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SŁOWA KLUCZE – DO CZEGO?

Słowo klucz to pojęcie, które wiele obiecuje. W potocznej świadomości realizuje
ono kreatywną funkcję języka jako narzędzie do otwierania skarbca wiedzy i umie-
jętności: wiedzy o tożsamości narodu lub grupy, o najważniejszych wydarzeniach
danego czasu, umiejętności zrozumienia świata i skutecznego działania. Ale rozwią-
zania, które dużo obiecują, należy sprawdzać, poddawać krytycznej analizie. Temu
między innymi mają służyć teksty zebrane w bieżącym numerze „Przeglądu Huma-
nistycznego”.

Termin słowo klucz (key word, mot clé) jest używany w semantyce i leksyko-
logii, w statystyce, nauce o informacji, stylistyce, socjologii i w badaniach kulturo-
znawczych. Większość dziedzin jest reprezentowana w tekstach numeru. Autorzy
podejmują próby definiowania słów kluczy w odpowiednich odniesieniach, przed-
stawiają badania nad nimi, wreszcie analizują różne aspekty języka i kultury za
pomocą konceptów, które przyjmują jako słowa klucze. W prezentacji badań nad
kluczowością słów i znaków pojawiają się synonimy i odpowiedniki funkcjonalne
centralnego pojęcia, takie jak słowa sztandarowe, symbole kolektywne, kulturemy.
Choć synonimy (jak to zwykle z synonimami bywa) nie są w pełni równoznacz-
ne, to metody, cele i wyniki analiz są porównywalne. Tradycję badania słów kluczy
kojarzymy z nazwiskami, które będą przywoływane w tekstach numeru: Wincentego
Lutosławskiego, Paula Guirauda, Raymonda Williamsa, Anny Wierzbickiej, a na
gruncie polskiej tradycji i dyskursu współczesnego – Kazimierza Wyki, Michaela
Fleischera, Walerego Pisarka, Jerzego Bartmińskiego (dwa ostatnie należą nie tylko
do historii badań nad kluczowością słów w Polsce, lecz także do autorów bieżącego
numeru „Przeglądu”).

Metody poszukiwania słów kluczy opierają się z jednej strony na badaniach
frekwencyjnych, z drugiej na badaniach ankietowych lub plebiscytach. W analizie
frekwencyjnej naturalnymi kandydatami na słowa klucze są słowa najczęstsze. Du-
żo jednak zależy od przyjętych sposobów liczenia oraz od korpusu referencyjnego,
czyli punktu odniesienia. Słowa klucze w badaniach frekwencyjnych rzadko są
zresztą celem same w sobie, służą do scharakteryzowania tekstu, ustalenia autorstwa,
opracowania algorytmu automatycznego streszczania lub przekładu.

Ankiety dają wgląd w bezpośrednie poczucie językowe mówiących oraz ich
hierarchię wartości. Ankiety ograniczone są do wybranej próby i jeszcze bardziej
niż badania frekwencyjne zależne od przyjętych założeń. Plebiscyty na słowa roku
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organizowane w różnych krajach trudno zresztą nazwać badaniami, to raczej dzia-
łanie popularyzujące język i jednocześnie zmierzające do uchwycenia rzeczywistości
w jego obiektywie.

Struktura bieżącego numeru „Przeglądu” odzwierciedla różne metody i aspekty
badań nad kluczowością słów.

Pierwszą grupę tworzą teksty wprowadzające w dziedzinę, historię i metody ba-
dań. Walery Pisarek wyróżnia aż sześć kategorii słów kluczy, po czym skupia się
na badaniu słów i pojęć sztandarowych, wyraźnie wartościowanych, pełniących
oprócz funkcji nominacyjnej także integrującą wokół jakiejś wartości lub w opozycji
do niej. Na kulturowy aspekt słów kluczy, kulturemów czy konceptów kulturowych
zwraca uwagę Jerzy Bartmiński, który również przedstawia najpierw różne profile
i odniesienia centralnego pojęcia. Autor skupia się – za Anna Wierzbicką – na
konceptach kulturowych narodu lub wspólnoty językowej i opisuje między innymi
badania własnego zespołu nad symboliką kulturową języków słowiańskich oraz naj-
nowsze analizy symboli aksjologicznych w polskim dyskursie publicznym. Część
wprowadzającą uzupełnia tekst Macieja Edera znacznie różniący się od poprzednich:
opisuje on aspekt statystyczny kluczowości słów, ale nie jako cel sam w sobie, lecz
sposób charakterystyki tekstu na tle innych tekstów. Różne sposoby wybierania słów
najczęstszych pozwalają nie tylko ustalić podobieństwo tekstów, a co za tym idzie
pomagają w ustaleniu autorstwa. Takie badania prowadzą także do ustalenia na
czysto statystycznych danych dla wielkiej grupy tekstów, np. dla powieści jednej
epoki, charakterystycznych kręgów tematycznych odzwierciedlonych w tzw. słowo-
zbiorach – grupach wyrazów pozostających w badanych tekstach w bliskim sąsiedz-
twie. Magdalena Majdak przedstawia słowa klucze dawnych wieków na podstawie
korpusów historycznych polszczyzny.

W drugiej części numeru zebraliśmy teksty przedstawiające konkretne projekty
i badania związane z kluczowością. Adam Pawłowski traktuje szeregi słów kluczy
w korpusach chronologicznych jako narzędzie pomagające odkryć prawidłowości
dotyczące rozwoju języka, jak powstanie neosemantyzmów, lub świata zewnętrz-
nego, jak astronomiczne lub rytualne cykle czasu dla poszczególnych obiektów.
Marek Łaziński opisuje doświadczenia projektu Uniwersytetu Warszawskiego moni-
torowania słów najczęstszych w prasie oraz wyłaniania w plebiscycie słów roku na
tle podobnych projektów w innych krajach i językach. Słowo roku 2015 uchodźca
znajduje po raz pierwszy odpowiedniki znaczeniowe w plebiscytach w kilku krajach
europejskich (m.in. we Francji, w Niemczech i Czechach), co pozwala zadać pytanie
o ewentualne ponadnarodowe słowo czy raczej pojęcie roku. Czeskie słowa roku,
wyłaniane w plebiscycie „Lidovych novin” i słowa klucze czeskiego dyskursu opi-
suje Milena Hebal-Jezierska.

Trzecia grupa tekstów gromadzi analizy różnorodne, skoncentrowane na kon-
kretnych leksemach lub polach leksykalnych, które mogą służyć za klucz do analizy
jakiegoś szerszego zagadnienia. Małgorzata Marcjanik stawia pytanie, czy pojęcie
demokratyzacji słusznie jest traktowane jako kluczowe w opisie polskiej grzeczności
językowej. Błażej Popławski szuka słów kluczy, czy raczej wytrychów w stereoty-
powym przedstawieniu Afryki. Helena Markowska ujawnia retoryczną siłę słów
kluczy, analizując najczęstsze środki z arsenału romantyków w ich sporze z klasy-
kami. Patrycja Bobowska-Nastarzewska za pomocą metafor kognitywnych analizuje
pojęcie człowiek jako kluczowe w filozofii Paula Ricœura.



Słowa klucze – do czego? 9

Numer tematyczny o słowach kluczach nie jest jednorodny, bo nie jest jedno-
znaczne centralne pojęcie. Mamy nadzieję, że zgromadzone teksty, opisy badań
i propozycje teoretyczne pomogą choć trochę wieloznaczność i niejednoznaczną
aksjologię pojęcia słów kluczy oswoić.
 

Marek Łaziński



   



1 „W procesach informacyjnych słowa kluczowe to wyrazy (wyrażenia) języka naturalnego, użyte
do opisu tekstów dokumentów w celu późniejszego ich wyszukiwania”, W. Babik, Słowa kluczowe,
Kraków 2010, s. 77. A w innym miejscu: „Słowo kluczowe to rodzaj etykiety przyczepianej do danego
tekstu, mającej informować o jego treści w zależności od konkretnych lub potencjalnych potrzeb in-
formacyjnych użytkownika języka słów kluczowych” (s. 80).

2 T. Dixon, „Emotion”: The History of a Keyword in Crisis, „Emotion Review” 2012, nr 4, s. 338.
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Walery Pisarek
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

SŁOWA WAŻNE I WAŻNIEJSZE

Nie wszystkie słowa, które znamy i których używamy, są dla nas jako użyt-
kowników, nosicieli i współtwórców naszego języka równie ważne, a przyczyny
ważności tych słów ważniejszych niż inne też bywają różne. Jedną ze zrozumiałych
przyczyn ważności niektórych słów jest częstość ich używania w większości
tekstów. Odnosi się to na przykład do zaimków deiktycznych i spójników, któ-
re właśnie ze względu na wysoką bezwzględną frekwencję i znaczną dyspersję
w zbiorach różnych tekstów mogą pretendować do statusu słów bardzo ważnych
zawsze i wszędzie, słów, bez których nadawca nie może się obyć, bez względu na
to, o czym, kiedy, gdzie i do kogo mówi czy pisze.

Do tych słów należą dla tych, których nazywano już w XV wieku homines
linguae polonicae, to znaczy dla tych, dla których językiem ojczystym/macierzystym
(czyli zgodnie z poprawnością polityczną – językiem pierwszym) jest język polski,
między innymi takie wyrazy, jak i, ten, ta, to, że... I niechże to będzie I kategoria
słów bezwzględnie ważniejszych niż inne, bo najczęściej używanych, więc pew-
nie najbardziej potrzebnych.

Są słowa ważniejsze niż inne w jakimś artykule, w jakiejś książce, w jakimś
wierszu, w jakimś zbiorze wierszy, w twórczości jednego poety, w jej różnych
okresach nie dlatego, że są w tych tekstach używane najczęściej, ale dlatego, że
występują w nich wyraźnie częściej niż w innych tekstach. Nazywa się je słowami
kluczami lub słowami kluczowymi. Korzysta się z tego pojęcia i terminu między
innymi w dokumentalistyce i bibliotekarstwie już w średniowieczu1, a w historii już
od połowy XIX wieku: „Historians have long recognised the importance of key-
words as both mirrors and motors of social and intellectual change [...]. This is
especially true in the realms of culture and thought, where new words, or new
meanings attached to old ones, can create new concepts, and even new worldviews,
which in turn transform people’s ability to imagine, experience, and understand
themselves”2.
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3 Por. „[...] the notion of keywords has a long history in stylometry, and seems to have been first
labelled as such by Pierre Guiraud, and discussed keywords parameters, and in particular the choice
of reference corpus, concluding that the choice primarily affected the specificity of the keyword
results”, J. Culpeper, Keywords and Characterization: An Analysis of six Characters in Romeo and
Juliet, w: Digital Literary Studies. Corpus Approaches to Poetry, Prose, and Drama, red. D.L. Hoover,
J. Culpeper, K. O’Halloran, New York 2014, s. 31. P. Guiraud, Caractères statistiques du vocabulaire,
Paris 1954 oraz Problèmes et méthodes de la statistique linguistique, Paris 1960; przekład polski:
Zagadnienia i metody statystyki językoznawczej, przeł. M. Kniagininowa, Warszawa 1966.

4 Por. K. Wyka, Słowa-klucze, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brooks,
A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973, s. 153–167.

5 N.E. Enkvist, Linguistic Stylistics, Hague 1973.
6 To one przyczyniły się do powstania programów komputerowych określających automatycznie

słowa klucze w poszczególnych tekstach lub zbiorach tekstów. Najpopularniejszy z tych programów
to WordSmith Tools Mike’a Scotta.

7 K. Wyka, Słowa-klucze, s. 154.

W piśmiennictwie literaturoznawczym i językoznawczym, tak w Polsce, jak i na
świecie, panuje opinia, że twórcą pojęcia i terminu słów kluczy, a także pionierem
badań nad nimi w ramach stylometrii był Pierre Guiraud3. Podobnie w Polsce
przeszczepienie na nasz grunt pojęcia i terminu słów kluczy zgodnie przypisuje się
Kazimierzowi Wyce4. W polonistycznym językoznawstwie popularnością nie do-
równuje Guiraudowi wielce zasłużony dla stylometrii Nils Erik Enkvist5, który
frekwencję różnych form językowych w tekście wykorzystał do ilościowej charak-
terystyki jego stylu. Procedura badawcza przypominała koncepcję słów kluczy
Guirauda, ale u Enkvista słowa klucze nazywały się wyznacznikami stylu (style
markers) i pod tą nazwą używane bywają w polskiej stylistyce językoznawczej
i stylometrii. Wyznaczniki stylu to słowa ważniejsze niż inne jako sygnały styli-
stycznej wartości tekstu6. Niech one będą II kategorią słów ważniejszych niż inne
w konkretnym tekście.

Status kluczowości poszczególnych słów kluczy wynika, zgodnie z definicją,
z ich „znacząco” większej frekwencji w tekście, w którym są słowami kluczami,
aniżeli w tekstach referencyjnych a najlepiej w zbiorze tekstów uznanym za re-
prezentację używania danego języka, czyli w „narodowym korpusie” tego języka.
A więc jest to pojęcie ufundowane w kategoriach czysto ilościowych. Jego em-
piryczna wartość za każdym razem zależy od tego, co posłuży jako zbiór tekstów
referencyjnych. Jeżeli dziś – rok 2016 – można mieć wątpliwości, czy obecne naro-
dowe korpusy języka polskiego (podobnie jak narodowe korpusy innych języków)
są doskonałymi (doskonale zrównoważonymi) reprezentacjami jego używania, to
w latach 60. czy 70. ubiegłego wieku wartość dostępnych wówczas zbiorów referen-
cyjnych nie może budzić zaufania.

W 1962 r. tak opisywał (za Guiraudem) Wyka zabiegi badawcze służące uchwy-
ceniu słów kluczy przez trzy listy frekwentacyjne: „I lista frekwentacyjna słów
w prozie zgromadzonych w dostatecznej obfitości, ażeby uzyskane w ten sposób
wyniki można traktować jako wskaźnik częstości owych słów w danym języku
w ogóle, a także jako wskaźnik pozycji, którą dany wyraz zajmuje, od najczęściej
spotykanych po najrzadsze. II lista frekwentacyjna pełnego zasobu słów u danego
poety w danym utworze”7.

Wyrazy z listy drugiej nazywa Guiraud mots-thèmes; są to wyrazy, „któ-
rych wysoka częstotliwość wcale nie wynika z intencji twórczej pisarza bądź jego
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8 Ibidem, s. 155.
9 J. Widerski, Komunikacja językowa w public relations, Jelenia Góra 2015, s. 152.

10 Por. „Tak czy inaczej, księżyc zajmuje wśród migocących przedmiotów, poetyckich rekwizytów
typu: świeca, latarnia, kandelabr..., miejsce naczelne i eksploatowane na dziesiątki (dosłownie) sposo-
bów”, T. Wilkoń, Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Katowice 2010, s. 142.

11 B. Kuryłowicz, Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski, Białystok 2012, s. 31.

wyobraźni, ale z konieczności językowej, z miejsca danego słowa na liście pierw-
szej, będącej normą i podstawą doboru językowego”8.

Porównanie tych dwóch list prowadzi do listy trzeciej zawierającej prawdziwe
wyrazy klucze – mots-clés – danego utworu czy utworów. Wyka w swojej pracy in-
teresuje się zresztą nie tyle samymi słowami kluczami i sposobami ich odkrywania,
co polami stylistycznymi tych słów, a więc ich kolokacją.

Warto w tym miejscu zauważyć, że według Guirauda sama wysoka bezwzględ-
na frekwencja w badanym tekście jakiegoś wyrazu nie czyni z niego słowa klucza.
Jeżeli więc Wyka zapowiada: „Za słowa kluczowe uznaję dwadzieścia najczęściej
występujących [w badanym zbiorze tekstów] rzeczowników, przymiotników, cza-
sowników i przysłówków”9, należy tę zapowiedź rozumieć, że przedmiotem jego za-
interesowania nie są w terminologii Guirauda słowa klucze (mots-clés), ale słowa
tematyczne (mots-thèmes).

Brak z kolei wiarygodnego referencyjnego zbioru tekstów, rozumianego jako
„zrównoważony i reprezentatywny korpus, który ma dostarczyć jak najbardziej
wszechstronnych informacji o języku w określonym punkcie czasu”, nie przeszka-
dzał typowaniu słów kluczy w literaturoznawczych analizach poezji. Nie znam
statystycznych dowodów na to, że jednym ze słów kluczy wierszy Gałczyńskiego
jest księżyc, „ulubiony rekwizyt jego poezji”10. Jednakże choć podzielam tę opinię,
czytając wiersze Tuwima, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że i w nich księżyc od-
grywa bardzo ważną rolę, co nie znaczy, że jest taki sam.

Nie bardzo troszczył się o korpus referencyjny Wyka w swojej rozprawce
o słowach kluczach, obywają się bez niego i dzisiaj literaturoznawcy. Oto Beata
Kuryłowicz, autorka bardzo stylowej książki o kwiatach w poezji Młodej Polski,
pisze: „Listę słów-kluczy ustala się przez porównanie frekwencji słów w tekście
z ich frekwencją w XIX i XX w. w języku w ogóle [...]. Co prawda nie istnieje lista
frekwencyjna nazw kwiatów w polszczyźnie przełomu wieków, jednak z dużym
prawdopodobieństwem można przyjąć, że w poezji modernistycznej występują one
z ponadprzeciętną częstotliwością. Wydaje się, że bez większego ryzyka nazwy
kwiatów można uznać za słowa kluczowe dla poetyki Młodej Polski”11.

Podobnie wskazuje Dorota Blednicka wyrazy pupa, gęba, łydka jako słowa
klucze Gombrowiczowskiej Ferdydurke bez odwołania do statystyki czy korpusu
referencyjnego (a nawet bez założenia, że występują one w tej powieści z ponad-
przeciętną częstotliwością) i chyba większość jej czytelników nie zaprotestuje prze-
ciw tej opinii.

W tekście nowelki Orzeszkowej Siteczko wyraz siteczko występuje tylko trzy
razy, ale chyba się wszyscy zgodzą, że to słowo klucz tego utworu, o czym zresztą
zadecydowała sama autorka, powierzając mu funkcję tytułu. Najodważniejsi mogą
uczynić krok dalej i wyrazić opinię, że słowo klucz jakiegoś utworu w ogóle nie
musi w nim wystąpić, a jednocześnie być jego słowem kluczem. Tak jest – moim



14 Walery Pisarek

12 Informatyk dokumentalista zaliczy takie słowo klucz do kategorii kwoc (key word out of context)
w  przeciwieństwie do kategorii słów kluczy występujących w tekście, czyli kwic (key word in context).

13 Przekonywające rozwiązanie tego problem przedstawia E. Stachurski, Słowa klucze polskiej epiki
romantycznej, Kraków 1998.

14 A. Wierzbicka, Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish,
German, and Japanese, Oxford 1997. Polski przekład: Słowa klucze. Różne języki – różne kultury,
Warszawa 2007.

zdaniem – ze słowem Polska w wierszu Edwarda Słońskiego „Ta, co nie zginę-
ła”. Jego kluczowość wynika nie z frekwencji, ale z ważności semantycznej12. Ta
III kategoria słów ważnych w tekstach to słowa wskazujące na ich przesłanie,
to znaczy ujawniających, co autor chciał w nich powiedzieć.

Pojęcie słów kluczy okazuje się wygodnym i wyrazistym środkiem opisu jed-
nego utworu, twórczości jednego autora, jednego dyskursu, jednego prądu kultu-
ralnego, jednej ideologii, jednej epoki, a nawet jednej kultury narodowej. Im zbiór
tekstów jest większy i bardziej nieokreślony, tym trudniej o zastosowanie kryteriów
frekwencyjnych i wyznaczenie korpusu referencyjnego, którego funkcję spełnia
nie korpus ogólny, ale korpus kontrastowy: zbiór słów kluczy romantyzmu legity-
mizują raczej kontrastowe korpusy oświecenia i pozytywizmu niż ogólny korpus
narodowy13. Uchwycenie słów kluczy polskiej kultury narodowej, polskiego korpusu
narodowego wymaga od badacza kompetencji umożliwiającej mu odwołanie się do
innych korpusów narodowych. Wobec takiego zadania stanęła Anna Wierzbicka
jako autorka pracy o słowach kluczach kultury angielskiej, rosyjskiej, polskiej, nie-
mieckiej i japońskiej14.

Słowa klucze jakiejkolwiek kultury nie pochodzą – a przynajmniej nie muszą
pochodzić – z wyboru jej członków, choć w konkretnych tekstach każdej kultury
są świadomymi lub nieuświadamianymi manifestacjami przynależności do niej.
Analogicznie do style markerów Enquista można by je nazwać „markerami (wy-
znacznikami) kultury” i uznać za IV kategorię słów ważnych w tekstach.

Swoistą V kategorią słów ważniejszych niż inne są znane od kilku lub kilku-
nastu lat „słowa dnia” czy „słowa miesiąca” wyznaczane jak klasyczne słowa klucze
Guirauda przez ich względną frekwencję w tekstach z danego dnia lub miesiąca,
istotnie ponadprzeciętnie wyższą niż w analogicznie wybranych tekstach z po-
przednich dni lub miesięcy. Inaczej już bywa tak w Polsce, jak i w innych krajach
ze „słowami roku”, które w coraz większym stopniu są wybierane – zgodnie z wy-
maganiami mediatyzacji i medializacji życia społecznego – przez „szeroką pub-
liczność” czy nawet przez ad hoc powoływane jury. Wskutek tego „słowa roku”
stają się nie „markerem leksykalnym” minionego roku, ale raczej „markerem na-
strojów społecznych” w chwili ich wybierania.

Są wreszcie słowa ważniejsze niż inne – czy to dla poszczególnych osób, czy
grup społecznych, a nawet większych zbiorowości – dlatego, że nazywają to, co dla
tych osób, grup czy zbiorowości jest szczególnie ważne, bo jest takie wartościowe
i przyjazne, albo przeciwnie, że jest tak obrzydliwe i groźne. Stanowią one VI ka-
tegorię słów ważnych i są głównymi bohaterami tego artykułu.

Zainteresowanie tak rozumianymi słowami ważnymi prowadzi na obszary, na
których językoznawstwo spotyka się z aksjologią, politologią, psychologią i in-
nymi naukami zainteresowanymi bezpośrednio lub pośrednio komunikacją spo-
łeczną. Wszystkie bowiem uznawane wartości i antywartości mają swoje nazwy
i swoiste kolokacje, które zarówno wyrażają, jak i budzą określone emocje, bądź
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15 W. Pisarek, Słownik wyrazów ważnych na tle innych słowników, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001,
nr 3–4, s. 145.

16 P. Hertz, W. Kopaliński, Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku,
Warszawa 1975.

17 Termin „słowa sztandarowe” nie jest najszczęśliwszy, skoro obejmuje zarówno wartości, jak
i antywartości. Tego zgrzytu między pozytywnym nacechowaniem terminu a niektórymi z nazywa-
nych przez niego obiektów nie powoduje jego angielski odpowiednik banner words, bo banner to
zarówno sztandar, jak i transparent.

18 W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002, s. 7.
19 „Zdaniem Charlesa Merriama kredenda trafniej wyrażają istotę związku między relacjami wła-

dzy i praktykami społecznymi, zatem są specyficzną kategorią opisu politycznej doktryny (rozumianej
jako «podstawowe oczekiwania, potrzeby i żądania w związku z relacją władza–społeczeństwo»)”,
J.H. Kołodziej, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Kraków 2011, s. 273.

pozytywne, bądź negatywne. Za pomocą takich wyrazów ważnych prowadzimy pry-
watnie i publicznie dyskurs o tym, co najważniejsze, i za ich pomocą

 
o tym, co najważniejsze, mówią nam rodzice, szkoła, kościół, literatura, rówieśnicy, media, dziś

także reklama. Tam też, tzn. w programach i podręcznikach szkolnych, w kazaniach, w poezji, w arty-
kułach odredakcyjnych, w wypowiedziach polityków i na reklamowych bilboardach, należy szukać
wyrazów, które to, co najważniejsze, nazywają, i tam weryfikować sądy o nich. Są wśród tych słów
takie, które wpajane są zgodnie przez wszystkie kanały: słowa miłość uczy nas zwykle matka, utrwa-
la i modyfikuje jego znaczenie szkoła i kościół, wzmacniają media i literatura, a wreszcie tym wy-
razem tym wyrazem starają się zyskać naszą życzliwość i wzbudzić niechęć do swych konkurentów
kandydaci w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich15.

 
Przyjmijmy, że temu, co najważniejsze dla Polaków, poświęcone są zbiory

cytatów z polskiej literatury, takie jak Księga cytatów Pawła Hertza i Władysława
Kopalińskiego16. W jej hasłowym i tematycznym indeksie znajduje się 11 rzeczow-
ników z liczbą ponad 200 cytatów. W porządku alfabetycznym są to wyrazy: Bóg,
człowiek, miłość, naród, ojczyzna, Polska, serce, świat, wolność, ziemia, życie.
Trudno bez nich mówić i pisać po polsku o tym, co najważniejsze. To słowa ważne
nie tylko polskiej literatury, ale i polskiej świadomości społecznej. Uznając ich ro-
lę w mówieniu i myśleniu o tym, co najważniejsze, można je wszystkie zaliczyć
do polskich słów sztandarowych17.

 
Słowa sztandarowe to wyrazy i wyrażenia, które z racji swojej wartości denotacyjnej i kono-

tacyjnej, a zwłaszcza emotywnej, nadają się na sztandary i transparenty, a więc do roli x lub y w struk-
turach typu Niech żyje x! Precz z y! Słowa sztandarowe [...], nacechowane dodatnio lub ujemnie,
wyrażają (lub wywołują w świadomości partnera dyskursu) bądź pojęcia pozytywne, czyli miranda,
bądź pojęcia negatywne, czyli kondemnanda. Tak rozumiane miranda („to, co należy podziwiać”)
i kondemnanda (czyli „to, co należy potępiać”) reprezentują różne wartości i antywartości. [...] Miran-
da i kondemnanda oraz wartości i antywartości mają status rekonstrukcji teoretycznych, słowa sztan-
darowe zaś są elementami empirycznie dostępnej rzeczywistości językowej18.

 
Pod poszczególnymi słowami sztandarowymi gromadzą się ich zwolennicy

(uznający je za miranda) lub przeciwnicy (uznający je za kondemnanda). Nie sposób
sformułować programu działania społecznego, poczynając od poziomu sublokalnego,
a na zasięgu globalnym kończąc, bez odpowiednio dobranych słów sztandarowych,
bo one wskazują, w imię czego i przeciw czemu mają domniemani realizatorzy tego
programu działać. Dla nich słowa sztandarowe stają się symbolami identyfikacji
z tym, co dla grupy najważniejsze, z mirandami czy też – jak podpowiada twór-
ca pojęć mirandów i kondemnandów, Charles Merriam – kredendami19. Każde ze
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20 M. Fleischer tę część swoich „symboli kolektywnych”, bardzo bliskich słowom sztandarowym,
nazywa „symbolami dyskursywnymi”.

21 H.D. Lasswell, N. Leites i in., Language of Politics, Studies in Quantitative Semantics, New York
1949.

słów sztandarowych ma treść (= znaczenie przedmiotowe), moc (= intensywność)
oraz kierunek wartości emocjonalnej (dodatni jako mirandum lub ujemny jako kon-
demnandum). Na przykład słowo sztandarowe PRAWDA ma znaczenie przedmio-
towe ‘zgodność z rzeczywistością’ i bardzo dużą pozytywną wartość emocjonalną;
podobnie wyraźne znaczenie przedmiotowe ma słowo sztandarowe ZAKŁAMANIE
‘udawana życzliwość’ i podobnie wysoką, tyle że negatywną wartość emocjonalną.
PRAWDA bowiem jest mirandum, a ZAKŁAMANIE – kondemnandum.

Wśród polskich słów sztandarowych znajdują się takie, które mogą pretendować
do zbioru uniwersalnych słów sztandarowych, tzn. takich, których obcojęzyczne
odpowiedniki są zapewne słowami sztandarowymi we wszystkich społecznościach
naszego globu; do statusu takich uniwersalnych słów sztandarowych mogą preten-
dować np. oprócz wspomnianej już PRAWDY, jako miranda MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ,
RODZINA, a jako kondemnanda oprócz wspomnianego ZAKŁAMANIA – BRZYDO-
TA i KORUPCJA.

Drugą grupę wśród polskich słów sztandarowych stanowią takie, których po-
zycja w polskiej kulturze narodowej upoważnia do nazwania ich sensu stricto
polskimi słowami sztandarowymi. Do statusu polskich narodowych słów sztanda-
rowych mogą pretendować jako miranda OJCZYZNA i WIARA oraz jako kondem-
nanda PIJAŃSTWO i ZAWIŚĆ. Trzecią grupę polskich słów sztandarowych tworzą
słowa, które dla niektórych Polaków są mirandami, dla innych – kondemnandami.
Należą tu takie słowa, jak LEWICA, PRAWICA, SOLIDARNOŚĆ, LUSTRACJA.
Analogicznie do mirandów i kondemnandów można je nazywać dysputandami, czyli
słowami sztandarowymi „do dyskusji”20.

Słowa sztandarowe podobnie jak słowa klucze należą do słów ważnych, a nawet
ważniejszych niż inne. Różnią się jednak od klasycznych słów kluczy Guirauda tym,
że mieszkają nie tylko w tekstach, ale i w języku. Słowo klucz jakiegoś utworu,
twórczości jakiegoś pisarza, deklaracji programowej jakiejś partii, piśmiennictwa
jakiejś epoki jest słowem kluczem dlatego, że w danym utworze czy zbiorze tekstów
występuje „nienormalnie” często; jest słowem kluczem jakiegoś zbioru tekstów,
choćby nawet narodowego korpusu. To samo odnosi się do słowa sztandarowego,
ale ono swoją główną, właściwą siedzibę ma w umysłach ludzi, a ściślej mówiąc
(z odwołaniem się do Noama Chomsky’ego) w ich kompetencji językowej.

Mieszkając w świadomości ludzi, słowa sztandarowe ujawniają się w ich wy-
powiedziach, a raczej mogą się ujawniać, bo mimo wolności wypowiedzi gwaran-
towanej w konstytucjach większości państw, chyba wszędzie w ważnych sprawach
pewne opinie są mile widziane, a inne – niemile.

Jak z tego wynika, słowa sztandarowe mają dwie empirycznie dostępne formy
istnienia: mentalną i tekstową. Aby ujawnić formę mentalną, trzeba zapytać ludzi,
jak nazywają to, co uważają za „ważne”, albo prosić ich o wybranie z listy różnych
wyrazów, takich, „które nazywają” to, co oni uważają za najważniejsze w życiu
własnym i bliźnich. Aby ujawnić tekstową formę bycia słów sztandarowych, trze-
ba ich szukać w tekstach.

Słowa sztandarowe przypominają symbole polityczne Harolda D. Lasswella21,
które służyły ich twórcy do określania orientacji politycznej analizowanych tekstów.
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22 H. Siwek, Nastawienie Polaków wobec rzeczywistości społecznej. Raport z badań ankietowych
– listopad 1984, Raporty OBP, Kraków 1985 (tekst powielony w Archiwum Ośrodka Badań Praso-
znawczych UJ).

23 M. Fleischer, System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych, Wrocław
1996.    

24 W. Pisarek, Inauguracja Okrągłego Stołu jako akt medialnej komunikacji politycznej, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1989, nr 4, s. 29–48.

25 „Wyrazy flagowe wśród innych wyrazów tekstu przypominają okręty flagowe we flocie. Od-
powiednio, pojęcia oznaczane za pomocą tych wyrazów, wyrażeń i zwrotów będziemy tu nazywać
pojęciami flagowymi”, ibidem, s. 40.

26 Nazywam tę akcję kompleksową ze względu na połączenie w niej sondażu opinii na próbie
ogólnopolskiej, reprezentatywnej i dużej, bo liczącej 4873 osoby z analizą zawartości mediów. Por.
zwłaszcza rozdz. 12 „Słowa sztandarowe w Gazecie Wyborczej, Naszym Dzienniku i Trybunie oraz
w świadomości ich czytelników” w: W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kra-
ków 2002, s. 147–171.

27 P. Płaneta, Słowa sztandarowe w exposé polskich premierów w latach 1980–2007, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2009, nr 1–2, s. 7–34.

28 Ibidem, s. 33.

Prototypy tego, co nazywa się dziś w Polsce słowami sztandarowymi, pojawiły się
najpierw jako nazwy wartości w badaniach Henryka Siwka z 1984 r., poszukujących
związku między nastawieniem Polaków do ówczesnej władzy w Polsce a wyznawa-
nymi przez nich wartościami22. A więc losy badania słów sztandarowych w Polsce
zaczęły się od zainteresowania ich postacią mentalną. Podobnie zresztą nie teksto-
wy, ale mentalny status mają symbole kolektywne Michaela Fleischera23.

Moją pierwszą próbą sprawdzenia tezy, że obecność i frekwencja słów sztan-
darowych w tekście pozwalają ujawnić jego orientację, była analiza porównawcza
dziewięciu przemówień wygłoszonych 6 lutego 1989 r. w ramach inauguracji ob-
rad przy okrągłym stole24; nawiasem mówiąc, słowa te nazywałem wówczas nie
sztandarowymi, ale flagowymi25.

Rzeczywistą weryfikację użyteczności słów sztandarowych w ich podwójnej
postaci – mentalnej i tekstowej – przyniosły badania prowadzone przez Ośrodek
Badań Prasoznawczych UJ w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a zakoń-
czone kompleksową26 akcją badawczą w roku 2000. Przyniosła ona dane odnoszące
się m.in. do zmian hierarchii słów sztandarowych w świadomości Polaków w latach
dziewięćdziesiątych, wyborów słów sztandarowych jako wyrazu orientacji politycz-
nej Polaków i jako kryterium stratyfikacji społeczeństwa.

Z późniejszych przykładów zastosowań koncepcji słów sztandarowych w ba-
daniach empirycznych na przypomnienie zasługuje analiza słów sztandarowych
w exposé czternastu polskich premierów z lat 1989–2007, tzn. od Tadeusza Mazo-
wieckiego do Donalda Tuska, pióra Pawła Płanety27. Podsumowując swoją analizę,
autor w 2008 r. pisał m.in., że:

 
prawicowi premierzy częściej odwołują się do PRZESZŁOŚCI, TRADYCJI, HISTORII, podczas

gdy lewicowi wybierają PRZYSZŁOŚĆ. Nie można się jednak zgodzić z dość powszechnymi opiniami,
wedle których wystąpienia premierów prawicowych są bardziej emocjonalne, agresywne i nacecho-
wane ideologicznie, a język liderów lewicy jest raczej konsensualny. [...] Nie można też twierdzić, że
mirandum DEMOKRACJI jest wyłącznie domeną lewicy liberalnej, gdyż – przynajmniej w warstwie
deklaratywnej – do DEMOKRACJI najmocniej odwoływał się premier Olszewski. [...] Ostatni wniosek
– zgodny z kopernikańskim prawem wartości. Jeśli ZGODA – poza PAŃSTWEM – jest najczęściej
poruszanym mirandum (zastępując poniekąd tak ważny w II RP i w PRL POKÓJ), to można uznać,
że właśnie ZGODY w naszym kraju brakuje najbardziej28. 
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29 J.H. Kołodziej, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Kraków 2011.
30 Ibidem, s. 415–416.
31 Ibidem, s. 245.
32 M.J. Bukowski, Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej. Perspektywa międzynarodo-

wa, Kraków 2015.

W 2011 r. ukazała się znakomita rozprawa Jacka H. Kołodzieja poświęcona
m.in. słowom sztandarowym w polityce29. Jej część empiryczna wyróżnia trzy
punkty widzenia na „wartości europejskie” w kontekście wyborów do Parlamentu
Europejskiego z roku 2009: 1) spojrzenie zwykłych ludzi, zrekonstruowane przez
reprezentatywny sondaż opinii, 2) instrumentalizację tych wartości przez polityków,
zrekonstruowaną przez analizę zawartości partyjnych materiałów propagandowych
i 3) spojrzenie prezentowane przez telewizję, zrekonstruowane przez analizę zawar-
tości programu telewizyjnego w ostatnich dwóch tygodniach przed dniem wyborów.
Porównanie tych trzech punktów widzenia, zmaterializowanych w trzech hierar-
chiach wartości, prowadzi do (przynajmniej częściowo) nieoczekiwanych wniosków:

 
1. Istnieje zbieżność między hierarchią wartości społecznych i hierarchią wartości propagando-

wych. [...] Potwierdzona, częściowa zbieżność między wartościowaniem Polaków i polityków oznacza,
że istnieje wspólne pole skutecznej propagandy – politycy dostrajają się na nim do wartości wyborców,
a wyborcy odnajdują w sobie wartości nagłaśniane przez polityków.

 2. Hierarchia wartości reprezentowanych w wiadomościach telewizyjnych nie jest zbieżna ani
z hierarchią deklarowaną przez Polaków, ani obecna w politycznej propagandzie. Co więcej, z tą
ostatnią jest skorelowana negatywnie30.

 
Omawiając rozprawę Kołodzieja, trzeba dodać, że jej autor wprawdzie przed-

stawia koncepcję słów sztandarowych i ich podobieństwo do symboli politycz-
nych Lasswella, symboli kolektywnych Fleischera i słów kluczy Wierzbickiej, ale
w gruncie rzeczy wystarczają mu zgodne z tytułem rozprawy pojęcie i nazwa
wartości. A nazwami wartości są „wyrazy i wyrażenia ważne – podstawowy nośnik
aksjologicznego przesłania”31. Podobnie obywa się bez terminu „słowa sztandarowe”
Michał Bukowski w swoim studium Słowa klucze w rządowej komunikacji poli-
tycznej32, choć moim zdaniem przedmiotem jego badania są właśnie raczej słowa
sztandarowe (albo nazwy wartości, symbole polityczne, symbole kolektywne itp.)
niż słowa klucze. A zresztą jakkolwiekbyśmy je nazwali, pozostaną w komunikacji
politycznej słowami ważnymi, a może nawet najważniejszymi.

Słowa sztandarowe pełnią wobec swojej publiczności pięć zasadniczych funkcji,
a w szczególności:

1) funkcję nominacyjną, bo nazywają to, co najważniejsze;
2) funkcję werbującą, bo pomagają przyciągać nowych zwolenników;
3) funkcję integrującą, bo dzięki nim zbiorowość się konsoliduje;
4) funkcję dyferencyjną, bo odróżniają swoich od obcych oraz
5) funkcję identyfikującą, bo są znakami rozpoznawczymi, swoistymi szybole-

tami.
Różnice między różnymi grupami społecznymi, kategoriami demograficznymi

czy elektoratami partii w tym samym społeczeństwie i w tym samym czasie pole-
gają raczej na różnicach hierarchii aprobowanych słów sztandarowych niż na ich
repertuarze. Wolno więc zadać pytanie, czy społeczność pracowników naukowych
wyróżnia się z ogółu społeczeństwa swoistą hierarchią słów sztandarowych, czyli
uznawanych wartości.
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33 W. Pisarek, Słowa sztandarowe we współczesnych dyskursach Polaków o tym, co najważniejsze,
w: Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska,
Lublin 2005, s. 311–324.

34 A zdaniem Tadeusza Manteuffla „dobroć w nauce jest siłą niszczącą”. Za: ibidem, s. 320.

Przyczynkiem do odpowiedzi na to pytanie są wyniki sondażu opinii 80 pra-
cowników nauki uczestniczących w V Forum Kultury Języka w 2003 r. w Lubli-
nie33. Z porównania ich odpowiedzi z odpowiedziami ogółu Polaków uzyskanymi
w ogólnokrajowych badaniach reprezentatywnych wynika, że pracownicy nauki bar-
dziej niż ogół Polaków cenią UCZCIWOŚĆ, PRAWDĘ, GODNOŚĆ oraz NAUKĘ
i DOBROĆ34(!), natomiast mniejszą wagę niż ogół Polaków przywiązują do ZGODY,
RODZINY, MIŁOŚCI, OPIEKI, OJCZYZNY i WIARY. Tak przynajmniej było przed
kilkunastu laty. Trudno powiedzieć, czy te opinie są nadal aktualne, jeszcze trud-
niej orzec, czy można je było uogólniać na wszystkich pracowników nauki, skoro
w lubelskim kongresie uczestniczyli przede wszystkim językoznawcy.

Zbiór polskich słów sztandarowych przywoływanych w różnych badaniach za-
wiera około 200 wyrazów i wyrażeń. Dominują w nim miranda, jak:

 
MIŁOŚĆ, RODZINA, ZGODA, WOLNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, TOLERANCJA, ZDROWIE,

PRACA, UCZCIWOŚĆ, WIARA, OJCZYZNA, NAUKA, OPIEKA, PRAWDA, BEZPIECZEŃSTWO,
RÓWNOŚĆ, DOBRO INNYCH, GODNOŚĆ, PIĘKNO, NARÓD, DEMOKRACJA, SOLIDARNOŚĆ...

 
ale nie brak kondemnandów, poczynając od tego, co najgorsze:

 
ZAKŁAMANIE, KORUPCJA, DYKTATURA, ZAZDROŚĆ, ANARCHIA, ABORCJA, BRZYDOTA,

CENZURA...
 
Obie te listy pochodzą sprzed 15 lat i wymagają uzupełnienia o aktualne hasła

z transparentów ostatnich miesięcy i słowa, o których chciałoby się powiedzieć, że
nie powinny zostać użyte. Słowa bowiem zabijają i tak, jak zabitego w ferworze
walki przeciwnika nie można wskrzesić, tak i słowa rzuconego w zacietrzewieniu
publicznie nie da się cofnąć. Nie miejmy jednak o to pretensji do słów. One wbrew
pozorom nie mają ideologii, tak jak kapitał nie ma narodowości. Ale jak wiadomo
narodowość mają ludzie posiadający kapitał. Podobnie same słowa sztandarowe
są ideologicznie neutralne, ale nie można tego powiedzieć o ludziach, którzy ich
używają. A ludzie to nie są oni, ale my.

IMPORTANT AND MORE IMPORTANT WORDS

Summary

There are various reasons why some words are considered more important than others:
first, because they are most frequently used, regardless of what, when, where and to whom
is said or written; second, because in the text or a collection of texts they appear considerably
more often (statistically) than in other texts (they are keywords); third, because (despite
the lack of statistical verification) they are considered to be keywords of particular texts, as
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they are characteristic of them or imply their meaning; fourth, because they are considered
(on a similar principle) to be keywords of particular literary periods or national cultures;
fifth, because they were considered to be words of the day, words of the month or words of
the year.

In this context, a specific, sixth category of words more important than others are banner
words, which name what is particularly important for some communities, because it is so
valuable and friendly to them, or on the contrary, so disgusting and dangerous. Banner words,
in contrast to keywords, “live” rather in language (in consciousness of its bearers) than in
texts (although they are exhibited in texts).

Trans. Izabela Ślusarek



1 Internetowa Poradnia Językowa PWN.
2 W Internecie: Obcy język polski. Poradnia językowa Macieja Malinowskiego.
3 Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (etos, ob-

rzędy, demonologia, magia), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002; Układ gniaz-
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SŁOWA KLUCZE, KULTUREMY, KONCEPTY KULTUROWE

Termin słowa klucze jest atrakcyjny ze względu na urokliwą metaforę „klucza”,
a równocześnie nieco kłopotliwy z powodu wątpliwości co do zapisu i przede
wszystkim z powodu nieklarownej treści i odniesienia.

Problemu pisowni – z dywizem czy bez – nie rozstrzygnięto: Mirosław Bańko1

dopuszcza zapis słowo-klucz, Maciej Malinowski2 argumentuje za zapisem słowa
klucze. Osobiście opowiadam się za drugim ze względu na równoległe funkcjo-
nowanie terminu słowa kluczowe, a także dlatego, że taki zapis znalazł się na
okładce najważniejszej publikacji na ten temat, Anny Wierzbickiej Słowa klucze.
Różne języki – różne kultury, wydanej w roku 2007 przez Wydawnictwa UW.

Ale termin słowa klucze skłania do postawienia zasadniczego pytania meryto-
rycznego: klucze do czego? Klucze do rzeki? – taki tytuł nosi powieść wspomnie-
niowa Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej. Klucze do umysłu człowieka? Do określonej
kultury narodowej? Do piśmiennictwa określonej epoki? Do konkretnego autora?
Do jednostkowego tekstu? I drugie pytanie: dla kogo? Jest to problem odniesienia
i kontekstu, w jakim termin może być sensownie stosowany. Na tym właśnie chcę
w swojej wypowiedzi skupić uwagę. Nawiążę do literatury przedmiotu, omówię
różne odpowiedzi na postawione pytania i na koniec przedstawię stanowisko własne.

