irigaray, This Sex Which Is Not One, trans.
Catherine Porter & Carolyn Burkes, Ithaca, New York 1985, s. 76-77; [tłum. z j. angielskiego moje — M.A.P].
7
Natasza Goerke (ur. 1962), najważniejsze utwory, to: Fraktale (1994), Księga pasztetów (1997), Pożegnanie plazmy (1999), 47 na odlew (2002).
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Natasza Goerke jest raczej mistrzynią małych form narracyjnych. Funkcjonują one na zasadzie swoistych „fractale” 8, a więc — na podobieństwo
wzorów matematycznych — jednostek przywracających porządek w chaosie, właśnie po to, by symbolizować i przywracać normy, wartości i porządek w człowieczym chaosie naszych czasów. Nie bez kozery zatem wiele
z tych opowiadań traktuje o niedopasowaniu uczuć i nieustannym rozmijaniu się wzajemnych oczekiwań. Punktem wyjścia jest w nich zarówno gra
językowa, jak i zamiana ról bohaterów czy zderzenie dwu różnych kultur
oraz niekonwencjonalna gra psychologiczna.
I tak np. tomik pt. 47 na odlew, to zbiór opowiadań miłosnych czy raczej zbiór niekonwencjonalnych antymiłosnych opowieści, w których głównymi bohaterami są na ogół mężczyźni. Książka ta wydaje się jednak być,
wbrew pozorom, jednym długim niekończącym się opowiadaniem o kobiecie, której wizerunek jest symptomatyczny dla sposobu widzenia świata jego
autorki i zgodny z jej strategią narracyjną. Goerke dystansuje się bowiem
wobec szablonowego i potocznego obrazu kobiety i kobiecości. Wybierając dla pierwszoosobowej narracji zamiast żeńskiego (co wydawałoby się
naturalne) męski rodzaj gramatyczny, Goerke wprowadza tym samym w tok
opowiadania męski paradygmat i sposób myślenia. Ponieważ gramatyka języka polskiego różni się w tym względzie od innych języków, wiele z subtelnych i drobiazgowych zabiegów znika niestety w tłumaczeniu na inny
język — tak np. było w przypadku języka angielskiego czy szwedzkiego.
Przekaz utworu jest jednak jasny: wszystkie stereotypy na temat płci i role
społeczne z tym związane, narzucone nam przez daną kulturę, są natury
konwencjonalnej, a przez to wysoce iluzoryczne. W ogromnym stopniu
ograniczają one wolność kobiet, dlatego też trzeba je wydobyć na światło
dzienne i poddać nieubłaganej deszyfracji.
Deszyfracja Goerke jest nieubłagana, wręcz wyrafinowana. W wyniku
tych zabiegów otrzymujemy niezbyt pochlebny dla kobiet wizerunek: bezbarwne i odindywidualizowane, rzadko wywołują one inne uczucia niż łagodną pogardę ze strony mężczyzn, z którymi styka je los. Mężczyźni ci
nie mają też żadnych oporów w wyrażaniu — jawnie i bez skrupułów —
swego lekceważącego wobec nich stosunku, jak np. bohater jednego z opowiadań zbioru 47 na odlew:
[Wołga] pracowała w muzeum, a duszę miała bardziej nawet prostą, niż początkowo sądziłem. Urodzona pod smętnym znakiem Panny, ucieleśniać zdawała się całą nudę wszechświata, a jej brak inwencji w każdej dziedzinie stwarzał niepowtarzalne pole dla własnych działań. Wypuściłem pąki, zakwitłem
8

Pierwszy zbiór opowiadań nosi właśnie ów znamienny tytuł: Fractale (1994).
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i wolny od werterowskich cierpień pląsałem po ogrodach miłości z beztroską
przynależną pustym sercom.9

Pozbawiona jakichkolwiek indywidualnych oznak osobowość Wołgi
pozwala mężczyźnie z czystym sumieniem wyzwolić się ze wszelkich potencjalnych obowiązków, miłosnych zobowiązań i skrupułów, zwłaszcza że,
jak sarkastycznie mówi sam o sobie bohater opowiadania, szczęśliwie wolny
jest on „od werterowskich cierpień”. Większość literackich postaci Goerke żyje w podobnie pozbawionych miłości czy kontaktu związkach. Właśnie oddanie braku więzi duchowej między ludźmi, braku komunikacji,
zwłaszcza między kobietą a mężczyzną, to jeden z najważniejszych przekazów i jednocześnie imperatywów moralnych twórczości Goerke. Przekonana o słuszności i konieczności rozsadzenia stereotypowanych ram, Goerke nie boi się wręcz przekarykaturować marzeń o miłości i oczekiwań
ludzi wobec nich. Dlatego postaci jej opowiadań to często postaci androgeniczne. W ten sposób Goerke konsekwentnie i skutecznie deszyfruje tradycyjne przekonania o wyższości i niepodważalności heterogenicznych relacji, jakie narzucają nam wymogi naszej kultury. Jednocześnie zaś pisarka poddaje karykaturze nawet i te stereotypy, tzn. owe homoseksualne i androgeniczne idee i trendy, które — zdaniem niektórych współczesnych socjologów — mają w przyszłości zastąpić tradycyjne seksualne i rodzinne związki. W noweli pt. Widelcowanie10 na przykład główny bohater, Lucjan, desperacko poszukuje napięcia i nowych podniet w życiu miłosnym.
Pewnego dnia spotyka wreszcie kobietę swoich marzeń, jest nią:
(…) Salomea W., eklektyczna niewiasta o kształtach Gertrudy Stein, umyśle
markiza de Sade i manierach głodnego Raskolnikowa; obserwując, jak taranuje biustem staruszka i z niewzruszoną twarzą miażdży stopę płaczącemu w tramwaju chłopcu, Lucjan zakochał się w niej na miejscu. Dalszy ciąg potoczył się
błyskawicznie: już przy pierwszym pocałunku Salomea odgryzła mu obie wargi, krótko potem wyznała, że jest mężczyzną, a jeszcze potem, w przerwach
pomiędzy walcowaniem a dęciem, przybijała go widelcem do wewnętrznej ściany lodówki i uciekała z kochanką.
Powoli życie Lucjana Bruzdy na powrót zaczynało nabierać kolorków, rozchmurzył się, rozbłyszczał; półżywy ze szczęścia łapał tasak, wybiegał z lodówki na ulicę i szukając Salomei sapał: Kochana, uch, kochana.
Miał ją właśnie poślubić, ale, niestety: w przededniu ceremonii roztrzaskał się
na betonie wraz z podpiłowanym przez Salomeę balkonem.11

9

N. Goerke, 47 na odlew, Warszawa 2002, s. 24-25.
N. Goerke, 1997, Widelcowanie, w: tejże, Księga pasztetów, Poznań 1997, s. 44.
11
Tamże, s. 44.
10

38

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

Ironia, parodia i sarkazm Goerke nigdy nie są tak wyraźne, jak wtedy,
kiedy wyłapuje ona wszystkie możliwe absurdy w relacjach międzyludzkich. Znamienny jest jednak w tym kontekście fakt, że bohaterowie jej opowiadań, to najczęściej osoby samotne, w sensie dosłownym i w przenośni.
Przeciętnie uzdolnione i szare, tylko pasywnie uczestniczą one w biegu
życia i jego wydarzeniach. Właśnie studium tych „nieistnień” (w aktywnym
tego słowa znaczeniu) to ciągle powracający motyw narracji Goerke, zarazem też wdzięczny obiekt jej gorzkiej ironii i sarkastycznych refleksji.
Postacie literackie jej nowel wybierają i świadomie hołubią swą pasywność
oraz brak społecznych korzeni. Ich światy wewnętrzne dominują często nad
światem zewnętrznym, przez co problem „outsiderstwa”, to kolejny leitmotiv w tych utworach.
Szczególnie kobieca akceptacja własnego niejako „nieistnienia” to jeden z najważniejszych czynników narracji Goerke. Akceptacja, której rezultatem jest latami skrywana złość i frustracja. Kapitulacja zewnętrzna
prędzej czy później prowadzi do wewnętrznego zgorzknienia bohaterów czy
raczej bohaterek — jak to określa jedna z nich: „choć (…) dawno już pogodziła się z własnym nieistnieniem, w głębi duszy odczuwała potwierdzającą owo istnienie wściekłość” 12.
Ostrej karykaturze poddaje pisarka utwierdzone tradycją przekonanie,
że najważniejszym celem i wyznacznikiem kobiecego szczęścia jest jej
wkład w życie i sukcesy jej męża i rodziny. Sarkazm i ironia Goerke są
najbardziej widoczne właśnie wtedy, kiedy przedstawia ona kobietę w roli
opiekunki domowego ogniska. Jedna z postaci kobiecych w Fractale tak
oto sama siebie „reklamuje”:
Jestem doskonałym ucieleśnieniem archetypicznej kobiecości: pokorna, wyrozumiała; do śmierci gotowam pana inspirować i wcale nie musi się pan obawiać konkurencji na polu ducha, ma siła bowiem nie w walce, a w rodzeniu
światła w pańskiej męskiej duszy. (…) Nie jestem może urodziwym wampem
z pana młodzieńczych snów, panie L., ale jakże za to wspaniale wypiekam szarlotki. I serniki, i pączki, i powidła, wszystko potrafię: wypiec, wygotować,
wyszorować. A jak wypiorę, to aż razi, a jak wykręcę, to sam pan nie pozna!13

Trudno o bardziej karykaturalny obraz „idealnej” żony. W podobny sposób Goerke odnosi się do instytucji macierzyństwa, skupiając uwagę raczej na minusach tego stanu niż na plusach, nie oszczędzając przy tym
uświęconego tradycją symbolu „Matki Polki”.
12
13

N. Goerke, Gasnący blask, w: tejże, Pożegnanie plazmy, Czarne 1999, s. 20.
N. Goerke, Fractale, Poznań 1994, s. 111.
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Nie ulega wątpliwości, że to właśnie kobiece role społeczne poddane
są w utworach Goerke najbardziej kłującej ironii. Znamienne jest jednak
to, że stereotypy te widziane są i karykaturyzowane głównie z męskiej perspektywy. Być może dlatego postacie kobiece w utworach Goerke to albo
niedojrzałe dziewczynki, żyjące w świecie nierealnych oczekiwań i fantazji, marzące o wielkiej miłości, albo też pasywne, nudne istoty, w pełni
zasługujące na pogardę okazywaną im przez mężczyzn.
Za przywołaną wcześniej Luce Irigaray można by powiedzieć, że Goerke reprezentuje „the female mimicry of male discourse” i w ten sposób
— przy pomocy tego rodzaju mimesis (czy raczej parodii tejże) — rozbija
patriarchalną logikę. Jak bowiem podkreśla Irigaray — świadoma gra z mimesis pozwala kobietom poprzez tego typu dyskurs odzyskać część wyeksploatowanej przestrzeni, a jednocześnie chroni je przed zredukowaniem ich
do tej właśnie karykaturowanej przez nie roli. 14
Ale czy Goerke rzeczywiście tak właśnie to robi? Nie jestem o tym do
końca przekonana. Dobitna i przekonująca krytyka, jakiej Toril Moi poddaje wywody Irigaray — zwłaszcza jeśli idzie o posługiwanie się mimikrą
w sposób, który sprawia, że przestaje ona być odbierana jako właśnie taka
— rzuca inne światło na tę strategię narracyjną: mamy tu do czynienia już
nie tylko z przedstawionymi w krzywym zwierciadle wytworami męskich
absurdów, ale przede wszystkim z doskonałą reprodukcją owych poddanych
karykaturze wzorców.15
Czy Goerke reprodukuje w swych utworach te właśnie wzorce? Czy
utwory te obnażają i rozbijają, czy też umacniają struktury i tradycje patriarchatu? Pozostawiam to pytanie jako otwarte, pozwolę sobie jednak
stwierdzić, że — moim zdaniem — Goerke, na przekór wszelkim paradoksom, robi obie te rzeczy. Nie waham się jednak umieścić jej pisarstwa w nurcie utworów przeciwstawiających się czołowej polskiej tradycji literackiej,
z nieśmiertelnym obrazem Matki Polki na honorowym miejscu, nawet jeśli stanowisko, jakie zajmuje pisarka, na pierwszy rzut oka wydaje się dwuznaczne czy wieloznaczne, jak również podporządkowane męskim paradygmom rozumowania.
14
„To play with mimesis is thus, for a woman, to try to recover the place of
her exploitation by discourse, without allowing herself to be simply reduced to it.”
L. Irigaray, This Sex Which is Not One, dz. cyt., s. 76, [tłum. z j. angielskiego moje
— M.A.P].
15
„(…) the mimicry fails because it ceases to be perceived as such: it is no
longer merely a mockery of the absurdities of the male, but a perfect reproduction
of the logic of the Same.” T. Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, London and New York 1995, s. 142; [tłum. z j. angielskiego moje — M.A.P].
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Pisarstwo Goerke różni się zdecydowanie od pisarstwa Olgi Tokarczuk16,
podporządkowanego tradycyjnym normom literackim. Świadoma niesprawiedliwości wynikających, jak pisze, z „nierówno i niechlujnie podzielonego świata”17, również i Tokarczuk mówi w imieniu „kobiecości”, ale między wierszami raczej niż wprost, bardziej implicite niż explicite. Tym aspektom „kobiecości”, które tak umiejętnie i konsekwentnie wyszydza Goerke,
Tokarczuk przydaje całkiem inny wymiar — chociażby przez ukazanie ich
z zupełnie odmiennej, psychologiczno-mitologiczno-metafizycznej perspektywy.
Może właśnie dlatego Tokarczuk nie wzbudza nigdy niechęci krytyków.
Z drugiej strony, trudno czuć się sprowokowanym przez powieści, które —
mimo „kobiecej” tematyki, perspektywy i metaforyki — są w swym założeniu i przekazie tak tradycyjnie męskocentryczne, jak powieści Tokarczuk.
Nawet jeśli, podobnie jak Goerke, pozwala ona swoim postaciom w trakcie
przebiegu powieściowych zdarzeń zmieniać płeć (jak to np. robią Agni i Paschalis w powieści Dom dzienny, dom nocny), Tokarczuk nie posługuje się
motywem androgenicznym w celu sparodiowania czy skarykaturyzowania
tego zjawiska. W noweli Wyspa18 na przykład, główny bohater, ocalały z katastrofy na statku i wyrzucony na brzeg bezludnej wyspy, znajduje łódź
z martwą kobietą i niemowlęciem. Ratuje życie dziecku dzięki temu, że nagle w jego piersiach pojawia się mleko, może więc dziecko nakarmić. Ta niezwykle sugestywna w swym przekazie opowieść jest odzwierciedleniem przekonania pisarki o tym, że nie można ludzi dzielić wyłącznie według kryteriów biologicznych: wszyscy nosimy w sobie cechy i właściwości zarówno
kobiece, jak i męskie.
Motyw ten ma w utworach Tokarczuk jeszcze inny, dodatkowy, silnie
symbolicznie naładowany wymiar. Zmiana płci jako temat-motyw pojawia
się w różnych wcieleniach w literaturze od zarania dziejów, głównie jako
środek do ujawnienia właściwej osobowości danego indywiduum. Problem
tożsamości jako taki zajmuje ważne miejsce również w pisarstwie Tokarczuk. „Większość ludzi zmaga się z tym problemem” — mówi pisarka
w jednym z wywiadów. „Koniec końców to my sami odpowiadamy za kreację nas samych” 19. Skryta czy tajna tożsamość, zwłaszcza kobieca, jako
16

Olga Tokarczuk (ur. 1962), najważniesze utwory to: Podróż ludzi Księgi,
1994, E.E. 1995, Prawiek i inne czasy, 1996, Szafa, 1998, Dom dzienny, dom nocny, 1998, Gra na wielu bębenkach, 2002.
17
O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998, s. 104.
18
O. Tokarczuk, Gra na wielu bębenkach, 2002.
19
Tokarczuk w wywiadzie z: E. Jasinska Brunner, Allt om Böcker nr 2, 2002;
[tłum. z j. szwedzkiego moje — M.A.P].

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

41

że łatwiej jej zniknąć w tłumie anonimowym kobiet, należy do najbardziej
charakterystycznych i ciągle powracających motywów pisarstwa Tokarczuk.
Jedynym wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi obu płci, acz reprezentujących różne kultury, jest dzieciństwo, ale też i przede wszystkim
— narodziny. Stąd motyw ten, tzn. początek życia i związane z tym jego
misterium, zajmuje w powieściach Tokarczuk — w przeciwieństwie do
Georke — szczególne miejsce. Tokarczuk nie waha się w sposób realistyczny i naturalistyczny oddać aktu narodzin — porodu, jak np. w powieści
Prawiek i inne czasy:
Znowu przyszedł ból i Kłoska zaczęla krzyczeć. Krzyczała tak głośno, że zatrzęsły się ściany zwalonego domu i spłoszyły się ptaki, a ludzie grabiący siano na łące podnieśli głowy i przeżegnali się. Kłoska zakrztusiła się i połknęła
ten krzyk. Teraz krzyczała do środka, w siebie. Jej krzyk był tak potężny, że
brzuch się poruszył. Kłoska poczuła między nogami coś nowego i obcego.
Uniosła się na rękach i spojrzała w twarz swojemu dziecku. Oczy dziecka były
boleśnie zaciśnięte. Kłoska zaparła się jeszcze raz i dziecko się urodziło20.

Tokarczuk nie przedstawia w swych utworach macierzyństwa jako dożywotniego poddaństwa w służbie narodu, jak to ma miejsce w prozie Goerke. Wręcz przeciwnie — traktuje misterium narodzin z całkowitą powagą,
jako że kobiecości przypada tu najważniejsza rola. To właśnie macierzyństwo daje kobiecie nie podlegającą dyskusji tożsamość. Stąd Tokarczuk nie
waha się przydać temu biologiczno-fizjologicznemu zjawisku mitologicznego, a nawet religijnego wymiaru:
Anioł widział narodziny Misi zupełnie inaczej niż położna Kucmerka. Anioł
w ogóle wszystko widzi inaczej. Anioły postrzegają świat nie poprzez fizyczne formy, w które on wciąż pączkuje i które sam niszczy, ale poprzez ich znaczenie i duszę.
Anioł przypisany Misi przez Boga widział zbolałe i i zaklęśnięte w sobie ciało, falujące w bycie niby gałganek — to było ciało Genowefy, która rodziła
Misię. A Misię anioł widział jako świeżą, jasną i pustą przestrzeń, w której za
chwilę pojawi się oszołomiona, na wpół przytomna dusza. Kiedy dziecko otworzyło oczy, anioł stróż podziękował Najwyższemu21.

Na swój dyskretnie ironiczny sposób Tokarczuk dystansuje się jednak
wobec tradycyjnego i niemal zbanalizowanego ideału Matki Polki, jak np.
w Prawieku, kiedy dwie ciężarne kobiety rozmawiają o zbliżającym się porodzie i mówią: „Nam […] potrzebne są córki. Gdyby wszystkie naraz za20
21
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O. Tokarczuk, Prawiek i inne czasy, Warszawa 1996, s. 20.
Tamże, s. 12.
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częły rodzić córki, byłby spokój na świecie” 22. Bo oczywiście nie wolno
nam ani przez chwilę zapomnieć, że Matka Polka to przede wszystkim
matka synów.
Goerke i Tokarczuk: proza antyepicka kontra epicka. Ich postacie kobiece mają w każdym bądź razie jedną cechę wspólną: żyją w społeczeństwie rządzonym przez mężczyzn. Boleśnie świadome tego faktu obie pisarki podejmują, przekazują i bronią istoty kobiecości w swoich utworach
— choć każda zgodnie ze swoją osobowością pisarską. Obie zdają sobie
sprawę z ciężaru tradycji, pod którym ugina się polska literatura. Stosowane
przez nie strategie narracyjne mają na celu odsłonięcie stereotypów związanych z płcią, podważają też wzorce kulturowe — jednym słowem prowokują „męskocentryczne” przekonania i normy, które w dalszym ciągu
stanowią w Polsce zarówno punkt wyjścia, jaki i miarkę, według której
ocenia się wartość literacką utworów.
Nasuwa się tutaj mit o Perseuszu, który, wysłany po głowę Meduzy, zdobył ją tylko dzięki temu, że przystępując do walki z Gorgoną wpatrywał
się nie w nią, co — jak pamiętamy — groziło przemienieniem się w kamień, ale w jej odbicie w tarczy, którą się ochraniał. Posługując się tym
porównaniem, można powiedzieć, że Goerke i Tokarczuk jedyną możliwość
odsłonięcia i deszyfracji przestarzałych wzorców deprecjonujących kobietę widzą w przypuszczeniu ataku na ich odbicie w zakorzenionych w kulturze i społeczeństwie stereotypach myślenia, dotyczących różnych ról społecznych w zależności od płci i narodowych mitów, wśród których zwłaszcza Matka Polka ma swoje zaszczytne i niepodważalne miejsce. Biorąc na
siebie ową w pewnym sensie prometejską rolę mówienia w imieniu kobiet
i kobiecości, Goerke i Tokarczuk przyjmują bez wahania owe zbanalizowane szablony za swoich przeciwników.
Jednocześnie zaś same posługują się ochronnymi manewrami, dystansując się w ten sposób wobec opisywanej rzeczywistości. Ich kobieca „mimikra” wyraża się jednak — co starałam się pokazać — na różne sposoby.
Goerke świadomie przyjmuje dla narracji swych utworów perspektywę
męską. „To wielkie nieszczęście być kobietą, ale jeszcze większe być mężczyzną widzianym oczyma kobiet”23, napisał kiedyś filozof Henryk Elzenberg i aforyzm ten trafnie symbolizuje wyrafinowaną grę Nataszy Goerke
z kulturowymi stereotypami: poprzez pokazanie kobiety z męskiej perspektywy wyszydza ona w ten sposób wszystkie męskie przekonania i zbanalizowane wzorce dotyczące kobiet i kobiecości. Owa mimikra, poprzez którą
22
23

Tamże, s. 11.
H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Kraków 1963, s. 344.
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Goerke dystansuje się wobec tychże wzorców, pozwala jej przekraczać granice ustalonej przez kulturę i tradycję kobiecej przestrzeni, przez co wszystkie kulturowe absurdy jawią się nam w maksymalnie jaskrawym świetle.
Inaczej Tokarczuk. Sposób, w jaki odnosi się ona do patriarchalnych
stereotypów i męskich sposobów oceny, zaliczyć można do strategii „nieagresywnej”, będącej niemal na granicy przymilania się czytelnikowi. Nie
znaczy to, że Tokarczuk nie podejmuje walki z krzywdzącymi kobiety powszechnymi stereotypami, jednak robi to inaczej: jej mimikra polega na
świadomym mitologizowaniu, jak również resakralizowaniu opisywanej kobiecej sfery. Jej narratorzy znajdują się często na granicy fikcji i rzeczywistości, w swoistej sferze mistycznej. Postacie Tokarczuk nierzadko odwołują się do prastarych mitów, a w słowach ich rozpoznajemy stare kulturowe mitologiczne wzory i szablony.
Znamienna dla pisarstwa Tokarczuk jest też świadoma gra językowa
z różnymi pojęciami z pola semantycznego „kobiecość”, jak choćby rozważania na temat braku żeńskich odpowiedników w języku polskim pojęć
typu „mędrzec” czy „usynowić” — czy ma to być „ucórzenie?”24, pyta przewrotnie pisarka, stwierdzając z goryczą: „Bóg usynowił człowieka”25 oraz
dodając ironicznie, że: „Żeński odpowiednik słowa ’mędrzec to ’mądrala’” 26. Właśnie w sferze językowej mimikra Tokarczuk jawi się najwyraźniej, niestety, wszystkie te gry słowne są, praktycznie rzecz biorąc, nieprzetłumaczalne na inne języki. Stąd tego typu fragmenty zostały — z powodów niemożności oddania ich w danym języku — usunięte z tłumaczeń na
język angielski, niemiecki czy szwedzki.
Można zapytać, dlaczego obie pisarki posługują się mimikrą tego typu?
Patrząc na to z perspektywy polskiej historii i tradycji, gdzie silnie naładowana metafora dotycząca miłości matczynej i miłości do ojczyzny —
Matka Polska — odgrywała zawsze i nadal odgrywa czołową rolę w kształtowaniu psychiki i obrazu kobiet polskich, nie powinno nikogo dziwić, że
słowo emancypacja (nie mówiąc już o pojęciu feminizm) nadal znajduje
się niemal na granicy tabu. Jak słusznie zauważyła badaczka Maria Ciechomska, nieśmiałe próby kobiet wyzwolenia się spod tego jarzma tradycji przyjmowane były niemal jako zdrada narodowa.27 Zanim trendy feministyczne zaczęły przenikać do Polski, nie dyskutowano nigdy problemu
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
24
25
26
27
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O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, dz. cyt., s. 104.
Tamże.
Tamże, s. 112
M. Ciechomska, Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1999, s. 316.
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Tu zatem należałoby szukać przyczyny nieufności i niechęci, z jaką
większość polskich kobiet pisarek tak zdecydowanie odcina się od feminizmu. „Feminizm jest nieodzowny w życiu codziennym, ale zabójczy dla
sztuki” — powiedziała Goerke w udzielonym trzy lata temu wywiadzie dla
szwedzkiego dziennika Svenska Dagbladet w związku z Targami Książki
w Göteborgu jesienią 2003 roku. 28 „Pisanie nie powinno podlegać żadnej
ideologii, ważny jest raczej stopień świadomości” 29 — stwierdziła Tokarczuk przy tej samej okazji. Niezależnie bowiem od tego czy nowe trendy
w literaturze współczesnej określimy jako feminocentryczne, czy feministyczne — oba te określenia i tak stopią się w jedno pojęcie, obdarzone
przez większość tradycyjnych odbiorców negatywnym ładunkiem. Świadome tego pisarki asekurują się zatem, odżegnując się na wszelki wypadek
w swych utworach od feminizmu. Nadal zatem nowe trendy we współczesnej prozie polskiej pióra kobiet wskazują bardziej na dystansowanie się
większości pisarek wobec tradycyjnych norm niż na chęć stworzenia nowych wzorców literackich.
Nie ulega jednak wątpliwości, że utwory Goerke i Tokarczuk stanowią
swoistą przeciwwagę literatury podporządkowanej patriarchalnym normom
literackim. Strategie narracyjne i różne manewry ochronne stosowane przez
pisarki świadczą jednak dobitnie o tym, jak trudna jest droga od dziedziczonej przez całe pokolenia uległości do wolności. Bo sporo jeszcze czasu musi upłynąć, nim dojdzie do poważniejszych zmian systemowych w kraju, gdzie obraz kobiety, tak w literaturze, jak i w życiu — ciągle jeszcze
najchętniej jest widziany w kontekście wielkich narodowych wydarzeń historycznych i tradycyjnych norm kulturowych.30

28
N. Goerke, w: Lina Kalmteg, Kvinnor — da maste det bli feminism [Jeśli
kobiety — to koniecznie musi być o feminizmie], ”Svenska Dagbladet” 27.09.2003;
[tłum. z j. szwedzkiego moje — M.A.P].
29
O. Tokarczuk, tamże; [tłum. z j. szwedzkiego moje — M.A.P].
30
Wiele z poruszonych tutaj kwestii omawiam szerzej w opublikowanym
w j. szwedzkim artykule: M.A. Packalén, Kvinnlig mimikry i modern polsk litteratur, w: Gränsöverskridanden. En gava till Ewa Teodorowicz-Hellman. Przekraczanie granic. Ewie Teodorowicz-Hellman w darze, red. D. Tubielewicz Mattsson
i J. Gesche, 2006, s. 203-214.
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Strategie to¿samoœciowe i dyskursy homoseksualne
w prozie polskiej XX wieku
Czy możliwa jest typologizacja zależności między produkcją dyskursów homoseksualnych, procesami kulturowego konstruowania tożsamości
i rozwojem literatury? Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na to pytanie
poprzez zarysowanie głównych strategii męskiej identyfikacji homoseksualnej w prozie polskiej od lat trzydziestych zeszłego wieku do dnia dzisiejszego.
W mojej analizie literatura cechuje się podwójną funkcją. Z jednej strony jest świadectwem procesów konstruowania podmiotów indywidualnych
i grupowych, odzwierciedlając sytuację społeczną, polityczną, obyczajową.
Z drugiej zaś strony literatura działa jako fabryka oryginalnych dyskursów
o praktykach tożsamościowych, proponując coraz to nowy szereg możliwości identyfikacyjnych. Współdziałanie między dyskursem publicznym
i dyskursem literackim wytycza wąski zakres, w którym owe procesy mogą
się odbywać i określa konkretne warunki i sposoby mówienia o homoseksualności w kulturze polskiej. Sytuacja wewnątrzliteracka wyznacza, wyklucza, pozwala, porzuca tylko niektóre dyskursy homoseksualne i o homoseksualności. Według Anny Nasiłowskiej: „reguły dyskursu określają na
przykład łączliwość lub rozłączność pewnych tematów, wytyczają sfery milczenia i szczególnych napięć, kolizji różnych systemów, definiują całe obszary, takie jak sposób reprezentacji seksu czy idee na temat męskości i kobiecości”1. To oznacza, że dyskursy homoseksualne w literaturze muszą się
1
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A. Nasiłowska, Posłowie. Marian Pankowski — pisarz do odkrycia, w: Po-
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opierać na specyficznych strategiach prozatorskich, technikach narracyjnych
i dynamikach tekstualnych, które ostatecznie określają i kształtują morfologię tekstów homoseksualnych.
Wstępnie pragnę wyjaśnić, że użycie takich terminów, jak „podmiot homoseksualny” czy „tożsamość homoseksualna” nie oznacza odwoływania
się do esencjalnego pojęcia tożsamości. To tylko uproszczenia językowe,
za którymi kryją się pluralizm i różnorodność doświadczeń. Jak pisze socjolog Jacek Kochanowski: „homoseksualność może oznaczać różne zachowania i style życia w różnych kulturach, ale także w ramach jednej kultury
może podlegać różnorodnym fluktuacjom bądź związanym z różnorodnością sytuacji społecznej, w jakiej kształtuje się tożsamość osoby określanej jako homoseksualna, bądź jej subiektywnymi wysiłkami przekraczania
kulturowych znaczeń homoseksualności”2. Zatem na kreację i autokreację
podmiotów homoseksualnych wpływa z jednej strony osobiste i zbiorowe
pragnienie wyrażania się, istnienia i bycia w kulturze, z drugiej zaś procedury heteronormalizujące, które dyktują jedyną formę seksualności jako moralnie dozwoloną, ekonomicznie korzystną i społecznie dopuszczalną. Skoro
reprezentacja podmiotów homoseksualnych w tekście jest projekcją specyficznych celów, swoistych interesów, powinniśmy zastanowić się, jakimi metodami i jakim językiem zostaje ona wyrażona. Zamierzam naszkicować pewne strategie i praktyki literackie, które związane są z praktykami i strategiami kulturowego konstruowania owych tożsamości.
Jak to wszystko odzwierciedla się w tekście? W prozie polskiej dwudziestego wieku możemy odnaleźć kilka głównych strategii narracyjno-tożsamościowych specyficznie homoseksualnych.
Pierwsza to przekształcenie dyskursu psychoanalitycznego i medycznego, który od drugiej połowy dziewiętnastego wieku — według tezy Michela
Foucaulta — kreuje postać homoseksualisty, o którym wypowiada się z pozycji autorytetu naukowego3. Co ciekawe, powoduje to powstanie powtórnego dyskursu samych podmiotów homoseksualnych, które dążą do autolak w dwuznacznych sytuacjach: z Marianem Pankowskim rozmawia Krystyna RutaRutkowska, Warszawa 2000, s. 148.
2
J. Kochanowski, Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium przemian
tożsamości gejów, Kraków 2004, s. 8.
3
W tym okresie zostaje wykreowana nie tylko postać homoseksualisty, lecz
cały szereg innych postaci mniej lub bardziej „odmiennych” (przede wszystkim od
dominującego męskiego podmiotu heteroseksualnego). Por. P. Zanotti, Il gay. Dove
si racconta come e stata inventata l'identita omosessuale, Roma 2005, s. 15: „Druga
połowa XIX wieku miała zresztą potrzebę nadawania etykietek wszystkiemu — to
właśnie wtedy pijak staje się alkoholikiem; by zostać kryminalistą nie wystarczy
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definicji, korzystając z tego samego języka i z tych samych narzędzi intelektualnych, co dyskurs medyczny4. Ślady takiego dyskursu w literaturze
polskiej widoczne są przede wszystkim w debiucie prozatorskim Tadeusza
Brezy. Powieść Adam Grywałd zawiera trzy różne napięcia miłosno-erotyczne i trzy różne języki homoseksualne. Pierwszy to język sublimacji
(będzie o nim mowa w dalszym ciągu tego artykułu), którym posługuje się
narrator w stosunku do tytułowego bohatera i który determinuje rozpoczęcie narracji. Jak zauważył Mieczysław Dąbrowski: „warto zwrócić uwagę
i na to, że również narrator Adama Grywałda zdradza zainteresowania homoerotyczne, obiektem zaś jego pragnień jest właśnie Grywałd”5. Drugi język, którym posługuje się bohater powieści, to właśnie dyskurs medyczny,
przede wszystkim w wersji psychologa Alfreda Adlera — ucznia Zygmunda Freuda i założyciela tzw. psychologii indywidualnej. W jego opinii homoseksualista to człowiek cierpiący na zaburzenia neurotyczne ściśle związane z frustracją w stosunku do świata i kompleksem niższości wobec kobiet. Homoseksualizm stałby się więc ucieczką od osobistych problemów
jednostki i próbą kompensacji własnej frustracji. Teoria Adlera rozpowszechniła się w Polsce poprzez książkę Znajomość człowieka wydaną
w 1934 roku6. Dwa lata później ukazała się powieść Brezy, która początkowo nosiła tytuł Nagroda pocieszenia, z widocznym odwołaniem do teorii austriackiego psychologa. Adam określany jest jako neurotyk kierujący
swoje uczucia od kobiety do jej brata, który w ten sposób staje się rekompensacją za straconą miłość. W tekście można odnaleźć liczne fragmenty
pokazujące zbieżności i analogie pomiędzy postawą Adlera i podejściem
Brezy. W pewnym momencie Adam mówi: „to, co mam obecnie, jest jakby wynagrodzeniem za to, co mi odebrano. Los mnie przeprasza”7, a w innym: „on jest dla mnie nagrodą. Chcę przy nim pozostać, co mi teraz po
niej. Za triumf nad nią, odwet nad przeszłością trzeba będzie zapłacić —
czym? Tym, że raz jeszcze wszystko się przypomni, ale to cena widać za
mała, bowiem będę musiał do owej ceny dodać to, że on ode mnie odejjuż chęć czy też potrzeba, lecz należy narodzić się pod koniunkcją ciemnych planet; kobieta (jako taka) jest mniej więcej zawsze histeryczką, a ten, kto odnajduje
przyjemność w eksponowaniu własnego ciała (to nowość wprowadzona przez JeanJacquesa Rousseau), staje się ekshibicjonistą.”. [Tłum. moje — A. A.].
4
Zob. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant,
K. Matuszewski, Warszawa 2000.
5
M. Dąbrowski, Tadeusz Breza, Warszawa 1982, s. 82.
6
Zob. A. Adler, Znajomość człowieka: charakter, Warszawa 1934 (pierwsze
wydanie niemieckie: Menschenkenntnis, Frankfurt am Main 1927).
7
T. Breza, Adam Grywałd, Warszawa 1958, s. 305.
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dzie”8. Dyskurs medyczny nie nasyca tylko podłoża teoretycznego, na którym oparta jest powieść Brezy, ale wyłania się także z jeszcze dwóch dynamik narracyjno-tożsamościowych. Po pierwsze perspektywa autora stara się być obiektywną, wewnętrzną, neutralną, „naukową” obserwacją kwestii płciowości tytułowego bohatera, a nie jej moralną czy społeczną analizą. Jak zauważyła już Zofia Nałkowska: „nie uzurpując sobie praw do
wnikania w cudze motywy i racje, nie podając nigdy ich oceny, Breza poprzestaje na oddaniu przebiegu zdarzeń i relacji między ludźmi z najbardziej staranną dokładnością”9. Po drugie, tak jak w dyskursie medycznym,
w powieści Brezy funkcjonuje dynamika nominacji: podmiot odzyska
własną, ustaloną tożsamość homoseksualną w wyniku procesu nominowania, określania, definiowania. Mówi Adam: „istnieją przyjaźnie z pewnym
posmakiem, niewątpliwie erotycznym, ale przecież nie zmysłowe. Popularyzując zboczenia i pisząc o nich, częstokroć wyławia się ten posmak.
Ludzie, połączeni takimi związkami, niepokoją się, chwyta ich obawa, że
popadli w nienormalność, i nie podniety wtrącają ich w niedozwoloności,
lecz jedynie świadomość, że to płeć w tym tkwi, że ona ich zniewala. Gdybyśmy nie znali terminów i określeń, nie przyszłoby to nam na myśl. Książki, o których pan mówi, podają nazwy i pouczenia. Wiemy, jak mamy traktować pewne uczucia w nas samych dostrzeżone. I ten chrzest dopiero nadaje im cechę nieuniknionej rzeczywistości” 10. W powieści Brezy mamy
jeszcze trzeci dyskurs homoseksualny, już nie sublimowany ani medyczny.
Postać młodego Mosska, przez całą narrację działającego jedynie jako niemy przedmiot miłosny, w zakończeniu książki staje się samookreślającym
się podmiotem homoseksualnym poprzez gest pisania listu do Adama,
a więc poprzez odzyskanie własnego języka. Jak słusznie zauważył German Ritz: „zakończenie jest podwójnie symboliczne: kapitulujący narrator, zwolniony wreszcie z roli słuchacza i obserwatora, bliski załamania,
idąc do swojego pokoju — do siebie — widzi młodego Mosska, który pisze list do Grywałda. Tym, kto utracił język, jest narrator — nie kochanek”11. Jednak kochanek nie tyle nie utracił języka, ile język odzyskał, tym
samym odzyskując własną tożsamość homoseksualną. Można zatem stwierdzić, że w powieści Brezy mamy do czynienia z pojawieniem się i jednoczesnym przekroczeniem perspektywy medyczno-naukowej.
8

Tamże, s. 306.
Z. Nałkowska, O powieści „Adam Grywałd”, „Studio” 1936, nr 5-6.
10
T. Breza, Adam Grywałd, dz. cyt., s. 204.
11
G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej
od romantyzmu do postmodernizmu, Warszawa 2002, s. 187.
9
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Drugi dyskurs, który zdecydowanie dominuje w panoramie polskiej literatury XX wieku, można by nazwać sztuką sublimacji lub sztuką ekwilibrystyki. Potrzeba wyrażania własnej seksualności przy jednoczesnej potrzebie jej ukrywania, aby unikać społecznego wykluczenia, sprawia, że wielu pisarzy odwołuje się do szeregu różnych procedur narracyjnych w niestabilnej równowadze między milczeniem a mówieniem, symulacją a uczciwością, udawaniem a prawdą. Kamuflaż pragnienia homoseksualnego, gry
masek, metamorfozy tożsamości, dyseminacja kodów i szyfrów, ucieczka
od współczesności, odwołanie się do metajęzyków i podtekstów o charakterze homoerotycznym to tylko niektóre strategie, które polscy pisarze udoskonalili przez prawie całe zeszłe stulecie. Taki dyskurs jest z konieczności pozbawiony homogenicznej struktury, nie idzie linearną drogą, ale zostaje rozbity na aluzje, sugestie, półsłówka, co oznacza w konsekwencji,
że nie może proponować, przedstawiać czy też tworzyć określonej tożsamości homoseksualnej. Dyskurs homoseksualny poddawany jest tu kodyfikacji literackiej i późniejszej dekodyfikacji ze strony czytelnika, lektura
staje się więc rytuałem wtajemniczenia. Trzy terminy mogą tu być uznawane za kluczowe — estetyzacja, sublimacja i integracja. Poprzez procesy estetyzujące jako główne narzędzie sublimacji autorzy, odwołujący się
do tego dyskursu, dążą do integracji społecznej i literackiej. Fachowcami
w tej dziedzinie jest kilku z najważniejszych pisarzy polskich pokroju Witolda Gombrowicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Jerzego Andrzejewskiego,
Juliana Stryjkowskiego, Mirona Białoszewskiego. Temu zagadnieniu poświęcił dużą uwagę w swojej pracy badawczej German Ritz, który wykazał zależności między takim dyskursem i estetyką modernistyczną, między
sublimacją i kanonem. Na pytanie „czy istnieje polska literatura homoseksualna?” badacz odpowiada więc: „owszem, istnieje, jakkolwiek ukrywa
swą obecność jak bodaj żadna inna literatura homoseksualna Europy i Ameryki. Ta dyskrecja umożliwia jej jednak wejście do kanonu, w którym jej
udział jest znaczniejszy niż w przypadku większości porównywalnych literatur”12. Ritz nazywa taki dyskurs „poetyką niewyrażalnego pożądania”13
i zauważa jego główną cechę w niemożliwości wyrażania i tematyzowania
pożądania homoseksualnego. Niewątpliwie w większości przypadków mamy
do czynienia z miłością, która nie śmie wypowiedzieć swojego imienia,
jednak lektura niektórych dzieł ewidentnie opartych na dyskursie wysublimowanym (jak np. Tommaso del Cavaliere Juliana Stryjkowskiego czy
12

Tamże, s. 60.
G. Ritz, Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji, „Teksty Drugie”
1997, nr 3, s. 43-60.
13
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Czwarta symfonia Jarosława Iwaszkiewicza) wskazuje na to, iż pożądanie
homoseksualne bądź homoerotyczne może czasami być wysławiane.
Główną charakterystykę takiego sposobu pisania można by więc odnaleźć
chyba nie tyle w niemożliwości wyrażania miłości homoseksualnej, ile
w niemożności jej spełniania, realizowania lub odwzajemniania — postacie homoseksualne skazane są na śmierć lub na normalizację własnej orientacji. Jak twierdzi amerykański pisarz Robert Ferro: „literatura homoseksualna od dawna skupia się wokół mitu ofiary, która musi umrzeć, aby zamazać jakąś straszliwą moralną winę”14.
Kierunek artystyczny odwrotny i alternatywny w stosunku do sublimacji stanowią strategie narracyjne skupione na buncie i otwartej kontestacji
heteronormatywnego układu kulturowego. Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku proza polska rozwinęła dyskurs przedstawiający wzorce tożsamościowe świadomie wywrotowe, którym towarzyszy poszukiwanie nowego, prowokacyjnego języka. Źródło artystyczne takiego podejścia można odnaleźć w osobie i twórczości Jeana Geneta, zaś poetyka, do której
się odwołuje, czerpie często natchnienie z estetyki kampowej. To dyskurs
homoseksualny, który nie ukrywa, ale ujawnia, nie szepcze, ale krzyczy,
nie prosi o wybaczenie czy tolerancję, ale rewindykuje z dumą własną odmienność. Cechą podstawową jest tu pojęcie transgresji — społecznej i językowej, politycznej i stylistycznej. Obok obalenia dyskursu publicznego
i wysublimowanego, rozpoczyna się poszukiwanie języka specyficznie homoseksualnego i konstruowanie charakterystycznej, zamkniętej i zwartej
tożsamości homoseksualnej, czy raczej pedalskiej. Obecność takiego dyskursu widoczna jest w Rudolfie Mariana Pankowskiego, Greckim bożku
Marka Nowakowskiego, Zbrodni i… i Nie moim życiu Jerzego Nasierowskiego oraz Lubiewie Michała Witkowskiego. Jakie są główne strategie tej
postawy artystyczno-tożsamościowej? Po pierwsze mamy do czynienia z zarysowaniem homoseksualnej kartografii, w której szereg realnych miejsc
przemienia się w przestrzeń symboliczną, w geografię obszarów, które
kształtują poczucie zbiorowej przynależności. Takie miejsca nie stanowią
strefy wykluczenia, znaku marginalizacji społecznej czy piętna moralnej
dezaprobaty, tak jak było w rzeczywistości, lecz centrum pewnego sposobu życia i dumny sygnał bycia Innym. Jak pisze Michał Witkowski: „stałe
przebywanie w wyższych rejonach dna, między dworcem, najnędzniejszą
pracą a parkiem, w którym był szalet. Można nawet powiedzieć, że był to
jakiś zafajdany środek świata” 15. Tu homoseksualiści czują się członkami
14

R. Ferro, Literatura gejowska dzisiaj, „Literatura na Świecie” 1997, nr 3,

s. 169.
15

M. Witkowski, Lubiewo, Kraków 2004, s. 13.
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spisku erotycznego, pozornie nie odczuwając prześladowania czy przemocy, bo „okazuje się, że dno ktoś specjalnie dla nich wymościł trocinami
i szmatami. Wcale wygodnie [...]. My sobie żyjemy w tych wyższych rejonach dna, jak w raju”16. Po drugie, poczucie tęsknoty za utratą takich metaforycznych miejsc (przede wszystkim peerelowskich) we współczesnym
świecie przemienia się w projekt tworzenia pewnej mitologii, nowej poetyki „małych ojczyzn” w wersji homoseksualnej. Owa tęsknota wywodzi
się z obawy przed homologizacją i normalizacją, którymi cechuje się nowoczesne gejostwo i z chęci tworzenia wspólnej tradycji, zbiorowych korzeni tożsamościowych preemancypacyjnych. Po trzecie, często homoseksualizm łączy się w tym dyskursie z przestępczością, gdzie zbrodnia jest
znakiem outsiderstwa, który nie akceptuje żadnej litości i żadnych kompromisów z drobnomieszczańską moralnością. Jak pisze Jean Genet: „naszym krajem jest przestępczość”17. To osobisty i artystyczny gest buntu, niedostosowania się — skoro społeczeństwo nie akceptuje homoseksualistów,
to homoseksualiści nie akceptują jego norm i nie szukają asymilacji, ale
wykorzystują własną odmienność jako projekt destabilizujący18. Po czwarte, szczególny jest tu stosunek między autobiografią i fikcją, autentycznością i inwencją, co zdaje się być powtarzającym się tropem prozy balansującej na granicy pomiędzy zbeletryzowanym dziennikiem i sterylnym reportażem, gdzie poza artystyczna znacznie dominuje nad pragnieniem
przedstawiania realnego obrazu. Wreszcie, o tym wszystkim mówi się wieloma stylami, przechodzącymi od kampu do grypsów więziennych, jako
znak poszukiwania oryginalnego sposobu wyrażania się — nowej tożsamości homoseksualnej potrzebny jest nowy język.
Czwarty dyskurs łączy się ściśle ze zmianami społecznymi, które w Polsce mają miejsce od początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to w przestrzeni publicznej pojawiają się wymogi emancypacyjne. Powstanie infrastruktur kulturalnych (czasopisma, wydawnictwa gejowskie), społecznych (stowarzyszenia, grupy wsparcia) i politycznych (organizacje otwarcie walczące
o prawa gejowskie i przeciwko homofobii) tworzy płodną płaszczyznę,
w której może wyrażać się rewindykacja normalności podmiotów homoseksualnych. Centrum takiego dyskursu nie stanowi ani milczenie, ani starcie, lecz potrzeba dialogu w celu otrzymywania akceptacji i tolerancji. Na16

Tamże, s. 14-15.
J. Genet, Le bagne, Paris 1994, s. 226 [Tłum. moje — A. A.].
18
Por. G. Bataille, Literatura a zło. Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet, Kraków 1992, s. 130-131: „Jest to przede wszystkim forma buntu u tego, kto został wykluczony ze społeczeństwa […]. Godność
samego Geneta jest rewindykacją zła”.
17
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rzędziem takiego dyskursu jest także pewien rodzaj literatury, która próbuje konstruować pozytywny wizerunek homoseksualistów i stara się być
ekspresją wymogów emancypacyjnych. Można stwierdzić, że postać homoseksualisty jako Innego zostaje zastąpiona postacią geja jako Tego Samego. Wyraźne jest przekroczenie poetyki modernistycznej, jak i estetyki transgresji — dyskurs homoseksualny jest zawsze tematyzowany, nieobecne jest
odwoływanie się do kodów i kamuflaży, pragnienie homoseksualne stanowi oś narracyjną, bunt zastąpiony jest dialogiem, zamierzona autoemarginacja — integracją, odmienność — próbą normalizacji. To proza mocno
upolityczniona i rzadko wysokoartystyczna, sytuująca się na marginesie kanonu. Jak pisze Błażej Warkocki: „otóż w Polsce lat 90. emancypacyjna
literatura gejowska, a także częściowo lesbijska — istnieje, tylko nie jest
widoczna, funkcjonuje bowiem w innym porządku. Porządku niszowym,
mgławicowym, fantomicznym”19. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że nie
cała literatura powstająca w latach dziewięćdziesiątych i tematyzująca homoseksualizm podziela takie cechy i takie zamiary, jednak właśnie w tym
okresie mamy „wyrazisty homoseksualny renesans”20. Gorące uczynki Witolda Jabłońskiego, Zakazana miłość Tadeusza Gorgola, Ból istnienia Marcina Krzeszowca, Nie znany świat Antoniego Romanowicza to przykłady
powstania dyskursu literackiego wyraźnie emancypacyjnego. Pierwszą
wspólną cechą takich powieści jest postawa pseudopedagogiczna skupiona na próbie wyjaśniania i definiowania pozytywnej tożsamości gejowskiej.
Ponieważ homofobia bierze się przede wszystkim z braku wiedzy, ta proza ma na celu pokazywanie normalności bycia homoseksualnych z zamiarem często dydaktycznym, mającym neutralizować pogardę i wrogość. Pisze Krzeszowiec: „trzeba apelować do sumień, a nie z miejsca wypowiadać wojnę. Nie zapominajmy, że społeczeństwo bardzo niewiele wie o życiu, na jakie nas skazuje przez swoją nietolerancję. Trzeba więc o tym życiu
po prostu szczerze opowiedzieć, a fakty będą krzyczały za nas” 21. Po drugie, struktury jak rodzina, kościół i nauka poddawane są silnej problematyzacji i kwestionowaniu. Poprzez analizę języka i instrumentarium intelektualnego takich instytucji poszukuje się integracji podmiotów homoseksualnych w społeczeństwie. Kiedy okazuje się to niemożliwe, odbywa
się dekonstrukcja zarówno znaczenia symbolicznego, jak i mocy heteronormalizującej tych agencji społecznych, które przestają mieć marginalizujący wpływ na procesy identyfikacji homoseksualnej. Po trzecie, proza
19

B. Warkocki, Bądź niewierny Idź — pikiety, pedały i te sprawy, „Fa-art”
2003, nr 3-4, s. 155.
20
Tamże.
21
M. Krzeszowiec, Ból istnienia, Poznań 1992, s. 281.
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ta traktuje tematyki nigdy wcześniej nie przedyskutowane w literaturze
polskiej — oto kwestia coming outu wobec własnej rodziny czy w środowisku pracy; problem AIDS jako straszne wydarzenie, któremu wspólnota
gejowska musiała stawić czoła na początku lat dziewięćdziesiątych wśród
obojętności i strachu; potrzeba mówienia o konstruowaniu afirmatywnej
tożsamości gejowskiej; walka przeciw wykluczeniu oraz działanie na rzecz
poszanowania podstawowych praw człowieka. To też literatura otwarcie
mówiąca o seksie, seksualności i ciele bez wstydu ani epatowania. Po czwarte, główna forma narracyjna wykorzystywana to przekształcenie Bildungsroman, czyli tzw. coming out novel: „powieści inicjacyjne podmiotów odmiennych (kobiety, homoseksualiści, afroamerykanie, problematyczni nastolatkowie itd.) służą właśnie do potwierdzenia tożsamości, kodyfikując
jej etapy i czyniąc je przenośnymi w formie świadectwa i instrukcji użycia
[...]. W pewnym sensie powieści te obejmowały sektor wydawniczy dziś
zmonopolizowany przez książki «samopomocy» — uświadamiają nam, że nie
jesteśmy sami, że to nie my cierpieliśmy jako pierwsi, i udzielają kilku rad
o tym, jak zmierzyć się z naszą specyficzną odmiennością”22. Po piąte, wreszcie, specyficzną cechą tego dyskursu emancypacyjnego w literaturze jest
świadomość mówienia do czytelnika homoseksualnego — to literatura środka powstająca w odpowiedzi na specyficzny popyt.
W ostatnich latach zaczęły się pojawiać w Polsce inne dyskursy homoseksualne, których ślady w literaturze są jednak jeszcze słabe. To dyskurs
postgejowski i queerowy, które łączy chęć przekroczenia samego pojęcia
tożsamości (homo)seksualnej w imię nieustannego kwestionowania i przekształcania siebie w kierunku tego, co Zygmunt Bauman nazywał „płynną
tożsamością”, z oczywistym odwołaniem do wrażliwości postmodernistycznej23. Podmiot queerowy i podmiot postgejowski stanowią próbę wykroczenia poza binarne dynamiki oparte na przeciwstawianiu dyskursu dominującego i dyskursu marginalnego. Odzwierciedlają więc rzeczywistość rozbitą na tysiące fragmentów, na nieskończony szereg lokalnych i szczególnych perspektyw, na możliwości konstruowania ciągle przemieniających się
tożsamości. Dyskurs queerowy sugeruje konieczność produkowania podmiotów łamiących i przekraczających ustalone normy społeczne i obyczajowe, destabilizujących samo pojęcie zwartej i określonej tożsamości
i zmierzających ku antytożsamości wszechogarniającej, niestałej, zmiennej,
nieciągłej24. Dyskurs postgejowski postuluje natomiast podmiot, „którego
22

P. Zanotti, Il gay, dz. cyt., s. 95 [Tłum. moje — A. A.].
Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
24
Tak jak teoria queer jest w zasadzie antyteorią, bo nie proponuje, lecz unicestwia kategorię gender, także podmiot queerowy jest w sumie antypodmiotem,
23
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seksualność — mimo że stanowi podstawę tożsamości jednostki — nie
wpływa na jego rolę społeczną. Podmiot, który sytuuje się w dyskursie
publicznym już nie jako przedstawiciel jakiejś mniejszości, już nie jako
Inny, lecz jako jeden z wielu. Podmiot, którego seksualność nie jest już
odbierana jako nienormatywna, bo wszystkie seksualności i wszystkie tożsamości cieszą się równym statusem”25. To wiąże się z perspektywą postemancypacyjną, w wyniku której czynnik homoseksualny nie stanowi już osi
narracyjnej, źródła dynamik pisarskich czy punktu podparcia, wokół którego odbywają się rozważania na temat podmiotowości. Jak twierdzi amerykański pisarz David Leavitt: „coraz częściej proza gejowska ustępuje
miejsca prozie postgejowskiej: powieściom i opowiadaniom, których autorzy, zamiast uczynić z homoseksualności bohatera punkt ciężkości narracji albo przyjmują to za rzecz oczywistą, albo patrzą na to jako na część
czegoś szerszego, albo w ogóle to ignorują” 26. W najnowszej literaturze
polskiej dyskurs queerowy widoczny jest w niektórych częściach Lubiewa
Michała Witkowskiego (ale wcześniejsze ślady takiego podejścia odnaleźć
można również w niektórych dziełach Mirona Białoszewskiego i w TransAtlantyku Gombrowicza, szczególnie w postaci Gonzala), za to dyskurs
postgejowski pojawia się w Trzech panach w łóżku, nie licząc kota Bartosza Żurawieckiego.
Na koniec pragnę sprecyzować, że wszystkie te dyskursy, o których
mówiłem, jak i strategie literackie z nimi związane, nie powinny być odbierane schematycznie, jako określone i zamknięte kategorie, lecz jako płynne i często nakładające się na siebie ogólne kierunki. Słowem, trzeba zawsze brać pod uwagę ich charakter otwarty i procesualny.
ponieważ dekonstruuje, unieważnia, anuluje bądź przekracza kategorie tożsamości seksualnej. Patrz np. J. Kochanowski, Bardzo skromna zachęta do teorii queer, http://homiki1.alpha.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=78: „[Teoria queer] nie jest i nie chce być żadnym domkniętym opisem płciowości i seksualności, nie zmierza do ustalenia znaczenia tych terminów i im pokrewnych (takich, jak: kobiecość, męskość, homoseksualność itp.). Przeciwnie, teoria queer […]
dąży do destabilizacji tych znaczeń seksualności i płciowości, które zostały im przypisane kulturowo. Teoria queer zmierza do wykazania wieloznaczności takich pojęć, jak płeć, seksualność, a mówiąc zupełnie szczerze: do wykazania ich bezznaczności […]. Teoria queer może być tylko postteorią (jako refleksja NIE zmierzająca do żadnego domkniętego opisu) i zarazem antyteorią (jako refleksja zmierzająca do destabilizacji naukowych teorii płciowych i seksualnych)”.
25
A. Amenta, (De)konstruujmy się! Parę słów o trójkątach, konwencjach literackich i sprawach tożsamościowych w „Trzech panach w łóżku” Bartosza Żurawieckiego, „Czas Kultury” 2006, nr 6, s. 157.
26
D. Leavitt, Out of the Closet and Off the Shelf, „The New York Times”,
7 sierpnia 2005, s. 7. [Tłum. moje — A. A.].
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Koncepcja idolatrii w twórczoœci Brunona Schulza
z punktu widzenia „studiów wizualnych” 1
Od pewnego czasu w naukach humanistycznych daje się zauważyć
wzrost publikacji, których tematem jest problematyka tzw. „kultury wizualnej” (visual culture). 2 Po pierwsze, ta nowa dziedzina nauki (określana
zwykle jako visual studies) obejmuje badania nad coraz ważniejszą rolą
różnych form wizualizacji we współczesnym życiu społecznym i kulturowym. 3 Po drugie, w dziedzinie „studiów wizualnych” niejednokrotnie już
zwracano uwagę na szczególną pozycję wizualnego doświadczenia w hi-

1
Artykuł niniejszy powstał dzięki wsparciu finansowemu Belgijsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacyjnej (Belgian American Educational Foundation). Autor dziękuje prof. Bożenie Shallcross (University of Chicago) za wnikliwe uwagi
i sugestie.
2
Niektórzy badacze twierdzą, że we współczesnej humanistyce dokonał się
rzeczywisty „wizualny przewrót” (visual/pictorial turn). Zob. W. J. T. Mitchell,
Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago 1994, s. 1134, i M. Jay, Vision in Context: Reflections and Refractions, w: T. Brennan &
M. Jay (red.), Vision in Context. Historical and Contemporary Perspectives on
Sight. New York 1996, s. 3.
3
Zob. np. J. Elkins, Visual Studies. A Skeptical Introduction, London 2003
i W. J. T. Mitchell, What Do Pictures Want? Chicago 2005, s. 337-356.
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storii zachodniej kultury, przyznającej zmysłowi wzroku status „najszlachetniejszego ze zmysłów” (the noblest of the senses). 4
Pomimo że trudno zaprzeczyć prymatowi wzroku w zachodniej tradycji kulturowej, faktem jest również, że na przestrzeni wieków w cywilizacji europejsko-śródziemnomorskiej pojawiały się także różne wyraźnie antyokularne tendencje. Jedną z ich głównych manifestacji jest, jak wiadomo, nurt ikonoklazmu i jego różne historyczne (religijne i artystyczne) odmiany. 5 Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie koncepcji idolatrii
w twórczości Brunona Schulza w szerszym kontekście różnych tendencji
ikonoklastycznych w europejskiej tradycji kulturowej.
Centralną częścią tej analizy jest, powstała na początku lat dwudziestych, schulzowska Xięga Bałwochwalcza. Głównym tematem owego cyklu grafik są relacje międzypłciowe, a konkretniej mówiąc, przewaga kobiet nad mężczyznami. Xięga Bałwochwalcza to osobliwe portfolio artystyczne składające się z kilkunastu tzw. cliché-verres, w których kobiety
są przedstawione jako istoty wyższe, podczas gdy mężczyźni godzą się na
rolę istot podrzędnych, adorujących żeńskie idole w każdy możliwy sposób.
Z jednej strony, znawcy twórczości Schulza skłonni byli zwracać szczególną uwagę na autobiograficzne podłoże Xięgi oraz na fakt, że treść książki
zdaje się wywodzić z zawiłego stosunku samego Schulza do drugiej płci
(stosunku często określanego za pomocą terminologii masochizmu). 6 Tak
4
Zob. m.in. H. Foster (red.), Vision and Visuality, Seattle 1988; M. Jay, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought,
Berkeley 1993 oraz D.M. Levin (red.), Modernity and the Hegemony of Vision,
Berkeley 1993.
5
Zob. na ten temat A. Besançon, The Forbidden Image. An Intellectual History of Iconoclasm, Chicago 2000 i D. Freedberg, The Power of Images. Studies
in the History and Theory of Response, Chicago 1989.
6
O Xiędze Bałwochwalczej pisali m.in. M. Kitowska-Łysiak, Bruno Schulz —
„Xięga Bałwochwalcza”: wizja — forma — analogie, w: Bruno Schulz. In memoriam 1892 — 1992, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 1992, s. 133-152; K. KuligJanarek, Erotyka — groteska — ironia — kreacja, w: Bruno Schulz. In memoriam
1892 — 1992, dz. cyt., s. 153-178; A. Sulikowski, Bruno Schulz i kobiety. O motywach nie tylko z „Xięgi Bałwochwalczej”, w: Bruno Schulz. In memoriam 1892
— 1992, dz. cyt., s. 179-196; H. Kasjanuk, Rodowody i symbole w grafikach Brunona Schulza, w: Teatr pamięci Brunona Schulza, red. J. Ciechowicz i H. Kasjaniuk, Gdynia 1993, s. 10-25; W. Bolecki, Witkacy — Schulz, Schulz — Witkacy
(wariacje interpretacyjne), w: Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, Kraków 1994,
s. 127-151; J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, s. 243-280; D. Konrad-Sikorski, Symboliczny świat Brunona
Schulza, Słupsk 2004, s. 37-40 i s. 57-76.
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na przykład twierdzono nieraz, że Xięga reprezentuje trzy żeńskie prototypy, które dominują schulzowską wyobraźnię erotyczną.7 Prototypy te później będą powracały w podobnych konfiguracjach w opowiadaniach Schulza. Pierwszy prototyp to młoda dziewczyna, której kobiecość jeszcze nie
rozwinęła się do końca, czyli pewnego rodzaju istota androgyniczna. Główne jej cechy można dostrzec na grafikach Infantka i jej karły (nr 4) i Plemię pariasów (nr 11).8 Literackim odpowiednikiem tej postaci jest Bianka
z schulzowskiego zbioru opowiadań Sanatorium pod Klepsydrą. Drugi prototyp kobiecy reprezentuje Undula, atrakcyjna i nieco zarozumiała kobieta, która jest świadoma swojej siły nad mężczyzną, ale nie ucieka się do
przemocy. W prozie Schulza pierwowzór ten przedstawia postać o podobnym imieniu, służąca Adela, która — jak wiadomo — pyszni się swoimi
zgrabnymi nogami. Ostatnia schulzowska kategoria kobiecości występuje
w części końcowej Xięgi, m.in. w Bestii (nr 20). Jest to agresywna i sadystyczna femme fatale, która znęca się nad swoimi męskimi poddanymi
(w prozie Schulza nosi imię Magda Wang).
Schulzowską wizję relacji międzypłciowych oraz szczególną ikonografię całego cyklu wiązano również niejednokrotnie z ogólniejszym przewrotem w sztuce nowoczesnej, mianowicie stopniowym przejściem od wyidealizowanego wyobrażenia kobiety jako istoty anielskiej do przedstawienia
kobiety jako wszechmocnej istoty demonicznej. 9 Z tego punktu widzenia,
jak sugerowali krytycy, schulzowską Xięgę Bałwochwałczą można zestawić z twórczością takich poprzedników artystycznych, jak Francisco Goya
i Félicien Rops. 10
Nie ulega jednak wątpliwości, że Xięga Bałwochwalcza kryje w sobie
jeszcze wiele innych warstw znaczeniowych. W niniejszej analizie chciałbym się skupić na „autoreferencyjnym” charakterze schulzowskiej Xięgi.
Zawiera ona, jak wykaże analiza, nie tylko pewien przekaz w zakresie re7
Zob. M. Kitowska-Łysiak, Bruno Schulz — „Xięga Bałwochwalcza”: wizja
— forma — analogie, dz. cyt., s. 134-138, i A. Sulikowski, Bruno Schulz i kobiety, dz. cyt., s. 185-188.
8
W tym artykule opieram się na następującym wydaniu Xięgi Bałwochwalczej: B. Schulz, Xięga Bałwochwalcza, red. J. Ficowski, Warszawa 1988. Numery
odnoszą się do numeracji używanej przez Ficowskiego.
9
Zob. H. Kasjanuk, Rodowody i symbole w grafikach Brunona Schulza,
dz. cyt. i M. Kitowska-Łysiak, Bruno Schulz — „Xięga Bałwochwalcza”: wizja
— forma — analogie, dz. cyt., s. 143-148. Osobne studium na temat „kobiecego
demonizmu” to: B. Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Finde Siecle Culture, New York — Oxford 1986.
10
Zob. m. in. A. Sulikowski, Bruno Schulz i kobiety, dz. cyt.
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lacji międzypłciowych, ale także swoiste artystyczne credo w zakresie relacji między literaturą a sztukami wizualnymi. „Autoreferencyjny” wymiar
schulzowskich grafik, czyli fakt, że „xięga” odnosi się do siebie samej,
wynika, jak się zdaje, bezpośrednio z tytułu książki, któremu można przypisać podwójne znaczenie. Odsyła on nie tylko do materialnego przedmiotu
utworzonego przez artystę (czyli portfolia grafik), ale także do podobnego
przedmiotu (książki) przedstawionego na samych grafikach, co kreuje pewnego rodzaju efekt mise-en-abyme. Podwójna pozycja „xięgi”, jednocześnie poza obrębem i w obrębie świata przedstawionego, skłania czytelnika
do refleksji nad ontologicznym statusem dzieła artystycznego, które ma
przed sobą. Taką „autoreferencyjną” lekturę schulzowskiej księgi uzasadnia również fakt, że nie tylko sama księga, ale także podobizna jej twórcy
powraca na wielu grafikach wchodzących w skład portfolia.
Dwie sprawy zasługują na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o „autoreferencyjne” cechy schulzowskiej Xięgi Bałwochwalczej. Po pierwsze, można powiedzieć, że książka Schulza unaocznia do pewnego stopnia proces
swojego własnego powstawania. Ostatni jego etap przedstawiony jest na
końcowej grafice (nr 26), noszącej ten sam tytuł co cały cykl (czyli „Xięga Bałwochwalcza”): artysta właśnie ukończył swoją „xięge” i przekazuje
ją żeńskiemu idolowi. „Xięgę Bałwochwalczą” w charakterze work-in-progress widzimy na siódmej grafice (pt. Undula u artystów). Przedstawia ona
żeńskiego idola — Undulę patrzącą na kartki papieru i otoczoną przez grupę
męskich artystów — najprawdopodobniej rzeźbiarzy i malarzy (w górnym
lewym rogu widać artystę trzymającego małą statuetkę nagiej kobiety;
w dolnym prawym rogu można dostrzec popiersie kobiety). Poszczególne
kartki leżące u stóp Unduli można uważać za bruliony czy nawet końcowe
wersje grafik, które ostatecznie wejdą w skład „xięgi bałwochwalczej”.
Po drugie, można powiedzieć, że Xięga Bałwochwalcza w charakterze
„autoreferencyjnego” dzieła sztuki wzbudza refleksje nad swoją własną genealogią artystyczną, a konkretniej, nad stosunkiem między stroną werbalną
a stroną wizualną w procesie tworzenia książki. Fakt, że sama księga jest
przedstawiana wizualnie na kartkach książki (i to w sposób nader szczególny), rzuca ciekawe światło na binarne opozycje powracające przez cały
cykl. Najbardziej oczywista opozycja dominująca schulzowską księgę to
niewątpliwie opozycja płciowa, której towarzyszy kilka innych opozycji (niskość — wysokość, brzydota — uroda itp.): mężczyźni są wyobrażani przez
Schulza jako małe i brzydkie istoty pochylone w ukłonie lub pełzające po
ziemi, podczas gdy kobiety mają kształt zgrabnych i wysokich istot zajmujących wyższą pozycję. Do tej pierwotnej opozycji (między kobiecością a męskością) można dorzucić wtórną opozycję polegającą na przeciwPOSTSCRIPTUM 2006
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stawieniu sfery werbalności temu, co wizualne. Poza tym, uderzający jest
fakt, że owa opozycja wywołana została przez Schulza zarówno w sposób
werbalny jak i w sposób wizualny. Słowny jego wyraz można znaleźć w samym tytule książki. Nieco archaiczna forma „xięga” (napisana w dodatku
przez „x”) sugeruje, że mamy do czynienia z bardzo ważną księgą religijną,
pewnego rodzaju świętym tekstem. Przymiotnik „bałwochwalczy” natomiast
nawiązuje do rzeczownika „bałwochwalstwo”, będącego polskim odpowiednikiem starogreckiego słowa eidololatreia (czyli kult fałszywego bóstwa).
Warto przypomnieć, że kult ten ma charakter wysoce wizualny, skoro starogreckie słowo eidolon (używane często przez Platona) odsyła do konkretnej rzeczywistości zmysłowej wywołującej wizualną impresję (w opozycji do pozazmysłowego świata idei, czyli eidos). Dualizm wynikający
z tytułu książki unaocznia się również w tym, że oba człony opozycji (księga i idol) powracają w różnych konfiguracjach w „wizualnej” części cyklu.
Aby lepiej zrozumieć schulzowską wizję stosunku między werbalnością
a wizualnością w Xiędze Bałwochwalczej, trzeba jednak najpierw wrócić
do jednego z najbardziej znanych przykładów bałwochwalczego zachowania, mianowicie starotestamentowego kultu złotego cielca (Księga Wyjścia
32: 1-35). Jak wiadomo, grzeszne zachowanie Izraelitów, którzy — zaniepokojeni długim pobytem Mojżesza na górze Synaj — ulali posąg złotego
cielca i zaczęli go czcić, oznacza naruszenie drugiego przykazania (Księga Wyjścia 20: 4-5)11:
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie
wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój,
jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą.

Jak widać, koncepcja idolatrii w tekście biblijnym ma podwójny aspekt.
Z jednej strony, jak sugeruje pierwszy werset, akt bałwochwalczy polega
na akcie twórczym ze strony bałwochwalcy (mianowicie akcie tworzenia
rzeźby lub obrazu). Druga część aktu bałwochwalczego ma charakter aktu
poddania się i oddania czci bałwanowi. Oba aspekty grzechu bałwochwalstwa powracają w różnych konfiguracjach w Xiędze Bałwochwalczej.
W wyobrażonym przez Schulza świecie najbardziej rzuca się w oczy
fizyczny akt poddania się. Gest pokłonu powraca niemal na każdej grafice
11
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Cytaty biblijne podaję według Biblii Tysiąclecia, Poznań 2000.
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(np. Undula odwieczny ideał, nr 6). Bałwochwalczy akt tworzenia unaocznia się najbardziej na wspomnianej już grafice Undula u artystów (przedstawiającej grupę artystów oferujących swoje dzieła żeńskiemu idolowi,
nr 7). Poza tym warto zaznaczyć, że sam Bruno Schulz jako autor księgi
także popełnia oba akty bałwochwalcze. Idolatryczny akt tworzenia wiąże
się, rzecz jasna, z tworzeniem obrazów. Bałwochwalczy akt ukorzenia się
przed idolem realizuje Schulz natomiast poprzez umieszczenie wizerunku
samego siebie na wielu grafikach z Xięgi. Najbardziej oczywisty tego przykład to niewątpliwie ilustracja otwierająca jedno z zachowanych wersji
portfolia, mianowicie Dedykacja (nr 1). Widzimy na niej autora kłaniającego się i trzymającego tacę, na której znajduje się korona.
Wiadomo jednak, że biblijny zakaz idolatrii nie polega tylko i wyłącznie na zakazie robienia i czczenia obrazów. Warto tu przypomnieć, że Stary Testament głosi pierwszeństwo werbalności nad wizualnością. Z jednej
strony, mamy do czynienia z transcendentnym Bogiem, który ciągle wymyka się ludzkiemu widzeniu. Wybrane przez niego medium komunikacji
to Słowo, zarówno w formie pisanej (Tablice Dziesięciu Przykazań), jak
i w formie mówionej (rozmowa Boga z Mojżeszem na górze Synaj). Z drugiej zaś strony, medium fałszywego bóstwa, czyli idola, jest Obraz. Idol
jest oglądany w najbardziej dosłowny sposób i zachęca swoich czcicieli do
tworzenia różnych form wizualnej reprezentacji.
Na przestrzeni wieków, starotestamentowe przeciwstawienie się wizualności tłumaczono na różne sposoby. Znaczący argument przemawiający
za zakazem czynienia obrazu i wynikający bezpośrednio z samego tekstu
starotestamentowego to fakt, że Bóg nazywa Siebie Bogiem zazdrosnym,
czyli Bogiem, który nie znosi prócz Siebie (czy nawet pod Sobą) żadnych
innych bóstw. W związku z tym warto przypomnieć dosłowne znaczenie
biblijnego wyrażenia avodah zarah. Jest to starotestamentowy (czyli hebrajski) odpowiednik starogreckiej koncepcji eidololatreia (oznaczający dosłownie „obca służba”). Sens hebrajskiego wyrażenia ukazuje, że żydowskie rozumienie idolatrii jest bardzo ściśle związane z grzechem cudzołóstwa.12 W kontekście biblijnej metaforyki miłosnej (często określającej przymierze między Bogiem a Narodem Wybranym jako związek miłosny) bycie bałwochalczym oznacza zdradę wobec Jedynego Prawdziwego Boga
poprzez służbę komuś albo czemuś innemu.13 Fakt, że strach przed religijną
12

Por. D. Konrad-Sikorski, Symboliczny świat Brunona Schulza, dz. cyt., s. 58-

59.
13
Zob. rozdział Idolatry and Betrayal w: M. Halbertal & A. Margalit, Idolatry, Cambridge (Mass.) 1992.
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idolatrią idzie w parze z całkowitym zakazem tworzenia obrazów, sugeruje zatem, że sfera wizualności uważana jest za jeden z głównych czynników zachęcających do cudzołóstwa: to przede wszystkim bodźce wizualne
sprawiają, że ludzkość popada w grzech bałwochwalstwa.
Jeżeli uwzględnimy wszystkie te wymiary bałwochwalczego zachowania, to dostrzeżemy, że czysto religijna kwestia ikonoklazmu i idolatrii
(monoteizm — politeizm) idzie w parze z różnymi problemami w zakresie
relacji między słowem a obrazem oraz relacji międzypłciowych. Wszystkie aspekty problematyki idolatrii i ikonoklazmu, w sposób nieco uproszczony, ukazuje następujący schemat:
Ikonoklazm
Kult transcendentnego Boga
Poleganie na doznaniu werbalnym
Szacunek dla szczególnego
przymierza z Bogiem

Idolatria
Kult ziemskiego idola
Poleganie na doznaniu wizualnym
Uprawianie cudzołóstwa

Jak się okazuje, schulzowska Xięga Bałwochwalcza nawiązuje do wszystkich tych problemów w bardzo wyrafinowany sposób. Najważniejszy element dorzucony przez Schulza do opozycji między werbocentrycznym ikonoklazmem a okulocentryczym bałwochwalstem to opozycja genderowa.
Księga jako medium ekspresji werbalnej przedstawiona jest przez Schulza
jako typowo męski atrybut, podczas gdy idol usytuowany jest po stronie
kobiecości. Niezmierny ciekawy jest przy tym fakt, że takie genderowo nacechowane dyskursy idolatrii i ikonoklazmu można znaleźć na dużą skalę
w historii zachodniej kultury. Jak wynika z prac D. Freedberga
i W. J. T. Mitchella, często powracającym elementem w dyskursach ikonoklastycznych jest porównanie uwodzicielskiej atrakcyjności malarstwa
i rzeźbiarstwa z uwodzicielską urodą płci żeńskiej.14
Popatrzmy teraz na niektóre z schulzowskich grafik, aby ustalić związek między płcią (gender) a gatunkiem artystycznym (genre) w Xiędze Bałwochwalczej. Na szczególną uwagę zasługują najpierw różne wersje okładek i frontyspisów umieszczonych przez Schulza na samym początku teki.
W pierwszej serii ilustracji (nr 1 i 2) widzimy młodego mężczyznę trzymającego w rękach lirę lub lutnię. W drugim komplecie ilustracji dostrzegamy grupę postaci męskich ubranych w szaty kapłańskie, wśród których
jedna osoba trzyma księgę (okładka, nr 5) oraz nagą figurę kobiecą leżącą
14
Zob. D. Freedberg, The Power of Images, dz. cyt., s. 424, i W. J. T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago 1986, s. 95-115.
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w uwodzicielskiej pozycji (frontyspis, nr 6). Jeszcze inna seria ilustracji
ukazuje, z jednej strony, żeńskiego idola, na którego łóżku siedzi Pierrot
trzymający lustro (nr 9), a z drugiej strony, grupę starszych mężczyzn zapatrzonych w jakąś księgę (nr 10). Motywy używane przez Schulza pozwalają zarysować następujący schemat dualizmów:
Mężczyzna
Xięga
Słowo
Werbalność
Transcendencja
Duch / dusza
Kultura
Prawo
Aktywny

Kobieta
Idol
Obraz
Wizualność
Ziemskość
Ciało
Natura
Instynkty
Pasywny

Jeżeli jednak patrzymy nieco uważniej na ilustracje otwierające schulzowskie portfolio, to widać wyraźnie, że Schulz zamierza zatrzeć owe skonwencjonalizowane dualizmy. Kapłani stojący — jak się zdaje — na progu
jakiejś świątyni, tak naprawdę wchodzą do pokoju, gdzie znajduje się żeński idol. Książka, w którą wpatrują się starsi mężczyźni, najprawdopodobniej nie jest religijną „księgą” w tradycyjnym sensie tego słowa, ale raczej
książką o „treści niecenzuralnej” (mianowicie samą Xięgą Bałwochwalczą).
Jak stwierdził wspomniany już David Freedberg (w książce The Power
of Images), jedną z głównych cech dyskursów ikonoklastycznych jest fakt,
że zakaz obrazów jest zwykle inicjowany przez elitę intelektualistów na potrzeby ignoranckich mas i prymitywnych ludzi, którzy są zbyt podatni na
różne bodźce wizualne. W związku z tym ciekawe jest to, że na grafikach
Schulza zakaz bałwochwalstwa zostaje naruszony przez przedstawicieli tej
właśnie elity: kapłanów, artystów, starych mędrców... To, co zostało wyobrażone na schulzowskich grafikach, można więc określić jako sui generis postikonoklastyczną realizację bałwochwalczego zachowania. Grupa
ludzi, która wcześniej zajmowała stanowisko ikonoklastyczne (czcząc transcendentnego Boga, polegając na doświadczeniu werbalnym i szanując przymierze z Bogiem), popada w bałwochwalczy (lub cudzołożny) stosunek
z ziemskim idolem. Stosunek ten jest bardzo wizualnie i fizycznie zorientowany i idzie w parze ze złożeniem ostatecznej ofiary: „xięga” — jako
symbol tego, co wyższe, transcendentne, wywyższone ponad sferę zwierzęcej biologii — zostaje poddana sferze wizualnych i fizycznych doznań.
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Równocześnie, kreatywne siły męskości zostają przesunięte z dziedziny
świętego tekstu do „kobiecej” sfery obrazu i tworzenia obrazów.
Raz jeszcze trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na tytuł książki.
Niezmiernie ciekawe jest to, że Schulz nie zatytułował swojej książki po
prostu Xięgą Bałwochwalstwa ani Xięgą Bałwochwalców. Używając zaś
przymiotnika „bałwochwalczy” (i umieszczając grafikę o samym tytule na
samym końcu cyklu), Schulz zdaje się sugerować, że bałwochwalczość jest
jedną z głównych cech samej księgi. Bałwochwalczy jej charakter wynika
nie tylko z faktu, że cały cykl poświęcony jest kultowi ziemskiego idola
(zamiast transcendentnego Boga), ale także wiąże się z problemem ekspresji
artystycznej. Schulzowska „xięga” przekracza tradycyjne granice wyznaczone jej przez Prawo i angażuje się w służbę wrogiemu obszarowi wizualności. W tym kontekście Prawo można zrozumieć zarówno w sensie religijnym, jak i w sensie artystycznym. Jego religijną postacią jest ikonoklastyczny zakaz obrazów wyrażony w drugim z Dziesięciu Przykazań.
Świecki jego wariant natomiast można znaleźć na przykład w słynnym eseju
Gottholda Ephraima Lessinga z 1766 roku pt. Laokoon, poświęconym „granicom” dzielącym malarstwo od literatury. Jak twierdził wspomniany już
W. J. T. Mitchell, Lessing nie tylko był gorącym zwolennikiem „czystości” poszczególnych mediów artystycznych, ale także przypisywał sztuce
słowa pierwszeństwo artystyczne. 15 Z tego punktu widzenia, schulzowską
koncepcję „xięgi bałwochwalczej” można uznać za całkowite przeciwstawienie się lessingowskim ideom o czystości ekspresji artystycznej. W werbocentrycznym paradygmacie lessingowskim dominuje zasada wyłączenia:
każda sztuka powinna się skupić na swoim własnym „medium” i wstrzymać się od wszelkich form międzygatunkowej kontaminacji. Schulzowskie
zrozumienie sztuki natomiast polega na przekroczeniu wszelkich granic oraz
włączeniu tego, co Inne.
Oprócz tego, wyraźne seksualne motywy powracające przez całą księgę pozwalają opisać schulzowską koncepcję artystycznego crossover także za pomocą terminologii seksualnej. „Xięga” zrywa związek (małżeństwo)
ze swoim odwiecznym partnerem (czyli Słowem) i popełnia cudzołóstwo
z Idolem. Z tego punktu widzenia, pierwotny tytuł — Xięga Bałwochwalcza — można by sformułować na nowo jako Xięga Cudzołożna. Motyw
połączenia sfery werbalności i sfery wizualności dostrzegamy wyraźnie
w dwóch wersjach końcowej grafiki Xięga Bałwochwalcza, na której „xięga” i „idol” się jednoczą (nr 25 i 26). Tę samą ideę wyraża także jedna

15
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Tamże.
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z ilustracji okładkowych, wyobrażająca żeńskiego idola na tronie, który ma
wygląd ogromnej księgi (nr 3).
Powracając teraz do kwestii tematyki książki, można chyba stwierdzić,
że chodzi w schulzowskich grafikach nie tyle o dominację w sensie seksualnym, ile o dominację w ogóle, a więc także w sensie ideologicznym i artystycznym: „xięga” przestaje być nośnikiem (świętego Boskiego) słowa
i oddaje się dominacji obrazu. Warto się jednak zastanowić, na ile owa dominacja obrazu nad słowem ma charakter absolutny. W schulzowskim cyklu najwyraźniej przeważa element wizualny, ale nie ulega chyba wątpliwości, że aspekt werbalny ma także swoją wartość. Tytuł książki oraz tytuły poszczególnych grafik stanowią fundamentalną część formy i treści
książki i wpływają na interpretację księgi jako całości (m.in. poprzez aluzje intertekstualne). Poza tym, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że książka
jako cykl różnych następujących po sobie scen realizuje zasadę, która według Lessinga miała być główną cechą sztuki słownej, mianowicie narracyjność. 16 W tym sensie także schulzowska „xięga” przekracza tradycyjne
granice między gatunkami i mediami artystycznymi. Można zatem powiedzieć, że zarówno z ikonoklastycznego punktu widzenia, jak i z perspektywy antywerbalnej schulzowska „xięga” ma charakter „cudzołożny”. Z jednej strony, książka (czyli medium, które pierwotnie było przeznaczone do
komunikacji słownej) jest używana przez artystę w celu reprodukcji obrazów. Z drugiej zaś strony, utworzone przez Schulza obrazy zostają uporządkowane w narracyjnym cyklu książki (składającej się z różnych etapów i rozdziałów).
Na zakończenie tego artykułu, chciałbym podkreślić, że schulzowska
„xięga” jest bardzo interesującym przykładem „autoreferencyjnego” dzieła sztuki zawierającego swoiste credo artystyczne. Po pierwsze, artysta nawiązuje do seksualnych i antywizualnych konotacji zawartych w starotestamentowym zakazie bałwochwalstwa po to, aby dać wyraz bardzo nowoczesnemu programowi artystycznemu: kultowi swobodnej ekspresji artystycznej oraz prawu artysty do przekroczenia wszelkich granic. Żydowskie
pochodzenie samego Schulza ma w tym kontekście, rzecz jasna, znaczenie
nader szczególne. Po drugie, równie ciekawy jest fakt, że Xięga Bałwochwalcza jako „autoreferencyjne” dzieło sztuki nie tylko zawiera swoisty
program artystyczny w zakresie stosunku między literaturą a sztukami wizualnymi, ale równocześnie go realizuje swoim materialnym istnieniem.

16
Por. M. Kitowska-Łysiak, Bruno Schulz — „Xięga Bałwochwalcza”: wizja
— forma — analogie, dz. cyt., s. 134.
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German Ritz
Universität Zürich

Miêdzy gender a narodem
— kobiety w polskim romantyzmie albo jêzyk p³ci
Próba podejścia koncepcyjnego
Polskie literaturoznawstwo, a w znacznej mierze również historiografia na dobrą sprawę nie odkryły jeszcze kobiecego romantyzmu, podczas
gdy stosunkowo dużym zainteresowaniem badań genderowych cieszy się
okres wcześniejszy i późniejszy. 1 Pisarstwo kobiece nie należy w Polsce,
jak gdzie indziej w Europie, do kanonu romantyzmu, a pisarstwo męskie
— na gruncie programowo spotęgowanej romantycznej wrażliwości —
odkrywa Inne kobiety i stara się je sobie przyswoić.2 Zwłaszcza ta ostatnia
okoliczność nie skłania do rozbijania obsadzonego przez mężczyzn kanonu i wyjaśnia uderzająco słabą potrzebę korekty, jaką wniosłoby kobiece
spojrzenie, choć akurat w Polsce w badaniach nad romantyzmem dominują
1

Tytułem przykładu wymieńmy pionierską pracę Grażyny Borkowskiej, która
zaczyna swoje rozpoznanie kobiecej literatury XIX w. od Żmichowskiej, oraz nowszą, operującą ogromnym aparatem naukowym pracę Bożeny Popiołek. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996; B. Popiołek,
Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.
2
„The Romantic tradition did not simply objectify women. It also subjected
them, in a dual sense, portraying woman as subject in order to appropriate the feminine for male subjectivity.” A. Richardson, Romanticism and the Colonization
of the Feminine, w: A. K. Mellor (red.), Romanticism and Feminism, Bloomington 1988, s. 22.
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kobiety. Anglo-amerykańskie gender studies, o orientacji historycznokulturowej, starały się uporać z tą „białą plamą” w odniesieniu do literatury
angielskiej, a częściowo także francuskiej.3 To uwrażliwienie tłumaczy ciesząca się światowym uznaniem kobieca literatura tamtej epoki, z Jane Austen, panią de Staël i George Sand.
Zarazem polski romantyzm w wydaniu kobiecym nie jest bynajmniej
ziemią nieznaną, był przedmiotem rozlicznych dociekań, tyle że w innym
aspekcie. Niniejsze rozważania, na gruncie dotychczasowych badań własnych4, pojmujemy jako podejście koncepcyjne, próbę uchwycenia sytuacji
polskiego kobiecego romantyzmu w aspekcie komparatystycznym i historycznoliterackim. Określenie „kobiecy” rozumiane będzie zawsze dwoiście,
tzn. w sensie imaginowanej kobiecości i w sensie kobiecej imaginacji albo
kobiecego pisarstwa. Wymóg ogólności grozi przy tym niedopuszczalnymi uogólnieniami w wyodrębnionej dziedzinie badań, tym bardziej że problematyka kobiecego romantyzmu zatrąca o generalnie zasadnicze zagadnienia romantyzmu, takie jak koncepcja miłości albo powieść romantyczna. Rozważania nad kobiecym romantyzmem pozwalają jednak też zweryfikować i zdynamizować istniejące konstrukcje historycznoliterackie i poetologiczne.
Gender i naród
Pani de Staël swoją programową powieścią Korynna, czyli Włochy
z 1807 r., przetłumaczoną na polski przez Łucję Rautenstrauchową wespół
z L. Wittem i wydaną po raz pierwszy w 1853 r., ustanowiła programowy
związek między gender a narodem. Kulturowa płeć definiuje się przez kulturową przestrzeń albo w tej przestrzeni, która z kolei w grze z kulturową
płcią definiuje się jako przestrzeń polityczna i jako przestrzeń imperialna
albo narodowa. We Włoszech, kraju niesuwerennym, Korynna uzyskuje
dostęp do kultury, staje się cząstką kultury, co w imperialnej Anglii jest
3

Por. systematyczne opracowanie A. K. Mellor, Feminism, w: N. Roe (red.),
Romanticism. An Oxford Guide, Oxford 2005, s. 182-198.
4
G. Ritz, Kobiece obrzeża polskiego romantyzmu. Funkcja literatury kobiecej w rozwoju literackim, „Kresy” 2005, nr 4, s. 44-61; G. Ritz, Juliusz Słowacki.
Dramat romantyczny jako dramat płci, w: tegoż, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, Warszawa
2002, s. 67-84; G. Ritz: Postać Kozaka pomiędzy mitem a historią w polskiej literaturze romantycznej, w: Opowiedziany naród. Niemiecka i polska literatura wobec nacjonalizmów XIX w., red. I. Surynt, M. Zybura, Wrocław 2006; G. Ritz,
Mazepa — romantyczna figura Innego, w: Inny, inna, inne. O inności w kulturze,
red. M. Janion, C. Snochowska-Gonzalez, K. Szczuka, Warszawa 2004, s. 72-85.
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dla niej niemożliwe. Gender zarysowuje w tej powieści nową mapę Europy w cieniu imperium napoleońskiego i brytyjskiego, a odsłaniając kulturowe uwarunkowanie płci nabiera wyraźnie wymowy niezgody i podważa
ówczesny dyskurs panowania. Podobną koncepcją przestrzeni operuje też
powstający w tym samym czasie, choć opublikowany dopiero w 1816 r.
Adolf Benjamina Constanta. Główny bohater Adolf, powodowany raczej
spleenem niż skłonnością, zdobywa miłość Ellenory, metresy hrabiego
P. Asymetryczni kochankowie wplątują się w paradoksalny stosunek, w którym wolny związek płci — w modelowej dla tamtych czasów postaci związku metresy i ukochanego — staje się wtórnym i nierozwiązywalnym, bo
indywidualnym uwikłaniem. Ellenora jest Polką, ofiarą historii, którą po
upadku Polski w XVIII w. losy zagnały do Francji. Rola metresy jest dla
niej czymś nieswoistym, resp. nabiera różnych znaków wartości zależnie
od odniesienia kulturowego. Adolf zaś dopiero w Polsce zdaje sobie sprawę z utraty Ja, spowodowanej przez double-blind wobec ukochanej; rozpoznaje tę utratę w skierowanym na siebie cudzym spojrzeniu. W zniekształcającym zwierciadle miłosnego stosunku porewolucyjna Francja i porozbiorowa Polska nie przedstawiają się bohaterom jako samoistne przestrzenie kulturowe, lecz w ambiwalentnym wzajemnym odniesieniu, w którym
przeciwstawne role ofiary i sprawcy są wymienne.
Rozszerzenie gender na obszar narodu oznacza coś więcej niż proste
zakreślenie horyzontu trudno uchwytnej kategorii, coś więcej niż jej obiektywizacja albo przekład na płaszczyznę możliwego doświadczenia. Relacja między gender a narodem rzadko bywa jednostronna. Konstrukcje płci
i społeczeństwa ujawniają się wprawdzie we wzajemnym odniesieniu jako
formy stosunków władzy, ale się do nich nie sprowadzają. Wzajemne odniesienie ukazuje wymiar albo głębię odnośnych konstrukcji. Nie przypadkiem pod koniec XVIII w. i na początku XIX w. obie kategorie ściśle się
ze sobą splatają. 5 Są wyrazem tego samego procesu modernizacji w epoce
napoleońskiej — procesu, którego jednak właśnie na tle ich wzajemnego
odniesienia nie można pojmować po prostu jako projektu nowoczesności
albo części emancypacji.
Polska przejmuje zachodnioeuropejski model relacji gender — naród
i przystosowuje go do swoich odmiennych historycznych i kulturowych
uwarunkowań. Dominują dwa wzorce tragicznego przekraczania granic
w miłości. Inne miejsca to Ukraina i wschodnia słowiańszczyzna, zwłasz5
Porównanie literatur wykazuje, że wyjście poza granice kultury i narodu jest
stałym motywem na ogół tragicznych historii miłosnych europejskiego sentymentalizmu i romantyzmu od końca XVIII w.
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cza ludowa kultura białoruska. Granicę przekracza się na Wschód — w miłosnych tragediach znajduje potwierdzenie dawna idea jagiellońska. Przestrzeń miłości pełni przy tym dwie funkcje: ożywia pamięć o niegdysiejszym imperium i stara się Wschód — w innym znaczeniu — zatrzymać dla
siebie na przyszłość. Relacja gender — naród w modelu imperialnych i kolonialnych stosunków między narodami widoczna jest przede wszystkim
w polskich poematach ukraińskich Malczewskiego i Goszczyńskiego oraz
w ukraińskich tekstach Słowackiego. W europejskiej powieści sentymentalnej niemal automatyczne tragiczne uwikłanie kochanków nierównego stanu — w Polsce zwłaszcza jako mezalians pomiędzy drobną szlachtą i magnaterią (Julia i Adolf Kropińskiego) — w Marii Malczewskiego rozrasta się w pesymizm historyczny i, wychodząc od sentymentalizmu, sięga
metafizyki, jak przeważnie uważają polscy interpretatorzy.6 Co więcej, relatywizuje miłosny dramat Marii, gdyż umieszczając go w obcej przestrzeni
Ukrainy, umieszcza go zarazem w horyzoncie stosunku panowania między
Polakami a Ukraińcami. Przemoc wobec kobiety odzwierciedla się w „obcej” przemocy władzy. W Marii przestrzeń polskiego dramatu miłosnego
osadzona jest w daleko szerszej przestrzeni Ukrainy. Fascynująca mitopoetycka postać Kozaka, która w polskim romantyzmie sytuuje się przeważnie pomiędzy płciami i zasadami etnicznymi i pojmowana jest jako figura
pożądania Innego (Mazepa Słowackiego), w Marii nie może zapośredniczyć wewnętrznego dramatu i jako Inne pozostaje na zewnątrz. Kozak należy do konstrukcji ramowej i stanowi w niej element estetyczny bądź romantyczny. W Zamku kaniowskim Goszczyńskiego Kozak staje się już
postacią wewnętrznego dramatu, przez co dramat miłosny zyskuje wymiar
fantazmatyczny, załamujący się jednak w świetle niedawnych dziejów polsko-ukraińskich (koliszczyzna); perspektywa historyczna neutralizuje też
mityczne konotacje postaci. W tekstach romantycznych Ukraina ukazuje się
na ogół w dwojakiej formie, jako wyodrębniona przestrzeń dawnej Rzeczpospolitej i jako część Orientu, w dramacie miłosnym ma zarazem znamiona
genderowe i fantazmatyczne, tzn. jest egzotyczną przestrzenią projekcji
seksualnych i przestrzenią, w której opozycja płci może zostać przezwyciężona w seksualnym fantazmacie, jak później u Sachera Masocha. W polskiej imaginacji — inaczej niż w literaturze Europy Zachodniej — Ukraina nigdy jednak nie staje się przestrzenią fantazmatyczną. U Słowackiego
Mazepa zostaje zamurowany, gdy ukazał się jako figura pożądania, u Kraszewskiego — który w Ulanie (1843 r.) rozbija polski romantyczny wzo6
Por. J. Ławski, Dlaczego Maria? w: tegoż, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości, Białystok 2003, s. 498-593.
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rzec dramatu miłosnego i przedstawia tragiczną miłość w zetknięciu szlachty i chłopstwa — seksualna fascynacja Ulany zawsze naznaczona jest genderowo i znacznie bardziej niż w romantycznych poematach stanowi część
innej kultury. Romantyczny sujet załamuje się w całkiem inaczej opowiadanej rzeczywistości wsi na Polesiu. 7
Agaj-Han Krasińskiego z 1832 r., tekst pod wieloma względami sytuujący się na marginesie twórczości autora i na marginesie romantyzmu, dynamizuje zarysowaną tu tradycję genderowo naznaczonych wschodnich terenów, ponieważ na różne sposoby przesuwa i modyfikuje polską koncepcję Wschodu. Kresy w Agaj-Hanie to nie Ukraina, ale głęboka Rosja, która jednak znacznie wyraźniej niż Ukraina przedstawia się — w wielekroć
przytaczanym rozdziale VI — jako polska kolonia. Opis przestrzeni, z całym swoim plastycznym bogactwem, wydaje się ambiwalentnie zafascynowany władzą Polaków w Rosji, a w każdym razie pod wrażeniem samym
jej przedstawianiem. Ambiwalencja osnuwa też koncepcję pary miłosnej.
To nie kobieta — jak można by oczekiwać — reprezentuje skolonizowaną
Rosję, ale Agaj-Han, paź z Astrachania, upostaciowanie Orientu i instancja Innego w (seksualnym) pożądaniu. Agaj-Han jest wprawdzie podmiotem pożądania, ale w narracji staje się też przedmiotem oglądu i opisu, a zarazem instancją frenezji. Inną „polską” stronę reprezentuje Maryna, po
śmierci Dymitra tracąca władzę, ukazana podobnie do Balladyny, fascynująca absolutną wolą mocy. Kozak Zarucki, bezgranicznie jej oddany, potwierdza i jako człowiek Ukrainy transformuje jej perwersyjną wolę mocy
— to w nim odradza się męskość, w pożądaniu Agaj-Hana wypaczona
i zniekształcona. Relacje między gender a narodem są w tym tekście niejako przeładowane i grozi im zautomatyzowanie.
Poganka Żmichowskiej z 1846 r. stanowi poniekąd hybrydę obu zasadniczych modeli przestrzeni polskiego romantycznego dramatu miłosnego.
Powstaje coś w rodzaju fantastycznej „przestrzeni ubocznej”, jak w balladach Mickiewicza, tworzonej jednak wyraźnie nie z materii folkloru, lecz
przez antykizującą, dekadencką wizję kultury, a zarazem jest to wyodrębniona egzotyczna przestrzeń Wschodu. W najnowszych badaniach, śladem
Marii Janion, odczytywano Pogankę jako powieść wampiryczną.8 Powieść
zaprasza do takiego odczytania, podsuwa fantazmatyczną główną postać
7
Por. S. Burkot, „Ulana” Józefa Ignacego Krasińskiego, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak, M. Gumkowski, Warszawa 1996, s. 179-194.
8
B. Zwolińska, „Poganka” Żmichowskiej jako opowieść o kuszeniu i uwiedzeniu, w: tejże, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej, Gdańsk
2002, s. 98-135.
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z obrzeży romantyzmu, ale nie spełnia oczekiwań. Inaczej niż w polskich
zapisach Ukrainy zasadnicza skłonność romantycznej tragedii miłosnej do
absolutu, do metafizyki albo — w wersji nowoczesnej — do fantazmatu,
w Pogance nie jest powściągana przez wymiar gender i narodu — na to
przestrzeń Aspazji jest zbyt nieokreślona; do rozbicia fantazmatu przyczynia się z jednej strony bardzo wyraźnie zaznaczona opozycja ram opowiadania i opowieści wewnętrznej, z drugiej — pośrednia transgresja seksualna głównej postaci Beniamina, tzn. ma w tym udział wyraźne kobiece
(genderowe) autorstwo, które rozbija męski fantazmat niejako drogą wielokrotnych przesunięć.
Na przykładzie Żmichowskiej widać też, jak polskie narratorki pomiędzy sentymentalizmem a romantyzmem wykraczają poza dominujący model przestrzeni historii miłosnych. Enigmatyczny bohater Malwiny Marii
Wirtemberskiej też pochodzi z Kresów, jednak zawiła gra tożsamości —
dotycząca tym razem nie porządku płci, lecz porządku serca — toczy się
na przemian w Warszawie i w wiejskim dworze szlacheckim. U Wirtemberskiej, a potem u Jaraczewskiej w powieści Zofia i Emilia (1827 r.), określonej jako „powieść narodowa oryginalnie przez Polskę napisana”, gender kształtuje się w przemienności miasta i wsi. Warszawa zawsze opisana
jest genderowo, co zaznacza się przede wszystkim — także u tych autorek
— w sylwetce kobiety, która u Jaraczewskiej z pomocą matki projektuje
się jako obiekt pożądania i jako element przychodzącej z zewnątrz (z Francji) modnej kultury salonowej. Sytuujące się na przeciwległym biegunie
wiejskie wychowanie Emilii przedstawione jest zgodnie z tradycją Rousseau jako naturalne, tzn. nie naznaczone genderowo, nabiera jednak znamion genderowych, opisywane jest bowiem jako składnik kultury narodowej, wychodzącej od tradycji i skierowanej ku przyszłości. We wcześniejszej Malwinie (1816 r.), gdzie powieść sentymentalna podobnie zmienia
się w powieść patriotyczną, pieczę nad naturalną i „narodową” kulturą
dworu szlacheckiego sprawują jeszcze kobiety, u Jaraczewskiej kultura ta
jest przede wszystkim domeną ojca.
Próba zawłaszczenia kobiecej wrażliwości i imaginacji przez poetę
romantycznego albo romantyczna idealizacja kobiety
Poeta romantyczny, przemawiający językiem uczuć albo serca, uważa
się za instancję ponadpartykularną, ogólną. Chce zatem i może ogarnąć całą
rzeczywistość i dlatego przede wszystkim pragnie włączyć do dziedziny
swego doświadczenia Inne rozumu. Stoi po stronie obłędu, po stronie pożądania — i po stronie kobiety. Stara się przyswoić sobie pozycję kobiety,
akurat teraz coraz bardziej zyskującą na znaczeniu. Świadectwem tego jest
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koncepcja romantycznej miłości, jak również obrazy kobiet dążących do
władzy i zabiegających o dostęp ad parnassum.
W związku z koncepcją romantycznej miłości od czasów Chmielowskiego9 o roli kobiety pisano bardzo dużo. Jako reprezentatywny przykład wymieńmy aktualną i monumentalną pracę Ławskiego o metafizycznych wizjach kobiecości u trzech wielkich romantyków, w której omówiono też obszernie stan odnośnych polskich badań. W swojej szeroko zakrojonej rekonstrukcji Ławski, jak wielu jego poprzedników, wychodzi od intencji samego romantyzmu, tj. od romantycznej idealizacji kobiecości, aż po
uwznioślenie metafizyczne. To podejście, zwłaszcza gdy jest podbudowane tak zróżnicowanymi badaniami materiałowymi, jest trafne, ale nie może
się przedrzeć poza woal romantycznej podniosłości i ukazać typowej dla
epoki roli płciowej (gender) kobiety — czyli tego, co tkwi za owym procesem sublimacji, a także uruchamia go. Gender w utopijnej koncepcji kobiecości ujawnia się przede wszystkim tam, gdzie utopia rozsypuje się
i gdzie kobieta zajmuje pozycję bliską pozycji poetyckiego Ja.
Takim zbliżeniem poetyckiego Ja i nowego kobiecego Ty operuje programowy wiersz Romantyczność. Wewnętrzny dialog Karusi ze zmarłym
kochankiem jest monologiem obłąkanej, w którym dochodzi do konfuzji
Ja i Ty, a epicka obiektywizacja, do której zmierza ballada, roztapia się
w wewnętrznej perspektywie bohaterki. Ta radykalnie antyretoryczna i niedyskursywna mowa osadzona jest w ramach argumentatywnego dialogu
między poetą a filozofem, w którym poeta broni racji dziewczyny. Dla
naszych rozważań ważne jest, że głos poety nie miesza się z głosem dziewczyny: poeta ze swoją dyskursywną mową pozostaje częścią kultury
i w swojej rozszerzonej świadomości umie zawrzeć Inne dziewczyny i obłędu. Poeta rozpoznaje racje dziewczyny sercem, ale jest zawsze czymś więcej
niż dziewczyna. Dziewczyna jest tym, co nowe, ale nie jest podmiotem
innowacji.
Spośród polskich romantyków Mickiewicz w swoim projekcie miłości
zarysował najpełniejszy i najbardziej złożony wizerunek kobiety, a w czwartej części Dziadów stworzył arcytekst, stanowiący główny wzorzec dla wielu
późniejszych pokoleń romantyków. 10 Wielki wewnętrzny monolog Gustawa w scenie z księdzem, przypominający poniekąd monolog Karusi, mówi
o ideale romantycznej miłości i klęsce tego ideału w konfrontacji z Innym
kobiety. Inne kobiety ujawnia się jako jej historycznie określona, a przeto
9

P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Kraków

1886.
10
M. Janion, Poezja w kraju. Próba syntezy, w: Literatura krajowa w okresie
romantyzmu 1831-1863, t. 1, Kraków 1975, s. 77.

72

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

nie absolutna rola płciowa (gender) i jako Inne pożądania — „owad na róży
kwiecie”, jak to się nazywa w Wielkiej Improwizacji. 11 Dekonstrukcja romantycznej miłości to przede wszystkim temat romantycznej powieści, klasycznie zaprezentowany w Adolfie Benjamina Constanta (przed Dziadami
IV) i w Spowiedzi dziecięcia wieku Musseta (później). Powieściowa narracja o klęsce miłości umie uchwycić historyczne role płciowe obojga protagonistów, podczas gdy w monologu Gustawa z czwartej części Dziadów
— gdy jego status podmiotowy jako „dziada” i tak jest otwarty — niemożliwa jest obiektywizacja Ja, epos i dramat są tylko celowo obraną formą
monologu romantycznego Ja, które nie może przekroczyć swoich granic.
Słowacki, który w swoich dramatach ukazuje całą bezprzykładną na tle
Europy galerię silnych kobiet, stara się rozbić ten związek wizerunku kobiety i lirycznego Ja. Ale nawet te silne kobiety — od Balladyny przez Judytę, Rozę Wenedę, Idalię aż po Księżniczkę — chociaż znajdują się bardzo blisko centrum władzy, to jako pozytywne reprezentantki władzy zostają zniszczone (Balladyna), a co więcej na końcu ironicznie porzucone,
w odruchu romantycznej imaginacji.12 Także Krasiński, który w miłosnych
listach do Delfiny — z Heglem w tle, tzn. w ramach dyskursu filozofii dziejów — projektuje kobiecą utopię historii, zawsze naznacza swój idealny
wizerunek „kobiety przyszłości”13 genderowo, zwłaszcza gdy kobieta przybliża się do roli poety. 14 W przyszłej syntetycznej i synestetycznej poezji
mianowicie kobieta będzie (tylko) instancją muzyki, a słowo, tj. język, jak
przyznaje też Bagłajewski 15, pozostanie domeną mężczyzny.
11

Por. G. Ritz, Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej. Owad
na kwiecie. Utrata autonomii tekstu w romantyzmie, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/
2, s. 165-174.
12
Por. G. Ritz, Juliusz Słowacki. Dramat romantyczny jako dramat płci, dz.
cyt.; Słowacki kam nicht nach Berlin. Romantische Ironie als Form des Ausbruchs
aus dem neuen Modell der nationalen Literatur und als ihre Erweiterung, „Slovenská literatúra: revue pre literárnu vedu: časopis Ústavu Slovenskej Literatúry
Slovenskej Akadémie Vied.” (Bratislava) 2005, nr 4/5, s. 318-347.
13
Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, t. 1, Warszawa 1975, s. 122-123,
(list z 3.1.1840).
14
Ostatnio koncepcją kobiety u Krasińskiego zajmował się systematycznie
Arkadiusz Bagłajewski, por. A. Bagłajewski, Dyptyk epistolograficzny Krasińskiego — spotkania z kobietą, nową tożsamością, pełnią romantycznego „ja”, w: Kobieta w literaturze i kulturze, red. D. Mazurek, Lublin 2004, s. 69-115; A. Bagłajewski, Krasiński und „die Frau der Zukunft”, w: Die polnische Romantik. Studien zu Geschichte und Literatur, red. A. Lawaty, G. Ritz, Wiesbaden 2006 (Harrassowitz Verlag, Veröffentlichungen des Nordost-Instituts).
15
„Nowa poezja to słowo (Krasińskiego) i muzyka (Delfiny). Nie o inspirację
tu chodzi, ale o odkreślenie wspólnoty estetycznej. Słowa wyzwalają muzykę, tak
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Jeśli dla porównania sięgniemy do kobiecych autorek tego czasu, wypadnie stwierdzić ogólnie, że utopijne projekty tego rodzaju są im obce,
za to historyczna rola płciowa (gender) zwłaszcza w rysunku postaci kobiecych przedstawiona jest dokładniej i bardziej wielowarstwowo, przede
wszystkim wówczas, gdy do głosu dochodzi krytyka wychowania kobiety
— jak w Zofii i Emilii Jaraczewskiej.
W rzeczywistości Zofia, jak wszystkie dzieci, umiała zdrowo myśleć i sprawiedliwie sądzić o rzeczach, chociaż jej się o jej zdanie nigdy nie pytano, a uczuć
ani myśli w niczym wyjawiać nie dozwolono, ustawicznie ją wstrzymując tymi
maksymami, że «milczenie jest ozdobą płci naszej», że «nie przystoi panience
ani się głośno śmiać, ani bardzo cieszyć, ani z żywością rozmawiać, ani znudzenia okazywać, ani żwawo biegać ani mówić nie zapytanej». Nie mniej nawet dlatego Zofia czuła i myślała, ale — owszem przeciwnie — więcej jeszcze
jak inne dzieci; mniej od nich będąc niejako aktorką, a więcej widzem w towarzystwie. Doskonale więc umiała i matkę osądzić, i jej się przypochlebić,
i pannę Rozalię ubłagać, i sekretu jej dotrzymać. I tak, oswojona zbyt wcześnie ze smutną mizantropii lub polityki przenikliwością, w cnotach pozory,
w sposobie prowadzenia życia przyjemnego zręczność tylko korzystania z cudzych słabości widzieć się nauczyła.16

Opis rozrasta się najpierw w wielowarstwowy psychologiczny portret
protagonistki i ze względu na genderowe ujęcie wykracza narracją poza
ówczesną poetykę powieści.17 U Jaraczewskiej, jak wspomniano, płeć skonstruowana prezentuje się w prostej opozycji do płci „naturalnej”. „Naturalna” rola płciowa Emilii ujawnia się przy tym jako postawa patriotyczna
i element porządku patriarchalnego, tzn. ostatecznie jest również konstrukcją, ale przynależną do innego społecznego porządku.
Uderzające, że w powieściach sentymentalnych i dydaktycznych bohaterki przechodzą metamorfozę od postawy skupionej na własnym życiu miłosnym lub prywatnym do postawy patriotycznej — tak jak widzimy to
u Wirtemberskiej, mniej bezpośrednio w Astoldzie Mostowskiej z 1807 r.,
u Hoffmanowej w Listach Elżbiety Rzeczyckiej i u Jaraczewskiej, gdzie kobiety niejednokrotnie demonstrują patriotyzm znacznie dobitniej niż mężjak muzyka przynosi prawdę transcendentną, zamykaną następnie w słowach. Autorką «tekstu» staje się więc Delfina, choć w tym «tekście» — do Krasińskiego
zdaje się należeć «słowo», «pismo»”, A. Bagłajewski, Krasiński und „die Frau der
Zukunft”, dz. cyt.
16
E. Jaraczewska, Zofia i Emilia, Warszawa 1958, s. 30.
17
I. Łossowska, Tradycja i nowatorstwo w powieściach Elżbiety Jaraczewskiej, w: Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści Oświecenia w Polsce, Warszawa 2002, s. 197 i n.
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czyźni. Tymczasem u romantyków przełom bohatera — przejście od modelu byronizmu do modelu narodowej odpowiedzialności — pociąga za
sobą wykluczenie kobiety. Kobieta, np. w postaci matki, która zyskuje teraz wartość symbolu, ponosi konsekwencje politycznych poczynań mężczyzn, ale nie jest ich podmiotem.
Wskazana tu różnica męskiego i kobiecego autorstwa w obrazach kobiety patriotki wiąże się jednak również z czasem ich powstawania. Przykłady powieściowe należą do okresu sprzed powstania; w tym okresie także u Mickiewicza kobieta jest gwarantką postawy patriotycznej wobec męskich roszczeń do prywatnego szczęścia. Jednakże Aldona z Konrada Wallenroda, zamknięta w murach wieży pustelnica, niejako przekreśla swoją
kobiecość. Wreszcie — i w sposób decydujący — o różnicy przesądza gatunek.
Gender i gatunek
W Polsce okresu romantyzmu twórczy udział kobiet ogranicza się głównie do prozy, podczas gdy liryka, poemat liryczny i dramat — centralne
gatunki polskiej literatury romantycznej — z nielicznymi wyjątkami pozostają w rękach męskich autorów.18 W tej męskiej dominacji „lirycznej” zmienia się coś dopiero w późnym romantyzmie, gdy w latach 40. XIX w. pojawia się Żmichowska, ale i ona sukces odnosi przede wszystkim jako narratorka, a starsza od niej poetka Anna Libera (ur.1805 r.) dopiero w latach
40. dotrze do szerszej publiczności ze swoją patriotyczną i społeczno-krytyczną liryką, która również zatrąca o kwestię kobiecą: „zawsze jest własnością swego męża, pana, / Prawem samej natury, na ten los skazana” 19.
Istotny udział kobiet w kształtowaniu nowoczesnej powieści pod koniec
XVIII i na początku XIX wieku znamienny jest dla wielu literatur europejskich, także dla literatury polskiej.20 Kobieta jest nie tylko główną czytelniczką tej literatury i odkryta zostaje jako naczelny jej temat, ale jest
też jej autorką. Powieść rozwija się w XIX w. inaczej i w tendencji niezależnie od okresu stylistycznego albo też konserwatywnie. Dotyczy to
w szczególności romantyzmu i modernizmu końca stulecia. Dzieje stylów
18
W odniesieniu do literatury angielskiej Anne K. Mellor zauważa, że rzekomy brak kobiecego autorstwa w epoce romantyzmu nie potwierdza się statystycznie, także gdy chodzi o lirykę. A. K. Mellor, Romanticism and Gender, New York
1993, s. 4 i n.
19
Cyt. wg G. Borkowska, M. Czermińska, U. Philips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Gdańsk 2000, s. 54.
20
J. Bachórz, Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Gdańsk 2005, s. 106 i n.
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i gatunków nie pokrywają się ze sobą. W polskiej i porównywalnie w angielskiej literaturze proza sytuuje się poza kanonem romantycznym albo
też stylistycznie zaznacza się tylko na obrzeżach epoki, niemniej przeto
także w tym czasie powieść nadal istnieje. Uwzględnienie jej może zmienić obraz epoki.
Powieść między 1820 a 1850 rokiem zmienia w sumie nie tylko obraz
romantyzmu, ale także przynosi inny obraz kobiety i zasługiwałaby na bardziej centralne miejsce w kręgu zainteresowań historycznoliterackich. Józef Bachórz w swojej najnowszej książce Romantyzm a romanse ukazał
ważną relację między wizerunkiem kobiety a literaturą pisaną przez kobiety
i dla kobiet w polskiej prozie zwłaszcza od lat 30. XIX w. W wielu pisanych przez mężczyzn tekstach narracyjnych z lat 30. i 40., gdy zjawisko
to kulminuje, nowy wizerunek kobiety staje się motorem eksperymentu narracyjnego i znakiem wewnętrznego powinowactwa z romantyzmem. Nowością w tych tekstach jest też rozpoznanie pożądania seksualnego, które nie
daje się już ująć i sublimować jako agape i — jak stwierdza Janion, pisząc o Niewieście polskiej w trzech wiekach Magnuszewskiego — wybucha frenetycznymi obrazami ciała21, o czym była mowa w związku z AgajHanem Krasińskiego. Z nowym wizerunkiem kobiety spotykamy się nie
tylko w powieściach obyczajowych, jak Ulana Kraszewskiego, ale także
w powieściach historycznych, zwłaszcza u Dominika Magnuszewskiego.22
W erotycznej narracji tych tekstów zawsze też do głosu dochodzi gender.
Jak dalece społeczna modernizacja w skądinąd ponurej epoce Paskiewicza zmieniła położenie kobiety, o tym świadczy we wczesnych latach
czterdziestych cały szereg tekstów, od historycznej fantazji Dembowskiego Kobieta i mężczyzna (1843 r.)23, w której rozwój społeczny i przede
wszystkim kulturalny powiązany jest ściśle z emancypacją kobiet, po utwory
satyryczno-parodystyczne, pisane przez bardzo różniących się między sobą
autorów24, jak Frenofagiusz i Frenolesty Sztyrmera (pierwsze wydanie
w Petersburgu w 1843 r.) albo wspólne dzieło Dziekońskiego i Miniszew-