Znaczenia terminów słowa klucze (ang. keywords, franc. mots-clefs) i słowo klu-
czowe są różnie rozumiane w informatyce i językoznawstwie.

W bibliotekoznawstwie i informacji naukowej terminu słowo kluczowe uży-
wa się dla określenia słów służących zarówno indeksowaniu treści dokumentów, jak
i – wyszukiwaniu informacji. Lista słów kluczowych jest tworzona ze słów języka
naturalnego, dla danego standardu języka wybierana z tekstów i poddawana nor-
malizacji. Lista taka służy jako język informacyjno-wyszukiwawczy, słowniki słów
kluczowych są układane w tezaurusy. Przykładem wielojęzyczny, wszechstronny
tezaurus Unii Europejskiej EuroVoc – obejmujący terminologię z zakresu poszcze-
gólnych obszarów działalności Unii Europejskiej, w szczególności działalności
parlamentarnej. Z polskich tezaurusów na wyróżnienie zasługują opracowania Wie-
sława Babika i Czesława Robotyckiego3.
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dowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury (medycyna ludowa, rośliny
lecznicze), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

4 Kazimierz Wyka, Słowa-klucze (1973). Do wydzielania słów kluczy w dziele literackim na pod-
stawie statystyki odwoływał się natomiast Edward Stachurski (1998).

W języku programowania słowo kluczowe oznacza (według Wikipedii) „słowo
(należące zwykle do jakiegoś języka naturalnego, jak język angielski) stanowią-
ce wyodrębnioną jednostkę leksykalną, często w określonym kontekście, mające
szczególne znaczenie i identyfikujące określony rozkaz, instrukcję lub deklarację
w programie komputerowym”.

W językoznawstwie przez słowa kluczowe, słowa-klucze (także wyrazy kluczo-
we, wyrazy-klucze) rozumie się wyrazy charakterystyczne dla danego tekstu (autora,
stylu, gatunku itp.). Pierre Guiraud (1954), który pierwszy wprowadził pojęcie
i termin do językoznawstwa, definiował słowa kluczowe w relacji do jednostkowego
t e k s t u.  Określał termin mots-clefs statystycznie: jako wyrazy, których frekwencja
w danym  t e k ś c i e,  u danego  a u t o r a,  jest wyższa niż w języku w ogóle. Słowa
o podwyższonej frekwencji to słowa-klucze. Na przykład w Kwiatach zła Charles’a
Baudelaire’a wyrazy o frekwencji znacząco wyższej niż w ogólnym słowniku frek-
wencyjnym języka francuskiego Vander Beke’a to: anioł, serce, niebo, słońce,
dusza, miłość, cierpienie, noc, czarny, cichy.

Kłopotliwość tej definicji polega na tym, że wskazanie, które słowa są kluczo-
we, jest obłożone dość trudnymi do spełnienia warunkami: trzeba dokonać obliczeń
użycia słów w odnośnym tekście i porównać z danymi słownika frekwencyjnego,
a jest to możliwe tylko wtedy, gdy taki słownik istnieje. Na szczęście francuski
autor równocześnie wprowadził inne, blisko spokrewnione z pojęciem wyrazu klu-
cza, pojęcie wyraz tematyczny. Wyrazy tematycznie wskazać o wiele łatwiej, bo
do tego wystarczy autonomiczna analiza samego tekstu. I w tym kierunku poszedł
Kazimierz Wyka w swojej rozprawie o słowach kluczach4.

Jadwiga Sambor za Guiraudem traktuje wyrazy klucze jako „wyrazy charakte-
rystyczne dla danego  t e k s t u,   a u t o r a,  s t y l u  itd.”, jednak włącza je od
razu do szerszej zakresowo klasy słów tematycznych (Sambor 2001, s. 519). Do wy-
razów kluczy Wesela Wyspiańskiego zalicza (za Teresą Błaszkiewicz) serce, krew,
sen, duszę, ducha, konia, wicher, słuch, złoty, spać, do wyrazów kluczy liryki mi-
łosnej Słowackiego (za Teresą Skubalanką) – serce, łzę, miłość i kochać, za „charak-
terystyczne wyrazy tematyczne” pieśni ludowej uznaje (za Bartmińskim) słowa las,
koń, dziewczyna, płakać, noc. Pojęcie słów kluczy znajduje liczne zastosowania
w analizie stylu i poetyki poszczególnych tekstów bądź autorów/epok.

Na postawione na wstępie zasadnicze pytanie merytoryczne: klucze do czego?
najprościej odpowiedział logik Witold Marciszewski w książce Metody anali-
zy tekstu naukowego (1977), który powiązał słowa klucze z  t e k s t e m   j a k o
s t r u k t u r ą   t e m a t y c z n o - r e m a t y c z n ą  i dokonał pełnego utożsa-
mienia słów kluczowych i słów tematycznych. Pisał:

 
W definicji słowa kluczowego należy nawiązywać do tradycyjnego, a więc przemyślanego

w pewien sposób pojęcia tematu tekstu. Dyrektywa ta zdaje się bezsporna, jeśli zważyć, że w po-
wszechnym przekonaniu (a przynajmniej odczuciu) słowa kluczowe są nam potrzebne do tego, żeby
odpowiedzieć na pytanie, o czym jest mowa w danym tekście? Innymi słowy: jaki temat, czy jakie
tematy są w tekście omawiane? (Marciszewski 1977, s. 212–213). 
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5 Oto niektóre zalecenia oparte na strategii Minds eye (Brownlie i Silver 1995): „Wybierz z tekstu
20–30 słów, które są kluczowe. Przeczytaj powoli te słowa uczniom i poproś, aby wyobrazili sobie,
o czym jest tekst. Poproś uczniów, aby (w zależności od typu tekstu, wieku itp.): narysowali obrazek,
symbol, stworzyli listę pytań do tekstu. (Czego chcę się dowiedzieć?), przewidzieli i opowiedzieli,
o czym tekst będzie opowiadał”.

6 Z datą 9 marca 2016.

Tym tropem poszli autorzy podręcznika Tekstologia, Jerzy Bartmiński i Stani-
sława Niebrzegowska-Bartmińska (2009), którzy dodatkowo powiązali wybór słów
kluczowych z określonymi działaniami na tekście, zwłaszcza z  i n d e k s o w a n i e m
i   s t r e s z c z e n i e m.  Uznali, że „słowa kluczowe wybrane z tekstu są podstawą
indeksów przedmiotowych (indeksów terminów i pojęć)”, a z kolei streszczenia
tekstów winny składać się ze słów kluczowych i słów tematycznych (s. 294).

Także w witrynie Lego-cogito-ago „Szkoła z klasą” pod hasłem „Słowa klu-
cze” zaleca się w pracy z uczniami w klasie do wdrażania uczniów do aktywnej
l e k t u r y   t e k s t u,  stosowanie „metody słów kluczy”, która ma służyć „rozbu-
dzeniu zainteresowania uczniów przed lekturą tekstu tak, by proces czytania był
aktywną formą sprawdzania ich hipotez i wiedzy”. Chodzi o to, by przełamać nie-
chęć do czytania5.

Tłem odniesienia słów kluczy bywa cała  t w ó r c z o ś ć   j e d n e g o   a u t o r a.
Jean Baudrillard (1929–2007) – francuski socjolog i filozof kultury, autor teorii sy-
mulakrów, w książce Słowa klucze (2012), dał rodzaj autokomentarza, objaśniając
najważniejsze pojęcia:

 
Słowa klucze to książka wyjątkowa w dorobku autora Wymiany symbolicznej i śmierci, rodzaj

autokomentarza, w którym Baudrillard przystępnie objaśnia najważniejsze pojęcia powracające w je-
go pisarstwie, takie jak: przedmiot, wartość, wymiana symboliczna, uwodzenie, obsceniczność, przej-
rzystość zła, wirtualność, aleatoryczność, chaos, kres, zbrodnia doskonała, los, wymiana niemożliwa,
dwoistość, myślenie.

 
Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała6 artykuł pt. Słowa-klucze pontyfi-

katu papieża Franciszka. Czytamy w nim:
 
Trzy lata temu 13 marca wybrano argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio na Następcę

św. Piotra. [...] dotychczasowy przebieg jego pontyfikatu daje się ująć w pięciu kluczowych słowach:
„miłosierdzie”, „peryferie”, „wychodzenie na zewnątrz”, „ochrona stworzenia”, „czułość”.

 
Niektórzy autorzy definiują słowa kluczowe w relacji do  s t y l u   f u n k c j o -

n a l n e g o.  Na przykład Maria Wojtak za słowa kluczowe (używa terminu „wy-
razy-klucze”) dla wszystkich typów wypowiedzi  u r z ę d o w y c h  uznaje (za
Andrzejem Malinowskim) wyrazy „tematyczne, charakterystyczne” i wymienia takie
jak organ, minister, rada, rozporządzenie, sprawa, ustęp, paragraf, państwo, kon-
trola, artykuł, a dla tekstów  p r a w n y c h  (za Tomaszem Gizbertem-Studnickim)
takie, jak osoba prawna, powództwo, stosunek prawny, czynność prawna, zasiedze-
nie, prekluzja (Wojtak 2001, s. 163).

Słowa klucze dla całej  d y s c y p l i n y  sportowej zestawia internetowa „Mło-
dzieżowa akademia siatkówki”: bager ‘odbicie dolne’, Cobra ‘uderzenie sztywną
ręką z złączonymi palcami’, feedback ‘udzielenie informacji zwrotnej...’, za-
grywka koreańska ‘zagrywka od dołu’ itd. Są to po prostu terminy przyjęte w tej
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7 Autor pisze: „Na pewno czasem zdarzyło Ci się, że jedno słowo czy obraz pociągnęły za sobą ciąg
skojarzeń, wspomnień (nawet z dzieciństwa), prawda? Każdemu to się zdarza, choć mało kto zwraca
na to uwagę. To są właśnie kluczowe słowa, czyli inaczej: słowa-klucze. Klucze do Twojego umysłu,
które uruchamiają ciąg skojarzeń i pozwalają na przypomnienie sobie całości zagadnienia” (Mapy-
-Myśli.com). Słowa klucze niosą najwięcej treści i stymulują mózg do tworzenia skojarzeń. Szybkie
czytanie polega na koncentrowaniu się na najważniejszych słowach-kluczach. Ważne myśli można
wyrażać za pomocą słów-kluczy, są to rzeczowniki lub czasowniki, które wywołują ciąg skojarzeń,
przywołując całe zagadnienie.

dyscyplinie dla nazwania określonych form gry. Ten sposób traktowania słów klu-
czowych jest przyjęty w procesach wyszukiwania informacji.

Słowa klucze mają pomagać w procesie wyszukiwania informacji w całym do-
stępnym  p i ś m i e n n i c t w i e.  W witrynie internetowej whitepress.pl/baza-wiedzy/
41/Jak wybrać najlepsze słowa kluczowe do pozycjonowania? – czytamy: „Czym
są słowa kluczowe, nazywane także frazami lub frazami kluczowymi?”. Odpowiedź:
„Słowami kluczowymi nazywamy wyrazy, które wpisywane są do wyszukiwarki
Google w celu odnalezienia konkretnych informacji, usług lub produktów”. Dobrze
wykonana analiza słów kluczowych jest w dużej mierze czynnikiem odpowiadają-
cym za optymalizację pracy wyszukiwarek internetowych. Jeżeli nie przeprowadzi-
my wcześniej gruntownej analizy, może okazać się, że określone słowa kluczowe
nie dadzą wymiernych korzyści w procesie wyszukiwania.

Najszerszy kontekst dla słów kluczy, bo w sferze  s k o j a r z e ń   p s y c h i c z -
n y c h,  zakreśla Marcin Kijak: „Słowa klucze są to te słowa, które niosą najwięcej
treści i stymulują mózg do tworzenia skojarzeń”7.

Najciekawszy moim zdaniem trop badawczy wskazała Anna Wierzbicka, autorka
książek Słowa klucze. Różne języki, różne kultury (2007), wcześniej Język – umysł
– kultura (1999). Jest to odniesienie do  k u l t u r y   n a r o d o w e j.  „Słowa klucze
danego języka to często słowa wyrażające kluczowe wartości społeczeństwa, które
tym językiem mówi” – napisała w przedmowie do polskiego wydania swojej książki
Słowa klucze (2007, s. 14). Autorka pokazała, że słowa takie jak rosyjska dusza,
polska wolność, niemieckie Heimat i Vaterland są ukształtowane kulturowo, „od-
zwierciedlają i przekazują określony sposób życia i określony sposób myślenia
charakterystyczny dla danej społeczności (czy danej wspólnoty językowej) oraz że
są absolutnie bezcenne jako klucz do kultury danego narodu dla tych, którzy pragną
ją zrozumieć” (s. 21); są „częścią dziedzictwa kulturowego ludzi mówiących danym
językiem”. Chodzi przy tym nie tylko o same słowa, także o znaczenia tym słowom
przypisywane, bo „polska wolność jest inna niż angielskie freedom, które z kolei
różni się od łacińskiej libertas czy rosyjskiej svobody” (s. 27). Na charakterystycz-
ny dla danej kultury narodowej sposób myślenia mogą wskazywać także partykuły,
wykrzykniki, utarte zwroty, takie jak ros. soveršenno ‘całkowicie’, strašno ‘strasz-
nie’, užas ‘okropność’ („ostre sądy wartościujące”) itp.

Zdaniem Anny Wierzbickiej słowa klucze nie są tym samym, co słowa naj-
częstsze, niemniej statystyka jest jednym z kilku źródeł informacji o kulturowej
wadze słowa, np. rodina ‘ojczyzna’ jest w języku rosyjskim częstsza (172 notowania
na milion słów) niż homeland ‘ojczyzna’ w angielskim (5 notowań na milion słów)
– i ta różnica jest wymowna. „Słownictwo jest bardzo czułym wskaźnikiem kultury”
powtarza Wierzbicka za Edwardem Sapirem (2007, s. 71). Trudność tkwi w typo-
waniu, co jest, a co nie jest ważne kulturowo. Wedle Wierzbickiej „nie istnieje coś
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8 Na przykład z liczącego 132 814 haseł 50-tomowego poznańskiego Praktycznego słownika języka
polskiego sama redaktorka, Halina Zgółkowa, do swojego Słownika minimum języka polskiego (2013)
wprowadziła tylko 2144 słowa.

9 Zaproponowaną przez hiszpańskiego lingwistę Fernando Poyatosa w roku 1976, omówioną przez
Els Oksaar w książce Kulturemtheorie. Ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung, Göttingen 1988.
Pojęcie kulturemu zdobyło międzynarodową popularność (o czym zob. Rak 2015, s. 11–14).

10 Na podobnej zasadzie Jolanta Tambor jako „śląskie słowa klucze” (nazywa je też „synonimami/
symbolami śląskości”, „śląskimi hasłami”) wymienia wyrazy: hanys, familok, hałda oraz krupnioki,
piwo i wice (Tambor 2008, s. 198–203).

takiego jak skończony zbiór słów kluczy danej kultury, nie ma żadnych obiek-
tywnych procedur umożliwiających ich zidentyfikowanie” (2007, s. 42). W istocie
świadectwem kultury narodowej jest całe słownictwo narodowe, a wydzielenie
zasobu słów kluczowych jest w dużej mierze intuicyjne i polega na rangowaniu8;
choć może odwołać się do materiałów źródłowych, w tym także źródeł wywoła-
nych ankietowo.

Kulturowa kategoria słów kluczy bywa ostatnio zastępowana przez kategorię
kulturemu9, odnoszoną także do  k u l t u r   n a r o d o w y c h.  Autorzy Dystynk-
tywnego słownika synonimów nazywają kulturemami „ważne dla samoidentyfikacji
jakiejś społeczności słowa klucze, charakteryzujące zarówno jej stosunek do trady-
cji, dziedziczonych wartości, jak i radzenie sobie z czasem teraźniejszym, aktualne
przyzywanie świata” (Nagórko, Łaziński, Burkhardt 2004, s. XIX). Zdaniem Alicji
Nagórko termin kulturem jest lepszy niż słowa klucze Anny Wierzbickiej, sym-
bole kolektywne Michała Fleischera oraz słowa sztandarowe Walerego Pisarka,
bo zawiera wyraźne odniesienie do kultury (sygnalizowane już strukturą terminu
kulturem). Do kulturemów Nagórko zalicza słowa klucze (w ujęciu Wierzbickiej)
oraz morfemy i kategorie morfologiczne o szczególnej funkcji, np. sufiks -izna
w bohaterszczyzna (są to kulturemy w węższym ujęciu); także skrypty kulturowe,
stereotypy (w szczególności stereotypy etniczne), a nawet ksenizmy (wyrazy i za-
chowania zdradzające czyjąś obcość kulturową). Przykładowe polskie kulturemy
to według Nagórko Kresy, bałagan, bohaterszczyzna, cham, cwaniak, kołtun, kotlet
schabowy, warchoł, załatwić, ziemiaństwo, a także egzotyzmy, nazwy własne, sym-
bole narodowe, narodowa topografia i etnonimy (Nagórko 2004, s. 28–29)10.

Ostatnio pojęciem kulturemu posłużył się Maciej Rak (2015) w opisie kultu-
ry ludowej Podhala. Definiował kulturemy jako „jednostki etnolingwistyczne, słowa
klucze, które w planie wyrażania są reprezentowane przez pojedyncze leksemy,
zaś w planie treści mają tak bogate znaczenia, że dzięki nim można zrozumieć spe-
cyfikę danej społeczności narodowej, etnicznej lub regionalnej” (Rak 2015, s. 13).
Poprzez kulturemy społeczność określa swoją tożsamość, stosunek do tradycji i war-
tości, buduje swój autostereotyp. Za góralskie kulturemy uznał następujące: górál,
gazda, baca, juhas, zbójnik, ksiondz, pán, ceper; z „wartości pozytywnych”: Pám-
bócek, Pániezus, gaździná Podhála, krzýz, śleboda, honór, robota, ziym, dudki;
z „wartości negatywnych”: biyda, głód; z elementów stanowiących o „tożsamości
kulturowej”: gwara, muzýka, śpiywanie, tániec, ubranie, portki, ciupaga, moskál,
oscypek, gorzáłka, owca; z „geografii mentalnej”: Podhále, góry, Giewont, hála.
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11 O kontrowersjach związanych z rozumieniem kanonu więcej w artykule Kanon aksjologiczny
jako narzędzie tożsamości grupowej w książce J. Bartmińskiego, Polskie wartości w europejskiej
aksjosferze, Lublin 2014, s. 10–17.

12 Więcej o tym: Bartmiński 2015, s. 7 i nast.
13 Zob. Bartmiński, Grzeszczak 2014, s. 33–38.

ZAKOŃCZENIE

W niedawno opublikowanej książce Pojęcie demokracji i jego profilowanie
w polskim i niemieckim dyskursie publicznym (1989–2009) Monika Grzeszczak
połączyła pojęcia słów kluczy w rozumieniu Anny Wierzbickiej, symboli kolektyw-
nych Michaela Fleischera, słów sztandarowych Walerego Pisarka, w jednym polu
tematycznym  w a r t o ś c i.  Wcześniej podobne porównanie przeprowadziły Beata
Żywicka i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. W tym szeregu bliskoznacznych
wyrażeń umieściła też nazwy wartości Jerzego Bartmińskiego i ogólnie – wartości
w rozumieniu Jadwigi Puzyniny i Tomasza Krzeszowskiego. Odniesienie słów klu-
czowych do świata wartości stanowi w moim przekonaniu najbardziej interesują-
cą perspektywę badawczą, dającą wgląd w rdzeń kultury, jej „duszę”. Wartości
tworzą przy tym względnie określony kanon, obowiązujący w danej wspólnocie,
dający się zamknąć (w przeciwieństwie do słów kluczowych czy kulturemów) w wy-
miernych granicach11. Opracowany na podstawie polskiej literatury aksjologicznej
i zweryfikowany ankietowo zestaw wartości charakterystycznych dla kultury polskiej
liczy kilkadziesiąt – około 50–80 haseł12, a nazwy tych wartości można uznać za
najbardziej reprezentatywne słowa klucze polskiej kultury narodowej. Ich specyfikę
dobrze oddaje termin koncept kulturowy, pod którym to określeniem rozumie się
pojęcie nacechowane aksjologicznie i wyposażone w swoiste kulturowo konotacje.
Wedle kolejności statystycznej (liczby wskazań w przebadanych 20 opracowaniach)
pierwsze dwie dziesiątki zajmują hasła następujące13:

 1) rodzina (szczęście rodzinne, rodzinność) – podawana w 17 opracowaniach,
 2) praca – 15,
 3) miłość – 15,
 4) wiara (religijna, religijność, wiara w Boga) – 12,
 5) przyjaźń (grono przyjaciół) – 12,
 6) wolność – 12,
 7) sprawiedliwość – 10,
 8) prawda – 10,
 9) tolerancja – 9,
10) uczciwość – 9,
11) patriotyzm – 8,
12) ojczyzna – 8,
13) godność – 8,
14) demokracja – 7,
15) zdrowie – 7,
16) odpowiedzialność / współodpowiedzialność – 7,
17) dobro – 6,
18) honor – 6,
19) pieniądz (pieniądze) – 6,
20) władza – 6,
21) solidarność – 5,
22) człowiek – 4.
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14 Korzystam z badań ankietowych referowanych w tomie JWP 2006.
15 Jurij Łotman zaliczał dom do słów kluczy każdej kultury ze względu na jego egzystencjalną

wartość dla człowieka.
16 Zob. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów pod red. J. Bartmińskiego, t. 1: DOM, red.

J. Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka, Wyd. UMCS, Lublin 2015. Kolejne tomy
w opracowaniu.

17 Dla ustalania słów roku przyjęto podwójne kryteria: „Während die Wahl der Wörter des Tages
und des Monats auf einer statistischen Basis erfolgt, werden die Wörter des Jahres aus zwei Ab-
stimmungen hervorgebracht. Erstens ist es eine Internet-Abstimmung auf der Website der Universität
Warschau. Die wichtigste und endgültige Wahl des Wortes des Jahres wird von einer Professorenjury
getroffen” (Łaziński, Internet).

Próbę zestawienia „wartości istotnych dla słowiańskich tradycji ludowych”
przedstawiła Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (2013), na pierwszych miej-
scach listy znalazly się kluczowe słowa: zdrowie, rodzina i dom oraz godność, mi-
łość i uczciwość.

Cechą konceptów aksjologicznych jest ich silne „usieciowienie”, powiązanie
relacjami wzajemnych zależności. Hasło dom ciągnie za sobą cały łańcuch asocja-
cyjny: rodzina, miłość, zrozumienie, spokój, poczucie bezpieczeństwa, komfort itd.;
hasło rodzina – miłość, zrozumienie, zaufanie, pomoc, troska, wychowanie, odpowie-
dzialność, dom rodzinny itp.; hasło uczciwość – prawdomówność, sumienie, zasady,
obowiązki, sprawiedliwość itp.14 W efekcie od jakiego hasła aksjologicznego by nie
rozpocząć analizy semantycznej, to budując definicje semantyczne i tworząc ciągi
definicyjne dla poszczególnych haseł, dochodzi się do pewnego zespołu słów klu-
czowych, do nazw wartości, które tworzą jądro aksjologiczne danej kultury.

Dlatego rozpoczęty niedawno Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów
poświęcający pierwsze tomy tylko kilku kluczowym hasłom: DOMOWI, EUROPIE,
WOLNOŚCI, PRACY i HONOROWI w istocie przyniesie – w przypadku tomu
DOM15 już przynosi16 – informacje o większej liczbie konceptów kulturowych, czy-
li niewątpliwych słów kluczy otwierających dostęp do treści charakterystycznych
dla poszczególnych kultur narodowych.

Na koniec warto wrócić do pytania, jak się mają słowa klucze (słowa kluczowe,
kulturemy, koncepty kulturowe) do słów roku (także słów miesiąca, słów dnia),
ogłaszanych od roku 2011 przez Instytut Języka Polskiego UW i Fundację Języka
Polskiego17. Najogólniej mówiąc, kategorie te nie przystają do siebie, choć w pew-
nej niewielkiej części zazębiają się. Jednak żadne (poza krzyżem) ze słów, które
w latach 2011–2015 zwyciężały w plebiscycie i były przez kapitułę podnoszone
do rangi słów roku, nie figuruje na listach kluczowych nazw wartości. Jako „słowa
roku” zwyciężały typowe „słowa sezonowe”: w roku 2011 prezydencja (nomino-
wane: kryzys, krzyż, katastrofa), w roku 2012 parabank (nominowane: kryzys,
leming, ministra, trotyl, zamach), w roku 2013 gender (nominowane: ekspert,
Euromajdan, janosikowe, podsłuch, słoik, tęcza), w roku 2014 kilometrówka
(nominowane: separatysta, procedury, selfie, taśma, zielone ludziki), w roku 2015
uchodźca (nominowane: trybunał, bankster). Potwierdza się opinia, że „kluczowość
słów prasy codziennej liczonych dla krótkich odcinków czasu jest przemijająca”
(Łaziński, Szewczyk 2006, s. 66).
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Summary

The author presents two ways of understanding the term “keywords” – IT (a word for
indexing the content of documents and searching for information), and linguistic (a word
characteristic for a given text identified with a “thematic word”). The writer revises the way
of defining the term and concepts, asks the question about the context of the term “keywords
– for what?” and organizes authors’ works in order, according to references to: the singular
text, the work of one author, one functional style or one discipline, as well to all available
literature, and the whole national culture. In the last reference, the scope of keywords over-
laps the category of “culturemes”. For the author, the most interesting research perspective
is to refer the keywords to the world of values, treating them as “cultural concepts”.

Trans. Izabela Ślusarek
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SŁOWA ZNACZĄCE, SŁOWA KLUCZOWE, SŁOWOZBIORY
– O STATYSTYCZNYCH METODACH WYSZUKIWANIA

WYRAZÓW ISTOTNYCH* 

Pojęcie słów-kluczy bywa używane w kilku różnych kontekstach. Z jednej
strony mogą to być pewnego rodzaju słowa-hasła czy też „słowa sztandarowe”1,
a zatem słowa (oraz wyrażenia), które można wypisać na sztandarach i transpa-
rentach. Z drugiej strony o słowach-kluczach mówi się w kontekście metadanych
bibliologicznych, tak ważnych w wyszukiwarkach internetowych czy w szeroko
rozumianej inżynierii informacji2. Słowa-klucze to wreszcie – w ujęciu Wierzbickiej
– pewien zasób kilkudziesięciu pojęć podstawowych, uniwersalnych w tym zna-
czeniu, że nie zależą one od żadnego języka czy kręgu kulturowego3.

Niniejszy artykuł również będzie poświęcony wyrazom istotnym, przy czym owa
istotność będzie rozumiana jako wynik procedury empirycznej, opartej na różnego
rodzaju miarach statystycznych. Zostaną pokrótce przedstawione trzy metody, któ-
rych istotą jest wydobycie z korpusu (zbioru tekstów) słów wyróżniających się pod
względem frekwencji, względnie słów, które w sposób nieprzypadkowy występują
obok siebie. Po pierwsze będzie to metoda słów kluczowych (keywords analysis),
po drugie metoda Zeta Burrowsa–Craiga, po trzecie zaś zyskująca ostatnio ogromną
popularność metoda modelowania tematycznego (topic modeling). Pomysł zastoso-
wania miar statystycznych do wyszukiwania w tekstach słów bądź fraz istotnych
(np. do automatycznego przeszukiwania dużych baz danych) nie jest oczywiście no-
wy; pojęcie słowa kluczowego, obok pojęcia kolokacji, należy do podstawowego
repertuaru metod językoznawstwa kwantytatywnego niemal od początku istnienia
tej dyscypliny4.

Założenia teoretyczne, do których pośrednio lub bezpośrednio odwołują się
wszystkie próby wydobywania z korpusu jakichś elementów nacechowanych (już
to leksykalnych, już to składniowych), są w zasadzie zawsze takie same. Po pierw-
sze, wolno założyć, że dystrybucja poszczególnych słów w korpusie (oraz ex fortiore
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w języku) jest zmienną losową o dającej się zmierzyć charakterystyce. Nie oznacza
to oczywiście, że użyciem słów rządzi przypadek; przeciwnie, poszczególne elemen-
ty są względem siebie do pewnego stopnia zależne, np. obok przyimka najczęściej
wystąpi rzeczownik bądź zaimek w ściśle określonym przypadku. Użytkownik ję-
zyka ma jednak ogromną swobodę wyboru słownictwa, co sprawia, że dystrybucja
słów w każdym tekście podlega fluktuacjom.

Po drugie, dla całego korpusu można oszacować średnie frekwencje wszystkich
słów czy fraz, a zatem otrzymać jakieś przybliżenie do normy (rozumianej sta-
tystycznie), czyli przeciętnego użycia poszczególnych elementów języka. Intuicja
podpowiada, że wyrazy bardzo istotne dla prozy danego pisarza (gatunku, stylu,
rejestru) będą się charakteryzowały wyraźnie częstszym użyciem niż wskazywałaby
owa „norma”. Na tej właśnie intuicji opiera się następne założenie, a można je
streścić następująco: przez porównanie frekwencji wyrazów obliczonych dla całego
korpusu z ich frekwencjami w badanej próbce można oszacować, czy zauważone
różnice między „normą” (wartością oczekiwaną) i badaną próbką (wartością ob-
serwowaną) mogły być dziełem przypadku, czy też są to różnice znaczące. Osza-
cowanie statystycznej istotności owej różnicy odbywa się za pomocą jednego ze
standardowych testów statystycznych5.

Powyższa ogólna zasada znajdowania zjawisk nietypowych w korpusie stosuje
się zarówno do metod przedstawionych w dalszej części artykułu, jak i, mutatis
mutandis, do bardzo wielu innych procedur językoznawstwa kwantytatywnego oraz
korpusowego.

SŁOWA KLUCZOWE

Podstawową, a zarazem najprostszą metodą znajdowania słów ważnych jest
wspomniana powyżej analiza słów kluczowych (keywords analysis). Najbardziej
oczywiste jej zastosowanie to wydobycie słów charakteryzujących pisarstwo jakie-
goś autora6, ale można sobie wyobrazić wiele innych pytań badawczych, np. porów-
nanie tekstów napisanych przez kobiety i przez mężczyzn pod kątem słownictwa
różnicującego obie grupy7.

W poniższym przykładzie przeprowadzona zostanie analiza kontrastywna
między dwoma odmianami polszczyzny – literacką i popularno-publicystyczną.
W tym celu zebrane zostały dwa podkorpusy: na jeden z nich składa się 100 po-
wieści polskich obejmujących teksty 34 autorów z końca XIX i początku XX wieku
(Sienkiewicz, Berent, Dąbrowska, Dmochowska, Reymont, Żeromski, Zapolska
etc.)8, drugi zaś jest kompletnym zbiorem artykułów opublikowanych w serwisie
Onet.pl w przeciągu jednego pełnego miesiąca, mianowicie września 2015 roku9.
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Mimo ogromnej dysproporcji w liczbie próbek – 100 powieści contra 47 540 arty-
kułów – oraz jeszcze większej różnicy w długości próbek – dziesiątki tysięcy
słów w jednej powieści contra średnio kilkadziesiąt słów w przeciętnym artykule
– oba podkorpusy są porównywalne jako całość, liczą bowiem odpowiednio 9 oraz
12 milionów wyrazów. Zaznaczyć należy, że oba podkorpusy zostały wykorzystane
w postaci nielematyzowanej. Oznacza to, że form wyrazów pojawiających się
w poszczególnych tekstach nie sprowadzano do formy podstawowej (tj. słowniko-
wej), lecz poddawano analizie w postaci oryginalnej. Pojawiające się w korpusie
różne formy fleksyjne, np. „byliśmy”, „są”, „jestem”, „być”, traktowano zatem jako
niezależne jednostki leksykalne i obliczano frekwencje dla każdej z nich z osobna.
Mimo pewnej ułomności metodologicznej takiego ujęcia zyskuje się w ten spo-
sób wgląd nie tylko w dystrybucję poszczególnych słów, ale i w ich rzeczywiste
użycie10.

Procedura badawcza polega na obliczeniu częstości występowania każdego
słowa w każdym tekście i sporządzeniu ogólnej, uśrednionej listy frekwencyjnej
z jednej strony dla podkorpusu literackiego, z drugiej zaś strony dla podkorpusu po-
pularno-publicystycznego. Następnie frekwencja każdego słowa zostaje porówna-
na na obu listach i dla każdej zauważonej różnicy szacowana jest jej statystyczna
istotność. Efektem owego stosunkowo prostego porównania jest miara „kluczo-
wości”, która jest tym większa, im bardziej dana wartość obserwowana odstaje od
założonej wartości teoretycznej. Przy obliczaniu „kluczowości” stosuje się albo
test chi-kwadrat, albo test log-likelihood: powszechnie znane i szeroko stosowane
testy na istotność statystyczną.

Początek listy słów charakterystycznych dla polszczyzny literackiej przełomu
XIX i XX wieku został przedstawiony w poniższej tabeli. Do obliczania miary
„kluczowości” zastosowano program AntConc, dostępny na darmowej licencji11.

Ranga Frekwencja „Kluczowość” Słowo

1 288 314 47 841,008 i

2 22 706 28 119,910 pani

3 26 170 27 853,178 ja

4 25 369 27 134,097 pan

5 231 849 22 614,184 się

6 26 281 17 682,414 mu

7 9 820 17 151,597 rzekł

8 174 008 16 591,529 nie

9 34 711 16 392,381 jej

10 41 450 14 790,948 tak

... ... ... ...
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W przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianych słów-kluczy, zamykających się
zwykle liczbą kilkudziesięciu jednostek leksykalnych, powyższa lista wygenerowa-
na za pomocą algorytmu nie ma jasno określonego końca: poszczególne słowa uło-
żone są w kolejności od najbardziej do najmniej „kluczowego”. W praktyce jednak
silną miarę „kluczowości” wykazuje zaledwie niewielka część słów, za którymi idzie
bardzo długi pochód wyrazów o „kluczowości” bliskiej zera. Lista jest zresztą
symetryczna, ponieważ po słowach kluczowych dla podzbioru pierwszego umiesz-
czone zostają słowa coraz bardziej nietypowe, czyli, inaczej rzecz ujmując, słowa
kluczowe dla drugiego podzbioru. Oto 50 słów najmocniej wyróżniających literaturę
powieściową na tle piśmiennictwa prasowego:

 
i, pani, ja, pan, się, mu, rzekł, nie, jej, tak, go, mnie, a, mi, oczy, ją, ty, jakby, tu, co, ku, cóż,

pana, niech, panie, on, rzekła, panna, znowu, nią, ani, lecz, nic, ona, ale, no, zaraz, zawołał, niej, sobie,
chwili, ręce, twarz, nagle, nim, tam, głowę, zaś, rękę, człowiek, ...

 
Z kolei dla tekstów popularno-publicystycznych najbardziej charakterystyczne są na-
stępujące wyrazy:

 
w, l, roku, oraz, zł, proc, jest, polski, m, tys, in, r, są, podczas, mecz, będzie, ponad, będą, sezo-

nie, Polsce, również, reprezentacji, wcześniej, osób, Europy, także, września, lat, klubu, Polska, ligi,
sierpnia, uchodźców, km, został, zespół, czyli, gry, drużyny, przypadku, zawodników, premier, zespołu,
sytuacji, np, prezydent, pl, obecnie, mogą, według, ...

 
Krótkiego komentarza wymagają oba zestawy słów, już na pierwszy bowiem rzut
oka widać nie tylko skądinąd oczywiste różnice tematyczne, ale również wyrazy
niezwiązane bezpośrednio z treścią.

Niemal na samym początku listy wyrazów popularno-publicystycznych pojawia
się tajemnicze słowo „l”, którego silną pozycję należy wyjaśnić charakterystycznym
dla tabloidów zwyczajem podawania wieku omawianych osób, por. „Kamil Stoch
(28 l.) wygrał trzy ostatnie konkursy indywidualne”12. Z kolei „r” jest powszech-
nie używanym skrótem używanym w datach: „Trybunał miał badać pytanie prawne
Sądu Okręgowego w Lublinie z 2014 r. o zgodność z konstytucją przepisu ustawy
z 1991 r. o związkach zawodowych”13. Na dalszych pozycjach listy uwagę zwraca-
ją wyrazy (zbitki liter?) „m” oraz „in”, które w istocie przynależą do jednego skrótu
„m.in.”, tak częstego w popularnej publicystyce. Trudno również nie zauważyć
innych skrótów, takich jak „zł”, „proc.”, „tys.”, „np.”, itd., rzeczą jednak w szcze-
gólny sposób rzucającą się w oko jest nadreprezentacja zaimków oraz partykuł po
stronie literatury XIX-wiecznej oraz słownictwo tematycznie związane ze sportem
i trochę mniej wyraźnie z polityką – po stronie prasy XXI wieku.

Uważna lektura obu list słów zdradza jeszcze jedną osobliwość, mianowicie
wysoką i trudną do wyjaśnienia wagę przyimków w podkorpusie prasowym: „w”,
„podczas”, „ponad”, „według”, oraz istotną rolę spójników w zbiorze powieści: „i”,
„a”, „ani”, „lecz”, „ale”, zapewne dającą się wyjaśnić bogatszą składnią, w tym
hipotaksą charakteryzującą literaturę piękną. Znacznie trudniej natomiast wyjaś-
nić nadobecność zaimka zwrotnego „się” w podkorpusie powieściowym. Zapew-
ne należy wiązać ten fakt z odmienną dystrybucją czasowników zwrotnych w obu
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podzbiorach, ale spodziewalibyśmy się wyniku dokładnie odwrotnego, tzn. większej
frekwencji zaimka „się” w prasie, a nie w literaturze.

SŁOWA O REGULARNEJ DYSTRYBUCJI

Przedstawiona powyżej metoda ekstrakcji słów statystycznie istotnych po-
zwalała na sformułowanie ciekawych spostrzeżeń na temat składni oraz dystrybucji
zaimków w obu podkorpusach – co samo w sobie ma sporą wartość poznawczą
– trudno jednak zaprzeczyć, że wyłonione przez algorytm wyrazy synsemantyczne
są jednak nieprzekonujące w roli słów-kluczy. Spodziewalibyśmy się raczej czegoś
w rodzaju szybkiego wglądu w charakterystyczne słownictwo literatury pięknej
z jednej strony i słownictwo tabloidów z drugiej, a nie listy słów synsemantycznych.

Częściowe rozwiązanie przynieść może zastosowanie metody wprowadzonej
przez Burrowsa i przeznaczonej do badania autorstwa tekstów anonimowych14. Me-
toda owa, nazwana przez Burrowsa określeniem „Zeta”, rozszerzona następnie przez
Craiga w jego rozprawie na temat kanonu dzieł Szekspira15, była z powodzeniem
stosowana nie tylko w atrybucji autorskiej, ale i w szerzej rozumianych badaniach
literaturoznawczych16. Założenia metodologiczne tej techniki są bardzo podobne do
przedstawionej powyżej analizy słów kluczowych, przy jednej istotnej różnicy. Otóż
zamiast mierzyć frekwencję poszczególnych słów w korpusie, Zeta najpierw dzieli
teksty z korpusu na niezbyt duże próbki (segmenty), a następnie bada, w ilu seg-
mentach dane słowo wystąpiło – nie bezpośrednia tedy frekwencja słowa, lecz frek-
wencja segmentów stanowi podstawę dalszych porównań. W konsekwencji słowa
bardzo częste (a więc słowa synsemantyczne) są z definicji filtrowane, dlatego lista
słów znaczących jest znacznie bardziej zogniskowana na treści.

W części eksperymentalnej został wykorzystany ten sam korpus co w po-
przednim teście, czyli zestaw 100 powieści oraz 47 540 artykułów prasowych. Do
obliczeń został użyty darmowy pakiet Stylo przeznaczony dla środowiska R17.
Wyłonione przez algorytm wyrazy różnią się od omawianych powyżej słów klu-
czowych: w szczególności rzuca się w oczy brak wielu słów synsemantycznych.
Następujące wyrazy zostały uznane za istotne dla zbioru literackiego:

 
oczy, rzekł, jakby, cóż, ku, ty, niech, ręce, głowę, twarz, rękę, głosem, znowu, zaraz, nagle, pana,

serce, pan, człowiek, twarzy, zawołał, panie, swego, drzwi, duszy, Bóg, głos, myśl, myśli, oczach,
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rzekła, cicho, niby, usta, nią, ja, pani, zdawało, głową, chwili, panu, przecie, prędko, ach, widział, swej,
Boże, stary, mój, ziemi, ...

 
Słowa istotne dla podkorpusu popularno-publicystycznego są następujące:

 
l, oraz, meczu, polski, m, in, zł, tys, mecz, wcześniej, trener, Polsce, ponad, sezonie, roku, pod-

czas, r, proc, Europy, czyli, reprezentacji, września, klubu, mln, sierpnia, sytuacji, ok, euro, obecnie,
również, Polska, dzięki, ligi, według, zespół, osób, drużyny, gry, zespołu, piłkarz, zdaniem, przypadku,
kolejne, spotkania, zawodników, związku, został, ostatnio, latach, spotkaniu, ...

 
Program Stylo umożliwia graficzne zobrazowanie istotności słów odnalezionych
przez metodę Zeta. Na rys. 1 wyniki zostały pokazane na wykresie: im bardziej dane
słowo jest oddalone od linii bazowej, tym wyższa jest jego „kluczowość”. Słowa
typowe dla literatury znajdują się w górnej części wykresu, słowa charakterystyczne
dla prasy – w dolnej części.

Rys. 1. Wynik działania metody Zeta Burrowsa–Craiga: w górnej części wykresu słowa typowe
dla literatury powieściowej, w dolnej części słowa nietypowe dla powieści, a charakterystyczne

dla prasy 
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18 David Blei, Probabilistic topic models, „Communications of the ACM” 2012, nr 55/4, s. 77–84.
19 Matthew Jockers, Macroanalysis: Digital Methods and Literary History, University of Illinois

Press, Urbana 2013; Christof Schöch, Topic modeling genre: an exploration of French classical and
enlightenment drama, „Digital Humanities Quarterly”, w druku.

20 Benjamin M. Schmidt, Words alone: dismantling topic models in the humanities, „Journal of
Digital Humanities” 2012, nr 1, http://journalofdigitalhumanities.org/2-1/words-alone-by-benjamin-m-
schmidt/ [dostęp 15.04.2016].

21 Urszula Modrzyk, Topic modeling i językoznawstwo? Analiza semantyki dwóch przyimków zło-
żonych, w druku.

Wyniki pokazują dość jednoznacznie dominację tematyki sportowej w prasie;
słownictwo literatury pięknej jest nieco bardziej rozmyte, ale i tu widać pewne kręgi
tematyczne, w tym określenia części ciała („oczy”, „ręce”, „głowę”, „twarz”, „rękę”,
„usta”) czy verba dicendi („rzekł”, „zawołał”, „rzekła”, „zdawało”, „widział”).

SŁOWA POWIĄZANE TEMATYCZNIE

Niezwykle ciekawą i zyskującą sobie coraz większą popularność metodą ana-
lizy dużych zbiorów danych jest tzw. modelowanie tematyczne (topic modeling),
oparte na bardzo skomplikowanym algorytmie wyszukiwania wyrazów wykazują-
cych tendencję do współwystępowania w niedalekim sąsiedztwie18.

Zasadę działania metody łatwiej zrozumieć przez przywołanie pojęcia koloka-
cji – jednego z fundamentów językoznawstwa korpusowego. Otóż idea kolokacji
w pewnym uproszczeniu zasadza się na tym, że jeśli słowo A w korpusie występuje
z jakimś prawdopodobieństwem P(A), słowo zaś B z prawdopodobieństwem P(B),
to prawdopodobieństwo współwystąpienia obu tych słów w bezpośrednim sąsiedz-
twie wynosi P(A ∩ B) = P(A) × P(B), czyli jest niezwykle niskie. Tymczasem
w języku pojawia się pewna liczba połączeń wyrazowych, których frekwencja rze-
czywista jest wielokrotnie wyższa, niż wynikałoby z teoretycznego prawdopodo-
bieństwa (np. mocna + kawa lub pies + ogrodnika). Takie właśnie połączenia
zwykło się nazywać kolokacjami, a podstawą ich wyodrębniania jest wyłącznie
miara statystyczna orzekająca o tym, jak bardzo ich rzeczywiste występowanie
różni się od frekwencji spodziewanej.