21
„Magnuszewski włożył wiele w ten warsztatowy pokaz sprawności w rytmizowanej prozie frenetycznej. Przede wszystkim zaś starał się o stworzenie literackiej odpowiedniości między namiętnością samą a stylem namiętności”. M. Janion, Czas formy otwartej, Warszawa 1984, s. 32-36.
22
M. Ruszczyńska, Dominik Magnuszewski. Między historią i naturą, Zielona Góra 1995, s. 135-171.
23
E. Dembowski, Pisma, t. 3, Warszawa 1955, s. 215-216.
24
Styrmer należy do legitymistów, Dziekoński do dysydenckiej, a przynajmniej
politycznie niejednoznacznej Cyganerii warszawskiej.
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skiego Powieść zlepiana25, ukazujące w krzywym zwierciadle komiczną
i absurdalną postać kobiety wykształconej. Satyra ze swą strategią przesady nie ma w tych tekstach jednoznacznego obiektu i zawsze przerasta w absurd, jak na przykład w Kobiecie filozofce Sztyrmera, gdzie tytułowa filozofka na końcu traci rozum przy próbie przekroczenia Hegla. Komizm wymierzony jest w niemiecką filozofię i w jej ambitną odbiorczynię. Ale tu
i w dalszym ciągu opowieści, gdy narrator oprowadza nas po nowoczesnym
piekle zakładu dla obłąkanych i pokazuje zamknięte i starannie posegregowane w celach postacie obłędu, nigdy nie jest do końca jasne, kto właściwie ponosi odpowiedzialność za wyobcowanie kobiety z jej naturalnego porządku: mężczyźni czy same kobiety. Emancypacja w tych groteskach
wydaje się w każdym razie niekwestionowanym faktem kultury, a wyraża
się, inaczej niż w romantyzmie, nie w równości kochających albo odczuwających, lecz w dążeniu do zdobycia wykształcenia, w dostępie do wiedzy. Dembowski, który w Fantazji wychodzi od miłości, kończy swój tekst
utopijnym obrazem, gdzie miejsce ujęcia dyskursywnego zajmuje pełna
ekspresji ewokacja tego, co niewypowiadalne:
Miałem ja jeszcze jedno urocze marzenie — lecz go nie opowiem — i któż je
opowiedzieć zdoła? Widziałem, jak kobietę kochano i ludzie zupełnie szczęsnymi byli — ich żywot był błogim. — O! słowa tego nie opiszą!26

Emancypacja kobiety załamuje się w elokwencji krzywego zwierciadła
męskiej satyry, męski projekt tymczasem nie znajduje dla niej słów.
Wykształcenie, a ściślej wykształcenie kobiety i kobiece ambicje, to także główny temat większości kobiecych powieści od 1800 r. Literatura kobieca rozwija się na modelu literatury dydaktycznej i zakorzeniona jest
z jednej strony w projekcie oświecenia, z drugiej strony w Polsce w projekcie wielkich reform państwa i społeczeństwa pod koniec XVIII w. Z tego
względu literatura kobieca od początku stanowi element kultury patriotycznej po upadku Polski. Wykształcenie kobiety staje się częścią nation building, zadania, któremu literatura w rosnącej mierze chce służyć, a przynajmniej w tej funkcji jest postrzegana. Model literatury dydaktycznej oznacza zatem dla piszących kobiet nie tylko zepchnięcie do prowincji pedagogicznej, ale — właśnie przez utylitarystyczne ukierunkowanie pisarstwa
25
Nowe wydanie razem ze wspólnym utworem Kraszewskiego i Jankowskiego: Józef Kraszewski, John of Dycalp [Placyd Jankowski], Powieść składana, Jack
MacTretful [Józef Aleksander Miniszewski], J. Z. Sójkowski [Józef Bogdan Dziekoński], Powieść zlepiana, opr. B. i M. Szargotowie, Katowice 2004.
26
E. Dembowski, Pisma, dz. cyt, s. 216.
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— także dostęp do sfery publicznej, otwartą drogę do stanowisk w systemie oświaty publicznej przed powstaniem listopadowym, jak np. w wypadku
Tańskiej-Hoffmanowej. W powieściach Mostowskiej, Wirtemberskiej, Jaraczewskiej i Hoffmanowej wykształcenie jest zawsze także przekroczeniem
granic, kobieta wyłamuje się — jak w Listach Elżbiety Rzeczyckiej — z patriarchalnego świata sarmackiego i dopiero potem — nie bez pomocy męskiego wzorca w osobie Konarskiego — powraca do służby sprawie narodowej. Także u Jaraczewskiej wychowana przez ojca Emilia opuszcza —
wysłana w podróż edukacyjną — pedagogiczną prowincję ojca. Wykształcenie pojawia się w tych powieściach na ogół w dwojakiej formie, jako
wykształcenie, przeważnie samokształcenie bohaterki, oraz jako demonstracja wykształcenia narratorki bądź autorki. Ze szczególną siłą zaznacza się
to w usamodzielnionych autotematycznych partiach narracyjnych u Mostowskiej, która swój fantastyczny obraz dawnej Litwy przeplata fragmentami
historiograficznymi i objaśnieniami, tak że tekst zaczyna oscylować między fikcją a traktatem naukowym. W niecałe sto lat później ta hybrydyczność w Pałubie Irzykowskiego posunięta będzie niemal do granic literatury, u Mostowskiej jednak z pewnością nie ma być składnikiem eksperymentu narracyjnego, lecz świadczy o charakterystycznych dla epoki ambicjach
równorzędnego uczestnictwa w kulturze, której najszlachetniejszą postacią
— całkiem w duchu oświecenia — jest nauka.
Obok wykształcenia legitymacją, a także motorem rozwoju polskiej powieści kobiecej jest uczucie, prawo serca. Uczucie i intelekt, dwa główne
atrybuty nowej ludzkiej egzystencji, łączą się w powieściach miłosnych
i edukacyjnych, dwóch najważniejszych modelach gatunkowych kobiecej
literatury aż do drugiej połowy XIX w. Związek ten nie przebiega bez tarć,
ale aż do powieści Żmichowskiej z lat 40. uczucie i rozum nigdy się nie
wykluczają ani wzajemnie nie zastępują. Inne, ostrożne i delikatne podejście do prawa serca różni literaturę kobiecą od jednocześnie powstającej
męskiej literatury romantycznej. Romantyzm przyczynia się też do pewnej
„krystalizacji” specyficznego podejścia kobiecego — tak jak w Listach Elżbiety Rzeczyckiej (1824 r.) i Dzienniku Franciszki Krasińskiej (1825 r.),
dwóch krótkich powieściach Hoffmanowej. Obie stylizowane kobiece konfesje w formie powieści w listach albo powieści-dziennika z czasów tuż
przed stanisławowskim oświeceniem całkowicie uwewnętrzniają emancypacyjny i dydaktyczny motyw tekstu. „Autentyzm” dokumentu wycisza zabarwiony autobiograficznie głos narratorki, który u Mostowskiej, Wirtemberskiej i Jaraczewskiej bywa niekiedy rozgadany i natrętny. Takie unieważnienie autorstwa stanowi najpoważniejszą różnicę w stosunku do romantyzmu, postulującego autorstwo absolutne i autonomię tekstu. Obie po-
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wieści rekonstruują dwie różne kariery życiowe panien, które z wiejskiego
dworu szlacheckiego awansują do ośrodka władzy. Obie operują przede
wszystkim dystansem, a autentyzm faktografii rodzi wrażenie simulacrum.
Pozornie potoczny dyskurs zarysowuje model kobiecej wrażliwości i model kobiecej kariery, zawsze umiejscowiony historycznie i otwarty na przyszłość.
Żmichowska w Pogance postępuje podobnie i zarazem odwrotnie. Opowieść wewnętrzna nie prezentuje modelu romantycznej miłości, lecz Inne
(seksualnego) pożądania. Przedmiotem opowieści jest dekonstrukcja romantycznej miłości, która prowadzi w pustkę i nie tworzy żadnych alternatywnych tożsamości. Jak żadna z wymienionych tu autorek Żmichowska w Pogance zbliża się do męskiego romantyzmu — stosując metodę wielokrotnych przesunięć i transgresji seksualnych, musi zarazem zaznaczyć stronę
zewnętrzną. Tę stronę zewnętrzną stanowi ramowe opowiadanie salonowe,
dokumentujące nowe społeczno-kulturalne ramy literatury lat czterdziestych
XIX w. Kobiety i mężczyźni uczestniczący w salonowym zgromadzeniu nie
odbierają już historii Beniamina jako autoekspresji. Niemal w tym samym
czasie Roman Zmorski w poemacie Lelio, powtarzającym romantyczną historię miłosną z czwartej części Dziadów, z poniekąd faustowską autodestrukcją nowoczesnego Ja, przedstawił ją jeszcze jako wyznanie pokolenia i tym samym doścignął w czasie czytelnika.27 W Pogance Żmichowska
u schyłku romantyzmu jako kobieca autorka podejmuje męski projekt egzystencjalny, aby w trybie pewnego rodzaju zawieszenia — a nie środkami ironii — nadać mu postać otwartą. Kobieca literatura dotąd unikała zbliżenia do męskiej imaginacji, Żmichowska podjęła tę próbę i w narracji unieważniła przy tym nie swoje odmienne kobiece autorstwo, ale męską imaginację, męską historię pożądania.
Literatura i historia płci. Krótki epilog
Polskiej historii płci w okresie romantyzmu dotąd nie napisano. Ale sposób, w jaki prezentują się autorki oraz teksty pisane przez kobiety i przez
mężczyzn dowodzą, że stosunek płci bardzo się zmienił. Zmiany następują
zrazu od zewnątrz, zwłaszcza za sprawą sentymentalnej literatury narracyjnej, ale także za sprawą „książek zbójeckich”, które dokonują wyłomu nie
tylko w dawnym sarmatyzmie, ale też w tym oświeconym i wciągają w swój
zaklęty krąg czytelników obu płci. Droga do emancypacji kobiet nakłada
się na drogę emancypacji narodowej albo się z nią krzyżuje. Wstrząsy, spo27
Por. G. Ritz, Zwischen Dichtung und Verschwörung oder der kurze Versuch,
die Romantik zu wiederholen, w przygotowaniu.
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wodowane rozbiorami i powstaniami, a dotyczące niemal wyłącznie społeczności szlacheckiej, nie dopuszczają wprawdzie do programowych wystąpień kobiet w imieniu kobiet — w Polsce nie było Mary Wollstonecraft
z The Vindication of the Rights of Woman ani pani de Staël — ale wyłaniają wiele pojedynczych postaci, odzywających się własnym, odrębnym
głosem. Właściwy dyskurs emancypacji jest skrępowany o tyle, że kobieta
w swojej nowej roli zajmuje wprawdzie wyższą pozycję w społecznym
porządku, ale porządek ten jest nadal patriarchalny. W tym porządku kobieta definiuje się jednak przez patriotyzm oraz poza rodziną. O tym, że
stronę męską drażniły przede wszystkim usilne dążenia kobiet do zdobycia wykształcenia, świadczy przekazana przez Józefa Franka seksistowska
reakcja Śniadeckiego na prośbę Mostowskiej o przyjęcie jej jako honorowego członka uniwersytetu w Wilnie: „Tak, byleby była piękna”.
Przełożyła Małgorzata Łukasiewicz
Niniejsza rozprawa ukaże się również w pracy zbiorowej: Romantyzm
i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków 2007.
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Dariusz Skórczewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa,
czyli co postkolonializm mo¿e zaoferowaæ poloniœcie
Czy literatura polska poddaje się oglądowi w optyce postkolonialnej?
Czy zastosowanie wypracowanych na gruncie postkolonializmu narzędzi
wobec dzieł polskich pisarzy i poetów byłoby/jest bezpłodnym powielaniem metodologicznej mody, czy też może przynieść realne korzyści poznawcze? Jaką rolę mogą odegrać badania postkolonialne nad naszą literaturą w perspektywie komparatystycznej? Wreszcie: co postkolonializm
oferuje polonistyce zagranicznej i „studiom polskim”?
Wydaje się, że na postawione tu pytania można udzielić dwojakiej odpowiedzi, zależnie od bliżej zdefiniowanego przedmiotu refleksji. Metoda
postkolonialna znajduje zastosowanie do odczytania niektórych (niezbyt
wszak licznych w naszej literaturze) tekstów, które zdradzają powinowactwa z europejskimi literaturami kolonialnymi. Można je umownie określić
jako „pisanie z perspektywy białego człowieka”, powielające orientalizujące (w rozumieniu Saidowskim1) klisze literatur byłych zachodnich imperiów kolonialnych. Chodzi na przykład o takie, dobrze znane nam, utwory,
jak Murzynek Bambo J. Tuwima czy W pustyni i w puszczy H. Sienkiewicza. W dziełach należących do tej kategorii spotykamy zbliżoną retorykę
i podobne zasady reprezentacji, co w twórczości J. Conrada czy R. Kiplinga
— autorów uchodzących za klasycznych pisarzy kolonialnych, których tek1
Zob. E. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun.,
Warszawa: PIW, 1991 (pierwsze wyd. ameryk. 1978).
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sty poddawane były wielokrotnej, wnikliwej wiwisekcji przez krytyków
postkolonialnych. Tego rodzaju interpretację wiersza Tuwima, a także opowiadań K. Makuszyńskiego przedłożono niedawno w „Tekstach Drugich”2;
powieść Sienkiewicza doczekała się postkolonialnego komentarza na
łamach pisma „Er(r)go” 3. Ten typ literatury jednak, z racji swoistej „kosmopolityczności” czy też „egzotyczności”, mniej mnie tutaj interesuje, co
wszakże nie oznacza, iż nie ma w nim już niczego do odkrycia 4. Utwory
doń należące mogłyby zapewne równie dobrze powstać pod inną szerokością geograficzną, być napisane w innym języku i nie nosić na sobie stempla „polskości” autora ani specyficznie „polskich” okoliczności powstania.
Dzieła tego rodzaju zamieszkują wszystkie literatury tzw. Zachodu, a ich
punktem wspólnym jest swoiście „imperialny” punkt widzenia — przeświadczenie o cywilizacyjnej supremacji zachodnich metropolii nad peryferiami, wraz z jego kulturowymi implikacjami. Postępowanie krytyka postkolonialnego wobec takich tekstów zasadniczo powielać musi procedury
interpretacyjne stosowane wobec pisarzy i poetów brytyjskich czy francuskich oraz wnioski płynące z takich odczytań. Nie wyklucza to oczywiście
inwencji badacza i może z pewnością być interesujące w ramach komparatystyki literackiej. Jednak w tak skonstruowanej optyce badawczej nie
mieści się wiele utworów, które pomimo braku egzotycznego sztafażu („Murzynka”, „Orientu” etc.) poddają się znakomicie postkolonialnemu odczytaniu — pod warunkiem, iż rozszerzy się postkolonialny paradygmat tak,
by objąć nim zjawiska o podłożu kolonialnym, z którymi mamy do czynienia w naszej literaturze minionych dwóch stuleci. Stąd potrzeba wskazania drugiej odpowiedzi na postawione na wstępie pytania: takiej, która
objęłaby wskazany obszar zagadnień.
Badania postkolonialne w zaproponowanym tu ujęciu uwzględniałyby
swoiste uwarunkowania naszej literatury (nie tylko zresztą naszej, lecz także
2
M. Sosnowski, Uczłowieczanie-tego-co-nie-ludzkie w książeczkach o małpce Fiki-Miki i Murzynku Goga-Goga, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2, s. 246-258;
M. Moskalewicz, „Murzynek Bambo — czarny, wesoły…”. Próba postkolonialnej
interpretacji tekstu, dz. cyt, s. 259-270.
3
A. Cichoń, W kręgu zagadnień literatury kolonialnej — W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, „Er(r)go” 2004, nr 1 (8), s. 91-108.
4
Podczas gdy arcydzieła orientalizującej poezji romantycznej, jak Sonety krymskie, Ojciec zadżumionych czy Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, doczekały się
licznych analiz, opisania domaga się np. Orient widziany oczyma polskich poetówżołnierzy podczas przemarszu armii Andersa przez Bliski Wschód czy też obraz
Afryki w twórczości Bogumiła Andrzejewskiego, by wskazać niektóre interesujące przykłady.
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literatur pozostałych krajów resp. narodów, do niedawna podporządkowanych politycznie, ekonomicznie i w pewnej mierze również kulturowo, rosyjskiej/sowieckiej metropolii). Krótko mówiąc, chodzi o uznanie postkolonialnego statusu literatury polskiej jako literatury byłej kolonii (rosyjskiej,
ale także pruskiej czy też niemieckiej), jak również — byłego imperium 5.
Na wstępie — niezbędne zastrzeżenie, którego przymus odczuwam z powodu artykułu Clare Cavanagh 6. Krytyka postkolonialna, wbrew jej sugestiom, nie zajmuje się wyłącznie tymi utworami, które eksponują swoje uwikłania kolonialne czy też postkolonialne w warstwie tematologii — np. poprzez refleksję nad problemem imperium. Nie jest też tożsama, jak można
by wywnioskować z lektury szkicu amerykańskiej slawistki, z krytyką totalitaryzmu; postkolonializm nie jest identyczny z posttotalitaryzmem.
Oprócz utworów będących mniej czy bardziej zawoalowaną krytyką imperium, badacze o orientacji postkolonialnej zajmują się tymi dziełami, które w swej semantyce i wymowie zdają się wolne od zaangażowania w problematykę imperialną, nie są narracją o podbojach, oporze wobec kolonizatora etc., lecz wskutek zanurzenia w sytuację skolonizowania bądź dekolonizacji noszą na sobie stygmat tych doświadczeń, niezależnie od obecności eksplikowanych sądów na ten temat bądź ich braku. Stąd potrzeba
uściślenia, co rozumie się tutaj przez postkolonializm.
Postkolonializm definiuje siebie jako refleksję zajmującą się badaniem
„rezultatów kolonizacji w kulturach i społeczeństwach”7 — rezultatów, które
są udziałem zarówno kolonizatora, jak i skolonizowanego. Krytyka postkolonialna opiera się na założeniu, iż doświadczenie kolonizacji i skolonizowania w istotny sposób kształtuje obraz rzeczywistości, kreowany z jednej strony przez pisarzy należących do imperium, z drugiej zaś przez twórców reprezentujących populację podporządkowaną. Określa również sposób artykulacji znaczeń, styl, wpływa na językowe ukształtowanie dzieła,
a także na wybory kompozycyjne i gatunkowe.
Jak zauważyli niektórzy badacze, do dziedzictwa, jakie objęła postkolonialna, posowiecka Polska, należą nie tylko instytucje i struktury (te sto5
Zagadnienie, czy i w jakim sensie literatura polska jest literaturą (post)kolonialną, przekracza ramy tego krótkiego szkicu. Zainteresowanych odsyłam do mojego artykułu Postkolonialna Polska: projekt (nie)możliwy, „Teksty Drugie” 2006,
nr 1/2.
6
C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie teorii, „Teksty
Drugie” 2003, nr 2-3, s. 60-71. Prwdr. Postcolonial Poland, „Common Knowledge” 2004, vol. 10, no. 1, p. 82-92.
7
B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, Post-Colonial Studies: the Key Concepts,
London: Routledge, 2000, s. 186.

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

83

sunkowo łatwo wyeliminować środkami administracyjnymi w ramach „dekolonizacji polityczno-militarnej”), lecz także pamięć i wzorce zachowania, znacznie trudniejsze do przezwyciężenia 8. Poniżej wskazuję niektóre
charakterystyczne zagadnienia tematyczne i formalne, domagające się,
w moim przekonaniu, eksploracji właśnie za pomocą instrumentów oferowanych przez krytykę postkolonialną. W przeglądzie tym podejmuję zarazem wstępną próbę teoretycznego uporządkowania problematyki, której na
imię „literatura polska a postkolonializm”. Poniższe uwagi mają jedynie
charakter preliminaryjny i nie należy im przypisywać ambicji syntetyzujących, a przywołane exempla wybranych, ważniejszych zjawisk z pewnością nie tworzą listy, która pretendować by mogła do kompletności.
1. Kwestia podmiotowości, w tym literackiego wizerunku mężczyzn
i kobiet. Podczas gdy krytyka feministyczna chętnie podnosiła kwestię patriarchalizmu polskiej literatury, ja chciałbym zwrócić uwagę na demaskulinizację literackich portretów mężczyzn. Swoista zamiana ról, realizująca
się poprzez ekstrapolację cech kobiecych na postaci męskie (i odwrotnie),
to zjawisko znamienne dla literatur kolonialnych, powstających w określonych uwarunkowaniach, w których mężczyzna należący do populacji podbitej niejako z definicji musi zostać pozbawiony atrybutów męskości, a więc
tych cech, które utwierdzałyby jego pozycję w porządku „władzy” (jako
głowy rodziny, przywódcy grupy, bohatera, „działacza”, wzoru do naśladowania etc.). Literatury społeczeństw skolonizowanych cechują się strukturalną uległością w stosunku do wzorców reprezentacji narzuconych przez
relację: (zdobywcze, męskie, agresywne) imperium — (słabe, podatne,
gwałcone, odarte z siły i zarazem próżne) peryferie i nieuchronnie reprodukują taką wizję świata na własnym obszarze — wizję, która żywotnie
służy utrwaleniu interesów imperium, legitymizuje bowiem obcą dominację nad tymi, którzy sami niezdolni są do sprawowania władzy nad sobą.
„Męskość” męskich bohaterów epickich, a także lirycznych i dramatycznych wielu naszych utworów (siła, ambicja, zdolność samodzielnego działania, a przede wszystkim odpowiedzialność i podejmowanie decyzji) ulega wytłumieniu, wyciszeniu, niekiedy wręcz groteskowemu podważeniu, co
stanowi nieodłączną kulturową konsekwencję procesu skolonizowania. Prozę naszą zasiedlają niezliczone postaci mężczyzn, wyposażonych w cechy
bohatera Małej apokalipsy: niezdecydowanie, słabość, wahanie, brak wia8
Zob. F. F. Millard, The Anatomy of the New Poland. Post-Communist Politics in Its First Phase (Studies of Communism in Transition), Brookfield, Vt:
Edward Elgar, 1994, s. 1-28.
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ry w sukces, pesymizm. Rozpatrywany w tym kontekście Bildungsroman
— gatunek, u którego podstaw leży przetworzenie kolektywnego doświadczenia imperialnego w osobiste doświadczenie formacyjne — w naszej literaturze poddany zostaje swoistej deformacji pod wpływem doświadczenia obcej, imperialnej dominacji. W wersji angielskiej bądź niemieckiej
spotykamy zazwyczaj młodzieńca, który opuszcza rodzinny dom, często na
prowincji, i przybywa do metropolii, gdzie dzięki zdobytym doświadczeniom rozwija się i osiąga dojrzałość, angażując się nierzadko w inicjatywy
gospodarcze na odległych peryferiach. Wzbogacony w ten sposób, powraca do metropolii, by cieszyć się tam szacunkiem społeczeństwa jako jego
dojrzały członek. W tak skonstruowane wątki obfitują fabuły wielu powieści (np. Jane Eyre Ch. Brönte, Wielkie Nadzieje Ch. Dickensa). W przypadku literatur będących produktem doświadczenia kolonizacji — jak interesująco pokazała estońska badaczka Piret Peiker 9 — model ów ulega
erozji. Jej ślady znaleźć można w takich utworach jak Lalka Prusa, Ferdydurke Gombrowicza, Madame Libery, by wspomnieć tylko niektóre, a z najnowszych: Wszystkie języki świata Z. Mentzela i Cały czas J. Andermana.
Są to utwory zakrojone na powieść formacyjną, w których bohater jednak
nie jest w stanie przebyć swojej drogi w sposób satysfakcjonujący z punktu widzenia wymogów gatunku. Przeciwnie, droga ta kończy się — z różnych przyczyn, co odzwierciedlają odmienności strukturalne przywołanych
utworów — jakimś zasadniczym niespełnieniem, niekompletnością, fiaskiem, rozczarowaniem bądź spełnieniem pozornym: bohater nie osiąga
celu, jaki nakłada nań kanoniczna wersja Bildungsroman. W powieściach
tych — przy wszystkich różnicujących je parametrach — mamy do czynienia z brakiem poczucia pewności siebie, zdestabilizowaną wizją świata
i człowieka, niemożnością „wybicia się” ponad przeciętność, osiągnięcia
autentycznej, trwałej wartości. Wartości, która byłaby wynikiem „wzięcia
swego losu we własne ręce”, co pozwalałoby zrealizować pooświeceniowy topos, jakże dobrze zadomowiony w literaturach zachodnich.
Na tym tle swoją odmienność eksponuje fabuła Castorpa P. Huellego,
powieści będącej swoistym, odwróconym przypadkiem Bildungsroman: jej
bohater przybywa z metropolii na peryferie, by tam poprzez kontakt z kulturą skolonizowanej populacji polsko-kaszubskiej osiągnąć dojrzałość.
W Castorpie mamy do czynienia z powieścią postkolonialną: kanoniczny
model narracji kolonialnej podlega u Huellego przewartościowaniu za po9
P. Peiker, Post-communist literatures: A postcolonial perspective, < http://
www.eurozine.com/articles/2006-03-28-peiker-en.html>. Oryginał ukazał się w estońskim czasopiśmie „Vikerkaar”, 2005, nr 10-11.
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mocą kontrdyskursu, tj. takiego ukształtowania narracji, które powoduje,
iż w powieści podważona zostaje, właściwa powieści kolonialnej, dominacja kolonizatora nad skolonizowanym10.
Obraz kobiet w optyce postkolonialnej to osobny temat refleksji, który
tu jedynie sygnalizuję.
2. Dialektyka: skolonizowany — kolonizator. W modelu skonstruowanym przez teorię postkolonialną akt pisarski jest wpisany w relację pomiędzy kolonizatorem a skolonizowanym i poddany mechanizmom kontroli politycznej, społecznej, a także samokontroli pisarza. Relacja ta stanowi nadrzędną ramę, w obrębie której funkcjonuje kultura i życie społeczne populacji skolonizowanej i która wymaga uwzględnienia przy interpretacji tekstów literackich. Dialektyka ta, zdaniem krytyków postkolonialnych, inspirowanych poglądami Foucaulta i Gramsciego na temat władzy (koncepcja
dominacji i hegemonii), sprawia, że literatura peryferiów zdominowanych
przez metropolitalne centrum cechuje się nieuniknioną kulturową synkretycznością czy też hybrydycznością — nosi w sobie bowiem ślady mechanizmów samokontroli, które znalazły się w niej wskutek sytuacji skolonizowania. W taki sposób zewnętrzna relacja: kolonizator—skolonizowany
podlega interioryzacji i przedostaje się do wnętrza utworu, wpływając na
sposób reprezentacji i literacki idiom. Uwzględnienie tej dynamiki w badaniach nad naszą literaturą pozwoliłoby uchwycić w innej optyce takie
zjawiska, jak podporządkowanie bądź subwersywność dyskursu literackiego
w stosunku do dominującego dyskursu imperialnego, do tej pory rozpatrywane jedynie w kategoriach „mowy ezopowej” czy „krytyki totalitaryzmu”.
3. Język literatury „peryferiów”, na co wielokrotnie zwracali uwagę
teoretycy postkolonializmu, kształtuje się pod wpływem opresywnego dyskursu imperium. Zjawisko to obejmuje m.in. strategie stylistyczne: stosunek do dyskursu oficjalnego, w tym języka propagandy, aluzyjność, gry
z cenzurą i różne formy językowego „obłaskawiania” kolonizatora. Strategie te zostały już na ogół dość dobrze opisane, nie zwracano jednak dostatecznej uwagi na ich kolonialny kontekst i wynikające z niego zależności.
W tym polu należałoby też usytuować badania nad sposobami funkcjonowania języka rosyjskiego w dyskursie literackim po II wojnie — od podstawowych danych frekwentacyjnych po aspekty stylistyczne i funkcjonalne (konteksty, w jakich w utworach polskich pisarzy występują rosyjskie
10
Piszę o tym szerzej w artykule Dlaczego Paweł Huelle napisał Castorpa?
(rzecz ukaże się w „Tekstach Drugich” 2006, nr 4).
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słowa oraz rola tych przytoczeń). Inną funkcję pełni rosyjski np. w Rojstach T. Konwickiego (akowski kamuflaż), a inną w opowiadaniach M. Nowakowskiego, gdzie sięgają po niego polscy funkcjonariusze skolonizowanego państwa.
4. Literackie obrazy imperium (‘imagologia’). Chodzi tu o konstruowany
w dziełach polskich poetów i pisarzy wizerunek rosyjskiej/sowieckiej, jak
również pruskiej metropolii. Do interesujących wniosków mogłoby prowadzić komparatystyczne ujęcie naszego piśmiennictwa ostatnich dwóch stuleci, zwłaszcza w odniesieniu do literatury rosyjskiej i niemieckiej. Sygnalizuję tu tylko niektóre zagadnienia warte opracowania w formie studiów
porównawczych: 1) stosunek do osoby oraz postawa obywatelska i poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo i najbliższe otoczenie w literaturze polskiej i rosyjskiej; 2) wizerunek imperium rosyjskiego w literaturze
polskiej i innych literaturach Europy Środkowo-Wschodniej (np. ukraińskiej)11; 3) specyfika imperializmu rosyjskiego na tle innych imperiów europejskich w świetle świadectw literackich; 4) obraz Niemców i imperium
pruskiego w polskiej literaturze XIX w. (np. w Kronikach tygodniowych
i Placówce B. Prusa).
5. Motyw „miejsca” i „przemieszczenia” jako konstytutywny składnik
tożsamości postkolonialnej. Teoretycy postkolonializmu zwracają uwagę,
że swoista dialektyka tych dwu jakości, będąca charakterystycznym zjawiskiem dla kultur postkolonialnych, prowadzi do mitologizacji miejsca przez
narody podporządkowane w celu identyfikacji i wzmocnienia własnej tożsamości. Literatura polska dostarcza tu świadectw dwojakiego rodzaju
wskutek nałożenia się na siebie dwóch typów doświadczeń: 1) utraty suwerenności na własnym terytorium spowodowanej interwencją kolonizatora
(co często kończyło się dobrowolnym bądź najczęściej przymusowym
opuszczeniem kraju) oraz 2) fizycznej utraty posiadanej ziemi wskutek
przesiedlenia w głąb imperium. Poezja, a także proza obfituje w przejmujące świadectwa w rodzaju tego, jakie zawarł Cz. Miłosz w pięknym wierszu Mój Dziadek Zygmunt Kunat:

11

Myślę tu o interesującej, nieopublikowanej jeszcze rozprawie doktorskiej
Tetiany Dzyadevich Obraz Imperium rosyjskiego w twórczości A. Mickiewicza,
A. Puszkina i T. Szewczenki, napisanej w języku ukraińskim w 2005 r. w Europejskim Kolegium Polsko-Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie.
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Lubili go wszyscy, Litwini, Polacy i Żydzi, miał mir u okolicznych
wiosek.
(Tych wiosek, które w kilka lat po jego śmierci zostały wywiezione
na Sybir i dlatego jest tam teraz tylko pusta równina.)12.

Konstruowanie „miejsca” — mitycznej przestrzeni swojskości, posiadania, przynależności, tożsamości — poprzez powrót do realnej czy też wyimaginowanej krainy dzieciństwa, obszaru zakorzenienia, to oczywiście
wielki temat naszej liryki i epiki, który doczekał się już wielu analiz. Jest
on konsekwencją mechanizmu kompensacji, który Homi Bhabha określił
jako „konieczna fikcja” 13. Postkolonialne spojrzenie na takie utwory, jak
Jechać do Lwowa A. Zagajewskiego czy Lida A. Jurewicza pozwoliłoby
uchwycić niedostrzegane dotąd czy też niedostatecznie uświadamiane konsekwencje doświadczania miejsca przez podmiot: tożsamość, która konstytuuje się pod wpływem różnicy, niedosiężną dla tych, którzy skolonizowania nie doświadczyli. Oprócz kreacji przestrzeni imaginacyjnej w poetyce
powrotu do miejsc rodzinnych w obręb tego zagadnienia wchodziłyby również literackie odwzorowania doświadczeń innych grup etnicznych i populacji, jak te opisane przez J. Mackiewicza (Kontra) czy S. Chwina (Hanemann).
6. Postkolonialne spojrzenie na geografię i topografię. W jaki sposób
(czy też sposoby) literatura nasza radzi sobie z faktem skolonizowania
w aspekcie odwzorowania przestrzeni? Jak spolaryzowana relacja: „metropolia — peryferium”, „zdominowany — dominujący”, przekłada się na kategorie spacjalne tekstu literackiego? Możliwości rozciągają się tu pomiędzy dwoma biegunami: od ignorowania obecności kolonizatora i stwarzania pozorów suwerenności terytorialnej („nierosyjska” przestrzeń Warszawy w Lalce) poprzez różne odcienie pośrednie po zhiperbolizowaną wizję
przestrzeni poddanej rusyfikacji/sowietyzacji totalnej (Jeden dzień w Europie M. Nowakowskiego, Mała apokalipsa T. Konwickiego). Na szczególną uwagę zasługuje tu obraz miasta. Oblężone miasto obsługuje kilka
ról kulturowych: jest figurą skolonizowanej Polski, aktualizuje mit antemurale, stanowi symbol zachodnich wartości, wreszcie przestrzega przed
niebezpieczeństwem zalania przez wschodnie barbarzyństwo (Raport z ob12

Cz. Miłosz, To, Kraków: Znak, 2000, s. 13.
H. Bhabha, Representation and the Colonial Text: A critical examination of
some forms of mimeticism, w: Theory of reading, ed. Frank Gloversmith, Brighton: Harvester Press, 1984, s. 93-122. Por. E. Thompson, Said a sprawa polska,
„Europa”, 2005, nr 26 (149), s. 11.
13
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lężonego miasta, Potęga smaku Z. Herberta, pisma M. Zdziechowskiego).
Warszawa to peryferium „urągające” potędze rosyjskiej metropolii (Reduta Ordona Mickiewicza), ostatecznie przez nią zdominowane i zniszczone, także w wymiarze symbolicznym, architektonicznym (namiętne tyrady
L. Tyrmanda w Dzienniku 1954).
7. Tożsamość kształtująca się pod wpływem przynależności do terytorium. Badając ten obszar zjawisk, trzeba uwzględnić charakterystyczne dla
sytuacji postkolonialnej poczucie kryzysu tożsamości podmiotu, będące
konsekwencją skolonizowania poprzez „uwięzienie we własnej ziemi” 14,
a także dążenie do odzyskania bądź wzmocnienia powiązania między tożsamością a miejscem, jakie cechuje literatury postkolonialne. W obręb zainteresowań wchodziłyby tu literackie świadectwa ukazujące, jak prawdziwe znaczenie tego, kim się jest: 1) uległo erozji, zatarciu, z powodu przemieszczenia (wygnania lub przesiedlenia) bądź też 2) doznało uszczerbku
wskutek poddania rodzimej kultury sytuacji opresji ze strony populacji
pozornie lub faktycznie wyższej cywilizacyjnie, kulturowo lub rasowo. Jak
w literaturze polskiej XIX w. definiowano polskość w odniesieniu do
Wschodu (imperium carów), a jak w odniesieniu do Zachodu (Prusy)? Jaki
udział w konstruowaniu narodowej tożsamości w naszej XIX- i XX-wiecznej literaturze miały stereotypy „azjatyckości” i barbarzyństwa Rosjan oraz
„ucywilizowania” i ogłady kulturowej Niemców? Jak tożsamość polska
formowała się w obliczu tak percypowanego „Innego”? Ten obszar badań
uwzględniałby również twórczość pisarzy reprezentujących wielonarodowościową kulturę kresową i jej rolę w strukturze polskiego „ja” (m.in.
W. Odojewskiego, A. Kuśniewicza, J. A. Stojowskiego, A. Chciuka, T. Konwickiego), a także tzw. prozę „małych ojczyzn” 15.
8. Za swoisty wariant kwestii tożsamości, urastający z racji swej rangi
do osobnej problematyki, uznać można zagadnienie „Polak wobec obcych”.
Myślę o utworach artykułujących doświadczenie charakterystyczne dla
wszystkich społeczeństw skolonizowanych: niewiarę w siebie w zetknięciu z Innym, poczucie onieśmielenia, nieprzynależności, wyobcowania,
a więc to, co znalazło znakomitą ekspresję poetycką w wierszu Miłosza Rue
Descartes. Doświadczenie to obejmuje również poczucie zagrożenia własnej tożsamości przez Innych, potrzebę nieustannego dopasowywania się
14

Por. E. Said, Culture and imperialism, New York: Vintage, 1994, s. 214.
W zbliżonym kierunku do tutaj postulowanego zmierzają studia A. Fiuta —
por. Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków: WL, 1999.
15
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do cudzych oczekiwań i ciągłego utwierdzania się w swej polskości, czy
wreszcie swoistego polskiego wiktymizmu. Z rozpoznaniem tego fenomenu spotykamy się w takich dziełach jak Trans-Atlantyk W. Gombrowicza,
Moniza Clavier S. Mrożka, Obóz Wszystkich Świętych T. Nowakowskiego
czy Jezioro Bodeńskie S. Dygata, a z okresu po 1989 r. — Spis cudzołożnic J. Pilcha.
Na horyzoncie pojawia się tu też zjawisko dość nowe w naszej prozie,
spełniające niejako postulaty wyłożone przez M. Kunderę w eseju Zachód
porwany albo tragedia Europy Środkowej 16. Myślę o transgresji tożsamości narodowej i budowaniu tożsamości ponadnarodowej, obejmującej mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, tożsamości opartej na solidarności ludów skolonizowanych i opozycji wobec „cywilizowanego” Zachodu
z jego wartościami. Widoczne jest to w prozie A. Stasiuka (zwłaszcza w Jadąc do Babadag), w której (re)konstrukcja przestrzeni tej części Europy
z jej płynnymi granicami prowadzi do rozpoznania specyficznej dla społeczeństw postkolonialnych, wyłaniającej się niejako na naszych oczach, tożsamości hybrydycznej, opartej na zjawisku mimikry. Emblematami tej tożsamości są obrazy dezorganizacji życia, bałaganu, „słowiańskiej rozpierduchy” 17 i pozorów cywilizacji, udawania Zachodu przy jednoczesnej pogardzie dla niego i trudności uwolnienia się od kulturowych wpływów imperium sowieckiego.
9. Kolonialny status Polski i jego ambiwalentna świadomość, będąca
szczególnym znamieniem społeczeństw postkolonialnych Europy Środkowo-Wschodniej. Ambiwalencja ta spowodowana jest, jak się zdaje, dwoma czynnikami: 1) specyfiką rosyjskiego/sowieckiego imperializmu, wynikającą z faktu, iż społeczeństwa zdominowane przez Rosję miały na ogół
silne poczucie własnej kulturowej i cywilizacyjnej wyższości wobec imperium, co utrudniało im ujrzenie siebie w roli analogicznej do położenia
zamorskich peryferii imperium brytyjskiego, oraz 2) niepewnością i brakiem zgody co do tego, w jakich kategoriach opisywać i oceniać zachowanie różnych grup polskiego społeczeństwa w okresie sowieckiej dominacji. U podłoża tej ambiwalencji stoi niewątpliwie — niezakończony — spór
o stosunek polskiej inteligencji, w tym samych pisarzy, do kolonialnego projektu realizowanego przez ZSRR na terytorium Polski. Za klasyczny — i zarazem szczytowy — przejaw tej kontrowersji może służyć konflikt Herberta
z Miłoszem, lecz zagadnienie to podejmowali również inni pisarze (np.
16
17
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„Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.
A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec: Czarne, 2004, s. 215.
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M. Nowakowski w „Grisza, ja tiebie skażu…”). W literackich i okołoliterackich świadectwach ostatniego półwiecza dostrzec można ślady świadomości skolonizowania (Taternictwo nizinne J. Karpińskiego), z drugiej zaś
jej refutacje o rozmaitym zakresie i natężeniu, a także przyczynach. Źródła odmowy uznania takiego stanu w świadectwach literackich zdemaskował swego czasu Gombrowicz w Dzienniku w związku z listem protestacyjnym J. Andrzejewskiego po wkroczeniu armii Układu Warszawskiego
do Czechosłowacji 18. Szczególnym obszarem zasługującym na zbadanie
byłyby tu rozmaite literackie portrety, autoportrety i analizy sytuacji pisarza w PRL, pojmowania przez niego własnej roli etc. — np. Zniewolony
umysł i korespondencja Zaraz po wojnie Miłosza (o której Janusz Sławiński powiedział, że mówi ona „więcej (…) o nachodzeniu sowietyzmu na
życie duchowe Polaków niż cała na ten temat literatura fikcjonalna”) 19,
Kalendarz i klepsydra oraz rozmowy S. Beresia z T. Konwickim w Pół
wieku czyśćca, Hańba domowa i Kolaboranci J. Trznadla czy Z głowy
J. Głowackiego.
10. Ten obszar refleksji otwiera zarazem pole do zastanowienia się nad
specyfiką naszej literatury wynikającą z faktu podwójnego, kolonialno-imperialnego statusu Polski w przeszłości 20. Odpowiednia problematyzacja
tego złożonego zagadnienia należy niewątpliwie do interesujących wyzwań,
przed jakimi staje krytyk postkolonialny zajmujący się twórczością pisarzy tworzących w języku polskim. Pozwoliłoby to ukazać, na nowo przemyśleć, a także przewartościować wiele nurtujących głęboko naszą literaturę sprzeczności w aspekcie tożsamości, stosunku do Innego, a także do
własnej przeszłości.
Z powyższych uwag wynika, że pomiędzy granicami umownie wytyczonymi tytułem tego szkicu rozciąga się rozległe spektrum zagadnień, obejmujących charakterystyczne dla dyskursu społeczeństw skolonizowanych
i postkolonialnych tematy, motywy i zjawiska. Nie będzie zatem przesady
w stwierdzeniu, że sam przedmiot badań domaga się przyjęcia przez inter18
W. Gombrowicz, Dziennik (fragment niewłączony do wyd. książkowego),
cyt. za: W. Gombrowicz, Varia, Paryż: IL, 1973, s. 516.
19
J. Sławiński, Inicjacje literackie (wysłuchała H. Karolak), „Nowe Książki”
1999, nr 1, s. 75. Sławiński mówi tam, że „Coś musiało być w duchowości tej inteligencji poważnie nadkruszonego, co pozwoliło jej bez oporu przechodzić na służbę okupanta”.
20
Na aspekt imperialny polskiej literatury zwrócił uwagę A. Fiut w szkicu
Polonizacja? Kolonizacja?, „Teksty Drugie” 2003, nr 6.
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pretatora optyki postkolonialnej. Badaczowi może tu towarzyszyć komfortowe poczucie, że zastosowana przez niego metoda nie dokonuje gwałtu
na obiekcie refleksji, a przeciwnie, respektuje jego swoiste własności. Jednak użycie wobec naszej literatury instrumentarium krytyki postkolonialnej może się okazać pożyteczne jeszcze co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze, ponowne odczytanie twórczości literackiej minionych dwóch
stuleci z proponowanej tu perspektywy pozwoliłoby nam zająć bardziej
świadomą postawę wobec własnych dziejów, „uznać się w jestestwie” i rozpoznać własną kondycję poprzez uświadomienie sobie głębokości i rozległości kulturowych konsekwencji naszego skolonizowania. Pozwoliłoby to
wprowadzić debatę nad polskością, tożsamością narodową, stosunkiem do
Innych, historią najnowszą etc. na nowy tor — a, jak pokazuje doświadczenie takich społeczeństw postkolonialnych jak Indie, kraje afrykańskie
czy Irlandia, przewartościowanie takie, choć zwykle bywa bolesne, jest
niezbędne dla zdrowego funkcjonowania wspólnoty. Po drugie, metodologia postkolonialna stwarza naszej literaturze szansę zaistnienia na rynku humanistycznym zachodniego świata w innej, niż to tradycyjnie miało miejsce, konfiguracji: pozwoliłaby włączyć ją w pole uniwersalnego doświadczenia ludzkości 21, czyniąc ją przez to mniej partykularną i bardziej zrozumiałą dla niewyspecjalizowanego odbiorcy należącego do innych niż nasz
kręgów językowych i kulturowych 22.

21
Zob. D. Ch. Moore, Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet?
Toward a Global Postcolonial Critique, „PMLA”, vol. 116, no. 1.
22
Pisałem o tym w artykule Między ignorancją a kompetencją. Perspektywy
i ograniczenia nauczania polskiej poezji w amerykańskim uniwersytecie, w: Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice
2006, s. 280-281.
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Wiktor Choriew
Rossijskaja Akadiemija Nauk,
Institut S³awianowiedienija, Moskwa

Polscy pisarze drugiej po³owy XX wieku
o Fiodorze Dostojewskim
Dostojewski to cała epoka w rozwoju nie tylko literatury, lecz całej kultury światowej. Świat ideowo-artystyczny Dostojewskiego znalazł żywy oddźwięk praktycznie u wszystkich polskich pisarzy XX wieku. Jego idee,
postaci, sposób patrzenia na świat wzbudzały zachwyt (przeważnie), polemikę, były świadomie lub bezwiednie przyswajane i przekształcane w ich
własnej twórczości. Istnieje przy tym subtelna granica między — że tak
powiem — „napromienieniem” utworów pisarzy polskich ideami, motywami, obrazami Dostojewskiego i bezpośrednimi zapożyczeniami od pisarza
rosyjskiego lub naśladowaniem go. W ramach krótkiego artykułu nie ma
możliwości ogarnięcia ogromnego materiału faktograficznego, różnorodnej problematyki, mnóstwa ogólnych i szczegółowych rozpraw w zakresie
podjętego tematu. Ograniczę się tu do omówienia niektórych tylko, ważnych moim zdaniem, zagadnień odbioru twórczości Dostojewskiego przez
polskich pisarzy w drugiej połowie XX wieku, przytoczę ich wypowiedzi,
które nie stały się jeszcze przedmiotem uwagi badaczy. Ważne jest przeanalizowanie nie tylko utworów artystycznych, w których można znaleźć
ślady wpływów Dostojewskiego, lecz również innych świadectw. W swoim artykule biorę pod uwagę przede wszystkim dzienniki, eseje, wspomnienia, listy, które świadczą o uznaniu znaczenia spuścizny Dostojewskiego
dla polskiej i światowej kultury, dla twórczości tego lub innego pisarza.
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Wielu pisarzy polskich uczyło się u Dostojewskiego kunsztu artystycznego, przyciągała ich kompozycja i struktura jego powieści, autoanaliza i refleksja bohaterów, ukazanie stosunków międzyludzkich, „pogranicznego”
stanu duszy itd. Mistrzostwo artystyczne Dostojewskiego stało się wzorem
na przykład dla Zofii Nałkowskiej. W 1942 r. pisała ona w Dzienniku: „Jeszcze raz Dostojewski. Idzie mi nie tylko o powiązanie charakterowe [!], niezawodne rozmieszczenie ludzi w terenie akcji, zestawienie ich takie, że nigdy nie zatracają wzajemnej, regulującej akcję relacji. Teraz jeszcze uderza mię sama forma, jej struktura, polegająca na różnych warstwach uogólnienia. Nie wystarcza tu przeciwstawienie narracji i przedstawienia. U niego
narracja jest tylko przedstawieniem skróconym. Ludzie wciąż określają się
sami, określają się sobą nawzajem. Zagadnienia moralne, społeczne i niestety polityczne prawie zawsze służą do definicji charakterów. — Moje
przekleństwo: skrót — prowadzi do tego, że aforyzm może zastąpić powieść”1.
Jeszcze ważniejsze, niż uznanie przez pisarzy polskich kunsztu artystycznego Dostojewskiego, jest oddziaływanie na nich jego koncepcji filozoficznych, przede wszystkim koncepcji osobowości. Dostojewskiego
filozofia człowieka przyswajana była zarówno bezpośrednio, poprzez jego
teksty artystyczne i publicystyczne, jak też za pośrednictwem tych myślicieli, którzy rozwijali jego idee lub polemizowali z nim, poczynając od
końca wieku XIX do naszych dni. Jedna z książek Leszka Kołakowskiego,
wybitnego filozofa współczesnego, który wywarł znaczny wpływ na polską
myśl społeczną i kulturalną, nosi tytuł ujęty „po Dostojewsku” — Jeśli Boga
nie ma (1986). Jest w niej rozwinięta myśl rosyjskiego pisarza, która stanowi credo polskiego filozofa: „Sławne powiedzenie Dostojewskiego: «Jeśli
Boga nie ma, to wszystko wolno», zachowuje ważność nie tylko jako reguła moralna (...), ale także jako zasada epistemologiczna. Znaczy to, że
tylko przy założeniu absolutnego Umysłu prawomocne jest używanie pojęcia «prawda» i przekonanie, że «prawda» może być zasadnie orzekana
o naszej wiedzy”2. W pracach innego znanego myśliciela Józefa Tischnera
(Filozofia dramatu, 1990; Spór o istnieniu człowieka, 1998 i in.) dla uzasadnienia swoich poglądów na naturę człowieka filozof często wykorzystuje takie utwory Dostojewskiego, jak Zbrodnia i kara (postać Raskolnikowa), Bracia Karamazow (Legenda o Wielkim inkwizytorze).
Stwierdzając wpływ Dostojewskiego na polską literaturę i kulturę, trzeba
uwzględnić też obecność jego twórczości w polskim teatrze, kinie, telewi1
2
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Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny, Warszawa 1970, s. 209.
L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma, Kraków 1986, s. 34-35.
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zji i innych środkach masowego przekazu. Tę trwałą obecność Dostojewskiego można wytłumaczyć nieprzemijającą aktualnością postawionych
przez niego „przeklętych problemów”. Światowej sławy reżyser Andrzej
Wajda, który zrealizował film Biesy według Dostojewskiego i wystawił na
scenach całego świata Biesy, Zbrodnię i karę i szereg innych utworów tego
pisarza, za swoje najważniejsze osiągnięcie w działalności teatralnej uważa właśnie inscenizacje Dostojewskiego i podkreśla: „Dotychczas nie ma
nic bardziej aktualnego od dylematów wewnętrznych, które rozwiązują bohaterowie Dostojewskiego”3. Przyznając się, że jest „zaczarowany” Biesami, Wajda pisał przy okazji swojej inscenizacji tego „nieśmiertelnego”
utworu w krakowskim teatrze „Starym” w r. 1971: „Dusza tego utworu
dzisiaj jest tak samo aktualna, jak i wtedy, kiedy Dostojewski go pisał” 4.
A mówiąc o argumentacji przytaczanej przez Raskolnikowa dla usprawiedliwienia własnej zbrodni Wajda zauważył: „Jakże dobrze znam te argumenty! Od czasów obozów hitlerowskich do najnowszych mordów politycznych. Za nimi stoi «pozwolenie na krew», jeżeli jest to potrzebne lub nawet niezbędne dla «postępu ludzkości!»”5.
Specyfika polskiego odbioru Dostojewskiego związana jest również
z tym, że pisarz rosyjski stworzył negatywne stereotypy Polaków. Pojawiające się u Dostojewskiego karykaturalne „poljaciszki” związane są z negatywnym stosunkiem pisarza do Zachodu w ogóle, z jego ideą niemożliwości pojednania prawosławia z katolicyzmem, w którym widział wyłącznie
zło i zwyrodnienie ducha. Dlatego nie przypadkiem w Polsce istnieje znaczna ilość rozpraw i wypowiedzi pisarzy, dotyczących właśnie polskich fobii
Dostojewskiego. 6
Większość literatów polskich mogłaby powtórzyć za Kazimierzem
Wyką, że Dostojewski — to „fenomen pisarski i fenomen duszoznawcy bez
żadnych poprzedników i o nie przewidzianych następstwach w literaturze
świata”7. Można zacytować — bez przesady — setki podobnych wypowiedzi wybitnych działaczy kultury polskiej (niektóre z nich przytoczę w dal3

Wywiad z A. Wajdą. http://www.polska.ru/kultura/wywiad/wajda
(30.03.2006).
4
A. Вайда, Кино и все осмальное, М. Вагриус, 2005, s. 176.
5
Tamże, s. 190.
6
Patrz m.in.: J. Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego (1931),
w: tegoż, Szkice literackie, t. 1, Warszawa 1988; Z. Żakiewicz, Polacy u Dostojewskiego, w: tegoż, Ludzie i krajobrazy. Szkice, Gdańsk 1970 (przekład rosyjski:
«Новая Польша», 2006, № 5); L. Kalinowska, Dostojewski i Polacy, „Teksty Drugie” 1994, nr 1.
7
K. Wyka, O potrzebie historii literatury, Warszawa 1969, s. 238.
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szym ciągu artykułu). Ważne jest jednak, aby wyjaśnić, co przyciągało
autorów polskich do Dostojewskiego, odpowiedzi na jakie pytania, stawiane
samym sobie, szukali w twórczości pisarza rosyjskiego. Wydaje się, że pisarze polscy przyswajali sobie doświadczenie, którego pozbawiona była
literatura polska, poszerzając tym samym własne pole widzenia, wzbogacając język psychologiczny literatury i stwarzając swoje wzory tego języka, to jest formy postępowania, reakcji i kryteriów, które były właściwe
bohaterom Dostojewskiego. Wzbogacała się też ocena własnego doświadczenia, obejrzanego przez pryzmat cudzego. Rozważając kwestię wpływu
Dostojewskiego na pisarzy drugiej połowyXX w., trzeba uwzględniać fakt,
że historia gruntownie sprawdziła jego ideowo-etyczne koncepcje, potwierdziła ich niezwykłą aktualność, nadała nową funkcję obrazom rosyjskiego
myśliciela, który genialnie przewidywał bezczelność zła, wcielonego w XX
w. w niemiecki faszyzm i koszarowy socjalizm, w deprawację i poniżenie
ludzi, w technikę manipulowania ich świadomością i działaniem.
Pamiętajmy, że recepcja Dostojewskiego w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej była znacznie ograniczona. Za przykładem Związku Radzieckiego, gdzie pisarza traktowano jako „reakcjonistę”,
i w Polsce był on „podejrzany”. Według Jana Kotta, w końcu lat czterdziestych do początku pięćdziesiątych „z Dostojewskim wiedzieliśmy, że trzeba uważać, był jeszcze ciągle trefny”8. „O wydawaniu jego dzieł trudno było
wtedy myśleć” — wspomina Paweł Hertz 9. Dopiero w 1955 r., po długiej
przerwie, w Polsce zostały wydane powieści Biedni ludzie i Zbrodnia i kara,
w 1957 — Poniżeni i skrzywdzeni, a w latach 1955-1964 ukazało się zbiorowe wydanie utworów Dostojewskiego w 11 tomach pod redakcją P. Hertza 10. Od końca lat pięćdziesiątych pojawiają się również znaczące publikacje o twórczości Dostojewskiego, a na ich podstawie książki monograficzne A. Walickiego, R. Przybylskiego, T. Poźniaka 11. Mnóstwo publikacji badaczy polskich pojawiło się w związku z wydaną w Moskwie w 1963 r.
książką Michaiła Bachtina Problemy poetyki Dostojewskiego (polski prze8

J. Kott, Przyczynek do biografii. Zawał serca, Kraków 1995, s. 266.
Sposób życia, z Pawłem Hertzem rozmawia Barbara N. Łopieńska, Warszawa 1997, s. 112.
10
F. Dostojewski, Z pism, pod red. P. Hertza, t. I-XI, Warszawa 1955-1964.
11
A. Walicki, Dostojewski a idea wolności, w: tegoż, Osobowość a historia,
Warszawa 1959; R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte” problemy, Warszawa
1964; T. Poźniak, Dostojewski w kręgu symbolistów rosyjskich, Wrocław 1969; Zob.
także późniejsze monografie: D. Kułakowska, Dostojewski. Dialektyka niewiary,
Warszawa 1981; tejże, Dostojewski: Antynomie humanizmu według „Braci Karamazowów”, Wrocław 1987; H. Brzoza, Dostojewski — myśl a forma, Łódź 1984.
9
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kład — 1970 r.). Do „codzienności” polskiej myśli literackiej weszło wprowadzone przez Bachtina pojęcie „wielogłosowości”, czy też „polifonii”, odnoszące się do powieści Dostojewskiego, które dało również impuls dla
badań nad powieścią w ogóle.
Wolni od cenzury byli pisarze emigracyjni. Pierwszą powojenną polską
monografią o Dostojewskim była książka S. Mackiewicza Dostojewski, wydana w 1947 r. w Anglii (w Polsce — w 1957 r.). Autorowi tej książki chodziło przede wszystkim o biografię pisarza, rozpatrywał on też tradycyjny
stereotyp „duszy rosyjskiej”, świętej i grzesznej, dochodząc do dość prymitywnego wniosku, że Dostojewski dążył do potwierdzenia słuszności
prawd ewangelicznych.12
Jedna z najbardziej ważkich książek, napisanych na emigracji to Inny
świat G. Herlinga-Grudzińskiego, wydany najpierw w Londynie w tłumaczeniu na angielski w 1951 r., a w 1953 tamże po polsku. Pierwsze wydanie krajowe ukazało się w nielegalnym wydawnictwie „Nowa” w 1980 r.,
oficjalne wydanie — dopiero w 1989; w Rosji — w 1991 r. Herling-Grudziński podzielił los dziesiątków tysięcy Polaków, wtrąconych do więzień
i obozów GUŁagu. Inny świat to nie tylko wstrząsający dokument o sowieckich łagrach, lecz i wybitny utwór literacki, nawiązujący do Wspomnień
z domu umarłych Dostojewskiego. „Jego dalekie echo — pisał Herling-Grudziński — słychać w moim Innym świecie.” 13 Jako epigraf dla swej książki pisarz wybrał cytat ze Wspomnień z domu umarłych: Tu otwierał się inny,
odrębny świat do niczego niepodobny. Odniesienia do Dostojewskiego —
jedna z charakterystycznych cech powieści Herlinga-Grudzińskiego — nadają narracji wymiar historiozoficzny. „Nie to w Dostojewskim było wstrząsające — pisze autor — że potrafił opisać nieludzkie cierpienia tak, jak
gdyby stanowiły tylko naturalną część ludzkiego losu, ale to (…), że nie
było nigdy najkrótszej nawet przerwy pomiędzy jego a naszym losem (…).
Na kamiennych, ociekających wodą i połyskujących w ciemnościach ścianach podziemnego labiryntu, przez który niosła mnie czarna fala Zapisków
z martwego domu, widziałem natomiast w nieprzytomnej i rozgorączkowanej wyobraźni długie szeregi nazwisk tych, co tu byli przed nami i zdążyli wydrapać w skale ślad swego istnienia, zanim zalał ich i pochłonął
z ledwo dostrzegalnym bulgotem wieczny mrok”14. Jedna z bohaterek książki, Natalia Lwowna, mówi: „Wiem, że cała Rosja była zawsze i jest po dziś
12

S. Mackiewicz, Dostojewski, Warszawa 1957, s. 151.
G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, t. 4, Dziennik pisany nocą 19731979, Warszawa 1995, s. 382.
14
Tenże, Inny świat, Warszawa 1989, s. 212- 213.
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dzień martwym domem, że zatrzymał się czas pomiędzy katorgą Dostojewskiego a naszymi własnymi mękami”15.
Z Zapiskami z martwego domu porównuje swoje wrażenia z moskiewskiego więzienia na Łubiance inna ofiara reżymu sowieckiego — pisarz
Aleksander Wat16. Wat napisał m.in. błyskotliwy esej Dostojewski i Stalin,
w którym rozpatrywał paradoks Szigalewa z Biesów: „Wychodząc z bezgranicznej wolności, kończę bezgranicznym despotyzmem”17. Wat widział
realizację tego paradoksu w stalinizmie18.
Powróćmy do Herlinga-Grudzińskiego. W wielu swoich esejach, w wielotomowym Dzienniku pisanym nocą (1971-1999) niejednokrotnie powołuje się on na Dostojewskiego. Uważał, że najbardziej znaczący prozaicy
współcześni, najwrażliwsi świadkowie i prorocy zagłady człowieka w naszej epoce, od Kafki do Becketta, mogliby powiedzieć, parafrazując słowa Dostojewskiego o Gogolu „wyszliśmy wszyscy spod Płaszcza Gogola”
— „Wyszliśmy wszyscy z podpolja Dostojewskiego” 19.
Herling-Grudziński nieprzypadkowo przypomina Notatki z podziemia.
Właśnie „podpolje” Dostojewskiego, badanie prywatnej i mrocznej sfery
osobowości zasadnie uważa on za „punkt zwrotny w całej nowoczesnej prozie” 20. W eseju Dwie glossy o Dostojewskim śledzi on wpływ Dostojewskiego, „jednego z największych pisarzy literatury światowej wszystkich
czasów”21, na twórczość A. Camusa, F. Kafki, A. Morawii i innych pisarzy
europejskich. Herling-Grudziński często powraca do powieści Biesy, widząc w teorii „ścięcia stu milionów głów” Piotra Wierchowienskiego „prefigurację czystek i krwawej kolektywizacji”, przewidzenie przez pisarza rosyjskiego epoki „legitymującej się jawnie lub skrycie hasłem sformułowanym za nią przez Dostojewskiego: «Skoro Boga nie ma, wszystko wolno».
Pod Boga, jeśli się w niego nie wierzy, można podstawić Prawa Moralne”22.