Ogólna idea stojąca za modelowaniem tematycznym jest w gruncie rzeczy bar-
dzo podobna, lecz stopień komplikacji problemu jest bez porównania większy.
Celem analizy jest bowiem nie tyle szukanie par wyrazów, ile wyodrębnianie całych
konstelacji „lubiących się” słów. Zamiast tedy wyszukiwać pewną liczbę par słow-
nych (kolokacji), wyszukuje się całe „tematy”, obejmujące wiele współwystępują-
cych słów jednocześnie. Modelowanie tematyczne było w zamyśle przeznaczone do
przeszukiwania dużych zbiorów danych tekstowych; celem miało być wyszukiwanie
treści (w tym: sporządzanie automatycznych streszczeń) w kolekcjach dokumen-
tów, porządkowanie dokumentów pod względem ich podobieństwa tematycznego,
np. w bibliotekach cyfrowych czy w centrach informacji naukowej. W ostatnich
latach metoda zdobywa jednak coraz większą popularność w wielkoskalowych ba-
daniach literaturoznawczych19, historycznych20 czy językoznawczych21.



38 Maciej Eder

22 David Blei, Andrew Ng, Michael Jordan, Latent Dirichlet Allocation, „Journal of Machine
Learning Research” 2003, nr 4–5, s. 993–1022.

23 Lisa Rhody, The story of stopwords: topic modeling an ekphrastic tradition, „Digital Humanities
2014: Book of Abstracts”, Lausanne 2014, s. 328–330.

24 Termin „słowozbiór” w znaczeniu współwystępujących słów wyznaczonych przez algorytm LDA
został ukuty na seminarium z językoznawstwa kwantytatywnego prowadzonym w Pracowni Metodo-
logicznej IJP PAN. Autorami terminu są Rafał L. Górski, Urszula Modrzyk i piszący te słowa.

Najpopularniejszą implementacją modelowania tematycznego jest algorytm
znany pod nazwą LDA (Latent Dirichlet Allocation)22. Od strony matematycznej
metoda jest bardzo złożona i wymaga dużych zasobów komputera do przeprowa-
dzenia obliczeń; metoda zresztą działa najlepiej wtedy, gdy zbiór analizowanych
tekstów także jest duży. Działanie algorytmu opiera się na założeniu, że słowa
powiązane tematycznie będą miały skłonność do współwystępowania w jednym
dokumencie i będą bardzo słabo reprezentowane w innych dokumentach. Na przy-
kład w powieści detektywistycznej można się spodziewać słów typu „poszlaka”,
„ślady”, „trup”, „policja” itp., a ich obecność (i współobecność) będzie tym bardziej
znacząca, im rzadziej wystąpią one w pozostałych tekstach korpusu, dajmy na to,
w powieści historycznej czy sentymentalnej. LDA jest matematycznym modelem
służącym do wydobywania owych ukrytych relacji między słowami, a dobieranie
parametrów tego modelu odbywa się w ten sposób, że z rzeczywistego zbioru
danych tekstowych zostaje wyłoniony – w sposób przypominający praktyki da-
daistów – bezsensowny korpus czysto losowych „tekstów”. Porównanie próbek rze-
czywistych z losowymi ujawnia nieprzypadkowe połączenia wyrazowe w próbkach
rzeczywistych: im większa różnica danych obserwowanych i danych teoretycz-
nych (tj. losowych), tym większy jest związek badanych wyrazów. Cała procedura
zostaje następnie powtórzona w bardzo dużej liczbie iteracji, dzięki czemu niedosko-
nały z początku model sukcesywnie się optymalizuje przez eliminację współwy-
stąpień przypadkowych. Czułość metody LDA wzrasta znacząco, jeśli wcześniej
usunąć z korpusu bardzo częste słowa synsemantyczne: „się”, „w”, „i”, „lub”, „oraz”
itd. (partykuły, przyimki, spójniki, większość zaimków)23.

Efektem działania algorytmu są dwa zbiory liczb zorganizowane w postaci
dwóch macierzy: jedna macierz zawiera prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych
„tematów” w poszczególnych dokumentach, druga natomiast macierz zawiera słowa,
które wystąpiły w danym „temacie”. Należy w tym miejscu z całą stanowczością
zaznaczyć, że omawiana procedura opiera się tylko i wyłącznie na frekwencji po-
szczególnych wyrazów, bez żadnej dodatkowej informacji na temat ich powiązań
semantycznych. Działanie algorytmu bywa zdumiewająco trafne, zgodne z intuicją
użytkownika języka (wyłonione zostają wyrazy podobne znaczeniowo), wynika to
jednak najwyraźniej z faktu, że relacje semantyczne dają się w jakimś stopniu wy-
modelować na podstawie niewidocznych gołym okiem podobieństw frekwencyjnych.

Mimo że algorytm zdaje się rozumieć znaczenia wyrazów, nie wszystkie odna-
lezione w ten sposób „tematy” (topics) wykazują rzeczywistą spójność treściową czy
tematyczną. Często obok „tematów” zawierających np. grupę powiązanych zna-
czeniowo rzeczowników pojawiają się np. zbiory słów zawierające verba dicendi,
„tematy” matajęzykowe, wreszcie zestawy słów z pozoru niepowiązanych. Nazy-
wanie ich wszystkich „tematami” nie do końca oddaje istotę rzeczy. Dlatego może
lepiej mówić tutaj o konstelacjach wyrazów „lubiących się” czy też o słowozbio-
rach24 niż o tematach w utartym znaczeniu tego słowa.
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Przejdźmy do części eksperymentalnej. Testy metody LDA przeprowadzono na
tym samym co uprzednio korpusie 100 powieści polskich z przełomu XIX i XX wie-
ku. Do obliczenia frekwencji słów w korpusie użyty został ponownie pakiet Stylo,
samo zaś modelowanie tematyczne wykonano za pomocą pakietu Mallet, również
dostępnego w środowisku R. Przeprowadzona procedura badawcza wyglądała na-
stępująco. Po pierwsze, ze wszystkich tekstów zostały usunięte zaimki, przyimki,
partykuły, spójniki i niektóre przysłówki (stoplista zawierała 326 wyrazów). Na-
stępnie usunięte zostały wszystkie słowa, które występowały w bardzo małej liczbie
tekstów, nawet jeśli same miały wysoką frekwencję (ustawiono próg obecności
w 10% tekstów, a więc w przynajmniej 10 powieściach ze 100). W ten sposób
usunięto większość nazw własnych, w tym wiele imion bohaterów powieści. Tak
przygotowany korpus podzielono automatycznie na segmenty (próbki) o długości
1000 wyrazów. Liczba próbek oczywiście zależała od długości poszczególnych po-
wieści; cały korpus liczył 8059 próbek. Następnym etapem było uruchomienie algo-
rytmu LDA. Parametrami wejściowymi użytymi do obliczeń było 50 „tematów”
(słowozbiorów) wyłonionych w 500 iteracjach.

Niektóre z uzyskanych w ten sposób słowozbiorów bez większych kłopotów
daje się objąć jakąś zbiorczą nazwą, np. słowozbiór 1 można by roboczo zatytuło-
wać Wsi spokojna, wsi wesoła:

 
konie, dzieci, roboty, wsi, dzień, pola, lasu, drodze, ziemi, chłop, wóz, koni, drogi, ziemia, polu,

dwór, spod, wieś, pole, mieli, dworze, tyle, konia, słońce, dworu, polach, śniegu, stajni, ganku, drzewa,
dni, śnieg, lesie, dziedzica, las, robotę, zboża, człowiek, wrócił, chłopi, dziedzic, ganek, wiatr, chłopów,
gęsi, chleb, parę, robota, ludźmi, mleka, ...

 
Słowozbiór 35 można by nazwać W kościelnej kruchcie:

 
ksiądz, kościoła, Bóg, księdza, Boga, kościół, proboszcz, kościele, Szymon, klasztoru, Bogu,

ołtarza, matki, ks, świętego, modlitwy, święty, Boże, rzekł, wiary, proboszcza, księże, księdzem, ojcze,
świętej, świętych, kaplicy, księdzu, św, mszy, klasztor, klasztorze, księży, bożej, modlił, krzyż, Piotr,
matka, świętym, boskiej, modlić, nabożeństwo, dzieci, ojciec, chwila, mury, Paweł, święte, śmierci,
Chrystus, ...

 
Z kolei słowozbiór 20 dałoby się zamknąć określeniem Gimnazjum:

 
klasy, szkoły, klasie, profesor, gimnazjum, lekcji, nauczyciel, dyrektor, szkole, wreszcie, lekcje,

dzieci, klasa, książki, kolega, szkoła, między, nauki, kolegów, przecie, uczyć, dopiero, pierwszej,
uczniów, toteż, chłopcy, itd, wszyscy, nauczyciela, uczeń, sali, całej, czytać, Stefan, oczyma, pewnego,
profesora, uczył, dwu, siódmej, ażeby, ławki, Jędrek, ogóle, tedy, pewnej, Marcin, podczas, koledzy,
miejsca, ...

 
Najbardziej zdumiewa oczywiście fakt, że automatycznie wyłonione szeregi wy-
razów układają się w jednolite tematycznie grupy, widoczne nawet gołym okiem.
Powtórzmy: algorytm nie ma żadnej wiedzy o rzeczywistych relacjach semantycz-
nych. Komputer pozbawiony jest intuicji – tak oczywistej dla użytkownika ję-
zyka – że słowa „lekcje”, „książki”, „szkoła”, „profesor” itp. odwołują się do tej
samej rzeczywistości pozatekstowej, a mimo to wszystkie te wyrazy skutecznie
włącza do jednego słowozbioru.

Wyniki modelowania tematycznego są jeszcze bardziej przekonujące, jeśli
przedstawić je w postaci graficznej. Jako że udział poszczególnych słów w da-
nym słowozbiorze jest zróżnicowany, dość wygodną metodą ich wizualizacji jest
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25 Matthew Jockers, Macroanalysis..., s. 125.

chmura słów25, tj. takie ułożenie słów na wykresie, żeby ich wielkość odpowiadała
frekwencji i żeby najistotniejsze wyrazy dla danego słowozbioru znalazły się
w środku wykresu. Kilka przykładowych chmur słów zostało przedstawionych na
rys. 2a–f, m.in. słowozbiór 26 Przyroda (rys. 2a), zawierający takie słowa, jak

Rys. 2. Sześć przykładowych słowozbiorów z korpusu 100 powieści polskich, przedstawionych
w postaci chmur słów 



Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania... 41

„słońce”, „ziemia”, „las”, „liście”, „gwiazdy”; słowozbiór 8 Teatr (rys. 2b), w skład
którego wchodzi kilka imion oraz słowa typu „scena”, „publiczność”, „brawo”,
„sztuka” czy „talent”; wreszcie słowozbiór 41 Pieniądz i kapitał (rys. 2d), na który
składają się wyrazy „tysiące”, „pieniędzy”, „rubli”, „interes”, „sklepu”, „Żyd”,
„majątek” etc. Wizualizacja za pomocą chmury słów nie tylko daje szybki wgląd
w zawartość danego słowozbioru, ale także pokazuje istotność obecnych w nim
wyrazów – istotność rozumianą jako frekwencję.

Wyłonienie słowozbiorów z korpusu to pierwszy etap analizy, najbardziej spek-
takularny, ale chyba nie najważniejszy. Jak wspomniano wyżej, efektem działania
algorytmu LDA jest nie tylko macierz zawierająca proporcje słów w poszczegól-
nych słowozbiorach, ale i druga macierz, na którą składają się proporcje poszcze-
gólnych słowozbiorów w tekstach. Dzięki temu można prześledzić obecność danego
tematu w korpusie: jego powtarzalność bądź wyjątkowość, jego frekwencję jako
funkcję czasu powstania utworu, współwystępowanie tematów w różnych tek-
stach itd.

 

Rys. 3. Udział przykładowych słowozbiorów (nr 44, 41, 50 i 45) w omawianych powieściach,
ułożonych w kolejności chronologicznej
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26 David J. Newman, Sharon Block, Probabilistic topic decomposition of an eighteenth-century
American newspaper, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2006,
nr 57 (6), s. 753–767; Andrew Goldstone, Ted Underwood, What can topic models of PMLA teach us
about the history of literary scholarship?, „Journal of Digital Humanities” 2012, nr 2 (1), http://journal-
ofdigitalhumanities.org/2-1/what-can-topic-models-of-pmla-teach-us-by-ted-underwood-and-andrew-
goldstone/ [dostęp 15.03.2016].

Na rys. 3a–d przedstawiono obecność kilku przykładowych słowozbiorów
w korpusie 100 powieści. Poszczególne teksty zostały ułożone wedle roku ich po-
wstania, dzięki czemu będzie można prześledzić również chronologiczny rozwój
niektórych tematów. Na części wykresów (tutaj niepokazanych) ujawniły się słowo-
zbiory bardzo silnie obecne w całym niemal korpusie, gdzie indziej znalazły się
takie, które wystąpiły w wielu tekstach, lecz w stosunkowo małym natężeniu, dość
częsta była jednak sytuacja, w której jakiś słowozbiór okazał się znakiem rozpo-
znawczym tylko jednego tekstu i poza nim prawie zupełnie nie wystąpił. Dobrym
przykładem takiego endemicznego zestawu wyrazów jest słowozbiór 44 Stylizacja
gwarowa, reprezentowany przez następujące wyrazy:

 
kiej, jeno, ino, juści, se, ni, Antek, wsi, la, ledwie, któren, wieś, oczy, chałupy, wszystkie, niby,

znowu, Mateusz, kaj, świat, cięgiem, dopiero, Jezus, całą, cicho, zaraz, całkiem, naród, trza, tyla, jął,
nieco, dyć, ano, chałupie, abo, czas, choćby, stary, kowal, kobiety, długo, wnet, wolna, świecie, prawie,
naraz, ludzie, drugie, izbie, ...

 
W powyższych wyrazach oczywiście bez trudu rozpoznajemy słownictwo Reymon-
towych Chłopów. Rzeczywiście: jak widać na rys. 3a, słowozbiór ten jest bardzo
silnie obecny w jednej jedynej powieści z roku 1908, czyli właśnie w Chłopach,
i niemal zupełnie nieobecny w pozostałych powieściach. Intuicja podpowiada, że
równie endemiczny okaże się słowozbiór 41 Pieniądz i kapitał, definiowany przez
wyrazy „rubel”, „pieniądze”, „tysięcy”, „interes” (rys. 2d). Spodziewamy się oczy-
wiście, że ów temat będzie obecny niemal wyłącznie w Lalce Prusa i w Ziemi
obiecanej Reymonta, tymczasem widać wyraźnie (rys. 3b), że jest wcale nieźle re-
prezentowany w kilku powieściach z przełomu XIX i XX wieku oraz w dalszych
kilku tekstach publikowanych w latach 30. XX wieku.

Nie bez powodu wszystkie omawiane powieści zostały ułożone chronologicz-
nie na omawianych wykresach. Największe bowiem nadzieje można chyba wiązać
z tym, że modelowanie tematyczne okaże się przydatnym narzędziem w języko-
znawstwie diachronicznym. Użycie algorytmu LDA w badaniach diachronicznych
nie jest oczywiście pomysłem nowym: po metodę dość często sięgali historycy
nauki, by zbadać, jak tematyka czasopism naukowych zmieniała się przez kolej-
ne dziesięciolecia26, nie stosowano jednak LDA do śledzenia zmian językowych.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że użyty w niniejszym szkicu zbiór 100 powieści z lat
1850–1940 jest zbyt mały, by wyciągać wiążące wnioski na temat ewolucji języka.
Głównym celem jest jednak przedstawienie pewnego sposobu modelowania zmian
językowych, który zostanie szerzej omówiony w osobnym szkicu, na podstawie
znacznie większego korpusu diachronicznego.

 Wyłonione z powieści słowozbiory z rzadka ukazują czytelną tendencję rosną-
cą bądź opadającą. Większość zresztą jest reprezentowana w niewielkiej liczbie
tekstów. Spośród tych, w których trend daje się zaobserwować, najciekawsze wydają
się słowozbiory 45 i 50, które można by nazwać: Czasowniki w czasie przeszłym
oraz Czasowniki w czasie teraźniejszym (zob. chmury słów na rys. 2e–f). Jak widać
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na rysunkach 3c oraz 3d, pierwszy z nich jest coraz obficiej obecny w kolejnych
dekadach XX wieku, podczas gdy drugi, zrazu bardzo silnie reprezentowany, zdaje
się coraz bardziej zamierać wraz z upływem czasu. W wypadku tych akurat słowo-
zbiorów (czas przeszły contra czas teraźniejszy) dużo większe znaczenie ma zmia-
na stylistyczna – pewnego rodzaju stylistyczny smak epoki wynikający z tematyki
powieści – niż rzeczywista zmiana w języku. Wolno jednak zasadnie twierdzić, że
w modelowaniu tematycznym kryje się olbrzymi potencjał do śledzenia nie tylko
zmian stylistycznych, ale i ewolucji języka.

ZAKOŃCZENIE

W powyższym – z natury swej bardzo pobieżnym – szkicu przedstawione zo-
stały trzy różne metody automatycznego wydobywania słów „istotnych” z korpusu.
Za każdym razem procedura opierała się na tym, że ważność danego słowa w jakiejś
części korpusu (np. w jednej próbce) była definiowana w opozycji do całego kor-
pusu albo do jego wszystkich pozostałych części (próbek). Wynika z tego, że sło-
wa kluczowe będą się zmieniały w zależności od kontekstu: słowa uznane za ważne
dla literatury powieściowej będą inne, gdy kontekstem będzie zbiór prasy, i inne,
gdy korpusem referencyjnym będzie np. eseistyka. To samo ograniczenie będzie
widoczne w drugiej z przedstawionych metod, tzn. w metodzie Zeta, a także w mo-
delowaniu tematycznym.

Drugie ograniczenie omawianych metod jest takie, że słowa istotne wyłania-
ne są wyłącznie na podstawie ich frekwencji i współwystępowania, można więc
mieć poważne wątpliwości, czy algorytm wybierze „właściwe” słowa. Zdumie-
wająco jednak przekonujące wyniki omawianych metod – szczególnie zaś modelo-
wania tematycznego – zdają się przeczyć owym obawom. Trafność wyłonionych
automatycznie słowozbiorów skłania do jeszcze jednej refleksji: takiej mianowicie,
że ukrytą warstwę relacji semantycznych można częściowo zrekonstruować wy-
łącznie za pomocą frekwencji wyrazów. Ten ostatni wniosek ma niezaprzeczalną
wartość w perspektywie różnorodnych dociekań językoznawczych – chciałoby się
wierzyć, że niniejszy szkic będzie impulsem do podjęcia takich szerzej zakrojo-
nych badań.

SIGNIFICANT WORDS, KEYWORDS, WORDLISTS – ON STATISTICAL
METHODS OF SEARCHING FOR RELEVANT TERMS

Summary

This article discusses automatic extraction of relevant words from sets of texts. The
author briefly presents three methods aimed to extract the words from the corpus of words
with regard to their frequency, or words whose occurrence next to each other is not random.
First, he focuses on the keyword analysis method, then he discusses the Zeta method
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developed by John Burrows and Hugh Craig, and the third method covered in the article is
the topic modelling method, which is becoming very popular recently, and consists in finding
clusters of words co-occurring in similar contexts. Topic modelling was intended for a quick
content search in large collections of documents. On the basis of 100 Polish novels, the article
presents how this method can be used for linguistic studies.

Trans. Izabela Ślusarek



1 Tekst niniejszy powstał w ramach projektu badawczego „Elektroniczny korpus tekstów polskich
XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” realizowanego przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII
i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii Lingwistycznej
Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Grant finansowany jest ze środków Narodowego Programu Roz-
woju Humanistyki na lata 2013–2018 (nr projektu: 0036/NPRH2/H11/81/2012).

2 http://slowadnia.clarin-pl.eu/#/default/343, wcześniej nkjp.uni.lodz.pl/WordsOfDay.
3 http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl.
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SŁOWA KLUCZE W MATERIALE HISTORYCZNYM
– WYZWANIA I OGRANICZENIA1

WPROWADZENIE

Powstające w ostatnim czasie narzędzia elektroniczne umożliwiają wyszuki-
wanie w ogromnych zbiorach tekstów słów najistotniejszych z punktu widzenia
danej kultury, czasu, odbioru otaczającej rzeczywistości i sposobu jej przeżywa-
nia. Wyniki takich działań opierają się na analizie zróżnicowanego materiału
współczesnego, mogącego zawierać dane pochodzące z różnych odmian, stylów
i rejestrów języka, pisane i mówione rozmaitych gatunków. Jednym ze sposobów
wykorzystania korpusu tekstów (ograniczonego np. do określonego podkorpusu
tekstów publicystycznych) może być poszukiwanie słów kluczy. Na gruncie polskim
zadania takie podejmowały zespoły Korpusu Języka Polskiego PWN, następnie
Narodowego Korpusu Języka Polskiego, a obecnie Instytutu Języka Polskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego. Należy tu wspomnieć o portalu Słowa dnia2 i stronie
internetowej projektu Słowa klucze realizowanego w Instytucie Języka Polskiego
Uniwersytetu Warszawskiego3. Domeną takich przedsięwzięć jest rejestracja leksy-
ki znajdującej najżywszy oddźwięk w życiu społecznym. Wyniki uzyskane dzięki
analizie zawartości najświeższych tytułów prasowych i kanałów internetowych
pozwalają śledzić dynamikę bieżących zainteresowań, a także obserwować poja-
wianie się nowych wyrazów i zmian znaczeniowych.

SŁOWA KLUCZE W MATERIALE HISTORYCZNYM

Cechą definicyjną słów kluczy w rozumieniu lingwistyki korpusowej jest ich
znacząco wyższa częstotliwość w analizowanym tekście w stosunku do korpusu
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4 Marek Łaziński, Słowa klucze prasy polskiej. Słowa dnia i słowa roku UW. Spośród wielu można
tu jeszcze wspomnieć o projekcie zatytułowanym A Needle in a Haystack realizowanym przez Instytut
Czeskiego Korpusu Narodowego Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Wydział Języków Słowiańskich
Uniwersytetu Browna w USA http://trost.korpus.cz/kwords.

5 Wybrane pozycje znajdują się w bibliografii na końcu artykułu.
6 „«Słowa kluczowe» danej kultury to słowa, które są dla niej w jakiś szczególny sposób ważne

i które mogą o niej wiele powiedzieć. [...] Nie istnieje coś takiego jak skończony zbiór «słów kluczy»
danej kultury, nie ma też żadnych obiektywnych procedur umożliwiających ich zidentyfikowanie. Żeby
ustalić, czy dane słowo jest w danej kulturze szczególnie ważne, trzeba po prostu rozważyć różne
«za» i «przeciw». [...] niektóre słowa [klucze] można analizować jako swoiste centra, wokół których
organizują się poszczególne zjawiska kulturowe. Studiując takie centra, być może zdołamy dotrzeć do
jakiejś ogólniejszej zasady, która nadaje strukturę i spójność określonej sferze kultury jako pewnej ca-
łości i która nierzadko zachowuje swą moc wyjaśniającą także i w innych sferach”, Anna Wierzbicka,
Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, przeł. Izabela Duraj-Nowosielska, Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 42–43.

referencyjnego. Przykładowo: w badaniach zespołu Korpusu Języka Polskiego PWN
prowadzonych we współpracy z redakcją „Rzeczpospolitej” w latach 2000–2005
„tygodniową frekwencję względną danego słowa porównywano z jego frekwencją
względną w okresie 3 miesięcy i w ten sposób otrzymywano listę słów kluczowych
danego tygodnia”4. Z punktu widzenia historyka języka interesująca byłaby możli-
wość zastosowania metody wydobywania słów kluczy w odniesieniu do tekstów
dawnych. Badanie leksyki historycznie istotnej mogłoby pomóc w odkryciu ważnych
wówczas tematów społecznych, politycznych, a nawet w próbie odtworzenia wizji
świata – rzecz jasna przy wszystkich ograniczeniach, jakie wynikają z natury ma-
teriału i możliwości jego analizy. Wyzwania takie w odniesieniu do polszczyzny
z powodzeniem podejmowali Władysław Kuraszkiewicz, Jerzy Woronczak, Jadwiga
Sambor czy Edward Stachurski5.

Poszukiwanie słów kluczy rozumianych jako centra tematyczne, wykładniki
aktualnych tematów społecznych, pozostających w ścisłej relacji z tekstami two-
rzonymi na bieżąco, będącymi doraźnymi opisami i komentarzami rzeczywistości
w odniesieniu do badań nad dawną polszczyzną, musi podlegać stosownym mody-
fikacjom. Dostępności tekstów, umiejętności ich tworzenia, powszechności udzia-
łu oraz dynamiki powstawania nie da się porównywać ze współczesnymi. Można
jednak podejmować próbę zdania sprawy z tematów istotnych, która oparłaby się na
konkretnym doborze tekstów, np. pochodzących z druków ulotnych lub prasy co-
dziennej. Byłaby to siłą rzeczy próba bardziej statyczna niż dzisiejsze ze względu
na mniejsze możliwości przeprowadzania systematycznych sond (np. z dokładnością
nie co do dnia czy miesiąca, ale do dziesięcioleci). Jest to zatem raczej poszukiwa-
nie nasilenia występowania pewnych słów w danym czasie niż bezwzględnej licz-
by wystąpień. Z uwagi na brak regularności powstawania tekstów, nakład i tempo
pracy, kanał odbioru, recepcję, elitarność piśmiennictwa czy wreszcie wybór źródeł,
jakie dotrwały do naszych czasów, liczba poświadczeń poszczególnych form wy-
razowych nie przesądza o rzeczywistej częstotliwości użycia w tamtych czasach.
Mimo że reprezentatywność nie może być mocną stroną w badaniach języka daw-
nego, a frekwencja nie jest kryterium przesądzającym o wadze słowa w kulturze
(por. np. Wierzbicka6), wielomilionowe próby wyrazów i narzędzia do ich przeszu-
kiwania pozwalają dziś na znacznie większe przybliżenia niż dotąd.
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7 Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał
L. Górski, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 6,
http://www.nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf [dostęp 15.03.2016].

8 Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r.
Perspektywy i problemy, „Prace Filologiczne” 2014, nr 65, s. 211.

KORPUSY HISTORYCZNE

Podstawę materiałową do badań tego rodzaju dają będące in statu nascendi
korpusy polszczyzny dawnej – nowość w polskiej lingwistyce korpusowej. Oto lista
przedsięwzięć ułożona według chronologii opisywanego materiału:

 
• Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego przygotowana

w Pracowni Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN przez zespół
pod kierunkiem Wacława Twardzika. Dostępna na płycie DVD (2006) i (z mo-
dyfikacjami) jako Korpus tekstów staropolskich do roku 1500 na stronie https://
www.ijp-pan.krakow.pl/publikacje-elektroniczne/korpus-tekstow-staropolskich.
Jeszcze w 2012 roku pisano: „To jak dotąd jedyny korpus historyczny języka
polskiego”7. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Elektronicznego Korpu-
su Tekstów Staropolskich do 1500 r. (szacowana objętość to milion segmentów)
oraz Elektronicznego Tezaurusa Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego.
Będzie to „największa baza polskiego piśmiennictwa do 1500 r.”8.

• Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka powstający w Pracowni Edy-
torstwa Źródeł Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego pod
kierunkiem Anny Skolimowskiej, http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl.

• Korpus polszczyzny XVI wieku. Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie
narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów testowych korpusu przygo-
towywany przez zespół toruńskiej Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku
Instytutu Badań Literackich PAN pod kierunkiem Patrycji Potoniec. Zakoń-
czenie pierwszego etapu prac obejmującego transliterację 272 źródeł planowane
jest na 2017 rok, http://www.spxvi.edu.pl/korpus/.

• Korpus IMPACT obejmuje zestaw wybranych dokumentów historycznych
z lat 1570–1756 udostępniony przez Zespół Bibliotek Cyfrowych Poznańskie-
go Centrum Superkomputerowo-Sieciowego wraz z wyszukiwarką opracowaną
pod kierunkiem Janusza S. Bienia, http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/pl/IMPACT
_GT_2/.

• Elektroniczny korpus tekstów polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.) „Korba”
powstaje w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII–XVIII wieku Instytutu
Języka Polskiego PAN przy udziale Zespołu Inżynierii Lingwistycznej Instytutu
Podstaw Informatyki PAN, projekt realizowany w latach 2013–2018 pod kie-
runkiem Włodzimierza Gruszczyńskiego, https://korba.ijp-pan.krakow.pl.

• Projekt Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830–1918
z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni zaplanowany na lata 2013–2016
powstaje w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego pod kierunkiem Magdaleny Derwojedowej. Jednym z celów te-
go przedsięwzięcia jest stworzenie jednomilionowego korpusu języka polskiego
lat 1830–1918 wraz z analizatorem morfologicznym, www.f19.uw.edu.pl.
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9 Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Maciej Ogrodniczuk, Elektroniczny korpus tekstów
polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) – prezentacja projektu badawczego, „Polonica” 2014, nr 33,
s. 311–318.

10 Szerzej na ten temat w artykule Doroty Adamiec, Kryteria doboru tekstów do „Elektronicznego
korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)”, „Prace Filologiczne” 2015, nr 67, s. 11–20.

Oprócz publikacji elektronicznych, w których tytule umieszczono słowo korpus,
należy także wymienić następujące: 

 
• Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu – elektroniczna konkordancja

staropolska. Internetowa baza danych przygotowana w Pracowni Języka Staro-
polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN przez zespół pod kierunkiem Mariu-
sza Leńczuka, http://www.stnt.ijp-pan.krakow.pl/teksty/index/1.

• Przeglądarka wersetów równoległych szesnastowiecznych Ewangelii powstała
w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego pod kierunkiem Izabeli Winiarskiej-Górskiej. Zawiera edycje krytyczne
dziesięciu polskich translacji Ewangelii drukowanych w latach 1551–1599,
http://www.ewangelie.uw.edu.pl/.
 
Jak widać z powyższego zestawienia, w ciągu najbliższych lat współpraca

lingwistów z informatykami zaowocuje kilkoma korpusami obejmującymi mate-
riał dawnej polszczyzny. Całość będzie wymagała jeszcze wielu działań, uzupełnień
(np. o materiał z lat 1773–1829), główny zrąb jednak już powstał.

KORPUS „KORBA”

Podstawą prezentowanych tu analiz jest materiał ze wspomnianego korpusu
tekstów średniopolskich „Korba”. Zawiera on utwory z przedziału czasowego
1601–1772, docelowo będzie liczył 12 milionów segmentów9. Autorzy dążą do
zrównoważenia materiału, jednak mimo przemyślanego doboru tekstów trudno na
tym etapie prac autorytatywnie stwierdzić, czy korpus będzie reprezentatywny dla
słownictwa epoki. Zgodnie z przyjętymi założeniami za istotny uznaje się czas
powstania dzieła (podział stuleci na części), region (dzięki temu odzwierciedla m.in.
aktywność wydawniczą ośrodków – przewagę Małopolski) i charakter tekstu, który
można opisać ze względu „typ mowy” (wierszowana, niewierszowana, mieszana),
rodzaj (epika, liryka, dramat, utwory synkretyczne, wiadomości prasowe, literatura
faktograficzna, listy), gatunek (np. fraszki, sielanki, opisy podróży, lamenty, przepisy
kucharskie, romanse, tragedie), tematykę (alchemia, anatomia, architektura, filozofia,
fizyka, gramatyka, górnictwo, hutnictwo, kulinaria, matematyka, medycyna, muzyka,
obyczajowość, polityka, religia, retoryka, wojskowość, zielarstwo, żeglarstwo i in-
ne)10. Możliwość sprecyzowania kryteriów doboru materiału pozwala na stworzenie
zbioru tekstów określonego typu, zestawienie go z korpusem referencyjnym i wydo-
bycie słów kluczy.
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11 Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XVI–XVIII wieku, oprac. Antonina Keckowa, Ossoli-
neum, Wrocław 1963, s. 52 i 145.

12 Przyjrzenie się samym tylko formom fleksyjnym może być cenne. Po przeprowadzeniu analizy
morfologicznej i przyporządkowaniu ich właściwemu leksemowi część informacji, np. o braku form
pierwszej osoby, takich jak mam czy jestem powinna (coś zrobić), znika.

PRZYKŁAD

Dla przykładu wyłoniono korpus „instrukcji górniczych” (tekstów regulujących
sposób pracy w kopalniach), a następnie za pomocą programu AntConc porówna-
no go z zasobami „Korby” i wygenerowano słowa o podwyższonej w stosunku do
nich frekwencji (keywords). Oto fragment utworu, z którego pochodzą: „Pp. warcab-
ni wiarygodni mają być, aby wiernie robotnika popisywali; wieczór rozmówiw-
szy się z pp. stygarami wprzód kierat naznaczyć, trybarzów, potym walaczów, aby
z niemi senior zjeżdżał [...] A potym zszedłszy na dół litanie zwyczajne wszyscy
wespół przed zaczęciem roboty skarbowej śpiewać, po prześpiewaniu których ażeby
ośmiogodzinnej szychty nie opóźnili, więc bez utraty czasu każdy zaraz do swojej
udać się roboty powinni będą”11.

Lista pierwszych dwustu pozycji (po usunięciu słów łacińskich i synsematycz-
nych części mowy) wygląda następująco: gr[oszy], miar, soli, dróżek, będą, będzie,
sól, roboty, beczki, szychtę, szybu, łoju, beczek, powinni, robotnika, bałwanów,
robocie, oprawy, dole, zł[otych], powinien, robotnik, robotę, fl[orenów], ma, żu-
pach, kłapcia, miarki, skarbowej, szyb, tydzień, kopacz, mci, oficyjalistów, stygar,
miarę, szybika, miary, wielickich, bałwany, par, mają, komory, pp[anowie], robot-
nikowi, robota, dróg, dróżka, kłapeć, rachować, bocheńskich, myta, górach, dół,
kopaczowi, oficyjalistom, szerzyznę, płacy, dolni, należycie, powinna, den, płacić,
oficyjalistowie, żupnej, każdą, solą, każdy, górę, żup, łój, żupy, komorze, szybik,
wieliczce, beczkę, powinno, komorach, żupie, miarek, stygarowie, dwóch, robić,
bałwana, kliny, cieśle, pieca, ognia, powinny, frochtarze, garce, piecowi, piecowych,
bałwan, szychta, dolnych, każdego, należało, dołu, złp, sposobem, robią, ściany,
kopackiej, końcy, kłapcie, solach, szycht, pisać, osobna, stygarów, szychty, wszerz,
miejscach, komór, osady, skarbowi, bochni, frochtarz, krakowskich, podżupek,
wyboja, wybój, każdym, karani, robót, rachując, wyżej, żupa, doglądać, kieratu,
kopacza, kłapci, seraf, spód, starejsi, wielickiej, zjeżdżać, piszą, winą, statek, dawać,
frochtarzów, imć, otworu, podobnymże, podżupka, szybem, szybikach, walaczów, wa-
lenia, warcabni, wynosków, odbierać, skarbowych, potrzeba, ławy, gór, instrukcja,
górą, pisze, kwartał, kamieniu, dolnym, janina, mazowieckich, pakunku, szromy,
walacze, wybojami, skarb, piec, statki, skarbu, zwierzchności, okoliczności, górami,
mieć, kolekty, ściana, cetnarów, danielowiec, hutmani, kaszt, lampy, majster, otwór,
robotnikiem, robotników, rumów, skarbowego, wyboje, wymierzyło, żupna, regestru,
osobliwie, wzwyż, złotemu, buna, dolnego.

Choć analiza treści słów kluczy nie jest przedmiotem tego artykułu, warto
zauważyć, że na ich liście znalazły się m.in. rzeczowniki będące nazwami osób
różnej specjalności i rangi, obiektów związanych z infrastrukturą kopalni, sprzętów,
zasobów mineralnych, należności finansowych i powinności zawodowych. Tekst
jest utrzymany w stylistyce instrukcji, stąd obecność charakterystycznych form cza-
sownikowych, takich jak powinni, mają, należy, musi (coś zrobić)12. Ogląd słów
kluczy potwierdza intuicję – odzwierciedlają one tematykę utworu i charakterystycz-
ne elementy średniopolskiej rzeczywistości górniczej. 
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13 Serdecznie dziękuję Prof. Markowi Łazińskiemu za możliwość uczestnictwa w seminarium Me-
tody korpusowe w pracy filologa, które odbywało się na Wydziale Polonistyki UW w roku akademic-
kim 2014/15.

CEL, MATERIAŁ I METODA

Skromnym, a zarazem głównym celem niniejszego artykułu jest przegląd form
wyrazowych rzeczowników o najwyższej frekwencji, pochodzących z tekstów
polskojęzycznych XVII i XVIII wieku. Praca ta, sytuująca się nieco z boku głów-
nego nurtu refleksji nad słowami kluczami, nawiązuje tematycznie do badań
słownictwa z wykorzystaniem nowych narzędzi.

Całość materiału będącego podstawą analiz liczy 9 572 149 segmentów (word
tokens) i 797 876 typów słów (word types) pochodzących z 653 tekstów. Do badań
wykorzystano program AntConc w rozszerzonej wersji 3.5.0 z 2015 roku13. Pozwala
on zarówno na wygenerowanie listy słów (word list), jak i słów kluczy (keywords),
a także na jej porządkowanie według wybranych kryteriów. Z uwagi na specyfikę
materiału i założony cel zastosowano sortowanie według frekwencji wystąpienia
formy wyrazu.

Kolejność postępowania badawczego była następująca:
 

1. Wygenerowano listę słów liczącą 798 013 pozycji.
2. Wybrano wszystkie rzeczowniki, których przynajmniej jedna z form odmiany

przekroczyła tysiąc wystąpień. Okazało się, że lista zawiera sto pozycji.
3. Uzgodniono warianty morfologiczne, fonetyczne, pisowniowe, ustalono postać

mianownika i przypisano formy deklinacyjne.
4. Odtworzono i zestawiono listę paradygmatów wymaganą przez program Ant-

Conc z uwzględnieniem możliwych postaci graficznych poszczególnych form.
Oto przykładowy fragment:
 
czas → [czas] [czasu] [czasowi] [czasem] [czasie] [czaśie] [czasy] [czasow] [czasów] [czasom]

[czasami] [czasámi] [czasach] [czasách] [czás] [czásu] [czásem] [czásie] [czáśie] [czásy] [czásow]
[czásów] [czásom] [czásach] [czásami] [czásách] 

 
panna → [panna] [panná] [panny] [pannie] [pannę] [panną] [panien] [pannom] [pannami] [pan-

námi] [pannach] [pannách] [pánna] [pánná] [pánny] [pánnie] [pánnę] [pánną] [pánien] [pánnom]
[pánnami] [pánnámi] [pánnach] [pánnách]

 
książę → [książę] [księcia] [książęcia] [księćia] [książęćia] [księciá] [książęciá] [księćiá]

[książęćiá] [księciu] [książęciu] [księćiu] [książęćiu] [księciem] [książęciem] [księćiem] [książęćiem]
[książęta] [książętá] [książąt] [kśiążętom] [kśięciom] [księciom] [książętom] [książętámi] [książętami]
[kśiążętámi] [kśiążętami] [książętách] [książętach] [kśiążętách] [kśiążętach] [xiążę] [xięcia] [xiążęcia]
[xięćia] [xiążęćia] [xięciá] [xiążęciá] [księćiá] [xięćiá] [xiążęćiá] [xięciu] [xiążęciu] [xięćiu] [xiążęćiu]
[xięciem] [xiążęciem] [xięćiem] [xiążęćiem] [xiążęta] [xiążętá] [xiążąt] [xięćiom] [xiążętom] [xiążę-
támi] [xiążętami] [xiążętach] [xiążętách]

 
5. Po zsumowaniu liczby wystąpień form deklinacyjnych dla poszczególnych stu

rzeczowników otrzymano listę rzeczywistej frekwencji leksemów. 
6. Aby zwiększyć stopień pewności, że w wykazie znajdą się rzeczowniki o frek-

wencji powyżej tysiąca, poszerzono go o kolejne, których suma frekwencji
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14 Dzięki odpowiednim znacznikom formy łacińskie w Korpusie „Korba” nie będą się ujawniały.

poszczególnych form odmiany przekracza tysiąc wystąpień. W ten sposób
uzyskano 240 rzeczowników o najwyższej frekwencji w obrębie badanego ma-
teriału, z czego w przypadku pierwszych 140 (lista A) zliczono dokładnie su-
mę frekwencji wszystkich form, a w przypadku kolejnych stu przyjęto dane
szacunkowe.

7. Ostateczna lista (B) zawiera alfabetyczny wykaz 240 rzeczowników o frek-
wencji wyższej niż tysiąc wystąpień. Forma podstawowa podawana jest w pi-
sowni współczesnej.

UWAGI

Praca wymagała zmierzenia się z typowymi problemami, z jakimi borykają się
osoby analizujące historyczny materiał językowy, takimi jak określenie wartości
form gramatycznej i znaczeń, ujednoznacznienie nieprzewidzianych i nieprzewi-
dywalnych wariantów morfologicznych, fonetycznych i graficznych (kreskowania
liter oznaczających zarówno samogłoski, jak i spółgłoski, np. 'wycináć, oraz w za-
kresie pisowni łącznej lub rozdzielnej). Kwestie te mogą w znaczący sposób wpły-
wać na wynik pomiarów, np. formy odmiany rzeczowników koło czy siła mogłyby
być również formami innych części mowy, nieanalizowany w tym artykule cza-
sownik być w 3. osobie liczby pojedynczej w pisowni iest liczy 38 845 wystąpień,
jest 10 963, w połączeniu toiest (niezależnie od tego, czy jest to oryginał, czy błąd
w przepisywaniu) 881 wystąpień, w postaci tojest – 13.

Aby określić formę podstawową i rozstrzygnąć o rzeczywistej obecności rze-
czownika, przeprowadzano testy. Na przykład postać miedzy, licząca 4408 wy-
stąpień, mogła być zarówno wykładnikiem odmiany rzeczownika miedza, jak
i przyimkiem. Sprawdzono dla porównania frekwencję innych form odmiany i otrzy-
many wynik: miedza – 2, miedzá – 1, miedzą – 6 wystąpień przesądził o usunięciu
tej formy z listy. Formy takie jak myśli, woli, których znaczna część kontekstów
potwierdzała przynależność do paradygmatu rzeczownikowego, pozostawiono.
W przypadku wysokiego stopnia synkretyczności form trudnych do określenia bez
szczegółowej analizy przykładów sporadycznie zdecydowano się zamieścić paradyg-
mat niepełny, pozbawiony form identycznych. Dotyczy to np. rzeczownika rzeka,
którego forma biernika liczby pojedynczej rzekę może być homonimiczna z formą
1. osoby liczby pojedynczej czasownika, czy rzeczownika droga, którego dopełniacz
liczby pojedynczej może być homonimiczny z formą przymiotnikową. W sytuacjach
wątpliwych sumowano wystąpienia (suma niebudzących wątpliwości form odmia-
ny musiała przekraczać tysiąc) i na tej podstawie podejmowano decyzję, czy rze-
czownikiem podstawowym będzie wino czy wina, dobro czy dobra, stop czy stopa.
Nie brano pod uwagę prawdopodobnych przymiotników substantywizowanych,
takich jak złoty, drogi, zły, święty.

Dopiero szczegółowa analiza kontekstów pozwoli zdefiniować znaczenia i odpo-
wiedzieć na pytanie, czy miłość to nazwa uczucia, czy element zwrotu grzecznościo-
wego, jaka jest proporcja łacińskich form nos, soli w stosunku do polskich itd.14
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Na obecnym etapie prac celem było wyzyskanie blisko 10-milionowego materiału
do wydobycia rzeczowników o frekwencji powyżej tysiąca.

WYNIKI

Lista A: rzeczowniki o frekwencji powyżej tysiąca. Gwiazdką oznaczono te,
których żadna pojedyncza forma fleksyjna nie przekracza tysiąca wystąpień. Lista
uporządkowana jest według frekwencji:

 
pan 27564, bóg 23675, król 19561, czas 18646, rok 18285, człowiek 16296, dzień 15301, miasto

15248, rzecz 13750, ziemia 11883, miejsce 11271, prawo 10971, syn 10040, serce 9930, świat 9773,
woda 9630, ręka 9525, część 9451, raz 9345, wojsko 9090, kościół 8346, lud 8205, dom 8058, ojciec
7844, głowa 7769, strona 7681, słowo 7607, oko 7532, góra 7199, sposób 7050, śmierć 6855, droga
6788, niebo 6774, książę 6135, potrzeba 6131, sprawa* 5980, morze 5748, krew 5617, dusza 5560,
miłość 5553, pani* 5302, ciało 5276, ogień 5222, wiara 5214, rada 4982, koń 4837, noc 4801, biskup
4794, Polska 4790, Jan* 4757, wojna 4736, brat 4712, królestwo 4705, imię 4617, panna* 4523,
pokój 4513, grzech 4434, wiek 4412, mila 4370, słońce 4321, pole 4309, poseł* 4304, drzewo 4291,
cnota 4222, wola 4087, cesarz 4073, moc 4059, osoba 4055, siła 4041, koniec 4022, łaska 4022,
wino* 4008, hetman 3984, żona 3950, przyczyna 3950, życie 3945, list 3889, mąż 3885, nauka 3814,
koło 3797, ojczyzna* 3744, noga 3714, naród* 3704, żywot 3651, rozum 3634, Chrystus 3552, dwór
3551, rzeka 3493, złoto* 3475, korona 3456, linia 3411, duch* 3383, zdrowie 3365, dobro* 3337,
powietrze 3203, krzyż* 2986, sława 2917, księga* 2872, szkoda* 2864, głos 2856, sąd 2815, myśl
2791, zamek 2774, wolność* 2665, marszałek* 2622, wojewoda 2622, choroba* 2595, Rzym 2578,
Turek* 2535, drzwi 2484, twarz 2439, chwała* 2397, starosta* 2393, matka* 2380, obóz* 2375,
robota* 2346, chleb* 2343, żal* 2244, sejm* 2211, bok 2166, Rzeczpospolita 2136, pomoc* 2072,
obraz 2067, ostatek* 2042, zakon* 2014, wieś 1985, człek* 1926, dekret* 1924, chałupa* 1902, Piotr*
1875, rozdział* 1841, wierzch 1840, pieśń 1774, piec* 1723, prowincja* 1690, dziecko 1598, pieniądz
1541, kształt 1392, zło* 1382, stopa* 1333, Rzplita 1251.

 
Lista B: 240 rzeczowników o najwyższej frekwencji w badanym materiale – ko-

lejność alfabetyczna:
 
August, biskup, bok, bóg, brama, brat, brzeg, bydło, centrum, cesarz, chałupa, chęć, chleb, chłop,

chorągiew, choroba, Chrystus, chwała, ciało, ciepło, cnota, cyrkuł, czas, część, człek, człowiek, dekret,
dobra, dom, droga, drzewo, drzwi, duch, duchowny, dusza, dwór, działo, dziecko, dzień, figura,
fortuna, głos, głowa, gniew, godzina, góra, grób, grunt, grzech, grzywna, gwałt, gwiazda, herb,
hetman, honor, imię, izba, Jan, Jezus, język, kamień, kanclerz, koło, kometa, koniec, koń, korona,
korzeń, kościół, kość, kraj, krew, król, królestwo, królewic, królowa, krzyż, ksiądz, książę, księga,
kształt, kwadrat, liczba, linia, list, lud, łaska, łokieć, łut, łza, marszałek, matka, mąż, męka, miasto,
miecz, miejsce, mila, miłość, moc, morze, Moskwa, mość, mowa, msza, mur, myśl, naród, natura,
nauka, niebo, niewola, noc, noga, nos, obiad, obóz, obraz, obrona, ogień, ojciec, okno, oko, osoba,
ostatek, pałac, pan, pani, panna, państwo, papież, para, piechota, pieniądz, piec, pieśń, Piotr, pismo,
początek, pokój, Polak, pole, Polska, południe, pomoc, poseł, potrzeba, powietrze, pożytek, północ,
praca, prawda, prawo, proch, prowincja, przyczyna, punkt, rada, rana, raz, ręka, robota, rok, rozdział,
rozum, ryba, rząd, rzecz, Rzeczpospolita, rzeka, rzplta, Rzym, sąd, sejm, sejmik, sen, serce, siła, skutek,
sława, słońce, słowo, sługa, sól, sposób, sprawa, stan, Stanisław, starosta, stół, stopa, strona, syn,
szczęście, szkoda, sztuka, ściana, śmierć, świat, trzęsienie, Turek, twarz, tydzień, tytuł, Warszawa,
wesele, wiadomość, wiara, wiatr, wiek, wierzch, wieś, wino, władza, własność, włosy, woda, wojewoda,
województwo, wojna, wojsko, wola, wolność, wieś, wschód, wyspa, wzrok, zakon, zamek, zboże,
zdrowie, ziele, ziemia, złość, złoto, znak, zwyczaj, żal, żona, życie, żywot. 
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ANALIZA I WNIOSKI

Do badań wybrano wszystkie formy odmiany rzeczownika o frekwencji wyższej
niż tysiąc wystąpień. Mieszczą się one wśród pierwszych około 670 na 797 876
wszystkich typów słów. Wyodrębnienie kategorii znaczeniowych wymaga zdefinio-
wania znaczenia – na etapie pracy z inwentarzem słów nie jest to możliwe. Zarys
ogólny mógłby jednak wyglądać następująco: części ciała (głowa, ręka, noga, bok,
stopa, twarz, nos, oko, włosy, serce, kość, krew), nazwy miary czasu, wagi i odleg-
łości (łut, stopa, łokieć, mila, dzień, tydzień, rok), hierarchia państwowa, kościelna
i społeczna – nazwy godności i urzędów (król, królewicz, książę, kanclerz, marsza-
łek, hetman, wojewoda, starosta, cesarz, papież, biskup, ksiądz, pan, pani, sługa),
nazwy stopnia pokrewieństwa (matka, ojciec, brat, mąż, żona, dziecko, syn), nazwy
domów, pomieszczeń mieszkalnych i ich elementów konstrukcyjnych (pałac, za-
mek, chałupa, dom, dwór, izba, mur, ściana, brama), nazwy emocji (złość, żal,
gniew), inne abstracta (miłość, własność, wolność, niewola, prawda, wiara, honor,
szczęście, myśl, chęć, moc, rozum, cnota, grzech, łaska, życie), imiona (Jan, Piotr,
Stanisław), nazwy miast i państw (Rzym, Warszawa, Moskwa, Rzeczpospolita),
nazwy jednostek wojskowych (chorągiew, piechota), nazwy narodowości (Polak,
Turek), słownictwo matematyczne (bok, kwadrat, liczba, linia), nazwy przyrodnicze
(ogień, ziemia, powietrze, woda, niebo, słońce, gwiazda, kometa, wiatr, morze,
rzeka, wyspa, brzeg, świat, natura, ziele, zboże), nazwy obszarów i jednostek admi-
nistracyjnych (województwo, państwo, kraj, miasto, wieś, prowincja, królestwo),
pory dnia i nocy, kierunki geograficzne (dzień, noc, południe, północ, zachód),
nazwy zwierząt (bydło, ryba, koń).

Warto dostrzec także, że na szczycie listy – pierwszych trzech miejscach pod
względem częstości wystąpień – znajdują się słowa pan, Bóg i król. W przyszłości
można by porównać wyniki z podobnymi opracowaniami dotyczącymi epok sąsia-
dujących i stworzyć postulowaną wielokrotnie przez badaczy siatkę porównawczą
leksyki historycznej i współczesnej.

ZAKOŃCZENIE

Możliwość pracy z materiałem pochodzącym z jednego z największych kor-
pusów tekstów historycznych w Europie odkrywa nowe ścieżki badawcze. Daje na-
dzieje na poznanie słów najistotniejszych dla osób posługujących się polszczyzną
XVII–XVIII wieku. Przedstawione tu wyniki należy traktować orientacyjnie, jako
wyraz tendencji i zarys proporcji. Zgodnie z zastrzeżeniem, że kryterium frekwen-
cji nie musi przesądzać o „kluczowości” słowa, warto dostrzec, że w odniesieniu
do materiału historycznego pozwala ono domyślać się ukrytego za nim świata.
Poszukiwanie słów najczęstszych, najważniejszych, sztandarowych, kluczowych
wpisuje się w dociekania Anny Wierzbickiej (2007), Walerego Pisarka (2002)
i współczesnych językoznawców korpusologów. Z jednej strony nawiązuje do kla-
sycznych badań słownictwa (np. Kuraszkiewicz 1969), z drugiej otwiera się na takie
operacje, jakie dla języka prasy PRL proponuje Adam Pawłowski w realizowanym
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15 http://clarin.pelcra.pl/chronopress/.

przez siebie projekcie ChronoPress15. Wydaje się, że warto także pomyśleć o przy-
jęciu wypadkowej metody statystycznej i kulturowej jako adekwatnej do badania
wielkich zbiorów leksykalnych.

Wniknięcie w językowego ducha odległej epoki jest zadaniem trudnym. Wy-
maga mierzenia się z problemami typowymi dla twórców korpusów tekstów hi-
storycznych – różnorodną grafią, dawnymi formami odmiany, nieczytelnościami.
Czynniki te i inne wpływają na ostateczny wynik badań, dlatego niniejszy artykuł
należy traktować jako badawczy rekonesans.
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KEYWORDS IN HISTORICAL MATERIAL – CHALLENGES AND CONSTRAINTS

Summary

The article Keywords in Historical Material – Challenges and Constraints is an attempt
to present the use of currently developed, multimillion lexical databases. The author reviews
currently created corpora of Polish historical language and evaluates possibilities of extracting
keywords in the old language material similar to undertakings relating to the contemporary
language. Based on usage frequency, she selects 240 top ranking words in the material
Electronic Corpus of the 17th and 18th Century Polish Texts (up to 1772) “Korba”. It is an
introduction to further analyses and comparisons.
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2 Zdaniem niektórych badaczy istnieje różnica między wyrażeniami „słowo klucz” i „słowo klu-
czowe”: pierwsze należałoby do nauki o języku i dyscyplin pokrewnych, natomiast drugie do infor-
matologii (por. Bojar 2002). Chociaż oba znaczenia są niemal synonimiczne (różni je nie tyle treść,
co kontekst zastosowania i funkcja), dla zachowania spójności metodologicznej podział ten będzie
w niniejszym artykule respektowany. W dalszej części artykułu będą stosowane zamiennie nazwy
„słowa klucze” i „słowa tematyczne”.

3 Strategia tytułowania publikacji zmieniała się w ciągu stuleci. W zasadzie do drugiej połowy
dziewiętnastego wieku można mówić o wielozdaniowych tytułach opisowych, pełniących funkcje
dzisiejszego abstraktu i perytekstu (tytuł taki informował, streszczał, objaśniał i zachęcał do zakupu).
W okresie późniejszym, przede wszystkim w wieku dwudziestym, tytuły zaczęto skracać, a funkcje
informacyjne lub perswazyjne przejęły inne fragmenty publikacji (tylna okładka, skrzydełka oprawy,
przedmowa), a częściowo także teksty istniejące poza jej fizyczną formą, lecz z nią powiązane (za-
powiedzi, recenzje), określane jako epitekst (por. Genette 1987).
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SŁÓW KLUCZY I NEOSEMANTYZMÓW.
KONCEPTUALIZACJA CZASU W KORPUSACH CHRONOLOGICZNYCH1

WSTĘP

Termin  s ł o w o   k l u c z  funkcjonuje dziś w informatologii, informatyce, me-
dioznawstwie, literaturoznawstwie i lingwistyce, a ponadto – jako motywowana
semantycznie, a przez to czytelna metafora – także w języku ogólnym. Jego kariera
i niewątpliwa użyteczność związane są z rosnącą potrzebą syntetyzowania infor-
macji rozproszonej w niemal bezkresnej przestrzeni Internetu – nie tylko w tekstach
nowotworzonych, lecz także powstałych w minionych wiekach i dziś digitalizowa-
nych. Dla informatologa  s ł o w o   k l u c z o w e2,  podobnie jak   h a s ł o   p r z e d -
m i o t o w e   i  d e s k r y p t o r,  jest fragmentem mikroopisu tekstu – na ogół, ale nie
wyłącznie, naukowego lub medialnego – i służyć ma jego wyszukaniu, klasyfiko-
waniu i/lub pozycjonowaniu w systemie informacyjnym (por. Ścibor 1999; Bojar
2002; Babik 2010). Warto pamiętać, że syntetyzowanie treści dokumentu ma kilka
poziomów: pierwszym jest tytuł3, drugim abstrakt, streszczenie lub lid (charaktery-
zuje je struktura narracyjna), trzecim lista słów kluczy (deskryptorów, haseł przed-
miotowych). Podstawowa różnica między słowami kluczowymi z jednej strony
a hasłami przedmiotowymi i deskryptorami z drugiej jest taka, że te ostatnie do-
bierane są z tzw. słownika kontrolowanego danej dyscypliny, czyli zamkniętego
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i ustalonego a priori zbioru terminów, podczas gdy repertuar potencjalnych słów
kluczy nie jest ograniczony, przynajmniej pod względem semantycznym. Ponieważ
katalogowane dokumenty są na ogół wielotematyczne, w praktyce pełne mikroopisy
tworzone są przez zestawy kilku terminów, wskazujących na treści najważniejsze,
najbardziej reprezentatywne, pozwalające na wyszukanie w systemie bazodanowym
lub w sieci WWW (Babik 2010; Malak 2012).

Lingwistyczne podejście do procesu generowania i funkcji słów kluczy jest
w ogólnych zarysach podobne do informatologicznego, aczkolwiek ma pewne cechy
specyficzne. Owa specyfika wynika nie tyle z treści syntetyzowanych dokumentów,
co z bardziej zróżnicowanych celów badań oraz właściwości przestrzeni cyfrowej,
w której przebiega dziś większość komunikacji piśmienniczej. O ile perspektywa
informatologiczna, jak wyżej wspomniano, jest zorientowana na charakterystykę
konkretnych dokumentów i ma umożliwić ich wyszukanie lub pozycjonowanie
(nawet w kolekcjach o objętości dziesiątek milionów pozycji), o tyle dla lingwistyki
dokument jako jednostka badawcza nie jest szczególnie istotny. Celem lingwistów
jest natomiast eksploracja danych tekstowych, dopuszczająca analizę dowolnych
strumieni informacji zagregowanej, pochodzącej z różnych kanałów komunikacji.
Słowa roku, miesiąca, tygodnia czy dnia – określane metaforycznie jako „słowa
na czasie” – są właśnie efektem takiej eksploracji: ujawniają tematy dominujące
w komunikacji w danym okresie, nie służą jednak tworzeniu charakterystyk meta-
informacyjnych poszczególnych dokumentów. Tym, co łączy oba podejścia do prob-
lematyki słów kluczy (kluczowych, tematycznych), jest przekonanie, że wyrażają
one w największym możliwym skrócie, a mimo to skutecznie i komunikatywnie,
najważniejsze treści zawarte w danych tekstowych. 

SŁOWA KLUCZE A „CZYTANIE WSPOMAGANE”

Rewolucja cyfrowa, poprzedzona skokowym wzrostem produkcji drukowanej
w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, doprowadziła do tego, że pełne skupienia,
wnikliwe i pogłębione czytanie niewielkiej liczby tekstów, charakterystyczne dla
kultury osiemnastego i dziewiętnastego wieku, stało się nieefektywne. Dotyczy to
zresztą nie tylko tzw. czytelnika ogólnego. Nieznana wcześniej masowość produkcji
tekstów i intensywność ich wymiany sprawiły, że nawet profesjonaliści utracili
możliwość samodzielnego śledzenia piśmiennictwa w poszczególnych dyscyplinach
nauki (por. Lem 1999; Cortada 2002, 2012; Castells 2007).

Przyswajanie nowej wiedzy, stanowiące podstawowy mechanizm adaptacji homo
sapiens do zmieniającego się środowiska informacyjnego, może jednak dokonywać
się z pomocą technologii automatycznego przetwarzania języka (natural language
processing – NLP). Podobnie jak inne rozwiązania inżynieryjne, służące przekra-
czaniu granic fizycznych i zdolności kognitywnych człowieka, NLP umożliwia
prowadzenie analiz wielkich zbiorów tekstów (analiza big data), wydobywanie
z nich potrzebnych treści i ich klasyfikowanie.

Warto więc w tym miejscu postawić pytanie, czy syntetyzowanie informacji
zawartej w wielkich masach tekstu za pomocą narzędzi NLP może być traktowane
jako  n o w a   f o r m a   l e k t u r y.  Jeżeli czytanie zdefiniuje się jako  a k w i z y c j ę
w i e d z y   p r z e z   i n t e r a k c j ę   c z ł o w i e k a   i   t e k s t u,  aktywne współ-
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uczestnictwo w tym procesie komputerów i oprogramowania, wykraczające poza
funkcję nośnika, nie powinno być problematyczne. W literaturze przedmiotu istnieje
zresztą pojęcie distant reading (por. Moretti 2013), które należałoby określić jako
c z y t a n i e   w s p o m a g a n e:  polega ono właśnie na automatycznym wydobywa-
niu potrzebnej czytelnikowi informacji. Jego efektem mogą być streszczenia, info-
grafiki, mapy geolingwistyczne, a także listy słów kluczowych lub tematycznych.

Automatyczną ekscerpcję „słów na czasie” można więc rozumieć jako jedną
z metod czytania wspomaganego komputerowo. Polegałoby ono na monitorowaniu
strumienia danych tekstowych w wybranych kanałach komunikacyjnych i wydo-
bywaniu z nich tych leksemów, które – według przyjętych założeń – można uznać
za reprezentatywne dla szczególnie znaczących zjawisk i procesów zachodzących
w świecie pozajęzykowym. Badany obieg komunikacyjny można definiować, sto-
sując dowolne kryteria, na przykład gatunkowe (teksty medialne, literackie, użyt-
kowe, blogi, zapisy komunikatorów), stylistyczne (proza, poezja, dialog, tekst
opisowy), socjologiczne (język grup wiekowych, zawodowych, społecznych) lub
chronologiczne (teksty określonej epoki).

Można w tym kontekście przypomnieć, że czynność lektury przeszła w ciągu
wieków liczne przeobrażenia (por. Ong 1992; Manguel 1996; Chymkowski 2004;
Havelock 2006; Vandendorpe 2008) i opisana tutaj zmiana nie jest niczym nie-
zwykłym – wpisuje się w ciąg efektów ubocznych towarzyszących tzw. rewolucjom
medialnym lub przemianom technologicznym (por. Góralska 2012). Wynalazek
pisma i jego upowszechnienie w starożytności lub (stosowanie do regionu) we
wczesnym średniowieczu zepchnęły na margines kulturę oralną, wymagającą do-
skonałych zdolności pamięciowych. W Europie wczesnośredniowiecznej nowością
było „czytanie oczami” – ciche, zindywidualizowane i szybsze od głośnej, publicz-
nej lektury. Znany jest fragment Wyznań św. Augustyna, w którym autor pisze o tej
szczególnej umiejętności, jaką posiadał Ambroży, biskup Mediolanu: „Gdy czytał,
oczy przebiegały stronice, a umysł rozważał treść tekstu, język zaś był bezczynny
i żaden dźwięk nie dobywał się z ust” (Augustyn 1987: 141). Jeśli autor tych słów
uznał za godne uwagi podjęcie tematu cichej lektury w swoim dziele, musiał mieć
ku temu podwód: było to zapewne zjawisko rzadkie, wyjątkowe, dla niektórych
wręcz szokujące. We wczesnej starożytności ten sposób lektury w zasadzie nie był
znany: „dziś bowiem właściwie bez poważnych zastrzeżeń przyjmuje się, że sta-
rożytni Grecy nie znali pojęcia czytania po cichu, a w każdym razie lektura tego
typu, przynajmniej w okresie klasycznym, była czymś bardzo rzadkim” (Chym-
kowski 2004: 79). Umiejętność taką miał posiadać na przykład Aleksander Wielki
(Chymkowski 2004: 79). Z kolei wynalazek druku wywołał lawinę zdarzeń, których
efektem było upowszechnienie umiejętności czytania na skalę masową, a dzięki
lekturze – szeroki dostęp do wiedzy, szybki rozwój nauki i głębokie przemiany spo-
łeczne (Engelsing 1973, 1974).

SŁOWA KLUCZE A KORPUSY CHRONOLOGICZNE

Słowa klucze w rozumieniu lingwistycznym wyrażają najważniejsze treści wy-
stępujące w konkretnym zbiorze tekstów i w pewnym zamkniętym okresie czasu.
Ich generowanie z zasobów sieciowych odbywa się z ustaloną regularnością – na
przykład w kolejnych dniach, tygodniach czy miesiącach. Traktowany całościowo
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4 Szeregiem czasowym nazywa się w matematyce ciąg rozłożonych na osi czasu realizacji zmien-
nej losowej. Przez zmienną losową należy rozumieć funkcję przyporządkowującą wartości liczbowe
zdarzeniom z pewnego uniwersum ontologicznego. W przypadku analizy szeregów leksykalnych (i po-
szukiwania słów kluczowych) oś czasu tworzą punkty wyznaczające rytm publikacji, zdarzeniami są
pojawiające się w strumieniu znaków leksemy, natomiast wartościami badanej zmiennej losowej są ich
częstości.

5 Por. Glass, Wilson, Gottman 1975; Gottman 1981; Pawłowski 1998, 2001, 2005; Pawłowski, Eder
2001; Eder 2008; Pawłowski, Krajewski, Eder 2010.

zbiór tekstów, z którego otrzymuje się takie dane, można określić jako  k o r p u s
c h r o n o l o g i c z n y.  Korpus taki charakteryzuje się ścisłym i wyrażonym za
pomocą metadanych uporządkowaniem sekwencyjnym tworzących go tekstów.
Dzięki temu możliwe jest tworzenie rozłożonych na osi czasu histogramów częstości
leksemów lub innych jednostek. Zważywszy że generowanie słów uznanych za zna-
czące przebiega w regularnych odstępach czasu, można przy ich opisie wykorzystać
narzędzia wizualizacji i analizy szeregów czasowych4, stosowane powszechnie
w ekonomii i w naukach społecznych, a od niedawna także w lingwistyce5.

Warto jednocześnie podkreślić, że mimo uwzględnienia zmiennej czasu korpusy
chronologiczne różnią się w istotny sposób od diachronicznych. Podczas gdy istotą
badań diachronicznych jest opis i wyjaśnienie  z m i a n  z a c h o d z ą c y c h
w   s y s t e m i e   j ę z y k a  (przede wszystkim w warstwach morfosyntaktycznej
i fonetycznej),  b a d a n i o m   c h r o n o l o g i c z n y m   p o d l e g a j ą   w y ł ą c z n i e
j e d n o s t k i   n i e z m i e n n e   p o d   w z g l ę d e m   b u d o w y  (jednolite typogra-
ficznie i ortograficznie). Wyjątkiem od tej reguły jest zjawisko neosemantyzacji,
przy którym forma leksemu może pozostać niezmienna, ewoluuje natomiast jej
znaczenie – takie badania są możliwe do przeprowadzenia również w korpusach
chronologicznych (problem ten zostanie omówiony w dalszej części artykułu).

Z oczywistych względów ciąg  r ó ż n y c h  słów kluczy wyróżnianych w nastę-
pujących po sobie okresach nie tworzy szeregu czasowego – jest natomiast synte-
tyczną, a przez to cenną, charakterystyką przekazywanych treści. Jednak równie
wartościowe wydaje się ukazanie dynamiki frekwencji konkretnych słów kluczy
w długim okresie, ilustrujące stany poprzedzające moment „kluczowości” i nastę-
pujące po nim. Dwa problemy poznawcze wydają się dla takiej analizy szczegól-
nie ważne. Pierwszym jest zbadanie możliwości efektywnej selekcji potencjalnych
słów tematycznych wyłącznie na podstawie metod modelowania szeregów czaso-
wych. Badanie takie byłoby bez wątpienia cenne dla automatyzacji procesu wyszu-
kiwawczego. Jednak kwestią poprzedzającą opracowanie rozwiązań aplikacyjnych
powinno być zdefiniowanie pojęcia czasu w korpusach chronologicznych. W od-
różnieniu od modeli świata fizykalnego, gdzie czas można traktować jak zmienną
niezależną, w systemach społecznych jego upływ mierzy się według różnych skal.

KONCEPTUALIZACJA CZASU W BADANIACH KORPUSOWYCH

Językowa konceptualizacja czasu powstaje z połączenia apriorycznych kategorii
umysłu ludzkiego (w rozumieniu kantowskim) oraz zmysłowego doświadczenia kul-
turowego rzeczywistości pozajęzykowej. Kategorie aprioryczne, w jakie wyposażo-
ny jest umysł człowieka, pozwalają na tworzenie spójnych, jednowymiarowych
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6 Ogólne pojęcie czasu antropologicznego i rozbudowany system jego podkategorii są omówione
m.in. w pracach Małgorzaty Krzysztofik (2010, 2013). Wiele cennych spostrzeżeń na temat relaty-
wizmu czasu zawiera także artykuł Andrzeja Sicińskiego (1975).

i jednokierunkowych reprezentacji nieodwracalnego następstwa obserwowanych
zdarzeń. Doświadczenie kulturowe jest jednak bogatsze, ponieważ oprócz linear-
nej, niesie ze sobą także kolistą (cykliczną) koncepcję czasu. Co ciekawe, obraz,
jaki wyłania się z przeglądu kategorii czasu gramatycznego i leksykalnych wy-
kładników relacji czasowych, wskazuje, że w systemie polszczyzny owo wielowy-
miarowe doświadczenie modelowane jest niemal wyłącznie jako proces linearny
(por. Grzegorczykowa 2016; Sawicka 2006; Rokoszowa 1998). Także badania histo-
rycznojęzykowe są zanurzone w „podłużnym” kontinuum czasu. Jednym z wyjątków
od tej reguły jest aspekt iteracyjny czasownika, który środkami morfologicznymi
(a nie semantycznymi) wyraża cykliczność.

W badaniach korpusowych czas jest tradycyjnie kojarzony z podziałem na
lingwistykę synchroniczną i diachroniczną, ukształtowanym w pierwszej połowie
dwudziestego wieku. Jego pochodną jest rozróżnienie korpusów synchronicznych
i diachronicznych. Jak wyżej wspomniano, te ostatnie zawierają teksty z różnych,
nawet bardzo odległych okresów historycznych, pozwalające dostrzec ewolucję
języka. Natomiast korpusy chronologiczne złożone są z próbek tekstów uporząd-
kowanych na osi czasu według dat wydania lub powstania, a przy tym jednolitych
pod względem ortograficznym i typograficznym. W obu wypadkach czas, przynaj-
mniej z pozoru, ma linearną strukturę wektora biegnącego nieodwracalnie od prze-
szłości ku przyszłości.

Jednak ta powszechnie stosowana koncepcja czasu jest dość upraszczająca i nie
wystarcza do wyjaśnienia wszystkich histogramów generowanych z danych zawar-
tych w korpusach chronologicznych. Bardziej wnikliwe podejście pozwala wyróżnić
t r z y   p o r z ą d k i   p o j ę c i o w e,  dzięki którym możliwe jest uchwycenie bo-
gactwa procesów i zjawisk, jakie kryją się za pozornie prostymi szeregami frek-
wencji leksemów w kolejnych próbkach tekstowych korpusu chronologicznego.
Porządki te proponuję określić jako  s t r u k t u r a l n y,   a n t r o p o l o g i c z n y
i  m e t o d o l o g i c z n y.

P o r z ą d e k   s t r u k t u r a l n y  obejmuje wspomniane już bazowe kategorie
czasu linearnego (czyli wektora biegnącego nieodwracalnie w kierunku umownie
zwanym przyszłością) oraz kolistego (czyli powtarzalnych w nieskończoność cykli
tych samych zjawisk, zdarzeń, procesów itd.).  P o r z ą d e k   a n t r o p o l o g i c z n y
wyraża naturalną bądź kulturową genezę zjawisk, jakie kryją się za histogramami
frekwencji leksemów. W grupie tej można wyróżnić kategorie czasu astronomicz-
nego, kulturowego, politycznego i cywilizacyjnego. Trzy pierwsze mają w okresach
krótkich (maksymalnie kilkudekadowych) strukturę kolistą, natomiast perspekty-
wa dłuższa (na przykład stulecia) może ukazać także linearność, charakterystyczną
dla czasu cywilizacyjnego. Wreszcie porządek trzeci –  m e t o d o l o g i c z n y
– obejmuje formalne (matematyczne) reprezentacje czasu w porządkach antropo-
logicznym i strukturalnym.

Kategorie  s t r u k t u r a l n e  (linearność, kolistość) są intuicyjnie jasne i w tym
kontekście służą jedynie do opisu konceptualizacji czasu postrzeganego jako ele-
ment przestrzeni społecznej. Najwartościowszy składnik poznawczy w analizie sze-
regów leksykalnych stanowią bez wątpienia kategorie należące do  p o r z ą d k u
a n t r o p o l o g i c z n e g o6,  czyli tej odmiany czasu, w której zanurzone są długo-
trwałe procesy społeczne, kulturowe i gospodarcze.
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7 Źródło: http://chronopress.clarin-pl.eu/ [dostęp 25.03.2016]. Na osi odciętych przedstawiono ko-
lejne miesiące lat 1945–1954, a na osi rzędnych częstość względną leksemu.

8 Grafika ze strony narzędzia Google Trends: https://www.google.com/trends/ [dostęp 30.03.2016].
Nie podano dokładnej metody wyliczania znormalizowanych frekwencji leksemów na osi rzędnych.
Wszystkie kolejne histogramy generowane z zasobów Google Books pochodzą z cytowanej strony
WWW i były pozyskane w tym samym momencie.

C z a s   a s t r o n o m i c z n y  determinowany jest regularnym ruchem Ziemi
i ciał niebieskich. Reguluje on aktywność człowieka związaną z cyklami klima-
tycznymi, a w szczególności prace rolnicze oraz inne zjawiska zależne od pogody,
do których zaliczyć można m.in. sezonowe epidemie (np. grypę), czynności admi-
nistracyjne (np. odśnieżanie, szczepienia profilaktyczne), zachowania lub aktywności
publiczne (sposób ubierania się, uprawianie sportu), a nawet specyficzne wypadki
występujące tylko w pewnych porach roku (np. utonięcia). Korpusy tekstów rejestru-
ją w określonych momentach regularne zwiększanie się częstości występowania
słownictwa związanego z tymi właśnie obszarami tematycznymi. Jako przykłady
takiej charakterystyki chronologicznej przedstawiono histogramy leksemów żni-
wa i scarf (szalik), które w oczywisty sposób zależą od czasu astronomicznego
(rys. 1, 2).

Rys. 1. Histogram rzeczownika żniwa w korpusie ChronoPress, osadzony w czasie astronomicznym
(znormalizowane frekwencje za lata 1945–1954)7

Rys. 2. Histogram znormalizowanych częstości rzeczownika scarf (szalik) w korpusie
Google Books8
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9 Źródło: http://chronopress.clarin-pl.eu/ [dostęp 25.03.2016]. Na osi odciętych przedstawiono
kolejne miesiące lat 1945–1954, a na osi rzędnych częstość względną leksemu.

10 „Teoria”, dla której punktem wyjścia jest biblijna przypowieść o siedmiu krowach albo spe-
kulatywne wątki filozofii pitagorejskiej, pozostaje przynajmniej w części domeną wiary, a nie nauki.

C z a s   k u l t u r o w y  reguluje zjawiska, które wynikają z powtarzalności świąt
(świeckich i religijnych), rocznic i innych rytuałów kulturowych o charakterze pry-
watnym lub publicznym (można zaliczyć do tej grupy także cykliczne imprezy
sportowe). Także w tym wypadku mamy do czynienia z systematycznym pojawia-
niem się wysokiej częstości słownictwa powiązanego z zdarzeniami kulturowymi.
Rysunek 3 przedstawia znormalizowaną częstość leksemu święto, który osiąga swo-
je regularne ekstrema w kwietniu i w maju każdego roku, a dzieje się tak dlatego,
że oficjalna prasa realizowała program ateizacji społeczeństwa, polegający m.in.
na pomijaniu świąt kościelnych, zamiast których eksponowano „święta świeckie”
– wśród których najważniejszy był pierwszy maja (rys. 3).  C z a s   p o l i t y c z n y
jest determinowany regulacjami prawnymi, które określają terminy wyborów,
posiedzeń ciał kolektywnych, ogłaszania aktów prawnych, celebracji rocznic
państwowych, kampanii informacyjnych lub propagandowych etc. Podobnie jak
w przypadku czasu kulturowego aktywność polityczna przejawia się powtarzal-
nym wzrostem frekwencji stosownego słownictwa (por. Borowiec 2013).

Rys. 3. Histogram rzeczownika święto w korpusie ChronoPress, osadzony w czasie kulturowym
(frekwencje względne za lata 1945–1954)9

Wymienione tutaj cykle astronomiczne, kulturowe i polityczne są trwałe
i można uznać je za fundament stabilności społecznej, a pośrednio źródło poczucia
bezpieczeństwa. Różnica między koncepcjami czasu kulturowego i politycznego
polega głównie na tym, że zdarzenia polityczne są regulowane prawem, natomiast
cykle kulturowe mają charakter mniej formalny, ale za to utrwalony obyczajem.
Warto przy tej okazji zauważyć, że tzw. cykle gospodarcze, chętnie przywoływane
w teorii ekonomii, wydają się trudne do wychwycenia jedynie na podstawie frek-
wencji określonych leksemów. Aby je dostrzec, można na przykład rozważyć pary
terminów antonimicznych hossa, bessa, rozwój, kryzys i ich synonimów. Jednak
problemem podstawowym jest sama cykliczność zjawisk gospodarczych, która wy-
daje się być bardziej postulatem lub samospełniającą się przepowiednią niż obiek-
tywną rzeczywistością10.
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11 Jest to przeliczeniowa częstość leksemu, odpowiadająca stałej objętości korpusu (na przykład sto
tysięcy lub milion tokenów). Warto pamiętać, że normalizacja polegająca na proporcjonalnym przeli-
czeniu częstości jest jedynie uproszczeniem, ponieważ między frekwencją leksemu a wielkością próby
zależność jest nieliniowa.

Czwarty rodzaj czasu, należący do porządku antropologicznego, określony tutaj
jako  c z a s   c y w i l i z a c y j n y,  jest zjawiskiem tak ważnym, że należy poświęcić
mu więcej miejsca. Jego koncepcja wyrasta z teorii długiego trwania (longue durée),
kojarzonej z francuską szkołą Annales i pracami jej przedstawicieli (Braudel 1958;
por. także Sowa 2008: 130–132). Zgodnie z tą teorią procesy historyczne mają pod-
łoże ekonomiczno-społeczne i rozwijają się przez wieki, a zdarzenia jednorazowe
o charakterze anomalii (na przykład wojny, epidemie, katastrofy naturalne, zmia-
ny dynastyczne) mogą takie trwałe trendy kulturowe jedynie chwilowo zaburzać,
ale nie powstrzymywać. W tym duchu (chociaż wiele lat wcześniej) wypowiadał
się antropolog kultury Norbert Elias. Dostrzegał on trwającą przez wieki powol-
ną ewolucję kulturowych manifestacji popędów, której początku należy szukać
w głębokim średniowieczu: „Jakkolwiek więc przebiegają, zwłaszcza obserwowane
z bliskiej perspektywy, owe krzyżujące się ruchy, owe przypływy i odpływy fal
niosących już to zacieśnienie, już to rozluźnienie więzów, kierunek główny ewolucji
– tak jak rysuje się ona dotąd – jest ten sam, bez względu na rodzaj popędów i ich
manifestacji. Krzywa ewolucji popędu płciowego, ogólnie biorąc, przebiega w pro-
cesie cywilizacji równolegle do krzywych innych manifestacji popędów, jeśli na-
wet w szczegółach zachodzić mogą między nimi różnice socjogenetyczne” (Elias
1980: 268). Ta wyobrażona „krzywa ewolucji popędów” ma niewątpliwie swoją
werbalną reprezentację, którą, dysponując odpowiednimi korpusami i nie bez trud-
ności typowych dla analiz semantycznych, dałoby się wyrazić w postaci szeregu
leksykalnego wygenerowanego ze strumienia danych tekstowych. W podobnym
duchu Marek Łaziński wyraża się o grzecznościowej zasadzie „ograniczania bez-
pośredniości”, którą przedstawia jako długotrwały, wielopokoleniowy i jednokie-
runkowy proces stopniowego oddalania się nazw poprawnych politycznie od cech,
które w przeszłości były podstawą stygmatyzacji (Łaziński 2014: 131). Owo ogra-
niczanie bezpośredniości byłoby więc jednym z trendów cywilizacyjnych i kultu-
rowych, które można badać w perspektywie chronologicznej.

Przenosząc te rozważania na plan metodologiczny analizy korpusowej, można
przyjąć jako bardzo prawdopodobną hipotezę, że  z n o r m a l i z o w a n a
f r e k w e n c j a   w z g l ę d n a11   k a ż d e g o   l e k s e m u   w   d o s t a t e c z n i e
d ł u g i m   o k r e s i e   c z a s u   u k ł a d a   s i ę   w   t r e n d   r o s n ą c y   l u b
m a l e j ą c y,   c h o c i a ż   w   k r ó t k i c h   o d c i n k a c h   m o ż e   w y d a w a ć
s i ę   s t a ł a   l u b   p o d l e g a ć   w y ł ą c z n i e   o s c y l a c j o m   p e r i o d y c z -
n y m   i   f l u k t u a c j o m   l o s o w y m  (Pawłowski 2006). Trendy takie wyrażają
różne procesy zachodzące właśnie w zdefiniowanym wyżej czasie cywilizacyjnym,
dostrzeganym dzięki korpusom chronologicznym. Teza powyższa została potwier-
dzona licznymi badaniami materiału pochodzącego z korpusu ChronoPress, a także
poglądowymi analizami zasobów online, jakie można wygenerować narzędziami
Google Ngram Viewer i Google Analytics (z uwagi na ograniczoną objętość artyku-
łu przedstawiono tylko niektóre z tych analiz).

 Odnosząc się wreszcie do  p o r z ą d k u   m e t o d o l o g i c z n e g o,  należy po-
wiedzieć, że obejmuje on formalne reprezentacje szeregów leksykalnych. Przyjmuje
się, że szeregi czasowe (także te, które generuje się z korpusów chronologicznych)



Korpusy chronologiczne i leksykalne szeregi czasowe jako narzędzia wykrywania... 65

zawierają trzy składowe: długotrwały trend monotoniczny, oscylacje periodyczne
i wahania losowe. Każda składowa może być reprezentowana odpowiednią funkcją
matematyczną, można także analizować współzależność wielu szeregów jedno-
cześnie, stosując funkcję regresji. Czas cywilizacyjny byłby modelowany jako trend
monotoniczny (struktura linearna), natomiast czasy astronomiczny, kulturowy
i polityczny (struktura kolista) jako oscylacje periodyczne. Taka postać modelu jest
zgodna z teorią szeregów czasowych w wersji powszechnie wykorzystywanej w nau-
kach stosowanych (przede wszystkim w ekonometrii). Podczas analizy szeregów
leksykalnych okazało się jednak, że model ten jest niewystarczający, ponieważ po-
mija pewne wartościowe pod względem poznawczym przypadki.

SZEREGI LEKSYKALNE A ROZPOZNAWANIE SŁÓW KLUCZY

Wśród zjawisk społecznych opisywanych przedstawionymi wyżej kategoria-
mi czasu i modelami szeregów leksykalnych dominują procesy w jakimś stopniu
systematyczne, przewidywalne, pozwalające na ekstrapolację i krótkookresową pre-
dykcję. Ale od zarania dziejów człowiekowi towarzyszyły także zdarzenia nagłe,
intensywne i nieprzewidywane – jednym słowem anomalie. Były one przez długie
wieki konceptualizowane w kategoriach nieuchronnego przeznaczenia, metafizycz-
nej kary lub boskiej interwencji (utrwalone kulturowo wzorce takich rozumowań
znaleźć można m.in. w mitologii greckiej i w tekstach starotestamentowych). Jako
zagrożenie dla ustalonego porządku rzeczy anomalie podlegały częściowemu wy-
parciu z przestrzeni komunikacyjnej. Dopiero rozwój przemysłu informacyjnego,
opartego na zaspokajaniu masowych potrzeb, uczynił z katastrof, skandali i innych
nieprzewidywalnych zdarzeń preferowany przez publiczność czytelniczą przedmiot
mediatyzacji. Warto przy tej okazji podkreślić, że współczesne opisy medialne tylko
pozornie zdają relację z „rzeczywistych wydarzeń”, lecz w istocie konstruują nie-
mal autonomiczną rzeczywistość komunikacyjną.

Chcąc wprowadzić do obszaru badań korpusowych tekstowe reprezentacje zja-
wisk katastroficznych i innych anomalii, należy przyjąć, że nie ma dla nich specjal-
nej odmiany czasu antropologicznego. Pojawiają się one bowiem nie jako procesy,
lecz jako jednorazowe i krótkotrwałe zaburzenia cykli periodycznych lub trendów.
Można natomiast rozszerzyć listę podstawowych modeli szeregów leksykalnych
o  w z o r z e c   a n o m a l i i,  wyrażający gwałtowny wzrost lub spadek wartości
częstości leksemu. Należy przy tym zauważyć, że nie istnieje specjalna klasa wy-
razów, które realizowałyby ten schemat. Na przykład leksemy pożar, awaria, eks-
plozja, zamach czy śmierć, podobnie jak nazwy własne powiązane z sytuacjami
katastroficznymi, mogą być rozłożone w całym korpusie chronologicznym rów-
nomiernie i z przeciętną częstością. Dopiero na skutek zdarzeń zewnętrznych o in-
tensywnym oddźwięku społecznym i medialnym ich częstość w tekstach będzie
w jakimś momencie gwałtownie wzrastać. Przykładem takiego zachowania jest hi-
stogram rzeczownika tsunami (rys. 4) oraz nazwy własnej Stalin (rys. 5). Na uwagę
zasługuje obecność na rysunku 5 dwóch ekstremów o charakterze „katastroficznym”:
drugie związane jest oczywiście ze śmiercią przywódcy ZSRR w marcu 1953 ro-
ku, natomiast pierwsze, zaskakująco silne, jest śladem pojawienia się na przełomie
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12 Źródło: Google Trends: https://www.google.com/trends/ (zrzut ekranowy z 25.03.2016). Nie po-
dano dokładnej metody wyliczania znormalizowanych frekwencji leksemów na osi rzędnych.

13 Źródło: http://chronopress.clarin-pl.eu/ [dostęp 25.03.2016]. Na osi odciętych przedstawiono ko-
lejne miesiące lat 1945–1954, a na osi rzędnych częstość względną leksemu.

1949 i 1950 roku wielkiej liczby czołobitnych artykułów z okazji siedemdziesiątej
pierwszej rocznicy jego urodzin.

Rys. 4. Histogram znormalizowanych częstości rzeczownika tsunami w korpusie Google Books12

Rys. 5. Histogram znormalizowanych częstości rzeczownika Stalin w korpusie ChronoPress13

Właśnie wśród wyrazów charakteryzujących się bardzo wysoką i niedającą się
przewidzieć dynamiką zmian częstości należy szukać potencjalnych słów kluczy.
Na użytek analizy szeregów leksykalnych można jednostki takie określać mianem
w y r a z ó w - k o m e t.  Użyta tutaj metafora komety pojawia się nieprzypadkowo.
Zgodnie z tradycyjnym oglądem wszechświata niebo było obszarem porządku, gdzie
pewne punkty pozostawały niezmienne (na przykład gwiazdozbiory) lub poruszały
się cyklicznie po ustalonych torach. Kosmos, grecka nazwa wszechświata, pochodzi
od rzeczownika greckiego kÒsmoj, oznaczającego właśnie porządek. Kometa była
więc, zgodnie z tym tradycyjnym podejściem, zjawiskiem nieprzewidywanym, nie-
wytłumaczalnym, a więc anomalią. Jeżeli przyjąć, że dyskurs publiczny jest w miarę
stabilnym strumieniem danych, chociaż pulsującym swoim wewnętrznym rytmem,
gwałtowny i nieprzewidywalny skok częstości jakiegoś leksemu byłby właśnie meta-
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14 Źródło: wyszukiwarka Frazeo.pl (zrzut ekranowy wykonano 25.03.2016).

forycznym odpowiednikiem pojawienia się komety – także zaburzającej stan stabilny
i przewidywalny.