15

Tamże, s. 216.
A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część druga, Warszawa 1990, s. 335.
17
Ф. М. Достоевский: Полн. собр. соч. в тридцати томах. Т. 10. «Бесы».
Л-д., 1974, s. 311.
18
A. Wat, Pisma wybrane, t.1, Eseje, London 1985.
19
G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, t. 8, Godzina cieni. Eseje, Warszawa 1997, s. 102.
20
Tenże, Pisma zebrane, t. 7, Dziennik pisany nocą 1989-1992, Warszawa
1997, s. 384.
21
Tenże, Pisma zebrane, t. 8, dz. cyt., s. 105.
22
Tenże, Pisma zebrane, t. 3, Dziennik pisany nocą 1971-1972, Warszawa
1995, s. 37.
16
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Interesująca jest polemika Herlinga-Grudzińskiego z Witoldem Gombrowiczem o Zbrodni i karze. W Dzienniku z 1960 r. Gombrowicz zaproponował oryginalną interpretację postaci Raskolnikowa. Jego zdaniem, Raskolnikow nie ma wyrzutów sumienia. Do przyznania się do zbrodni nakłania go „system odbić, prawie zwierciadlanych. Raskolnikow nie jest sam
— jest umieszczony w pewnej grupie osób, Sonia… sędzia śledczy… siostra i matka… przyjaciel i inni… taki jest ten światek. Jego własne sumienie milczy — natomist Raskolnikow podejrzewa, że cudze sumienia nie
będą milczeć i że, gdyby ci ludzie się dowiedzieli, potępiliby go jako zbrodniarza. (...) Ale to sumienie nie jest jego i on to czuje. Jest to szczególne
sumienie, powstające i umacniające się pomiędzy ludźmi, w systemie odbić — gdy jeden człowiek przegląda się w drugim. (...) Stopniowo, w miarę narastania po zbrodni złego samopoczucia, Raskolnikow coraz bardziej
czyni ich swymi sędziami — i coraz gwałtowniej zarysowuje mu się i określa jego wina. Ale, powtarzam, to nie jego sumienia sąd — to sąd powstały z odbicia, sąd zwierciadlany”. 23
Zdaniem Herlinga-Grudzińskiego, Raskolnikow, ten poniżony „nadczłowiek” „dojrzewa stopniowo do spojrzenia na siebie oczami Boga”24, a Gombrowicz interpretuje Dostojewskiego w duchu własnego rozumienia osobowości, która stale ulega deformacji przez otoczenie.
Polemizuje Herling-Grudziński i z Milanem Kunderą, który rozpalił
w sobie nienawiść do Dostojewskiego, kiedy w 1968 r. zobaczył na ulicach
Pragi czołgi radzieckie. „Oskarżycielski ton Kundery — pisał Herling-Grudziński w Dzienniku pisanym nocą — zakrawa na kpiny ze zdrowego (sławionego przez niego samego) rozsądku”. Jego zdaniem, Kundera bezpodstawnie utożsamia i bez tego fałszywy stereotyp „dostojewszczyzny” z agresorem radzieckim. „Można Dostojewskiego lubić albo nie (…). Ale oglądać Dostojewskiego przez pryzmat czołgów radzieckich na ulicach Pragi,
czy też na odwrót?!” 25 Dla polskiego pisarza utwory Dostojewskiego zawierają wręcz przeciwny sens. W związku z 500-leciem generalnego inkwizytora hiszpańskiego Torquemady Herling-Grudziński po ponownym
przeczytaniu Braci Karamazow doszedł do ważnego dla siebie wniosku,
że „Dostojewski przerzucił pomost między piętnastowiecznym Inkwizytorem rzeczywistym i wyimaginowanym Inkwizytorem przyszłości. Przeczu23

W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Kraków 1997, s. 199-200.
G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, t. 3, Dziennik pisany nocą 19711972, dz. cyt., s. 142.
25
Tenże, Pisma zebrane, t. 6, Dziennik pisany nocą 1984-1988, Warszawa
1996, s. 295. Zob. także: tenże, Pisma zebrane, t. 7, Dziennik pisany nocą 19891992, dz. cyt., s. 168-169.
24
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wał jego nadejście i to w ramach swojej obsesji Rosji podminowanej przez
„biesy” 26.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych czytelnik polski miał
możliwość zapoznania się z całą niemal parabeletrystyką emigracyjną —
z dziennikami, wspomnieniami, eseistyką Gombrowicza, Herlinga-Grudzińskiego, Miłosza, Wata, Czapskiego, Stępowskiego, Jeleńskiego i innych.
Chociaż wiele z nich było napisanych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w polskiej świadomości literackiej pojawiły się dopiero teraz. Jedną
z głównych zalet tych utworów było spojrzenie na polskie problemy z pewnego dystansu. Polskie kompleksy i stereotypy rozpatrzone zostały w nich
na szerokim, przede wszystkim europejskim, tle historyczno-literackim —
niejako poprzez odbicie w zwierciadle innych kultur. W tym — także
w zwierciadle kultury rosyjskiej, której reprezentantem był Dostojewski.
Znaczną rolę odegrał Dostojewski w kształtowaniu się świadomości artystycznej Witolda Gombrowicza, który w swoim ostatnim wywiadzie na
pytanie, jacy pisarze wywarli na niego wpływ, z rosyjskich wymienił jedynie Dostojewskiego27. Wiele utworów Gombrowicza powiązanych jest z ideami filozoficzno-artystycznymi Dostojewskiego, co nie oznacza ich powtórzenia. Ciekawe zresztą są też pewne szczegóły: reminiscencje, aluzje i mikrocytaty, które można spotkać w tekstach artystycznych różnych autorów
polskich. Takie, jak na przykład w dramacie Gombrowicza Ślub, którego
bohaterowie mówią o wolności człowieka w świecie bez Boga. W replice
jednego z nich, Pijaka — „Jeśli Boga nima, to jakiż król z niego?” 28 —
brzmi echo znanej formuły Dostojewskiego.
Zastanawiając się nad specyfiką losu historycznego narodu polskiego,
Gombrowicz zauważył: „My, Polacy, jesteśmy Słowianami zlatynizowanymi; dlatego właśnie nienawidził nas Dostojewski. Rosyjski geniusz uważał
nas za zdrajców ducha słowiańskiego, a droga naszego rozwoju budziła
w nim wielką nieufność. (...) Jesteśmy zbyt słowiańscy, aby być Latynami,
i zbyt łacińscy, aby być Słowianami” 29.
Często dzięki Dostojewskiemu pisarze polscy uświadamiali sobie miejsce polskiej literatury w historii literatury światowej. Gombrowicz pisał:
„Gdzież była polska myśl oryginalna, polska filozofia, polski udział intelektualny i duchowy w tworzeniu Europy? Literatura od stu pięćdziesięciu
26

Tenże, Pisma zebrane, t. 11, Dziennik pisany nocą 1997-1999, Warszawa
2000, s. 212.
27
W. Gombrowicz, Dzieła, t. 14, Publicystyka. Wywiady. Teksty różne. 19631969, Kraków 1997, s. 473.
28
Tenże, Dzieła, t. 6, Dramaty, Kraków 1986, s. 153.
29
Tenże, Dzieła, t. 13, Varia, Kraków 1996. ss. 154, 163.

100

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

lat była zakorkowana dramatem utraty niepodległości, sprowadzona do lokalnych nieszczęść”30.
Gorycz, właściwa słowom Gombrowicza, związana jest z jedną z głównych dominant jego twórczości — napiętnowaniem i odrzuceniem polskiego
prowincjalizmu, archaicznego patriotyzmu, stereotypów myślenia romantycznego — idei mesjanizmu polskiego, męczennictwa, ofiarnictwa itd. Lecz
podobne myśli można znaleźć i u innych pisarzy i myślicieli. Znany historyk i eseista J. Tazbir pisał: „Bardzo lubię Prusa, uważam, że Lalka jest
największą powieścią polską tego okresu, ale jeżeli czyta się Dostojewskiego po Prusie, ma się wrażenie, że się czyta literaturę dla ludzi bardzo, bardzo dorosłych po literaturze młodzieżowej” 31.
W podobny sposób Stanisław Lem porównywał ten sam mniej więcej
okres w rozwoju rosyjskiej i polskiej literatury: „Tam Wojna i pokój, a u nas
Faraon? Tam Zbrodnia i kara, a tu Popioły? W tym zestawieniu wypadało
to okropnie. Jeśli nie ma punktów odniesień, to można i Wierną rzekę wybronić, ale przecież tak nie jest. Tam Dostojewski ze swoją antypapistyczną
zajadłością, antykatolicyzmem i antypolonijnym jadem, problematyka czarnej literatury i rozważania filozoficzne, od których głębszych w literaturze
nie ma, a u nas? Nie ma nic.”32.
Przytoczę też inne sądy Lema o Dostojewskim. Lem przyznawał się:
„Dostojewski zawsze potrafił mnie «zażyć z mańki», doprowadzić do takich strasznych turbacji duchowych, że nie mogłem im się nie poddać.
U niego jest jakaś taka silna ostateczność poszukiwań, iż w końcu czuję
się pokonany”33.
Lem często powracał do Notatek z podziemia. „W tej książce — pisał
— siedzą jak robaki strasznych embrionów wszystkie czarne, dwudziestowieczne „filozofie”. Tam znajdzie Pan wszystkie męki rozmaitych Camusów. Tam wszystko jest szczelnie upakowane jak w główce plemnika —
jest tam cały organizm dobrego pana Adolfa Hitlera, który miał się z tego
plemnika narodzić” 34. Lem pisał o tym, że zawsze absorbowały go ujawnione przez Dostojewskiego straszne sprzeczności psychiki ludzkiej, które
nie straciły swej aktualności i dzisiaj. W ślad za Dostojewskim Lem dążył
do pokazania w swoich utworach, że człowiek działa nie tylko i nie tyle
racjonalnie, ile w uwikłaniu w niekontrolowane przez siebie emocje, często ciemne i mętne, często wbrew własnemu dobru, na szkodę samemu
30
31
32
33
34

Tenże, Testament, Warszawa 1990, s. 27.
J. Tazbir, Literatura i demokracja, Warszawa 1995, s. 134.
S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków 1987, s. 167.
Tamże, s. 155.
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sobie. „Nie darmo — zauważa w związku z tym autor monografii o Lemie, Jerzy Jarzębski — Lem był swego czasu pilnym czytelnikiem Dostojewskiego, a przede wszystkim jego Notatek z podziemia. „Człowiek z lochu” jest bez wątpienia prototypem wielu Lemowych bohaterów. Ale krakowski autor konstruuje ich inaczej: kładzie wciąż nacisk na rozdwojenie
wewnętrzne opisywanych istot”35.
Na brak w literaturze polskiej (w porównaniu z rosyjską) przejmujących ludzkość problemów duchowego życia jednostki skarżył się Sławomir Mrożek. Pisarz zarzucał literaturze polskiej, iż nie znalazło w niej odzwierciedlenia najważniejsze doświadczenie ludzkości — stosunek człowieka do tego, „co ogólnie można nazwać Bogiem”. Stosunek ten obecny jest
„we wszystkim, co w literaturze zostało dokonane najlepszego”. Podkreślał, że chodzi mu nie o religijne lub antyreligijne deklaracje, a o sam proces rozmyślań metafizycznych, o samo postawienie zasadniczych kwestii,
niezależnie od ich rozstrzygnięcia, o „te zamachy i te rozmachy”, które on
widział u Dostojewskiego i Tołstoja 36.
O słabości powieści polskiej w porównaniu z rosyjską rozmyślał też
Czesław Miłosz, znawca literatury rosyjskiej i twórczości Dostojewskiego, któremu poświęcił m.in. swoje rozprawy Swedenborg i Dostojewski,
Sartre i Dostojewski 37. „W dziewiętnastym wieku — twierdził Miłosz —
nie mogła się ona nawet zbliżyć do tego poziomu, jaki uzyskała literatura
rosyjska. Lalka Prusa jest jedynym wielkim dziełem polskiej prozy” 38.
Miłosz uważał, że „wielki pisarz oddziałał jak nikt z jego współczesnych, z wyjątkiem Nietzschego, na umysłowość Europy i Ameryki” 39.
Miłosz ma niemałą zasługę w wyjaśnieniu współczesnemu czytelnikowi
wielu zagadnień twórczości Dostojewskiego. W ciągu dwudziestu lat był
profesorem literatur słowiańskich w Berkeley, gdzie wykładał literaturę
polską i Dostojewskiego. Wedle Miłosza, XIX wiek „był wiekiem powieści w całej Europie, lecz Rosja stworzyła wielką powieść. Osobiście przeżyłem znajomość z literaturą rosyjską, wykładając w Ameryce Dostojewskiego. Z pisarzy rosyjskich wykładałem tylko jego, bowiem tylko on mnie
interesował” 40. Dla Miłosza ważne było to, że Dostojewski wyraził dyle35

J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2002, s. 301.
J. Błoński, S. Mrożek, Listy 1963-1996, Kraków 2004, s. 224.
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Cz. Miłosz, Swedenborg i Dostojewski; Dostojewski i Sartre, w: tegoż, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985.
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S. Bereś, Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI wiek, Warszawa 2002, s. 33.
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Cz. Miłosz, Abecadło Miłosza, Kraków 1997, s. 99.
40
Wywiad z Miłoszem. „Московскне новости”. 2003, № 19.
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mat cywilizacji zachodniej: wiara w Boga albo w rozum człowieka; że
postawił najważniejsze pytanie: o granicę między dobrem i złem. „Równanie sprowadza się do tego: ludzie mogą się nie wiem jak wysilać, a jednak muszą wybrać — i nie mają wielkiego wyboru. (...) Ostatecznie muszę wybrać między Bogiem a diabłem” 41.
Wydaje się, że ocena powieści polskiej dokonana przez Gombrowicza,
Lema, Miłosza i innych wymagających krytyków jest zbyt surowa. Zresztą
podzielali ją nie wszyscy polscy pisarze i krytycy. Jeżeli, na przykład, jeden z najbardziej autorytatywnych krytyków Stefan Żółkiewski również
mniemał, że nie można porównywać ważkości powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem z powieściami Dostojewskiego,42 to nie mniej autorytatywny pisarz Jarosław Iwaszkiewicz uważał, że polska literatura wniosła
do skarbca kultury światowej znaczący wkład. Jej ciężar gatunkowy w literaturze światowej mógłby być jeszcze większy, gdyby nie to, że zasięg
polskiego języka jest ograniczony. To właśnie miał na myśli, kiedy —
mówiąc o powieści Orzeszkowej Nad Niemnem — z goryczą zauważył:
„Gdyby tę powieść napisał cudzoziemiec, chwalono by ją pod niebiosa i studiowano. Jak, powiedzmy, Ulissesa Joyce’a” 43.
Pomimo że powieść polska podporządkowana była zadaniom prowadzącym do odzyskania niepodległości, co ograniczało pisarskie horyzonty, już
pod koniec wieku XIX osiągnęła wysoki stopień rozwoju. Jej normy artystyczne były bliskie normom klasycznej powieści rosyjskiej, co stwarzało
sprzyjające warunki odbioru nowatorstwa Dostojewskiego przez pisarzy
polskich. Rozwój psychologicznej powieści polifonicznej w Polsce to rezultat narodowego procesu literackiego, lecz twórczość Dostojewskiego wystąpiła jako jego mocny katalizator. Doświadczenie artystyczne Dostojewskiego było wykorzystane przez pisarzy polskich, ponieważ współbrzmiało z ich etycznymi i estetycznymi poszukiwaniami. Oddziaływanie Dostojewskiego dokonywało się na przygotowanym już do tego gruncie i „rozpuszczało się” w indywidualnym stylu poszczególnych autorów. Lecz nawet przy odwoływaniu się polskich pisarzy do idei, sytuacji i postaci Dostojewskiego, nawet przy oczywistych zapożyczeniach, poetyka Dostojewskiego i polskich pisarzy często należy do różnych systemów aksjologicznych (przykładem tego jest omówiona wyżej interpretacja postaci Raskolnikowa przez Gombrowicza). Trzeba również dostrzec różnicę w pojmowaniu kategorii dobra i zła przez prawosławie i katolicyzm. W tradycji ka41
42
43

Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Paryż 1980, s. 57.
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tolickiej (którą m.in. u Dostojewskiego najczęściej uosabiają Polacy) dobro i zło (i ich nosiciele) są sobie dość ostro przeciwstawione, co można
prześledzić w wielu polskich utworach literackich. W prawosławiu zaś,
i u Dostojewskiego, dobro i zło nierozerwalnie współistnieją w każdym
człowieku i prowadzą nieustanną walkę ze sobą. Tę różnicę da się zauważyć na przykład w prozie Jerzego Andrzejewskiego, w jego wczesnej powieści Ład serca (1938), w opowiadaniach z książki Noc (1945) czy w innych utworach (potrzebna tu jest oczywiście wnikliwa analiza tekstów).
Kunszt artystyczny Andrzejewskiego doskonalił się w stałym obcowaniu z literaturą rosyjską. W jego dzienniku jest wiele wypowiedzi o twórcach rosyjskich. Pozwalają one zrozumieć charakter twórczości pisarza,
kształtowanie się jego poglądów etycznych, stylistyczną różnorodność jego
prozy. Andrzejewski wielokrotnie wracał do lektury Dostojewskiego, dążąc do rozpoznania sekretów jego kunsztu artystycznego: „Od paru dni czytam Zbrodnię i karę wolno i uważnie, żeby się nie poddać emocjom fabularnym i śledzić przede wszystkim, jak to jest zrobione, przecież ostatecznie ulegałem całkowitemu zafascynowaniu genialnością tej prozy. Wielu
wielkich pisarzy można obdarzać różnymi przymiotami: świetny, znakomity,
wspaniały, wstrząsający itd., itd. Do Dostojewskiego żadne z tych określeń
nie pasuje. Można o nim powiedzieć tylko jedno: genialny” 44.
Opinię tę podzielała większość pisarzy polskich, którzy odwoływali się
do Dostojewskiego, tyle że niektórzy z nich dochodzili przy tym do paradoksalnych wniosków. Wybitny talent autora Zbrodni i kary uznawała Maria Dąbrowska. Dostojewski, jej zdaniem, wyprzedził badaczy sfery ludzkiej podświadomości — Bergsona i Freuda: „wszystkich ich wyprzedził
chyba Dostojewski, pierwszy nowoczesny, choć nie naukowy jasnowidz
mroków ludzkiej podświadomości” 45. Lecz, jak zanotowała w dzienniku,
z lektury klasyków rosyjskich — Czechowa (którego m.in. tłumaczyła), Tołstoja i Dostojewskiego „poznałam Rosję i nabrałam ostatecznego wstrętu
do tego kraju wszy, karaluchów, dręczonych zwierząt, niewolniczych ludzi
o mrocznych duszach, chronicznego obłędu i władców, i poddanych” 46.

44
J. Andrzejewski, Z dnia na dzień. Dziennik literacki 1972-1979, t. 2, Warszawa 1988, s. 547.
45
M. Dąbrowska, Pisma rozproszone, t. 2, Kraków 1964, s. 321.
46
Taż, Dzienniki powojenne 1945-1965, t. 2, 1950-1954, Warszawa 1996,
s. 205. Wypada zgodzić się z Iwaszkiewiczem, że „Dziennik [Dąbrowskiej] obnaża umysł „panny służącej”, coś tak pospolitego, nie pogłębionego ogólnoludzkim
odczuwaniem…” (J. Iwaszkiewicz, Dziennik (1974-1976), „Twórczość” 2005, nr
2/3, s. 8).
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U innych znaczących pisarzy polskich nie spotyka się tak skrajnie negatywnych ocen Rosji, do tego powiązanych z lekturą Dostojewskiego.
O nieprzemijającym znaczeniu odkryć Dostojewskiego nieraz pisał
Adolf Rudnicki, który poświęcił pisarzowi rosyjskiemu kilka esejów i książkę Sto lat temu umarł Dostojewski (1984). Analizując postacie Raskolnikowa i Porfirego ze Zbrodni i kary, Rudnicki pisał: „Te dwie postacie
o z lekka odnowionym języku pozostały najważniejszymi postaciami również i naszego życia pomimo wszystkich potężnych zmian, jakie zaszły. Nie
ma ważniejszych, naprawdę nie ma ważniejszych postaci! Czują to wszędzie na świecie i zarówno w filmie, jak i w teatrze wracają do nich. Raskolnikow wciąż ponawia swą zbrodnię” 47. Twórczość Dostojewskiego,
twierdził Rudnicki, „pozostanie żywa aż po ostatni dzień żywota ostatniego mieszkańca planety, ukrytego gdzieś w skalnej pieczarze w górach czy
w schronie przeciwatomowym”48.
Z tezą Rudnickiego o tym, że bohaterowie Dostojewskiego „wytarzani
są w cierpieniu”, polemizował Paweł Hertz. Jego zdaniem dla Polaków po
dwóch wojnach, po urzeczywistnieniu niejednej strony Biesów, po przeżytych klęskach i tragediach opisy cierpienia w najświetniejszym nawet stylu literackim „są raczej krępujące”. O wielkości i wieczności Dostojewskiego stanowi co innego: zmaganie się diabła z Bogiem, a „pole bitwy jest
w każdym z nas i dlatego lektura Dostojewskiego jest taka przejmująca i taka groźna”49.
Niejednokrotnie wspominał o wpływie, jaki wywarła na niego klasyka
rosyjska, w tym też Dostojewski, Jarosław Iwaszkiewicz. „Mnie wzgardą
smagał Dostojewski” — wyznawał Iwaszkiewicz w wierszu Do Rosji
(1928)50. W eseju Dostojewski z książki Petersburg (1976) Iwaszkiewicz
opisuje miejsca wydarzeń w powieściach Dostojewskiego, usiłując pojąć
„potajemne związki” między Petersburgiem i jego okolicami a światem Dostojewskiego. Proponuje własne widzenie bohatera Zbrodni i kary: „Chimeryczne wyzwanie Raskolnikowa rzucone Petersburgowi jest wyzwaniem
człowieka słabego, neurastenika, który nie wierzy w swoje siły i — musi
mordować, aby uwierzyć we własną «moc»” 51. Tam też Iwaszkiewicz zachwyca się finałową sceną Idioty: „scena jedyna w literaturze XIX wieku
47
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(…). Ta wielka scena, wstrząsająca, którą czyta się z niesamowitym dreszczem, ma w sobie coś z finału operowego, coś z tragicznego teatru” 52.
Pisząc o „starych dobrych książkach”, do których często powraca —
Pani Bovary Flauberta i powieściach Dostojewskiego, Iwaszkiewicz zaznaczał: „Dostojewski jest z innego kręgu, do którego nie należę, pomimo iż
kształciłem się na Dostojewskim, że go czytałem przed Flaubertem i nawet przed świadomą lekturą Mickiewicza”53.
Ślady terminowania u Dostojewskiego są szczególnie wyraźne w przedwojennych powieściach Iwaszkiewicza. Świetny znawca literatury rosyjskiej
i polskiej — Ryszard Przybylski — zauważył, że motyw sobowtóra w powieści Iwaszkiewicza Hilary, syn buchaltera (1923) wywodzi się z utworów Dostojewskiego i Edgara Allana Poego, w których drugie „Ja” „zapędza bohatera do domu obłąkanych lub zmusza do samobójstwa”54 (bohater
powieści Iwaszkiewicza zwariował i popełnił samobójstwo).
Aleksander Wat wspominał, że będąc redaktorem wydawnictwa, poradził Iwaszkiewiczowi wstawić do powieści Pasje Błędomierskie (1938)
wzmiankę o Dostojewskim: „nawet mu wskazałem, że schemat Dostojewskiego już jest tak gęsty, że trzeba gdzieś wstawić słowo Dostojewski. I rzeczywiście wstawił: «rozmawiamy jak w powieści Dostojewskiego»” 55.
I w późniejszych utworach Iwaszkiewicza da się odczuć „promieniowanie” motywów i wątków Dostojewskiego, przenikających do rozmyślań
i działań bohaterów polskiego pisarza. Badacze wskazywali na nie na przykład w noweli Matka Joanna od aniołów (1946)56. Zawarte w niej rozmyślania o miejscu jednostki w historii, bezsilności człowieka usiłującego wywrzeć wpływ na jej bieg, daremności indywidualnego buntu przeciwko złu
i konieczności dążenia do tego buntu, do wewnętrznej wolności jako naturalnej właściwości człowieka i warunku jego istnienia świadczą o dialogu
z ideami filozoficznymi Dostojewskiego. Sens ideowy jednej z ważniejszych nowel Iwaszkiewicza Wzlot (1957), polemicznej w stosunku do Upadku Camusa, też pozostaje w kręgu problemów, postawionych przez Dostojewskiego. „Od Wzlotu Iwaszkiewicza bliżej do Dostojewskiego niż do francuskiego egzystencjalizmu z lat pięćdziesiątych” — pisze w związku z tym
52
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Stanisław Burkot57. Nowela Iwaszkiewicza mówi o granicach wolności i zależności człowieka od otoczenia i o tym, że prawdy o człowieku trzeba szukać nie w sferze abstrakcji filozoficznych, lecz na samym dnie jego psychiki.
Dostojewski odegrał znaczną rolę w rozwoju intelektualnym i artystycznym wszystkich pokoleń pisarzy polskich XX wieku. „Rozczytywaliśmy się
w Dostojewskim” — wspominał Stanisław Piętak o sobie i swoich rówieśnikach, którzy weszli do literatury na początku lat trzydziestych XX w. 58
W latach wojny powieść Zbrodnia i kara wpadła do rąk Tadeusza Różewicza. „Przeczytałem Zbrodnię i karę może 15, a może 20 razy, we fragmentach czytam ciągle. Nie jest już lekturą, ale częścią mojego życia” —
pisał Różewicz59. Poeta uważał, że w jego twórczości toczy się „ciągły dialog … z Dostojewskim, Stawroginem, z Raskolnikowem, z biesami…”60.
Pasjonował się Dostojewskim lider młodej prozy polskiej lat pięćdziesiątych Marek Hłasko61. Jak twierdzi badacz literatury współczesnej Edward
Balcerzan, „Marek Hłasko wyrósł z Biesów. (…) Demoniczna postać Nikołaja Stawrogina stała się dla Hłaski ostrzeżeniem przed nihilistycznym
jadem wolnomyślicielstwa”62.
Stefan Chwin, przedstawiciel pokolenia, które weszło do literatury w latach osiemdziesiątych, wyznaje: „Dostojewski odegrał ważną rolę w moim
życiu”63. Stawianie przez Dostojewskiego „na ostrzu noża” najważniejszych
spraw — walka między dobrem a złem, dramat rozdartej świadomości, upadek i zmartwychwstanie, poświęcenie i ofiarność, wielkie klęski i nadzieje, szalone marzenia — współbrzmią, zdaniem Chwina, z romantyczną barwą kultury polskiej, w atmosferze której wychowywał się polski pisarz i dlatego Dostojewski tak wiele znaczył w jego samookreśleniu duchowym.
Wielkość Dostojewskiego według Chwina polega na tym, że jego bohaterowie „domyślają wszystko do końca” — czy to Iwan Karamazow, dopuszczający
istnienie wolności absolutnej i jej zbyteczność dla ludzi, czy też student Raskolnikow, którego logikę przejęły dzisiaj miliony ludzi. „W Ameryce Łacińskiej —
pisze Chwin — gdzie głód szaleje bez żadnych ograniczeń i całe rodziny miesz57

S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, Warszawa 1991, s. 112.
S. Piętak, Portrety i zapiski, Warszawa 1963, s. 23.
59
Cyt. wg: Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2002, s. 202.
60
Cyt. wg: T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990, s. 290.
61
Zob. М. Хласко: Красивые, двадцатилетние. М. Иностранная
литература, 2000. С. 177.
62
E. Balcerzan, Zuchwalstwa samoświadomości, Lublin 2005, s. 202.
63
S. Chwin, Kartki z dziennika, Gdańsk 2004, s. 150.
58

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

107

kają jak brudne zwierzęta w tekturowych budach, poglądy studenta podzielają
nawet niektórzy katoliccy księża, wyznawcy «teologii wyzwolenia». (…) Bogiem
«teologii wyzwolenia», co z pewnością nie zdziwiłoby Dostojewskiego, jest bowiem Chrystus z karabinem, Bóg błogosławiący ideałom rewolucyjnej sprawiedliwości, Chrystus, przyjaciel Che Guewary, a nawet samego Fidela Castro”64.
Literatura powinna walczyć ze złem, lecz aby pełnić taką funkcję, powinna wiedzieć, co to jest dobro a co to zło, dlatego Chwinowi „bliższa
jest literatura, która pyta o to, co to jest dobro a co to zło” 65.
Na to — zasadnicze w jego twórczości — pytanie pisarz rosyjski nie
daje ostatecznej odpowiedzi. Możliwa jest zatem różna interpretacja stworzonych przez niego postaci. Znaczne zainteresowanie wywołała w Polsce
przyjacielska polemika między wybitnymi uczonymi — Marią Janion i Ryszardem Przybylskim o Stawroginie z Biesów. Dla Przybylskiego Stawrogin, odrzucając Chrystusa, odrzucił idealne „ja” człowieka i tym samym
przekreślił siebie jako indywidualność. „Tylko wiara może zatrzymać ideę
w człowieku i uczynić z niego osobę” 66. Janion w „zimnym szaleństwie”
Stawrogina podkreśla immoralizm, w którym kryją się źródła jego tragizmu, a „porzucenie mirażu boskości” może być, jak o tym pisał Camus
w Człowieku zbuntowanym, krokiem do możliwości bycia człowiekiem 67.
Głęboką myśl o Stawroginie i jego „sobowtórze” kapitanie Lebiadkinie z jego dziwnymi, epigońskimi, grafomańskimi wierszami wypowiedział
Balcerzan: „Stawrogin był modernistą, nieprawdaż? Do panteonu patronów
naszej epoki — postmodernistycznej — coraz głośniej puka kapitan Lebiadkin”68. A w związku z popularnością Dostojewskiego we współczesnej
Polsce profesor Uniwersytetu Poznańskiego Balcerzan zaznacza: „A i moi
studenci ostatnio zbiesili się na punkcie Biesów” 69.
Wpływ Dostojewskiego na polskich pisarzy drugiej połowy XX wieku
tworzy niezwykle barwny obraz. Nie należy sprowadzać tego wpływu do
sumy poszczególnych naśladownictw i zapożyczeń. Prawdziwa literatura
nie może zrodzić się z naśladownictwa, wpływ na nią genialnego artysty
mierzy się odzewem, z jakim spotyka się jego twórczość w duchowym życiu
społeczeństwa, tymi tendencjami w sztuce i myśli, które on wyznaczył i które przyjmują lub odrzucają kontynuatorzy jego dzieła. Pod tym względem
sława Dostojewskiego w Polsce nie ma sobie równej.
64
65
66
67
68
69
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba

Oryginalnoœæ cytatu.
Wêgierskie przetworzenia Gombrowicza
Nie będzie tu mowy o całości recepcji dzieł Witolda Gombrowicza na
Węgrzech, co w tym miejscu byłoby przedsięwzięciem raczej nierealnym.
Gombrowicz, obok Mrożka, jest na Węgrzech najbardziej znanym i uznanym polskim autorem współczesnym, jego sztuki są stale obecne w repertuarach teatrów i prawie wszystkie jego utwory ukazały się w tłumaczeniu.
Wydawnictwo Kalligram ma osobną serię dzieł Gombrowicza, w której wychodzą dawniej już wydane dzieła w nowym tłumaczeniu, ostatnio właśnie
Trans-Atlantyk. Pierwsze teksty Gombrowiczowskie zaczynały ukazywać
się po węgiersku w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, a były to
przeważnie krótkie teksty lub fragmenty utworów. Dlatego sporo węgierskich intelektualistów czytało jego utwory w obcym języku, zwłaszcza
w niemieckim tłumaczeniu. Do nich należy dwóch czołowych pisarzy, o których będzie tu mowa, István Eörsi i Péter Esterházy.
Czym Gombrowicz zachwyca Węgrów? W skrócie dość ogólną odpowiedź można znaleźć w historii kultury węgierskiej, w której brakuje kilku momentów, które ma kultura polska, a Węgrzy są świadomi tego braku.
Właśnie takim elementem bardzo atrakcyjnym jest stała obecność kultury
awangardowej i alternatywnej, które są immanentnym składnikiem polskiej
tradycji kulturalnej, uważanej za narodową. Dlatego dla wielu węgierskich
odbiorców ukazanie się utworów Gombrowicza oznaczało jakby znalezienie brakujących rozdziałów kultury węgierskiej. Sformułowanie to właśnie
jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ węgierscy czytelnicy z niesłychaną
łatwością wchodzą w jego świat, z podobnej pozycji patrzą na świat zaPOSTSCRIPTUM 2006
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chodu, i imperatyw bez przerwy uprawianej komparatystyki wzbudza w nich
podobne kompleksy (wystarczy tu przypomnieć mitologiczną formułę „zacofania”).
Jest rzeczą zastanawiającą, że dwóch wybitnych współczesnych węgierskich pisarzy, którzy już sprawdzili się na arenie międzynarodowej, Péter
Esterházy i István Eörsi, nawiązują w swoich utworach do dzieł Gombrowicza i pozostają przez dłuższy czas przy lekturze i twórczym przetworzeniu dzieł autora Pornografii. Przetworzenia te mają zupełnie odrębny
charakter. Esterházy, dzięki swemu parodystycznemu wykorzystaniu operacji cytowania, co oznacza jeszcze głębsze pokrewieństwo z polskim pisarzem, czym zajmiemy się później, korzysta z cytatów dzieł Gombrowicza, odsłaniając swój stosunek do autora Ferdydurke 1. István Eörsi natomiast napisał swój dziennik, podczas lektury Gombrowicza, pt. Mój czas
z Gombrowiczem, który niedawno ukazał się nakładem Instytutu Badań Literackich2. Są to zapisy prowadzone systematycznie, niekiedy z przerwami, przeważnie przy lekturze Dziennika, ale czasem zajmuje się również
innymi jego utworami. Jest to swoista interpretacja, raczej komentarz z wieloma dygresjami na tematy poruszone przez polskiego pisarza, „dośpiewując własny wariant do pieśni Gombrowicza”. Owo „dośpiewanie” jest właśnie gatunkiem „przetworzenia”, o którym jest mowa w tytule tej pracy.
Na czym polega więc „przetworzenie” Gombrowicza? W przypadku
Eörsiego jest to rodzaj swoistego „użycia”, glosowania, komentowania,
a przede wszystkim selekcji tematów. O „użyciu” literatury i jego opozycji, pracy „egzegety” napisał Michał Paweł Markowski 3:
Jak możemy czytać (interpretować) literaturę? Otóż — mówiąc najogólniej —
na dwa, niewspółmierne sposoby. Można czytać ją ze względu na nią samą, na
jej autonomiczny charakter, język, którego używa, lub świat, jaki kreuje, ale
można ją też czytać, pozbawiając ją owej autonomii i traktując ją jako pretekst
do tworzenia wypowiedzi na zgoła odmienny temat.

Pierwszy sposób Markowski nazywa egzegezą, drugi zaś użyciem. Egzegeta jest zawsze skazany na przedstawienie kryteriów odróżniających
1
Por. J. Tynianow, O parodii, przeł. A. Dudek, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ” z. 3.: Ironia, parodia, satyra, Kraków 1988. Cyt. za: R. Nycz, Tekstowy
świat. Warszawa: IBL 1993, s. 155.
2
I. Eörsi, Mój czas z Gombrowiczem, przeł. Jerzy Snopek, Warszawa: IBL
2005.
3
M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa: IBL
2002, s. 399-400.
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znaczenia właściwe od niewłaściwych i w konsekwencji zaczyna wikłać się
w dyskusję na temat prawomocności interpretacji. Cytując dalej Markowskiego:
w przeciwieństwie do egzegety użytkownik nie troszczy się o żadne kryteria
prawdziwościowe, gdyż zależy mu przede wszystkim na skuteczności własnego działania, do którego zachęciła go literatura. (...) Egzegeta podtrzymując tezę
o autonomii swego przedmiotu, podtrzymuje jednocześnie marzenie o autonomii własnej dyscypliny, bez której miałby kłopoty w świecie pozbawionym
wyrazistych granic. Z kolei użytkownik dąży do zniesienia barier między literaturą a nieliteraturą, gdyż bariery te raczej przeszkadzają mu w życiu, niż
pomagają (...). W związku z tym egzegeta będzie się upierał przy ograniczaniu
swobody interpretacji, użytkownik zaś będzie domagał się prawa do absolutnej swobody.4

Jakkolwiek skrajne wydają się te dwa sposoby czytania, możemy chyba stwierdzić, że Eörsi wybrał drogę użycia. I tu musimy zadać pytanie:
dlaczego, w jakim celu?
Wpierw najlepiej zacytujmy samego autora:
W pięćdziesiątym dziewiątym roku życia Eörsi postanowił, że swą osobę, a mówiąc dokładniej wszystko to, co z niej może dyskursywnie (ale posługując się
także środkami pisarskimi) wyrazić, doczepi niczym balonik do nazwiska Gombrowicza, szybującego już na wysokim niebie naszej kultury. (...) Eörsi wyczuwał w Gombrowiczu prowokacyjną i orzeźwiającą jednoczesność tożsamości
i odmienności... I zawiązując na tym nazwisku sznureczek balonika pomyślał,
że nie musi usprawiedliwiać swej działalności tylko tym, (...) że błąkając się
pośród rozmaitych refleksji Gombrowicza, oferuje wydzielinę swego mózgu,
która nie jest ich godna. Tak czy inaczej, sformułowanie to kwestia łaski —
pomyślał Eörsi z wiarą w siebie, wypływającą z jego biologicznego optymizmu.5

Eörsi z całą pewnością nie czytał znanego artykułu Janusza Sławińskiego
napisanego dokładnie 30 lat temu, w roku 1976 pt. Sprawa Gombrowicza,
w którym Sławiński ostrzega przed lawinowym narastaniem pisania o Gombrowiczu ciągle używającym jako narzędzi badawczych własnych kategorii pisarza: Formę, Gębę, Niedojrzałość, Międzyludzkie, itd i dodaje: „Przyrost nowej problematyki jest niewspółmiernie mały w stosunku do ilościowego przyrostu literatury przedmiotu”6. Z powyższych uwag i z innych za4

Tamże.
I. Eörsi, Mój czas z Gombrowiczem, dz. cyt., s. 211-213.
6
J. Sławiński, Sprawa Gombrowicza, w: tegoż, Teksty i teksty, Warszawa: PEN
1990, s. 162-164.
5
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pisków jednak wynika, że Eörsi w jakiejś mierze był świadom tego, na jakie niebezpieczeństwo się wystawia, na jaką naraża się kompromitację.
Podąża on tym wydeptanym tropem, o którym wspomina Janusz Sławiński. Dla niego Gombrowicz był wielkim odkryciem, a celem pisania dziennika było tak samo scalanie samego siebie i postawienie sobie pomnika,
jak dla polskiego pisarza. Obaj byli opętani pragnieniem „bycia” poprzez
słowo pisane.
Choć Eörsi przeczytał wszystkie dzieła Gombrowicza, z pewnością nie
miał dobrego rozeznania w „literaturze przedmiotu”, był „naiwnym” czytelnikiem utworów polskiego prozaika. Czasem ogarnia go rozpacz. Kiedy
poglądy polskiego pisarza są niewspółmiernie różne od jego własnych, moralista Eörsi z pokorą ustępuje, np. w takim przypadku:
Ze zdumieniem i satysfakcją stwierdzam, że to, co Gombrowicz łączy z katolicyzmem, ja sam wiążę z marksizmem. Wszystko jedno, w jakim — dążącym
do wyłączności — systemie objaśniania świata wychowywaliśmy się. Jeśli ma
on humanistyczne korzenie i jeśli nasz rozwój jest organiczny, to od rozbieżnych założeń możemy dojść do zbliżonych konkluzji.7

Przedmiotem książki jest życie prawdziwego Gombrowicza i prawdziwego Eörsiego. Ale wytyczony cel jest swoiście estetyczny: urzeczywistnić to, co w życiu jest niemożliwe, przeżyć i pozwolić przeżyć jak inny
człowiek doświadcza świat. Wejść w jego głowę nie tak jak chirurg, który
otwiera mózg, lecz w taki sposób, żebyśmy zobaczyli to, co widzi właściciel głowy, z jego osobistego punktu widzenia, jego własne przeżycia osobiste. Ale „wyprawa w kosmos drugiego człowieka” Eörsiego jest możliwa tylko w kosmos Gombrowicza przez siebie wykreowanego. W tym świetle nic dziwnego, że w książce Mój czas z Gombrowiczem niektóre pytania
postawione przez Eörsiego o problemach poruszonych w Dzienniku zostają
bez odpowiedzi. Oto przykład z rozdziału pt. Sprawy żydowskie 1, reakcja
Eörsiego na stwierdzenie Gombrowicza o tym, że egzystencja prywatna
Schulza go nie interesowała, był dla niego świadomością i wrażliwością in
abstracto: „prowincjonalny wpływ oznaczał dla Gombrowicza dom, z którego wyruszył on w drogę, natomiast Schulz — obcy świat? Ale przecież
Argentyna interesowała Gombrowicza nie tylko in abstracto, przecież obcy
Schulz pisał polsku i w dodatku — jak autor Ferdydurke przyznawał —
na światowym poziomie. 8” Bardzo charakterystycznie pokazuje postawę
Eörsiego na przykład następujący fragment:
7
8
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Dlaczego Gombrowicz nie lubi Kafki? Dlaczego uważa go za nudnego? Nie
mam wprawdzie pod ręką dowodów na piśmie, ale mocno podejrzewam, że
osobowość autora Procesu odpycha go. Dla Gombrowicza nie do przyjęcia są
te mimowolne odsłanianie rany i instynkt ukrywania się przed światem, nieustannie wojujący z nieodłącznym atrybutem istoty pisarza: pragnieniem wyrażenia samego siebie. Wielkie „ja”, które nie stara się zdobyć uznania — czyż
Gombrowicz nie mógł tego odbierać jako prowokację wymierzoną w jego „ja”?9

Gdzie indziej węgierski autor pisze z rozpaczą: „na próżno czytam
Dziennik, na próżno fantazjuję, daremnie rozumiem, i czuję, jestem na zewnątrz, nie mogę dotknąć od środka jego skóry, jego samotność, nawet wyartykułowana, stanowi inny świat, gdybym tak mógł się doń przebić, i z powrotem do siebie, ale już razem z kosmosem, który przypadkowy zbieg okoliczności nazwał jego imieniem”10.
W postaci zwanej Gombrowiczem jakoś nie widać Gombrowicza-artysty, Gombrowicza-prześmiewcy i błazna, brak więc aspektu literackości
w samym akcie wchodzenia w interakcję. Dorywcze wyłapywanie chwilowych, czasem przypadkowych sformułowań, jakkolwiek Eörsi stara się respektować podmiotowość polskiego mistrza, nie sprzyja skuteczności wyprawy w głębiny jego osobowości i dzieła. Gombrowicz Eörsiego jest wielkim myślicielem i polemistą środkowoeuropejskim o tragicznym obliczu,
udręczonym dylematami moralnymi, lękami i kompleksami, snującym rozważania o komunizmie i żydostwie, o polskości, religii i eschatologii, o ziemi Ulro, o bólu, o śmierci i umieraniu i o diable. Nie brak tutaj rozmyślań
na temat słynnej ręki kelnera i żuku, a najbardziej udane partie książki to
może komparatystyczne ujęcia Gombrowicza i Aschenbacha Tomasza
Manna oraz polskiego mistrza i Buñuela. Całkowicie brak w tej postaci
gracza, gustu do karnawalizacji, nie ma wyśmiewania wszelkiego sacrum,
ani wiecznego prowokatora. Może nie szkodziłoby, gdyby Eörsi miał w sobie choć odrobinę żyły „egzegety”. W przestrzeni nienaruszalnych Gombrowiczowskich tekstów toczy się walka między Gombrowiczem Eörsiego
i Eörsim Mojego czasu z Gombrowiczem.
Drugiego nas tutaj interesującego pisarza, Pétera Esterházyego łączy
wiele wspólnego z Gombrowiczem. (Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że urodzony w 1950 roku Esterházy już w młodym wieku
osiągnął światową sławę, w której niemałą rolę odgrywało jego pochodzenie.) W eseju pt. „Nieprzyjemny gość” Esterházy opowiada o tym, że po
raz pierwszy zetknął się z nazwiskiem Gombrowicza w Vence, u swojej
9
10

Tamże, s. 85.
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cioci, hrabiny Károlyi, która miała w tej miejscowości fundację dla artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. „Wielki pisarz, wielki nieprzyjemny” — brzmiały słowa hrabiny. 11 W tymże eseju dowiadujemy się, że
pierwszą książką Gombrowicza przeczytaną przez Esterházyego była Pornografia. Ma to znaczenie dla późniejszych operacji cytowania węgierskiego pisarza. Podobnie do polskiego mistrza Esterházy intensywnie rości
pretensje do tego, by sam został naczelnym interpretatorem i sędzią własnych dzieł, choć tej roli otwarcie nie podejmuje, lecz świadomie tworzy
skomplikowane i sprzeczne sytuacje, które sprawiają, że on staje się jedynym źródłem interpretacji. Esterházy nie pisze dziennika, autokomentarze
znajdujemy w obrębie poszczególnych utworów. Węgierski gombrowiczolog, Lajos Pálfalvi zauważa, że w utworach obu pisarzy spotykają się dwie
przeciwstawne tendencje. Pierwsza to wyznawanie swej „nieoryginalności”,
druga służy automitologizacji.12
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia dla
węgierskich czytelników najczęściej cytowane fragmenty Dziennika Gombrowicza były przede wszystkim balsamem na gnębiące ich poczucie drugorzędności, tzn. na typowy los środkowoeuropejski, o czym już wspomniano na początku referatu. Esterházy w swoich szkicach wiele razy powołuje się na przykład Gombrowicza kiedy jest mowa o sposobie myślenia o narodzie. Ale dla Esterházyego ważny jest nie tylko Gombrowicz-filozof
i Gombrowicz-moralista, ale również Gombrowicz-gracz, a przede wszystkim Gombrowicz-parodysta. W czasie swojego debiutu uprawiał on, używając terminu Głowińskiego, „parodię konstruktywną”13, tak jak Gombrowicz. Dialog z innymi tekstami Esterházy buduje na cytatach i kryptocytatach, stosując swoistą technikę kolażu, dla którego najważniejsze cechy to
niespójność, wieloznaczność, metajęzykowość i intertekstualność14. Jego
upodobanie do anegdoty i niesłychane inwencje językowe też zbliżają go
do Gombrowicza, ponieważ obu pisarzy nawiązuje do tradycji kultury rodzimej, zwłaszcza do tradycji przekazu ustnego. Zbieżność dwóch pisarzy
dotyczy więc raczej formy porozumiewania się z czytelnikiem, a nie treści
lub problematyki utworów. Główne dzieło Esterházyego z tego okresu
11
P. Esterházy, A halacska csodálatos élete. Pannon könyvkiadó, Budapest
1991. 63-66.
12
L. Pálfalvi, A paródia lehetőségei. Gombrowicz és Esterházy. Életünk 1987.
10. 467-474.
13
M. Głowiński, Parodia konstruktywna. (O „Pornografii” Gombrowicza),
w: tegoż, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa: PWN 1973, s. 279-303.
14
Por. R. Nycz, Tekstowy świat, dz. cyt., s. 195.
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wyszło w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia pt. Wstęp do literatury pięknej (Bevezetés a szépirodalomba)15 i oznaczało przełom w historii literatury węgierskiej, jako esencja ujawniania świata epickiego
w przestrzeni wydarzeń językowych.
Esterházy, wyjmując z całości jednego utworu fragment, który przeszczepia do drugiego, w swojej twórczości postępuje zgodnie z zasadą Wittgensteinowskiej filozofii języka, którą cytuje we Wstępie, i według której
znaczenie jest uzależnione od użycia, czyli od kontekstu, sugerując oczywiście, że osoba cytująca nie chce przyjąć oryginalnego znaczenia cytowanego i cytatowi nadaje przenośną, metaforyczną rolę, stwarzając spięcie między dwoma tekstami, a z tym jednocześnie utrudnia sytuację czytelnikowi, który chciałby sobie ustalić, co jest ważne i co nieważne w utworze, z którego pochodzi cytat — jednym słowem cytowanie dokonuje przewartościowania i podejmuje dyskusje z tradycją.
W obszernym dziele Wstępu cytat Gombrowicza spotykamy już na
pierwszej stronie jako motto. Jest to jednocześnie wyznaczanie tradycji myślowej i literackiej, do której Esterházy nawiązuje. Cytat Gombrowicza pochodzi oczywiście z pierwszej strony Dziennika, i powtarza cztery razy „ja”.
Ale na tym nie koniec. Obok Gombrowiczowskiego motta jest jeszcze jeden cytat, parafraza Sartre'a: „Ja — to inni”. Węgierska badaczka Julianna
Wernitzer zauważa, że oryginalny cytat Sartre'a („Piekło — to inni”) interpretował również Theodor W. Adorno, dochodząc do wniosku, że w swoim dramacie Sartre przywołuje jeszcze jedno znaczenie egzystencjalne:
piekło — to my. 16 Esterházy połączył te dwa znaczenia w jedno, a z tym
powołuje cały system skojarzeń dla „Ja — to inni” oraz „Piekło: to ja” 17.
W ten sposób „ja”, potwierdzając siebie, znika w wielości, likwidując
własną egzystencję. Nie zostaje to bez znaczenia dla odbioru cytatu Gombrowicza. Gombrowicz wiele razy występuje na stronach Wstępu, czasem
tylko jego nazwisko w całości lub w ludycznej intarzji, np. z Céline'em
(gombra vicsorgó szelindek 18) lub fragmenty jego tekstów.
Już wspomnieliśmy o tym, że pierwszą powieścią Gombrowicza, którą
Esterházy przeczytał, była Pornografia. Według krytyków nie może być
przypadkiem, że węgierski pisarz napisał powieść pt. Mała węgierska pornografia, będącą cyklem anegdot, głównie węgierskich z czasów komuni15

P. Esterházy, Bevezetés a szépirodalomba. Magvető, Budapest 1986.
Zob. J. Wernitzer, Idézetvilág, avagy Esterházy Péter, a Don Quijote szerzője.
Jelenkor, Pécs 1994. 81.
17
P. Esterházy, Bevezetés a szépirodalomba, dz. cyt., s. 395.
18
Tamże, s. 242.
16
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zmu, gdzie żart „zajmuje miejsce ciężkich, wiele znaczących myśli”19. Powieść ta stanowi również część Wstępu. Tytuł węgierskiej powieści jako
cytat, który sam jest tytułem, pomnaża i komplikuje możliwości interpretacji. Powieść Gombrowicza służy w tym wypadku jako mroczne i raczej
ponure tło tragikomicznym anegdotom o czasach w gruncie rzeczy bardzo
tragicznych.
We Wstępie najwięcej fragmentów z tekstów Gombrowicza jest cytowanych właśnie z Pornografii. W rozdziale pt. Zależna (Függő)20 czytamy
akapit z piątego rozdziału Pornografii, rzekomo nie mający żadnego bezpośredniego kontekstu, ale jeżeli znamy oryginał, zauważamy, że to jest
jeden z ważniejszych fragmentów polskiej powieści, który jest kontynuowany w następnym rozdziale, gdzie dostajemy odpowiedź na pytanie o sens
danego fragmentu. Otóż, w szóstym rozdziale Pornografii jest fragment
o chłopięcości, chłopcu, który „włamuje się w dorosłość” i „zapragnął grasować w naszej dorosłości” 21. I tu staje się jasne, że fragment ten podkreśla, że wspólnym tematem pięciu osobnych części Wstępu jest dojrzewanie, stan przejściowy między niedojrzałością a dojrzałością, z całym skomplikowanym bagażem znaczeń podstawowych pojęć Gombrowiczowskich.
Na koniec może jeszcze jeden „przetworzony” fragment z innej książki Esterházyego pt. Spojrzenie hrabiny Hahn-Hahn (Hahn-Hahn grófnő pillantása22). Tytuł tej książki też jest cytatem, pochodzącym z pewnego listu
Heinego. Jest to swego rodzaju Bildungsroman i powieść podróży o historii Europy Środkowej. Akcja powieści toczy się wzdłuż Dunaju, jest ona
więc również powieścią, czyli anegdotycznie opowiadaną historią o Dunaju, uczestniku wydarzeń historycznych. Zapożyczony tutaj fragment z Iwony, księżniczki Burgunda23 dotyczy okliczności śmierci feldmarszałka Rommla, który w rzeczywistości pod presją popełnił samobójstwo w 1944 roku.
Rzecz dzieje się w mieście Ulm i w tej scenie nawet Dunaj przemawia. Esterházy przeniósł fragmenty z czwartego aktu Iwony, w którym trwają przygotowania do zamordowania bohaterki. Autor węgierski zmienił tylko postacie, tzn. nazwiska postaci. W roli króla Ignacego jest Hitler, Stauffenberg w roli księcia Filipa, Goebbels w roli Szambelana i Ewa Braun w roli
królowej Małgorzaty. Mimo parodii z potęgowanym efektem komizmu scena Esterházyego nie jest pozbawiona grozy.
19
20
21
22
23

116

Tamże, s. 422.
Tamże, s. 237-238.
W. Gombrowicz, Pornografia, Kraków: WL 1987, s. 48.
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Twórczość Esterházyego, mówiąc słowami Ryszarda Nycza, chyba „pozwala zdać sobie sprawę z tego, iż efekty oryginalności, autonomiczności
danej formy artystycznej mogły powstać w rezultacie zatarcia śladów prymarnej nieciągłości i heterogeniczności, a poszczególne elementy tworzące jedność formalną utworu mogą być zarazem składnikami innych systemów — co w ogólności uwrażliwia na intertekstualną naturę dzieła sztuki”24. A dzięki obu pisarzom, Eörsiemu i Esterházyemu, Gombrowiczowi
udało się utorować drogę do węgierskiej tradycji literackiej.