Tak jak wyżej wspomniano, w zasadzie każdy leksem może znaleźć się w klasie
potencjalnych wyrazów-komet, a w konsekwencji słów kluczy. Badania empirycz-
ne wykazały jednak, że pole semantyczne katastrofy – o ile takowa wystąpi w rze-
czywistości pozajęzykowej – jest reprezentowane ze szczególną intensywnością.
Co ciekawe funkcję tę mogą pełnić również leksemy o nacechowaniu neutralnym
lub pozytywnym, reprezentujące dowolny mediatyzowany temat. Rysunek 6 przed-
stawia na przykład znormalizowane frekwencje nazwy własnej Kate, odnoszącego
się do członkini brytyjskiej rodziny królewskiej, z której media całego świata uczy-
niły bohaterkę wyobraźni kolektywnej w dwóch globalnych kampaniach promo-
cyjnych (rys. 6). Osobną grupę leksemów, które mogą spełnić formalne kryteria
wyrazów-komet, są niektóre jednostki słownikowe podlegające oscylacjom perio-
dycznym. Periodyczność ma bowiem tę cechę, że widoczna jest dopiero w dłuższej
perspektywie: na przykład przy sezonowości rocznej (najczęściej wstępującej) jej
zaobserwowanie wymaga uwzględnienia danych przynajmniej z kilku okresów dwu-
nastomiesięcznych. Skrócenie badanego okresu do roku może natomiast sprawić,
że, na przykład, gwałtowny wzrost częstości leksemu grypa w okresie jesiennym
lub alergia na wiosnę będzie odebrany nie jako przewidywalny ruch krzywej perio-
dycznej, lecz rodzaj anomalii.

Rys. 6. Histogram znormalizowanych częstości nazwy własnej Kate w zasobach sieci Internet14

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że kategoria słowa klucza wymaga
intensywnego  w z r o s t u  częstości danego leksemu, podczas gdy  w z o r z e c
a n o m a l i i  mieści w sobie także sytuację odwrotną, czyli jej nagły spadek. Do
grupy tej należy na przykład nazwa własna Katowice, która po zmianie nazwy tego
miasta na Stalinogród w roku 1953 zniknęła na kilka lat z piśmiennictwa oficjalnego
(rys. 7). Podobnej charakterystyki należałoby oczekiwać w przypadku nazwy własnej
Tito, czyli przydomka komunistycznego przywódcy powojennej Jugosławii, który
w 1949 roku wypadł z łask propagandy sowieckiej i zniknął z dyskursu publicznego
państwa bloku wschodniego jako „przyjaciel”. Tutaj jednak sam szereg czasowy nie
jest wystarczającym źródłem informacji, ponieważ po krótkiej nieobecności Tito
powrócił jako figura wroga (dane nie zostały tutaj przedstawione ze względu na zbyt
niskie frekwencje i małą wyrazistość histogramu).



68 Adam Pawłowski

15 Źródło: http://chronopress.clarin-pl.eu/ [dostęp 25.03.2016].

Rys. 7. Histogram znormalizowanych częstości nazw własnych Katowice i Stalinogród
w korpusie ChronoPress15

WYKRYWANIE NEOSEMANTYZACJI ZA POMOCĄ SZEREGÓW LEKSYKALNYCH

Większość istniejących obecnie korpusów tekstów powstawała w ramach pro-
jektów leksykograficznych – jako reprezentacja „prawdziwego języka” miały one
służyć do ekscerpcji haseł i przykładów ich użycia. Jednym z zadań o takim cha-
rakterze jest komputerowo wspomagane rozpoznawanie nowych jednostek w syste-
mie języka, czyli neologizmów i neosemantyzmów.

Stosowane w praktyce metody automatycznego wykrywania neologizmów moż-
na podzielić na lingwistyczne, teoriomnogościowe i statystyczne (por. Janicijevic,
Walker 1997; Janssen 2005, 2009; Wierzchoń 2005; Paryzek 2008; Kolkovska et al.
2012).

Podejście lingwistyczne opiera się na założeniu, że nadawca komunikatu opa-
truje każdy nowy wyraz znacznikami metatekstowymi, antycypując problemy od-
biorcy z jego zrozumieniem. Na przykład dla języka angielskiego Piotr Paryzek
uznał za wyznaczniki potencjalnie nowych form wyrażenia called, defined as, known
as, termed oraz cudzysłów (cf. Paryzek 2008). Zaletą tego rozwiązania jest od-
wołanie się do świadomości językowej konkretnych użytkowników. Jednak to
właśnie jest równocześnie potencjalnym źródłem rozbieżnych ocen, ponieważ ta
sama forma może być odbierana przez jednych jako nieznana, a przez drugich jako
już istniejąca.

Podejście teoriomnogościowe opiera się na założeniu, że korpusy są  z b i o -
r a m i  elementów leksykalnych w sensie matematycznym i można wykonywać na
nich operacje dodawania, mnożenia i odejmowania. Zadanie wykrycia neologiz-
mu polega na znalezieniu różnicy zbiorów reprezentujących korpusy referencyjny
i badany (cf. Kolkovska et al. 2012). W tym celu generuje się i porównuje listy
jednostek, wyszukując elementy nowe, niewystępujące w korpusach referencyjnych
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(można w uproszczeniu powiedzieć, że korpus referencyjny jest rodzajem stoplisty
dla korpusu badanego). Podejście takie ma zaletę polegającą na wykorzystaniu nie-
ograniczonych możliwości obliczeniowych komputera. Jego wadą jest natomiast
„spłaszczenie” języka do warstwy graficznej. Powołując się m.in. na prace Haralda
Baayena i Antoinette Renouf, Maarten Janssen wspomina jeszcze o podejściu staty-
stycznym, które opiera się na prawidłowości zaobserwowanej w badaniach empi-
rycznych, polegającej na tym, że potencjalne neologizmy pojawiają się początkowo
jako jednostki z frekwencją równą jedności (hapax legmena) (Janssen 2009: 71).

Zmiany leksykalne nie ograniczają się jednak do tworzenia zupełnie nowych
jednostek. Oprócz neologizacji istnieje przecież częściej spotykane zjawisko  n e o -
s e m a n t y z a c j i,  czyli modyfikacji bądź rozszerzenia znaczenia istniejącego już
leksemu. Automatyczne wykrywanie neosemantyzmów jest trudne, ponieważ odwo-
łuje się do warstwy znaczeniowej języka, a nie do rozpoznawalnych maszynowo
form. Dlatego intuicja językowa, niemal bezbłędna w wykrywaniu nowych znaczeń
leksemów, jest w tym wypadku zawsze ostateczną instancją oceniającą. Praca czło-
wieka jest jednak powolna i kosztowna, co sprawia, że czas wymagany do prze-
tworzenia nawet średniego korpusu tekstów jest niewspółmierny do osiągniętego
rezultatu. Istnieją jednak metody badawcze ułatwiające automatyczne rozpoznawa-
nie potencjalnych neosemantyzmów w dużych korpusach tekstów: należy do nich
analiza dystrybucji leksemu.

Można z dużą dozą pewności przyjąć, że każda zmiana lub rozszerzenie zna-
czenia leksemu ma wpływ na jego dystrybucję (łączliwość w tekstach). Widać
to wyraźnie w „otoczeniu” takich wyrazów, jak aplikacja, fura, mysz, program,
promocja czy zacny w różnych okresach historycznych. Jednak warunkiem roz-
poznania neosemantyzacji tą metodą jest możliwość wygenerowania z korpusu po-
prawnego zbioru kolokatów. W języku polskim jest to utrudnione z uwagi na fakt,
że do wskazania jednostek rzeczywiście powiązanych wymagane jest efektywne
oznaczenie struktury składniowej zdań (obecnie rozwiązanie tego problemu jest
jeszcze w fazie badawczej – por. Patejuk, Przepiórkowski 2015). W praktyce stosuje
się natomiast mechaniczny pomiar łączliwości na podstawie współwystępowania
w linii tekstu – łatwy z programistycznego punktu widzenia, ale obciążony błędem.
Na przykład na podstawie zdania Obiad będzie wieczorem zimny mechaniczny ko-
lokator wykaże, wbrew intuicji językowej, współwystępowanie leksemów obiad
i zimny. Poprawna analiza tego zdania wymagałaby odróżnienia frazy głównej od
okolicznikowej, co nie jest możliwe bez pełnego oznaczenia składniowego.

Można jednak zaproponować i poddać testom rozwiązanie inne, niewymagają-
ce analizy kolokacji, odwołujące się natomiast do analizy szeregów leksykalnych
w formie zbliżonej do automatycznego wyznaczania słów kluczy. Dotychczasowe
badania wykazały, że w  d ł u g i m   o k r e s i e,   w   k o l e j n y c h   s e g m e n t a c h
c z a s o w y c h,   i s t n i e j e   z n a c z ą c a   k o r e l a c j a   m i ę d z y   d y n a m i k ą   z m i a n
c z ę s t o ś c i   l e k s e m u   a   z m i a n ą   l u b   r o z s z e r z e n i e m   j e g o   z a k r e s u
z n a c z e n i o w e g o.  Zgodnie z tą prawidłowością każda trwała zmiana trendu, jaki
wyznaczają częstości leksemu, może wskazywać na potencjalną neosemantyzację.
Na przykład przedstawiony na rysunku 8 histogram częstości wyrazu angielskiego
mobile, wyznaczony na podstawie danych Google Books, notuje kilka zmian kie-
runku trendu, przy czym najważniejsza wydaje się ta z początku lat dziewięćdzie-
siątych, kiedy najprawdopodobniej znaczenie przymiotnikowe (ruchomy) zaczęło
ustępować rzeczownikowemu (telefon komórkowy).
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16 Grafika ze strony narzędzia Google Ngram Viewer: https://books.google.com/ngrams/ [dostęp
9.03.2016].

Rys. 8. Szereg oparty na częstościach leksemu mobile (początkowo przymiotnik ruchomy,
od końca lat 80. telefon komórkowy)16

Jednak badania prowadzone na materiale korpusów ChronoPress, Google Books
oraz wyszukiwarki Frazeo, indeksującej otwarte zasoby sieci WWW (http://frazeo.
pl/), wykazały, że metoda wykrywania neosemantyzmów na podstawie zmian histo-
gramu jest efektywna dopiero na dużych korpusach chronologicznych, obejmujących
przynajmniej ćwierćwiecze. Niestety zasoby takie dla większości języków nie zosta-
ły jeszcze wytworzone. Na przykład ChronoPress obejmuje dopiero jedną dekadę
i zawiera próby o objętości około stu tysięcy wyrazów na miesiąc, co uniemożli-
wia odkrywanie trendów długoterminowych i badanie leksemów o niewielkich czę-
stościach. Łatwiejsze okazało się natomiast opracowanie metody automatycznego
rozpoznawania histogramów o wymaganym kształcie (tutaj – zawierających trend
i jego zmianę). Testy wykazały, że jeżeli wartość współczynnika korelacji wzajem-
nej (cross-correlation) szeregów wzorcowego i badanego ma wartość powyżej 0,6,
można mówić o ich znaczącym podobieństwie.

WNIOSKI

Konieczne wydaje się wprowadzenie do repertuaru pojęć lingwistyki korpu-
sowej kategorii korpusu chronologicznego, definiowanego w opozycji do synchro-
nicznego i diachronicznego (historycznego). Dzięki nowym aplikacjom i zasobom
badanie szeregów leksykalnych staje się coraz łatwiejsze i zyskuje na popularności.
Dowodzą tego rozwijające się serwisy internetowe (przede wszystkim Google
Ngram Viewer, Frazeo, niektóre funkcjonalności korpusów narodowych), ale także
zasoby dedykowane (na przykład korpus ChronoPress).

W badaniach szeregów leksykalnych warto wykorzystywać antropologiczne
kategorie czasu astronomicznego, kulturowego, politycznego i cywilizacyjnego, po-
zwalające na lepsze zrozumienie zjawisk kryjących się za histogramami leksemów.
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17 Dane chronologiczne m.in. z tekstów prasowych, obejmujące okres od roku 1800, zawiera na
przykład korpus skandynawski Korp Språkbanken (Borin, Forsberg, Roxendal 2012; por. też Viklund,
Borin 2016: 86).

Podstawowe kategorie metodologiczne, wykorzystywane w badaniu korpusów chro-
nologicznych, pochodzą z teorii szeregów czasowych. Do repertuaru podstawowych
wzorców (trend, oscylacje, wahania losowe) należy jednak dołożyć wzorzec ano-
malii, pozwalający na rozpoznawanie zjawisk gwałtownych i nieprzewidywalnych.
Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest również możliwość wyko-
rzystania szeregów leksykalnych do generowania słów kluczy, a także do roz-
poznawania neosemantyzmów. Potencjalne słowa klucze należałyby do kategorii
tzw. wyrazów-komet, natomiast neosemantyzacja byłaby rozpoznawana dzięki zmia-
nie trendu.

Jeżeli uznać prasę za najlepsze źródło danych do badań chronologicznych, pod-
stawowym ograniczeniem w badaniach, przynajmniej w odniesieniu do polszczyzny,
jest niewielka skala dostępności opracowanego cyfrowo materiału tekstowego17.
W przeciwieństwie do tekstów nowych, powstających od razu w postaci cyfrowej,
wytworzenie zasobów historycznych prasy w postaci czytelnej dla komputera za-
biera całe lata i jest bardzo kosztowne. Za podstawowy kierunek prac nad korpusami
chronologicznymi należy więc uznać przede wszystkim ich rozbudowę w oparciu
o periodyki publikowane od roku 1800 do współczesności. Oprócz tego konieczne
jest dopracowanie stosowanego obecnie formatu metadanych oraz wykorzystanie
stworzonych w ramach Clarin-PL i innych projektów narzędzi automatycznego prze-
twarzania języka.
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CHRONOLOGICAL CORPORA AND LEXICAL TIME SERIES AS TOOLS
FOR DETECTING KEYWORDS AND NEOSEMANTISMS.

ON CONCEPTUALIZATION OF TIME IN CHRONOLOGICAL CORPORA

Summary

The article discusses the definition of chronological corpora and lexical series generated
thanks to them; moreover, it describes various conceptualizations of categories of time in
corpus studies. Chronological corpora are defined in opposition to general and historical
corpora. Time is presented in structural perspective (continuity, circularity), anthropological
perspective (astronomical, cultural, political, civilizational time) and methodological per-
spective (models of time series analysis). Taking into account specificity of lexical and
statistical data, a model of anomaly (catastrophe) expressed in sudden increase or decrease
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of lexeme frequency has been added to used models of sequential phenomena (linear trend,
periodic oscillations and random variations). Basing on the analysis of lexical series, the
method of automatic identification of potential keywords (they follow a model of anomaly)
and neosemantisms (they follow a seriously disturbed model of a steady trend).

 
Trans. Izabela Ślusarek
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SŁOWA KLUCZE POLSKIEGO DYSKURSU PUBLICZNEGO.
SŁOWA DNIA I SŁOWA ROKU

Kluczowość słów interesuje od lat lingwistów, obserwatorów życia społecznego,
dziennikarzy, wreszcie polityków, specjalistów od marketingu i reklamy. Pojęcie to
zajmuje ważne miejsce w badaniach semantycznych: między innymi w teorii Anny
Wierzbickiej, w semantyce kognitywnej i w modelu językowego obrazu świata,
a także w badaniach statystycznych. Poszukiwanie słów kluczy polskiej współczes-
ności postawił sobie za cel zespół Instytutu Języka Polskiego UW, a wcześniej
Korpusu Języka Polskiego PWN i Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Zanim
opiszemy to zadanie, spróbujmy przyjrzeć się rozumieniu słów kluczy w różnych
nurtach lingwistyki.

1. INSPIRACJE

Inspiracji dla dzisiejszej metody kontekstowej analizy i definiowania znaczeń
na podstawie wielkich konkordancji można szukać w koncepcjach Johna Firtha.
W roku 1935 zaproponował on termin focal words oraz pivotal words (Firth
1935, 40 i n.). Termin key words jako „klucze, które otwierają drzwi do zrozumienia
danej kultury”, rozpowszechnił w języku angielskim Raymond Williams w pracy
Keywords. A Vocabulary of Culture and Society (1976).

Słowa klucze to także tytuł ważnej książki Anny Wierzbickiej (2007, pierwodruk
angielski 1997), analizującej pojęcia szczególnie ważne dla danej kultury. Podsta-
wowa metoda Wierzbickiej to wszechstronna analiza tekstów kultury, niebazują-
ca na podejściu ściśle statystycznym. Frekwencja, jak podkreśla Wierzbicka, może
być tylko pomocą w poszukiwaniu słów kluczy.

Rolę słowa klucza podkreśla zdaniem autorki:
• definicja lub użycie odmienne niż w słowach podobnych w innych językach

albo
• wyraźnie wyższa frekwencja niż w słowach podobnych lub identycznych zna-

czeniowo w innych językach.
Do tych dwóch cech słów kluczy należy jeszcze dodać ich wieloznaczność

i silną dyspersję, tj. obecność w wielu typach tekstów i kręgach tematycznych.
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Walery Pisarek (2002) i Michael Fleischer (1996, 2003) badają słowa klucze
współczesnej kultury metodą ankietową (por. 6. Słowa dnia, miesięcy i roku a sło-
wa klucze). Zespół Jerzego Bartmińskiego bada symboliczną moc stereotypu ludo-
wego (Bartmiński 1996–2010).

Termin słowo klucz jest dobrze znany także w historii literatury jako tytuł
artykułu (pisany jeszcze z łącznikiem) Kazimierza Wyki (1973), w którym ten ba-
dacz przedstawił metody statystycznych badań filologicznych tekstów literackich
Pierre’a Guirauda i zaproponował stosowanie ich w literaturoznawstwie polskim.
Statystyczna kluczowość słów i innych jednostek tekstu literackiego jest podstawą
badań stylometrycznych, popularnych od wieku XIX (np. Wincenty Lutosławski,
Principes de sylometrie 1896, zob. Pawłowski 2010), a ostatnio przeżywających
w Polsce i w Europie renesans (Eder 2014).

2. PIERWSZE PRÓBY. KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO PWN I „RZECZPOSPOLITA”

Bezpośrednią inspiracją metodologiczną do badań częstości słów w polskiej
prasie był projekt „Wortschatz” i „Wörter des Tages” Uniwersytetu Lipskiego. Na
stronie http://wortschatz.uni-leipzig.de/wort-des-tages umieszczane są od roku 2002
słowa kluczowe dnia, wyliczone na podstawie wydań internetowych wielu tytułów
prasowych i sieciowych serwisów informacyjnych w następujących kategoriach:
sportowcy, sport, politycy, organizacje, wydarzenia, słowa hasła (Schlagwort),
miejsca, artyści i naukowcy, pozostałe osoby. Najlepiej charakteryzują dany dzień
słowa z kategorii Schlagwort, rzeczowniki ogniskujące ważne tematy i wydarze-
nia. Projekt „Wortschatz” obejmuje także niezrównoważony korpus języka niemiec-
kiego wielkości 425 mln słów, korpusy angielski i rosyjski oraz sieciowy słownik
języka niemieckiego.

W latach 2000–2005 zespół Korpusu Języka Polskiego PWN w ramach współ-
pracy z redakcją „Rzeczpospolitej” wybierał słowa tygodnia z wiadomości za-
mieszczanych w gazecie. Teksty przysyłała redakcja serwisu rzeczpospolita.online
i w tym serwisie zamieszczano słowa i komentarze. Wykorzystywano prosty pro-
gram do tworzenia list frekwencyjnych, tygodniową frekwencję względną danego
słowa porównywano z jego frekwencją względną w okresie trzech miesięcy i w ten
sposób otrzymywano listę słów kluczowych danego tygodnia. Podstawą wyboru
był w tym początkowym okresie prosty iloraz frekwencji, a nie test statystyczny.
W wypadku słów nowych, których w ogóle brak w korpusie referencyjnym, przyję-
to warunek, że muszą wystąpić w tygodniu co najmniej kilka razy. Ze strony PWN
za słowa tygodnia był odpowiedzialny Marek Łaziński, za program statystyczny
z modułem morfologicznym opartym na module „Komputerowego słownika języka
polskiego” – Jarosław Strojek.

W badaniu frekwencji słów prasy polskiej ograniczono liczbę nazw własnych
i skupiono się przede wszystkim na polityce i życiu społecznym. Wiadomości spor-
towe, niezwykle ważne na liście lipskiej, uwzględniano tylko wtedy, gdy trafiły na
pierwszą stronę gazety, np. mecze Euro. Wybór nie jest ograniczony do rzeczow-
ników, ale to głównie one są słowami kluczowymi. Celem akcji było nie tylko
zogniskowanie w słowach społecznej pamięci dnia, lecz także refleksja nad zmienną
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1 Test G, tak jak chi2, opiera się na porównaniu wartości obserwowanych i oczekiwanych, ale jest
mniej czuły na małe wartości bezwzględne w tabeli kontyngencji (Dunning 1993).

2 Ten sam algorytm jest stosowany w wyszukiwarce wiadomości z portali informacyjnych frazeo.pl
oraz monco.frazeo.pl autorstwa Piotra Pęzika. Wykresy zmienności frekwencji w czasie, do których
odnosi witryna „Słowa dnia”, także te publikowane w niniejszym artykule, pochodzą z frazeo.pl.

funkcją, znaczeniem czy skojarzeniami samych jednostek leksykalnych. Czasowniki
i przymiotniki, choć rzadziej pojawiają się wśród słów kluczowych, są przy takim
podejściu nie mniej ważne od rzeczowników.

Frekwencję wyrazów homonimicznych rozdzielano na liście procentowo według
danych Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej lub – w wypadku wyra-
zów nowszych – według danych NKJP. Na ówczesnym etapie rozwoju technologii
dezambiguacja gramatyczna w trakcie liczenia słów była niewykonalna, dlatego
stosowano i z pewnymi ulepszeniami stosuje się do dziś dezambiguację wyników
(por. Linde-Usiekniewicz, Łaziński 2003; Łaziński, Szewczyk 2006; Andrzejczuk,
Łaziński 2012). Najbardziej zaciemniają wyniki nie rzeczywiste homonimy, lecz
nieoczekiwane interpretacje programu morfologicznego. Z tego względu polskie
słowa dnia wymagają co rano ręcznej korekty, inaczej niż wyniki projektu niemiec-
kiego, które są wybierane i publikowane automatycznie.

Wyszukiwanie słów tygodnia „Rzeczpospolitej” wyczerpało się w sposób natu-
ralny w roku 2005 (zresztą współpraca nigdy nie była oparta na formalnej umowie).
Pomysł wyboru statystycznego słów przeniesiono do zespołu Narodowego Korpusu
Języka Polskiego.

W latach 2009–2010 publikowane były zestawienia słów tygodnia prasy lokal-
nej spośród artykułów z kilkudziesięciu gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet
Lokalnych. Baza wyboru była bardzo niejednorodna, dlatego też słowa tygodnia
zgromadzone na jednej liście dotyczyły różnych regionów i okoliczności lokalnych.
Słowa te nie ogniskowały dyskursu społecznego w skali kraju, z dzisiejszej per-
spektywy należy uznać słowa tygodnia prasy lokalnej za techniczny etap rozwoju
badań nad frekwencją słów w dyskursie publicznym. 

3. SŁOWA DNIA PRASY CODZIENNEJ, SŁOWA MIESIĄCA I ROKU

W trzecim roku trwania projektu NKJP, w marcu 2010, rozpoczęło się moni-
torowanie słownictwa prasy codziennej w Polsce. Algorytm statystyczny wybierał
słowa z kanałów RSS Polska i Świat czterech największych dzienników ogólno-
polskich: „Dziennika. Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej”, „Polski. The Times”
oraz „Rzeczpospolitej”. W roku 2015 dodano do podstawy materiałowej „Nasz
Dziennik”, „Fakt” i „SuperExpress”. Frekwencję względną słowa w danym dniu
porównywano z odpowiednią frekwencją w zbiorze porównawczym tekstów pra-
sowych z 12 miesięcy. W stosunku do monitorowania słów tygodnia ulepszono
podstawy statystyczne, prosty iloraz frekwencji zastąpiono testem chi2, później
testem G1. Za projekt nadal odpowiedzialny był Marek Łaziński, a wsparcie infor-
matycznie zapewniali początkowo Daniel Janus, a od roku 2011 Piotr Pęzik z Uni-
wersytetu Łódzkiego2.
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Po zakończeniu projektu NKJP monitorowanie słów przejął Instytut Języka
Polskiego UW. Oprócz słów dnia publikowane są zestawienia słów tygodnia
i miesiąca. Słowa miesiąca wybierane są spośród tych o najwyższym stopniu klu-
czowości, z wyjątkiem nazw własnych oraz słów powtarzających się w kolejnych
miesiącach. Komentarze mają charakter nie tylko aktualny, lecz także filologiczno-
-historyczny, oparte są na danych NKJP.

Słowa dnia publikowane są codziennie na platformie Clarin: slowadnia.clarin-
pl.eu oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/SlowaDnia. Tygodniowe pod-
sumowanie słów dnia, słowa miesiąca i słowa roku można znaleźć na stronie
slowanaczasie.uw.edu.pl. Monitorowanie częstości słów wskazuje słowa i tematy,
które w danym dniu lub dłuższym okresie ogniskują uwagę mediów i społeczeństwa.
Choć nie jest to działalność skutkująca powstaniem nowego korpusu referencyjnego,
to należy do lingwistyki korpusowej sensu largo. Aby wybór był wiarygodny sta-
tystycznie, trzeba wykorzystywać mechanizmy korpusowe oraz dysponować dużym
zrównoważonym korpusem prasy.

3.1. SŁOWO ROKU

Ostatnim elementem monitorowania częstości słów kluczy dyskursu publicznego
jest plebiscyt na słowo roku. Plebiscyt organizowany od roku 2011 ma dwie od-
słony: głosowanie internautów oraz wybory słowa roku w kapitule językoznaw-
ców. Słowa najbardziej kluczowe w skali roku oraz słowa poszczególnych miesięcy
roku służą pomocą w wyborze, ale kapituła nie musi wybrać słowa najczęstszego
ani nawet jednego z najczęstszych. Statystyka decyduje o słowach dnia, o słowach
roku decyduje znacznie mniej wymierne poczucie istotności słowa członków kapi-
tuły. Do roku 2013 włącznie kapituła uwzględniała głosowanie internautów i wy-
bór słowa roku był jeden. W roku 2014 po raz pierwszy wybrano dwa oddzielne
słowa: kapituły i internautów.

Kapitułę tworzą profesorowie językoznawstwa z pięciu miast i sześciu uniwer-
sytetów: Jerzy Bartmiński (UMCS), Jerzy Bralczyk (UW), Renata Przybylska (UJ),
Andrzej Markowski (UW), Jan Miodek (UWr), Walery Pisarek (UJPII) i Halina
Zgółkowa (UAM). Wszyscy ci badacze są zaangażowani w badania nad częstością,
kluczowością i mocą symboliczną słów lub w popularyzowanie wiedzy o języ-
ku. Sekretarzem kapituły, który organizuje tajne głosowanie, jest Marek Łaziński.
(W pierwszych dwóch plebiscytach w roku 2011 i 2012 kapitułę tworzyli tylko Jerzy
Bralczyk, Andrzej Markowski i Walery Pisarek). Oba plebiscyty: internetowy
i w kapitule ekspertów, mają charakter ogólnopolski, ale są organizowane przez
UW. W otwartym głosowaniu internetowym do tej pory biorą udział głównie
studenci i pracownicy UW. Większe zainteresowanie mediów budzi werdykt kapi-
tuły i to on funkcjonuje do tej pory w przestrzeni społecznej jako słowo roku, jest
relacjonowany i komentowany w prasie, wiadomościach telewizyjnych i radiowych.

Od roku 2015 projekt „Słowa klucze” w IJP UW jest wspomagany grantem
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty. Dodaj do lubionych”.
Zespół projektu to Magdalena Derwojedowa – głosowanie internetowe i strona
projektu, Dorota Kopcińska – bieżąca obsługa słów dnia i tygodnia oraz Marek
Łaziński – organizacja plebiscytu Słowo roku w kapitule ekspertów, koordynacja
projektu NCK. Za program statystyczny odpowiada Piotr Pęzik.
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Podstawowym kryterium wyboru słowa roku jest jego siła symboliczna, zdol-
ność do reprezentowania dyskursu w danym okresie. Ponieważ w medialnych ko-
mentarzach do akcji pojawiają się pytania, czy promuje ona słowa nowe, czy stare,
rzeczowniki czy czasowniki, wartościujące pozytywnie czy negatywnie, warto
podkreślić: słowo roku ma być w opinii głosującego po prostu najważniejsze. W za-
sadzie powinno to być słowo pojedyncze, rzeczownik pospolity, czasownik lub
przymiotnik, ale wśród zgłoszeń i słów nominowanych są też krótkie frazeologiz-
my. Nie są wykluczone żadne części mowy, ale oczywiście wygrywają rzeczowniki.
Nie można zgłaszać nazw własnych, ale i tu były wyjątki: w roku 2013 wśród słów
nominowanych był Euromajdan.

4. PRZEGLĄD SŁÓW KLUCZY

Poniżej prezentujemy słowa roku i słowa kolejnych miesięcy wraz z wyjaśnie-
niem kontekstu, jeśli stał się już historyczny. W kolejnych latach podajemy słowa
zwycięskie i inne nominowane przez członków kapituły. W niektórych miesiącach
wybierano do opisu więcej niż jedno słowo. Słowa dnia wybierane z czterech dzien-
ników są dostępne na stronie http://nkjp.uni.lodz.pl/WordsOfDay od grudnia 2011
(wcześniejsze dane od marca 2010 są przechowywane na serwerach lokalnych).
W roku 2011 wybrane zostało pierwsze słowo roku, a od stycznia 2012 są wybie-
rane i opisywane słowa miesiąca.

Prezentując kolejne słowa klucze, spróbujemy poklasyfikować je ze względu na
znaczenie lub odniesienie, rejestr stylistyczny, budowę, genezę i trwałość w dyskur-
sie publicznym także po nominacji.

4.1. SŁOWO ROKU 2011: PREZYDENCJA

Drugie miejsce: kryzys.
Trzecie miejsce: katastrofa, krzyż.
Inne nominowane słowa i wyrażenia: Jak żyć?, kibol, w budowie, wybory.
Spośród zgłoszeń internautów oraz słów o największym stopniu kluczowości

kapituła wybrała słowo nowe, a jednocześnie archaiczne. Przejrzysty słowotwór-
czo neosemantyzm prezydencja, oznaczający niegdyś przewodnictwo w zebraniach
(tak w SJP Doroszewskiego) zyskał funkcje terminu administracyjnego w odnie-
sieniu do Unii Europejskiej. Prezydencja to przewodnictwo jednego państwa w Unii.
Wyraz prezydencja był używany w odniesieniu do Unii już od połowy lat dziewięć-
dziesiątych, ale istotny statystycznie stał się dopiero w roku 2011 na krótko przed
objęciem przez Polskę przewodnictwa w Unii. Ciekawe, że inne języki krajów
Unii nie dowartościowały tej funkcji nowym słowem.

Poniżej (rys. 1) wykres częstości słowa prezydencja w latach 2011–2015 z wy-
raźnym maksimum w roku 2011 (za frazeo.pl).
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Rys. 1

Oczywiście prezydencja nie była słowem najczęstszym ani najbardziej kluczo-
wym statystycznie w roku 2011. O wyborze przesądziły inne cechy słowa, co człon-
kowie kapituły wprost przyznają:

 
Za wyborem tego wyrazu jako słowa roku przemawiał sam jego desygnat. Sześciomiesięczne

przewodniczenie Unii Europejskiej mile głaskało dumę narodową nawet tych spośród nas, którzy
w pełni uświadamiali sobie, że to zwykła formalność. (Walery Pisarek)

 
Wyraz prezydencja jest z jednej strony poważny, uroczysty i godny, z wyraźną łacińską prze-

szłością, z drugiej strony nowy [...]. Polska prezydencja to frazeologizm dziennikarsko użyteczny.
I w mediach, i w myśleniu o Europie – był to wyraz niezbędny. (Jerzy Bralczyk)

 
„Głaskanie dumy narodowej” było chyba potrzebne społeczeństwu, którym

wstrząsały głębokie podziały i trauma niedawnej katastrofy smoleńskiej:
 
Katastrofa – wydarzyła się na początku drugiego kwartału 2010 roku, ale jej długi cień ciągnie

się przez cały rok 2011. [...] To, co się stało 10 kwietnia pod Smoleńskiem, sprawiło, że wyraz kata-
strofa nabrał swoistego znaczenia, przemienił się przynajmniej na ten czas dla tego pokolenia w tę
Katastrofę. (Walery Pisarek)

 
Jeśli słowo prezydencja zostało przypomniane z zasobu archaicznego polsz-

czyzny, zawęziło odniesienie i stało się terminem administracyjnym, to zawęże-
nie odniesienia wyrazu katastrofa wynika z jednego tragicznego wydarzenia. Jest
to więc wybór nie słowa, lecz raczej najważniejszego tematu społecznego dyskursu
i zbiorowej pamięci. O tym, że ta pamięć nie była identyczna w całym społeczeń-
stwie, świadczy kolejne słowo nominowane: krzyż. O krzyżu smoleńskim pod
Pałacem Prezydenckim głośno było w roku 2010. Te spory nie ucichły jeszcze
i w roku 2011, kiedy część klasy politycznej stawiała pytania o obecność krzyża
i symboli religijnych w Sejmie, urzędach i szkołach. Choć słowo krzyż jest obecne
w polskiej prasie przez cały czas, to w roku 2011 pojawiało się szczególnie często.

Wyraz z drugiego miejsca, kryzys, jest w zasadzie kandydatem na słowo dowol-
nego roku w dowolnym kraju, będzie się także powtarzać w omawianym plebis-
cycie. Oprócz słów wybranych na trzy pierwsze miejsca kapituła doceniła słowa
i frazy: Jak żyć?, kibol, w budowie oraz wybory. Pytanie Jak żyć? zadał w lipcu
2011 roku Donaldowi Tuskowi plantator papryki spod Radomia. W budowie to
określenie wyścigu inwestycji przed Euro, dla jednych wypowiadane z dumą, dla
innych ironiczne.
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4.2. SŁOWA MIESIĘCY ROKU 2012 – OD ACTA DO AMBER GOLD W CIENIU TROTYLU

Od roku 2012 wybierane są słowa miesiąca, na razie bez komentarza. Słowa te
bardziej niż słowa roku układają się w cykle. Nie chodzi tylko o wyrazy związane
z konkretnymi datami, jak Święta czy choinka, nie tylko o powtarzające się cyk-
liczne wydarzenia publiczne, jak choćby koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w styczniu (słowo WOŚP), manifa w marcu czy Marsz (Niepodległości)
w listopadzie, ale też o naturalny cykl przyrody, czyli np. upał w miesiącach letnich,
a mróz w zimowych. Pomijając słowa przewidywalne, można wspominać rok 2012
w perspektywie kilkunastu słów.

Styczeń i luty upłynęły pod znakiem protestów przeciw ACTA. Poza tym leka-
rze strajkowali przeciwko nowym przepisom dotyczących wypisywania recept.
W lutym zaczął się też upiorny medialny festiwal związany z zaginięciem, a jak się
później okazało zamordowaniem małej Madzi, ale słowo miesiąca wybrała przyroda:
mróz. W marcu oprócz manify (która stała się już nazwą pospolitą pisaną małą
literą) i obchodzonego po raz pierwszy oficjalnie Dnia Żołnierzy Wyklętych na
czoło wybija się znów katastrofa, tym razem kolejowa pod Szczekocinami. Słowem
marca został mecz (pierwszy na Stadionie Narodowym).

W kwietniu zaznaczył się we frekwencji prasowej marsz w rocznicę kata-
strofy smoleńskiej oraz rozpoczęta przez rząd deregulacja dostępu do niektórych
zawodów. W maju na pierwszych stronach była dyskusja, czy wprowadzić bojkot
Euro na Ukrainie, a w czerwcu dyskusje o ogrodach działkowych i oczywiście Euro
(ostatecznie niebojkotowane).

W lipcu rozpoczęły się igrzyska olimpijskie, a w kraju upadły linie lotnicze
OLT Express. Był to początek najważniejszej w roku afery, w sierpniu już najważ-
niejszymi słowami były Amber Gold i parabank (później także słowo roku). We
wrześniu ważnymi tematami była paraolimpiada oraz publikacja zdjęć ofiar kata-
strofy smoleńskiej.

Słowo października pojawiło się pod koniec miesiąca na łamach „Rzecz-
pospolitej”, ale miało wyjątkowo wysoką kluczowość; chodzi o trotyl, a właściwie
domniemane ślady tego materiału na wraku samolotu pod Smoleńskiem. W listo-
padzie i grudniu nowych słów tak kluczowych nie było, ale kluczowość trotylu
i parabanku utrzymywała się nadal. Poza tym dyskutowaliśmy o tym, czy wrócić
(wracać) z emigracji, oraz o antykościelnej akcji fundacji „Wolność od religii”.

4.3. SŁOWO ROKU 2012: PARABANK

Inne wyróżnione słowa: kryzys, leming, ministra, trotyl i zamach.
Kapituła plebiscytu po raz kolejny doceniła słowo względnie nowe. Wprawdzie

parabank występuje w prasie już od początku lat 90. (kto pamięta jeszcze o Grobel-
nym?) i oficjalnie zwany jest „niebankową instytucją finansową”, ale to właśnie dla
roku 2012, w którym upadł fundusz Amber Gold, stał się parabank znakiem roz-
poznawczym. Poniżej wykres (rys. 2) frekwencji w latach 2011–2015 (za frazeo.pl,
dostęp 13.06.2016).
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Rys. 2

Od prezydencji, zwycięskiego słowa roku 2011, parabank różni się skojarze-
niami i wartościowaniem. Jeśli wierzyć słowom kluczom, to rok 2012 zapamię-
taliśmy jako rok afer i pogłębiających się podziałów społecznych. Ten przekaz
przesłania takie wspomnienia jak mecze Euro 2012.

Był to dobry rok dla nowych słów, bo wśród nominowanych jest jeszcze leming
(oryginalnie nowe) i ministra (kiedyś kojarzone z Izabelą Jarugą-Nowacką, teraz
przypomniane przez Joannę Muchę). Słowo leming zostało rozpropagowane w arty-
kule Roberta Mazurka w lipcu 2012. Te niewielkie gryzonie, które według nie-
prawdziwych wyobrażeń pędzą masowo na północ, by rzucić się ze skał w morze
i zginąć w odmętach, stały się symbolem wyborców Platformy Obywatelskiej
w oczach niechętnego jej publicysty. Metafora leminga nie jest dla przeciwnika
pochwałą, ale nie jest też bezpośrednią obrazą. W standardach polskiej awantury
politycznej i najcięższych oskarżeń nazwa ta została przyjęta bez zachwytu, ale
z humorem.

Oto, co pisali członkowie kapituły o parabanku i innych nominowanych sło-
wach:

 
PARABANK to instytucja będąca prawie bankiem. Analogicznie, doniesienia prasowe na temat

śladów materiału wybuchowego na szczątkach samolotu można nazwać doniesieniami o PARATRO-
TYLU, a niedoszłego zamachowca z Krakowa – PARAZAMACHOWCEM. Słowa o takim para-
znaczeniu przyniósł nam miniony rok. (Walery Pisarek)

 
Słowo dotąd nieobecne w naszej mowie, a ważne, bo zwracające uwagę na różne „para-”

i wpływające na stopień ogólnego „zaufania powszechnego”. (Jerzy Bralczyk)
 
Brzmi niepokojąco, bo to para dla ludzi bardziej wykształconych sugeruje „nibość”, a więc

i nieprawdziwość, oszustwo. [...] słowo tajemnicze, brzmi jak parawan, czyli coś, co służy do zakrycia
czegoś (na pewno niecnego)... (Andrzej Markowski)

 
Słowo [leming] wprowadziło do ogólnego języka nazwę mało dotąd postrzeganego zwierzęcia,

a metaforyczne użycie tego słowa, wraz z chętnym przejęciem go przez tych, przeciw którym było
skierowane, dało jeszcze jeden przykład wieloaspektowości „walki na słowa”. (Jerzy Bralczyk)

 
Nowe znaczenie [słowa leming] zostało podchwycone przez publicystów i ma szanse na upo-

wszechnienie: choćby ze względu na brzmienie wyrazu: spółgłoski l, m, n – a więc półotwarte, łatwe
do wymówienia, a całość przypomina z jednej strony lenistwo, a z drugiej jakiś anglicyzm na -ing,
sugerujący stan ciągłości, trwania. (Andrzej Markowski)
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3 Nie mamy wpływu na to, jak będą interpretowane nasze komentarze. W komentarzu do słowa
kwietnia zarodek autorstwa Marka Łazińskiego są m.in. informacje o rodzaju gramatycznym: „Zwróćmy
uwagę, że język traktuje zarodek raczej jak rzecz niż osobę. Rzeczownik ten ma rodzaj męskorzeczo-
wy, a nie męskoosobowy [...]. Pamiętajmy jednak, że w gramatyce etykietki «męski», «żeński», „rze-
czowy» czy «osobowy» są często umowne, a językoznawstwo na pewno nie jest od wyrokowania o tym,
kiedy zaczyna się życie ludzkie”. Doniesienie serwisu newsweek.pl o słowie kwietnia nie zwraca uwa-
gi na gramatykę i podaje nieprawdę: „Zarodek Słowem Kwietnia. Językoznawca: «To raczej rzecz
niż żywe stworzenie»”. (Nie ma tu ostatniego fragmentu komentarza; polska.newsweek.pl/-zarodek
--slowem-kwietnia--jezykoznawca--to-raczej-rzecz-niz-zywe-stworzenie,104153,1,1.html).

Słowo [trotyl] jest tegorocznym wkładem do „słownika smoleńskiego”. Było tak częste, że jego
użycie chyba zdominowało ten dyskurs – a jego konkretność (por. „brzoza”, „hel”, „mgła”) daje cie-
kawy przyczynek do symbolizacji zjawisk i postaw. (Jerzy Bralczyk)

4.4. SŁOWA MIESIĄCA ROKU 2013 – OD MARSZU SZMAT DO MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

Od stycznia 2013 na stronie slowanaczasie.uw.edu.pl zamieszczane są komen-
tarze do wyrazów lub związków o szczególnie wysokim stopniu kluczowości. Nie
zawsze wybierane jest słowo najczęstsze, ale jedno z najczęstszych. Czasem o wy-
borze decyduje nieznaczny, lecz zauważalny wzrost frekwencji w tytułach artykułów
prasowych, choć częstość danego słowa w całej prasie utrzymuje się na porówny-
walnym poziomie (casus gender – słowo grudnia 2013) lub efekt zaskoczenia słowa
z takiego rejestru stylistycznego lub z takiego obszaru tematycznego, który nieczęsto
pojawia się w mediach (casus szmata – słowo marca 2013).

Komentarz ma charakter filologiczny, tłumaczy historię i budowę wyrazu, po-
kazuje jego typowe kolokacje w NKJP, wyjaśnia też aktualny kontekst, ale nie sku-
pia się na nim. Autorzy komentarzy starają się unikać deklaracji wartościujących,
choć niektóre opisywane słowa są wartościujące z definicji, jak kibol (sierpień 2013)
czy szmata (maj 2013)3.

I tak w styczniu 2013 Sejm RP debatował o związkach partnerskich. Luty
i marzec 2013 stały pod znakiem abdykacji papieża i wyboru nowego (konklawe).

W kwietniu na szczyt listy trafił zarodek w związku ze słowami ministra
Gowina o domniemanym imporcie polskich embrionów do Niemiec w celach do-
świadczalnych. W maju słowem miesiąca była szmata w związku z Marszem szmat
przeciw przemocy wobec kobiet. W czerwcu odetchnęliśmy od polityki, ale przy-
pomniała o sobie siła natury, sprowadzając na nas nawałnice.

Lipiec został zapamiętany w kontekście burzliwych debat parlamentarnych
o zakazie uboju rytualnego i progu ostrożnościowym (relacja długu publicznego do
PKB). W sierpniu na czołówki gazet trafili kibole w związku z gwałtownymi za-
mieszkami stadionowymi. Wrzesień przypomniał nam słowo funkcjonujące od lat
w Warszawie, a w roku 2013 także w debacie ogólnopolskiej – janosikowe.

Słowem października był podsłuch, który wróci jeszcze wielokrotnie w oto-
czeniu taśm i kelnerów, ale na razie dotyczył USA i Niemiec, nie Polski. Listopad
symbolizuje pod względem leksykalnym i graficznym tęcza płonąca w trakcie
Marszu Niepodległości (ten marsz także wróci na czoło list frekwencyjnych). W ko-
lejnym miesiącu wybrano słowa Euromajdan w związku z protestami w Kijowie
oraz gender. Ten rzeczownik, funkcjonujący na prawach terminu od lat 90., został
w grudniu 2013 wypromowany w debacie publicznej wbrew woli autorów przez list
pasterski Episkopatu Polski. 
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4.5. SŁOWO ROKU 2013 – GENDER

Inne nominowane słowa: ekspert, Euromajdan, janosikowe, podsłuch, słoik,
tęcza.

Gender to słowo obecne na łamach prasy stale, ale pod koniec roku 2013 za-
znaczyło apogeum frekwencji. Poniżej (rys. 3) rozkład frekwencji tego słowa w la-
tach 2011–2015 (za frazeo.pl, dostęp 13.06.2016).

Rys. 3

Gender jest słowem wieloznacznym, odnosi się do teorii naukowej oraz do kon-
cepcji społecznych opartych na tej teorii. Słowo jest wartościowane biegunowo
różnie przez przeciwników zmian społecznych w kwestii podejścia do płci kultu-
rowej oraz przez zwolenników tych zmian. Przeciwnicy zadbali o odpowiednie sfra-
zeologizowanie wyrazu gender w zbitce ideologia gender (tak we wspomnianym
liście pasterskim czy w nazwie powstałego w roku 2014 parlamentarnego zespołu
„Stop ideologii gender”). Druga strona społecznej barykady sprzeciwiała się temu
zabiegowi retorycznemu i podkreślała naukowe, a nie ideologiczne podstawy kon-
cepcji gender. Językoznawca powinien zwrócić uwagę także na fakt, że zapożycze-
nie gender ma wciąż nieustalony rodzaj gramatyczny (w zasadzie męskorzeczowy,
ale bywa i nijaki) i z trudem adaptuje się do polskiej fleksji. Czeskie słowo gender
i rosyjskie džender odmieniają się według wzoru deklinacji męskiej. Polska nieod-
mienność może świadczyć o tym, że część użytkowników języka chce zaznaczyć
obcość słowa, a przez to i kategorii społecznej. (Ciekawą strategią rozbrajania prze-
ciwników jest satyra i personifikowanie lub animizowanie potwora Gendera w ro-
dzaju męskozwierzęcym w memach i tekstach kabaretowych; por. Łaziński 2015).

Oto, co o słowie roku 2013 pisali członkowie kapituły (slowanaczasie.uw.
edu.pl):

 
Gender to dla mnie ciekawy przykład błyskawicznej kariery obcego słowa, które wciąż jeszcze

jest „cytatem”, a nie „zapożyczeniem”. Ma pomagać odróżniać płeć kulturową, wynikającą ze spo-
łecznych przyzwyczajeń, od płci biologicznej, dla której mamy już przyswojone słowo seks (ang. sex).
Czy można gender zastąpić czymś rodzimym? Na razie raczej nie. (Jerzy Bartmiński)

 
Słowo gender [...] ma co prawda niejasną, rozmytą semantykę, ale za to bardzo wyraziste dwubie-

gunowe nacechowanie aksjologiczne (chyba jeszcze bardziej biegunowe niż np. słowo tolerancja).
Dlatego nolens volens stało się słowem roku, a my jako kapituła jedynie to zdiagnozowaliśmy. (Halina
Zgółkowa)
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Spośród pozostałych słów nominowanych w roku 2013 na szczególną uwagę
językoznawcy zasługują słoik i janosikowe (to drugie było już słowem września).
Słowa ekspert (powtarzane w kontekście komisji parlamentarnej ds. przyczyn ka-
tastrofy smoleńskiej), podsłuch, tęcza czy Euromajdan są związane z konkretnymi
wydarzeniami lub sporami politycznymi.

Słoik, oryginalne warszawskie określenie przyjezdnych, którzy w potocznym
wyobrażeniu minimalizują koszty pobytu i przywożą z domu zapasy w słoikach,
było najpierw prześmiewcze i jednak pogardliwe, ale potem zostało autoironicznie
zaakceptowane przez samych przybyszów. Karierę tego słowa można porównać
z karierą leminga. W ocenie obu wyrazów moralność intencji, czyli domniemana po-
garda, walczy z moralnością skutku, czyli z autoironiczną akceptacją. Warszawa nie
jest jedynym miastem, w którego tradycji tkwi wyższość nad tymi „z prowincji”.
Ale jako jedyne wymyśliło własne słowo na oznaczenie tego „niepełnowartościo-
wego” nowego przybysza. Nawet jeśli słoika (B. = D.) przyjęto generalnie z hu-
morem, słowo to świadczy o warszawskim kompleksie pseudometropolii.

4.6. SŁOWA MIESIĘCY ROKU 2014 – W CIENIU UKRAINY

Początek roku nie kojarzy się ani z polityką, ani z karnawałem. Słowo stycznia
to awizo, ponieważ o takie właśnie potwierdzenie przesyłki sądowej toczył się
spór, gdy Poczta Polska straciła monopol na jej dostarczanie. W lutym królował
pączek z Tłustego Czwartku, co może wskazywać na to, że nie było wyraźnych słów
faworytów związanych z innymi tematami. W marcu do słów miesiąca wróciła
brutalnie wielka polityka. Trzy miesiące po tym, gdy słowem miesiąca był Euro-
majdan, słowem marca stała się aneksja Krymu.

Konflikt na Ukrainie determinował także słowo kwietnia – separatysta. Sło-
wem maja była powódź, a słowem czerwca taśma i afera taśmowa (choć dziś nikt
już nie nagrywa na magnetofony taśmowe, to taśma jako symbol podsłuchiwania
pozostała). W czerwcu zostało opisane jeszcze jedno słowo, które nie mieściło się
na liście kilku najbardziej kluczowych pod względem statystycznym, ale pojawi-
ło się w tym miesiącu i było szeroko komentowane w prasie. Chodzi o słowo mu-
rzyńskość, które w ustach ministra Sikorskiego w podsłuchanej prywatnej rozmowie
miało określać niską samoocenę Polaków. To określenie może zresztą świadczyć
o tym, że samo słowo Murzyn przestało być w polszczyźnie neutralne i powinno
zniknąć z dyskursu publicznego, choć wciąż jest używane przez rzesze Polaków bez
żadnych intencji negatywnych (por. Łaziński 2014).

Słowo lipca – upał i słowo sierpnia – wirus (ebola) wybrała sama natura.
Drugie słowo lipca – konwój związane było z walkami na wschodniej Ukrainie. We
wrześniu w związku z inną wojną słowem najczęstszym był dżihadysta.

Październik upłynął pod znakiem synodu biskupów oraz zatrzymania rosyj-
skiego szpiega w Warszawie. W listopadzie odbyły się wybory samorządowe, w któ-
rych kwestionowano sposób liczenia głosów i program służący do tego. Frekwencję
zdecydowanie wyższą niż przeciętnie miał czasownik liczyć, jeden z niewielu
w historii słów miesiąca. Słowem grudnia oprócz przewidywalnej choinki stała się
kilometrówka.

Warto zauważyć, że aż trzy spośród słów miesięcy związane są bezpośrednio
z konfliktem na Ukrainie: aneksja, separatysta i konwój. Separatystę wybrali in-
ternauci na słowo roku. Kapituła plebiscytu wybrała kilometrówkę. 
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4.7. SŁOWO ROKU 2014 – KILOMETRÓWKA

Inne nominowane słowa: procedury, selfie, separatysta, taśma/taśmowy, zielone
ludziki.

Słowo roku internautów: separatysta.
Kilometrówka w żargonie księgowych i kierowców od dawna oznacza roz-

liczenie przejechanych kilometrów lub dodatek do wynagrodzenia na dojazdy.
W dyskursie publicznym słowo pojawiło się jednak nagle dopiero w grudniu 2014
w związku z nieprawidłowymi rozliczeniami podróży służbowych kilku posłów.
Kapituła postanowiła po raz kolejny docenić słowo względnie nowe, po raz ko-
lejny też po parabanku – słowo kojarzone negatywnie z nieuczciwością w życiu
publicznym. Przytoczmy komentarz członka kapituły:

 
Wyraz ten stał się [...] symbolem [...] tego, jak ujawnienie pospolitego drobnego oszustwa za-

trzęsło całym systemem władzy Rzeczypospolitej. Niechże kilometrówka jako słowo roku stanie się
groźnym memento dla tych, którzy pozwalają sobie na drobne przekręty, i dla tych, którzy je tolerują.
(Walery Pisarek)

 
Kilometrówka to kolejne po genderze słowo grudnia wybrane na słowo roku.

Kapituła doceniła słowo obecne jeszcze w publicznej pamięci operacyjnej (krótko-
trwałej). Poniższy wykres (rys. 4) (za frazeo.pl, dostęp 13.6.2016) pokazuje, że
kilometrówka po frekwencyjnych triumfach w grudniu 2014 i w styczniu 2015 zwią-
zanych z rozliczeniami podróży trzech posłów wróciła na szczyt frekwencji w mar-
cu i sierpniu 2015 w związku z rozliczeniami kilku osób publicznych z różnych
stron politycznej barykady. Można więc ocenić, że wybór kapituły był trafny.

Rys. 4

Internauci uznali za słowo roku rzeczownik seperatysta. Wśród słów nomino-
wanych przez kapitułę znalazły się też inne wyrażenia związane z konfliktem na
Ukrainie. Szczególnie jedno z nich: zielone ludziki, warto docenić jako narzędzie
językowego rozbrajania znaczeń groźnych. Oto komentarz Walerego Pisarka:

 
Wyrażenie „zielone ludziki” to autentyczne słowo roku 2014. Wprawdzie znane wcześniej jako

określenie kosmitów, zrobiło karierę w ubiegłym roku w nowym znaczeniu, bo przez swą żartobli-
wą przewrotność pozwala rozładować strach przed nacechowanym ponurą sławą określeniem „piąta
kolumna”. (slowanaczasie.uw.edu.pl)
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4.8. SŁOWA MIESIĘCY ROKU 2015 – ROK WYBORCZY

O słowach kolejnych miesięcy w roku wyborów parlamentarnych i prezydenc-
kich decydują polityka i ekonomia. Słowem stycznia był neologizm frankowicz
oznaczający osoby zadłużone we frankach szwajcarskich, których kurs gwałtow-
nie wzrósł. Słowo lutego to górnik, częste w prasie w kontekście demonstracji
na Śląsku. W marcu odpoczęliśmy od polityki i pasjonowaliśmy się zaćmieniem
słońca.  

Słowo kwietnia – ludobójstwo – także nie było związane z bieżącą polityką,
lecz ze stuleciem rzezi Ormian. Polityka wróciła na szczyt w miesiącu wyborów
prezydenckich. Słowem maja nie były jednak wybory ani prezydent (frekwencja obu
wyrazów nie wzrosła wtedy znacząco), lecz skrótowiec JOW ‘jednomandatowy
okręg wyborczy’, który nawet wprowadził do dyskursu prasowego neologizmy typu
woJOWnik. Słowem czerwca był zamach, który niestety regularnie wraca na czo-
łówki list frekwencyjnych.

Słowo lipca to dopalacz, interesujący przykład językowego oswajania groź-
nych zjawisk. Szkoda, że substancje zwane w innych językach designer drugs
(wierne przekłady w innych językach europejskich) po polsku uzyskały nazwę ko-
jarząca się z niewinnym wspomaganiem aktywności kawą. W sierpniu w czołów-
ce list frekwencyjnych były już z słowa uchodźca oraz imigrant, choć dyskusja
o uchodźcach w Polsce rozgorzała najbardziej gwałtownie we wrześniu. W tym
miesiącu opisano słowo także bardzo częste i związane z kryzysem migracyjnym
– granica.

W październiku, kolejnym miesiącu wyborczym tego roku, na szczycie listy
znalazły się wreszcie parlamet i sejm, choć z niewielką przewagą kluczowości,
bo o wyborach mówiliśmy przez cały rok 2015 (wybory to jedno ze słów nomino-
wanych przez kapitułę w roku 2011). W listopadzie na słowa miesiąca wybraliśmy
niepodległość (z Marszu Niepodległości) i smog, choć czysto statystycznie powinien
wygrać zamach, który był już słowem czerwca. Słowem grudnia baz żadnego wa-
hania i bez wątpliwości statystycznych został trybunał (Trybunał Konstytucyjny).

4.9. SŁOWO ROKU 2015 – UCHODŹCA

Słowo roku 2015 jest wyjątkowe. Po pierwsze jest efektem jednogłośnego wy-
boru wszystkich członków kapituły i miało zdecydowaną przewagę nad kolej-
nymi propozycjami w głosowaniu internautów. Po drugie pierwszy raz od trzech
lat słowem roku nie stało się słowo grudnia (trybunał). Po trzecie to samo sło-
wo, właściwie jego przekłady, wygrało plebiscyty w kilku krajach europejskich.
(Niemcy, Czechy, Rosja), a we wszystkich zostało przynajmniej docenione na
podium (por. 5. Słowa roku na świecie). Poniżej wykres (rys. 5) częstości słowa
uchodźca w ciągu ostatnich 5 lat (za frazeo.pl, dostęp 13.06.2016).
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Rys. 5

Międzynarodowy charakter kluczowości słowa ostatniego roku znalazło wyraz
w komentarzach kapituły:

 
Słowo uchodźca [...] sygnalizuje dramatyczny problem Europy, jakim jest masowy napływ uchodź-

ców (nazywanych też wychodźcami, emigrantami, zbiegami, wygnańcami, wysiedleńcami, tułacza-
mi, uciekinierami z krajów ogarniętych wojną, i zarazem służy testowaniu rzeczywistej gotowości do
świadczenia przez Europejczyków międzyludzkiej solidarności... (Jerzy Bartmiński).

 
Kapituła podkreśla w uzasadnieniach także „dominację emocji nad desygnatem

i semantyką”, tzn. że „uchodźców co prawda nie mamy, ale bardzo często i chętnie
o nich rozmawiamy” (Halina Zgółkowa).

Inne słowa wyróżnione przez kapitułę oraz często wybierane przez internautów
w roku 2015 to m.in. trybunał, frankowicz, JOW oraz bankster. Hybryda pochodna
od słów bankier i gangster wydaje się stworzona do opisu rzeczywistości spekula-
cyjnego kryzysu finansowego ostatniej dekady, ale powstała w USA już w latach
trzydziestych.

5. SŁOWA ROKU NA ŚWIECIE

Plebiscyty na słowo roku odbywają się w wielu krajach. Jurorzy doceniają
z jednej strony wagę symbolizowanych przez słowa i wyrażenia problemów,
z drugiej oryginalność samej konstrukcji lub jej funkcjonalne nowatorstwo. Te
konkurencyjne motywacje widoczne są w decyzjach tych samych gremiów nawet
w przemiennym rytmie.

W USA słowo roku wybierają językoznawcy z American Dialect Society
(americandialect.org/woty). Słowem roku 2015 został wyraz they jako bezrodzajowy
zaimek 3 os. (they w tej funkcji nie jest nowe; trafia się już u Szekspira, nie jest to
też jedyny sposób unikania określenia płci). Słowem roku 2015 był hasztag serwi-
sów społecznościowych bez atrybutów nowatorstwa formalnego; #blacklivesmatter,
który w wolnym przekładzie znaczy „Chodzi o życie czarnoskórych” i odnosi się
oczywiście do serii brutalnych interwencji policji i zamieszek na tle rasowym. Rok
wcześniej, w 2013 wybrano najzwyklejszy spójnik because, który zdaniem jurorów
stopniowo zmienia funkcję gramatyczną i dopuszcza połączenie z dowolną częścią
mowy, np. because science, because tired.



Słowa klucze polskiego dyskursu publicznego. Słowa dnia i słowa roku 89

4 Virozę prezydenta Zemana z roku 2014 oraz chorobę filipińską prezydenta Kwaśniewskiego
z roku 2007 można uznać za słowa o identycznym odniesieniu.

W Wielkiej Brytanii słowo roku wybiera zespół leksykografów słowników
oksfordzkich, który zwykle docenia oryginalność. Słowem roku 2015 jest e-moji,
hybryda z japońskiego moji ‘litera’ oraz symbolu z informatyki e-, oznaczająca
emotikon – uśmiechniętą buźkę. W werdykcie napisano nawet, że słowem roku po
raz pierwszy został piktogram, ale dalszy opis jednostki leksykalnej emoji świadczy
o tym, że jednak obrazki nie zastąpiły nam jeszcze słów. Słowem roku 2014 został
czasownik vape ‘„palić” papierosa elektronicznego’, słowem roku 2013 rzeczow-
nik selfie.

We Francji odbywa się co roku „Festival du mot” (festivaldumot.fr), na któ-
rym najważniejsze słowo wybiera jury dziennikarzy i językoznawców. Wybór pada
często na słowo o dużej mocy symbolicznej i nieprecyzyjnym znaczeniu: słowo roku
2014 transition ‘przejście’, w 2013 transparence ‘przejrzystość’, w 2012 doceniono
jednak kreatywną międzyjęzykową derywację paradygmatyczną, czyli francuski
czasownik(!) 1. koniugacji twitter. W roku 2015, który Francuzi zapamiętają jako
pasmo zamachów terrorystycznych, słowem roku został cytat „Je sui Charlie”.

W Niemczech słowo roku wybierają językoznawcy z Gesellschaft für deutsche
Sprache (gfds.de/aktionen/wort-des-jahres). Wort des Jahres 2015 nie zaskakuje: to
Flüchtlinge ‘uchodźcy’... Wśród konkurentów były m.in. hasło „Je sui Charlie”
(2. miejsce), Grexit (3. miejsce). Słowem roku 2014 został rzeczownik Lichtgrenze
‘granica światła’ na pamiątkę instalacji świetlnej na obchodach 25 rocznicy upadku
muru berlińskiego, w roku 2013 doceniono polityczny skrótowiec GroKo ‘Große
Koalition’. Słowu roku językoznawców przeciwstawia się w Niemczech inny ple-
biscyt – na najgorsze słowo roku. Unwort des Jahres wybierane przez dzienni-
karzy (www.unwortdesjahres.net) ma ostrzegać przed szczególnie krzywdzącymi
lub „dehumanizującymi” określeniami lub wypowiedziami. Za najgorsze słowo ro-
ku 2015 uznano ironiczne okeślenie Gutmensch ‘pięknoduch, naiwniak’, używane
często obraźliwie wobec osób niosących bez wahania pomoc uchodźcom przez
przeciwników takiej polityki. Już w roku 2013 antysłowem był rzeczownik Sozial-
toursmus ‘turystyka socjalna’ użyty w podobnym kontekście jako nazwa motywacji
uchodźców (najgorszym słowem roku 2014 było określenie Lügenpresse ‘kłamliwa
prasa’).

W Szwajcarii słowem roku 2015 było Einkaufstourist – tak określa się Szwaj-
carów wykorzystujący wysoki kurs własnej waluty i robiących zakupy w przy-
granicznych miastach strefy euro; antysłowo 2015 to Asylchaos ‘chaos w polityce
azylowej’. W Austrii słowem roku 2015 było Willkommenskultur ‘kultura powi-
tania’ – określenie społeczeństwa otwartego na potrzeby uchodźców, a antysłowo
to besondere bauliche Maßnahmen ‘szczególne środki budowlane’ – eufemistyczne
określenie ogrodzenia stawianego na granicy słoweńskiej, które padło z ust minister
spraw wewnętrznych.

Plebiscyty na słowa roku organizują też redakcje prasowe. W czeskim ple-
biscycie „Lidovych novin” wygrywają często cytaty z wypowiedzi polityków (jak
u nas w plebiscycie „Srebrne usta” radiowej Trójki). W ostatnich latach cały show
kradnie prezydent Zeman z terminem medycznym viroza ‘infekcja wirusowa’4,
którym w 2013 roku tłumaczył podejrzane zachowanie w katedrze św. Wita, i an-
glicyzmem pussy, które w jego wypowiedzi z roku 2014 uzasadniało zrozumienie
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5 W dyskursie na ten temat ścierają się wciąż przeciwstawne poglądy. Poglądy sceptyczne wobec
otwarcia na uchodźców są odzwierciedlone w niemieckim antysłowie Gutmensch i w podobnym
znaczeniowo czeskim słowie sluníčkář ‘pięknoduch, naiwniak’, które także było na podium plebiscytu
w 2015 roku.

dla walki rosyjskich sądów z „pornograficzną” propagandą zespołu „Pussy Riot”.
Słowem roku 2015 jest uprchlík ‘uchodźca’.

Rosyjskie i ukraińskie słowa roku, wybierane przez filologów, związane są
w dużej części z interwencją rosyjską na Ukrainie. Słowem 2014 roku w Rosji
był hasztag krymnaš (pisany razem), a na Ukrainie kiborgy ‘cyborgi’ – metaforycz-
ne określenie ukraińskich obrońcow lotniska w Doniecku. Ukraińskie słowo ro-
ku 2014 miało oddać hołd obrońcom, rosyjskie krymnaš miało wydźwięk ironiczny
i nie świadczy o nacjonalistycznym amoku jurorów. Rosyjskie słowo roku 2015 to
beženci ‘uchodźcy’.

Przez lata trudno było wskazać wspólne tendencje w wyborze słów roku na
świecie. Oczywiście taką tendencją jest nazywanie nowych desygnatów (nie tylko
artefaktów) lub opis nowej wspólnej rzeczywistości. Pierwszy przypadek ilustruje
wyraz selfie, który tylko w Wielkiej Brytanii był głównym zwycięzcą plebiscytu
(2013), ale pojawiał się wśród słów nominowanych w Niemczech, w Polsce (2014),
w USA i w innych krajach. Nazywanie nowych desygnatów: artefaktów, technologii
lub postaw społecznych, wymaga dostosowania modeli słowotwórczych, rzadziej
gramatycznych. To także widać w słowach roku, por. derywaty vape, e-moji, ale
także nowe funkcje gramatyczne because lub they.

Nową, dramatyczną rzeczywistość opisujemy często słowami znanymi od lat.
Słowo zamach, jego odpowiedniki i słowa ze wspólnego pola semantycznego poja-
wiają się w ostatnim roku w plebiscytach w różnych krajach. Cytat „Je sui Charlie”
wygrał plebiscyt francuski, był wśród słów wyróżnionych w Niemczech i w Rosji.

Najbardziej spektakularny jest tegoroczny sukces słowa uchodźca. Słowa o tym
samym znaczeniu zwyciężyły w plebiscytach w czterech krajach i były nominowane
na podium w wielu innych. Co ciekawe, rzeczownik ten został uznany za najważ-
niejsze słowo roku z jednej strony w Niemczech – państwie najbardziej przyjaznym
dla uchodźców, z drugiej zaś w Polsce, Czechach i w Rosji, które z różnych pozycji
i z różnych powodów kontestują wspólną europejską politykę wobec uchodźców.
Może to potwierdzać zasadę, że internauci i eksperci wybierają słowa ważne nie-
zależnie od wartościowania, ale akurat w wypadku uchodźcy to wartościowanie
dochodzi często do głosu (por. komentarz Jerzego Bartmińskiego oraz spory poli-
tyków, czy przybyszów nazywać uchodźcami, czy tylko emigrantami lub migran-
tami). Rozkład geograficzny zwycięstw uchodźcy w plebiscycie może też prze-
cież świadczyć o tym, że internauci i jurorzy w Polsce i w Czechach wartościują
politykę otwartości na uchodźców pozytywnie, w przeciwieństwie do oficjalnego
stanowiska rządów5.

6. SŁOWA DNIA, MIESIĘCY I ROKU A SŁOWA KLUCZE

Aby ocenić przydatność słów wyłanianych metodą statystyczną oraz wybie-
ranych w plebiscycie do charakterystyki polskiego dyskursu, warto umieścić je na
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6 Wszelkie rozważania na temat relacji między kluczowością statystyczną a semantyczną muszą
uwzględniać zmienność ocen i frekwencji w czasie.

tle pojęć kluczowych w badaniach ankietowych lingwistyki kulturowej6. Michael
Fleischer próbuje wyodrębnić pojęcia, które nazywa symbolami kolektywnymi
w myśl zasady, że kultura to „rzeczywistość znaków” (Fleischer 1996: 25). Walery
Pisarek (2002) dąży do skompletowania w badaniach ankietowych pełnej listy pol-
skich słów sztandarowych, czyli takich, które nadają się na transparent „Niech ży-
je x” lub „Precz z x” (Pisarek 2002: 8 i n.). W pierwszej fazie badań obu autorów
ankietowani podają pojęcia dla nich ważne, w drugiej porządkują listy słów na skali
wartości pozytywnych i negatywnych. Oto lista najważniejszych słów sztandaro-
wych pozytywnych (mirandów) i negatywnych (kondemnandów).

 
Miranda: miłość, rodzina, zgoda, wolność, sprawiedliwość, tolerancja, zdrowie, praca, uczciwość,

wiara, ojczyzna, nauka, opieka, bezpieczeństwo, równość, dobro innych, godność, piękno, naród.
Kondemanda: zakłamanie, korupcja, anarchia, aborcja, brzydota, cenzura, walka, klerykalizm,

lustracja, obcy kapitał, elita, socjalizm, erotyka, lewica, reklama, prywatyzacja, kapitalizm.

Dla porównania w tabeli 1 ukazana jest hierarchia najważniejszych symboli
kolektywnych w dyskursie polskim, niemieckim i rosyjskim wyodrębnionych przez
Fleischera (2003: 171–172).

Tabela 1. Polskie, niemieckie i rosyjskie symbole kolektywne

Symbole polskie Symbole niemieckie Symbole rosyjskie

wolność Frieden dobrota

miłość Freunschaft mir

pokój Freiheit dom

rodzina Liebe družba

przyjaźń Ehrlichkeit svoboda

dobro Umweltschutz ljubov’

uczciwość Partnerschaft sem’ja

dobroć Demokratie deti

dom Familie spravedlivost’

prawda Erfolg kul’tura

słońce Sicherheit čestnost’

kultura Kinder pravda

honor Arbeit Rossija

niezależność Geld nezavisimost’

ojczyzna Haus vera

wiara Rechtsstaat patriotizm

patriotyzm Grundgesetz den’gi

tradycja Heimat demokratija

demokracja Auto bezrabotica
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7 Wartościowanie i ostrzeganie jest zdefiniowane jako cel plebiscytu niemieckiego Unwort des
Jahres.

Obie listy są dziś częściowo anachroniczne, ponieważ odzwierciedlają świat
wartości lat dziewięćdziesiątych, ale można założyć, że istotna ich część pozostała
niezmienna. Jednak słów z list Pisarka i Fleischera brak wśród młodszych o półtorej
dekady słów miesięcy i lat 2011–2015. Niemieckie czy rosyjskie słowa roku także
nie pokrywają się z listą trwałych symboli kulturowych. Dlaczego?

Pamiętajmy, że słowa roku są zwykle nowe, obecne w świadomości społecznej
krótko lub przypomniane po długiej nieobecności. Wynika to z kryteriów wartościo-
wania przyjętych w plebiscytach polskich i obcych. Choć nadrzędnym celem jest
uchwycenie w obiektywie słownictwa społecznej pamięci, to językoznawcy doce-
niają też oryginalność budowy, retoryczną siłę skojarzeń, czy nawet kształt fone-
tyczny (por. komentarz Andrzeja Markowskiego do słowa leming).

Słowa roku znajdują się w stadium przeobrażenia znaku odnoszącego się do
konkretnego wydarzenia lub obiektu w symbol. Tak funkcjonują dziś w polszczyźnie
słowa gender, leming czy do niedawna katastrofa. Z kolei liczne neologizmy (i neo-
semantyzmy): prezydencja, ministra, słoik, leming czy kilometrówka pokazują, że
aby słownictwo mogło być zwierciadłem kultury jako „rzeczywistość znaków”, musi
umieć się w tym celu samo sprawnie przeobrazić.

Immanentną cechą symbolu jest wieloznaczność, zmienność odniesień i war-
tościowania. Pytania o wartościowanie nie można pominąć w ocenie plebiscytów na
słowo roku. Ich organizatorzy, w tym zespół opisywanego tu plebiscytu polskiego,
deklarują z zasady dystans do wartościowania wprost zjawisk społecznych7, ale
wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to bardzo trudne. W plebiscycie polskim ma-
my kolejno: słowo o wyraźnych konotacjach pozytywnych: prezydencja, słowo war-
tościowane negatywnie: parabank, słowo nieostre znaczeniowo i wartościowane
dwubiegunowo: gender, kolejne słowo neutralne z wyraźnie negatywną konotacją:
kilometrówka oraz słowo uchodźca wartościowane dwubiegunowo.

Taka zmienność wartościowania w czasie, charakterystyczna także dla plebiscy-
tów w innych krajach, rodzi pytanie o wiarygodność społeczną wyników. Warun-
kiem tej wiarygodności powinno być to, że wartościowanie nie wpisuje się wyraźnie
w stanowisko tylko jednej strony bieżącego sporu politycznego czy obyczajowego.
Sądzę, że w polskim plebiscycie na tle wyjątkowo ostrego podziału politycznego
w społeczeństwie udało się takiego niebezpieczeństwa uniknąć. Nawet jeśli nega-
tywne konotacje parabanku były wykorzystywane przez inną stronę sporu niż
konotacje kilometrówki, to oba słowa były już po triumfach w plebiscycie wyko-
rzystywane prze obie strony sporu jako zarzut wobec strony przeciwnej: paraban-
kiem nazywano w sporze politycznym nie tylko spółkę Amber Gold, lecz i kasę
SKOK, z kilometrówek rozliczano nie tylko polityków PIS, lecz i PO.

Moc symboliczną słów plebiscytowych oraz tych wybieranych statystycznie
z codziennej prasy można oceniać tylko z wymienionymi powyżej zastrzeżenia-
mi. Pamiętać o nim powinni wszyscy medioznawcy, językoznawcy czy prakty-
kujący dziennikarze oraz wydawcy prasy, którzy organizują plebiscyty na słowa
roku (w tym niżej podpisany), ale też ci, którzy deklarują nieufność wobec takich
akcji jako nie dość naukowych. Plebiscyty na słowo roku w Polsce i na świecie
to nie tylko analiza naukowa, lecz także zaproszenie przeciętnych użytkowników
języka do gry (raczej gry niż zabawy), do odkrywania praktycznych mechanizmów
symbolizacji. 
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KEYWORDS OF THE POLISH PUBLIC DISCOURSE.
WORDS OF THE DAY AND WORDS OF THE YEAR

Summary

The article analyses the notion of a keyword. Keywords of the public discourse are
chosen on the basis of questionnaires, plebiscites or on the basis of usage frequency in
newspapers. Both methods have been applied in the project of the University of Warsaw.
Words of the day are statistically the most popular words appearing in daily newspapers.
The words of the year are chosen by a jury of linguists from among proposals submitted by
participants of the internet plebiscite announced on university websites. The article presents
Polish words of the years from 2011, with the word of the year 2015 uchodźca ‘refugee’
(words with the same meaning have been chosen in many countries).
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The main question posed in this paper is whether ‘word of the year’ polls can shed
light on the permanently valid keywords of national culture (as they are defined by Anna
Wierzbicka, Jerzy Bartmiński or Walery Pisarek), or instead reflect one-off occurrences in
the short-term story of current social events.

Adj. Izabela Ślusarek



1 Po raz pierwszy wybrano piktogram jako słowo roku 2015. Owego wyboru dokonali redaktorzy
Oxford Dictionaries. Za zwycięzcę uznali emotikon „Face with Tears of Joy” (zob. http://blog.oxford-
dictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji/).

2 Słowo, które wypowiedział prezydent Republiki Czeskiej, Milosz Zeman. Tłumaczenia cytatów,
jeśli nie zaznaczono inaczej, są dziełem autorki artykułu.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2016
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(Uniwersytet Warszawski)

SŁOWA ROKU W CZESKIM DYSKURSIE PUBLICZNYM

Celem artykułu jest analiza tzw. słów roku pojawiających się w czeskim dys-
kursie publicznym w latach 2006–2014. Słowo roku jest tu definiowane jako leksem
lub jego konkretna forma fleksyjna (ewentualnie piktogram1) wyłoniony w drodze
konkursu. W wielu krajach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjedno-
czonych, w Polsce, organizowany jest wybór słowa roku. W Republice Czeskiej
wydarzenie to przybiera postać plebiscytu czytelników gazety „Lidové noviny”.
Zdarza się, że oddzielnie głosują także członkowie redakcji wymienionego pisma.
Nigdy jednak werdykt jury redakcyjnego nie modyfikuje wyniku głosowania czytel-
ników. Jeśli występują różnice, na liście rankingowej pojawiają się słowa wybrane
przez wypełniających ankietę, a obok albo poniżej, często w postaci komentarzy,
pojawia się wybór kolegium redakcyjnego.

W Czechach wyłanianie słowa roku jest wydarzeniem popularnym, zapowia-
danym przez wiele miesięcy. Zanim zostaną podane ostateczne wyniki, pojawiają
się artykuły relacjonujące tymczasowy stan głosowania. Komentarze te nabierają
charakteru wydarzenia sportowego lub artystycznego, np.

 
V anketě Slovo roku jasně vede výraz ‚pussy‘. Vyhraje Zeman i letos? [LN 14.12.2014]
W ankiecie „Słowo roku” wyraźnie prowadzi wyraz pussy. Czy w tym roku też wygra Zeman2?
 
Warto odnotować, że językoznawcy nie są, do tego stopnia jak to ma miejsce

w Polsce, zaangażowani w czeskie wydarzenie. Przede wszystkim nie są członkami
jury ani obligatoryjnymi komentatorami poszczególnych wyborów słów roku. Objaś-
nieniami zajmują się także politolodzy i dziennikarze, a komentarz językoznawcy
nie stanowi z reguły dogłębnej analizy, ale jest powierzchowną wypowiedzią, do-
stosowaną do poziomu przeciętnego czytelnika, np.

 
„Toto slovo bylo v průběhu roku použito mnohokrát a charakterizuje mezinárodní dění roku

2014 relativně velmi dobře,“ okomentoval pro LN výběr jazykovědec a ředitel Ústavu pro jazyk český
Karel Oliva. [o wyborze redakcji LN słowa sankce za rok 2014] [parlamentnilisty.cz, 27.12.2014].
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3 Wybór czytelników był zgodny z werdyktem redakcji LN [LN, 30.12.2008].
4 LN, 30.12.2008.
5 Internauci natomiast opowiedzieli się za słowem separytysta; www.slowanaczasie.uw.edu.pl.
6 http://www.americandialect.org/woty [dostęp 2.03.2016].

To słowo w ciągu roku pojawiało się wiele razy. Bardzo dobrze charakteryzuje wydarzenia mię-
dzynarodowe roku 2014, skomentował dla LN [Lidové noviny] językoznawca i dyrektor Instytutu
Języka Czeskiego, Karel Oliva.

 
W niniejszym artykule zostaną omówione leksemy wybrane przez czytelników,

a nie przez redakcję „Lidové noviny”.

1. SŁOWO ROKU A RZECZYWISTOŚĆ POZAJĘZYKOWA

Analizując słowa roku pod względem ich stosunku do rzeczywistości językowej,
warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Wszystkie badane leksemy dotyczą wydarze-
nia krajowego. Żaden z nich nie odnosi się do spraw międzynarodowych, nierzadko
większej wagi. Dla przykładu, w 2008 roku światowy kryzys ekonomiczny został
przyćmiony przez wprowadzenie dodatkowych opłat w czeskiej służbie zdrowia.
To właśnie wyraz poplatky ‘opłaty’ uplasował się na najwyższym stopniu podium3.
Leksem krize ‘kryzys’, który zajął w Niemczech (Finanzkrise) pierwsze miejsce,
w Czechach został sklasyfikowany na drugim miejscu4. Podobnie w 2014 roku,
w którym doszło do aneksji Krymu przez Rosję, w Czechach wygrał leksem pussy,
choć redaktorzy LN zdecydowali się na słowo sankce ‘sankcje’. Świadczy to o kon-
centracji przeciętnych czeskich obywateli na sprawach wewnętrznych. Lokalna
perspektywa postrzegania rzeczywistości przy wyborze słów roku nie jest rzadka
i zdarza się także w innych krajach. W 2014 r. w Polsce językoznawcy wybrali,
m.in. ze względu na walory słowotwórcze, leksem kilometrówka5. W Stanach
Zjednoczonych pierwsze miejsca zajmują słowa (ciekawe pod względem słowotwór-
czym lub semantycznym) związane częściej z sytuacją wewnętrzną niż międzyna-
rodową, np. w 2014 r. wygrało słowo blacklivesmatter6.

Słowa roku wyłonione w ankiecie przeprowadzanej przez gazetę „Lidové
noviny” odnoszą się w znacznej mierze do zdarzeń politycznych. Stanowią aż 70%
wyrazów. Należą tu m.in. leksemy związane ze sprawą korupcyjną (šibal), kradzie-
żą pieniędzy (odklonit), wprowadzeniem opłat w służbie zdrowia (poplatky), nie-
udanym projektem rozbudowy elektrowni solarnych (fotovoltaika), niedyspozycją
prezydenta Milosza Zemana (viróza), stanowiskiem prezydenta w sprawie rosyjskie-
go zespołu Pussy Riot (pussy). Pozostałe leksemy są związane z innymi głośnymi
wydarzeniami na terenie Czech. Wymienić tu trzeba masowe zatrucia alkoholem
metylowym (metanol), sprawę korupcyjną na Wydziale Prawa w Pilźnie (rychlo-
student), projekt biblioteki narodowej (blob).

Z tym również wiąże się autorstwo poszczególnych słów, które można rozdzielić
pomiędzy polityków a publicystów. Potwierdzeniem powyższego okazała się w tym
konkretnym przypadku kwerenda obrazów w Internecie. Wpisanie do wyszukiwar-
ki połączenia wyrazowego slovo roku ‘słowo roku’ zwróciło obrazy pokazujące
w pierwszej kolejności czeskich polityków i osoby odpowiedzialne za niektóre
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7 W niniejszej pracy przychylamy się do podziału neologizmów na leksykalne i gramatyczne,
co wynika z artykułu hasłowego Walerego Pisarka zamieszczonego w Encyklopedii wiedzy o języku
polskim. Uważamy także za Teresą Smółkową (2001: 16), że „podział neologizmów na neologizmy
leksykalne (tj. wyrazowe obejmujące neologizmy wyrazowe, zapożyczenia), frazeologizmy i neoseman-
tyzmy nie budzi wątpliwości”.

sprawy; prezydenta Zemana, byłego ministra Kocourka oraz dziekana Wydziału
Prawa w Pilźnie. Warto też zauważyć, że wiele z tych wyrazów to cytaty, co jest
jednym z czynników wpływających na ich wybór przez przeciętnych czytelników.
Słowa te w związku z tym nie są najczęściej z punktu językoznawczego bardzo
skomplikowane formalnie. O ich atrakcyjności przesądza kontekst, w którym zosta-
ły użyte, powodując zarazem przesunięcia semantyczne. Ich struktura może być in-
trygująca dla zwykłego obywatela w przypadku wywołania konkretnych skojarzeń
(por. niżej).

Tabela 1. Zestawienie słów roku wyłonionych w ankiecie przeprowadzanej przez gazetę „Lidové
noviny”

Rok Wyraz Wydarzenie

2006 šibal – psotnik Sprawa korupcyjna (cytat J. Paroubka)

2007 blob Nazwa projektu budynku Biblioteki Narodowej

2008 poplatky – opłaty Wprowadzenie opłat w czeskim systemie opieki zdrowotnej

2009 rychlostudent
– szybkostudent

Sprawa korupcyjna na Wydziale Prawa w Pilźnie (ukończenie
studiów / uzyskanie doktoratu w kilka miesięcy)

2010 fotovoltaika Nieudany projekt rozbudowy elektrowni solarnych

2011 odklonit – odwracać Kradzież pieniędzy przez ministra Martina Kocourka. Cytat
z M. Kocourka

2012 metanol Masowe zatrucia alkoholem metylowym (ok. 40 zmarłych)

2013 viróza – wirus Zachowanie prezydenta Miloša Zemana w trakcie wystawienie
klejnotów koronacyjnych. Cytat urzędnika Kancelarii
Prezydenta

2014 pussy Komentarz Miloša Zemana dotyczący zespołu Pussy Riot.
Cytat z M. Zemana

2. CHARAKTERYSTYKA LEKSYKOLOGICZNA SŁÓW ROKU

Z punktu widzenia leksykologicznego wśród wyrazów należących do czeskiego
zestawu słów roku dominują neologizmy leksykalne7. Wśród nich można wyróżnić
neologizmy słowotwórcze (rychlostudent), neologizmy znaczeniowe (šibal, odklonit,
viróza) oraz zapożyczenia (blob, pussy, fotovoltaika).

Pozostałe wyrazy natomiast stanowią użycia tekstowe wyrazów rodzimych lub
obcych od dawna zaadaptowanych w czeszczyźnie (metanol, poplatky).
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8 Niewykluczone jednak, że mógł pojawiać się ad hoc w kontekstach dotyczących osoby szybko
kończącej studia.

9 Szybka adaptacja tego neologizmu jest związana z jego podstawami słowotwórczymi, które od
dawna należą do systemu języka czeskiego.

2.1. NEOLOGIZMY SŁOWOTWÓRCZE

W zestawie czeskich słów roku znajduje się tylko jeden leksem, który można
zaliczyć do neologizmów słowotwórczych. Jest nim rodzime złożenie rychlostudent,
składające się z przymiotnika rychlý ‘szybki’, rzeczownika student ‘student’ oraz
interfiksu -o-. Na język polski można by je przetłumaczyć jako szybkostudent, ewen-
tualnie rychłostudent. Słowo, choć przed 2009 rokiem nierejestrowane w słownikach
ani w korpusie8, zaadaptowało się fleksyjnie do systemu języka czeskiego9. Jego
struktura znakomicie oddaje znaczenie leksemu wskazujące na osobę, która szybko
ukończyła studia. Odnosi się do sprawy korupcyjnej na Wydziale Prawa w Pilźnie,
gdzie za odpowiednią opłatą można było skończyć studia, także doktoranckie,
w kilka miesięcy.

Poświadczenia z roku 2009 wskazują na użycie wyrazu przede wszystkim
w kontekście pilzneńskiej afery korupcyjnej.

 
Z prvních 91 absolventů plzeňských práv, o nichž se mluví jako o rychlostudentech, nebyly

u 52 zjištěny žádné závady. [LN, 27.10.2009]
Z pierwszych 91 absolwentów pilzneńskiego prawa, o których mówi się jako o szybkostuden-

tach, u 52 nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
Poświadczenia z lat późniejszych są dość rzadkie, ale ich znaczenie jest różne,

szczególnie w warstwie konotacyjnej i stylistycznej. Rychlostudent, tak jak w poniż-
szej wypowiedzi, może konotować niekompetencję.

 
Vláda očima Zemana: Nekompetentní laik, rychlostudent a riziko pro stát. Koho tím prezident

myslí? [Blesk, 10.01.2014]
Rząd oczami Zemana: Niekompetentny laik, szybkostudent i ryzyko dla kraju. Kogo prezydent

ma na myśli?
 
“Žádný rychlostudent nemůže být ministrem. To není odborná kvalifikace,“ uvedl Zeman. [Blesk,

10.01.2014]
Żaden szybkostudent nie może zostać ministrem. To nie są odpowiednie kwalifikacje – stwier-

dził Zeman. 
 