24

R. Nycz, Tekstowy świat, dz. cyt., s. 223.
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Nguyen Chi Thuat
Hanoi University of Foreign Studies
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Zainteresowanie literatur¹ polsk¹ w Wietnamie
Na początek zapytajmy: jak literatura polska może budzić zainteresowanie w Wietnamie, w kraju dalekiego Wschodu, tak różniącym się kulturowo, zwyczajowo, historycznie, cywilizacyjnie od Polski? Podam na to
trzy przykłady.
Przykład pierwszy: w dziesięciotomowej encyklopedii mającej się ukazać w Hanoi w najbliższym czasie, pod hasłem „Literatura polska”, obok
innych światowych potęg literackich, znajduje się obszerny artykuł mojego autorstwa opisujący wspaniałą literaturę Polaków od jej zarania do chwili
obecnej. Zawarto tam fragmenty z utworów takich pisarzy, jak: Wisława
Szymborska, Ryszard Kapuściński czy Kazimierz Orłoś.
Przykład drugi: w zbiorze tekstów do czytania, książce przeznaczonej
dla uczniów czwartej klasy, gdzie dominują autorzy wietnamscy, znalazły
się także fragmenty opowiadania polskiej debiutantki, Agnieszki Kowalczyk, pod tytułem W krąg.
Przykład trzeci: kilka lat temu pomagałem pewnej wietnamskiej nauczycielce w pracy podyplomowej na temat powieści So do (Szczęśliwy los)
wietnamskiego pisarza porównywanej z Karierą Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
Jak można tłumaczyć niesłabnące z biegiem czasu i mimo zmian zachodzących w obu krajach, zainteresowanie literaturą polską w Wietnamie?
Profesor Wiesław Olszewski z Instytutu Historii UAM, pionierski badacz
historii Wietnamu, autor między innym takich prac, jak Historia Wietna-
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mu i Polityka kolonialna Francji w Indochinach 1858 - 1908, tak pisze
o podobieństwach między Polską a Wietnamem: „Dzieli nas oczywiście
wszystko, nawet przynależność do różnych przecież kręgów kulturowych.
Ale są też wyróżniające podobieństwa. Choćby historia i jej aktualna rola.
Wietnam i Polska mają w sumie podobną i również ciekawą historię”.
W rzeczywistości nasze kraje i narody mają wiele wspólnego. A co do
literatury, najpierw spróbujmy wyjaśnić, jak doszło do tego, że literatura
polska staje się znana i cieszy się nieustającą popularnością wśród czytelników wietnamskich.
1. Wietnam, kraj otwarty na literaturę światową
Dzisiaj wszyscy wiemy, że w obliczu przemian politycznych i ekonomicznych zachodzących na całym świecie, znajomość języków obcych odgrywa coraz ważniejszą rolę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Żyjemy w dobie globalizacji — integracja narodów i kultur jest do
tego stopnia posunięta, że nie sposób przecenić korzyści płynących z umiejętności posługiwania się nie tylko językiem ojczystym. Wzrasta także fascynacja egzotyką.
Wietnamczycy, od początku istnienia swego państwa, byli świadomi, że
każda wspólnota, bez względu na miejsce zamieszkania, skoro żyje na Ziemi, musi zwrócić uwagę na związki z naturą i na związki z narodami sąsiadującymi. Nazywamy to środowiskiem społecznym. W przypadku Wietnamu warto podkreślić, że jego położenie geograficzne bardziej skłania do
tego, żeby jego mieszkańcy prowadzili politykę, która z jednej strony zapewnia zachowanie tego, co jest charakterystyczne dla swego narodu, z drugiej zaś uczyniłaby ludzi chętnych, otwartych na przyjęcie wartości kulturalnych innych narodów. Można z całą pewnością powiedzieć, że ta polityka się sprawdziła. Dowodem tego jest fakt, że Wietnam przyjął kulturę
hinduską w charakterystyczny dla siebie sposób i w wyniku czego w naszym kraju istnieje niepowtarzalna kultura Czamów z wietnamską odmianą
buddyzmu. Po przyjęciu kultury chińskiej, w Wietnamie jednocześnie istnieją konfucjanizm i taoizm. Kultura Zachodniej Europy przyniosła Wietnamowi chrześcijaństwo z jego nowymi wartościami kulturalnymi i materialnymi. Dominującą cechą charakterystyczną w procesie wielowiekowej
wymiany kulturalnej między Wietnamem a innymi krajami jest to, że kultura wietnamska jest uniwersalna, otwarta i integracyjna. W duchu tolerancyjności, zgodności, uniwersalności i dynamiczności Wietnamczycy konsekwentnie postępują w stosunkach z innymi ludźmi i ze środowiskiem społecznym, w tym także w dziedzinie militarnej i dyplomatycznej. Tym się
tłumaczy, dlaczego Wietnam, mimo że jest małym krajem, może być dumPOSTSCRIPTUM 2006
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ny ze swej niepowtarzalnej, pełnej tożsamości narodowej kultury. Charakterystyczne jest także to, że po tysiącleciu chińskiej i stuleciu francuskiej
dominacji, mimo prób wynarodowienia, naród wietnamski w dalszym ciągu istnieje i rozwija się.
Wietnamczycy zdają sobie sprawę, że integracja światowa i poszerzenie wymiany kulturalnej między przyjaciółmi na całym świecie przyczynia
się do tego, że najlepsze wartości kultury wietnamskiej są znane na arenie
międzynarodowej. Wietnamczycy są świadomi swego wkładu w piękno, rozmaitość i bogactwo kultury światowej. Z drugiej zaś strony dzięki wymianie mogą przyjmować najlepsze elementy kultury światowej dla zgłębienia, wzbogacenia tożsamości kulturalnej swojego narodu. Nie trzeba dodawać tutaj, że kultura, w tym i literatura, jest niewyczerpanym, zdrowym
źródłem dla rozwoju gospodarczego. Dziś wszyscy są przekonani, że nie
można budować kultury w oddzieleniu jej od rozwoju gospodarczego.
2. Uczenie się od innych to żaden wstyd
Wietnamczycy zawsze są świadomi tego, że ich literatura rozwija się
w niezwykle trudnych warunkach, bowiem ma źródło w ciężkim życiu narodu, który przez tysiące lat nie tylko musiał przymierać głodem, ale zmuszony był walczyć z silniejszymi od siebie napastnikami. W naszym kraju
często porównuje się naszą literaturę do dziecka zrodzonego na polu bitwy, które być może wydawałoby dzikie wrzaski. Ale, na szczęście, tak się
nie stało. Z ust tego dziecka, zamiast krzyku, rozległ się śpiew, głos narodu pełnego wiary we własne siły i kochającego całą ludzkość.
Porównując literaturę wietnamską z polską, nietrudno zauważyć, że ich
początki są bardzo podobne. W pierwszym okresie kształtowania się literatury wietnamskiej ogromny wpływ miała kultura chińska wraz ze sposobem jej zapisu. Stąd pomniki literatury wietnamskiej od XI wieku były inspirowane zarówno treściowo, jak i formalnie literaturą chińską. Wówczas
literatura polska rozpoczynała swoje dzieje utworami napisanymi po łacinie oraz pieśniami i hymnami mającymi charakter czysto religijny. Obie
nasze literatury przeżyły okres, kiedy zwykły Polak czy Wietnamczyk, ze
względu na język, jakim była pisana literatura narodowa, nie mógł być jej
czytelnikiem. Jednak mimo wszystko, nie da się zaprzeczyć, że kiedy polskim powieściopisarzom, Henrykowi Sienkiewiczowi i Stanisławowi
Władysławowi Reymontowi przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za znakomite powieści, Quo vadis i Chłopi, w literaturze wietnamskiej „powieść” istniała jako nazwa gatunku literackiego, ale o jego osiągnięciach nie mogło być mowy, bo książka zaliczająca się do tego gatunku
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pojawiła się w naszej literaturze po raz pierwszy dopiero w roku 1927 —
nosiła tytuł To Tam, a autorem jej był Hoang Ngoc Phach.
W literaturze wietnamskiej, zjawiskiem godnym uwagi jest to, że mające wielowiekową tradycję tłumaczenie i adaptacja obcych utworów literackich były uważane za działalność twórczą. Dzięki tłumaczeniom i adaptacjom w naszej literaturze powstało wiele arcydzieł, w tym Truyen Kieu
autorstwa Nguyen Du, tłumaczone na polski w roku 1975 i noszące polski
tytuł — Klejnot z nefrytu.
3. Czym się tłumaczy popularność literatury polskiej w Wietnamie?
Wietnamczycy, bardziej niż ktokolwiek, są świadomi tego, że przekład
literacki jest integralną częścią piśmiennictwa narodowego, a tłumaczenie
jest sztuką wyjątkowo silnie i głęboko zakorzenioną w umiejętnościach rzemieślniczych, ale angażującą bynajmniej nie błahy potencjał twórczej inwencji. Nasi rodacy bardzo dobrze rozumieją rolę piśmiennictwa przekładowego w kształtowaniu literatury narodowej, jego twórczy wkład w rozwijanie kultury literackiej społeczeństwa.
Wracając do historii, warto przypomnieć, że choć Wietnam i Polska nawiązały stosunki dyplomatyczne w roku 1950, o wiele wcześniej Wietnamczycy znali Polskę jako ojczyznę Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza czy Marii Curie-Skłodowskiej. Już w czasie walki z Francuzami o wolność i niepodległość kraju członkowie wojskowych
zespołów artystycznych tańczyli i śpiewali polskie piosenki, pieśni ludowe, a nasi poeci w przerwach między bitwami tłumaczyli Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza i wiersze innych polskich twórców. Z biegiem czasu,
coraz bardziej uświadomili sobie, że literatura polska, skoro wydała tylu
Noblistów, musi być wspaniała i godna naśladowania. Zasługuje zatem na
przybliżenie czytelnikom wietnamskim.
Warto przypomnieć, że dzięki pośrednictwu języka francuskiego, to co
napisano o Polsce i Polakach, dotarło do Wietnamu. Podczas okupacji francuskiej nasi intelektualiści znali Polskę jako kraj o bogatej kulturze, bogatych tradycjach narodowowyzwoleńczych. W najcięższych latach wojny
wietnamsko-francuskiej czytano Mickiewicza i śpiewano polskie pieśni ludowe. Wizerunek Polski stał się pełniejszy po tym, jak do walczącego Wietnamu przyjechali Arkady Fiedler, Wojciech Żukrowski czy Monika Warneńska. Po ich wizytach powstawały wspaniałe dzieła: książki, artykuły, reportaże. Niektóre z nich były, oczywiście, tłumaczone. Każdy chyba Wietnamczyk ma zakodowany obraz Polski jako kraju przyjaznego — otwartego na świat.
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Moda na Polskę zaczęła się jeszcze wtedy, gdy do walczącego z Amerykanami Wietnamu przyjeżdżali polscy artyści estradowi. Po zwycięstwie
żołnierzy Ho Chi Minha nad Dien Bien Phu przyjechało „Mazowsze”. Piosenka Kukułeczka kuka zrobiła prawdziwą furorę. Wietnamczycy pamiętają, że Polacy w różnych sytuacjach okazywali im pomoc. Przekazują z pokolenia na pokolenie przeświadczenie, że Polska była krajem, którego obecność w różnych komisjach międzynarodowych nadzorujących umowy o zaprzestaniu działań zbrojnych w Wietnamie zawsze budziła zaufanie i życzliwość jako naród przeżywający podobne cierpienia. Cierpienia narodów
znajdujących się pod jarzmem okupantów. Sympatia do wszystkiego, co
polskie, nie maleje do dziś. Nawet nazwa Polski w języku wietnamskim:
Ba Lan jest nacechowana ciepłem. Podczas gdy nazwy innych krajów są
bardziej urzędowe, wietnamska nazwa Polski w dosłownym tłumaczeniu
oznacza Trzy Kwiaty Magnolii. Tysiące Wietnamczyków przebywało w Polsce na studiach i stażach naukowych. Pobyt w Polsce wspominają oni bardzo mile, a po powrocie do kraju już tęsknią za językiem polskim, a zwłaszcza za literaturą polską. Czekają z niecierpliwością na wydanie książek
polskich autorów w języku wietnamskim i wspierają wszelkie działania
zmierzające w tym kierunku. Niektórzy wietnamscy absolwenci polskich
szkół wyższych obecnie zajmują wysokie stanowiska państwowe. Oni, bardziej niż ktokolwiek, są gotowi do popularyzacji literatury i kultury polskiej w Wietnamie.
Trzeba przyznać, że Wietnamczycy darzą Polaków sympatią i dlatego
tłumaczy się polską literaturę w Wietnamie. Nie wolno nam także zapomnieć, że w Polsce od kilku dziesięcioleci żyje liczna wspólnota Wietnamczyków. Wielu z nich nie tylko handluje lub prowadzi interesy, ale także
uczy się i tworzy własną literaturę. Reszta stanowi szersze kręgi czytelników i miłośników literatury polskiej.
4. Wietnamsko-polskie związki literackie i bogate tradycje
Od chwili, kiedy nieliczna grupa Wietnamczyków miała dostęp do literatury polskiej, najpierw za pomocą języka francuskiego, potem języka rosyjskiego i angielskiego, zaczęto tłumaczyć polskie utwory. Poezję polską
tłumaczyli znani poeci wietnamscy, należący do pierwszego pokolenia poetów współczesnych, działających w trudnych warunkach wojny. Wynikiem
ich ciężkiej pracy był wydany pod koniec lat pięćdziesiątych tom wierszy
polskich poetów, w tym fragmenty Pana Tadeusza.
Dalsze lata przyniosły inne przekłady tłumaczy miłośników literatury
polskiej w Wietnamie. Powodzenie u czytelników wietnamskich mieli m.in.:
Zofia Nałkowska, Władysław Broniewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy
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Andrzejewski. Należy wspomnieć jeszcze o pojedynczych wierszach i opowiadaniach. W latach osiemdziesiątych byliśmy świadkami szczytu popularyzacji literatury i kultury polskiej w Wietnamie. Co kilka lat organizowano „Tydzień polskich filmów”. W 1985 r. wydanie Quo vadis Henryka
Sienkiewicza w języku wietnamskim było wielkim wydarzeniem. W dwóch
następnych latach książka została wznowiona w dużym nakładzie, a autor
przekładu, Nguyen Huu Dung, został nagrodzony przez Związek Literatów
Wietnamskich. Sam Nguyen Huu Dung jest autorem przekładu kilkunastu
książek, m.in.: W pustyni i puszczy, Trędowatej, Znachora, Kariery Nikodema Dyzmy. Wśród najnowszych przekładów literatury polskiej wymienić można Faraona Prusa, Pianistę Władysława Szpilmana, tom opowiadań Andrzeja Wiśniewskiego, zbiór Myśli nieuczesanych Stanisława Jerzego
Leca. Fragmenty Lalki ukazały się w wietnamskim miesięczniku „Literatura na Świecie”, a powieść jako całość wydana zostanie w najbliższym
czasie. W druku jest także Antologia poezji polskiej w moim przekładzie.
Tak dużą ilość wydawanych przekładów utworów polskich zawdzięczamy
licznej grupie tłumaczy literatury polskiej na język wietnamski. Różni ich
zawód, ale łączy miłość do literatury polskiej. Kiedyś w Wietnamie literaturę polską tłumaczyli ci, którzy ją znali za pośrednictwem różnych języków obcych. Co ważniejsze, literatura ta bardzo im się podobała. Obecnie
sytuacja jest inna. Tłumaczami zostają zwykle ci, którzy są absolwentami
polskich szkół wyższych, zatem Polskę znają bardzo dobrze. Dzięki temu,
że świat w epoce Internetu staje się mały, obserwują oni rozwój literatury
polskiej na bieżąco, wiedzą, co warto czytać i tłumaczyć.
Zapotrzebowanie na tłumaczenia książek i artykułów z polskiej prasy
nie maleje. Pozwolę sobie posłużyć się własnymi przykładami. Większość
moich świeżo ukończonych artykułów o literaturze polskiej lub przekładów
redakcje przyjmują do publikacji z zadowoleniem. Sprzyjającym warunkiem jest to, że ja, wraz z wcześniejszymi i późniejszymi rocznikami polonistów, tworzymy teraz w Hanoi swoiste polskojęzyczne środowisko. To
nam przypada misja ambasadorów polskiej kultury. Po ukończeniu w Polsce studiów i staży jest nas w Hanoi i innych miastach blisko cztery tysiące. Wielu z nas zajmuje wysokie stanowiska. Szef telewizji wietnamskiej
ukończył filologię polską. Nic więc dziwnego w tym, że w programach raz
po raz pojawiają się akcenty znad Wisły. Można powiedzieć, że nie ma
w Wietnamie liczącej się gazety, która by nie publikowała tekstów literackich. Uwagę zwraca duża liczba tłumaczeń z polskiej literatury. Niemało
osób znających polski pracuje w redakcjach tych gazet i to oni w znacznej
mierze kształtują gusta czytelników.
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5. Nieważne, jaki jest obecny ustrój
Tak się złożyło, że gdy w roku 1986 w Wietnamie pojawiło się „Doi
Moi”, co znaczy po polsku „Transformacja”, parę lat później w Polsce, po
Okrągłym Stole, dokonują się przemiany w wielu dziedzinach, także w literaturze. Wietnamczycy interesują się tym, ponieważ uważają transformacje w Polsce za udane. Rozwój literatury polskiej w czasie przemian, problemy, z jakimi musi ona się borykać, jak i jej osiągnięcia są godne uwagi.
I co najważniejsze, tak jak w przeszłości, chcą nauczyć się czegoś od Polaków, nie zapominając, że w dalszym ciągu są oni mistrzami słowa. Nic
dziwnego, że kiedy w roku 1996 Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę
Nobla, Wietnamczycy uczcili to wydarzenie nie mniej hucznie niż Polacy,
a w wyniku wielkich starań, kilka miesięcy później wydano cały tom poezji polskiej Noblistki. Inną osobą, która budzi podziw i jest popularna
w Wietnamie, jest Ryszard Kapuściński. Ukazało się o nim kilka artykułów. Dziennikarze wietnamscy widzą w nim swego mistrza. Możemy także z całą pewnością powiedzieć, że choć zmienił się system politycznoekonomiczny w Polsce, a Wietnam także przeszedł na gospodarkę rynkową,
to nie zmieniła się miłość Wietnamczyków do literatury polskiej. I nic nie
wskazuje na to, by się miała zmienić.
Zainteresowanie literaturą polską w Wietnamie nie minęło z chwilą, kiedy w obu krajach zaszły zmiany ustrojowe i gospodarcze. Przeciwnie, Wietnamczycy w dalszym ciągu podziwiają wiersze Tadeusza Różewicza, powieści Stanisława Lema, reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Powodem tego jest częste ukazywanie się na łamach prasy wietnamskiej polskich utworów oraz opis polskich wydarzeń kulturalno-literackich. Częste są także
wzajemne wizyty pisarzy obu krajów, zwłaszcza wizyty wietnamskich pisarzy w Polsce. Tak więc możemy z zadowoleniem patrzeć na rozwój stosunków kulturalnych między Wietnamem a Polską. Oczekujemy wydania
kolejnych utworów polskich, poezji i prozy w języku wietnamskim.
Warto zwrócić uwagę na to, że warunkiem sprzyjającym tłumaczeniom
jest natura języka wietnamskiego. Nasz język jest monosylabiczny, lecz polifoniczny. Sylaby mają różne tony, co pozwala na jednoczesne oddanie
z wielką precyzją bogactwa melodii wiersza. Recytowanie wierszy przypomina śpiew, a matki śpiewające nad kołyską swych dzieci w rzeczywistości „recytują wiersze”. Dzięki temu język wietnamski sprzyja składaniu
wierszy. Nic dziwnego, że wielu Polaków, którzy mieli okazję przebywać
w Wietnamie, zauważyli, że prawie każdy Wietnamczyk pisze wiersze. Jest
w tym stwierdzeniu sporo prawdy. Prawdą jest także to, że mamy wielu
tłumaczy poezji. Życie tłumaczom ułatwia to, że wietnamskie utwory poetyckie mają różnorakie formy. Akademickie formy wywodzą się z Chin,
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ale przystosowały się do ucha Wietnamczyków. Formy, które powstały pod
wpływem poezji francuskiej, nadają poezji wietnamskiej akcenty współczesne i stwarzają jednocześnie rozległe możliwości ekspresji. Charakterystyczne dla literatury wietnamskiej jest to, że i w poezji, i w prozie przybiera
ona nowe formy, ale i nieustannie nawraca do form tradycyjnych. Mówię
to, by podkreślić, że przy pracy translatorskiej każdy wietnamski tłumacz
ma przed sobą bogate możliwości wyboru środków i form do wyrażania
w języku wietnamskim tego, co zawiera się w oryginale.
W działaniach mających na celu spopularyzowanie literatury polskiej
w Wietnamie swój wkład ma także Ambasada RP w Hanoi. Coroczne spotkania z tłumaczami, wydawcami, redakcjami gazet i działaczami kulturalno-literackimi, organizowane przez ambasadorów kolejnych kadencji, przyczyniają się do tego, żeby najnowsze wiadomości o rozwoju literatury polskiej docierały do czytelników wietnamskich. Jednocześnie są one okazją
do wyrażenia uznania dla tych, którzy swoim wysiłkiem i sympatią dla literatury polskiej czynią ją coraz bliższą jej miłośnikom. Można powiedzieć,
że przekładanie i publikowanie kolejnych utworów polskich autorów leży
nie tylko w interesie tłumaczy, ale i czytelników, którzy zawsze uważają
literaturę polską za wspaniałą i nie zapominają, że Polska to kraj muzyki
i poezji, skoro wydał na świat Chopina i Szymborską.
6. Pozycja literatury polskiej w Wietnamie w przyszłości, czyli będzie jak dawniej
W roku 1975, w przedmowie do wydanego w Polsce największego dzieła wietnamskiej klasyki — Truyen Kieu, autorstwa Nguyen Du, Tadeusz
Żbikowski pisze, że literatura wietnamska jest w Polsce prawie zupełnie
nieznana. Dziś, trzydzieści lat później, sytuacja literatury wietnamskiej
w Polsce nie poprawiła się. Książki o tematyce wietnamskiej pojawiają się
na polskim rynku księgarskim rzadko. Te, które się ukazują, to książki napisane przez Wietnamczyków mieszkających za granicą, nie mające nic
wspólnego z życiem naszych rodaków i nie dające pełnego obrazu naszej
literatury. Na całe szczęście, literatura polska w Wietnamie nie znajduje
się w podobnej sytuacji. Przykładem tego niech będą wysiłki istniejącego
w Hanoi od kilkunastu lat i rozwijającego się coraz lepiej Ośrodka Kultury i Języka Wschód-Zachód, którego jednym z głównych zadań jest opracowywanie i wydawanie przekładów utworów zagranicznych autorów. Dzięki niemu czytelnicy wietnamscy w ostatnich latach mają okazję podziwiać
utwory światowych sław literackich, które z różnych powodów do tej pory
nie były dostępne w naszym kraju. W planach Ośrodka Kultury i Języka
Wschód-Zachód jest między innymi wydanie książki pod tytułem Polscy
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Nobliści, łącznie z Lechem Wałęsą, oraz książki o Janie Pawle II, składającej się z życiorysu i twórczości Ojca Świętego. Skoro mowa o Janie Pawle
II, muszę dodać, że kilka lat temu mój przekład kilku wierszy Karola Wojtyły i artykuł przedstawiający poetycki wizerunek papieża miały w prasie
wietnamskiej duży oddźwięk i dały mi trochę rozgłosu. Kiedy Jan Paweł
II zmarł, sekcja wietnamska telewizji BBC w Londynie zwróciła się do mnie
z prośbą o wywiad.
W naszym kraju, po kilkudziesięcioletniej dominacji literatury rozrywkowej (popularnej), odnotowano tendencję powrotu do dawnej literatury
pięknej. Pojawiły się propozycje tłumaczenia utworów znanych, ponadczasowych, najlepiej reprezentujących swój kraj. W przypadku Polski wybrano dzieła Adama Mickiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i wielu, wielu innych. Dołączyli do nich
także najbardziej znani pisarze z młodego pokolenia: Andrzej Wiśniewski,
Katarzyna Grochola, Olga Tokarczuk. Tak więc wiele polskich utworów ma
szansę na tłumaczenie i publikację w Wietnamie.
Pracy translatorskiej jest jeszcze przed tłumaczami wietnamskimi ogrom.
Wyznaczają sobie w niej coraz wyższy pułap. Nie jest wykluczone, że na
wietnamski zostanie przetłumaczony Pan Tadeusz. Decyzja jest istotna tym
bardziej, że całkiem niedawno nasi koledzy po fachu z Korei z profesorem Cheong Byung Kwonem na czele, dokonali cudu, przekładając Mickiewiczowski poemat na język koreański; w związku z tym zorganizowano spotkanie w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie koło Poznania.
Pierwszym krokiem w kierunku przekładu polskiej epopei jest mój artykuł
w jednej z poczytnych wietnamskich gazet pod tytułem Adam Mickiewicz
i „Pan Tadeusz”.
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Tomasz Lisowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ
Hankuk University of Foreign Studies, Seul

Specyfika nauczania jêzyka polskiego na
Dalekim Wschodzie. Polonistyka w Hankuk
University of Foreign Studies w Seulu
W 2007 roku jedyna w Republice Korei polonistyka w Hankuk University of Foreign Studies będzie świętować swoje dwudziestolecie. Hankuk University of Foreing Studies (HUFS), którego dewizą jest hasło „Prawda — pokój — kreatywność”, istnieje od 1954 roku. Powstał tuż po zakończeniu wojny domowej w wyniszczonym jej skutkami kraju. Celem
przyświecającym założycielom tej uczelni było kształcenie profesjonalistów
w zakresie znajomości języków obcych oraz wiedzy o polityce międzynarodowej i międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Absolwenci
HUFS mieli walnie przyczyniać się do wydźwignięcia Korei Południowej
ze zniszczeń wojennych.
1987 roku za sprawą władz uczelni oferta dydaktyczna Uniwersytetu
została wzbogacona o nowy kierunek studiów — polonistykę, jak dotąd jedyną w Republice Korei. Jej założycielem i wieloletnim opiekunem jest profesor Byung Kwon Cheong. Departament Języka Polskiego wchodzi w skład
Wydziału Studiów Środkowo- i Wschodnioeuropejskich. Kadrę naukowodydaktyczną Departamentu tworzą koreańscy profesorowie: prof. Byung
Kwon Cheong, specjalista w zakresie literatury polskiej i prof. Jong Suck
Kim, specjalista w zakresie historii Polski, oraz wykładowcy: dr Kyong
Geun Oh, literaturoznawca; dr Yong Deok Kim, historyk; dr Seong Uen
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Choi, literaturoznawca; mgr Ji Yeong Kim, językoznawca; mgr Ok Jin Lee,
literaturoznawca; mgr Ji Won Lee, historyk sztuki i mgr Hyo Sung Kim,
językoznawca. Z kolegami koreańskimi współpracują wykładowcy zapraszani z polskich uczelni, z którymi Hankuk Univeristy of Foreign Studies
podpisał umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej. Pracowali tam dotychczas nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (między
innymi prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, prof. dr hab. Zofia Cygal-Krupa i dr Józef Pyzik) oraz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (między innymi prof. Jerzy Bańczerowski, dr hab. Piotr Wierzchoń
i dr Tomasz Lisowski), a w chwili obecnej dr Emilia Szalkowska.
W ostatnich latach na studia polonistyczne w Hankuk University of
Foreign Studies przyjmowanych jest około 40 studentów rocznie, którzy
uczestniczą w konwersatoriach w dwu równych co do liczebności grupach
dydaktycznych. Rok akademicki trwa od 1 marca do 28 lutego następnego
roku i dzieli się na dwa semestry po 16 tygodni każdy. W trakcie roku akademickiego studenci przystępują do egzaminów w czterech sesjach — dwa
razy w połowie każdego semestru i dwa razy na zakończenie każdego semestru. Ocena, jaką studenci otrzymują na koniec semestru, jest wypadkową czterech ocen: z egzaminu śródsemestralnego, z egzaminu na koniec
semestru, za aktywność podczas zajęć oraz za samodzielnie przygotowywane prace (referaty, wypracowania itp.). Studia licencjackie trwają 4 lata.
Zdecydowana większość studentów kończy swoją edukację na tym poziomie. Jednak zainteresowani absolwenci mogą podjąć dalsze studia podyplomowe — dwuletnie studia magisterskie, a następnie czteroletnie studia
doktoranckie. Hankuk University of Foreign Studies jak większość koreańskich uczelni wyższych jest uniwersytetem prywatnym. Studenci wnoszą
co semestr czesne.
Z punktu widzenia Koreańczyków Polska jest krajem odległym i egzotycznym. Kojarzona jest z takimi postaciami polskiej kultury, nauki i polityki, jak: Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II czy Lech
Wałęsa. Przeciętny Koreańczyk wie o okrutnym losie, jaki przypadł
w udziale naszemu krajowi w czasie II wojny światowej, słyszał także
o NSZZ Solidarność i o przełomie demokratycznym. Współczesna Polska
postrzegana jest w Korei jako kraj o wielkim potencjale intelektualnym
i ekonomicznym, dzięki któremu już wkrótce będzie ona odgrywać znaczącą
rolę w Unii Europejskiej. W tym kontekście ciekawe są motywy, które skłoniły młodzież koreańską do podjęcia trudnych przecież studiów polonistycznych.
Przeprowadzone przeze mnie badania wśród studentów Departamentu
Polskiego HUFS dowodzą, że najczęstszym powodem ich zainteresowania
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językiem i kulturą polską jest chęć zdobycia zatrudnienia na stanowiskach
kierowniczych w firmach z kapitałem koreańskim, inwestujących w Polsce (obecnie między innymi Hankuk Tires, SK Chemicals, LG Philips). Wyjaśnić należy, że ekonomiczne wykształcenie uzupełniające absolwenci polonistyki mogą zdobyć na magisterskich studiach ekonomicznych. Ten motyw przy wyborze kierunku studiów przyświecał głównie chłopcom, którzy stanowią około 50% wszystkich studentów polonistyki seulskiej. Na drugim miejscu znalazło się pragnienie zatrudnienia w dyplomacji lub innych
sektorach koreańskich służb publicznych. Wielu studentów zamierza zostać
w przyszłości tłumaczami języka polskiego, a także polskiej literatury.
W Korei niezwykłą popularnością cieszą się polskie książki dla dzieci. Na
ostatnim miejscu wymienić trzeba zainteresowanie polską kulturą — muzyką Fryderyka Chopina czy polską szkołą filmową. Pewna grupa studentów znalazła się na polonistyce przypadkowo, bez głębszych motywacji do
studiowania języka polskiego i polskiej problematyki. Bywa, że w trakcie
studiów w Departamencie Polskim u niektórych z nich zmienia się nastawienie z obojętnego na zaangażowane. 1 W rzeczywistości tylko najlepsi
absolwenci podejmują pracę zawodową na stanowiskach, na których wymagana jest znajomość języka polskiego. 2
Program czteroletnich studiów licencjackich można podzielić na trzy zasadnicze bloki tematyczne: 1. praktyczna nauka języka polskiego (konwersacja) oraz wiedza o języku polskim (gramatyka, leksyka, tłumaczenie, historia języka, zagadnienia językoznawstwa ogólnego z polską egzemplifikacją, język polskich mediów); 2. wiedza o kulturze polskiej (literatura polska, główne kierunki w polskiej sztuce, architekturze, muzyce); 3. wiedza
społeczno-polityczna i gospodarcza (historia Polski, aktualne problemy społeczno-ekonomiczne). Program studiów magisterskich oraz doktoranckich
w dużym stopniu, jeśli chodzi o podejmowane konkretne treści nauczania,
dostosowywany jest do potrzeb i zainteresowań uczestniczących w nich słuchaczy.
Do obowiązków wykładowcy z Polski zapraszanego do współpracy
przez władze Departamentu Polskiego należy prowadzenie zajęć nie tylko
z zakresu praktycznej nauki polszczyzny (konwersacja polska), ale także
z zakresu ligwistyki diachronicznej czy teoretycznej (historia języka pol1
Por. także: B. K. Cheong, Zajęcia z literatury polskiej na Hankuk University of Foreign Studies (Seul, Korea). Referat wygłoszony podczas III Kongresu Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 09 — 10.06.2006 r. Artykuł w druku.
2
B. K. Cheong, Stan i perspektywy filologii polskiej w Korei Południowej.
Artykuł w druku.
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skiego, językoznawstwo ogólne z polską egzemplifikacją). Drugą sferą jego
pracy naukowo-dydaktycznej są seminaria magisterskie oraz seminaria doktoranckie, których kulminacją są powstające na nich prace magisterskie czy
rozprawy doktorskie. Trzecia sfera jego działań, być może najważniejsza,
sprowadza się do bezpośrednich, indywidualnych konsultacji ze studentami.
Na specyfikę pracy polskiego wykładowcy z młodzieżą koreańską studiującą polonistykę składa się kilka czynników. Do najważniejszych zaliczyć trzeba niewątpliwie odmienność systemów języka polskiego i koreańskiego oraz odmienność paradygmatów kulturowych — polskiego, opartego na tradycji śródziemnomorskiej i chrześcijańskiej i koreańskiego, opartego na tradycji konfucjańskiej.
Język koreański genetycznie należy do rodziny języków ałtajskich, polszczyzna zaś jest językiem słowiańskim, w swojej genezie indoeuropejskim.
Geneza języka koreańskiego, podobnie jak i pochodzenie Koreańczyków,
nie jest jasna. Badania lingwistyczne nad językiem koreańskim, zainicjowane dopiero w XIX wieku przez uczonych zachodnich, doprowadziły do
sformułowania hipotezy o przynależności języka koreańskiego do rodziny
ałtajskiej, która skupia między innymi język turecki i mongolski.3 Dostrzeżono także podobieństwa systemowe i leksykalne z językiem japońskim,
które niektórych badaczy skłaniają do przekonania, że koreański i japoński wywodzą się od jednego prajęzyka, inni zaś chcą w nich widzieć koreańsko-japońską ligę językową. 4
Z typologicznego punktu widzenia natomiast język koreański jest językiem aglutynacyjnym, podczas gdy polszczyzna językiem fleksyjnym.5 Do
najważniejszych cech typologicznych języka koreańskiego należą. 6
1. Szyk części zdania typu SOV, czyli podmiot — dopełnienie —
orzeczenie, przy czym możliwy jest swobodny szyk części zdania,
a więc także układ OSV, czyli dopełnienie — podmiot — orzeczenie, jednak finalna pozycja orzeczenia jest obligatoryjna.
2. Brak inwersji w zdaniach pytajnych.

3

R. Harris, Roadmap to Korean, Seoul 2003, s. 65-66.
A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983, s. 79.
5
H. Ogarek-Czoj, R. Huszcza, G. Y. Choi, Podręcznik języka koreańskiego.
Część I. Kurs podstawowy, Warszawa 1997, s. 10.
6
H. B. Lim, K. P. Hong, S. I. Jang, Korean Grammar for International Lerners, Seoul 2001, s. 1-17.
4
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3. Liczne partykuły, przede wszystkim dołączane do rzeczowników,
wyrażające relacje składniowe i semantyczne, które w polszczyźnie
realizowane są przez końcówki fleksyjne.
4. Brak przyimków. Stosunki przestrzenne i czasowe wyrażane są
partykułami dołączanymi do rzeczowników.
5. Brak kategorii rodzaju gramatycznego.
6. Nieobligatoryjna kategoria liczby odnosząca się wyłącznie do rzeczowników. Mnogość wyrażana jest najczęściej kontekstowo, stąd
użycie partykuły liczby mnogiej -deul-7 jest fakultatywne.
7. Brak kategorii osoby w koniugacji.
8. Liczne końcówki koniugacyjne wyrażające nie tylko kategorię czasu, ale także dystans nadawcy komunikatu do jego odbiorcy.
9. Morfologiczne, a nie leksykalne, jak w przypadku polszczyzny,
wykładniki aspektu czasowników.
10. Wysoce rozwinięta kategoria honoryfikatywności, wyrażana między innymi środkami morfologicznymi.
11. Brak zaimków względnych pełniących w polszczyźnie funkcję
wykładników zespolenia.
Wspomnieć należy także o różnicach między językiem koreańskim i polskim w zasobie fonemów (brak fonemów /v/ i /f/, utożsamianie głosek [r] i [l]
— funkcjonują one w języku koreańskim jako warianty pozycyjne jednego
fonemu, brak fonemów odpowiadających polskim /ś/, /ź/, /ć/, /dź/, /š/, /ž/, /č/,
/dž/ oraz /y/)8. Różnice między tymi dwoma językami ujawniają się także w zakresie systemu semantycznego i w zakresie leksyki (np. bardzo rozbudowane
7

W tej pracy, podając przykłady koreańskie, ze względów technicznych i praktycznych rezygnuję z oryginalnego zapisu alfabetem koreańskim, hangeul. Posługuję się więc transliteracją alfabetu hangeul na alfabet łaciński, wprowadzoną do
oficjalnego użytku w roku 2000 przez koreańskie Ministerstwo Kultury i Turystyki, która zastąpiła diakrytyczny system McCune-Reischauera, powszechnie stosowany do roku 2000.
8
Problem różnic między dwoma systemami fonologicznymi stał się tematem
rozprawy doktorskiej E. Szalkowskiej pt.: Polsko-koreańska fonologia kontrastywna
na przykładzie Koreańczyków uczących się języka polskiego, przygotowanej pod
kierunkiem prof. dr hab. P. Łobacz w Instytucie Językoznawstwa UAM.

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

131

w języku koreańskim słownictwo z zakresu nazwy stopni pokrewieństwa9). Nie
można tu nie wspomnieć o tym, że Koreańczycy nie posługują się na co dzień
alfabetem łacińskim, lecz dwoma systemami pisma — zaadaptowanym do
potrzeb koreańskiego chińskim pismem ideograficznym oraz swoistym alfabetem hangeul. Alfabet łaciński co prawda jest znany studentom, choćby z nauki
języka angielskiego, jednakże posługiwanie się spolszczonym jego wariantem
ze względu na bogactwo polskich spółgłosek nim zapisywanych prowadzi do
usterek graficznych (chodzi zwłaszcza o niewłaściwe stosowanie znaków diakrytycznych oraz wieloznaków).
Wszystko to decyduje o pojawianiu się w polszczyźnie studentów koreańskich licznych interferencji ich rodzimego systemu na przyswajany system polszczyzny na wszystkich poziomach językowych, które tu pokrótce
zostaną scharakteryzowane.10
1. Zakłócenia w zakresie systemu fonologicznego, np. ubielbiam,
boda zamiast uwielbiam, woda, leferat zamiast referat, misz zamiast
mysz albo miś.
2. Zakłócenia w zakresie systemu morfologicznego: 11
a) wynikające z nieznajomości rekcji, np. (1) Poza tym niektórzy koledzy mówią, że ty studiujesz języka wspaniałego; (2) czasami robię smaczne kanapki dla dziewczyną; (3) zbierałem pieniędzy, bo
jeśli chcę uczyć się na uniwersytecie, muszę płacić;
b) wynikające z niewystarczającej znajomości alternacji morfonologicznych tematów fleksyjnych form imiennych, np. (1) dwa lata
temu widziałam Jana Paweła Drugiego; (2) potem zostałem rozpasanym uczeniem [zam. uczniem], zawsze walczyłem z kolegami i robiłem problem; (3) mieszkała z dziadekem, babcią, ojciecem, matką,
wujekem, ciotką i dziecami;
c) wynikjące z niewystarczającej znajomości paradygmatów, np. (1)
ten wyraz znajduje się we wiersze Szymborskiej; (2) w zeszłym roku
9

T. Lisowski, Pięć powinności konfucjańskich a koreańskie nazwy stopni pokrewieństwa. Ujęcie etnolingwistyczne — referat wygłoszony na International Conference on Korean Studies, Poznań 09 — 10.06.2006 r. Artykuł w druku.
10
Egzemplifikacja, którą się tu posługuję, pochodzi z prac pisemnych studentów Departamentu Polskiego HUFS.
11
Szerzej na ten temat zob. T. Lisowski, O polszczyźnie studentów polonistyki w Seulu. Interferencje na poziomie morfologicznym. Artykuł w druku.
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przez 6 miesięcy (od lutego do lipcego) była w Polsce; (3) Korea
ma narodowy strój i tradycyjną żywnościę;
d) wynikające z niewłaściwego użycia liczby, np. (1) chodziliśmy na
UAM na lekcję; (2) lubię czytać książkę; moja praca jest załatwienie kwiatu w firmie;
e) wynikające z niewystarczającej znajomości odmiany zaimków, np.
(1) razem z ich jem obiad, rozmawiam; tęsknię za nich; (2) ja będę
czekać na go;
f) wynikające z użycia niewłaściwego przyimka, np. (1) więc nie poznam o Polsce; (2) moim skromnym zdaniem Polacy są bardzo mili
do cudzoziemców; (3) dostałem stypendium dla roku;
g) wynikające z niewystarczającej znajomości tematów koniugacyjnych, np. (1) owszem Unia Europejska przynosza dużo zysk; (2) nie
wiałam [zam. wiedziałam] o Polsce; (3) ja nie śpiewałem [zam. spałem] długo, codziennie wstawałem wcześnie;
h) wynikające z niewłaściwego użycia czasu, np. (1) pierwszy raz
byłem w Krakowie w 1999 r., wtedy mieszkam z Amerykaninem; (2)
bardzo chcę jechać do Polski i jeszcze raz spotykałem z nią; (3) czekam na ten dzień, który moja dziewczyna skończyła egzamin;
i) wynikające z niewłaściwego użycia zaimka zwrotnego się przy
czasownikach, np. (1) dużo dobrych ludzi się spotkałam; teraz ja
studiuję się handel; (2) interesuję reklamę bardzo dużo, ponieważ
reklama jest zawsze nowa i twórcza;
j) wynikające z niewłaściwego użycia aspektu, np. (1) czas, który
już mijał, nigdy nie zwraca; (2) pomyślę, że Polacy są bardzo mili
i grzeczni; (3) ciągle zaczekam na dobrą wiadomość;
k) wynikające z niewłaściwego użycia rodzaju gramatycznego, np.
(1) język polska jest trudny; (2) chcę być ważnym osobem w pańskim firmie; (3) Polska został demokratyczny republika przez Wałęsa.
3. Zakłócenia w zakresie systemu syntaktycznego, np. (1) Poza tym
też trudno, że powinnam być razem z kimś, dlatego że często nie
mogę kombinować z kolegami o czasie. (2) Bo oni z przyjemnością
rozmawiają ze mną, mimo że kiedy fatalnie mówię po polsku.
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4. Zakłócenia w zakresie semantyki i leksyki, np. (1) będziemy bardzo szczęśliwe i zabawne [zam. wesołe]; (2) dla pańskiego firma
pewnie [zam. na pewno] będę dokładać starań; (3) na początek język polski był nieciekawy i nieapetyczny.
Problemy w zakresie opanowania polskiej leksyki i semantyki wynikają
nie tylko z niewłaściwego rozumienia znaczenia polskich słów czy kalkowania koreańskich struktur leksykalnych. Wywoływane są one także różnicami obyczajowymi i kulturowymi. Nie może przecież dziwić, że choćby nazwy polskich potraw i ich desygnaty są zupełnie obce studentom koreańskim. Na ten stan rzeczy składają się dwa czynniki — odmienny styl
odżywiania się Koreańczyków z jednej strony i brak w Korei wielu składników typowych dla polskiej kuchni z drugiej strony. Przykładem tego
pierwszego jest pobłażliwy uśmiech studentów na wieść, że w polskiej zupie
pomidorowej często znaleźć można ugotowany ryż, przykładem drugiego
— tradycyjny w polskiej kuchni barszcz czerwony, bowiem w Korei buraki nie są znane.
Innym problemem związanym z leksyką i semantyką jest odmienna kategoryzacja rzeczywistości pozajęzykowej. Na przykład polskiemu leksemowi ryż 1. ‘Oryza, roślina zbożowa z rodziny traw, występująca w wielu
gatunkach na obszarach tropikalnych i subtropikalnych; najbardziej znany
ryż siewny, uprawiany dla celów konsumpcyjnych, służący także do wyrobu alkoholu; słoma używana jako pasza oraz do wyplatania mat, kapeluszy itp.’ 2. ‘ziarno tej rośliny oraz potrawa przyrządzana z tych ziaren’ 12
odpowiadają przynajmniej trzy leksemy koreańskie: byeo ‘ryż rosnący na
polu’, ssal ‘ryż nieugotowany’, bap ‘ryż ugotowany’.
Innym przykładem nieadekwatności leksykalno-semantycznych jest istnienie w obu językach pojęć nieprzekładalnych, mających swe korzenie
w odmiennych systemach filozoficzno-etycznych. Takim bogatym w sensy
i niedającym się w prosty sposób oddać w języku polskim słowem koreańskim jest jeong, które można tłumaczyć jako ‘czułość, tkliwość, przywiązanie, miłość, współczucie, tęsknota, pragnienie’. Pojęcie jeong odnosi się
zarówno do poziomych (między przyjaciółmi), jak i pionowych, hierarchicznych (np. między rodzicami i dziećmi) relacji społecznych. Wyrasta ono
z etyki konfucjańskiej13 i pozostaje w ścisłym związku z konfucjańskim pojęciem życzliwości.
12

Słownik języka polskiego, red. S. Szymczak, t. 3, R-Z, Warszawa 1977,

s. 156.
13
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Dlatego też wykładowca z Polski podejmujący pracę ze studentami polonistyki w Departamencie Polskim HUFS musi mieć na względzie także
koreańskie uwarunkowania kulturowe. Wpływają one bowiem na specyfikę polskiej komunikacji językowej studentów koreańskich. Interakcje językowe studentów, choć, jeśli chodzi o treść komunikatu, polskie, często
są odwzorowaniem koreańskiej strategii komunikacyjnej, mającej swą genezę w konfucjańskim porządku społecznym.
Mimo wielkiego skoku cywilizacyjnego, jaki stał się udziałem Kraju Łagodnego Poranka 14 w ostatnich kilkunastu latach, normy współżycia społecznego wyznaczane są w Korei ciągle w dużym stopniu przez tradycyjne
zasady konfucjańskie, w których szacunek dla starszych i przełożonych jest
jedną z nadrzędnych reguł.
W filozoficznym systemie konfucjańskim najważniejszym pojęciem jest
niebo, które uznaje się za podstawową przyczynę (i). Przyczyna ta jest nadrzędna wobec wszystkich innych przyczyn. Jest ona także początkiem wszelkich form życia na świecie. Podlega mu materia (gi). Niebo, pierwotną przyczynę można pojmować jako życzliwość, stanowiącą o istocie człowieka.15
Życzliwość wpisana jest w ludzką naturę. Poprzez samodyscyplinę i naukę człowiek może doskonalić swój charakter. A kiedy człowiek osiągnie
stan doskonałości, sam w sposób naturalny odkryje życzliwość, która istnieje w jego umyśle. 16
Koreański konfucjanizm przybrał ostatecznie postać w większym stopniu praktycznych zasad etycznych aniżeli systemu filozoficznego czy religii. Wyrazem tego jest pięć podstawowych reguł moralnych regulujących
stosunki międzyludzkie, pięć powinności, które wyznaczone są poprzez relacje: między przełożonym a podwładnym (rządzącym a poddanym), między ojcem a synem, między starszym a młodszym, między mężczyzną a kobietą, oraz między przyjaciółmi. 17
W sytuacji konwersacji z polskim wykładowcą studenci pozostają w relacji podwładny — przełożony. W myśl zasad etykiety konfucjańskiej młodszy powinien zachowywać powściągliwość w wypowiadaniu się. Szacunek
wobec starszego, który jest istotą tej relacji, nakazuje mu także nie przejawiać inicjatywy w prowadzeniu konwersacji, co w efekcie sprowadza się
do udzielania przez niego zwięzłych odpowiedzi na pytania profesora. Taka
14
Jest to nazwa (po koreańsku Joseon, dosłownie ‘świeżość poranka’), jaką
nadał swemu państwu założyciel dynastii I (1392 — 1910), król I Song Gye (Halina Ogarek-Czoj, Religie Korei. Rys historyczny, Warszawa 1994, s. 99).
15
J. T. Keum, Confucianism and Korean Thoughts, Seoul 2000, s. 4-6.
16
Tamże, s. 8-10.
17
Tamże, s. 15.
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strategia komunikacyjna ma miejsce także, jeśli w konwersacji biorą udział
tylko studenci, ale jeden z nich jest starszy. Zauważyć też można pewną
rezerwę w nawiązywaniu interakcji językowej między chłopcami i dziewczętami, choć anachronizmem już jest rygorystyczne przestrzeganie konfucjańskiej zasady wzajemnej separacji i powściągliwości w relacjach między dwoma płciami.
W kształceniu polonistycznym studentów koreańskich ważne jest także
zwracanie uwagi na tak zwaną komunikację niewerbalną. Na przykład Koreańczycy, witając się i żegnając się, nie podają sobie rąk, lecz kłaniają
się. Uścisk dłoni jest im oczywiście znany, ale tylko z obserwacji. Wiedzą
oni, że jest to sposób wyrażania przyjaznych uczuć i serdeczności charakterystyczny dla kultury Zachodu. Jednak zazwyczaj większość studentów
pierwszego roku przed wstąpieniem na polonistykę tego gestu nie praktykowała.
Bardzo trudnym zadaniem stojącym przed wykładowcą z Polski jest
więc przybliżanie studentom koreańskim, wychowanym w duchu pięciu zasad konfucjańskich i na co dzień funkcjonującym w społeczeństwie tym zasadom hołdującym, polskich strategii komunikacyjnych, polskiego obyczaju
językowego oraz polskich zasad etykiety.
Poznanie odmiennych systemów językowych i odmiennych paradygmatów kulturowych nie może być zadaniem jednostronnym, spoczywającym
tylko na studentach. Także wykładowca Polak musi przykładać wszelkich
starań, aby poznać, zrozumieć, polubić kulturę, mentalność i język swoich
studentów. Bez tego wysiłku ze strony polskiego nauczyciela nie ma mowy
o pozyskaniu zaufania studentów, a w konsekwencji o powodzeniu naukowo-dydaktycznym jego misji.
Polonistyka seulska przez blisko dwadzieścia lat swojego istnienia wykształciła setki absolwentów. Spotkanie z Polską na HUFS dzięki trosce
profesora Cheonga, jej założyciela i opiekuna, oraz profesora Kima, jej
obecnego dyrektora, było dla nich wielką przygodą życiową. O tym tak
pisała jedna ze studentek: Kocham Polskę. Polska dla mnie jest prezentem
i szczęściem w moim życiu. I choć losy wielu z nich potoczyły się drogami, na których język polski i zagadnienia zgłębiane podczas studiów polonistycznych nie mają żadnego praktycznego zastosowania, są oni wszyscy
oddanymi ambasadorami kultury polskiej. Za to należy im z całego serca
podziękować.
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A³³a Krawczuk
Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Lwów

B³êdy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej
spowodowane polsko-ukraiñsk¹ interferencj¹
Uwzględnienie zjawisk interferencyjnych, tak ważne w glottodydaktyce, jest po prostu niezbędne w nauczaniu języka obcego, blisko spokrewnionego z językiem rodzimym. W warunkach bliskości języków — jak
w przypadku nauczania Ukraińców języka polskiego — przenoszenie wzorów z języka ojczystego na język obcy jest bardzo aktywne. Niestety, transfer negatywny w tej sytuacji jest mocny, co powoduje błędy, których zwalczanie przysparza uczącym i uczącym się wielu kłopotów.
W niniejszym tekście pragnę pokazać typowe błędy gramatyczne (fleksyjne i składniowe) w polszczyźnie osób, których językiem rodzimym jest
ukraiński. Uwagę skupiam na błędach, które mogą powstawać pod wpływem języka ukraińskiego. Badania opieram na korpusie błędów popełnianych przez studentów filologii polskiej Uniwersytetu Lwowskiego. W korpusie zostały uwzględnione przede wszystkim błędy pochodzące z tekstów
pisanych i ustnych, a także ze specjalnie przygotowanych ćwiczeń, zawierających „pułapki interferencyjne”.
Najczęstsze błędy fleksyjne są skutkiem odmiennej realizacji w języku polskim i ukraińskim morfologicznej kategorii rodzaju, ponieważ
kategoria ta decyduje o formach fleksyjnych całego systemu imiennego oraz
werbalnego. Zastosowanie testu W. Mańczaka 1 do syntaktycznego wyróż1

W. Mańczak, Ile rodzajów jest w polskim? „Język Polski” 1956, z. 2, s. 116-

121.
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nienia rodzajów na gruncie ukraińskim dałoby, w odróżnieniu od pięciu rodzajów polskich, sześć rodzajów ukraińskich. Byłyby to dwa rodzaje męskie (polski męskoosobowy i męskożywotny sprowadzono by do jednego
ukraińskiego: Я бачу: цього кота — цих котів, цього хлопця — цих
хлопців, por. pol.: Widzę: tego kota — te koty; tego chłopca — tych chłopców), a także po dwa żeńskie i nijakie, gdyż w języku ogólnoukraińskim
nazwy ludzi i zwierząt rodzaju żeńskiego i nijakiego mają w bierniku liczby mnogiej formę równą dopełniaczowi (Я бачу: мух; сестер; телят;
немовлят). Taka właśnie stratyfikacja form rodzajowych w języku ukraińskim staje się przyczyną błędów w użyciu polskich form biernika liczby
mnogiej rzeczowników:
 męskożywotnych (*Zobaczyliśmy krokodyli — por. ukr. Ми побачили
крокодилів; *Chodziliśmy popatrzeć na koni);
 żeńskich będących nazwami ludzi i zwierząt (*Spotkałam koleżanek
— por. Я зустріла подруг; *Obudziłam dziewczyn; *Kiedyś wiedźm i magów spalano na ognisku; *Widziała głodnych wilczyc);
 nijakich będących nazwami istot żywych (*Lubię zwierząt — por.:
Я люблю тварин; *Ona uwielbia niemowląt).
Taki sam problem pojawia się w deklinacji zaimków osobowych. W języku ukraińskim w bierniku liczby mnogiej istnieje jedna forma їх (gdyż
brak różnicowania w liczbie mnogiej zaimków męskoosobowych i niemęskoosobowych: polskim oni, one odpowiada jeden ukraiński вони, który
w bierniku ma również jedną formę їх). Stąd aktywne przeniesienie na grunt
polski struktur ukraińskich na kształt: *[Mam siostry,] kocham ich bardzo.
Na poziomie progowym częste bywa również mylenie zaimków oni
i one: *[Kwiaty…] oni zawsze są z czymś związane. A to z kolei powodować może błędy koniugacyjne: *Ludzie (= one?) o tym wiedziały; *Dziewczyny (= oni?) byli ze mną; *Przyszliśmy za wcześnie [mówią o sobie panie]. W języku ukraińskim czasownik w liczbie mnogiej czasu przeszłego
ma po jednej formie w każdej osobie, np.: ми знали, ви знали, вони знали,
co podtrzymuje trwały charakter przytoczonych błędów.
Brak w języku ukraińskim zróżnicowania formalnego rzeczowników
(przymiotników, liczebników) męskoosobowych i niemęskoosobowych
w mianowniku liczby mnogiej jest jedną z przyczyn popełniania licznych
błędów w zakresie tworzenia tych form w języku polskim. Najczęstsze błędy
to rezygnowanie z:
 alternacji spółgłoskowych w rzeczownikach rodzaju męskoosobowego: *Polaki, *Francuzy, *studenty — por. ukr.: поляки, французи,
студенти;
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użyć męskoosobowych form przymiotników2: *Ludzie tam są zupełnie inne; *Słynne dyktatorzy mody; *Dawne przyjaciele; *Wszystki są obojętne (zdarzają się jednak użycia hiperpoprawne, w których alternacje zachowuje się w przypadkach zależnych, np.: *…Bliskich, za którzymi tęsknisz);
 użyć męskoosobowych liczebników głównych: *dwa chłopcy — por.
ukr.: два хлопці, pięć panów — п’ять чоловіків).
Warto także wspomnieć o tym, że błędy w kategorii rodzaju polegać
mogą na nieprawidłowym przyporządkowaniu pewnego rzeczownika polskiego do jednego z rodzajów (często z dodaniem typowego dla tego rodzaju wykładnika) pod wpływem innej rodzajowej przynależności odpowiedniego wyrazu ukraińskiego:
 rodzaj męski zamiast rodzaju żeńskiego: *wizyt u lekarza; *analiz tych
zjawisk; *w dziewiątym klasie; *dużo witaminów; *mój papuga;
 rodzaj żeński zamiast rodzaju męskiego: *Ta systema; *Moja cel to…;
*złota medal; *Jechaliśmy z Poznani; *Chciałabym być jakąś niebieską
kwiatką;
 różne rodzaje zamiast nijakiego na -um: *seminar naukowy; *lwowska konserwatoria; *na terytorii Ukrainy; *Mam stypendię. W mianowniku przy tego typu rzeczownikach, nawet w wypadku ich poprawnego użycia, prawie zawsze ukraińscy studenci błędnie używają akomodowanego
przymiotnika — nie w rodzaju nijakim, lecz w męskim lub tym, do którego należy odpowiedni do polskiego rzeczownik ukraiński: *centrum handlowy; *Muzeum Narodowy… może jest nieczynny? Nie, czynny! (por.:
національний музей).
Podobne interferencje widać także w kategorii liczby. Często bowiem
dochodzi do zaklasyfikowania polskich rzeczowników, które mają pełny
paradygmat liczby pojedynczej i liczby mnogiej, do singulariów tantum,
gdyż odpowiednie rzeczowniki ukraińskie mają znaczenie zbiorowe i w formach liczby mnogiej nie funkcjonują, np.: płytka ceramiczna (por.
керамічна плитка); Zmywam naczynie (Я мию посуд); sklep „Ryba”
(магазин „Риба”).
We fleksji rzeczownika typowe błędy pod wpływem ukraińskiego, poza
omówionymi wyżej, najczęściej pojawiają się w:
 miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowników wszystkich rodzajów,
a najczęściej w rzeczownikach, których temat kończy się na spółgłoskę
stwardniałą: *na słońce; *na ulice; *o dziennikarze;


2
Przymiotniki rozumiem szeroko, zgodnie z fleksyjną klasyfikacją części mowy Z. Saloniego.
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 celowniku liczby pojedynczej rzeczowników męskich: *Każdemu człowieku chce się…; *…Co ugotować kochanemu mężu; *Biernik jest równy
dopełniaczu (w odpowiednim przypadku w języku ukraińskim dominuje
końcówka -u, stąd częstotliwość omawianego błędu);
 mianowniku (oraz formalnie identycznym z nim bierniku) liczby mnogiej rzeczowników męskich i żeńskich miękkotematowych: *te długie mięsiący; *moda na tatuaży; *Nasze pokoi są puste; *…Zawsze będzie to niepokoić nasze serca i duszy; *Mam pretensji...
W trudnej fleksji polskich liczebników błędy interferencyjne polegają
nie tylko na rezygnowaniu z form męskoosobowych. Używając liczebników zbiorowych, studenci zapominają o tym, że w języku polskim, w odróżnieniu od ukraińskiego, liczebniki te muszą być używane z rzeczownikami odnoszonymi do osób różnej płci (*W poczekalni czekało trzech (zam.:
troje) pacjentów — jedna kobieta i dwóch mężczyzn; *Dwoje dziewczyn
się spóźniło).
W użyciu form pronominalnych wielu kłopotów poprawnościowych
przysparzają Ukraińcom formy akcentowane i nieakcentowane, co jest związane z nieobecnością tych ostatnich w systemie fleksyjnym języka ukraińskiego (*Dam tobie swoje notatki, zam.: Dam ci swoje notatki — por.: Дам
тобі свої конспекти; *Cały czas brakowało mnie tego; *Przypomina mnie
moje emocje; *Jeżeli nie podobają się tobie dżinsy…). Wielkie trudności
sprawia użycie tzw. zaimków honoryfikatywnych (Wy będziecie sprawdzać
nasze wypracowania? — zwracanie się do jednej osoby, zam. Pani będzie…). Przyczyną powstania takich błędów jest odmienny charakter systemu form adresatywnych w polskiej i ukraińskiej etykiecie językowej.
Do usterek stylistycznych należy nadużywanie zaimków osobowych,
zwłaszcza pierwszej i drugiej osoby (My przyszliśmy wcześniej), przecież
w języku ukraińskim właśnie te zaimki są wykładnikami osoby, gdyż końcówek osobowych w formach czasu przeszłego w języku ukraińskim brak
(Ми прийшли раніше).
Jednak błędy dotyczące kategorii osoby są przede wszystkim domeną
czasownika.
Polegają na braku końcówki osobowej czasownika w czasie przeszłym,
będąc następstwem wpływu odpowiednich czasownikowych form ukraińskich: *Kiedy byłam mała, to nie lubiła nocy czerwcowych, bo latały
chrząszcze; *Prawie wszyscy płakali [mówi się w pierwszej osobie]. Dodatkowo Ukraińcy mogą wprowadzać zbędny dla polszczyzny w tym wypadku zaimek osobowy, który w języku ukraińskim jest wykładnikiem kategorii osoby. Tak więc, mimo że kategoria osoby zasadniczo się nie różni
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w obu językach, środki jej wyrażania są nieco odmienne, co staje się przyczyną gramatycznych błędów interferencyjnych.
Podobnie jest z werbalnymi kategoriami strony i aspektu. Dokładniej
problem strony omówię, analizując interferencje składniowe. Co do aspektu,
to inteferencje mają tu raczej charakter leksykalno-słowotwórczy: najczęściej Ukraińcy miewają kłopoty z tymi prefiksalnymi czasownikami dokonanymi, które się tworzy w języku ukraińskim i polskim za pomocą różnych przedrostków, np.: ubić zamiast zabić — por. ukr. вбити / убити,
ros. убить; odrobić zamiast nadrobić (np. nadrobić zaległości; muszę to
nadrobić) — por. ukr. відпрацювати, відробити, ros. отработать.
Przyswajanie polskiej składni przysparza wiele kłopotów nawet studentom bardzo zaawansowanym, ponieważ bardzo łatwo ulega się wzorcom
rodzimej składni, pozornie tak podobnej do polskiej.
Błędy składniowe są związane przede wszystkim z rekcją czasownika. Wiele polskich czasowników o normatywnej rekcji dopełniaczowej ma
w języku ukraińskim odpowiedniki (zarówno formalne, jak i przekładowe)
o rekcji biernikowej, np.: zapomnieć zeszytu — забути зошит, słuchać
muzyki — слухати музику, nienawidzić ciotki — ненавидіти тітку, doglądać chorej siostrzenicy — доглядати хвору племінницю, używać wyrazu — вживати слово. Różne schematy rekcyjne dotyczą także innych
przypadków: ryzykować życie — ризикувати життям, kibicować bratu
— вболівати за брата, zakochać się w Oli — закохатися в Олю). Wskutek tego pojawiają się wzorowane na ukraińszczyźnie konstrukcje na kształt:
*Szukałam tę książkę, ale nie znalazłam; *Zapomniałam zeszyt w domu;
*Młodzi ludzie używają wulgaryzmy; *Już uczyłyśmy te tematy; *On ryzykował życiem; *Zakochała się w chłopaka dużo starszego od siebie. Częste są błędy w konstrukcjach przyimkowych: *Musiał uciekać od rozbójników (zam.: przed rozbójnikami — por. ukr.: утікати від розбійників).
Bardzo często Ukraińcy pod wpływem języka rodzimego popełniają błędy
w użyciu dopełnienia biernikowego po zaprzeczonym orzeczeniu, w tym
po orzeczeniu modalnym, np.: *Nie mogą pooglądać telewizję; *Nie mogę
rozerwać tę całość, która się nazywa...; *Nie możemy zmienić nasze życie;
*Nie mogę całkowicie oddzielić studia od swego życia; *Nigdy nie mogłam
odnaleźć odpowiedź na takie pytanie.
Dopełnienie czasowników modalnych i fazowych (właściwych i niewłaściwych) może być wyrażone w języku polskim albo bezokolicznikiem,
albo rzeczownikiem odczasownikowym. Wybór bezokolicznika lub gerundium nie zawsze jest dowolny. Owszem, przy niektórych polskich czasownikach poprawne jest użycie obu tych form, np.: kończyć pisać albo kończyć pisanie, zdecydować się kupić albo zdecydować się na kupno. NiePOSTSCRIPTUM 2006
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które zaś czasowniki wymagają wyłącznie bezokolicznika (zamierzać zrobić, ośmielić się powiedzieć, należy przeczytać, można wejść), a niektóre
— wyłącznie rzeczownika odczasownikowego (rozpocząć budowę, zaplanować kupno, prosić o rozpatrzenie). Właśnie te ostatnie bardzo często
bywają używane błędnie przez Ukraińców uczących się polskiego, którzy
nadużywają bezokolicznika zamiast gerundium na skutek wzorowania się
na odpowiednich konstrukcjach ukraińskich, np.: *kontynuować protestować — продовжувати протестувати, popr.: kontynuować protest / protesty. Ukraińcy popełniają takie błędy wtedy, gdy w języku ukraińskim odpowiedni czasownik albo wymaga wyłącznie bezokolicznika, albo jest częściej używany z bezokolicznikiem niż z gerundium (użycia gerundialne
wtedy raczej należą do stylu bardzo oficjalnego), np.: odmówić pójścia —
відмовитися піти, zaplanować kupno — запланувати купити, zmuszać
do ustępstw — змусити поступитися, zezwolić na wyjazd — дозволити
виїхати (obok oficjalnego дозволити виїзд), prosić o rozpatrzenie —
просити розглянути (obok oficjalnego просити про розгляд). Ukraińcy
do tegoż chętniej używają dopełnienia bezokolicznikowego także przy tych
czasownikach, które w języku polskim mogą łączyć się i z bezokolicznikiem, i z gerundium, ponieważ w języku ukraińskim odpowiednie czasowniki modalne lub fazowe częściej wymagają dopełnienia wyrażonego bezokolicznikiem niż rzeczownikiem odczasownikowym. Ukrainiec rzadko
powie zakazać biegania, bo po ukraińsku jest заборонити бігати; podobnie z możliwości zezwolić wykorzystać (co) i zezwolić na wykorzystanie
(czego) wybierze pierwszą, bo po ukraińsku jest: дозволити використати
(що); uniknie konstrukcji Zaprosił mnie do zrobienia czegoś… na rzecz Zaprosił mnie zrobić coś, gdyż po ukraińsku jedynie możliwą konstrukcją jest
Запросив мене зробити щось. Ślady ukraińskiej składni widać w następujących zdaniach z bezokolicznikiem (w nawiasie podaję formę rzeczownikową): Nie mogę odmówić sobie zjeść (zamiast: zjedzenia) hamburgera
— Я не можу відмовити собі [в тому, щоб] з’їсти гамбургер; Bardzo
uciążliwe było uświadomić (zamiast: uświadomienie) sobie… — Дуже
важко було усвідомлювати…; Sąsiadujące budowle w żaden sposób nie
przeszkadzają podziwiać (zamiast: w podziwianiu) przepięknej harmonii
starego kościoła — …не заважають захоплюватися прекрасною
гармонією...
Alternatywa gerundium — bezokolicznik pojawiać się może dla Ukraińca również w przypadku składni niektórych polskich rzeczowników, najczęściej pochodzących od czasowników (choć niekoniecznie), np.: próba
zrobienia czego (od próbować zrobić co), zezwolenie na wykorzystanie
czego (od zezwolić na wykorzystanie czego a. zezwolić wykorzystać co),
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przeszkadzanie w robieniu (od przeszkadzać w robieniu czego a. przeszkadzać robić co), propozycja wygłoszenia czego (od proponować wygłoszenie czego a. proponować, żeby ktoś wygłosił co); możliwość przyjazdu,
szansa przetrwania etc. W polskich konstrukcjach tego typu przydawki gerundialne brzmią naturalnie (szansa — jaka? przetrwania). Tymczasem
w języku ukraińskim, mimo że możliwa jest przydawka i gerundialna, i bezokolicznikowa (np.: дозвіл на використання чого i дозвіл
використовувати що; можливістъ приїзду i можливістъ приїхати;
пропозиція виголосити i пропозиція виголошення доповіді), konstrukcje z przydawką gerundialną często wydają się bardziej nacechowane oficjalnie. Na skutek wpływu bezokolicznikowego (jako nienacechowanego)
schematu składni ukraińskiej, uczący się polskiego preferują użycie bezokoliczników, a nie gerundiów także w polskich konstrukcjach, np.: Możliwość zetknąć się z wrogiem… (zamiast: możliwość zetknięcia się z wrogiem); To mu przeszkadza robić interesy (zamiast: …przeszkadza w robieniu interesów).
Typowym błędem Ukraińców mówiących po polsku jest narzędnikowa
forma orzecznika przymiotnego. Najogólniejsza zasada użycia przypadkowych form orzecznika głosi: jeśli orzecznik jest wyrażony rzeczownikiem (także zaimkiem rzeczownym) lub rzeczownikiem z zależnym od niego przymiotnikiem, ma być użyty w narzędniku. Jeśli zaś orzecznik jest
wyrażony samym tylko przymiotnikiem, ma być użyty w mianowniku. Orzecznik wyrażony przymiotnikiem musi występować w mianowniku także
w konstrukcjach czasownik modalny + być + orzecznik, np. Muszę być
szczęśliwa. Błędem w użyciu polskiego orzecznika jest narzędnikowa forma orzecznika przymiotnego. Ten błąd szczególnie częsty jest w mowie
Ukraińców uczących się polskiego, ponieważ taka forma w odpowiednich
konstrukcjach ukraińskich nie zakłóca normy. W języku ukraińskim norma
w zakresie orzecznika jest luźniejsza niż w polskim. Orzecznik przymiotny jednakowo często występuje i w mianowniku (jak w języku polskim),
i w narzędniku: Петро був щасливий i Петро був щасливим. Ale w wielu
konstrukcjach ukraińskich orzecznik przymiotny w narzędniku jest jedynie możliwy, por.: Ona nie chciała być dorosła — Вона не хотіла бути
дорослою; Nie wiesz, co w życiu naprawdę jest ważne — Ти не знаєш,
що в житті сравді є важливим. Przymiotnik w mianowniku występuje
w zdaniach ukraińskich z opuszczonym łącznikiem, por.: Może jestem naiwna, ale… — Може, я наівна, але…; Najważniejsze jest to, że… —
Найважливіше те, що…; Mój włoski jest jeszcze zbyt słaby — Моя
італійська ще дуже слабка. Natomiast gdy w zdanie ukraińskie zostaje
wprowadzony czasownik, mianownikowy przymiotnik zaczyna być nienaPOSTSCRIPTUM 2006
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turalny: Може я є наївна — lepiej: Може, я є наївною. Z powyższego
wynika, że w uzusie osoby ukraińskojęzycznej dominują orzeczniki przymiotne w narzędniku. Ten właśnie schemat Ukraińcy przenoszą także na
polszczyznę. Ukraińscy użytkownicy języka polskiego popełniają błędy nawet w zdaniach o przejrzystej budowie, czyli takich, gdzie od razu wyraźnie widać podmiot i orzeczenie, np.: *Ona była najszczęśliwszą na całym
świecie; *Jesteśmy szczęśliwymi, że byłyśmy tam; *Wtedy ona będzie niesprawiedliwą; *Jego dobroć była tylko zewnętrzną; *Nie zawsze jesteśmy
dobrymi; *Już w sobotę myślałam o tym, że jutro będzie zupełnie innym;
*Droga nie była nudną i długą. Obserwacje wykazują, że jakakolwiek komplikacja składniowa wielokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu w zakresie użycia orzecznika przymiotnego. Błędne orzeczniki
przymiotne są prawie że „nieuniknione” w zdaniach z prepozycją orzecznika względem podmiotu, a zwłaszcza w zdaniach z inicjalną pozycją
orzecznika, jak np.: *Ale najciekawszymi byli ludzie tego miasta; *Teraz
ważnym dla mnie jest to, że…; *Uważam, że dobrym jest człowiek, który
dba o interesy innych; *Niezbędnym jest co jakiś czas przeglądać żurnale
i magazyny kobiece; *Nie jestem taki, jakim był Fiołek opisany w tym dyktandzie; *Od tego, jakim ono jest, zależy… Jeszcze częstsze są błędy
w orzeczeniach z czasownikiem modalnym, np.: *Ludzie mogą być dobrymi w pewnych momentach; *Każdy chce zawsze i we wszystkim być eleganckim.
Ukraińcy często popełniają błędy w zdaniach z podmiotem nieokreślonym semantycznie, wyrażonym w składni za pomocą wyrazu to albo
w ogóle bez formalnego wykładnika, np.: To jest ciekawe; To ciekawe; Ciekawe, co by on na to powiedział. Każda z przytoczonych konstrukcji zostałaby przetłumaczona na język ukraiński z użyciem wyrazu цікаво (ciekawie), którego status gramatyczny nie jest w językoznawstwie ostatecznie określony (przysłówek? kategoria stanu? leksem predykatywny?): Це
цікаво; Цікаво, що б він на це сказав. Ponieważ w świadomości przeciętnego ukraińskojęzycznego użytkownika języka wyraz цікаво jest przysłówkiem, to przenosząc ukraińską strukturę składniową na język polski,
Ukrainiec tworzy także i w polskim odpowiedni przysłówek (ciekawie).
Stąd błędy na kształt: *I to było najgorzej (por. ukr. І це було найгірше),
popr.: I to było najgorsze; *To jest niesprawiedliwie (por. ukr. Це
несправедливо), popr.: To jest niesprawiedliwe; *To śmiesznie chodzić dwa
razy tygodniowo na język polski (por. ukr. Це смішно ходити…), popr.:
To (jest) śmieszne chodzić…; *Główno / głównie to, że po prostu go mamy
(por. ukr. Головне, що ми просто його маємо), popr.: Ważne / najważniejsze jest to, że go mamy; *Niemożliwie zakazać reklamy (por. ukr.

144

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

Неможливо заборонити рекламу), popr. Niemożliwe jest zakazać reklamy.
Składnia polskich liczebników jest bardzo trudna dla samych Polaków,
nic więc dziwnego, że przysparza dużo kłopotów Ukraińcom. Nie wyliczając wszystkich błędów w tym zakresie (które są bardzo liczne!), zwrócę
uwagę na podstawowe, związane z oddziaływaniem odpowiednich konstrukcji ukraińskich (a nawet rosyjskich):
 Użycie czasownika w liczbie pojedynczej z liczebnikami 2-4, zwłaszcza jeśli czasownikiem jest być w czasie teraźniejszym, np.: Na stole *leży
trzy jabłka; Na stole *jest trzy jabłka (por. ukr.: На столі є три яблука);
*Jest nas dwie.
 Użycie rzeczownika w dopełniaczu liczby pojedynczej po liczebnikach 2-4, np. dwa *tygodnia (pod wpływem języka rosyjskiego).
 Użycie czasownika w liczbie mnogiej z liczebnikami od 5 wzwyż (rzadziej) i z liczebnikami nieokreślonymi (częściej), liczebnikiem połowa, np.:
*Dużo ciężarnych nastolatek dokonują aborcji; *Wielu pisarzy porównują
ludzi z ptakami; *Połowa nastolatków nigdy o nim nie rozmawiają z rodzicami.
Przyczyną popełniania błędów polegających na użyciu czasownika
w liczbie mnogiej w konstrukcjach z liczebnikami nieokreślonymi, zbiorowymi oraz głównymi od pięciu wzwyż jest luźniejsza norma składniowa
odpowiednich struktur w języku ukraińskim: możliwość użycia orzeczenia
i w liczbie pojedynczej, i w liczbie mnogiej. Wybór formy orzeczenia w języku ukraińskim przede wszystkim zależy od czynników semantycznych:
jeśli akcentowana ma być liczba wykonawców czynności, preferowane
będzie orzeczenie w liczbie pojedynczej; jeśli akcentowana ma być nazwa wykonawców czynności, preferowane będzie orzeczenie w liczbie
mnogiej. Oprócz tego, orzeczenia w liczbie mnogiej są częściej używane
przy podmiotach osobowych lub żywotnych (Багато дівчат-підлітків
роблятъ аборт) niż rzeczowych (У цій кімнаті стоїтъ багато столів).
W składni ukraińskich liczebników bierze się także pod uwagę szyk podmiotu i orzeczenia: przy podmiocie w postpozycji preferowane jest orzeczenie w liczbie pojedynczej (Прийшло три хлопці), a przy podmiocie w
prepozycji w liczbie mnogiej (Три хлопці прийшли). Częstość występowania w ukraińszczyźnie orzeczeń w liczbie mnogiej powoduje przenoszenie odpowiednich schematów na język polski i popełnianie błędów.
Szyk wyrazów w polskim zdaniu charakteryzuje się jako swobodny,
choć niezupełnie dowolny. Mimo że w języku ukraińskim sama konstrukcja szyku wyrazów w zdaniu jest podobna do polskiej, przy zestawianiu
polskich i ukraińskich zdań dostrzegamy w wielu wypadkach różnice szyPOSTSCRIPTUM 2006
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ku. Dlatego problemy szyku sprawiają Ukraińcom uczącym się polskiego
kłopoty poprawnościowe.
Trudności dotyczą przede wszystkim miejsca przydawki przymiotnej.
W języku ukraińskim prawie zawsze (oprócz konstrukcji inwersowanych)
przydawka przymiotna stoi przed określanym przymiotnikiem. Ukraińcy,
mechanicznie wzorując się na dominującym w języku ukraińskim prepozycyjnym szyku przydawki, popełniają najczęściej błędy w użyciu przydawki gatunkującej, sytuując ją w prepozycji, np.: *własne nazwy; *Jestem
studentką słowiańskiej filologii; *Chciałam wstąpić na biologiczny wydział;
*Co druga nastolatka nie ma pojęcia o wszystkich skutkach fizycznych stosunków.
Z powodów interferencyjnych kłopoty Ukraińcom sprawia szyk wyrazu który (rzadziej jaki) w zdaniu złożonym. W polskim zdaniu podrzędnym wyrazy który, jaki zajmują pozycję inicjalną, np.: Gołym okiem widać, że to pastisz, gra w kino, świadomy kicz, którego celem (nie: *celem
którego) jest podnoszenie poprzeczki absurdu coraz wyżej. Odstępstwa od
tej reguły są nieliczne3.
W ukraińskim zdaniu podrzędnym wyrazy який, катрий nie występują
w pozycji inicjalnej, stąd w polszczyźnie Ukraińców bardzo częste są błędy interferencyjne4 typu: Jest to autor, *książkę którego (popr.: którego
książkę) przeczytałam jeszcze latem — Це автор, книжку якого
я прочитала ще влітку.
Jeśli chodzi o szyk spójników zaś, bowiem, to norma wzorcowa 5 polszczyzny każe ich nie umieszczać na pierwszym miejscu w zdaniu (ale
3

Wyraz który nie zajmuje pozycji inicjalnej w zdaniu podrzędnym, gdy jest
poprzedzony:
a) przyimkiem, np.: …przyjaciel, z / o / przy którym…;
b) przyimkiem wtórnym, czyli razem z nim wchodzi w skład spójników złożonych na kształt: na podstawie którego, na mocy którego, w razie którego, w skład
którego, w ciągu którego, z powodu którego, za pomocą którego, w myśl którego,
w pobliżu którego itp.;
c) wyrażeniem złożonym z przyimka i rzeczownika odczasownikowego o rządzie przyimkowym, np. …osoba, na porozumieniu się z którą mi bardzo zależy.
4
Zaznaczyć jednak należy, że również rodzimi użytkownicy polszczyzny aktywnie szerzą dzisiaj schemat składniowy z inicjalną w zdaniu podrzędnym pozycją
wyrazu który (zob. B. Milewska, Człowiek, na barkach którego… — „nowy” szyk
zaimka który? „Język Polski” 2004, z. 2, s. 108-113).
5
Zauważmy, że w polskim uzusie akceptowane przez normę użytkową inicjalne
zaś, bowiem są bardzo rozpowszechnione, np.: „Sami swoi” to wciąż ulubiony film
polski, zaś dwudziestkę najpopularniejszych tytułów zamyka „W samo południe”.
Dodajmy do tego, że współcześni użytkownicy polszczyzny chętnie nawet rozpo-
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norma użytkowa szyk inicjalny już dopuszcza). Szyk typowy zaś to najczęściej drugie miejsce w zdaniu (Człowiek tworzy religię, nie zaś religia
człowieka; Sama Brenda zaś pyta…), szyk typowy bowiem — drugie, trzecie, a nawet czwarte miejsce (Językoznawca postuluje badanie zjawisk fonetycznych w ich rzeczywistym funkcjonowaniu w leksemach i morfemach,
tylko wówczas bowiem można rozstrzygnąć… albo …tylko wówczas można bowiem rozstrzygnąć…). Ukraińskie odpowiedniki а, адже (тому що),
na odwrót, zajmują wyłącznie pozycję inicjalną w zdaniu przyłączonym.
Co prawda, błędy tego typu nie są częste, ponieważ zazwyczaj Ukrainiec
zamiast polskich wyrazów zaś, bowiem, niemających w ukraińszczyźnie formalnych odpowiedników, używa spójnika a, który ma formalny odpowiednik w języku ukraińskim.
Zarówno sami Polacy, jak i — jeszcze w większym stopniu — Ukraińcy uczący się języka polskiego popełniają błędy w szyku wyrazu się, sytuując ten wyraz na końcu zdania. Tymczasem się na końcu zdania nie jest
zalecane przez normę. W środku zdania się może zajmować dwie pozycje:
poczasownikową i przedczasownikową: Potem zajmiemy się twoją sprawą
i Potem się zajmiemy twoją sprawą. Tymczasem polscy językoznawcy sygnalizują tendencję nasilania się poczasownikowej pozycji się w uzusie6.
Isnieją jednak sytuacje, w których przedczasownikowa pozycja się jest
szczególnie pożądana. Na przykład w formach złożonych czasownika (będę
spotykać się) lub orzeczeniach modalnych (chcę spotykać się) się ma występować przed bezokolicznikiem i z zasady bezpośrednio po słowie osobowym, np.: Chcę się z tobą spotkać; Będę się z tobą spotykać. Zalecane
jest również umieszczanie się bezpośrednio po wskaźnikach zespolenia
(zaimkach względnych i spójnikach): Człowiek, który się nagle przekonał
o swojej pomyłce; Widzę, że się dzisiaj bardzo spóźniłeś na zebranie 7.
W języku ukraińskim segment -ся stanowi jeden wyraz ortograficzny
z czasownikiem, naturalne więc jest z przyczyn interferencyjnych, że Ukrainiec uczący się polskiego preferuje użycie się po czasowniku, a jeśli czasownik stoi na końcu zdania, to się okazuje się w jego absolutnym końcu,
czynają zdanie, nawiązujące do wcześniejszych partii wypowiedzi, od zaś (co np.
D. Buttler uważała za rażący błąd, zob. D. Buttler, Składnia, w: D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1973, s. 403): …[w poprzednim zdaniu mowa o dzieciach]… .
Zaś u dorosłych oglądanie przemocy wpływa nie tyle na ich agresywne zachowania, ile na postawy czy opinie…
6
J. Miodek, O normie językowej, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 81.
7
D. Buttler, Składnia, dz. cyt, s. 401.
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co nie jest zgodne z normą. Np.: I tutaj zaczęło się; Ale z losem nie posprzeczasz się; On zwiastuje, że zima już skończyła się; Ale jego serce nie
wytrzymało, życie skończyło się; Ta tęsknota bardzo powiększa się. Często
się w wypowiedziach Ukraińców kończy pierwsze zdanie wchodzące do
zdania złożonego, np.: Tak się stało, że właśnie w tym kraju urodziłam się,
jestem…; Od samego rana pierwszego dnia naszej podróży zrozumiałam,
że moje marzenia sprawdzają się i że te dwa tygodnie będą super. Oczywiste jest (ze względów budowy formalnej ukraińskich struktur z -ся), że
w polskiej mowie Ukraińca nie pojawia się się na początku zdania. Za to,
z tych samych względów, nagminnie występują, w tym w mowie potocznej, konstrukcje z poczasownikową pozycją się (podobnie jak w języku
ukraińskim), np.: Musimy nauczyć się tego, żeby…, co powoduje „sztywność” stylistyczną potocznych wypowiedzi Ukraińców uczących się polszczyzny. Inna usterka stylistyczna (z tychże, przytoczonych wyżej, powodów interferencyjnych) polega na tym, że ukraińscy użytkownicy polszczyzny zazwyczaj nie korzystają z możliwości opuszczania jednego z powtarzających się w wypowiedzeniu się, np.: Wstaję rano o siódmej, myję się,
czeszę [się], jem śniadanie; Ciesz się i śmiej [się] ze wszystkimi.
Błędy w zakresie polskiego szyku zdarzają się Ukraińcom w używaniu
imienia i nazwiska. Zgodnie ze starą tradycją polską (jak zresztą i zwyczajem ogólnoeuropejskim) należy umieszczać na pierwszym miejscu imię,
a na drugim nazwisko. Ukraińcy nie zawsze tej reguły przestrzegają, sytuując na pierwszym miejscu nazwisko. A przecież za koniecznością układu
„imię + nazwisko” przemawia nie tylko czynnik polskiej tradycji. Stała
kolejność imienia i nazwiska stanowi podstawę ich rozróżniania w nazwach
typu Tomasz Jurek, Ryszard Kazimierz, w których nazwisko formalnie nie
różni się od imienia. Popełniając więc błąd w szyku imienia i nazwiska,
Ukraińcy mogą zostać narażeni na nieporozumienie z Polakami.
Ruchomy charakter końcówek czasowników czasu przeszłego i trybu warunkowego to kolejne słabe miejsce polskojęzycznej składni Ukraińców. W języku ukraińskim w czasie przeszłym czasowniki nie mają końcówek osobowych na kształt polskich -em, -eś, -śmy, por. Ми ходили —
Chodziliśmy; Myśmy chodzili, stąd brak nawyków „odczepiania” tych końcówek od czasowników i dołączania do innych składników w zdaniu, przez
co polszczyzna Ukraińców (zwłaszcza jej odmiana potoczna) uchodzi za
sztywną. Tak samo rezygnują Ukraińcy z możliwości przesuwania segmentów -bym, -byś, -byśmy, -byście, np.: Może byłoby lepiej, jeżeli zamiast tych
przedmiotów mielibyśmy język ukraiński czy polski (lepiej: jeżelibyśmy /
gdybyśmy… mieli); Powiedział, żeby jutro przyszedłem (zamiast: … żebym
jutro przyszedł). Częste są błędy rażące, polegające na:
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 dublowaniu końcówki osobowej, np.: *Gdybym to ja rozdawałem kolory guzikom… (popr.: Gdybym to ja rozdawał…); *Gdybym byłam kwiatkiem, byłabym fiołkiem (popr. Gdybym była kwiatkiem, byłabym fiołkiem);
 pominięciu wykładnika trybu warunkowego, np.: *…Jestem pewna,
że gdyby było ciepło, spędziliśmy (popr.: spędzilibyśmy) tam cały dzień;
*Gdybym była kwiatkiem, byłaby (popr.: byłabym) różą;
 niepoprawnej kolejności cząstki -by i końcówki osobowej, np.: *Gdybym była kwiatkiem, byłamby (popr. byłabym) rumiankiem.
Jeśli chodzi o możliwość doczepiania cząstek -ś, -śmy i podobnych do
różnych wyrazów w zdaniu, to także sami Polacy, zdaniem niektórych naukowców, coraz rzadziej z niej korzystają, zwłaszcza w tekstach pisanych 8.
A tymczasem zgodnie z tradycją, o czym pisała D. Buttler, „ruchoma końcówka czasu przeszłego lub trybu warunkowego łączy się zwykle z pierwszym wyrazem zdania, bezwyjątkowo zaś zajmuje tę pozycję, jeśli jest
nim spójnik (Mówiono, żeś się bardzo zmienił)” 9.
Użycie spójnika a wymaga zastanowienia się wówczas, gdy występuje
po zaprzeczeniu: nie…, a… Tylko współczesna norma użytkowa dopuszcza po nie spójnik a: Nie dzisiaj, a jutro. W normie wzorcowej po nie należy używać spójników ale, lecz, tylko. Zarówno Ukraińcy, jak i Polacy
często używają w sytuacjach oficjalnego kontaktu językowego spójnika a po
przeczeniu. Ukraińcy popełniają tego typu błąd pod wpływem odpowiednich ukraińskich konstrukcji z a, np.: To już nie dobroć, a nieszczerość (por.
ukr.: Це вже не доброта, а нещирість); Mówilibyście nie o niej [raklamie], a o towarze.
Polakom, jak i Ukraińcom kłopotów przysparza użycie spójników skorelowanych, np.: zarówno…, jak i; nie tylko…, lecz także, im…, tym;
o ile…, o tyle itp. Muszą być odtwarzane w takiej właśnie postaci, bez
wprowadzenia żadnych zmian, jak np.: *zarówno…, i; *tak…, jak i;
*o ile…, to; *nie tylko…, ale i. Zmiany formalne w składzie spójników skorelowanych nie tylko zakłócają polską tradycję składniową, lecz także prowadzić mogą do utrudnienia komunikacji. Oto jak wyjaśnia to H. Jadacka:
„(…) Rozmówca czy czytelnik, znajdujący jedną część takiego podwójnego (skorelowanego) spójnika w zdaniu nadrzędnym lub pierwszym w ciągu linearnym oczekuje (na mocy zakodowanych w świadomości schematów odbioru) jego drugiej części w zdaniu następnym. Jeśli jej tam nie ma,
jest najpierw zdezorientowany, a potem (bezskutecznie) ponawia poszuki-

8
9

J. Miodek, O normie językowej, dz. cyt., s. 81.
D. Buttler, Składnia, dz. cyt., s. 399-400.
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wanie. Dopiero po kolejnej nieudanej próbie dochodzi wreszcie do wniosku, że zdanie ma zdeformowaną strukturę (jest niekompletne)”10.
Błędy popełniane przez Ukraińców mają oparcie w odpowiednich konstrukcjach ukraińskich: як… так і; не тільки… a (але) й; чим… тим:
*Alkohol osłabia pracę mózgu i ma zabójcze właściwości jak dla organów wewnętrznych, tak i całego organizmu; *Oglądaliśmy go (zamek) jak
i zewnątrz, tak i od środka; *To dotyczy jak i kobiet, tak mężczyzn; *Każda dziewczyna powinna być gotowa zostać matką nie tylko fizjologicznie,
a też moralnie; *Czym więcej dziecko pouczać, że „nie wolno”, tym więcej będzie ono powtarzać to słowo.
Ukraińcy popełniają błędy w zakresie użycia spójników chociaż, mimo
(że). Przyczyna polega na tym, że w języku ukraińskim spójnika хоча można
użyć w sytuacjach, kiedy po polsku używa się chociaż, a także mimo. Tak
więc zamiast polskiego mimo Ukraińcy pod wpływem ukraińskiego хоча
preferują polskie chociaż, np. *Chociaż była brzydka pogoda, z wyjazdu
nie zrezygnowaliśmy.
Ukraińcy nie używają spójnika czy też, ponieważ w języku ukraińskim
takiej właśnie struktury o funkcji przyłączającej nie ma (Z czyjej perspektywy przedstawiamy daną sytuację — wykonawcy czynności czy też może
jej odbiorcy po ukraińsku w takiej konstrukcji wystąpi samo czy — чи).
Jeśli chodzi o użycie polskich spójników albo, czy, lub przez Ukraińców, nadużywają oni spójników albo, czy, a rezygnują z lub. Dzieje się tak
nie dlatego, że wolą spójniki odmiany mówionej języka, tylko dlatego, że
w języku ukraińskim nie ma spójnika formalnie podobnego do lub, ale są
або, чи, podobne do albo, czy: Myśli o domu rodzinnym, swoim mieście
albo (nadużywane zamiast lub) wsi; Za godzinę czy dwie (nadużywane zamiast: za godzinę lub dwie).
Wskutek formalnego podobieństwa polsko-ukraińskiego чи — czyli,
używają czyli (ukr. чи, тобто) zamiast polskiego czy, np. *Przynajmniej
dzisiaj będę musiała ugotować obiad czyli (zamiast: czy) kolację.
Bardzo często Ukraińcy popełniają w polszczyźnie takie błędy składniowe, które w starszej polskojęzycznej literaturze przedmiotu są opisane jako
kalki rosyjskie, np.: Zawsze tęsknimy za domem, *gdziebyśmy nie byli
(popr.: gdziekolwiek byśmy byli). Jest to związane z podobieństwem odpowiednich struktur składniowych języka ukraińskiego i rosyjskiego jako blisko spokrewnionych języków wschodniosłowiańskich. Oprócz tego poja-

10
H. Jadacka, Składnia, w: tejże, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005, s. 221.
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wia się w polszczyźnie Ukraińców sporo kalk ukraińskich (które mogą pokrywać się z rosyjskimi albo nie).
Do użycia kalk składniowych z języka ukraińskiego w polszczyźnie
Ukraińców uczących się polskiego dochodzi bardzo często — większość
analizowanych wyżej błędów popełnianych przez ukraińskojęzycznych użytkowników polszczyzny spowodowana jest właśnie wzorowaniem się na odpowiednich schematach składni ukraińskiej. Dodamy tu tylko niektóre typowy kalki, o których nie wspomniano wyżej.
Kilka typów kalk pojawia się przy użyciu polskich konstrukcji biernych:
1. Stosowanie przy imiesłowach biernych rzeczownika (albo zaimka rzeczownego) będącego nazwą wykonawcy czynności w narzędniku (*Zapisane mną przykłady) zamiast konstrukcji biernikowej z przyimkiem (Zapisane przeze mnie przykłady) — por. Записані мною приклади.
2. Użycie w zdaniach z czasownikami bezosobowymi na -no, -to redundantnego wykładnika czasu przeszłego w postaci formy było: *Gdyby tak
było do mnie powiedziano, to bym się obraziła — por. Якби мені було
так сказано…; *Było nas zaproszono na urodziny — Нас було
запрошено на день народження.
3. Użycie w konstrukcjach nieosobowych z wyrazem się rzeczownika
będącego nazwą obiektu czynności jako podmiotu (w mianowniku), a nie
jako dopełnienia bliższego (w bierniku, rzadziej w dopełniaczu): *Ta
książka czyta się bardzo łatwo — zamiast: Tę książkę czyta się bardzo
łatwo (por. Ця книжка читається дуже легко). Mimo że gramatyka polska dopuszcza konstrukcje, w których obiekt czynności formalnie występuje jako podmiot (Pięć lat temu budowały się domki: wysokie płoty, podwórka z kostki), w praktyce takie konstrukcje nie są zbyt rozpowszechnione (raczej Pięć lat temu budowano domki…; Obecnie buduje się domki…). W języku ukraińskim możliwy jest w takich strukturach z się tylko
mianownikowy podmiot: Будівля будується; a za lepsze uważane są przez
normę konstrukcje bez się na kształt: Будинок будують, w których rzeczownik jest dopełnieniem. Oto przykłady błędów, popełnionych pod wpływem ukraińskiej składni z się: *Głośność reklamy, która się transmituje…
— zamiast: ...którą się transmituje… (por.: Гучність реклами, яка
транслюється…); Czasem odnajduje coś bardzo milutkiego w wyrazie
twarzy kobiety, która na ogół uważa się za brzydką — zamiast: …którą na
ogół uważa się… (por.: …яка назагал вважається негарною); *W niniejszej pracy dyplomowej podejmują się problemy funkcjonowania frazeologizmów — zamiast: W niniejszej pracy dyplomowej podejmuje się problemy… (por.: У цій дипломній роботі піднімаються прюблеми…); PrzePOSTSCRIPTUM 2006
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kleństwa używają się w sytuacjach, kiedy… — zamiast: Przekleństw używa się… (por.: Лайка вживається / використовується…). Zauważyć
warto, że w języku ukraińskim niektóre z przytoczonych uzualnych konstrukcji z -ся lepiej by było przeredagować na zdania z czasownikiem w
znaczeniu ogólnym nieosobowym, użytym formalnie w 3. osobie liczby
mnogiej, np.: Гучність реклами, яку транслюють; …вираз обличчя
жінки, яку вважають…; Лайку використовують…
4. Z kolei przytoczone konstrukcje ukraińskie typu Гучність реклами,
яку транслюють; …вираз обличчя жінки, яку вважають… powodują,
że Ukraińcy rezygnują w wielu wypadkach z polskich bezosobowych konstrukcji z się, albo z czasowników na -no, -to, np.: Mówią, że… — zamiast:
Mówi się, że… (por. Кажуть, що…); Kiedyś… wiedźmy i magów spalali
na stosie — zamiast: …spalano na stosie (por. …спалювали на вогнищі).
Rezygnuje się także ze struktur bezosobowych z się na rzecz nie bardzo
typowych dla polszczyzny konstrukcji nieosobowych z czasownikiem o znaczeniu ogólnym formalnie występującym w 2. osobie liczby pojedynczej,
np.: Kiedy siedzisz sobie tak przy oknie, przychodzą ci do głowy myśli…
— zamiast: Kiedy się siedzi tak przy oknie, przychodzą do głowy myśli…
(por. Коли сидиш собі отак біля вікна, приходять в голову думки…);
Dość łatwo jest tak mówić, kedy jesteś właścicielem dużej firmy — zamiast:
Dość łatwo jest tak mówić, kiedy się jest właścicielem dużej firmy (por.
Досить легко так говорити, коли ти є власником великої фірми).
Inna typowa kalka, występująca u uczących się polskiego na poziomie
progowym (choć pojawiająca się także później), to szerzenie ukraińskiego
schematu posesywnego u + dopełniacz typu: *U mnie jest… (У мене є…)
zamiast polskiego Mam…, np: *U mnie w domu jest taki sam telewizor
— zamiast: Mam w domu taki sam telewizor (por. В мене вдома є такий
самий телевізор, obok Я маю вдома такий самий телевізор); *Chyba
u jednej pani z trzynastoma kartonami papierosów będą problemy — zamiast: Chyba jedna pani… będzie miała problemy (por. Напевно, в однієї
пані… будуть проблеми, obok Напевно, одна пані… буде мати
проблеми).
Częste są w polszczyźnie Ukraińców konstrukcje bezmianownikowe
z grupą nominalną w celowniku (trzeba + celownik). Ukraińcy często używają zdań z czasownikiem niewłaściwym trzeba zamiast struktur o charakterze osobowym, np.: Trzeba mu trochę słońca (por. ukr. Иому потрібн
трохи сонця), lepiej: On potrzebuje trochę słońca; Myślę, że Polakom trzeba wymyślić coś nowego… zamiast: Myślę, że Polacy muszą wymyślić coś
nowego...
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W konstrukcjach z czasownikiem wystarczyć, a także z zaprzeczonymi
czasownikami istnieć, minąć Ukraińcy, pod wpływem języka rodzimego,
używają zależnych dopełnień (w dopełniaczu), a nie podmiotów (w mianowniku): *Wystarczy nam jednego rzutu oka na… (ukr. Нам вистачить
/ достатньо одного погляду на…) — popr. Wystarczy nam jeden rzut oka
na...; *Wystarczy nam dotyku… (ukr. Нам вистачить дотику…) — popr.
Wystarczy nam dotyk…; *Czterech minut wystarczyło, by… (ukr. Чотирьох
хвилин вистачило, щоб…) — popr. Cztery minuty wystarczyły, by…; *Takich porad nie zawsze wystarczy (ukr. Таких порад не завжди
достатньо) — popr. Takie porady nie zawsze wystarczają; *Nie istnieje
równości kobiet i mężczyzn (ukr. Не існує рівності жінок і чоловіків) —
popr. Nie istnieje równość kobiet i mężczyzn; *Nie minęło godziny, kiedy
zaczęli schodzić się sąsiedzi (ukr. Не минуло й години, як почали
сходитися сусіди) — popr. Nie minęła godzina…; *Czegoś takiego jak
solidarność kobieca po prostu nie istnieje (ukr. Чогось такого… не існує)
— popr. Coś takiego… nie istnieje; *Prawdy nie istnieje (ukr. Правди нема
/ не існує) — popr. Prawda nie istnieje. Jak widać z powyższych przykładów, w swojej polszczyźnie Ukraińcy zmieniają cały schemat składniowy:
używają zdania bezpodmiotowego, czyniąc z podmiotu dopełnienie.
Podsumowując, zaznaczę, że analizowane w niniejszym referacie błędy fleksyjne i składniowe pojawiają się nie tylko na poziomie progowym,
lecz także zaawansowanym, niektóre z nich (zwłaszcza składniowe) są frekwencyjnie częste nawet u studentów biegle mówiących po polsku. Ujawnienie takich błędów umożliwi przygotowanie podręcznika do nauki polskiego, który najbardziej odpowiadałby potrzebom zaawansowanych odbiorców ukraińskich.
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Bogdan Walczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jêzyk polski wœród jêzyków œwiata
u progu trzeciego tysi¹clecia
Nasz wykład wypadałoby zacząć od zwięzłej charakterystyki dzisiejszej
sytuacji językowej naszego globu, co jest z wielu względów zadaniem niełatwym. Niepodobna nawet względnie dokładnie stwierdzić, ile języków jest
dziś na świecie w użyciu. W różnych opracowaniach można znaleźć bardzo różne liczby1. Moim zdaniem najbardziej wiarygodna jest tu liczba od
6500 do 7000 języków2. Rozbieżność ocen ma głównie dwa źródła. Pierwsze wynika z faktu, że nie ma kryteriów pozwalających na odróżnienie —
by się w tym miejscu posłużyć współczesną terminologią lingwistyczną —
„(…) etnolektu ze statusem odrębnego języka od etnolektu ze statusem dialektu czy gwary jakiegoś języka”3. Temu zagadnieniu poświęciłem niedawno
1

By się ograniczyć tylko do polskiej literatury przedmiotu: Marian Jurkowski
(Wstęp, w: Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV; W. Maciejewski, Świat
języków, Poznań 1999, s. VII) szacuje liczbę języków świata na ponad 8000, Witold Maciejewski (dz. cyt., s. 3) — na 6000-7000, natomiast Alfred F. Majewicz
(Języki wymierające i wyrażone — stan i perspektywy, w: W. Maciejewski, dz. cyt.,
s. 96) — na 6500-7000. Majewicz, najlepszy polski znawca zagadnienia, autor
najnowszej polskiej syntezy w tym zakresie (Języki świata i ich klasyfikowanie,
Warszawa 1989), uwzględnia w swojej opinii dane najnowszych wielkich syntez
językoznawstwa porównawczego (R. E. Asher i in., The Encyclopedia of Language and Linguistics, t. I-X, Pergamon Press, Cambridge 1993 i Ch. Moseley,
R. E. Asher, Atlas of the World’s Languages, Routledge, London-New York 1994),
jego opinia wydaje się więc najbardziej prawdopodobna.
2
Zob. przypis 1.
3
A. F. Majewicz, Języki wymierające, dz. cyt., s. 95.

154

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

osobną pracę, do której (ze względu na ograniczony czas mojego wystąpienia) jestem zmuszony odesłać ewentualnych zainteresowanych 4. Drugim
źródłem niemożności ustalenia liczby języków świata jest nasz brak dokładniejszej wiedzy o wielkiej liczbie etnolektów, przede wszystkim tzw. egzotycznych, używanych w tropikalnych lasach Amazonii czy Azji Południowo-Wschodniej, w górach Nowej Gwinei, Pamiru, Hindukuszu czy Himalajów lub wysp południowego Pacyfiku. Zaledwie 5% języków świata doczekało się satysfakcjonujących opisów (w postaci słowników jedno- lub/
i dwujęzycznych, gramatyk i podręczników służących do ich nauki). 20%
(a więc około 1300) języków ma jedynie opisy cząstkowe. Utrwalonymi
tekstami dysponujemy w odniesieniu do 30% języków. O 70% wiemy właściwie tylko tyle, że istnieją.
Współczesną sytuację językową świata charakteryzują głównie dwa zjawiska: rosnąca, nasilająca się dysproporcja językowego podziału naszego
globu oraz nieznane dotąd w dziejach świata przyśpieszenie procesu wymierania języków.
Dysproporcje w językowym podziale świata istniały zawsze. Zawsze
były języki wielkich (tzn. licznych) wspólnot: ludów, narodów, społeczeństw
itp. — i języki o niewielkiej liczbie użytkowników. Dziś jednak te dysproporcje przybierają wręcz trudne do wyobrażenia wymiary. Kilka liczb dla
ilustracji tej tezy (trzeba tu cały czas pamiętać, że przyjęliśmy jako najbardziej prawdopodobną liczbę języków świata 6500-7000).
I tak ponad połowa ludności świata mówi tylko 12 językami. Są to: chiński (w pięciu odmianach) — 1 mld 200 mln użytkowników, czyli 20,8%
ludności świata, angielski (jako ojczysty, liczy się więc tu tylko jego native speakerów) — 460 mln użytkowników, czyli 8% ludności świata, hindi
— 433 mln użytkowników, hiszpański — 365 mln, portugalski — 177 mln,
arabski — 160 mln, rosyjski — 150 mln (liczba stanowczo zawyżona),
japoński — 125 mln, francuski — 123 mln, indonezyjski — 120 mln, bengalski — 119 mln i niemiecki — 98 mln. Może jeszcze bardziej uderzające jest inne zestawienie: około 98% ludności świata posługuje się 2% języków świata (te 2% to około 140-150 języków), natomiast około 98%
języków świata (jest to wciąż jeszcze liczba 6500-7000) jest używane przez
zaledwie 2% ludności świata. Jak to komentuje najlepszy polski specjalista w tej dziedzinie, Alfred F. Majewicz:
Ta olbrzymia dysproporcja jednoznacznie wskazuje na istnienie relatywnie małej
liczby języków tak zwanych dużych [dodajmy, że zaledwie 11 języków przekracza 100 mln użytkowników, zaś jedynie 50 języków ma populacje użytkow4

B. Walczak, Język czy dialekt — problem lingwistyczny? (w druku).
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ników mieszczące się w przedziale od 99 do 10 mln; dodajmy też, że zdaniem
Waltera Onga zaledwie 78 języków ma rozwinięte odmiany pisane5 — B.W.],
oraz ogromnej większości języków tak zwanych małych, języków o mniejszym
zasięgu używalności (ang. lesser-used languages, franc. langues moins répandues)6.
Populacje użytkowników bardzo wielu języków nie przekraczają 100 000
[a więc liczby mieszkańców miasta wielkości Kalisza — B.W.]; są jednak bardzo liczne języki o liczbie użytkowników liczonej w tysiącach zaledwie, setkach, a nawet dziesiątkach7.

Na przeciwległym biegunie największych (jak chiński, angielski, hindi
itd.) sytuują się takie języki, jak (dane z początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku): menomini — 50 użytkowników, tuscarora — 30 użytkowników, iowa — 5, osage — 5 (wszystkie wyżej wyliczone to języki Indian
Ameryki Północnej, a wśród nich menomini to jeden z najlepiej poznanych
i opisanych — dzięki badaniom Charlesa F. Hocketta — języków indiańskich), ubychijski (północnokaukaski język z rodziny azjanickiej) — 1 użytkownik8.
Skrajnie nieproporcjonalna jest też geograficzna dystrybucja języków.
Są obszary, nieraz bardzo wielkie, względnie jednolite pod względem językowym, a są inne, gdzie na relatywnie niewielkim terytorium jest w użyciu wiele języków. Raz jeszcze oddajmy głos Alfredowi F. Majewiczowi:
Na niewielkich obszarowo wysepkach może występować do kilkudziesięciu
różnych języków, bywają też wielojęzyczne wioski, gdzie granica między społecznościami mówiącymi różnymi językami przebiega wzdłuż wewnątrzwioskowych ścieżek. Takimi obszarami są przede wszystkim Nowa Gwinea [absolutny rekord zróżnicowania językowego — w użyciu jest tam około 100 odrębnych rodzin języków papuaskich — B.W.], podnóża Himalajów, Hindukuszu
i Pamiru, Azja Południowo-Wschodnia (południowe Chiny, północny Wietnam,
północna Tajlandia), wyspy Indonezji i niektórych państw wyspiarskich południowego Pacyfiku, okołorównikowe obszary Afryki, Amazonia, Kaukaz i tym
podobne9.