Zdarzają się jednak poświadczenia nienawiązujące do kontekstu afery korupcyj-

nej lub odnoszące się do niej częściowo, niekiedy leksykalizujące znaczenie neo-
logizmu rychlostudent. Bez wątpienia należą tu napisy na koszulkach (rychlostudent)
dostępne w sklepach internetowych. Obrazek, pokazujący biegnącego (szybko)
studenta, któremu wysypują się kartki z teczki, dopełnia jednowyrazowy komuni-
kat rychlostudent. Mamy zatem do czynienia z żartem sytuacyjnym. Leksem ten
pojawia się również w komentarzach do zdjęć zamieszczanych na portalach spo-
łecznościowych, np. przedstawiające małe dziecko w murach uniwersyteckich trzy-
mające tubę z dyplomem.

Zarejestrowano także ten leksem o nacechowaniu pozytywnym w poświadczeniu
odnoszącym się do studenta, który w krótkim czasie skończył kilka kierunków stu-
diów. Zawdzięczał to jednak swojemu intelektowi i ciężkiej pracy. 



Słowa roku w czeskim dyskursie publicznym 99

10 Na przykład Šibal Mušfikí, šibal Jaryžka.

Rychlostudent Jiří Matěj Brůna (29): Za 7 let získal 6 titulů! Tak tenhle mladík splňuje sny
a představy většiny rodičů. V letech 2006 až 2013 totiž vystudoval šest různých oborů na šesti školách.
[AHA, 29.04.2013]

Szybkostudent Jerzy Maciej Bruna (29 l.): W 7 lat zdobył 6 tytułów. Ten chłopak spełnia marze-
nia i wyobrażenia większości rodziców. W latach 2006–2013 skończył sześć kierunków w sześciu
szkołach.    

2.2. NEOLOGIZMY ZNACZENIOWE

Następną grupę słów roku stanowią neosemantyzmy. Leksemy šibal, odklonit,
viróza zostały użyte w innych kontekstach, niż występowały wcześniej. Wszystkie
stały się eufemizmami (patrz tab. 2.).

Tabela 2. Neosemantyzmy w zestawie czeskich słów roku

Słowo Znaczenie słownikowe Znaczenie kontekstowe

Šibal Figlarz, psotnik Psotnik – o łapówkarzu

Odklonit Odwrócić głowę, zawrócić bieg rzeki Przekierować pieniądze w znaczeniu ukraść

viróza Niedyspozycja związana z chorobą
wirusową

Niedyspozycja związana ze stanem upojenia
alkoholowego

Pierwszym słowem roku – eufemizmem został leksem šibal. Znaczenie słowni-
kowe tego rzeczownika jest w słowniku SSČ sprowadzone do synonimów: šprýmař,
čtverák, taškář ‘żartowniś, dowcipniś, kawalarz’. W słowniku czesko-polskim
Siatkowskiego i Basaja czeskiemu hasłu šibal odpowiadają ekwiwalenty: figlarz,
psotnik, swawolnik, zbytnik, filut. W 2006 roku opisywany leksem został użyty
w związku z jedną ze spraw korupcyjnych, która dotyczyła członków Czeskiej Partii
Socjaldemokratycznej (ČSSD). Ówczesny premier Paroubek nazwał wtedy swoich
partyjnych kolegów zamieszanych w ten incydent šibalové. W takim kontekście
nazwanie osób popełniających przestępstwo psotnikami zmniejsza powagę zaist-
niałej sytuacji. Ponadto skojarzenie z bajkowymi šibalami10 nadaje całej sprawie
wymiar mniej rzeczywisty, a nawet fikcyjny.

 
Je to zklamání, naše ambice byly určitě vyšší, poškodila nás celostátní aféra s šibaly Péťou a Do-

leželem, míní poslanec a šéf krajské ČSSD Miroslav Váňa. [SYN: Mladá fronta DNES, 23.10.2006]
Jesteśmy rozczarowani, nasze ambicje sięgały wyżej, zaszkodziła nam afera z psotnikami Péťou

i Doleželem, uważa poseł i szef wojewódzkiej ČSSD Miroslav Váňa. 

Co warte podkreślenie, leksem šibal stopniowo przekształca się z eufemizmu
w inwektywę. Gdy sprawy dotyczą osób spoza własnego kręgu, rzeczownik ten staje
się wyzwiskiem, synonimem wyrazu oszust.

 
Šibal Kalousek byl u všech lumpáren, prohlásil Paroubek. [Tn.nova, 14.06.2009]
Oszust Kalousek był obecny przy wszystkich szachrajstwach.
 
Kolejnym eufemizmem stał się w 2011 roku leksem odklonit. Znaczenie słow-

nikowe (SSČ) tego jedynego w zestawie czeskich słów roku czasownika obejmuje
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11 Przykłady pochodzą z artykułu wydanego w „Lidovych novinach” dostępnego na stronie gazety
5.11.2015.

następujące definicje: 1. vzdálit od něčeho, odchýlit: o. hlavu stranou ‘oddalić od
czegoś, odchylić: odchylić głowę’; 2. způsobit změnu pův. směru, pohybu něčeho:
o. paprsek z dráhy odchýlit; o.dopravu (při objížďce) ‘doprowadzić do zmiany toku/
biegu/ruchu’. Słownik czesko-polski proponuje następujące ekwiwalenty: odchylić,
skierować w bok [na inną trasę]. Można by się zatem pokusić o przetłumaczenie
opisywanego czasownika polskim odpowiednikiem przekierować.

W 2011 roku podczas wyjaśniania dziennikarzom zniknięcia dużej sumy pie-
niędzy minister Kocourek użył leksemu odklonit (pieniądze z obligacji zostały prze-
kazane jego matce).

 
Milióny jsem odklonil v době rozvodu kvůli manželce, vysvětlil ministr Kocourek. [LN, 9.11.

2011]
Miliony (koron) przekierowałem w czasie rozwodu ze względu na relację z małżonką, wyjaśnił

minister Kocourek.
 

Po tej wypowiedzi minister Kocourek został zdymisjonowany. Słowo jednak uży-
wane jako synonim czasownika ukraść stawało się coraz bardziej popularne, szcze-
gólnie w mediach społecznościowych. Znamienny jest także kontekst ironiczny
wypowiedzi, w których się leksem odklonit pojawia11.

 
“Omlouvám se, že jsem tu psal, že mi ukradli peníze z karty. Mé finanční prostředky byly

samozřejmě odkloněny,“ publicysta Miloš Čermák. [LN, 9.11.2011]
„Przepraszam, że pisałem, że ukradziono mi pieniądze z karty. Moje środki finansowe zostały

przecież przekierowane”, publicysta Miloš Čermák.
 
“Mně někdo odklonil velociped“. [LN, 9.11.2011].
Ktoś przekierował mój welocyped.
 
Leksem odklonit zarejstrowaliśmy także w innym znaczeniu zbliżonym do zna-

czenia słownikowego (oderwać/odsunąć; tu: od koryta). I w tym przypadku czasow-
nik ten jest nacechowany ironicznie.

 
“Měl by Kocourka odklonit od koryta.“ [LN, 9.11.2011]
Powinien oderwać Kocourka od koryta.
 
Z upływem czasu eufemizm odklonit występuje w tekstach z coraz mniejszą

częstością. Z 2014 roku zanotowaliśmy zaledwie kilka poświadczeń z wypowiedzi
nieoficjalnej umieszczonej na forum internetowym.

 
Jak zabránit manželovi odklonit před rozvodem část majetku? [emimino, 4.05.2014]
Jak nie dopuścić do tego, żeby małżonek przekierował pieniądze?
 
Ostatnim leksemem należącym do omawianej grupy neologizmów-eufemizmów

jest viróza. Znaczenie słownikowe tego rzeczownika odnosi się do choroby wiru-
sowej (virová choroba, SSČ) i w takich kontekstach pojawia się najczęściej.

 
Jen nachlazení, nebo už viróza? [SYN2015: Žena a život, č. 21/2014].
Tylko przeziębienie czy już choroba wirusowa? 
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 W 2014 roku leksem ten staje się coraz bardziej popularny ze względu na nowe
znaczenie, które odnosiło się do sytuacji zaistniałej w listopadzie. Po interpretacji
zachowania prezydenta Milosza Zemana w czasie ceremonii wystawienia klejnotów
królewskich jako stanu nietrzeźwego kancelaria prezydencka ogłosiła, że prezydent
przebył chorobę wirusową. W ten sposób leksem viróza stał się eufemizmem. Po-
nadto opisywany wyraz często występuje w cudzysłowie, co nadaje mu nacecho-
wanie ironiczne lub podaje w wątpliwość jego wiarygodność.

 
Byla to “viróza“! Zeman byl u klenotů opilý, prozradila Němcová. [Tn.nova, 7.11.2014]
To był „wirus”! Zeman był pijany przy ceremonii wystawienia klejnotów, zdradziła Němcová.
 
W tym miejscu warto byłoby się zastanowić, dlaczego, określając stan prezy-

denta Zemana, wybrano leksem odnoszący się do choroby wirusowej (viróza), a nie
jak w przypadku polskim, konkretnej choroby (choroba filipińska – na określenie
stanu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego). Aby odpowiedzieć na pytanie, dla-
czego wybrano leksem viróza, a nie nemoc, przeprowadziliśmy korpusową kwerendę
kolokatów łączących się z oboma rzeczownikami. W języku czeskim wyraz nemoc
‘choroba’ wydaje się mieć konkretniejszy charakter niż viróza, natomiast leksem
viróza jawi się jako mniej określony, częściej związany z problemami żołądkowymi
(střevní, žaludeční), sezonowością (sezónní). Wybór zatem czegoś wymykającego
się konkretnym kategoriom mógł wydawać się wygodniejszy do zastosowania niż
operowanie poszczególnymi jednostkami chorobowymi.

Tabela 3. Kolokaty leksemów viróza i nemoc

viróza ‘choroba wirusowa’ nemoc ‘choroba’

skolit ‘chwytać/złapać’ infekční ‘infekcyjna’

střevní ‘jelitowa’ mořská ‘morska’

sklátit ‘powalić’ pohlavní ‘weneryczna’

žaludeční ‘żołądkowa’ nakažlivá ‘zaraźliwa’

sezónní ‘sezonowa’ vážná ‘poważna’

epidemie ‘epidemia’ duševní ‘psychiczna’

trápit ‘dotknąć’ příznak ‘objaw’

příznak ‘objaw’ chronická ‘chroniczna’

přenos ‘przenoszenie’ Parkinsonův ‘Parkinsona’

lehká ‘lekka’ Alzheimerův ‘Alzheimera’

silná ‘silna’ zákeřná ‘podstępna’

nějaká ‘jakaś’ smrtelná ‘śmiertelna’

těžká ‘ciężka’ vyléčitelná ‘uleczalna’

Co warte podkreślenia, eufemizm viróza właściwie nie występuje w tekstach
prasowych poza opisanym kontekstem.
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12 Projekt ten miał też inne nazwy, np. chobotnice ‘ośmiornica’.

2.3. ZAPOŻYCZENIA

Kolejną grupą są zapożyczenia. Należą tu neologizmy blob oraz pussy. Wyraz
blob jest anglicyzmem przyjętym bez modyfikacji formalnych do języka czeskiego.
W języku źródłowym oznacza m.in. kroplę. Zanim został wybrany na słowo roku
(w 2007), pojawiał się w tekstach sporadycznie jako nazwa własna lub w kon-
tekstach architektonicznych, nazywano tak nieregularne kształty. Z poświadczeń
wynika, że słowo to nie było znane czeskim odbiorcom.

 
Počítače umožňují vytvářet domy křivolakých tvarů. Blob znamená hrouda. Nepravidelné, oblé

a zvlněné jako hroudy v poli budou prý stavby budoucnosti. [SYN: Týden, č. 16/2006]
Komputery umożliwiają projektowanie domów o nieregularnych kształtach. Blob znaczy gruda/

bryła. Nieregularne, kręte, faliste jak grudy w polu staną się podobno budynkami przyszłości.
 
Wzrost frekwencji tego leksemu odnotowujemy od roku 2007 (patrz tab. 4).

Wybór wyrazu blob na słowo roku 2007 jest związany z projektem12 Jana Kap-
lickiego budynku Biblioteki Narodowej. Jego kontrowersyjny kształt, a także nie-
codzienna kolorystyka wzbudziły wiele skrajnych emocji (od euforii po gniew).
Projekt wygrał konkurs oceniany przez profesjonalistów, jednak opinia publiczna
była podzielona co do jego oceny.

 
Chystá se manifestace za Kaplického blob. [SYN2015 ŠÍP, 22.01.2009]
Przygotowywana jest manifestacja popierająca „blob” Kaplickiego. 
 
Když v sobotu 3. března zveřejnily některé deníky na první straně maketu naší nové Národní

knihovny, nechtěl jsem věřit svým očím. První pocit byl – absurdnost, nestydatost, nadutost, kýč...
[AN, 17.10.2007]

Gdy w sobotę 3 marca dzienniki upubliczniły na pierwszej stronie makietę naszej nowej Biblio-
teki Narodowej, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Pierwsze odczucie: absurd, bezczelność, na-
dęcie, kicz.

 
Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że wydźwięk tego wyrazu może wzbu-

dzić negatywne konotacje ze względu na podobieństwo tematów fleksyjnych z in-
nymi ekspresywnie nacechowanymi słowami, jak blít ‘wymiotować, dosł. rzygać’,
blbý ‘głupi’.

 
Nové sídlo Národní knihovny navržené architektem Janem Kaplickým do podoby “blobu“ či

chobotnice mohlo mít už patnáct let příbuzného v Brně. [SYN: LN, 27.12.2007]
Nowa siedziba Biblioteki Narodowej zaproponowana przez architekta Jana Kaplickiego do po-

staci blobu czy ośmiornicy mogła mieć już od 15 lat krewnego w Brnie.
 
Spor o Národní knihovnu, blob, nebo chcete – li chobotnici, plivanec či amaroun začíná připo-

mínat přímý přenos mistrovství České republiky ve sbírání politických bodů. [SYN: Mladá fronta
DNES, 20.10.2007]

Spór o Bibliotekę Narodową, blob, lub, jeśli chcecie ośmiornicę [...], zaczyna przypominać trans-
misję z mistrzostw Republiki Czeskiej w zdobywaniu punktów politycznych.

 
Wzrost częstości leksemu jest poświadczony w tekstach wydanych w latach

2008–2009. Po śmierci autora projekt nie został zrealizowany, a wyraz blob wyszedł
z użycia. 
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13 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/zeman-chodorkovskij-je-tunelar-a-pussy-riot-jsou-
pornograficka-skupinka--1415631 [dostęp 16.10.2015].

Chobotnice zemřela spolu se svým autorem Praha – Chobotnice neboli blob. Tak se přezdívá
projektu nové budovy Národní knihovny, který Janu Kaplickému nadělal spoustu vrásek. [SYN: ŠÍP,
16.01.2009]

Ośmiornica umarła wraz ze swoim autorem. Ośmiornica albo blob. To jest przezwisko projektu
nowego budynku Biblioteki Narodowej, który Janowi Kaplickiemu przysporzył mnóstwa zmartwień.

 
W 2015 roku jeden z forumowiczów zadał pytanie o znaczenie leksemu blob.

Większość użytkowników nie znała odpowiedzi. Nieliczne komentarze odsyłały do
nazwy niedoszłego budynku Biblioteki Narodowej.

Tabela 4. Frekwencja leksemu blob w latach 2004–2009

Lp. Rok wydania Frekwencja całkowita Frekwencja ipm*

1. 2004    5 0,02

2. 2006    5 0,02

3. 2007 535 1,84

4. 2008 999 3,4

5. 2009 489 1,67

* Liczba wystąpień leksemu na 1 mln wyrazów.

Następnym neologizmem-anglicyzmem wartym omówienia jest leksem pussy,
który uplasował się najwyżej w ankiecie w 2014 roku. Popularność tego leksemu
była związana nie tylko z kontrowersyjnym kontekstem, w którym został on użyty
2 listopada 2014 roku przez prezydenta Milosza Zemana w wywiadzie dla radia
Žurnál13, ale także z jego niepoprawną wymową. Zeman wymówił [pas’i] zamiast
[pus’i]. W opisywanym fragmencie prezydent Republiki Czeskiej określa rosyjski
zespół muzyczny Pussy Riot jako grupę pornograficzną, winną co najmniej zakłó-
cania porządku w cerkwi. Odmawia także członkiniom zespołu statusu więźnia
politycznego. Ponadto w sposób obraźliwy tłumaczy nazwę zespołu. Dodatkowo
błędna wymowa [pas’i] wskazuje na ignorancję prezydenta dotyczącą języka an-
gielskiego. Kontrowersyjne treści wraz z popełnionym błędem stają się pożywką dla
mediów, co powoduje wzrost popularności wyrazu.

Trochę innego typu jest leksem fotovoltaika ‘ogniwa fotowoltaiczne’. Wybór
tego rzeczownika na słowo roku 2010 wydaje się szczególnie ciekawy. Z wyrazu
obcego należącego do terminologii specjalistycznej, sporadycznie spotykanego
w tekstach ogólnych, stopniowo stał się bowiem słowem powszechnie znanym.
W przeciwieństwie do wyżej opisanych wyrazów, w tym wypadku nie mamy do
czynienia z neologizmem-anglicyzmem.

 
Transparentní tepelná izolace, vzduchový kolektor, fotovoltaika, zpětné získávání tepla z větra-

cího zařízení a bloková teplárna je integrována do stavebního souboru. [Technický týdeník, 1997]
Transparentna izolacja cieplna, kolektor powietrzny, ogniwo fotowoltaiczne, odzysk ciepła z wen-

tylacji oraz ciepłownia są zintegrowane w konstrukcji budowlanej.
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14 5 Korpus nie zawiera tekstów z lat 2010–2015.

Warto tu także nadmienić, że Czesi mają tendencję do zastępowania wyrazów
obcych słowami rodzimymi. Wydawałoby się zatem, że leksem fotovoltaika ze
względu na kryteria formalne nie spełnia kryteriów do zostania słowem roku.
Jednakże kontekst, w jakim zaczął występować w domenie publicznej, stał się na
tyle znaczący, że wyraz ten z leksemu specjalistycznego stał się wyrazem ogólnym.
Kwerenda korpusowa, choć niepełna14, pokazuje, jak rzeczownik ten stopniowo
zyskuje na popularności (por. tab. 5). W tekstach wydanych w 2009 roku frekwencja
leksemu fotovoltaika wyraźnie wzrasta.

Tabela 5. Frekwencja leksemu fotovoltaika w korpusie języka czeskiego (SYN)

Lp. Rok wydania Frekwencja całkowita ipm

 1. 1995     1 0,03

 2. 1997     2 0,03

 3. 1998     1 0,01

 4. 1999     3 0,02

 5. 2001   15 0,12

 6. 2002   10 0,07

 7. 2003     5 0,04

 8. 2004   21 0,08

 9. 2005   22 0,08

10. 2006   29 0,11

11. 2007   60 0,21

12. 2008   72 0,25

13. 2009 320 1,09

Oprócz danych frekwencyjnych poszerza się też typ tekstów, w których leksem
ten się pojawia. Z czasopism specjalistycznych przechodzi do gazet codziennych,
co związane jest z nowymi projektami na rozbudowę elektrowni solarnych
i popularyzacji ogniw solarnych.

 
Investoři s projekty fotovoltaik na Znojemsku stále přibývají. [Znojemsky, 29.10.2009].
Inwestorów z projektami fotowoltaicznymi w Znojemskiem ciągle przybywa.
 
W związku z fiaskiem projektów ukierunkowanych na budowę elektrowni so-

larnych popularność leksemu maleje.

2.4. LEKSEMY ZE ZNACZENIEM ZAWĘŻONYM DO ZNACZENIA TEKSTOWEGO

Do grupy leksemów, których semantyka została ograniczona do konkretnego
kontekstowego znaczenia tekstowego, należą wyrazy poplatky ‘opłaty’ i metanol
‘metanol’.
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15 Korpusy SYN nie zawierają tekstów z następnych lat.

Pierwszym wyrazem z opisywanej grupy jest słowoforma poplatky, tłumaczona
na język polski jako słowo opłaty. Znaczenie słownikowe odnosi się do postaci ka-
nonicznej poplatek, a jest definiowane jako dávka za výkon, službu ap.: telefonní p.;
správní pop. (‘suma pieniędzy za wykonanie czegoś, za usługę itp., opłata telefo-
niczna, opłata administracyjna’). Co ciekawe, leksem ten ma w SSČ kwalifikator
„kancelaryjny”. Słowem roku stały się formy liczby mnogiej, szczególnie jej po-
stać mianownikowa/biernikowa. Bez względu na kontekst właśnie ta forma stop-
niowo zyskuje popularność (zob. tab. 6). Najwyższą jej frekwencję rejestrujemy
w 2008 roku (182,56 ipm). Wysoka częstość w tekstach utrzymuje się także
w 2009 roku (164,18 ipm)15.

Tabela 6. Frekwencja postaci formy poplatky w korpusie języka czeskiego SYN

Lp. Rok Frekwencja całkowita ipm

 1. 2008 53 649 182,56

 2. 2009 48 116 164,18

 3. 2007 31 361 107,62

 4. 2005 28 409 102,60

 5. 2004 27 447 104,04

 6. 2006 21 163   77,84

 7. 2003 13 281   98,82

 8. 2002 11 377   89,70

 9. 2001 10 099   82,70

10. 1999   8 609   68,47

11. 1998   8 039   72,93

12. 2000   7 972   67,04

13. 1997   4 989   68,07

14. 1996   3 689   70,62

15. 1995   2 572   84,86

16. 1994   2 465   81,97

17. 1993   1 537   64,49

Warto także zwrócić uwagę, jak ważna jest tu postać mianownika liczby mno-
giej. Lata 2008 i 2009 charakteryzują się jej wzrostem. Stanowią ok. 70% pozo-
stałych form przypadków. Znacząca różnica rysuje się między jej częstością od-
notowaną w latach 2008–2009 a czasem wcześniejszym. W tekstach z roku 1999
postać ta stanowi zaledwie 40% pozostałych form, następnie stopniowo wzrasta.
Teksty z lat 2006–2007 zawierają ok. 50–60% (por. tab. 7).
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Tabela 7. Procent form poplatky w stosunku do form pozostałych w tekstach z wybranych lat

Rok 2008 2009 2007 2006 1999

% 71 72 57 52 40

Kolokacje zawierają wyrazy współwystępujące odnoszące się do problematy-
ki uiszczania opłat w państwowej służbie zdrowia. Świadczą o tym następujące
leksemy regulační ‘regulacyjny’, třicetikorunový ‘trzydziestokoronowy’, zdravot-
nický ‘zdrowotny’, zdravotnictví ‘służba zdrowia’, recept ‘recepta’. Wśród kolo-
katów pojawiają się też leksemy dotyczące opłat bankowych, RTV, licencyjnych
oraz ogólnych.

Kwerenda graficzna Google wskazuje na dominację obrazów związanych z opła-
tami w służbie zdrowia i bankowymi. Wyszukiwarka zwraca wizerunki symboliczne,
np. zawierające skarbonkę stojącą obok lekarskiego stetoskopu, lub żarty graficzne
przedstawiające mężczyznę z piłą w brzuchu i lekarza proszącego o uiszczenie
opłaty w automacie na parterze. Z opłat bankowych warto wspomnieć o potworze
zwanym poplatkožrout ‘opłatożerca’, charakteryzującym stronę internetową ban-
kovnipoplatky ‘opłaty bankowe’, na której m.in. można co roku zagłosować na naj-
bardziej absurdalne opłaty bankowe.

Opłaty uiszczane w służbie zdrowia stały się także ważnym elementem sporów
politycznych, o czym świadczy umieszczanie tej kwestii w programach i na plaka-
tach wyborczych Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej.

Problematyka opłat uiszczanych w służbie zdrowia i bankach jest wciąż żywa,
choć wraz ze stopniową ich likwidacją można się spodziewać zmniejszenia frek-
wencji formy poplatky.

Podobna sytuacja zaistniała w wypadku słowa metanol. Według definicji słow-
nikowej (SSJČ) pochodzący z greki leksem metanol to chemiczny metylalkohol.
Słowo roku jednak jest ściśle związane z masowymi zatruciami alkoholem metylo-
wym nielegalnie wprowadzonym do sprzedaży w 2012 roku.

 
“Otravy metanolem“: V souvislosti s metanolovou aférou bylo postupně vedeno několik jedno-

tlivých soudních procesů. [Aktualne.cz, 11.09.2012]
„Zatrucia metanolem”: W związku z aferą metanolową przeprowadzono kilka procesów sądowych.

 Ponadto wyraz metanol pełni także funkcję jednowyrazowego odpowiednika
wielowyrazowego połączenia metanolová kauza.

 
Zlínský soud prodloužil vazbu třem hlavním aktérům kauzy metanol. [Zlin.cz, 10.12.2012]
Zliński sąd przedłużył areszt trzem głównym oskarżonym w sprawie metanol.
 
Vrchní soud potvrdil většině aktérů metanolové kauzy mnohaleté tresty. [LN, 27.01.2016]
Sąd apelacyjny potwierdził wieloletnie wyroki większości oskarżonym w sprawie metanol.
 
O kauze metanol věděla policie už dřív, řekl detektiv. Šlachta to odmítá. [LN, 1.03.2016]
O sprawie metanol wiedziała policja już wcześniej, twierdzi detektyw. Szlachta temu zaprzecza.
 
Sprawa z 2012 roku w dalszym ciągu jest obecna w czeskim dyskursie publicz-

nym i wiąże się z innymi przypadkami zatruć alkoholem metylowym (tym razem
na mniejszą skalę). Można przypuszczać, że okresowe wzrosty częstości wystąpień
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leksemu metanol będą najczęściej powiązane z konkretną sytuacją zatruć alkoholem
metylowym.

Wyrazy wyłonione w czeskim konkursie na słowa roku mają niewątpliwie
odmienny charakter niż ich polskie odpowiedniki. Wydaje się, że podstawowym
czynnikiem ich wyboru jest atrakcyjny kontekst, w którym zostały użyte, co łączy
się z profilem osób na nie głosujących. Przeciętny czytelnik gazety „Lidové noviny”
kieruje się częściej atrakcyjnością znaczenia leksemu, kontekstami, w jakich wy-
stępuje, rzadziej jego formą, o ile nie ewokuje ona specyficznych skojarzeń. Do
słów, w których czynnik formalny mógł być współdecydujący z osadzeniem go
w intrygującym dla społeczeństwa czeskiego kontekście, wydają się należeć: rychlo-
student (przejrzyste słowotwórczo złożenie), blob (anglicyzm wywołujący skojarze-
nia z rodzimymi leksemami ekspresywnymi), pussy (ze względu na niepoprawną
wymowę). Pozostaje przypuszczać, że rodzaj czeskich słów roku raczej nie ulegnie
zmianie z powodu masowego charakteru tego wydarzenia.
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WORDS OF THE YEAR IN THE CZECH PUBLIC DISCOURSE

Summary

The aim of the article is to analyse the so-called words of the year used in the Czech
public discourse in the years of 2006–2014. In the Czech Republic this event takes the
form of a plebiscite conducted among readers of “Lidové noviny” newpaper. The words
selected in the Czech contest Words of the Year have a different character than their Polish
counterparts. It seems that they were chosen mainly to the attractive context in which they
were used, which is related to the profile of people voting for them. An average reader of
“Lidové nowiny” newspaper is more often driven by attractiveness of the meaning of the
lexeme, context, in which it is used, less often its form, unless it evokes specific associations.
A great number of these words are quotes from politicians, relating to internal affairs. From
the lexicological point of view, lexical neologisms prevail among the Czech set of words
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of the year. Among them one can distinguish word formation neologisms (rychlostudent),
semantic neologisms (šibal, odklonit, viróza) and borrowings (blob, pussy, fotovoltaika).
Other words are native or foreign words used in texts adapted to the Czech language
(metanol, poplatky) a long time ago.

Trans. Izabela Ślusarek



   



1 Praca wykonana w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki 2014/13/B/HS2/
00658.

2 O czym świadczy wiele słów, które pozostały w słowniku, mimo że ich desygnaty zmieniły się.
Na przykład używane do dziś słowo siatka (na zakupy) pierwotnie odnosiło się do przedmiotu ma-
jącego oka, obecnie do foliowej torby (która jest też nazywana reklamówką, ze względu na nadruk
reklamowy; teraz nadruk ten nie jest cechą definicyjną reklamówki). Ale wyrażenie kobieta z siatka-
mi / siatami przywodzi jednak na myśl kobietę z torbami z folii.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY 3, 2016

Małgorzata Marcjanik
(Uniwersytet Warszawski)

DEMOKRATYZACJA OBYCZAJÓW – SŁOWO KLUCZOWE
WSPÓŁCZESNEJ KULTURY POLSKIEJ?1

Przedmiotem artykułu są zmiany obyczajów grzecznościowych, przede wszyst-
kim językowych, które zaszły i w dalszym ciągu zachodzą po roku 1989. Słowem
kluczem używanym powszechnie w najnowszych analizach systemu grzeczności jest
demokratyzacja.

Celem rozważań jest zweryfikowanie tezy, że zmiany te mają charakter demo-
kratyczny. Demokratyzacja i demokracja, tak jak inne słowa klucze kultury polskiej,
są wieloznaczne. Niniejsza analiza ma te znaczenia uściślić i odpowiedzieć na py-
tanie, czy zmiany obyczajów grzecznościowych określane jako demokratyczne są
z punktu widzenia współpracy komunikacyjnej członków społeczeństwa równie
pożądane, co zmiana ustroju, za którą opowiedziała się w pierwszych wolnych wy-
borach większość Polaków. Czy do demokracji w dziedzinie obyczajów grzecz-
nościowych dążyliśmy?

Zmiany grzecznościowe, które obserwujemy obecnie z perspektywy ponad
25 lat, nie nastąpiły po zmianie ustroju natychmiast. Język – jak wiadomo – nie
zmienia się równocześnie z rzeczywistością pozajęzykową. Podąża za nią krok
(nieraz wiele kroków) z tyłu2.

Zmiany, o których mowa, nie są jednorodne i nie mają jednakowej dynamiki.
Z prowadzonych przeze mnie nieprzerwanie od 30 lat badań i obserwacji wynika,
że okres od 1989 roku do dzisiaj dzieli cezura odpowiadająca mniej więcej dacie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Otóż okres – przyjmijmy umownie – przed rokiem 2004 to fascynacja Polaków
kulturą amerykańską. Kulturą – dodajmy – znaną dość powierzchownie, głównie
z filmów i programów telewizyjnych, które masowo nadawane były przez powsta-
jące wówczas telewizje komercyjne. To, co zwłaszcza młodych Polaków zachwyci-
ło i uwiodło, to iluzja szeroko pojętej wolności obyczajowej – „luz”, kreatywność,
indywidualizm postaw i zachowań. Śladem leksykalnym tych amerykańskich fascy-
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3 Między innymi popularne zwroty takie jak Thank you, Hello, How are you?, Good bye, Please,
Sorry pochodzą sprzed roku 1989.

4 Zwroty tego typu, używane przez młodzież, notuję w Marcjanik 2014.
5 Popularne prace dotyczące problematyki interkulturowej cieszą się dużym zainteresowaniem

czytelników. Na przykład praca zbiorowa Grzeczność nasza i obca, 2005, zajmowała przez długi czas
czołowe miejsce na listach rankingowych sieci księgarń.

6 Zob. drukowany w „Przekroju” w latach 1947–1981 Demokratyczny savoir-vivre J. Kamyczka.

nacji jest m.in. wiele zapożyczeń grzecznościowych z języka angielskiego3 (np. Hi
all, In touch, Kisses&hugs, See you) oraz derywatów opartych na bazie anglojęzycz-
nej (np. Bajusie, Sorewicz, Sorcia, Łelkamy, Heyeczka4).

Okres po 2004 roku jest przede wszystkim okresem poznawania przez Polaków
z autopsji kultur europejskich (dzięki wyjazdom w celach nie tylko turystycznych,
ale też zawodowych, edukacyjnych, zarobkowych). Oprócz kultur krajów Europy
Polacy poznają – bezpośrednio i pośrednio – wiele kultur bardziej egzotycznych.
Dużą popularność mają programy telewizyjne i wydawnictwa przybliżające widzom
oraz czytelnikom problematykę międzykulturową. Polacy chcą wiedzieć, jak żyją
ludzie w innych miejscach na kuli ziemskiej, poznać ich obyczaje, w tym obyczaje
grzecznościowe5.

Zmiany polskich obyczajów grzecznościowych po roku 1989 badacze zwyk-
li nazywać procesem demokratyzacji (Ożóg 2007, s. 77–88; Marcjanik 2007,
s. 26–34). Demokratyzacji pojmowanej jednak zupełnie inaczej niż w okresie PRL6

– tego wątku rozwijać nie będę, gdyż wykracza poza zakres tematu (Grybosiowa,
Demokratyzacja).

Nawiązując do źródłosłowu, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co to jest demo-
kracja. Obecnie termin demokracja używany jest w czterech znaczeniach: 1) władza
ludu, narodu, społeczeństwa; 2) forma ustroju politycznego państwa, w którym
uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa
i wolności polityczne gwarantujące sprawowanie tej władzy; 3) synonim samych
praw i wolności politycznych, których podstawą jest równość obywateli wobec
prawa oraz równość ich szans i możliwości; 4) ustrój społeczno-gospodarczy zapew-
niający powszechny i możliwie równy udział obywateli we własności i zarządzaniu
narodowym majątkiem produkcyjnym, dostęp do dóbr kultury, oświaty i ochrony
zdrowia (...) (Nowa encyklopedia, 1995, t. 2, s. 55). Biorąc pod uwagę wskazane
znaczenia, przyjmuję najogólniejszą, zgodną zresztą z intersubiektywną intuicją
definicję demokracji: jest to system rządów i forma sprawowania władzy, w których
źródło władzy stanowi wola większości obywateli.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na charakterystyczną dla systemów demokra-
tycznych zdolność jednostki do pełnego i nieskrępowanego uczestnictwa w życiu
swojej społeczności (odniesienie do definicji 3), w której „wszyscy uprawnieni oby-
watele mają równy głos w podejmowaniu decyzji, które wpływają na ich życie”
(Wikipedia, hasło demokracja).

Kiedy więc mówimy o demokratyzacji obyczajów grzecznościowych tego okre-
su, mamy na uwadze następujące postawy:
I. Egalitaryzm grzecznościowy.
II. Dążenia feministyczne (równościowe) kobiet.
III. Indywidualizm i kreatywizm grzecznościowy.
IV. Brak uznania dla autorytetów.
V. Permisywizm wobec odstępstw od normy grzecznościowej. 
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7 Pisałam o nich w Marcjanik 2007.
8 Podaję tu przykłady relacji kobieta–kobieta, ponieważ ze względu na genderowe cechy kobiet

relację dopuszczającą używanie analizowanych form adresatywnych pokazać można najbardziej wy-
raziście. Oddzielnie – ze względów genderowych – należałoby omawiać relację kobieta–mężczyzna,
mężczyzna–kobieta oraz mężczyzna–mężczyzna. Uogólnienia odnoszą się jednak do wszystkich tych
relacji.

9 Zapewne inna może być sytuacja w małych miejscowościach, gdzie ludzie wobec siebie nie są
tak anonimowi, jak w wielkim mieście. Tam jednak również – ze względu na prestiż zawodu – adre-
sowanie omawianych form do lekarza wydaje się niemożliwe.

I.  E g a l i t a r y z m   g r z e c z n o ś c i o w y  sprowadza się – mówiąc
w uproszczeniu – do przekonania o tym, że wszyscy grzecznościowo jesteśmy
równi. Przejawów egalitaryzmu jest obecnie bardzo wiele. Świadczą o tym takie za-
chowania, jak:

 
1. Używanie form adresatywnych tzw. pośrednich7, to znaczy nazywających re-

lację niebędącą jeszcze relacją na ty, lecz niebędącą już w pełni relacją na pan/pani.
Formy: pani Katarzyno, pani Kasiu, pani Kasieńko; panie Tomaszu, panie

Tomku, panie Tomeczku / Tomaszku, a w ich składzie zwłaszcza zdrobniałe formy
imion świadczyły do tej pory o jakiejś „historii znajomości” interlokutorów. Polacy
używali tego typu adresatywów od wieków, ale ich funkcja pragmatyczna związana
była bądź z wyprzedzającą w czasie daną interakcję znajomością, bądź z wyższą
hierarchią nadawcy (lub i jednym, i drugim).

Przed rokiem 1989 żaden z kompetentnych użytkowników języka polskiego
i polskiej kultury nie odważyłby się zwrócić do jakiegokolwiek dorosłego interloku-
tora przy użyciu formy panie/pani plus imię, jeżeli imię to znałby tylko z okaza-
nych dokumentów (jak obecnie policjant czy urzędnik banku). Użycie formy imienia
w tego rodzaju konstrukcjach świadczyło bowiem o wkroczeniu (wtargnięciu?) na
obszar prywatności partnera komunikacji. Obecnie może nawet dziwić to, że imię
było czymś prywatnym, bez wyraźnej potrzeby pragmatycznej nieujawnianym.
Można sądzić, że za czasów PRL relacje służbowe, urzędowe, oficjalne były czymś
tak odrębnym od relacji prywatnych, że przekraczanie tych niewidzialnych granic
nie wchodziło zasadniczo w grę.

Dlatego pierwsze użycia analizowanych form adresatywnych Polaków szcze-
gólnie średniego i starszego pokolenia szokowały. Na początku omawianego okresu
obserwowana była powszechna niemal – poza młodym pokoleniem, któremu formy
te kojarzyły się z amerykańską swobodą i wolnością – dezaprobata dla tych form.
Obecnie widzimy coraz większe przyzwolenie, częstsze użycie, co nie znaczy, że
są one powszechnie aprobowane.

Aprobata zależy od rodzaju kontaktu między interlokutorami. Na przykład kos-
metyczka, fryzjerka czy masażystka, mająca bezpośredni i obustronnie akceptowany
kontakt z ciałem klientki, używa form typu pani Tereso czy pani Olu, tworząc w ten
sposób namiastkę zażyłości, przyjaźni, damskiej solidarności. Jest dla klientki pro-
fesjonalną opiekunką, której można zaufać. Świadczy o tym ponadto chęć pomocy
w rozwiązywaniu problemów związanych z profesją, udzielania rad i ogólnie – od-
grywanie roli osoby, bez której klientka nie dałaby sobie rady. Inaczej jest w relacji
lekarka–pacjentka8, w której również dochodzi do bezpośredniego kontaktu z cia-
łem pacjentki, jednak ze względu na duży prestiż społeczny zawodu lekarza dystans
między pacjentem a lekarzem (pacjentką a lekarką) nie dopuszcza zasadniczo9 form
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10 Artykuł powstawał w ostatnim roku rządów koalicyjnych PO i PSL. Dlatego przykłady wypo-
wiedzi medialnych dotyczą realiów i osób związanych z tym okresem historii Polski.

11 „Newsweek” 29.06–5.07.2015, s. 29–30.
12 Proces ten obejmuje na razie formy adresatywne męskie. Słyszałam już jednak formę profesor

w tej samej funkcji, skierowaną do kobiety.

typu pani Tereso, pani Olu w ustach lekarza. Użycie ich przez pacjenta w ogóle nie
wchodzi w grę.

Prestiż społeczny jest tą przyczyną, która nie pozwala na przykład dziennika-
rzowi używać omawianych pośrednich adresatywów w kontakcie z przedstawi-
cielami władz państwowych. Dlatego forma panie Marku, zaadresowana przez
dziennikarza komercyjnej stacji telewizyjnej w 2015 r. do ministra rolnictwa i roz-
woju wsi Marka Sawickiego10, nie została w środowisku językoznawców i medio-
znawców niezauważona. (Wcześniej forma zwrotu do Andrzeja Wajdy – osoby
cieszącej się dużym prestiżem i dodatkowo w starszym wieku – panie Andrzeju,
użyta przez dziennikarkę telewizyjną, zwróciła uwagę również internautów).

Starszy wiek adresata z punktu widzenia savoir-vivre’u jest przeszkodą w sto-
sowaniu tych form, zwłaszcza przez młodych pracowników biur, urzędów, banków.
Szczególnie gdy adresatem jest starsza kobieta, a nadawcą młody pracownik, zacho-
wanie takie uchodzi za niestosowne.

Inną przyczyną niestosowności omawianych form adresowanych do kobiet jest
interpretowanie ich jako przejawu męskiego szowinizmu (zjawisko to należy po
części do problemu feministycznych dążeń kobiet). Porównajmy wypowiedź 40-let-
niej polityk i feministki Barbary Nowackiej: „Ewa Kopacz, zanim została panią
premier, dla wielu była po prostu panią Ewą. Ja też nieraz musiałam walczyć w stu-
diu telewizyjnym, żeby nie zwracano się do mnie «pani Basiu». Kiedyś posłowi
Szejnfeldowi na każde «pani Basiu» odpowiadałam «panie Adasiu». Za którymś
razem do niego doszło, że popełnia nietakt. I przeprosił, bijąc się w piersi, że fak-
tycznie nie jesteśmy po imieniu. Tylko tyle zrozumiał...”11.

Formy te coraz bardziej odczuwane są jednak jako indywidualizujące kontakt
niż bezprawnie skracające dystans. Nieraz wręcz oczekiwane – znam z relacji wy-
padek kobiety w średnim wieku, która wyraziła rozczarowanie zachowaniem wer-
balnym młodego pracownika banku: Czy ja jestem taka stara, że nie mówi pan do
mnie po imieniu? („mówienie po imieniu” to potoczne, nieprecyzyjne określenie
formy pan/pani wraz z imieniem).

Formami adresatywnymi mającymi na celu zmniejszenie dystansu są też roz-
powszechniające się formy tytularne skrócone o człon panie12, np. senatorze, dok-
torze, mecenasie, profesorze. Osobom pamiętającym czasy PRL przywodzą one
na myśl analogiczne formy nacechowane protekcjonalnością, wypowiadane przez
przedstawicieli władz partyjnych (zwłaszcza dyrektorze, prezesie – na wzór towa-
rzyszu – łączliwe z 2. osobą liczby mnogiej czasownika). Obecnie formy te nie mają
takich konotacji, obniżają jednak rangę osoby w ten sposób tytułowanej. Można
zauważyć, że są używane zasadniczo w dwóch typach sytuacji. Po pierwsze wtedy,
gdy nadawcę łączy z adresatem dłuższa znajomość, ale zwyczaj panujący w śro-
dowisku nie dopuszcza przejścia na ty (na przykład były doktorant, obecnie doktor
habilitowany na stanowisku profesora nadzwyczajnego, za pomocą formy profesorze
zwraca się w sytuacjach nieoficjalnych do swojego promotora). Po drugie wtedy,
gdy gospodarz spotkania dąży do stworzenia wrażenia swobodnej rozmowy, podczas
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13 Można zauważyć, że formy te, np. premierze, profesorze, prezesie, spotykane są w ustach za-
przyjaźnionych ze sobą mężczyzn, którzy są w relacji na ty. Używanie wskazanych form adresatywnych
jest wówczas przejawem zabawy słowem.

14 Media publiczne charakteryzują się bardziej tradycyjną grzecznością językową. Media komercyj-
ne zaś – w szczególności mająca dużą oglądalność TVN24, nadająca przez całą dobę serwisy infor-
macyjne, komentarze, rozmowy z gośćmi zaproszonymi do studia – bardziej otwarte są na innowacje
grzecznościowe mające na celu zbliżenie stacji do widza.

której mimo obecności eksperta czy autorytetu w jakiejś dziedzinie każdy ma prawo
wypowiadać swoje sądy (tak dzieje się na przykład w czasie niektórych audycji tele-
wizyjnych i radiowych zwłaszcza na żywo, w których prowadzący dziennikarz musi
niejako obniżyć nieco prestiż eksperta, zwracając się do niego na przykład doktorze,
osiągając w ten sposób namiastkę partnerstwa).

Wiem, że adresaci tych skróconych form tytularnych odczuwają pewien dys-
komfort (jak powiedział jeden z pytanych przeze mnie o to profesorów – „Zawsze
wtedy czuję się nieswojo”), wynikający z nieliczenia się z tradycją i ze środo-
wiskowymi przyzwyczajeniami. Są bowiem środowiska zawodowe – jak środowisko
akademickie, prawnicze, medyczne (o wojsku i instytucjach paramilitarnych nie
wspominając) – w których tradycyjna tytulatura używana i wymagana jest na
co dzień.

Na uwagę zasługuje jeszcze to, że omawiany proces skracania form tytularnych,
obserwowany w mediach, nie obejmuje najwyższych stanowisk w państwie. Formy
premierze czy prezydencie na razie nie są spotykane13. Świadczy to ponadto o tym,
że ogólna tendencja do skrótu nie jest jedyną motywacją używania tego typu form.