Państwami o największym zróżnicowaniu językowym są: Papua Nowa
Gwinea — co najmniej 850 języków (również dalej na pierwszym miejscu
podaję minimalną liczbę języków), Indonezja — 670 języków, Nigeria —
5

Zob. W. Ong, Oralność i piśmienność, Lublin 1992.
A. F. Majewicz, Języki wymierające, dz. cyt., s. 96.
7
Tamże, s. 98.
8
Zob. M. Krauss, The World’s Languages in Crisis, Language 68, 1, 1992,
s. 4-10.
9
A. F. Majewicz, Języki wymierające, dz. cyt., s. 97-98.
6
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410, Indie — 380 (według niektórych źródeł znacznie więcej, około 13001500, ale według tych źródeł w Papui Nowej Gwinei jest w użyciu ponad
3 000 języków; jedna i druga opinia nieprawdopodobna), Kamerun — 270,
Australia — 250 (lecz niemal wszystkie tubylcze bliskie są wymarcia),
Meksyk — 240, Kongo (dawnej Zair) — 210, Brazylia — 210, Chiny —
około 200 itd. Około 5000 języków występuje na terytorium zaledwie 22
państw (na 192 suwerenne państwa świata według stanu z roku 1996), choć
często przekracza ich granice.
Na przeciwległym biegunie sytuują się takie w najwyższym stopniu jednolite pod względem językowym państwa jak: w Europie Portugalia —
99,5% portugalskojęzycznych Portugalczyków i Islandia — 98,5% islandzkojęzycznych Islandczyków, a w Azji Japonia — ponad 99% japońskojęzycznych Japończyków, Korea — ponad 99% koreańskojęzycznych Koreańczyków (dotyczy to obu państw koreańskich) i — co może być zaskakujące — Bangladesz — 97,6% bengalskojęzycznych Bengalczyków.
Polska jest pod tym względem w sytuacji dość szczególnej: z jednej strony 93-94% jej ludności to polskojęzyczni Polacy (odsetek mniejszości językowych wynosi więc zaledwie 6-7%, podczas gdy przed drugą wojną
światową przekraczał on 30%), z drugiej jednak strony w granicach polski
występuje co najmniej 20 mniejszości językowych (wprawdzie na ogół
o bardzo małej liczebności), co stawia nasz kraj pod względem stopnia zróżnicowania językowego na trzecim miejscu w Europie (bez Rosji), po Serbii i Czarnogórze oraz Rumunii. Europa bowiem, z wyjątkiem Kaukazu,
którego przynależność geograficzna jest, jak wiadomo, sporna: na obszarze między Morzem Kaspijskim a Morzami: Czarnym i Azowskim granica
Europy i Azji przebiega albo Obniżeniem Kumsko-Manyckim (w takim
ujęciu cały Kaukaz pozostaje poza Europą), albo głównym grzbietem kaukaskim, albo na południe od Kaukazu (a w takim ujęciu cały Kaukaz wchodzi w skład Europy), należy do obszarów o stosunkowo niewielkim zróżnicowaniu językowym. Używa się w niej około 130 języków, podczas gdy
w Ameryce — ponad 2 000 (a według najbardziej rygorystycznych szacunków przynajmniej 1230) czy w Afryce — około 2 000 (choć według „minimalistycznych” danych zaledwie 572).
Choć trochę uwagi należy teraz poświęcić drugiemu wyróżnikowi współczesnej sytuacji językowej świata, a mianowicie gwałtownemu przyśpieszeniu procesu wymierania języków. Oczywiście języki wymierały zawsze.
Wymarły języki tak wielkich i świetnych cywilizacji jak: sumerska, akadyjska czy hetycka. W Europie w naszych czasach dysponujemy w tym
względzie nawet szczegółowymi danymi. I tak w 1777 roku w wieku 102
lat zmarła Dolly Pentreath, ostatnia użytkowniczka języka kornickiego (celPOSTSCRIPTUM 2006
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tycki język z grupy brytańskiej, używany w Kornwalii). W 1893 roku zmarł
Tuone Udaina, ostatni użytkownik języka dalmatyńskiego (język romański
używany na wybrzeżu dalmatyńskim i okolicznych wyspach). W 1948 roku
dokonano nagrań na płycie gramofonowej tekstów języka manx (inaczej
mański — język celtycki z grupy goidelskiej, używany na wyspie Man położonej na Morzu Irlandzkim): informatorem był stuletni podówczas John
Joseph Kneen, jeden z ostatnich użytkowników tego języka (ich liczbę szacowano w 1950 roku na 10 osób). Przykłady można by mnożyć.
Oczywiście data śmierci ostatniego użytkownika nie jest tożsama z datą
wygaśnięcia języka. W rzeczywistości język umiera wcześniej niż jego
ostatni użytkownik — umiera wówczas, gdy ustaje jego przekaz międzypokoleniowy, tzn. gdy język przestaje być przekazywany młodszym pokoleniom.
Jak już wspomnieliśmy, dziś proces wymierania języków gwałtownie
przybiera na sile. Według danych ONZ w dobie obecnej co dwa tygodnie
na świecie wymiera jeden język, przy czym nie widać najmniejszych możliwości zahamowania tego procesu; wręcz przeciwnie, będzie się on z pewnością nasilał. Według wiarygodnych prognoz w ciągu najbliższych dwudziestu lat, a więc jeszcze za życia większości z nas, z powierzchni ziemi
zniknie ponad połowa języków jeszcze dziś będących w użyciu (przypomnijmy, że tę liczbę oszacowaliśmy na 6500-7000 języków). Wprawdzie
niektórzy specjaliści kwestionują prognozowane tempo procesu (przesuwając feralną datę wymarcia ponad połowy języków w głąb bieżącego wieku), jednak co do rozmiarów strat panuje pełna zgoda.
Trudno, by było inaczej, gdy wspomniana wyżej prognoza ma solidną
podstawę w postaci alarmujących danych o przekazie międzypokoleniowym
na gruncie wielu języków. Na przykład wiadomo, że z 20 rdzennych języków Alaski młodszym pokoleniom przekazywane są tylko dwa. Spośród 187
tubylczych języków Kanady i USA aż 149 (tzn. 80%) wykazuje przerwy
w przekazie międzypokoleniowym. Na północnych krańcach Rosji z 30 języków tubylczych przekazywane są trzy. I tak dalej. Języki, na których gruncie przekaz międzypokoleniowy został przerwany, to — nawet niezależnie
od liczby żyjących jeszcze użytkowników — „języki w stanie śmierci klinicznej” (według trafnego określenia Alfreda F. Majewicza)10. O wielu językach nie wiemy, czy żyją jeszcze (i w jakiej liczbie) ostatni ich użytkownicy. W Europie dotyczy to w szczególności wymierających języków ugrofińskich z grupy bałtofińskiej, używanych w Rosji na obszarze między Petersburgiem a jeziorem Ładoga, jak wepski (zwany inaczej czudzkim),
10
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wotski, ingryjski (inaczej iżorski) czy liwski (ten ostatni, inaczej niż poprzednie, używany na Łotwie, nad Zatoką Ryską).
Za granicę bezpiecznej przyszłości języka przyjęło się uważać jego minimum stutysięczną populację użytkowników. Choć może się to wydawać
nieprawdopodobne, języków takich jest zaledwie około 600, a więc mniej
niż 10% wszystkich języków świata. Jednak w rzeczywistości sprawa jest
o wiele bardziej złożona. Z jednej strony zdumiewającą żywotność i stabilność liczby użytkowników w ciągu wieków wykazuje wiele języków papuaskich, australijskich, austronezyjskich czy kaukaskich, których liczba
użytkowników nie przekracza setki osób (a na przykład językowi aleuckiemu, używanemu na Wyspach Komandorskich, już w 1846 roku prorokowano rychłą śmierć — i proroctwa takie powtarzały się w latach 1919,
1963 i 1983 — a tymczasem, choć dogorywający, język aleucki żyje do
dziś), z drugiej zaś — w warunkach nowoczesnej cywilizacji, na przykład
w warunkach europejskich, stutysięczna populacja użytkowników języka
nie gwarantuje jego bezpiecznej przyszłości. W dzisiejszych warunkach europejskich język, którego liczba użytkowników, spadając, osiągnie stan
rzędu może nawet kilkuset tysięcy, skazany jest na postępujący uwiąd. Małe
narody czy grupy etniczne, w warunkach współczesnych z reguły dwujęzyczne, nie są w stanie utrzymać swojego języka etnicznego w funkcji języka standardowego obsługującego wszystkie dziedziny życia zbiorowego,
o pełnym profilu odmian funkcjonalnych, z odmianą naukową (obejmującą
pełne spectrum dziedzin i dyscyplin naukowych z ich specjalistyczną terminologią) włącznie. A wycofanie języka ojczystego z nauki, wyższych
szczebli systemu oświatowego, środków masowego przekazu informacji itd.
i ograniczenie go do sfery życia rodzinnego i prywatnego oznacza — w warunkach dwujęzyczności — początek końca. Dlatego faktycznie zagrożone są na przykład wszystkie języki celtyckie: irlandzki z liczbą użytkowników od 20 000 do 40 000-50 000 (mimo statusu języka państwowego —
obok angielskiego — w Republice Irlandii), szkocki z liczą użytkowników
przekraczającą 90 000, walijski z liczbą użytkowników szacowaną według
jednych źródeł na 400 000, a według innych nawet na 500 000-800 000 (tak
czy owak najżywotniejszy dziś język celtycki), i bretoński (używany we
francuskiej Bretanii), o którym najmniej wiadomo na skutek centralistycznej polityki językowej Francji (prawdopodobnie liczy on ponad 10 000
użytkowników). Wśród języków słowiańskich do zagrożonych należą języki łużyckie, w szczególności dolnołużycki (którego liczba użytkowników,
wyłącznie dwujęzycznych, nie przekracza pewnie kilku tysięcy).
Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie znamy wypadku wskrzeszenia języka, który w ścisłym tego słowa znaczeniu wymarł. Przywoływany
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zwykle w tym kontekście casus języka hebrajskiego nie może być przykładem takiej sytuacji. Hebrajski nigdy nie był stricto sensu językiem martwym. Wprawdzie przed przeszło dwoma tysiącami lat ustał przekaz międzypokoleniowy hebrajskiego prymarną drogą jego naturalnej akwizycji
w rodzinie i hebrajski wyszedł z użycia jako język potoczny, nie ustał jednak nigdy jego przekaz międzypokoleniowy drogą nauki szkolnej i przez
te dwa tysiące lat był hebrajski językiem religii i nauki. Współczesne
„wskrzeszenie” hebrajskiego polegało więc jedynie na przywróceniu jego
naturalnej akwizycji w rodzinie i na poszerzeniu funkcji (zakresu stosowalności) — aż do funkcji języka państwowego Izraela i potocznego języka
większej części społeczeństwa izraelskiego.
Jedyną szerzej znaną próbą wskrzeszenia języka stricto sensu martwego jest próba restytucji wymarłego w XVIII wieku języka kornickiego.
Dzięki wytrwałości i uporowi grupy zapaleńców, dziś już sięgającej liczby
kilkuset osób, wychodzą w języku kornickim czasopisma, tomiki poezji
i prozy, nowe tłumaczenia Ewangelii, podręczniki (z kasetami magnetofonowymi) do nauki języka kornickiego itd. Najwięksi entuzjaści usiłują rozmawiać na co dzień po kornicku i przekazywać ten język swoim dzieciom.
Na mniejszą skalę i z mniej spektakularnymi wynikami podejmuje się takie próby w odniesieniu do wymarłego w połowie XX wieku języka mańskiego. Nie brak i prób bardziej skrajnych. Do najosobliwszych należy niewątpliwie przedsiębrana przez grupę łódzkich językoznawców (indoeuropeistów i filologów klasycznych) próba restytucji nie zaświadczonego
w żadnym tekście, rekonstruowanego języka praindoeuropejskiego (wspomnieni lingwiści układają w tym języku oryginalne teksty, a podobno nawet usiłują nim mówić).
Pomijając ostatni przykład, który wolno traktować jako rodzaj naukowej zabawy, trzeba stwierdzić, że realne szanse powodzenia prób wskrzeszenia języków martwych są znikome. Najprawdopodobniej nie uda się
wyjść poza to, co osiągnęli entuzjaści języka kornickiego, a co można by
nazwać swego rodzaju wegetacją języka o statusie swoistego skansenu.
Pomijam już tu zagadnienie uregulowań prawnych (w skali międzynarodowej) zmierzających do ochrony języków zagrożonych (stosowne dokumenty, jak Ateńska Deklaracja Praw Mniejszości, Konwencja Ramowa
na rzecz Ochrony Mniejszości Narodowych, Europejska Karta Języków
Mniejszościowych/Regionalnych, Deklaracja Praw Mniejszości ONZ itp.
są stosunkowo łatwo dostępne) i przechodzę do miejsca polszczyzny na tak
nakreślonej mapie językowej świata.
Od czego zależy miejsce danego języka wśród innych? W literaturze
przedmiotu zwraca się uwagę na następujące czynniki:
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Rangę języka określa: liczba użytkowników, ich rozprzestrzenienie i aktywność
handlowa [raczej należałoby to ująć szerzej: gospodarcza — B.W.], potencjał
wytwórczy i naukowy, poziom materialny, dochód, wartość i rola literatury
[znów należałoby to ująć szerzej: kultury — B.W.], znaczenie wojskowe11.

Pierwszy z tych czynników sytuuje polszczyznę bardzo wysoko. Choć
pewnie mało kto zdaje sobie z tego sprawę, język polski pod względem
liczby użytkowników jest jednym z największych na świecie: na liście języków, ułożonych według populacji ich użytkowników, polszczyzna
(z liczbą około 42 mln posługujących się nią — w Polsce i za granicą —
jako pierwszym językiem) sytuuje się na końcu drugiej lub na początku
trzeciej dziesiątki (przypomnijmy: na 6500-7000 języków świata) — (dane
statystyczne wielu państw pozostawiają w tym względzie wiele do życzenia, stąd nie da się określić miejsca polszczyzny bardziej precyzyjnie. Ponadto, na co zwraca uwagę Witold Maciejewski:
(…) sytuacja polszczyzny jest wzorcowa: Polacy są narodem, który ma swój
język i nie ma drugiego narodu, który uznawałby polszczyznę za swój język
etniczny. (…) jest to język wyposażony w kompletny zestaw atrybutów. (…)
jest [etnolektem] ogólnonarodowym, skodyfikowanym, posiada odmianę pisaną
o przynajmniej sześciusetletniej tradycji, ma własne odmiany funkcjonalne,
socjalne i terytorialne, jest wreszcie językiem oficjalnym, obowiązującym na
terytorium RP12.

Spośród czynników przesądzających o randze języka, wyliczonych wyżej, najważniejsze wydają się dwa: stopień jego uprawy, a zwłaszcza prestiż zależny od prężności politycznej i ekspansywności kulturalnej społeczeństwa jego użytkowników. Wiedział o tym już w XVI wieku Łukasz Górnicki, gdy tak wyjaśniał ówczesną pozycję łaciny:
(…) rzymski język dla tego jest wzięty, iż ci, którzy nim mówili, władali wszystkim światem. (…) za królów rzymskich nie była w takiej wadze rzymska mowa,
ani tak obfita; czemu? iż i ubogie było jeszcze państwo, i nie uczynili go byli
jeszcze Rzymianie pisaniem poważnych rzeczy obfitym. Aż potym, gdy męstwo
a sprawiedliwość rzymska świat posiadła, a oni uczeni Rzymianie poczęli to,
czego sie u Greków nauczyli, łacińskim językiem pisać, toż sie dopiero ten język
podniósł i przyszedł ku tej doskonałości, którą teraz widzimy13.

11

W. Maciejewski, Świat języków, dz. cyt., s. 39.
Tamże, s. 16-17.
13
Cyt. według: W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku,
wyd. III, Warszawa 1969, s. 68.
12
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Nie inne są przyczyny dzisiejszej światowej kariery angielszczyzny: angielski się szerzy i cieszy w skali światowej wciąż rosnącą popularnością
za sprawą i w wyniku roli, jaką pod względem politycznym, gospodarczym,
kulturalnym i cywilizacyjnym odgrywała w skali światowej w drugiej połowie XIX wieku Wielka Brytania, a w wieku XX, w szczególności w jego
drugiej połowie, Stany Zjednoczone.
Historia polszczyzny w pełni potwierdza tezę Górnickiego. Potęga polityczna państwa Jagiellonów i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ekspansywność kulturalna i prestiż językowy społeczeństwa użytkowników polszczyzny dobrze tłumaczą jej historyczną pozycję w Europie, zwłaszcza
środkowo-wschodniej. Zewnętrznymi wykładnikami tej pozycji były takie
fakty, zjawiska i procesy językowe, jak (fakt o wymiarze symbolicznym)
miejsce polszczyzny w renesansowym wielojęzycznym słowniku Ambrożego Calepina (przed angielskim!), wpływ, jaki wywierała na inne języki
Rzeczypospolitej, przede wszystkim na język ruski Wielkiego Księstwa Litewskiego i południowo-wschodnich województw koronnych, wpływ wykraczających nawet poza granice Rzeczypospolitej, gdyż obejmujący księstwa rumuńskie, Mołdawię i Wołoszczyznę (w XVII wieku, okresie największego nasilenia polskich wpływów kulturalnych, znajomość języka polskiego stała się w wyższych warstwach społeczeństwa rumuńskiego znamieniem starannego wykształcenia i wyższej kultury) oraz Moskwę (gdzie
w drugiej połowie XVII wieku, za panowania cara Aleksego Michajłowicza, polszczyzna stała się, w sferach dworskich i w kręgach bogatego bojarstwa, językiem modnym), wreszcie równorzędna wobec języka niemieckiego pozycja polszczyzny na obszarach językowo mieszanych, głównie
w Prusach Królewskich (zrazu też Książęcych) i na Śląsku w XVI, XVII,
a nawet jeszcze w XVIII wieku14. Dopiero osłabienie, a potem upadek Rzeczypospolitej spowodował spadek prestiżu języka polskiego, na skutek czego w Prusach czy na Śląsku górę wziął język niemiecki (choć i wówczas
zdarzały się jeszcze takie wypadki jak casus Samuela Bogumiła Lindego
— urodzonego w niemiecko-szwedzkiej rodzinie toruńskiego pastora, lecz
z wyboru Polaka i lektora języka polskiego na uniwersytecie w Lipsku, który, choć polszczyzny nie wyniósł z domu i w związku z tym nigdy nie zdołał
14
Dwujęzyczni byli tam nie tylko Polacy, ale i Niemcy, o czym świadczy obfitość drukowanych w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Wrocławiu, Brzegu, Oleśnicy
itd. różnego rodzaju podręczników do nauki języka polskiego, przeznaczonych dla
Niemców: słowników, słowniczków, gramatyk, samouczków, rozmówek, wzorów
listów itp. Zob. na ten temat B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, wyd. II,
Wrocław 1999.
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jej w mowie dobrze opanować, przeszedł do historii jako autor pierwszego wielkiego słownika narodowego, który stanowi największy przełom
w całych dziejach polskiej leksykografii).
W XIX stuleciu, okresie niewoli narodowej, pozycja polszczyzny była
już tylko pochodną ekspansywności kulturalnej i prestiżu językowego jej
użytkowników. Mimo zmienionej sytuacji politycznej pod zaborem rosyjskim (w Galicji austriackim) nadal się utrzymywały polskie wpływy kulturalne i językowe na Rusi. Z polszczyzny jako najstarszego podówczas słowiańskiego języka literackiego o nieprzerwanej tradycji czerpały też kształtujące się w dobie odrodzenia narodowego nowożytne języki czeski i słowacki15.
A jaka jest międzynarodowa pozycja polszczyzny dziś i jak się przedstawiają jej szanse i perspektywy w przyszłości?
Już w okresie PRL-u ranga polszczyzny była niewspółmiernie wysoka
w stosunku do politycznej roli, jaką odrywało na arenie międzynarodowej
ubezwłasnowolnione państwo. Stanowiła o tym względna — na tle obozu
państw realnego socjalizmu — swoboda życia kulturalnego i względne
otwarcie Polski na Zachód. Dzięki temu była Polska swoistym oknem na
świat i środkiem dostępu do „zgniłej burżuazyjnej” kultury Zachodu dla
15
Ledwie tu zasygnalizowane zagadnienia doczekały się rozległej literatury
przedmiotu, której niepodobna przytoczyć nawet w wyborze. Ograniczę się więc
do przypomnienia podręcznikowych syntez historii języka polskiego: Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, cz. I-III, Warszawa 1961-1972; T. Lehr-Spławiński, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, wyd. 3, Warszawa 1978;
B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, dz. cyt. oraz wskazania kilku prac
szczegółowych bardzo ściśle związanych z międzynarodową pozycją polszczyzny
w dobie średnio- i nowopolskiej: A. Zaręba, Wpływ polszczyzny na słownictwo innych języków słowiańskich, „Język Polski” XLI, 1961, s. 1-19; E. Linţa, Wyrazy
polskiego pochodzenia w języku rumuńskim, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk
1974; B. Walczak, Obcojęzyczny element zachodni i wschodni w rozwoju słownictwa polszczyzny ogólnej, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny 102, 1987, s. 67-71; tenże, Między Wschodem a Zachodem (Uwagi o leksyce polskiego języka literackiego), w: Dzieje Lubelszczyzny, t. VI, pod red. R. Łużnego i S. Nieznanowskiego, Warszawa 1991,
s. 89-103; tenże, Zachód i Wschód w dziejach języka polskiego, w: Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, pod red. A. W. Mikołajczaka
i M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2003, s. 28-46; tenże, Wpływy ruskie
w polskim języku literackim, w: Polska — Ukraina: partnerstwo kultur, pod red.
B. Bakuły, Poznań 2003, s. 19-31; tenże, Kultura jako czynnik integracji europejskiej — przykład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w: Kulturowe konteksty integracji europejskiej, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2004, s. 2333.
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użytkowników różnych języków Europy Środkowej i Wschodniej (oczywiście przede wszystkim słowiańskich). Ważnym czynnikiem międzynarodowego prestiżu polszczyzny były też literackie nagrody Nobla polskich
petów, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, i wybór Karola Wojtyły na papieża Kościoła Powszechnego, pomnożony o osobowość i szczególny charyzmat Jana Pawła II, największego autorytetu moralnego współczesnego świata i najwybitniejszej indywidualności naszych czasów16.
U progu trzeciego tysiąclecia na międzynarodową pozycję polszczyzny
wolno więc patrzeć z — choćby umiarkowanym — optymizmem. Ale
przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że w rozstrzygającej mierze zależy ona od nas samych: od miejsca, jakie zdołamy zająć wśród narodów Europy i świata, od naszej prężności i ekspansywności gospodarczej i kulturalnej oraz od świadomej i w skali społecznej zorganizowanej
troski o harmonijny rozwój naszego języka narodowego. Jak ważny jest
stosunek do języka jego użytkowników, w jakim stopniu od nich samych
zależy jego przyszłość — też już wiedział Łukasz Górnicki, gdy pisał:
„I nasz język polski rychło by urósł, gdybyśmy sie go rozmiłowali” 17.
Miłości do języka ojczystego nie można jednak zadekretować. Rozumna troska o przyszłość polszczyzny wyrażać się zatem winna przede wszystkim w mądrej i dobrze zorganizowanej ogólnospołecznej pedagogice językowej18.
16

Zob. na ten temat: B. Walczak, Słowa papieża. Refleksje nad skutkami autorytetu językowego Jana Pawła II, „Życie i Myśl” 1986, nr 1/2, s. 15-23; tenże,
Opinia w sprawie wniosku o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, w: Ioannes Paulus Papa II — doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, Poznań 2001, s. 44-56; tenże, Jan Paweł II
a język polski, w: Jan Paweł II — człowiek i dzieło, pod red. B. Walczaka, Poznań
2001, s. 157-163 (przedruk w: Bo piękno na to jest, by zachwycało. Jan Paweł II
w kulturze polskiej, Poznań 2004, s. 109-115); tenże, Znaczenie Jana Pawła II
w dziejach języka polskiego (w druku).
17
W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI-XVIII wieku, dz. cyt., s. 68.
18
W nieco innym, węższym (europejskim) ujęciu zagadnienie, które jest przedmiotem niniejszego referatu, przedstawiłem już w pracach: B. Walczak, Miejsce
języka polskiego wśród języków Europy u progu trzeciego tysiąclecia, w: Być Europejczykiem, pod red. A. W. Mikołajczaka, Gniezno 2002, s. 82-108 i tenże, Szanse
polszczyzny w jednoczącej się Europie u progu XXI wieku, Łużyckie Zeszyty Naukowe 2 (w druku).
Przygotowując niniejszy referat, korzystałem z wielu pozycji dotąd w przypisach nie przywołanych. Wymienię choć najważniejsze i najużyteczniejsze z nich:
G. Décsy, Die linguistische Struktur Europas. Vergangenheit — Gegenwart —
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Zukunft, Wiesbaden 1973; tenże, Statistical Report on the Languages of the world
as of 1985, Bloomington 1996; P. Hajdú, Narody i języki uralskie, Warszawa 1971;
Języki indoeuropejskie, pod red. L. Bednarczuka, t. I-II, Warszawa 1986-1988;
W. Mańczak, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków
1970; The World’s Major Languages, ed. B. Comrie, London 1980; B. Walczak,
Universalism or particularism? (The process of linguistic unification and differentiation today and tomorrow), w: Culture of the time of transformation. II International Congress ,,The cultural identity of the central-eastern Europe”, ed. J. Brendel, Poznań 1999, s. 71-76; tenże, Uniwersalizm czy partykularyzm? (Procesy
unifikacji i dyferencjacji językowej dziś i jutro), w: Kultura — Język — Edukacja,
t. 3, pod red. R. Mrózka, Katowice 2000, s. 183-193; A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983. Głównym źródłem danych statystycznych, przytoczonych w referacie, jest opracowanie W. Maciejewskiego (dz. cyt.).
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Alicja Nagórko
Humboldt-Universität zu Berlin

Gramatyka polska — jaka i dla kogo?
Zadaniem artykułu jest przedstawienie projektu nowej gramatyki polskiej powstałego na zamówienie Wydawnictwa Naukowego PWN. Pisana jest ona
z myślą o studentach polonistyki, slawistyki i innych kierunków filologicznych,
ale także maturzystach i uczestnikach olimpiad polonistycznych, nauczycielach
i lektorach języka polskiego. Ma być ona także przydatna dla studentów za
granicą jako uzupełnienie kursów praktycznej polszczyzny, zwłaszcza na obszarze niemieckojęzycznym i słowiańsko-bałtyckim. Stanowi ona przegląd najważniejszych zdaniem autorki zagadnień dotyczących opisu budowy i funkcjonowania języka polskiego. Składają się na nią zarówno klasyczne pytania znane z gramatyki szkolnej, jak i dyskutowane aktualnie problemy lingwistyki
o charakterze bardziej ogólnym. W świetle nowszych dyskusji nieco inaczej
przedstawiają się takie odwieczne tematy gramatyki, jak np. „części mowy”,
„przypadki”, „rodzaj” lub „części zdania”. Językoznawstwo polonistyczne zyskało w ostatnim dwudziestoleciu większą wiedzę na ich temat, co także znajduje odbicie w planowanym tomie. Z nowszych zagadnień, które zasługują moim zdaniem na upowszechnienie przez dydaktykę, weszła do tomu problematyka komunikatywnej struktury zdania i dyskursu, a także zagadnienia referencji, anafory i deixis.

W epoce gospodarki rynkowej, w jakiej żyjemy, także od autorów książek naukowych wymaga się w miarę precyzyjnego określenia tzw. grupy
docelowej. Im liczniejsza grupa potencjalnych odbiorców, tym lepiej dla
wydawnictwa, które chce na książce zarobić. Niechęć do kultury elitarnej
przejawia się w modnym ostatnio zabiegu językowym — o ile mi wiadomo jeszcze nie rejestrowanym przez słowniki — zrównującym odbiorcę wy-
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magającego z liczebnie mało istotnym kręgiem dziwaków i entuzjastów, którzy egzystują na obrzeżach społeczeństwa, w jakieś niewielkiej społecznej
niszy. Mówi się już nie tylko o firmach lub partiach niszowych, lecz także
o niszowych płytach i filmach, a telewizyjna jedynka dzieli widzów na masowych i niszowych (patrz: Korpus PWN). Oto dylemat dla autora (autorki) gramatyki: ma ona zaspokajać oczekiwania czytelnika „masowego” czy
też „niszowego”? I choć trudno się do tego przyznać, o obu kategoriach
ma on(a) na ogół dość mgliste pojęcie.
Wiadomo, że chodzi o podręcznikowe opracowanie gramatyki, które siłą
rzeczy nie może być całkowicie nowatorskie, musi odnosić się do poprzedników i starannie wyważać proporcje w doborze zagadnień. Nie lekceważąc tradycji gramatycznej, każda nowa gramatyka musi jednak różnić się
od innych podobnych dzieł, w przeciwnym razie nie byłoby potrzeby pisania kolejnych. Zadaniem autorskim jest zatem upowszechnianie, wprowadzanie do szerszego obiegu czytelniczego nowych wyników badawczych.
Od niego zależy, co uzna za produkt „masowy” ze swojej dyscypliny naukowej, co zaś za „niszowy”, który powinien jeszcze w swojej niszy dojrzewać. To kolejny dylemat, ściśle jednak związany z poprzednim 1.
Lata osiemdziesiąte minionego wieku przyniosły prawdziwy wysyp gramatyk akademickich w krajach słowiańskich 2. Było to żniwo wieloletnich
dyskusji, syntezy opracowane przez zespoły uczonych, oparte na spójnym
systemie założeń lingwistyki strukturalnej w duchu praskim. Dekadentyzm
końca dwudziestego wieku — a nawet wyczuwalny powszechnie millenaryzm — przyniosły w Polsce miscellanea, w których pod wspólnym, nawiązującym do przełomu tysiącleci tytułem prezentowali się eksperci z róż1
Jeden z recenzentów konspektu książki odniósł się negatywnie m.in. do pomysłu zreferowania kryteriów podziału leksemów nieodmiennych wprowadzonych
przez Macieja Grochowskiego (1997). Nawiązujący do Grochowskiego podrozdział
6.6. przewidywał w zasadzie 10 klas dla wyrazów nieodmiennych: 6.6.1. Wykrzykniki, 6.6.1.1. Wykrzykniki właściwe: ach! ej! jejku!, 6.6.1.2. Przekleństwa: cholera! Do licha!, 6.6.1.3. Apele: zjeżdżaj! cicho!, 6.6.1.4. Behawitywy (zachowaniowce): dobranoc! cześć!, 6.6.1.5. Onomatopeje: bzz! trach!, 6.6.2. Partykuły, 6.6.2.1.
Partykuły właściwe (cząsteczki): no, że ależ, jakżeż, czy(ż), nie, 6.6.2.2. Partykuły
swobodne: tylko, po prostu, w gruncie rzeczy, 6.6.3. Przysłówki: po kobiecemu,
nagle, bardzo, 6.6.4. Konektory, 6.6.4.1. Spójniki współrzędne (konjunktory),
6.6.4.2. Spójniki niewspółrzędne (subjunktory), 6.6.4.3. Relatory (zaimki względne): kiedy, który, 6.6.4.4. Przyimki.
2
Por. Russkaja grammatika, t. 1.-2., red. N. J. Švedova, Moskwa 1980; Gramatyka współczesnego języka polskiego, tom Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa 1984, tom Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel,
Warszawa 1984; Mluvnice češtiny, t. 1.-3., Praha 1986.
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nych dziedzin językoznawstwa polonistycznego, nie tylko ściśle systemowego3. Tym, co je łączy, jest etykieta „język polski” i wynikające z millenaryzmu podejście diachroniczne. Słowa-klucze w tych analizach to ewolucja, przemiany, rozwój. Koncepcjom tym przyświecała chęć pokazania
potencjału polszczyzny jako języka mającego za sobą długą przeszłość i zarysowujących się mniej lub bardziej wyraźnie tendencji. Przełom epok był
tylko pretekstem — zresztą jak zwykle nie nastąpił on w Sylwestra 2000
ani 2001, lecz o dekadę wcześniej. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wraz
z wolnością słowa boom na rynku wydawniczym, konkurencję tytułów.
W szranki stanęły wydawnictwa prywatne (np. poznańskie Wydawnictwo
Kurpisz). Z serii słowników wydawanej przez Redakcję Słowników Języka Polskiego PWN zniknął jej symbol — biały kruk — i zastąpił go obraz
kruka w jego prototypowym czarnym kolorze. Słowniki, tak jak i inne książki, przestały być bibliofilską rzadkością.
Czytelnicy literatury fachowej to szczególna klientela. O jej liczebności stanowią studenci i uczniowie, których krąg poszerza się niepomiernie,
kiedy jakaś dziedzina wiedzy ma swój odpowiednik w postaci przedmiotu
maturalnego. Taką sytuację mamy w Polsce z językiem polskim. Toteż poszukiwanym przez wydawców typem literatury fachowej są gramatyki4 i inne kompendia5 z założenia dydaktyczne, stawiające sobie za cel popularyzację wiedzy. Nie jest to wdzięczne ani łatwe zadanie, o czym wiemy wszyscy. Z drugiej strony wyrafinowanie nauk prowadzi do postępującego hermetyzmu, zamykania się w wąskim gronie zainteresowanych tematem. Zjawisko to nie ominęło i nauk humanistycznych. Prowadzi ono do uwiądu
krytyki, bowiem trudno jest rzetelnie recenzować pracę, jeśli jest się spoza „szkoły” i nie rozumie się jej założeń i terminów. A szkół mamy coraz
więcej. Wielu autorów ma ambicję tworzenia własnej terminologii. Gubi
się też ważna funkcja społeczna humanistyki, skoro nie jest ona w stanie
3
Por. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, red. K. Handke i H. Dalewska-Greń, Warszawa 1994; Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Gajda i S. Dubisz, Warszawa 2001; Język polski, red. S. Gajda, z serii: Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole 2001.
4
Por. A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: PWN 1996 (wyd. VII,
drugi dodruk 2006). Inne konkurencyjne tytuły: Henryk Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków: Spółka Wydawnicza „Od Nowa” 2001, J. Strutyński, Gramatyka polska, Wydawnictwo T. Strutyński 2005 (wyd. V 2002), R. Pawelec, Przyjazna gramatyka języka polskiego 2005 i wiele innych.
5
Por. A. Markowski, Szkolny słownik terminów gramatycznych, Warszawa
1996; M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska, Język polski, Warszawa: Świat
Książki 2005.
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przekazywać swojej wiedzy — tak, by jej nie deformować — niespecjalistom.
Jako autorzy dzieł popularnych językoznawcy uchodzą za szczególnych
nudziarzy, zabijających ducha młodzieży słupkami odmiany i rozbiorem
zdań. Konserwująco na ten stan rzeczy wpływają programy szkolne i nawiązująca do łaciny tradycja nauczania języków obcych. Nastawienie praktyczne dominuje zwłaszcza w gramatykach pisanych dla cudzoziemców. Narzucają się pytania: czy rozziew między gramatyką szkolną, zwaną też tradycyjną, a ciągle aktualizowaną wiedzą akademicką musi być tak duży? Czy
cudzoziemcy i Polonia za granicą muszą uczyć się z innych podręczników
niż natywni użytkownicy języka? W obu przypadkach skłaniałabym się do
odpowiedzi na nie, choć jestem świadoma, że za taką postawą kryje się spora doza idealizmu.
Przede wszystkim należałoby na nowo zdefiniować gramatykę. Żyjemy w epoce poststrukturalnej, niektórzy twierdzą, że i w językoznawstwie,
podobnie jak w kulturze, zapanował dekonstrukcjonizm. Właściwszym
określeniem byłby moim zdaniem eklektyzm. Obserwujemy z jednej strony obronę zdobyczy szkoły strukturalnej, z drugiej strony negację tegoż
przez kognitywizm, który z kolei puszcza oko do językoznawstwa tradycyjnego bliższego jakoby intuicji zwykłego człowieka (por. Tabakowska
1995: 25). Gramatyka rozumiana jako system reguł przeciwstawiony jednostkowym faktom leksykalnym zdaje się być dziś rzeczywiście przeżytkiem. W języku obserwujemy raczej ciągły przepływ od „leksykalizacji”
do „gramatykalizacji” i na odwrót. Słowem: zmienny stopień konwencjonalizacji. Straciły na ostrości podziały na leksykologię, morfologię i składnię. Dla przykładu: to, co w składni zostało uznane za „zawiadomienia”
(Pisarek 1964), czyli typ wypowiedzenia zlokalizowanego w pewnej przestrzeni jako szyld, napis, tytuł itp. jest dla leksykologa przykładem jednostki
leksykalnej, frazemu, skrzydlatego słowa itp. — por. Ogniem i mieczem,
Przeminęło z wiatrem. Są wśród nich, formalnie rzecz biorąc, struktury zdaniowe, które można na upartego poddać analizie składniowej, jednak ze
składnią, jako aktywnymi regułami kodowania komunikatów, mają one niewiele wspólnego.
Współcześnie nie widzi się potrzeby dzielenia języka metodą salami na
kolejne plasterki, choćby wydzielania dodatkowo „morfonologii” na styku
fonem : morfem. Z opisem alternacji radzi sobie nieźle fonologia generatywna, dla której fonologia praska grzeszy atomizmem, bowiem odrywa ona
fonem od sylaby. Tymczasem to właśnie struktura sylaby, a nie morfemu,
warunkuje np. pewne typy alternacji i ucięć wyrazotwórczych. Także traPOSTSCRIPTUM 2006
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dycyjne działy: słownik6, morfologia, składnia — zachodzą na siebie. Model
kontinuum wydaje się być dla ich opisu bardziej adekwatny od opozycji
binarnych. Zgadzam się całkowicie z opinią Marka Świdzińskiego, że
„Ostatecznie i tak wszystkie drogi w gramatyce wiodą do słownika” (Świdziński 1999: 188). Świdziński ma na myśli słownik idealny. Ja będę odwoływała się do nowatorskich rozwiązań polskiej leksykografii ostatnich
lat, zwłaszcza do wydanego przez PWN dwutomowego Innego słownika
języka polskiego pod red. Mirosława Bańki (2000). Dzieła takie, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, mogą przyczyniać się do szerzenia
kultury gramatycznej.
W humanistyce można mieć czasem wrażenie, że anything goes. Nie
istnieją na przykład leksykony pomyłek i błędów, jakie się sporządza dla
nauk ścisłych. Jeśli się coś piętnuje, to raczej nikłą wartość objaśniającą
jakiegoś modelu albo plagiat naukowy7 — zresztą rzecz w naukach humanistycznych trudna do udowodnienia 8. Czy jednak rzeczywiście poważni
uczeni się nie mylą? Za jaką teorią ma się opowiedzieć autor (autorka) gramatyki pośredniczącej w sytuacji szczególnej podaży tych teorii? Musi on
(ona) dokonać wyboru, czy też referować po kolei różne stanowiska?
Przykładem kategorii językowej wciąż wywołującej spory jest „podmiot”. Oto wybrane najczęstsze ujęcia:
 tzw. definicja logiczno-semantyczna podmiotu jako „Tego, o czym się
orzeka”, wiążąca go z dwuczłonową strukturą sądów typu „S jest P”: Każdy sąd jest o czymś, semantycznie nie ma zdań jednoczłonowych (por.
Wierzbicka 1966),
6

W złożonej do druku monografii Lexikologie des Polnischen sporo miejsca
poświęcam gramatyce w słowniku jak i fleksji w służbie słowotwórstwa.
7
Jednakże wykazy pomyłek językoznawstwa na wzór opracowania Luca Bürgina: Irtümer der Wissenschaft, wyd. II 1999, nie są mi znane.
8
Czyja jest np. typologia języków? W slawistyce znany jest podział strukturalny Skalički na języki aglutynacyjne, fleksyjne, izolujące, introfleksyjne i polisyntetyczne. Z kolei znana syntaktyczna typologia Greenberga bierze pod uwagę
szyk pozycji S (Subiekt), V (Predykat) i O (Obiekt): SVO, SOV, VSO itp. Poza
szykiem składniowym uwzględniał Greenberg pre- lub postpozycję afiksów. Wszystkie te idee znajdujemy także u Milewskiego (1965), który w swoim podręczniku
językoznawstwa ogólnego wprowadził rozróżnienie języków aglutynacyjnych, fleksyjnych, izolujących i alternacyjnych (te ostatnie odpowiadają introfleksyjnym).
Z kolei z punktu widzenia szyku członów autor ten wydzielił języki pre- i postpozycyjne. Forma wykładników syntaktycznych może być następnie trojaka: typ pozycyjny, przypadkowy i koncentryczny. (Milewski 1972: 230—238). W książce
Milewskiego, na której wychowały się pokolenia studentów polonistyki, nie znajdziemy żadnych odniesień bibliograficznych do Greenberga i Skalički.
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 w językoznawstwie kognitywnym podmiot będzie trajektorem (TR)
na tle reszty zdania zwanej landmarkiem (LM). Zgodnie z teorią postrzegania bowiem obserwator (mówiący) koncentruje się zawsze na jednym wybranym elemencie sceny i podnosi go do rangi podmiotu, tj. wyróżnionego argumentu,
 z komunikacyjnego punktu widzenia podmiotem będzie temat w opozycji do rematu, por. To zadanie wykonał tylko Jan. (Jan jako remat) oraz
Jan wykonał tylko to zadanie. (Jan jako temat),
 formalna definicja podmiotu wiąże to pojęcie z akomodującym mianownikiem, przy czym ważnym testem jest formalnogramatyczna akomodacja.
Pozostańmy przy tej ostatniej definicji. Jeśli wypowiedzenie zawiera
dwie frazy mianownikowe, podmiotem jest forma akomodująca orzeczenie, por.:

(1) My nazywamy się inteligencja. (Kopcińska 1997: 8)
Prowadzi to jednak czasem do wyników przeciwintuicyjnych:
(2.a.) Szło się. (Kopcińska 1997: 29 — wykluczone: *szli się, *szedł
się)
(2.b.) To się powie Marysi. (2.c.) To się łatwo powiedziało. (2.d.) To
nawet napisałoby się pod dyktando. (Kopcińska 1997: 29-30)
(3.a.) To jest/był stół. (3.b.) To jest/była szafa. (Saloni 2005: 47)
(4) Z niego będą ludzie.
W zdaniu (2.a.) akomodujące jest się, na co wskazuje dewiacyjność liczby pojedynczej lub mnogiej męskoosobowej czasownika. Takie ujęcie, przypisujące słówku się wartość mianownika, zaproponował przed laty Saloni
(1975). Znalazło ono też odbicie w wydanym ćwierć wieku później ISJP,
jako że w zespole redakcyjnym i doborowym gronie recenzentów znaleźli
się zwolennicy takiego właśnie zdyscyplinowanego opisu formalnogramatycznego. Słownik ten dostarcza więc opisu słowa się w duchu składni formalnej, rozróżniając się2 mianownikowe (znaczenia 5—6) i niemianownikowe się 1 (zn. 1—4):
(5) Słowa się używamy w pozycji podmiotu zdania, aby powiedzieć,
że 5.1. daną czynność wykonuje pewna zbiorowość ludzka, często stosownie do jakichś zwyczajów lub norm: Ryż uprawia się nie tylko w Indiach
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i Chinach, ale również w Ameryce... (...) Zresztą tu się nie pali. (...) 5.2.
Wykonawcą danej czynności jest mówiący: (...) Widziało się to i owo.
(6) Słowa się używamy z wieloma czasownikami w pozycji podmiotu
zdania, aby wykonawcę czynności, wskazanego rzeczownikiem w celowniku, sprowadzić do roli biernego jej uczestnika: Jak wam się mieszka w nowym miejscu? (...) Mnie tu się dobrze pracuje. (ISJP 2, 579)
Z kolei użycia niepodmiotowe zostały uporządkowane następująco:
1. Słowa się używamy w pozycji zależnej od czasownika, rzadziej innej części mowy nazywającej czynność, aby powiedzieć, że wykonawca danej czynności sam jej podlega. Słowo się w tej funkcji jest tradycyjnie nazywane zaimkiem zwrotnym, a jego połączenia z formami czasowników
określane są jako ich formy zwrotne: Umył się, ogolił...
2. Funkcja dopełnienia przy bezokoliczniku zależnych czasowników: Żelazo daje się kuć po rozgrzaniu. Kazał się wieźć do hotelu.
3. Czynność lub relacja wzajemna: bić się, spojrzeć sobie w oczy.
4. Dzieci, rzadziej dorośli, zastępują słowem się nazwę konkretnej osoby, będącej przedmiotem czynności nazwanej czasownikiem. Proszę pani,
on się bije. (ISJP 2, 578-579)
Do tego dochodzi funkcja słowotwórcza, np. pytać się, funkcja diatezy
biernej: Kolacja już się robi. Obok buduje się nowa szkoła9. Ponadto jest
się cząstką wielu czasowników niepodzielnych, jak bać się i frazeologizmów, jak sam przez się. Na analizę wszystkich użyć się nie ma tu miejsca. Niektóre wydają się marginalne, jak np. 4. z pacjentywną rolą się —
poza bije się możliwe w skądinąd niejednoznacznych chlapie się, rozbija
się, rozpycha się i temu podobnych przechodnich czasownikach agresji, ale
już nie w awanturuje się, kłóci się, ponieważ są one nieprzechodnie. Z kolei
przechodniość jako własność składniowa jest podstawą do interpretacji się
jako koreferencjalnego dopełnienia. Jego prototypowym przypadkiem jest
biernik, który ma właśnie postać się, jest więc synkretyczny z mianownikiem (jak wyżej) i dopełniaczem, por.: Uważaj, żebyś się nie skaleczył. (Po
negacji orzeczenia działa obligatoryjna reguła zamiany biernika na dopełniacz). Owo się w pozycji akcentowanej — tj. w fokusie — przybiera jednak formę siebie, co je pozwala odróżnić od mianownika, por.: Siebie skaleczysz, a nie mnie. Umył siebie. Ale: *Żelazo daje kuć siebie 10.
9
W nowym, uzupełnionym wydaniu mojej gramatyki konstrukcje takie są kwalifikowane jako medium — jedna z wartości kategorii strony (por. Nagórko 2003).
10
Działają tu jak widać ograniczenia referencjalno-semantyczne: podmiot takich zdań musi być agensem, tj. istotą żywą.
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Zdania takie jak (2.a.) — (2.d.) analizowane były przez Kopcińską pod
kątem mianownikowej formy SIĘ2, która akomoduje trzecią osobę, liczbę
pojedynczą i rodzaj nijaki formy czasownikowej, zatem pełni w tym ujęciu rolę podmiotu. Natomiast z punktu widzenia funkcjonalnosemantycznego zdanie (2.a.) cechuje blokada pozycji podmiotu, którym jest w domyśle człowiek11. Słówko się wchodzi w skład konstrukcji orzeczeniowej,
czyli tzw. formy nieokreślonoosobowej, nie stanowi ono zatem samodzielnego członu syntaktycznego (por. Puzynina 1993: 45 i nast.). Podobnie jest
w (2.b. — 2.d.). W ujęciu formalnoskładniowym się reprezentuje mianownikowy podmiot. W ujęciu, które można by nazwać strukturalno-morfologicznym, jest to jednak niesamodzielny składnik formy orzeczeniowej.
Ponadto w zdaniach (2.b. — 2.d.) mamy do czynienia z zaimkiem to, różniącym się jednak od przykładów z mianownikowym TO3 typu To rośnie.
To rosło. To wyrośnie z monografii Kopcińskiej (Kopcińska 1997: 37).
Dystrybucyjnie stoi bowiem to z przykładów (2.b. — 2.d.) w pozycji biernika. W zdaniach (3.a.) i (3.b.) mamy natomiast akomodujące liczbę czasownika mianownikowe stół oraz szafa. Członowi To na lewo od jest/są
przypisuje Saloni (2005: 47) także wartość mianownika, tyle że nie akomodującego.
Obok się drugim kłopotliwym słówkiem jest zatem to. Opis homonimii
to wg ISJP 2, 830-832, przedstawia się w skrócie następująco (szare tło
wyróżniające poszczególne gramatyczne homonimy przejęłam za autorami słownika):
to 1: zaimek rzeczowny i wyrażenia pochodne, używane:
1.1. w funkcji wskazującego gestu: Daj mi to..., 1.2. anaforycznie: Było
to w piątek, a może w sobotę. Mógłbym cię wyrzucić za drzwi, lecz tego
nie zrobię. 2. w zwrotach to, tamto; tego, tamtego..., 3. w zwrotach ni to,
ni sio; ni to, ni owo, 4. w zwrotach ni z tego, ni z owego, 5. eufemistycznie o sferze seksu: Są takie, co wolą robić to za pieniądze, zwłaszcza z cudzoziemcami;
to 2: czasownik używany:
1. w połączeniu z być, które można pominąć w czasie teraźniejszym:
To jest klucz do bramy, a to są klucze do mieszkania. Sport to zdrowie. To
moi znajomi; 2. w pozornych tautologiach: Ameryka to Ameryka, nas obowiązuje kultura europejska i zdania nie zmienię; 3. także w połączeniu
z przysłówkiem predykatywnym: To fajnie, że nas odwiedziłeś;
11
Czasowniki bez ograniczenia selekcyjnego [+HUM] dla podmiotu nie dopuszczają możliwości tworzenia form z się2, por. *rosło się, *szczeka się.
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to 3. partykuła:
1. podkreślająca jakiś składnik zdania: Czemu to Krysia taka smutna?
A to się Magda zdziwi! 2. wyrażająca stany emocjonalne mówiącego, np.
zdziwienie lub oburzenie: To ja jestem ryba czy co, żeby cały dzień siedzieć w wodzie? 3. wydzielająca temat wypowiedzenia w opozycji do rematu: Mąż to lubi filmy kryminalne; 4. wraz z akcentem zdaniowym dla
wyrażenia kontrastu: To twoja wina, a nie moja; 5. dialogowe: Mogę jechać na stypendium do Anglii. — To jedź; 6. w języku potocznym zaznaczające początek zdania nadrzędnego: Kto chciał, to brał te deski. Że on
nie ma grosza, to ja wiem;
to 4. spójnik:
1. międzyzdaniowy: Ma pieniądze, to je wydaje; 2. łączący dwa jednakowe wyrazy: nie to nie, przyjdzie, to przyjdzie; 3. spójnik złożony to...,
to...: Proboszcz to bladł, to czerwieniał; 4. a to..., a to...: Sam pan wie,
jak dziś trudno związać koniec z końcem. A to komorne, a to gaz, a to
światło; 5. w wyrażeniu to jest; 5.1. uściślające: Idzie do nas, to jest do
mnie i Basi; 5.2. korektywne: Proszę pana, to jest panie sierżancie...
to 5. forma nijaka zaimka przymiotnego ten.
Słownik rejestruje także jako osobne hasła leksemy złożone ze składnikiem to, np. mimo to, poza tym, coraz to, co to, to nie, jak nie..., to...
itp. W sumie jest tego ponad trzy szpalty.
Większość badaczy opowiada się za uznawaniem to w zdaniach takich,
jak: (3.a.), (3.b.), podobnie jak w: (2.b.), (2.c.), (2.d.), za zaimek anaforyczny albo deiktyczny, natomiast jest w (3.) za łącznik (kopulę). Czynią
tak nie tylko autorzy tradycyjnych gramatyk szkolnych, lecz także przedstawiciele nowoczesnej szkoły lingwistyki. Na przykład Hentschel widzi
w zdaniach To (jest) katastrofa. To był nasz sąsiad. (Hentschel 1998: 191)
konstrukcje podzielne na zaimek i kopulę. A skoro tak, to można pójść krok
dalej i uznać, że formy katastrofa, sąsiad będą w nich orzecznikami, a nie
podmiotami. Grzegorczykowa w swoim akademickim kursie składni przyjmuje iście salomonowe rozwiązanie dla to w zdaniach takich, jak: To jest
dobry człowiek. To była dobra dziewczyna. — twierdzi ona bowiem, że
można tu mówić o „predykatywnym użyciu wyrazu to w funkcji identyfikującej” (Grzegorczykowa 1996: 57). Jednak funkcja predykatywna i identyfikująca wykluczają się nawzajem. Ograniczając się do analizy strukturalnej, autorka przyjmuje w końcu idiosynkratyczność leksemu TO, który
— podobnie jak i fraza przyimkowa Z niego — uzyskuje swój własny sche-
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mat składniowy z obligatoryjną jednostką leksykalną TO: TO Vbyć N1 (lub
odpowiednio Z N2 Vcop N1).
Z kolei Bogusławski (2003) 12 uznaje całostkę to jest za funktor metaepistemiczny łączący dwie frazy nominalne NP1 i NP2 w taki sposób, że
wiedza mówiącego na temat NP1 stanowi cząstkę wiedzy na temat NP2.
Autor polemizuje w ten sposób z „funkcją identyfikującą” na wzór Grzegorczykowej, przyjmowaną zresztą w wielu innych pracach, także rosyjskich. Za dowód, że nie ma tu mowy o identyfikacji dwu NP, uznaje autor
dopuszczalność zdań z to jest wraz z zaimkami osobowymi, które jako ultraokreślone na mocy sytuacji nie mogą służyć do identyfikacji obiektów.
One same są po prostu identyfikujące, a nie identyfikowane. Zatem zdanie
Ja to jest ten starszy pan z lewej strony (komentarz do fotografii) nie ma
charakteru identyfikującego, a jedynie wskazujący na pewien epistemiczny związek między tematem (ja) i rematem (ten starszy pan z lewej) wypowiedzenia. Podobne przykłady jak powyższy robią jednak wrażenie konstruowanych, a ich akceptowalność jest dość ograniczona (jednak wbrew
Hentschelowi uznałabym za dopuszczalne zdanie Ty to mój przyjaciel. —
por. Hentschel 1998: 201. Moje wątpliwości budziłoby dopiero zdanie *Ty
to jest mój przyjaciel). Należałoby też w tym miejscu zwrócić uwagę na
różnicę między strukturami typu To jest NP1 oraz NP1 to jest NP2.
Jak całkiem niedawno stwierdził Saloni (2005: 47), czasownik być ma
szczególne cechy składniowe, wobec czego nie zaleca się zaczynać obserwacji zdań polskich od struktur z być ani w szkole podstawowej, ani też
na wstępnych kursach polszczyzny dla cudzoziemców. Jak długo jednak
można odwlekać analizę struktur, które w akwizycji mowy odgrywają pierwszoplanową rolę i są bardzo częste w tekstach? Pouczające może się okazać choćby sięgnięcie do polskiego elementarza, w którym znajdujemy zdania:
(5) To jest Ola i Ala.
Są to konstrukcje z deiktycznym zaimkiem To, który funkcjonalnie,
a i formalnie jako mianownik, może być uznany za podmiot. Są one zbliżone do typu (3.a.) — (3.b.), z tą różnicą, że w przeciwieństwie do rzeczowników apelatywnych stół, szafa w tych poprzednich zawierają one
nazwy własne Ola, Ala. Jako kategoria kognitywna jest zaimek to związany z pojęciem „rzeczy”, na co zresztą wskazuje jego genetyczny związek
z formą rodzaju nijakiego (ten / ta / to). Zdanie To jest stół daje się łatwo
12
Referat pt. „Die to-jest-Sätze und die Pronomina der 1. und 2. Person”,
wygłoszony przez Andrzeja Bogusławskiego 3.02.2003 w Instytucie Slawistyki
Uniwersytetu Humboldtów.
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przekształcić na To jest stołem z orzecznikiem w narzędniku. Dopuszczalność takiej transformacji może być testem na niepodmiotowość tego rzeczownika. Ze względu na odmienną kategoryzację słów takich jak Ola (nie
„rzecz”, a „człowiek”), nie może się jednak powieść transformacja To jest
Olą. Nie sądzę jednak, żeby z tego powodu trzeba było postulować odrębne klasy dla zdań To jest stół i To jest Ola.
Z kolei odsyłający do pre-tekstu zaimek anaforyczny to mamy w przykładach (2.b.) — (2.d.), analogicznie do:
(6) Powiedz to Marysi.
gdzie to ma dystrybucyjnie wartość biernika, formalnie synkretycznego z mianownikiem. Jego funkcja niepodmiotowa nie podlega jednak dyskusji. Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia w zdaniach typu NP1 to
jest NP2, w których to uzyskuje status kopuli. Podmiotowa fraza NP1 uzyskuje zarazem silny akcent tematyczny, por.:
(7.a.) Kraków to było miasto mojej młodości.
Słówko to wzmacnia, wyodrębnia fokus wypowiedzenia, które jest propozycjonalnie (jako struktura predykatowo-argumentowa) tożsame z:
(7.b.) Kraków był miastem mojej młodości.
Brak akomodacji formy czasownika przez Kraków w (7.a.) „zawiniony” jest przez obecność to. Konstrukcje takie są częstsze w języku mówionym niż pisanym i są zwykle nacechowane jako potoczne. Jak wiadomo,
w języku mówionym słabną więzy formalne między członami wypowiedzenia, natomiast na plan pierwszy wysuwa się struktura komunikacyjna tekstu-dyskursu. Jej wymaganiem tłumaczyć można choćby przestawienie szyku, sygnalizowane w mowie środkami prozodycznymi takimi jak pauza.
W zapisie pojawia się zwykle w takich razach myślnik, por.:
(8.) Niemożność wytrwania — to była druga przyczyna. (Hentschel
1998: 200)
Nieemfatyczne wypowiedzenie równoważne z (8) miałoby postać:
(9) Drugą przyczyną była niemożność wytrwania.
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Hentschel skłania się ku zaimkowej interpretacji to w przykładach typu
(8): „To hat (...) Status eines Pronomen und ist (...) der übliche pronominale Platzhalter der dislozierten NG.” (Hentschel 1998: 201). Nietrudno
dostrzec tu analogię do niemieckiego es, które uchodzi strukturalnie za
podmiot albo przynajmniej „Platzhalter” lub „Füllwort”. Podobne stanowisko zajmuje Drechsler (1994: 67). Można by sądzić, że slawiści niemieccy ulegają tu naciskowi własnego systemu językowego. Jednak czy z drugiej strony nie jest sensowne przyjąć, że w obu językach — polskim i niemieckim — mamy do czynienia z porównywalnymi konstrukcjami?
Pojęcie podmiotu jest użyteczne nie tylko w gramatykach popularnych.
Formalny i semantyczno-składniowy punkt widzenia musi być jednak korygowany przez funkcjonalną (komunikatywną) perspektywę zdania. Wobec tej ostatniej stosuje się terminy temat i remat, topic i fokus (zogniskowanie, akcent zdaniowy). Odrzucając przestarzały termin podmiot psychologiczny, nie możemy skazać na podręcznikowy niebyt samego zjawiska.
Godne podkreślenia jest zresztą, że intuicja podmiotu jest przy wszystkich
dających się pomyśleć interpretacjach zbieżna w tym punkcie, że chodzi
o składnik wyróżniony. Ten wynik poznawczy można uznać za wspólne jądro różnych prawd czy rozpoznań podmiotu. Ryzykując przesadę, możemy powiedzieć: postmodernistyczny rynek możliwych rozwiązań, zarazem
jednak nie neguje się jako celu dojścia do przynajmniej cząstkowej prawdy.
Podobnie jak w analizie tematu wypowiedzi konieczny jest kontrast
względem rematu, tak przy charakterystyce podmiotu trzeba uwzględniać
jego stosunek do orzeczenia (predykatu). Struktury te bowiem wzajemnie
się warunkują, zarówno na płaszczyźnie formalnej, jak i na poziomie semantycznym. Tradycyjnie mówi się w polskiej składni o tzw. związku głównym podmiot — orzeczenie. Kierunki akomodacji są bowiem obustronne:
forma podmiotu wpływa na formę orzeczenia i na odwrót. Gramatyka rosyjska nazywa ten związek koordynacją (por. Drechsler 1994: 51).
W szczególności istnieje związek między a) czasownikiem niewłaściwym lub quasi-czasownikiem a nieobecnością formy mianownika oraz b)
derywowanymi formami orzeczeń i całkowitą blokadą pozycji podmiotu.
Innymi słowy: kanoniczny podmiot mianownikowy dopuszczają jedynie kanoniczne orzeczenia w formie osobowej. W zdaniach bezmianownikowych
występują jako ich centralne składniki tylko czasowniki nieosobowe lub
pozornie osobowe, por. typowe przykłady: Grzmi. (brak grzmię, grzmisz
w tym znaczeniu), Brakuje chleba. (*brakuję, *brakujesz...), Wypada2,
żeby... (*wypadam, *wypadasz), Bywa2, że... (*bywam, *bywasz...). Nie ma
przy tym znaczenia, czy są to pierwotne czasowniki, jak grzmieć, czy też
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wtórne, jak żal w Żal mi go, fajnie w Fajnie, że jesteś. (por. Grzegorczykowa 1996: 61-63).
Starsze gramatyki nie dostrzegały tego związku, uparcie pisząc o tzw.
podmiocie logicznym „przy czasownikach oznaczających b r a k lub n a d m i a r czegoś” (Szober 1953: 304). Z kolei w nowszych opisach, które to
powiązanie dostrzegają, pewnym dydaktycznym mankamentem jest niedostatecznie ostre rozróżnienie między f o r m ą oraz p o z y c j ą mianownika.
Rodzajem podsumowania moich uwag niech będzie propozycja klasyfikacyjna typów koordynacji podmiot — orzeczenie:
1. Orzeczenie osobowe konotujące podmiot-mianownik, z koniecznym
uzgodnieniem liczby i rodzaju: Jan myślał o tym. Szczególne wymagania
frazy liczebnikowej (orzeczenie w rodzaju nijakim l.p.): SiedmiuMian. spało, pięć Mian. czuwało. Strukturalnie jest to pozycja fakultatywna, jeśli podmiotem jest nie rzeczownik, a zaimek osobowy, por. Myślałam o was. Śpij!
2. Fraza zdaniowa jako realizacja podmiotu-mianownika przy składniowej nominalizacji: Kto ma pieniądze, płaci. Strukturalnie możliwe jest wypełnienie tej pozycji przez zaimek: Ten płaci (z fakultatywną podrzędną
frazą zdaniową: Ten, kto...);
3. Finitywne formy derywowane czasowników blokujące pozycję podmiotu-mianownika: Myślano o tym. Pominięto was. Okradli mnie. Dobrze
mi się pracuje. Tu się myśli. (Słówko się nie jest traktowane jako pozycja
składniowa; zaimki osobowe was, mnie, mi odsyłają do pacjensa);
4. Quasi-czasowniki dopuszczające pozycję podmiotu-mianownika z realizacją zdaniową: Jana dziwi, że Maria wybrała Piotra. (por.: Maria dziwi Jana). Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietanka. (por.: Śmietanka jest wiadoma);
5. Quasi-czasowniki z inną możliwą realizacją podmiotu-mianownika:
Między szóstą a siódmą pasowało wszystkim. (Por. Termin pasował wszystkim);
6. Quasi-czasowniki z blokadą pozycji mianownika: Ciemno. Trzeba
pójść/chleba. Ciężko jest nam. Ubywa nam zapasów.
W językoznawstwie polonistycznym przyjęło się rozróżnienie dwu podejść, zwanych metaforycznie — od koloru okładek pierwszych wydań —
gramatyką (składnią) niebieską i żółtą. Moim zdaniem jest to nie tyle spór
między składnią o orientacji formalnej bądź semantycznej, ile przeciwstawienie składni i morfologii. Sama skłaniam się ku morfologizmowi.
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Université de Paris – Sorbonne (Paris IV)

Struktura meta-informacyjna wypowiedzenia
w jêzyku polskim
Annie Kostrzanowskiej, Sylwii Krzak Magdalenie Iwaniec, Elżbiecie
Ratajskiej, studentkom polonistyki na Sorbonie, których prace magisterskie ułatwiły mi zebranie materiału przykładowego.
Przesłanki teoretyczne
Jako część tekstu wypowiedzenie charakteryzuje się nie tylko treścią
(strukturą semantyczną lub informacyjną) lecz również swoistym porządkiem oraz różnymi sposobami przedstawienia tej treści, tutaj strukturą metainformacyjną. Proponuję opis wypowiedzenia polskiego oparty na metainformacyjnej teorii predykacji (odtąd MITP) opracowywanej przez
A. i H. Włodarczyk1. Według MITP, w językach naturalnych, informacja zawarta w wypowiedzeniu jest nieodłączna od meta-informacji, ponieważ —
dla przykładu — samo wskazanie na jednego z uczestników sytuacji (semantycznej) w charakterze podmiotu wypowiedzenia w stronie czynnej czy
też biernej (zgodnie z punktem widzenia osoby mówiącej) stanowi już zabieg meta-informacyjny.
Składnię traktujemy jako pośrednik pomiędzy formą (fonologiczną
i morfologiczną) a treścią wypowiedzeń (semantyczną tj. informacją i pragmatyczną tj. meta-informacją). Określenie poziomu semantycznego jako
informacyjnego oraz poziomu pragmatycznego jako meta-informacyjnego
1

Zarys tej teorii w [Włodarczyk A. i Włodarczyk H., 2004 i 2006].
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zmienia zasadniczo sposób rozumienia zakresu tych dziedzin. Do lingwistyki termin „informacja” został wprowadzony przez Szkołę Praską i nadal stosuje się go w celu charakteryzowania formy, która nadawana jest
treści w komunikacji językowej. W MITP wszystko, co wzbogaca informację o dodatkowe wskaźniki (por. ang. pointers), jest meta-informacją 2.
Wypowiedzenie proste — składające się z podmiotu i predykatu — nie
jest podzielone na novum i datum. Nasze ujęcie podmiotu i predykatu nie
jest natury wyłącznie składniowej czy też semantycznej (w predykacie języków naturalnych nie upatrujemy relacji). Podmiot i orzeczenie są w MITP
pojęciami poziomu meta-informacyjnego (pragmatycznego). Podmiot określamy jako centrum uwagi (CU) globalne, dopełnienie zaś jako lokalne.
Jedynie więc wypowiedzenie rozszerzone będzie tu podzielone na novum i datum. I tak globalnym CU wypowiedzenia rozszerzonego jest topik, który jako datum kontrastuje z komentarzem jako novum. Fokus jest
CU lokalne wypowiedzenia rozszerzonego i, jako novum, kontrastuje z tłem
jako datum. W niektórych teoriach fokus utożsamia się z informacją nową,
jednakże według MITP fokus jest uwydatnioną3 częścią informacji nowej,
tak jak topik jest uwydatnioną częścią informacji danej a nie całością tejże w wypowiedzeniu. To, co w stylistyce nazywa się ekspresywnością lub
podkreśleniem, w większości wypadków odpowiada temu, co nazywamy
topikalizacją lub fokalizacją. Topikalizacja, jest więc uwydatnieniem pewnej części wypowiedzenia sugerowanej przez mówiącego ku uwadze odbiorcy jako informacja dana, fokalizacja zaś — części wypowiedzenia
przedstawionej jako informacja nowa.
Lokalną spójność uzyskuje się dzięki CU wypowiedzenia, a globalną
spójność całego tekstu stwarza ogólny temat, u którego podstaw leżą kolejne tematy szczegółowe. Dodajmy jeszcze tylko, że w toku rozwoju tekstu składniki informacyjne (czy też typowo informujące) nowe zamieniają
się w składniki informacyjne dane 4.
Zobacz diaporam na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~kongres
Wykładniki struktury meta-informacyjnej wypowiedzenia polskiego
Najważniejszymi wykładnikami struktury meta-informacyjnej wypowiedzenia polskiego są: wybór podmiotu zdania, szyk wyrazów, strona cza2
Termin ten po raz pierwszy został użyty przez polskiego cybernetyka, Henryka Greniewskiego w 1968 r., następnie podjęła go lingwistka Bożenna Bojar
(1991).
3
Termin Romualda Huszczy (1986).
4
Zob. analiza rozwoju tematycznego tekstu Sławomira Mrożka (Włodarczyk H., 2003).
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sownika, partykuła to i inne partykuły lub spójniki, formy ortotoniczne i enklytyczne zaimków osobowych itp.
Zobacz diaporam na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~kongres
Wnioski z perspektywy kontrastu między językiem polskim a innymi
językami
Opierając się na formalnej teorii wypowiedzenia w językoznawstwie
ogólnym, można uzyskać spójne eksplikacje struktur składniowych wypowiedzenia polskiego (nieodłącznych od semantyki i pragmatyki). W ten sposób spojrzenie „z boku” i „z dystansu” polonisty zagranicznego może okazać się pomocne w badaniach nad budową wypowiedzenia oraz tekstu polskiego. To spojrzenie (wykorzystujące metody formalne) pozwala na odróżnienie tego, co naprawdę specyficznie polskie, od tego, co ogólne dla
wszystkich języków.
Należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia struktury metainformacyjnej wypowiedzenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego;
pozwoli to na szybkie przyswojenie przez studentów cudzoziemców takich
problemów, jak: szyk wyrazów, forma zerowa zaimków osobowych pierwszej i drugiej osoby w pozycji podmiotu w mianowniku, użycie partykuł
podkreślających topik lub fokus itp.
Z drugiej zaś strony, sformalizowana teoria predykacji stanowi pomocne narzędzia dla intuicji tłumaczących z i na język polski, którzy — rzecz
jasna — po dłuższej praktyce najczęściej „nieświadomie” i tak wybierają
możliwie najlepsze rozwiązania. Taka teoria może przede wszystkim być
pomocna w kształceniu młodych tłumaczy, przyspieszając osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji dotyczącej „równoważności” między językiem polskim a innymi, przede wszystkim nie słowiańskimi językami, w których szyk wyrazów odpowiada diametralnie różnym zasadom niż tym, jakie panują w języku polskim (a ogólniej w językach słowiańskich).
Zobacz diaporam na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~kongres
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ROZMOWY
Intelektualnie — angielski, uczuciowo — polski.
Z Andrzejem Busz¹ rozmawia Jolanta Tambor
Jolanta Tambor: Naszych czytelników interesuje, czy podróże do Polski są dla Pana Profesora podróżami sentymentalnymi.
Andrzej Busza: Pierwszy mój pobyt w Polsce w 1967 roku był przeżyciem zupełnie niesamowitym, dlatego że przez długie lata prowadziłem,
i w pewnym sensie do dziś prowadzę, życie schizofreniczne. Żyję w dwóch
językach i w dwóch kulturach. Jestem zmuszony przeskakiwać z jednego
języka w drugi, z jednej kultury do drugiej. I kiedy przyjechałem do Polski właśnie wtedy, po raz pierwszy, to przez okres miesiąca byłem człowiekiem, który istniał w jednej rzeczywistości językowo-kulturowej. Poza
tym niesłychanie ciekawą sytuacją było też dla mnie odnajdywanie w rzeczywistości rzeczy, które znałem z teorii, z wyobraźni, z lektury, z opowiadań. Oczywiście, ta rzeczywistość była troszkę inna niż ją sobie wyobrażałem, ale równocześnie mnóstwo rzeczy, które wyczuwałem intuicyjnie, spotkałem w rzeczywistości. Pamiętam, że właściwie przez cały ten
miesiąc byłem pod tak dużym napięciem emocjonalnym, które można porównać jedynie ze stanem upojenia. Potem, oczywiście, następne powroty
miały trochę inny charakter, tym bardziej, że odbywały się one w coraz
bardziej dramatycznych chwilach, jeśli chodzi o historię kraju. Na przykład — ostatni raz przed pobytem w 1997 roku byłem w Polsce w lipcu
1981 roku i kiedy napięcia polityczne dochodziły już do punktu zapalnego, pamiętam, że to zrobiło to na mnie duże wrażenie. Obecny pobyt ma
w sobie tę zaletę, że jest dłuższy, to jednak trzy miesiące jesteśmy w Polsce. Mieliśmy okazję odwiedzić różne rejony Polski. To jest bardzo ciekawe, że jak zwykle w Polsce spotykamy się z zupełnie wzruszającą gościn-
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nością. Pod tym względem Katowice są unikalne. Mówi się, że niby Kraków to serce Polski, ale ja nie jestem teraz już pewien.
Na pewno wielką przyjemność sprawia możliwość usłyszenia języka,
zorientowania się w najnowszych pasjach i zetknięcie się z młodymi ludźmi. To jest zawsze dla mnie wielka przyjemność. Nawet tutaj, w Katowicach, chociaż byłem bardzo krótko, miałem kilka bardzo miłych spotkań,
właśnie z młodymi ludźmi, podobnie jak i w innych ośrodkach. W czasie
takich spotkań i wizyt zawsze mam nadzieję, że mogę coś dać z siebie.
Dysponuję dużym doświadczeniem wykładania za granicą w mojej dziedzinie, w anglistyce, doświadczeniem wielu lat, w których co nieco się przez
ten okres zakumulowało. Tutaj właśnie mam okazję, żeby tym doświadczeniem się podzielić.
JT: Czy Pan Profesor uważa, że człowiek może mieć tylko jedną tożsamość narodową, czy możliwa jest podwójna, potrójna, wieloraka tożsamość? To jest rzecz, która mnie też bardzo interesuje ze względu na to, co
dzieje się na Śląsku i jak sytuacja tożsamości wygląda w tym rejonie. Czy
Pan Profesor ma ją pojedynczą, czy czuje Pan Profesor w sobie także kawałek ojczyzny angielskiej?
AB: Chyba tak, chyba jest jakiś stopień fragmentacji w moim wypadku
i na zasadzie kontrastu, czy to z moją żoną, czy z Bogdanem Czajkowskim,
którzy jednak są mniej pod tym względem schizofreniczni niż ja. Wydaje
mi się, że mam jakąś taką podwójną tożsamość językową i tożsamość osobowości, z tym że prawdopodobnie wcześniej uczucie takiego rozdarcia bardziej odczuwałem, teraz jest to dla mnie mniejszy problem.
JT: Czyli teraz staje się bogactwem, nie przeszkodą, tylko ludzkim bogactwem.
AB: Chyba tak i chyba zawsze tak było… Wie Pani, tak to jest w życiu
— rzeczy, sprawy, które sprawiają nam problemy, które są nieraz źródłem
niepokojów, mają równocześnie w sobie właśnie ten element bogactwa.
JT: Nauczył się Pan Profesor genialnie języka angielskiego, jest Pan
Profesor wykładowcą anglistyki i w związku z tym metodologiczne pytanie dla naszych studentów. Czy uważa Pan Profesor, że tłumaczenie tekstów literackich, wierszy, prozy jest metodą uczenia się języków, czy pomaga w uczeniu się języka?
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AB: To nie ulega kwestii, ponieważ w tekstach literackich, w dobrych
tekstach, język jest używany w najbardziej precyzyjny, bogaty sposób. Znam
to z mego własnego doświadczenia, które już pewnie dzisiaj jest raczej rzadkie. W szkole i nawet na uniwersytecie studiowałem łacinę i opanowałem
ją zupełnie nieźle. Jedno z ćwiczeń, które nieraz stosowałem, to był właśnie przekład z języka angielskiego na łacinę. Sprawiało mi to dużą przyjemność. Nauczyłem się właśnie w czasie tych ćwiczeń czegoś, co można
byłoby nazwać możliwością manipulowania zdaniem. I to w jakimś sensie
wpłynęło na mój styl. Może to zabrzmieć troszkę arogancko, ale zwłaszcza, gdy piszę po angielsku, mój styl angielski jest nie tylko zasadniczo
jasny, ale i w jakimś sensie — elegancki. Wydaje mi się, że zawdzięczam
to właśnie doświadczeniu przekładania z języka żywego na łacinę, która
ma przecież dosyć skomplikowane, ale także skodyfikowane struktury syntaktyczne, gramatyczne i tak dalej. Ćwiczenia, o których opowiadam, przyczyniły się do wypracowania świadomego stosunku do języka. Potem przerzuciłem te doświadczenia na pisanie po angielsku i wyobrażam sobie, że
coś podobnego może student uzyskać, kiedy jest zmuszony do wyprodukowania tekstu w języku anielskim, bo gdy pisze po polsku, to ten język
w dużym stopniu polega na reakcjach. Kiedy pisze się w obcym języku, to
każdy element języka trzeba świadomie wypracować. Wydaje mi się również, że właśnie przekład nie tylko uczy studenta pisania w sposób bardziej
świadomy, ale równocześnie też zaostrza funkcję interpretacyjną. Jest bowiem przecież sprawą oczywistą — żeby coś przełożyć dobrze, to trzeba
znać doskonale oryginał i rozumieć go zupełnie jasno, a nie po porostu czytać tekst powierzchownie. Rzecz, która charakteryzuje dzisiejsze czytanie
— przyczyniły się do tego media i wszystkie różne popularne wydawnictwa — to jest właśnie to, że my czytamy zupełnie powierzchownie, nie czytamy tekstów dokładnie. W ogóle gdyby to ode mnie zależało, to wszystkie systemy speed reading zupełnie bym wyeliminował. Ostatecznie ze
wszystkich systemów przekazu komunikacji język jest jednak najbogatszy
i to ma wpływ na nasz sposób myślenia, na jasność myślenia, może nawet
i na nasz pogląd na świat.
JT: Panie Profesorze, ostatnie pytanie. Jest książka bodajże Ewy Hofman, w której autorka pisze, że miała taki moment, kiedy nagle poczuła
się w języku angielskim jak w swoim. Poczuła, że to jest jej język w momencie, kiedy znalazła chłopaka i nagle odczuła, że uczucia do niego musi
wyrazić po angielsku. Wtedy powiedziała sobie: tak, to jest mój język! Czy
Pan Profesor ma taki moment w swoim życiu, bo mówił Pan Profesor, że
przyjechał do Londynu, nie mówiąc po angielsku?
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AB: Nie. Przyjechałem do Anglii, mając dziesięć lat. W dziedzinie uczuciowej pozostałem jednak raczej „polski”, bo i język polski odczułem jako
język bardziej realny. Natomiast w dziedzinie bardziej intelektualnej wolę
język angielski i stąd poezja, którą piszę w języku angielskim, ma charakter bardziej intelektualny. To jest może i zaletą, ale też i pewnym niebezpieczeństwem, bo w związku z tym ma ona dużo węższy zakres bazy czytelniczej. Mówiąc ogólnie — wydaje mi się, że są rejony w mojej świadomości, gdzie jeden język dominuje nad drugim. To łączy się z pytaniem,
które Pani przedtem zadała na temat tożsamości. Na przykład wyrazy obscenicznie w języku angielskim są dla mnie mniej brzydkie i prawdziwe
niż w języku polskim, to jest prawdopodobnie skutek tych pierwszych lat,
kiedy zasadniczo życie moje toczyło się w kontekście języka polskiego.
JT: Zawsze przekleństwa w języku obcym są mniej rażące niż w swoim własnym.
AB: Tak, bo zawsze jest jakiś dystans, jest jakiś filtr.
JT: Przejście z języka polskiego na angielski było dla Pana Profesora
ewolucją, a nie rewolucją?
AB: Na pewno ewolucją i to ewolucją, która nie jest pozbawiona —
nie wiem, jak to wyrazić — pewnego żalu, że tak musiało się stać. Niestety tak. Jednakże język polski jest ciągle dla mnie bardzo bliski i potrafię
wyczuć jego niuanse. Może nie znam terminologii naukowej, może nie znam
różnych idiomów potocznych, ale w swojej istocie, w literaturze sprawia
mi wielką przyjemność. I dla tej przyjemności czytam przecież, czy to
Mickiewicza, czy Leśmiana, czy Czechowicza, czy Herberta itd.
JT: Ale w uczuciach polski, czyli żona będzie zawsze złotkiem albo słoneczkiem a nie my honey.
AB: No, my honey, broń Boże, nigdy, za żadne skarby nie.
JT: Dziękuję bardzo.
AB: Dziękuję.

POSTSCRIPTUM 2006

·

2 (52)

189

RECENZJE
Bożena Witosz, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, ss. 258.
Uprawianie genologii przez językoznawców w Polsce ma już bogate tradycje. Widoczne są tu dwa nurty: pierwszy, dotyczący opisu poszczególnych gatunków (literackich i — co stanowi nowość inspirowaną myślą
Bachtinowską — także nieliterackich) i drugi: teoretyczno-metodologiczny. Oba mają też doniosłe osiągnięcia, powstało przecież w ostatnich dwóch
dziesięcioleciach bardzo wiele ważnych i ciekawych prac, teoretycznych
i analitycznych. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku w tej dziedzinie
wiedzy sytuacja dojrzała do podjęcia trudu opracowania syntezy.
W nurcie teoretycznym mieści się twórczość naukowa Bożeny Witosz,
autorki wielu istotnych dla myśli genologicznej artykułów, publikowanych
w prestiżowych pismach (np. „Stylistyka”, „Pamiętnik Literacki”, „Teksty
Drugie”, „Przestrzenie Teorii”) i opracowaniach zbiorowych, które doprowadziły ją do stworzenia pracy syntetyzującej dotychczasowe osiągnięcia
genologii lingwistycznej, konstytuującej nową dyscyplinę, kształtującej jej
instrumentarium badawcze i wytyczającej perspektywy badawcze na przyszłość. Mowa tu o książce Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki
(Katowice 2005, ss. 258).
Już tytuł zawiera doniosłe deklaracje odautorskie. Rozważania Bożeny
Witosz mają status zarysu problematyki. I ten element tytułu nie jest prostym przejawem strategii asekuracyjnej. Zawiera się w nim decyzja, by ukazać to, co dla dyscypliny najbardziej fundamentalne, najważniejsze, najpotrzebniejsze. Pierwsze zdanie otwierające książkę: „Myśl, że uda mi się
w zaprezentowanym tu spojrzeniu ukazać pełny obraz współczesnej genologii, jest oczywistym złudzeniem.” (s. 7) nie jest ostrożną kokieterią, ale
wyrazem przekonania o potrzebie wyboru problemów.
Ważny jest także pierwszy segment tytułowy, a w nim — użycie przymiotnika określającego genologię: lingwistyczna (już w 1982 roku ukazał
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się artykuł Antoniego Furdala Genologia lingwistyczna, „Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego”). Problem może wydać się kontrowersyjny: czy istotnie ta sama dziedzina wiedzy: genologia ma dwie — różne,
różniące się — odnogi lub mutacje, co wymagałoby uściśleń nominacyjnych? Ale dotychczasowy uzus jest taki, że genologia bez dodatkowych specyfikacji w postaci przydawki przymiotnej jest utożsamiana z badaniem tekstów literackich. Taka jest praktyka w popularnym Słowniku gatunków literackich Marka Bernackiego i Marty Pawlus ze wstępem Stanisława Jaworskiego (Bielsko-Biała 1999), gdzie genologia jest definiowana jako „jedna z dyscyplin teorii literatury, badająca rodzaje, gatunki i odmiany literackie w powiązaniu ze zjawiskami kulturalno-literackimi” (tamże, s. 649).
W Słowniku pojęć i tekstów kultury pod redakcją Ewy Szczęsnej (Warszawa 2002) także dowiemy się o genologii, że zajmuje się „typologią i opisem form, kategorii estetycznych dyskursu kulturowego” (tamże, s. 105),
a w dalszym ciągu obszerniejszego artykułu hasłowego poświęconego jej
mowa jest o tekstach literackich; włączenie w zakres badań genologicznych
tekstów reprezentujących gatunki radiowe, dziennikarskie i filmowe nie
zmienia sytuacji, gdyż te, które są tu wymienione, mają status utworów literackich (fikcjonalnych). W Encyklopedii językoznawstwa ogólnego pod
redakcją Kazimierza Polańskiego (Wrocław 1999, wydanie drugie poprawione i uzupełnione) brak hasła genologia, podobnie jak w Encyklopedii
języka polskiego pod redakcją Stanisława Urbańczyka (Wrocław 1994). Problematyka genologiczna zajmuje natomiast sporo miejsca w Małym słowniku terminów teorii tekstu Katarzyny Wyrwas i Katarzyny SujkowskiejSobisz (Warszawa 2005), gdzie oprócz haseł szczegółowych z interesującego nas tutaj pola badawczego pojawiają się dwa dotyczące statusu i zainteresowań genologii lingwistycznej i genologii literackiej.
Problematyka gatunków nieliterackich w opracowaniach o charakterze
syntez pojawia się we Współczesnym języku polskim pod redakcją Jerzego
Bartmińskiego (pierwsze wydanie z 1993 roku było częścią projektu Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, wersja zmieniona i autonomiczna wyszła w roku 2001 w Lublinie), gdzie Stanisław Gajda przedstawia często
przywoływany artykuł Gatunkowe wzorce wypowiedzi — mieszczący się
w bloku tematycznym Problemy tekstu i wypowiedzi i wyraziście artykułujący myśl, iż współczesna genologia obejmuje całe uniwersum tekstowe.
Odnotujmy też przeznaczony do użytku szkolnego Leksykon szkolny. Gatunki paraliterackie publicystyczne i użytkowe pod redakcją Marka Pytasza (Gorzów Wielkopolski 1993).
Propozycja genologiczna Bożeny Witosz ma charakter językoznawczy,
wyrasta z myśli i doświadczeń lingwistów głównie opcji tekstologicznych,
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ale też harmonijnie łączy się z nurtem literaturoznawczym. Buduje pomosty między subdyscyplinami, szuka punktów wspólnych. Ciągle różniące
się w kwestiach istotnych, m.in. dotyczących rozumienia pojęcia podstawowego, czyli gatunku, czy możliwości i kryteriów systematyzacji, ciągle
odmiennie zorientowane, jeśli chodzi o obiekt badań — bądź w stronę tekstów literatury, bądź zmierzające w kierunku tekstów innych niż literackie
(choć lingwistyczna odnoga genologii może pochwalić się także osiągnięciami w penetracji obszaru literackiego), o różnych tradycjach badawczych
— powinny się jednak spotkać: co może dokonać się w ramach jednej genologii interdyscyplinarnej (taki pomysł Stanisława Gajdy autorka Genologii lingwistycznej podziela, zob. s. 17).
Na obecnym etapie rozwoju obu genologii autorka opowiada się jednak za ich odrębnością, ale bez separacjonizmu czy przekonania o wyższości którejś z nich. Argumenty za utrzymaniem — na razie — status quo są
przekonujące: różne tradycje, konteksty, metody i praktyki analityczne, terminologia, inny stosunek do przedmiotu i preferencje w jego opisie, wreszcie także inne procesy i mechanizmy działające w obszarze literatury i dyskursu nieliterackiego. Niebezpieczeństwa płynące ze scalenia obu genologii można widzieć w „homogenizacji metodologii i metajęzyka, co powoduje (...) ograniczenia opisu, jak również, w dalszej perspektywie, «wyczerpanie» się możliwości poznawczych paradygmatu” (s. 16). Obecna sytuacja — odrębność obu genologii — wydaje się korzystna dla procesu poznawczego, inspirująca i stymulująca dla badaczy, którzy mają możliwość
porównywania badań prowadzonych z różnych perspektyw i testowania
instrumentów wypracowanych w obrębie każdej z subdyscyplin, jakkolwiek
wymaga od nich otwartości i ciekawości.
Dobrze też się stało, że ostatnio w krótkim czasie — a to gwarantuje
większe możliwości zestawień poglądów — ukazało się kilka autorskich
prac syntetycznych dotyczących tak teorii tekstu, jak genologii — powiązania są dwustronne. Czytelnik może więc zapoznać się z takimi pozycjami, w dużej mierze również komplementarnymi, jak: Aleksandra Wilkonia
Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu (Kraków 2002) i Urszuli Żydek-Bednarczuk Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu
(Kraków 2005) oraz Marii Wojtak, Gatunki prasowe (Lublin 2004). Ustalenia terminologiczne i definicyjne zawiera cytowany już Mały słownik terminów teorii tekstu Katarzyny Wyrwas i Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz.
Zanim Bożena Witosz zaprezentuje swój pomysł na uprawianie genologii lingwistycznej, kreśli jej tło intelektualne (część pierwsza to Teoretyczne konteksty genologii lingwistycznej, s. 21-95). Przywołane są koncepcje dwudziestowiecznej genologii literaturoznawczej, zwłaszcza te usta-
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lenia, które wywarły znaczny wpływ na rozwój refleksji naukowej. Tu autorka przypomina nazwiska i dorobek uczonych polskich, którzy odcisnęli
na genologii piętno swojej osobowości: czołowe miejsce przyznaje Stefanii Skwarczyńskiej (rozdział Podstawowe ustalenia genologii literaturoznawczej i ich miejsce w teorii gatunków mowy, s. 21-30). Kolejne fragmenty tej partii książki dotyczą twórczości genologicznej Michaiła Bachtina — najbardziej chyba wpływowego myśliciela, który ukształtował u wielu badaczy myślenie o gatunku, i to niezależnie od tego, czy akceptuje się
jego poglądy, czy też podchodzi się do nich (bardzo) krytycznie — Bachtin pozostaje punktem i układem odniesienia, nadal inspirując (Michaiła
Bachtina koncepcja gatunków mowy, s. 31-48). Niezaprzeczalny jest związek Bachtinowskiego rozumienia gatunku mowy i dostrzegania gatunkowego ukształtowania każdej wypowiedzi z proponowaną przez Annę Wierzbicką procedurą eksplikacji genrów mowy z ustalaniem i podawaniem komponentów illokucyjnych (zob. rozdział Anny Wierzbickiej semantyka elementarnych jednostek znaczeniowych, s. 49-57). Jako jednego z inspiratorów współczesnej myśli genologicznej Bożena Witosz traktuje także Ludwiga Wittgensteina i wprowadzone przez niego do refleksji filozoficznojęzykowej pojęcia gier językowych i podobieństwa rodzinnego (s. 58-61),
wskazując korzyści płynące z ich przeszczepienia na grunt teorii gatunku.
Za ważny kontekst współczesnej genologii uznaje koncepcję prototypów
przejętą z (głównie) amerykańskiej psychologii poznawczej, której wagę
dla teorii gatunku upatruje w nowym sposobie podejścia do kategorii i kategoryzacji, zrywającym z tradycją Arystotelesowską (rozdział Koncepcja
prototypów we współczesnej lingwistyce i ich rola w definiowaniu kategorii pojęciowych, s. 62-80). Dla dopełnienia tła teoretycznego i obrazu klimatu intelektualnego sprzyjającego współczesnemu uprawianiu genologii
lingwistycznej Bożena Witosz daje zarys wzajemnych zależności tej dziedziny wiedzy i stylistyki, językoznawstwa pragmatycznego, lingwistyki tekstu oraz kognitywnych teorii języka (s. 81-91). Ramę delimitacyjną partii
książki poświęconej otoczeniom genologii lingwistycznej stanowią dokonania genologów literaturoznawców: ten segment otwierała, jak pamiętamy, Stefania Skwarczyńska, zamykają go też propozycje teoretyków literatury: Michała Głowińskiego, Włodzimierza Boleckiego i Edwarda Balcerzana, hasłowo określane jako „Nowa Genologia” (s. 92-95), taka, która
otworzy możliwości systematyzacji tekstowych wytworów współczesnej
kultury: tu widać sporo punktów stycznych między lingwistami a teoretykami literatury.
Przedstawienie „stanu badań” i szerokich dwudziestowiecznych kontekstów genologicznych służy jako tło i zaplecze dla autorskiej koncepcji gePOSTSCRIPTUM 2006
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nologii lingwistycznej, która odpowiadałaby klimatowi intelektualnemu epoki wyrosłego z koegzystencji kilku paradygmatów uprawiania lingwistyki
(lub szerzej: nauki w ogóle) i jednocześnie była operacyjna wobec współczesnych tekstów. Jak pisze Teresa Dobrzyńska: „Autorka (...) mówi o transgresyjnym charakterze zachowań mownych, o permanentnym przekształcaniu wzorców gatunkowych, o hybrydyzacji form nie tylko literackich.
Wskazuje, że takiemu stanowi rzeczy musi odpowiadać metodologia
uwzględniająca otwartość kategorialną, mgławicowe kontury podziałów typologicznych, dynamiczny model relacji. Taka właśnie koncepcja genologii — adekwatna wobec opisywanego pola badawczego — zarysowana
została w rozprawie” (z czwartej strony okładki).
Prezentacji Bożeny Witosz pomysłu na genologię poświęcona jest część
druga jej książki: Podstawy kategoryzacji universum mowy (s. 99-221). Zrelacjonowanie bogatych treści teoretycznych autorki i toku jej rozumowania zubożyłoby i spłaszczyło w sposób nieunikniony zawartość tej rozprawy. Dlatego zamiast „streszczania” ograniczę się do wymienienia problemów, które znajdują w niej miejsce i są rozwiązywane (posiłkując się
zresztą tytułami poszczególnych rozdziałów). Badaczka przygląda się następującym zagadnieniom i podaje własne propozycje rozstrzygnięć w takich domenach problemowych: Tekst i gatunek — kategorie „rozmyte”
(s. 99-111), Ustalenia teoretyczne — zakres pojęcia gatunek mowy (s. 112134), Typologia jako model kategoryzacji (s. 135-145), Relacje między
gatunkami w sieci typologicznej (s. 146-160), Wyznaczniki gatunku i jego
odmian (s. 161-174), Złożoność jako podstawowy wyznacznik struktury
gatunkowej (s. 175-180), Ewolucja form gatunkowych (s. 181-195). Ostatni
rozdział Tekstowe aktualizacje gatunku (s. 196-221) pokazuje możliwości
i korzyści z aplikacji modelu genologii lingwistycznej, jaki wypracowała
Bożena Witosz; jako przykład posłużyły gatunki (literackie i nieliterackie)
wchodzące w rodzinę podróżopisarstwa. Ten rozdział, ukazujący rezultaty
przetestowania przez samą autorkę przydatności jej metodologicznego podejścia do genologii i adekwatności usystematyzowanego przez nią instrumentarium badawczego w procedurach analitycznych, daje obraz badacza,
który znakomicie porusza się po różnych piętrach działalności naukowej
(teorii, metodologii, analizy), ale też traktuje swoją pracę naukową nie tylko
jako ciąg pasjonujących czynności poznawczych, myśląc również o praktycznych aspektach swojej koncepcji.
W pracy Bożeny Witosz podstawowe pojęcie genologiczne, czyli gatunek, jest pojęciem z poziomu idealizacji. Jest ono równoznaczne z „zespołem cech (w postaci schematu, wzorca) przypisywanych pewnym typom
tekstów” (s. 117). Zalety takiego ujmowania gatunku — w kategoriach ty-
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pologicznych (z wykorzystaniem zasady podobieństwa rodzinnego) — autorka dostrzega w możliwości zbudowania dynamicznego modelu gatunku, podlegającego ewolucji odpowiadającej zmianom i rytmowi rozwoju
kultury (s. 115).
Książka Bożeny Witosz stanowi doskonały przykład nowego stylu
w uprawianiu pisarstwa naukowego. Podejmująca problemy teoretyczne
o wysokim stopniu abstrakcji, konstruująca system pojęciowy dyscypliny
i konstytuująca jej aparat terminologiczny, dogłębnie ukazująca szerokie
konteksty i uwarunkowania tej dziedziny naukowej, stawia wobec czytelnika ogromne wymagania. Ale nieustanna obecność autorki (która nie ukrywa się za chłodnymi i mającymi obiektywizować przekaz formułami bezosobowymi) w klarownie prowadzonym wykładzie i „przyjazny”, niemarkowany lecz autentyczny dialog z odbiorcą, którego zaprasza do towarzyszenia jej w podróży intelektualnej w głąb nowej domeny poznawczej humanistyki, sprawiają, że ten, kto podejmuje trud dotarcia wraz z nią do
istoty genologii lingwistycznej, czyni to z przyjemnością i wynosi z lektury satysfakcję — że był świadkiem czegoś ważnego: procesu kreowania.
Prezentowana książka powinna stanowić „lekturę obowiązkową” dla
badacza (zarówno adepta, jak i tego, dla którego dziedzina ta stanowi już
teren poznany) poruszającego się w obszarze genologii (nie tylko językoznawczej, lecz także tej o tradycjach literaturoznawczych — zresztą nie są
one rozłączne, co widać wyraźnie w omawianej pracy). Przeczyta ją z wielkim pożytkiem dla siebie student, bo autorka przy jej dużym doświadczeniu dydaktycznym, ma także w polu widzenia jego jako odbiorcę. Książka
już wchodzi do kanonu lektur polonistycznych, przyjmowana przez studentów bardzo dobrze jako pozycja, która bez żadnych koncesji wobec czytelnika jeszcze nie-specjalisty wprowadza go w niełatwą i złożoną problematykę.
Uważam, że wielką zaletę pracy Bożeny Witosz jest to, że — podając
własne rozwiązania istotnych zagadnień — pobudza czytelnika do refleksji (nie tylko zresztą dotyczących problemów genologicznych, lecz dotykających kondycji współczesnej kultury), stanowi inspirację do samodzielnych poszukiwań i ustaleń.
Imponuje erudycja autorki, jej krytycyzm wobec tradycji przy jednoczesnym wobec niej szacunku, a także kreatywne podejście do lektur.
Ważnym atutem książki jest jej styl: spełniający postulaty stawiane wobec dyskursu naukowego (na jego najwyższym poziomie, czyli w myśleniu teoretycznym) i jednocześnie indywidualny, urzekający elegancją. Urzeka też dyskursywność tekstu, która przejawia się w traktowaniu adresata
jako partnera dialogu, a nie biernego odbiorcy tekstu.
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W pełni podzielam opinię wyrażoną przez prof. dra hab. Stanisława Gajdę (znajdującą się na czwartej stronie okładki), że „dla osób zaangażowanych w uprawianie nauk o tekście oraz ambitnych studentów książka Bożeny Witosz będzie stanowiła prawdziwą intelektualną ucztę”. Ta wysmakowana pod każdym względem praca poruszy (powiedziałabym też: zachwyci) czytelnika: swoim rozmachem, nowatorstwem, odwagą w podejmowaniu tematów fundamentalnych (np. tekst i gatunek), ważnych, „spornych” i w wyrażaniu własnego wobec nich stanowiska, głębią i subtelnością rozważań teoretycznych oraz błyskotliwością analiz konkretnych tekstów (w których badaczka pokazuje potencjał tkwiący w instrumentarium
dyscypliny), konsekwencją myśli teoretycznej i metodologicznej, pełnym
zaangażowania stosunkiem do tematu, które udziela się odbiorcy (tę książkę
sensu stricte naukową czyta się „jednym tchem”, z ciekawością, „co będzie dalej”, do czego dotrze autorka — a wraz z nią czytający), wreszcie
poważnym traktowaniem czytelnika. Nie można też nie docenić bardzo starannej i efektownej szaty graficznej.
Książkę Bożeny Witosz uważam za wybitne osiągnięcie naukowe, a także rozprawę o atutach dydaktycznych nie do przecenienia. Powinna ona
stanowić konieczny punkt odniesienia dla prac z zakresu genologii lingwistycznej — choć nie tylko tej dyscypliny i nie tylko dlatego, że jest pierwszym opracowaniem ogólnym, lecz przede wszystkim z uwagi na jej wartość i nośność merytoryczną.
W recenzji brak akcentów polemicznych, to raczej omówienie o charakterze rekomendacji książki, która wydaje mi się ważna, potrzebna
i... znakomita. Odpowiada „duchowi” epoki, jej klimatowi naukowemu. Stanowi zachętę do podjęcia trudu stworzenia podstaw nowej „genologii literaturoznawczej”, a w dalszej perspektywie — być może genologii „zintegrowanej” czy interdyscyplinarnej.
Małgorzata Kita
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Małgorzata Kita, Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków
Obcych, 2005, ss. 443.
Wydaje się, że na temat grzeczności napisano już bardzo dużo (wystarczy przywołać chociażby liczne prace Jolanty Antas, Romualda Huszczy, Małgorzaty Marcjanik, Kazimierza Ożoga, Eugeniusza Tomiczka czy
Polską etykietę językową tom szósty z serii „Język a kultura”1), a przecież
książkę Małgorzaty Kity czyta się jak coś zupełnie nowego i przy tym niezwykle interesującego.
Sama Autorka pisze: „W książce ukazuję grzeczność jako fenomen
złożony, w którym wykorzystywane są różne kody, a używanie zalecanych
językowych formuł grzecznościowych stanowi tylko jeden z jej składników”
(s. 7). I rzeczywiście badaczka traktuje pojęcie grzeczności niezwykle szeroko, włączając w jego zakres nie tylko typowe akty grzecznościowe, ale
i rozmowę z jej strukturą i zasadami funkcjonowania. Wiele uwagi poświęca
także ‘aktom zagrożenia twarzy’ (FTA = „face threatening acts”), wycho-

1
Por. np. J. Antas, Polskie zasady grzeczności, w: Język trzeciego tysiąclecia
II. Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002; R. Huszcza, O gramatyce grzeczności. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1;
R. Huszcza, Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia, Warszawa
1996; M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997; M. Marcjanik,
Zmiany w etykiecie językowej ostatnich lat XX wieku, w: Zmiany w publicznych
zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001;
K. Ożóg, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej, WarszawaKraków 1990; K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001; E. Tomiczek, Grzeczność w języku, w: Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje dydaktyczne, red. F. Grucza, Warszawa 1989; „Język a kultura”, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, t. 6: Polska etykieta językowa, Wrocław 1992.
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dząc ze słusznego skądinąd założenia, że w trakcie interakcji rozmówcy
pragną zachować „twarz”2 swoją i partnera.
Całość tego monograficznego przedstawienia problematyki grzeczności językowej składa się z dwóch części, z których pierwsza: W grzeczności jest wdzięk i korzyść. Prolegomena grzeczności została zatytułowana
trochę kokieteryjnie, bo czytelnik już po pierwszych kilku stronach łatwo
zorientuje się, że wcale nie ma do czynienia z rozważaniami wprowadzającymi, ale bardzo rzetelnymi, choć niekiedy o charakterze nieco encyklopedycznym, opracowaniami kolejnych haseł. Na tę część składają się, ułożone alfabetycznie — jak sugeruje Autorka — „dla wygody czytelnika”,
artykuły hasłowe. Można wśród nich wydzielić krótkie objaśnienia znaczenia danego wyrazu, terminu czy wyrażenia związanego z grzecznością oraz
artykuły problemowe — znacznie rozbudowane, w których obok „spojrzenia” naukowców na określone zjawisko M. Kita prezentuje własne poglądy na dany temat. Dzięki takiemu zabiegowi Autorka stworzyła swoisty
„polilog”, udzielając głosu nie tylko sobie, ale nade wszystko innym badaczom tej materii. Zainteresowany zagadnieniem czytelnik znajdzie ponadto pod rozdziałem hasłowym zestawy lektur uzupełniających. Niezwykle
istotne, w tak pomyślanej publikacji, są odsyłacze, których przeznaczenie
w budowie książki sama Autorka tak komentuje: „Ich funkcję w strukturze
utworu porównałabym do działania hiperłączy w tekście komputerowym,
generujących to, co badacze komunikacji wirtualnej nazywają hipertekstem.
Dzięki nim czytelnik staje się pełnoprawnym podmiotem lektury, który
może samodzielnie „nawigować” po książce — nieco tylko ukierunkowany w swoich decyzjach; w pewnej mierze to on tworzy sobie książkę z elementów zaproponowanych przez autora” (s. 7-8).
Na część drugą zatytułowaną Literacki savoir-vivre. Mała antologia
tekstów grzeczności składają się dwa podrozdziały, a mianowicie:
a. Grzeczność w aforyzmach i przysłowiach, który ma układ tematyczny. Badaczka zgromadziła w nim paremia i powiedzenia dotyczące między innymi tego, czym jest grzeczność i dobre wychowanie, co mówi się
o sztuce komplementowania i pochlebstwie, a także o pożytkach płynących
z bycia grzecznym, ale i o niebezpieczeństwach tkwiących w grzeczności.
Jeśli uwierzymy przysłowiu, które głosi, że „Grzeczność — wytrych do
serca”, to tym chętniej sięgniemy po książkę M. Kity, aby poznać pozytywne i negatywne strategie grzecznościowe ujawniane np. w wypowiedziach uznanych autorytetów;
2
„Twarz” to ta część ciała ludzkiego, która metonimicznie oznacza nie tylko
osobę, ale i jej tożsamość.
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b. Poeci o grzeczności — rozdział o układzie chronologicznym. Autorka przywołuje tu wiersze związane z problematyką grzeczności od Słoty
począwszy przez Kochanowskiego, Morsztyna, Naruszewicza, Krasickiego, Karpińskiego, Mickiewicza, Norwida, Krasińskiego, Goszczyńskiego,
Słowackiego, Szymańskiego, Konopnicką, Oppmana, Micińskiego do Przerwy-Tetmajera. Trochę szkoda, że te exempla poetyckie kończą się na
wieszczach Młodej Polski. Należy przypuszczać, że współcześni twórcy
mieliby także coś do powiedzenia na podjęty temat.
Prezentowana pozycja posiada kilka niezaprzeczalnych walorów: poznawczy albo informacyjny (jest źródłem wiedzy na temat grzeczności
pokazanej z różnych perspektyw, zapoznaje czytelnika z przykładami tekstów literackich, przysłowiami, aforyzmami, a nawet anegdotami z życia
sławnych ludzi); formacyjno-wychowawczy — zwroty grzecznościowe to
przecież akty mowy, które są zdeterminowane konwencją społeczną, niezwykle ważne w ich przypadku jest kryterium stosowności użycia. Dzięki
książce M. Kity poznajemy nie tylko swoistego rodzaju katalog zachowań
charakteryzujących strategię pozytywną i negatywną, ale dowiadujemy się,
że znajomość formuł grzecznościowych nie wystarcza, bo „grzeczność jest
fenomenem społecznym wielowymiarowym” (s. 8), a zatem człowiek, który chce bez większych „zakłóceń” funkcjonować w społeczeństwie, musi
dysponować określonym zasobem informacji z różnych dziedzin wiedzy
o komunikacji ludzkiej. A tych dostarcza recenzowana pozycja. Książka ma
także niewątpliwy walor ludyczny. Liczne anegdoty i dykteryjki sprawiają,
że to niezwykle rzeczowe, poważne dzieło nabiera lekkości, staje się bardziej przystępne dla każdego czytelnika. Tak na przykład artykuł hasłowy
transsemiotyczność grzeczności zakończony został anegdotą z życia Henryka Ibsena. Przywołajmy ją dla zobrazowania powyższego spostrzeżenia:
„Henryk Ibsen, dramaturg norweski, przybył kiedyś na przyjęcie, zapomniawszy przez roztargnienie włożyć spodnie.
Gospodyni, pragnąc uchronić artystę od kompromitacji, usiadła przy
nim, zakrywszy trenem jego nogi.
Kiedy po pewnym czasie Ibsen zauważył wystające spod trenu gołe nogi,
sądząc, że należą one do pani domu, skrzywił się z niesmakiem i szybko
opuściwszy salon, wrócił do siebie. Od tego czasu więcej nie przyjmował
zaproszeń do tego domu, którego pani domu pokazuje gościom gołe nogi”
(s. 307).
Niewątpliwą zaletą recenzowanej książki jest język i styl. Autorka to
wytrawna stylistka. Pisze przystępnie oraz atrakcyjnie.
Uderza inicjatywa i pomysłowość badawcza M. Kity, dającej w swoim
opracowaniu świadectwo doskonałego oczytania w najszerzej rozumianej
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literaturze przedmiotu — nie tylko tej dotyczącej zagadnień grzeczności
językowej, ale również obejmującej rozległe obszary filozofii (zwłaszcza
etyki) i literatury. Najlepszym tego potwierdzeniem jest dołączony zestaw
bibliograficzny, który liczy łącznie 525 pozycji (literatura to 438 pozycji,
wykaz wykorzystanych zbiorów aforyzmów i przysłów to kolejne 31 pozycji oraz podręczniki dobrych manier — 56 tytułów).
Dzieło, oprócz wielkiej wartości ściśle naukowej, poznawczej, w nie
mniejszym stopniu przedstawia wartość, którą nazwałabym aplikacyjną wartością społeczną. Książka stanowi bowiem interesującą lekturę nie tylko dla
językoznawców, jej znajomość jest pożyteczna dla specjalistów od komunikacji masowej, nauczycieli, studentów i licealistów. Grzeczność jest bowiem zjawiskiem społecznym i choć hrabia E. Wicenddorf twierdzi, że można ją porównać do „nadmuchanej poduszki — nic w niej nie ma, niemniej
łagodzi upadki” 3, to przecież choćby ze względu na drugi człon owej nielingwistycznej definicji warto zgłębiać jej istotę. Rzadko jest przecież
tak, jak chciałby Kubuś Puchatek, którego jedna z zasad prowadzenia konwersacji brzmi:
„Na szczęście w gronie najukochańszych przyjaciół nie trzeba się martwić tematem rozmowy. Z nimi można porozmawiać o wszystkim — albo
o niczym”.
Należy pamiętać, że nie zawsze znajdujemy się w gronie przyjaciół,
a grzeczność obowiązuje nas zawsze. Także z tego powodu zachęcam do
zapoznania się z książką Małgorzaty Kity.
Małgorzata Karwatowska

3
Za: E. Tomiczek, Z badań nad istotą grzeczności językowej, w: „Język a kultura”, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, t. 6: Polska etykieta językowa, Wrocław
1992, s. 18.
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Marek Pytasz, Nowe opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie, Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego 2006.
W panoramie polskiej polonistyki literaturą emigracyjną zajmują się takie ośrodki, jak: Warszawa, Toruń, Rzeszów, Bydgoszcz i Katowice. Publikacja, której poświęcony będzie ten artykuł, wychodzi spod pióra badacza literatury na obczyźnie, związanego z katowickim środowiskiem naukowym, Marka Pytasza. Nowe opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie, tak jak i wcześniejsze książki: Wygnanie-emigracja — diaspora (Katowice 1999) oraz Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym (Katowice 2000), to kolejna, jak zapowiada autor — ostatnia próba, zapisywania kart historii literatury emigracyjnej.
W Nowych opowieściach… szczególną uwagę zwraca zbieżność tytułów z poprzednią publikacją autorstwa Pytasza, jak wyjaśnia autor
w przedmowie: obie książki należy traktować jako tematyczną całość.
Pierwsza „część” (Kilka opowieści…) ukazywała doświadczenie wygnania,
emigracji przez indywidualne doświadczenie zapisane w twórczości i utrwalone w pamięci słowa. Nowe opowieści… poświęcone są przede wszystkim zagadnieniom teoretycznoliterackim oraz, co ciekawsze, problemom,
które od ponad trzydziestu lat frapowały i pasjonowały autora. Tym samym
szkice zamieszczone w książce nabierają osobistego wydźwięku, który
dotąd nie pojawiał się w piśmiennictwie tego badacza.
Wprowadzeniem do całości są Przypomnienia. Szkic na otwarcie, krótki
rys historyczny, ukazujący podstawowe wydarzenia, problemy oraz skutki
życia na obczyźnie. Rolą tekstu, zgodnie ze słowami autora, iż historia zawsze pozostaje tłem wszelkich rozważań, jest nakreślenie czytelnikowi historycznych dziejów emigracji.
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Pierwszym artykułem, w którym rozpatrywane są zagadnienia filozofii
literatury, nazwane pomysłami na marginesach przyszłych teorii, jest artykuł Emigracja a literatura. Całość realizuje się poprzez próbę stworzenia definicji poety emigracyjnego. Autor, poszukując owego pojęcia, wyznacza społeczne role poety oraz emigranta, tworząc wspólny, potencjalny
obszar dla poety emigracyjnego. Pokazuje, na przykładzie Jerzego Pietrkiewicza, nowy typ poety na obczyźnie, którego wyróżnikiem jest stosunek do tradycji literackiej. Pośrednią odpowiedzią na pytanie o pisarza emigracyjnego i jego rolę jest artykuł dokonujący podziału dorobku literackiego na literaturę mniejszą, która zgodna jest z krajowym kanonem estetycznym oraz literaturę większą, wyzwoloną z oczekiwań czytelnika, skupiającą się na teraźniejszości i nowych rozwiązaniach.
Instytucje otwierają tę cześć książki, która dotyczy problemów i spraw
od lat zajmujących autora. Niechciane instytucje: Polityka? Konkurencja?
to artykuł odsłaniający zupełnie odmienną stronę życia na emigracji: pełną
konfliktów, awantur i skandali. Posługując się kilkoma przykładami, Pytasz sygnalizuje problem konkurencji oraz poszukiwania własnego miejsca
w polu czytelniczym, co ma posłużyć nakreśleniu jak najpełniejszego obrazu historii. Zajmuje się również instytucjami wsparcia, aczkolwiek w innym niż powszechne rozumieniu. Organy wspierające, stypendia czy nagrody, nie są przedmiotem jego zainteresowania, problem rozpatrywany jest
znacznie szerzej. Owe instytucje dzieli zasadniczo na dwie części:
a. literatura jako wsparcie przetrwania drugiej emigracji niepodległościowej,
b. badacze literatury emigracyjnej jako wsparcie przetrwania literatury zwanej emigracyjną.
W takiej perspektywie rozpatruje problemy: typologii czytelnika, profesjonalizacji zawodu pisarza, identyfikacji oraz prowokacji.
W Interpretacjach, na które składają się omówienia trzech utworów
(Alarmu Antoniego Słonimskiego oraz Sielanki i Poniedziałku Jana Lechonia), wyraźnie widać cechy uprawianej w Katowiach sztuki interpretacji,
której mistrzem był Ireneusz Opacki. To właśnie jemu dedykowany jest artykuł: Sielanka, czyli Morfeusz w matrixie Jana Lechonia.
Pytasz, analizując utwory, rozpoczyna od przywołania kontekstów oraz
omówienia od lat funkcjonujących interpretacji. Kontrastując je z własnymi przemyśleniami, uzyskuje wrażenie niezwykle szerokiego toku analizy.
Wiersze nabierają zupełnie nowego wydźwięku, całość dopełnia demitologizacja i weryfikacja poprzednich interpretacji. Zaś nowe rodzą przekonanie o odkrywaniu nieskończonej ilości warstw utworu.
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Ostatni szkic, zamykający całość, poświęcony jest postaci Stefana Themersona i jego zamiłowaniu do palenia fajki, temat ten bliski jest również
autorowi książki, który określa się mianem „palacza-palacza”. Zbiór fajek oraz przyrządów związanych z paleniem, znajdujących się w Archiwum
Themersonów w Uniwersytecie Śląskim, Pytasz poddaje wnikliwej obserwacji, snując opowieść o człowieku, dla którego fajka była poręczą, pozwalającą przejść przez życie.
Nowe opowieści… można traktować jako zbiór szkiców i artykułów,
tworzących niezywkle barwną opowieść o zupełnie innej i jeszcze niedostatecznie poznanej literaturze. Publikacja uważana być może również za
swoiste dopełnienie Kilku opowieści…nowymi artykułami, traktującymi rzeczywistość emigracyjną z zupełnie nowej perspektywy.
Jednak biorąc pod uwagę, iż Pytasz bardzo wyraźnie sygnalizuje niezbadane jeszcze tematy, wydaje się, że książka ma charakter otwartego zaproszenia dla specjalisty, miłośnika oraz laika do dalszej dyskusji o literaturze powstającej na obczyźnie.
Justyna Goleniowska
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