Łączliwość składniowa skróconych form jest taka sama jak form nieskróconych,
dwuczłonowych, np. Senatorze, może pan wyjaśni... (tak jak Panie senatorze, może
pan wyjaśni...); Nie wymagam, profesorze, szczegółowej analizy... (Nie wymagam,
panie profesorze, szczegółowej analizy...).

 
2. Używanie form czasownikowych 2. osoby liczby mnogiej kierowanych do

audytorium (w tym odbiorców medialnych) bądź do przedstawicieli prestiżowych
gremiów zamiast stosowanych przed rokiem 1989 form ze słowem państwo.

Na przykład dziennikarz telewizyjnej stacji komercyjnej14 do prokuratora gene-
ralnego zwraca się słowami: Co wam się udało ustalić w tej sprawie? – zamiast
bardziej stosownego pytania: Co państwu udało się ustalić w tej sprawie? lub – bez
werbalizowania adresata – Co udało się ustalić w tej sprawie?

Drastycznie skraca więc dystans wobec wysokiego przedstawiciela władzy są-
downiczej, przyjmując rolę osoby dominującej.

Kandydat na prezydenta mówi do wyborców w trakcie kampanii: Macie prawo
domagać się od państwa... – zamiast: Mają państwo prawo... czy chociażby: Macie
państwo prawo... (ta druga forma 2. osoby liczby mnogiej – do niedawna traktowana
jako językowo niepoprawna – zawiera w sobie mniej szacunku do adresata w po-
równaniu z formą 3. osoby, gdyż jest mniej dystansowa).

Redaktor naczelna tygodnika w artykule wstępnym pisze: Rozmowę z Karoliną
Grzywnowicz znajdziecie w drugiej części „Wysokich Obcasów” („Wysokie Obcasy”
[nr 37, 19.09.2015] – pismo przeznaczone dla dorosłych; w pismach przeznaczonych
dla dzieci i młodzieży formy 2. osoby liczby mnogiej stosowane są powszechnie,
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15 Inną kwestią będącą również ilustracją omawianego procesu demokratyzacji obyczajów grzecz-
nościowych jest nagminne w mediach pisanych zastępowanie wielkich liter nazywających odbiorców
małymi. Z braku miejsca zjawiska tego nie będę szerzej opisywać.

16 W korporacyjnej korespondencji elektronicznej spotkałam się z doprowadzoną do skrajnej skróto-
wości formą adresatywną Moi, skierowaną przez przełożoną do grupy podwładnych.

gdyż są wyprowadzane z relacji na ty z czytelnikami). Do niedawna byłaby to for-
ma: ... znajdą Państwo15...

 
3. Stosowanie w wystąpieniach publicznych skierowanych do osób dorosłych

protekcjonalnych form Moi drodzy, Drodzy moi, Kochani itp. zamiast neutralnej,
zawierającej optymalną „dawkę szacunku” Proszę państwa.

W tych użyciach obserwujemy rozchwianie normy – obok skracającej dystans
formy typu Moi drodzy16 spotyka się formę dystans stwarzającą: Szanowni pań-
stwo, a nawet – w zwrocie do wybranej osoby z grupy – Szanowna pani, Szanowny
panie. Formy te, przeniesione z korespondencji, możliwe są do zastosowania wtedy,
gdy odbiorcami jest „zacne grono”, czyli osoby starsze, utytułowane, przedstawicie-
le elit.

 
4. Rozpoczynanie kontaktu bezpośredniego i pośredniego, zwłaszcza e-mailo-

wego, formą Witam, kierowaną do osoby wyżej usytuowanej.
I kończenie kontaktu bezpośredniego z taką osobą za pomocą formy Żegnam czy

Do zobaczenia – zarówno jako inicjatywnej, jak i reaktywnej. Na formę pożegna-
nia Do zobaczenia, wypowiedzianą przez osobę wyżej usytuowaną (na przykład
przez wykładowcę), odbiorca (na przykład student) powinien odpowiedzieć Do wi-
dzenia. Tak jak dziecko na Cześć wypowiedziane przez osobę dorosłą odpowiada
Do widzenia lub Dzień dobry (Cześć – jak wiadomo – jest dwufunkcyjne). Podobnie
ma się rzecz z formą Żegnam.

W obrębie formuły pożegnalnej zgodnie z polską tradycją występują akty ży-
czeń. Akty te w formie Miłego dnia / popołudnia / wieczoru weszły do polszczyz-
ny „drogą importu” i w pierwszych latach po roku 1989 funkcjonowały wyłącznie
w handlu i usługach. Pracowników w ramach szkoleń uczono, jak skutecznie za-
chęcić klientów, by stali się stałymi klientami. Szybko jednak akty w tej formie
zostały przyswojone przez młodych Polaków i stosowane są przez nich w sytuacjach
w żaden sposób z handlem i usługami niezwiązanych. Co więcej – młodzi ludzie
chętnie życzenia w tej formie adresują nie tylko do siebie wzajemnie, ale i do osób
wyżej od nich pragmatycznie usytuowanych (bez cienia złej woli), co nie zawsze
spotyka się z aprobatą. Ale ponieważ zgodnie z polskim obyczajem nie wypada jej
werbalizować, brak negatywnej reakcji średniego i starszego pokolenia zachowania
te utrwala.

Jest w języku taka grupa aktów grzecznościowych, które nie nadają się do
użycia w relacji z osobami wyższej rangi pragmatycznej, ponieważ niestosownie
wkraczają na obszar ich prywatności, np. komplementy czy pytania grzecznościo-
we. (Do tej grupy należą również wspomniane wyżej kończące kontakt życzenia
Miłego dnia / popołudnia / wieczoru).

 
5. Znacznie rzadziej spotykane, ale również ilustrujące postawę egalitaryzmu

grzecznościowego, są konstrukcje składniowe będące kontaminacją relacji na pan/
pani i na ty. Przykład: Pani Małgosiu, wyobraź sobie... W ten sposób zwraca się do
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17 Opowiadał mi młody dziennikarz telewizyjny, że kobieta profesor, z którą prowadził rozmowę
na żywo, poprawiała każdorazowo użytą przez niego formę pani profesor na pani profesorko...

mnie młodsza o 20–30 lat kosmetyczka, z której usług korzystam od kilkunastu lat,
ale raz w roku. Kiedy przyjeżdżam, obie cieszymy się ze spotkania i rozmawiamy
o tym, co się u nas wydarzyło w ciągu roku niewidzenia. Co ciekawe, formy tej nie
używała od początku znajomości. Zastanawiam się nad przyczyną – czy konstrukcja
ta była jej znana, ale nie używała jej w rozmowie ze mną, bo nie byłam jeszcze jej
stałą klientką, czy poznała ją niedawno i uznała, że pasuje w sam raz do relacji,
w jakiej jest ze mną...

Wskazane konstrukcje, choć nieczęste – świadczące w moim odczuciu o braku
kompetencji komunikacyjnej rozmówców – znane mi są od wielu lat (Marcjanik
2007, s. 50). Spotykałam je do tej pory w biurach czy innych zakładach pracy,
w których pracujące ze sobą przez dłuższy czas osoby dzielił dystans wieku lub
stanowiska, nie pozwalający na przejście na ty. Być może jednak spełniały one
oczekiwania komunikacyjne rozmówców, nie były tylko wynikiem rozchwiania
normy, a obecnie być może rozszerza się zakres ich użycia?

 
6. Obserwuję też niekiedy ponadregionalną konstrukcję 3. osoby liczby poje-

dynczej, zawierającą formę adresatywną pan / pani wraz z imieniem w mianowni-
ku, kierowaną z reguły przez osoby młode do osób w starszym wieku. Przykłady:
Gwałtowny ruch pani Basia zrobiła? – młoda rehabilitantka do kobiety 80-letniej;
Pani Małgosia chce grzybów? – młody mężczyzna do 60-letniej sąsiadki.

Duża różnica wieku między rozmówcami, w pierwszym przykładzie ponadto
okazjonalny kontakt rozmówczyń, wyklucza przejście na ty. Intencją nadawców jest
więc chyba ocieplenie kontaktu poprzez skrócenie dystansu – mały krok w kierunku
towarzyskiej równości.

 
7. Innym przejawem dążenia do egalitaryzmu są konstrukcje w 1. osobie liczby

pojedynczej, których istotą komunikacyjną zdaje się tworzenie wspólnoty poprzez
unikanie dystansującej formy pani (słyszałam je tylko w ustach kobiet). Przykłady:
Byłam dziś na tańcach?, Chodzę na masaże? (oba zdania dotyczą realiów sanatoryj-
nych), Ale jestem elegancka! (kobieta do teściowej córki).

Wskazane konstrukcje nie są w języku polskim częste, dlatego niełatwo o ich
wiarygodną charakterystykę. Wydaje się, że używają ich osoby (kobiety? – takie
konstrukcje typowe są dla mam rozmawiających z niemowlętami: Wyspałam się?,
Najedzona już jestem?), których stopień lub okres znajomości nie uprawnia jeszcze
do przejścia na ty – być może nie byłoby ono w ogóle pożądane – ale poczucie
wspólnoty jest jednak niedwuznacznie werbalizowane.

 
II.  D ą ż e n i a   f e m i n i s t y c z n e   (r ó w n o ś c i o w e)   k o b i e t  w zakresie

grzeczności przejawiają się w zachowaniach i werbalnych, i niewerbalnych.
 
1. Zachowania werbalne to przede wszystkim wymaganie przez kobiety o poglą-

dach feministycznych nazywania ich zawodów, funkcji, specjalizacji za pomocą
nowo tworzonych (lub nienowych, ale używanych dawniej) form o wykładnikach
morfologicznych żeńskich (Małocha-Krupa [red.] 2015). Na przykład pedagoż-
ka, filozofka, ministra, premierka, marszałkini, profesorka17, etyczka, dramaturżka
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18 Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, prowadzący akcję m.in. przeciwko używaniu te-
lefonów komórkowych w środkach miejskiego transportu, osobę głośno i długo rozmawiającą przez
telefon nazywa żartobliwie i krytycznie kłapodziobem wylewnym.

19 Fragment piosenki, który stał się skrzydlatym słowem, wykonywanej przez Jerzego Stuhra.
20 Hasło polityczne głoszone przez przewodniczącego partii „Samoobrona” – człowieka bez wy-

kształcenia ekonomicznego.

(na razie indywidualizm – dyrektor teatru K. Mieszkowski, TVN24, 24.11.2015).
W języku polskim nazwy męskie były – i są nadal – nie tylko przeważające, ale
i bardziej prestiżowe; inżynier Kowalska w porównaniu z inżynierką Kowalską
była i chyba jest w społecznym odbiorze bardziej profesjonalna i bardziej godna
szacunku.

 
2. Zachowania grzecznościowe niewerbalne to – jak myślę – przede wszystkim

brak aprobaty dla całowania kobiety przez mężczyznę w rękę. Ten świadczący
wcześniej o znanej w świecie męskiej kurtuazji zwyczaj po roku 1989 zaczął
w młodym pokoleniu gwałtownie zanikać, by obecnie zniknąć zupełnie.

Kobiety młodego pokolenia nie oczekują ponadto przepuszczania w drzwiach
(choć jeśli tak się zdarzy, zachowanie to nie jest w tym samym stopniu dezapro-
bowane, co całowanie w rekę), ustępowania miejsca, podawania płaszcza, niesienia
ciężkiej torby, walizki. Zwyczaj prowadzenia kobiety po prawej stronie w młodym
pokoleniu jest raczej nieznany.

 
III.  I n d y w i d u a l i z m   i   k r e a t y w i z m   g r z e c z n o ś c i o w y,  będący

zasadniczo zaprzeczeniem istoty grzeczności, której normy – skodyfikowane po to,
aby zachować harmonię w grupie – każą zachowywać się tak samo, to w istocie
nieliczenie się z innymi członkami grupy. Jego przejawem są takie zachowania, jak
głośne i często niedyskretne rozmowy przez telefon przy nieznanych świadkach18,
hałaśliwość w lokalach, środkach masowego transportu, ubiór niedostosowany do
okoliczności.

Indywidualizm jako wartość lansowany jest zresztą w mediach, w tym w rekla-
mach. Porównajmy kampanię reklamową ING Banku Śląskiego: Każdy pomysł na
życie jest dobry. A najlepszy jest Twój; Bankuję, jak żyję. Po swojemu [podkr. moje
– M.M.]; Żyję po swojemu [podkr. moje – M.M.]. I to po swojemu chętnie wciela
w życie młode pokolenie również w dziedzinie obyczajów grzecznościowych.

Tak w krzywym zwierciadle wygląda nieskrępowane uczestnictwo w życiu
swojej społeczności – wskazana wcześniej cecha demokracji.

 
IV.  B r a k   u z n a n i a   d l a   a u t o r y t e t ó w.  Ta postawa głównie młodego

pokolenia, ale nie tylko (poniżej wrócę do tego wątku), nawiązuje do tej cechy
demokracji, która mówi, że wszyscy uprawnieni obywatele mają równy głos w po-
dejmowaniu decyzji, które wpływają na ich życie. Ów „równy głos” rozumiany jest
przez Polaków jako wolność głoszenia własnych poglądów bez względu na przy-
gotowanie, kompetencje, doświadczenie. Świadczą o tym megalomańskie wpisy na
portalach społecznościowych, forach czy podobne posty pod artykułami w inter-
necie. Stąd bierze się być może kryzys szkolnictwa, kryzys polityki. Skoro „śpiewać
każdy może”19, to i „Balcerowicz musi odejść”20, bo na temat ekonomii publicznie
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21 Wystarczy obserwować zachowania polityków w sejmie czy w mediach. Nawet tak drastyczne za-
chowanie, jak spoliczkowanie europosła Michała Boniego przez europosła Janusza Korwin-Mikkego,
wywołało jedynie dyskusję na temat odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

wypowiadać może się każdy. Na inne tematy również – i tak wielu czyni, podając
się niekiedy za specjalistów „cudzych” dziedzin, wywołując zażenowanie w środo-
wiskach ekspertów.

Demokratyzacja obyczajów odebrała nam poczucie wstydu. Jeszcze w poprzed-
nim okresie członkowie społeczeństwa na ogół wiedzieli, co wypada mówić, a czego
mówić nie wypada. W języku funkcjonują zwroty wstyd powiedzieć, wstyd się
przyznać itp. Ale czy jeszcze wiemy, czego one dotyczą?

 
V.  P e r m i s y w i z m   w o b e c   o d s t ę p s t w   o d   n o r m y   g r z e c z -

n o ś c i o w e j.  Słownik języka polskiego PWN definiuje tę postawę jako ‘tendencję
do zbytniej tolerancji dla odbiegających od normy zachowań społecznych’ (sjp.pwn.
pl). Mimo że definicja zawiera nieostre określenia (zbytnia tolerancja, zachowa-
nia odbiegające od normy), to jednak – nie zagłębiając się w szczegóły – myślę,
że można tym mianem określić tolerancję dla odstępstw od obowiązujących przed
rokiem 1989 zachowań grzecznościowych. Wcześniej, w okresie międzywojennym,
wszystkim było dobrze znane zjawisko ostracyzmu towarzyskiego. Dziś taki rodzaj
społecznej sankcji w ogóle nie istnieje21. Ponieważ Polakom z jednej strony zarzuca
się nietolerancyjność i ksenofobię, a z drugiej dobrze wychowanemu Polakowi nie
wypada publicznie zwracać komuś uwagi (obowiązuje nas strategia podwładnego),
to z tej mieszanki postaw pożądanych i praktykowanych powstaje sytuacja, iż osoby
przekraczające normy mają prawo czuć się bezpiecznie i bezkarnie.

Omówię to zjawisko na przykładzie rozpowszechniających się coraz bardziej
wulgaryzmów.

Wulgaryzmy zalały przede wszystkim internet. Mimo cenzorskich działań ad-
ministratorów stron wulgaryzmy zyskały teraz status wyrażeń atrakcyjnych, wręcz
pożądanych, bez których wiele tak popularnych obecnie memów straciłoby ładunek
ekspresywny i funkcję komiczną. Szczególnie grafiki, w których wulgaryzmy wkła-
dane są w „usta” psów, kotów i w usta małych dzieci, cieszą się dużą popularnością,
zdobywając wiele „lajków”.

W roku akademickim 2014/15 na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego powstała praca magisterska pt. Wulgaryzmy w wypo-
wiedziach użytkowników Facebooka (Michalik 2015). Autorka dowiodła, że wul-
garyzm kurwa może mieć funkcję aprobującą i pozytywnie wartościującą partnera
komunikacji bądź osobę trzecią.

Nietypowych z punktu widzenia przedstawicieli średniego i starszego pokolenia
użyć tego wulgaryzmu w internecie jest wiele. Sama zdziwiłam się, kiedy prze-
czytałam pod wiadomością o śmierci aktorki Anny Przybylskiej wpis internauty
następującej treści: „A Ty się człowieku k... martw, że pogoda zła, że jesień itp.”
(m.wiadomości.gazeta.pl, 5.10.2015). Niewątpliwie następuje wzmożony proces
dewulgaryzacji (Kowalikowa 2008, s. 81–88).

Wulgaryzmy, ich eufemizmy oraz przekleństwa znajdujemy w wypowiedziach,
w których wcześniej wypadało je wykropkować lub „wypikać”. Używają ich zna-
ne osoby, zabierające głos publicznie. Eufemizmy zdają się nie budzić żadnego
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22 Wspomniana uczona w takich sytuacjach używa wyrażenia u licha (zob. wywiad z nią pt. Jak
się dogadać, „Polityka” 2016, nr 12, s. 19).

sprzeciwu; kiedy na przykład znany polityk mówi o innym znanym polityku: Do
czegokolwiek się wziął, to schrzanił, odbierany jest jako „swój chłop”. W niedawnej
przeszłości przyzwolenie na takie zachowania werbalne mieli artyści (arystom – jeśli
badamy historię dobrych manier – zawsze wolno było więcej), np. Jerzy Pilch czy
Kazimierz Kutz; także zasłużony opozycjonista Władysław Frasyniuk. Do przy-
jęcia było też cytowanie przez znane osoby zawierających wulgaryzmy cudzych
wypowiedzi – menela spod sklepu monopolowego, „karka”, kibola lub innych osób
o niskim prestiżu społecznym.

Co zasługuje na uwagę, wulgaryzmów używają w codziennych działaniach ję-
zykowych kobiety młodego pokolenia – interpretowane jest to nieraz jako przejaw
tendencji równościowych, w tym chęć dorównania mężczyznom, nieraz jako brak
dojrzałości czy obycia. Nie dotyczy to w zasadzie znanych kobiet w średnim i star-
szym wieku. W tym przedziale wiekowym stereotyp eleganckiej kobiety z klasą
wydaje się jeszcze mocno utrwalony. Jednak i ten stan rzeczy powoli się zmienia.
Kobiety, mówiąc publicznie, chcą – jak się wydaje – mieć równe z mężczyznami
prawa. I nieraz nawet przedstawicielki zawodów zaufania publicznego potrafią
z ekranu telewizora przemówić „męskim stylem”. Choć są oczywiście kobiety z kla-
są, do których należy m.in. prof. Ewa Łętowska, którym w wypowiedziach medial-
nych nawet w sytuacjach emocjonalnego wzburzenia przekleństwa i wulgaryzmy
przez gardło nie przechodzą22.

Na koniec wrócę do zapowiedzianego na początku artykułu pytania: czy zmiany
obyczajów grzecznościowych, o których była mowa, można nazwać demokra-
tycznymi i co to miałoby oznaczać? Otóż uważam, że zwłaszcza młode pokolenie
Polaków, ale już i średnie, przez demokrację na płaszczyźnie grzeczności rozu-
mie przede wszystkim równość i wolność (a w obrębie wolności indywidualizm
graniczący nieraz z egoizmem, także dążenie do bycia asertywnym, przez co Polacy
rozumieją wyłącznie umiejętność odmawiania).

Tymczasem tradycyjna polska grzeczność – i językowa, i niejęzykowa – jest
hierarchiczna, czego przejawem jest m.in. obowiązek stosowania w niektórych śro-
dowiskach tytulatury. Tradycyjna polska grzeczność jest grzecznością podwład-
nego (Marcjanik 2007 s. 13–22) – sługi, nie pana (Cybulski 1995). Kierunek zmian
jest więc zasadniczo sprzeczny z wypracowanym przez pokolenia modelem polskiej
grzeczności. Dlatego zmiany te powodują liczne konflikty międzypokoleniowe
i wynikające z nich poczucie dyskomfortu wielu uczestników społecznych interakcji.
Starsze pokolenie czuje, że przez młodsze nie jest dostatecznie szanowane, młodsze
zaś uważa, że starsze niepotrzebnie stwarza problemy.

Określenie „demokratyzacja obyczajów grzecznościowych” jest więc eufe-
mizmem, maskującym takie niepożądane społecznie zachowania, jak brak szacun-
ku dla drugiego człowieka, roszczenie sobie równych praw niezależnie od miejsca
w hierarchii pragmatycznej, panoszący się indywidualizm zachowań grzecznościo-
wych („wszystko mi wolno, bo jestem wolnym człowiekiem”) i brak sankcji w po-
staci chociażby miana człowieka niewychowanego.

Omówione zachowania, postrzegane na razie jako społecznie niepożądane
– z pozoru demokratyczne, a w istocie zakłócające grzecznościowe relacje mię-
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23 A być może jest to zjawisko wchodzące w skład groźniejszego procesu, który Jacek Żakowski
określa mianem „powrotu dzikości”. Zob. jego artykuł Dzikość wraca, „Polityka” 2016, nr 12, s. 14–16.

24 Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji „Kultu-
ry i języki pamięci” w Warszawie we wrześniu 2015 r. Referat zostanie opublikowany w języku nie-
mieckim pt. Demokratisches System – ‘demokratische’ Höflichkeitsformen. 

dzypokoleniowe – być może są przejawem wspólnotowości, do której dąży młode
pokolenie23. Hipotezę tę zweryfikują dopiero następne dekady24.
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DEMOCRATIZATION OF CUSTOMS – A KEYWORD
IN THE CONTEMPORARY POLISH CULTURE?

Summary

The subject of the article are the changes of politeness customs, above all the language
ones, which have occurred and continue to occur after 1989. The aim of the discussion is
to verify the thesis that these changes are of democratic character, including the answer to the
question of what it means and whether these changes in terms of communication cooperation
of the members of society are equally desirable as the change of system for which the
majority of Poles opted in the first free elections.
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The politeness changes have been discussed based on the example of such social attitudes
as: politeness egalitarianism, feminist (equality) goals of women, politeness individualism
and creativism, lack of recognition for authorities, permissiveness towards deviations from
the politeness standard.

Adj. Izabela Ślusarek
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SŁOWA KLUCZE CZY SŁOWA WYTRYCHY?
ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO O AFRYCE

W MAGAZYNIE „KONTYNENTY”

Celem artykułu jest charakterystyka słów kluczy do przedstawienia Afryki
w polskiej prasie podróżniczej i reportażach. Jako bazę źródłową do analizy wy-
brano czasopismo „Kontynenty”. We wstępie pracy przywołano manifest kenijskiego
intelektualisty Binyavangi Wainainy – How to write about Africa, inwentaryzujący
współczesne formuły dyskursywne dotyczące Afryki.

W kolejnej części artykułu pokrótce omówiono bazę źródłową. Następnie, na
podstawie przykładów zaczerpniętych z tekstów publikowanych na łamach „Kon-
tynentów” oraz posiłkując się tropami semantycznymi Wainainy, zrekonstruowa-
no słowa klucze do opisu przestrzeni Afryki i jej mieszkańców. Szczególną uwagę
zwrócono na sposób prezentacji „Czarnego Lądu” przez autorów pojawiających się
w „Kontynentach” najczęściej: Ryszarda Kapuścińskiego, Marcina Kydryńskie-
go, Wojciecha Jagielskiego, Aleksandrę i Jacka Pawlickich. Teksty pogrupowano
według czterech perspektyw: fotoreportera, korespondenta wojennego, podróżnika
i etnografa. Typologia ta nie wiąże się bezpośrednio z wykształceniem czy zawodem
autorów – w większym stopniu odzwierciedla manierę prezentacji rzeczywistości
społeczno-kulturowej.

JAK PISAĆ O AFRYCE?

Kenijski literat Binyavanga Wainaina w artykule opublikowanym w 2005 roku
w angielskim magazynie „Granta” radził osobom piszącym o Afryce: „W tytule
zawsze używaj wyrazu «Afryka», «ciemność» albo «safari». [...] Pożyteczne są też
takie wyrazy, jak «rebelianci», «niezmienny», «pierwotny» oraz «plemienny». Uwa-
ga: słowo «ludzie» oznacza Afrykańczyków, którzy nie są czarni, zaś «lud» oznacza
czarnych Afrykańczyków”1.

Artykuł Wainainy ma oczywiście formę satyryczną. Kenijczyk piętnuje okcy-
dentalizm, schematy prezentacji Afryki w tekstach kultury powstających na global-
nej Północy. Potępia fascynację egzotyką, operowanie słowami kluczami (a może
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2 Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, red. Paweł
Średziński, Fundacja „Afryka Inaczej”, Warszawa 2010; Badanie opinii publicznej na temat integracji
obywateli państw afrykańskich w Polsce, red. Paweł Duński, Paweł Średziński, Fundacja „Afryka
Inaczej”, Warszawa 2015.

3 Maciej Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, IEiAK, Wydawnictwo
DiG, Warszawa 2007.

wręcz słowami wytrychami), a także europocentryczny paternalizm oraz sztucznie
kreowaną empatię.

Śledząc wypowiedzi polskich publicystów komentujących wydarzenia w Afry-
ce, nietrudno zauważyć, że diagnoza Wainainy jest wciąż aktualna. Według regu-
larnie prowadzonych badań sondażowych2 oraz pogłębionych studiów krytyczno-
literackich i antropologicznych3 narrację konstruowaną wokół Afryki od kilku dekad
zdominowały wyobrażenia wojen, głodu, terroryzmu, anomii więzi społecznych
i atrofii instytucji publicznych. Upadek „żelaznej kurtyny”, rozkwit przemysłu
turystycznego, mediów elektronicznych, umasowienie fotografii nie zmieniły dia-
metralnie postrzegania Afryki. Zmiana percepcji społecznej zachodzi niezwykle po-
woli. Za jeden z katalizatorów tego procesu należy uznać rozwijającą się modę na
reportaże, książki podróżnicze i czasopisma turystyczne.

BAZA ŹRÓDŁOWA

Kwartalnik „Kontynenty” ukazuje się od 2012 r. Stanowi sui generis konty-
nuację dwóch pism o tej samej nazwie – miesięcznika o tematyce geograficzno-
-krajoznawczej z okresu PRL oraz emigracyjnego magazynu „Kontynenty – Nowy
Merkuriusz”.

„Kontynenty” początkowo wydawano pod auspicjami Agory S.A., od 2015 r.
funkcjonują jako tytuł całkowicie niezależny. W ciągu niespełna pół dekady, mi-
mo kryzysu obserwowalnego na polskim rynku prasy tradycyjnej, „Kontynenty” zdo-
łały wypracować stabilną pozycję i stworzyć rozpoznawalną markę. Na półkach
w kioskach pismo trafia między „National Geographic”, „Poznaj Świat”, „Voyage”,
„Poznaj Swój Kraj”.

Redaktorem naczelnym od pierwszego numeru jest Dariusz Fedor, związa-
ny wcześniej z „Gazetą Wyborczą”. Projekt graficzny to dzieło Andrzeja Przy-
godzkiego. Grono stałych współpracowników magazynu jest liczne. Są wśród nich
m.in. Andrzej Stasiuk, Wojciech Jagielski, Max Cegielski, Wojciech Tochman, Lidia
Ostałowska, Jacek Hugo-Bader, Paulina Wilk i Marcin Kydryński. Integralną część
„Kontynentów” stanowią zdjęcia. Redakcja często zamieszcza na łamach długie,
kilkunastostronicowe fotoeseje. Wśród autorów fotografii znaleźć można Henriego
Cartier-Bressona, Ryszarda Horowitza, Tomasza Gudzowatego, Mikołaja Grynberga,
Chrisa Niedenthala, Krzysztofa Millera.

Tematyka afrykańska pojawiła się we wszystkich numerach „Kontynentów”.
O „Czarnym Lądzie” dotychczas pisało dla „Kontynentów” kilkudziesięciu auto-
rów, najczęściej – Marcin Kydryński, Wojciech Jagielski oraz Aleksandra i Jacek
Pawliccy. Z reguły w każdym numerze znajdują się 3–4 artykuły – fotoeseje, re-
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4 Na przykład fragmenty z książek Paula Theoux: Derwisze z Omdurmanu, „Kontynenty” 2012,
nr 2, s. 90–97 (tekst ten stanowi część książki Safari mrocznej gwiazdy. Lądem z Kairu do Kapsztadu,
przeł. Paweł Lipszyc, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013) oraz Wśród prawdziwych ludzi, „Kon-
tynenty” 2015, nr 4, s. 110–115 (fragment z: Ostatni pociąg do Zona Verde. Lądem z Kapsztadu do
Angoli, przeł. Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016).

5 Na przykład Piotr Tomza, Śladami Nowaka, „Kontynenty” 2014, nr 2, s. 18–25.
6 Na przykład Piotr Jagielski, Hugh Masekela. Trębacz z kraju Mandeli, „Kontynenty” 2014, nr 3,

s. 68–69.
7 Binyavanga Wainaina, Jak pisać o Afryce?, s. 38.
8 Ryszard Kapuściński, Hotel Metropol, „Kontynenty” 2013, nr 3, s. 70–73.
9 Na przykład: Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak,

Kraków 2008; Magdalena Horodecka, Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuściń-
skiego, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

10 Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, „KR”, Warszawa 1996.
11 Karolina Maria Wojciechowska, Punctum, „Kontynenty” 2012, nr 1, s. 53. Zupełnie inny charakter

mają fotografie Tomasza i Melody Gudzowatych z Malediwów i Namibii. Jak piszą autorzy fotoeseju,
„Namibijska pustynia została wybrana jako symboliczna reprezentacja największej z planet – Jowisza”

portaże, relacje z podróży, zapowiedzi książek4, rzadziej analizy i komentarze do
bieżących procesów polityczno-kulturowych czy teksty wspierające wybrane inicja-
tywy podróżnicze5 i muzyczne6. Zajmują one kilkanaście procent 150–160 stroni-
cowego magazynu. Na przełomie 2014 i 2015 r. ukazywało się najwięcej, bo po pięć
artykułów o Afryce w jednym numerze. Regionami najczęściej charakteryzowanymi
na łamach magazynu są Afryka Północna, Wschodnia i Południowa, a konkretnie
kraje znane z ofert biur podróży: Namibia, Maroko i Egipt.

Podkreślić należy, że wątki afrykańskie są nadreprezentowane na okładkach
– w pierwszych 15 numerach pojawiły się aż na siedmiu stronach tytułowych.
Zwykle są to zdjęcia portretowe Afrykanów – zarówno mieszkańców miast, jak i wsi
– albo dzieła sztuki z tego kręgu kulturowego. Redaktorzy pisma nie powielili w tym
przypadku błędu, o którym pisał Wainaina: „Nigdy nie umieszczaj na okładce
książki albo w środku zdjęcia zadowolonego Afrykańczyka. [...] Jeśli już koniecznie
musisz umieścić fotkę Afrykańczyka, niech będzie on przynajmniej w stroju Masaja,
Zulusa lub Dogona”7.

SPOJRZENIE FOTOREPORTERA

Na patrona „Kontynentów” wybrano Ryszarda Kapuścińskiego. Redakcja za-
mieszcza przedruki fragmentów jego książek8 oraz publikuje fotoeseje zbudowane
z materiałów pochodzących z zebranego przez niego archiwum fotograficznego.

O ile spuścizna literacka mistrza reportażu stała się obiektem licznych studiów9,
o tyle dorobek fotograficzny Kapuścińskiego nie jest znany szerszemu gronu od-
biorców. Fotoeseje oparte na materiałach z archiwum zagościły już w pierwszym
numerze „Kontynentów”. We wstępie do prezentacji autorstwa Karoliny Marii
Wojciechowskiej przeczytać można o idei „punctum” przywołanej za Rolandem
Barthesem10: „Punctum to środek ciężkości fotografii, od którego nie możemy
oderwać wzroku. [...] Punctum dominującym w zdjęciach Kapuścińskiego są twarze.
Ich rysy to równoleżniki i południki, bezcenne ślady czasu i miejsca. Atlas świata”11.
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(Jowisz, Namibia, Melody, „Kontynenty” 2015, nr 1, s. 71). Na zdjęciach uwieczniono modelki, dla
których tłem były gołe stopy Afrykanów, gepardy, klatki z lwami, popękana ziemia i eksplozje piro-
techniczne.

12 Lidia Ostałowska, Twarze rozbrojone, „Kontynenty” 2012, nr 1, s. 54.
13 Binyavanga Wainana, Jak pisać o Afryce?, s. 38.
14 Ryszard Kapuściński, Jeszcze dzień życia, „Kontynenty” 2016, nr 1, s. 98–121. W tym samym

numerze „Kontynentów” zamieszczono wywiad z Raúlem de la Fuente, hiszpańskim reżyserem za-
angażowanym w produkcję filmową opartą na książce Kapuścińskiego (Nikt tego wcześniej nie zrobił,
„Kontynenty” 2016, nr 1, s. 122–123).

15 Binyavanga Wainana, Jak pisać o Afryce?, s. 38.
16 Wojciech Jagielski, Krzysztof Miller, Chciałem płynąć Kongiem w dół, „Kontynenty” 2012, nr 3,

s. 113.
17 Binyavanga Wainana, Jak pisać o Afryce?, s. 38.
18 Taki z kolei charakter ma artykuł To Anny Husarskiej. Dziennikarka opisuje w nim makabryczne

formy przemocy seksualnej, do jakich dochodzi w Kongo. Jej tekst wypełniają naturalistyczne świa-
dectwa gwałtów, maltretowania seksualnego („Kontynenty” 2013, nr 2, s. 76–83).

Ludzie na zdjęciach Kapuścińskiego są, jak to określiła Lidia Ostałowska,
„rozbrojeni”12 – pogodni, często uśmiechający się. Większość to kobiety i dzieci.
Przedstawieni zostają w afrykańskim teatrze życia codziennego, podczas rutynowych
zajęć (Wainaina ironicznie ostrzegał przed taką narrację: „Tematy tabu: sceny z ży-
cia codziennego, miłość między Afrykańczykami, [...] normalne, chodzące do szkoły
dzieci, które nie są chore na framboezję, nie mają gorączki ebola i nie zostały
poddane okaleczeniu genitaliów”13). Fotografie Kapuścińskiego ilustrują nastroje
afrooptymizmu, wiary w rozwój Afryki. Nie eksponuje on biedy, chorób, ofiar
konfliktów.

Zupełnie inny wydźwięk mają z kolei zdjęcia reportażysty z Angoli. „Konty-
nenty” przedrukowały ich pokaźny wybór, okraszając je cytatami z książki Jeszcze
jeden dzień życia oraz kadrami z powstającego filmu animowanego na bazie repor-
tażu. Na nieomal każdej fotografii występują żołnierze, większość to dzieci z auto-
matami Kałasznikowa. Ich twarze są zafrasowane, poważne, skupione. Uśmiecha się
za to sam Kapuściński14. Kluczami interpretacyjnymi do tych fotografii będą za-
tem: wojna – konflikt – dzieci żołnierze – śmierć – rewolucja. Potwierdza to
wnioski Wainainy: „Karabinek AK-47, wystające żebra, odsłonięte piersi – to trzeba
wykorzystać”15.

SPOJRZENIE KORESPONDENTA WOJENNEGO

W pierwszych numerach pisma o Afryce regularnie pisał Wojciech Jagielski.
Były korespondent wojenny nie kryje swojej fascynacji „Czarnym Lądem”.
O pierwszej wyprawie do Konga wspominał, używając określeń takich jak „piel-
grzymka” i „pokuta”16. Region ten Jagielski odwiedził kilkukrotnie. Kongo pociągało
go w sposób, który części czytelników może przywodzić na myśl Jądro ciemności.
Podobieństwa są jednak powierzchowne.

Jagielski nie wyprawia się szlakiem – jak pisał Wainaina – „ludzi zajętych gło-
dowaniem, umieraniem, prowadzeniem wojen lub emigrowaniem”17. Nie wyrusza
do ahistorycznej otchłani świata18. Jedzie do „krainy, w której zło kryjące się
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19 Wojciech Jagielski, Krzysztof Miller, Chciałem płynąć Kongiem..., s. 113. Por. analiza polityki
Maroka wobec mieszkańców Sahary Zachodniej: Bartek Sabela, El-Aaiún. Oni wiedzą o każdym, komu
udaje się tu wjechać, „Kontynenty” 2014, nr 3, s. 56–63).

20 Dipesh Chakrabatry, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna,
przeł. Dorota Kołodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
2011, s. 34.

21 O znaczeniu zdjęć w zawodzie reportera i korespondenta Jagielski pisze także w artykule poświę-
conym południowoafrykańskiemu fotografowi Samowi Nzimie: Wojciech Jagielski, Historia pewnej
fotografii, „Kontynenty” 2013, nr 3, s. 64–67.

22 Binyavanga Wainana, Jak pisać o Afryce?, s. 40.
23 Wojciech Jagielski, Nkosi – wszystkie skandale młodego Mandeli, „Kontynenty” 2012, nr 1, s. 18.

w ludzkiej naturze ujawnia się i bierze nad nią górę”19. Zło to ma jednak konkret-
ną formę. Nie jest totalne ani bezkształtne – jak u Josepha Conrada. Jagielski widzi
jego istotę w konkretnych instytucjach społecznych i politycznych. Słowami klu-
czami do opisu Konga będą zatem: kleptokrakcja, korupcja i trybalizmy.

W artykule tym Jagielski rozpoczyna opis Konga od drugiej połowy lat dzie-
więćdziesiątych, a kończy na pierwszych latach nowego millenium. Dzięki temu
Kongo przestaje być „jądrem ciemności”. Zyskując ramy przestrzenne i czasowe,
nie jest już terminem „hiperrealnym”, o nieustalonym do końca desygnacie, zbu-
dowanym w oparciu o „kategorie urzeczowione, usytuowane w opozycji dominacji
i podporządkowania”20. Staje się areną konfliktu, ale także obszarem silnej wymia-
ny idei i wzorów kulturowych. Jest ziemią pogranicza – co nie oznacza, że stano-
wi ziemię niczyją. Tezę tę wzmacniają towarzyszące tekstowi doskonałe zdjęcia
Krzysztofa Millera, wielokrotnie nagradzanego fotoreportera. Ludzie na nich hand-
lują, dyskutują, liczą pieniądze, bawią się. Żołnierze z AK-47 pojawiają się jedynie
w tle21.

Pierwszym tekstem poświęconym Afryce, który ukazał się na łamach „Konty-
nentów”, był artykuł Jagielskiego Nkosi – wszystkie skandale młodego Mandeli.
Jego bohaterem jest wnuczek Nelsona Mandeli, Mandla Mandela. Jagielski przed-
stawia w artykule walkę o dziedzictwo prezydenta – bezwzględną rywalizację,
w której imię męża stanu przeistoczyło się w kapitał polityczno-ekonomiczny.
W tekście brak patetycznego omawiania „testamentu duchowego” prezydenta (iro-
nicznie wspominanego przez Wainainę: „Koniecznie zakończ swoją książkę sceną
z Nelsonem Mandelą mówiącym coś o tęczy czy odrodzeniu. Bo ty nie jesteś obo-
jętny”22). Jagielski śledzi po prostu kolejne skandale z udziałem krewnych Mandeli:
sprzedaż praw do transmisji z jego pogrzebu, zajmowanie stanowisk w spółkach
państwowych według klucza rodzinnego, udział w programach typu reality-show
przez krewnych polityka. „Mandla – pisze Jagielski – szybko odkrył, że nazwisko
Mandela skuteczniej niż dyplom najlepszych uczelni otwiera w biznesie nieogra-
niczone wprost możliwości”23.

Artykuł zdobią trzy fotografie Mandli Mandeli – na dwóch występuje w stroju
tradycyjnym, na jednym z nich jedzie na białym koniu i rozmawia przez telefon
komórkowy. Taki właśnie dobór zdjęć jedynie wzmacnia dysonans towarzyszący
odbiorowi tekstu, uzmysławia groteskę, która stała się elementem sporów rodzin-
nych o kontrolę nad „marką” Mandeli. Jagielski nadmienia o zawłaszczaniu i rein-
terpretacji tradycji, o celowej grze wizerunkami prezydenta. Słowami kluczami do
podsumowania tej sytuacji byłby zatem najzwyklejszy biznes i kampania wyborcza.
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24 Wojciech Jagielski, W imię Azawadu, „Kontynenty” 2012, nr 2, s. 146. Zupełnie inny styl opisu
Mali po rebelii tuareskiej znaleźć można w tekście Olgi Stanisławskiej (Malijski notes, „Kontynenty”
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Malijczyków z południa kraju. Informacje te są ledwie przemycane. Czytelnik niedysponujący wiedzą
o konflikcie ma nikłe szanse zrozumieć niuanse lokalnej polityki.

25 Marcin Kydryński, Pochwała odrębności, „Kontynenty” 2016, nr 1, s. 26–43.
26 Błażej Popławski, Granice poznania. Wizerunek Afryki Subsaharyjskiej w polskim reportażu

(1945–1989), w: Cudzoziemcy w Warszawie 1945–1989, red. Patryk Pleskot, IPN, Warszawa 2012,
s. 270–275.

Dystans, jaki reportażysta zachowuje wobec prezentowanej rzeczywistości,
jest najłatwiejszy do zauważenia w tekstach stanowiących komentarze do bieżących
wydarzeń w Afryce. Jagielski jako jeden z nielicznych autorów publikujących
w „Kontynentach” podejmuje wyzwanie oceniania aktualnych procesów politycz-
nych. W artykule W imię Azawadu dziennikarz portretuje malijskich Tuaregów
w momencie szczególnym – rozpadu idei narodowowyzwoleńczej pod wpływem
narastania presji fundamentalistów islamskich. Jagielski – podobnie jak przy tekście
o Mandli Mandeli – pokazuje konflikt idei i światopoglądów politycznych, proces
zawłaszczenia irredenty tuareskiej przez terrorystów. Opisuje umiędzynarodowie-
nie konfliktu, przybycie „z całej zachodniej i północnej Afryki błędnych rycerzy
świętej wojny”24. Reportażysta nie traktuje zjawiska narastania fali ekstremizmów
i destabilizacji państwowej jako fenomenu Afryki. Przypomina burzliwe dzieje post-
kolonialne świata. Porównuje talibów z Mali do talibów z Afganistanu. Słowami
kluczami do zrozumienia malijskiego laboratorium politycznego będą zatem: etnicz-
ność, rewolucja i międzynarodowy terroryzm. Ostatni termin nie funkcjonuje jednak
u Jagielskiego jako signum distinctivum Afryki. Jest zwyrodnieniem idei narodowo-
wyzwoleńczej, skutkiem źle przeprowadzonej (lub niedokończonej) transformacji
postkolonialnej.

SPOJRZENIE PODRÓŻNIKA

Autorem, który w „Kontynentach” opublikował najwięcej tekstów poświęco-
nych Afryce, jest Marcin Kydryński. Radiowiec, kompozytor i fotograf dociera
w mało turystyczne rejony Afryki subsaharyjskiej. Zwiedza Sierra Leone, Liberię,
Somalię, Ghanę, Kamerun, a także Kenię i Tanzanię. Do wypraw przygotowuje się,
jak potrafi – głównym źródłem wiedzy są dla niego książki podróżnicze i reporta-
że, rzadziej literatura piękna. Przykładowo, w jednym tylko artykule poświęconym
Etiopii cytuje Martina Schibby’ego, Johana Perssona, Tahara Ben Jellouna, Tiziana
Terzaniego i Evelyna Waugha25.

Kydryński odbiera „Czarny Ląd” synestetycznie. Narracja przypomina książki
Arkadego Fiedlera, dla którego słowami kluczami do opisu Afryki była triada
„piękne kobiety – motyle – lemury”26. Każdy z reportaży Kydryńskiego wypełnia
feeria dźwięków, barw, zapachów. Zanzibar pachnie goździkami, cynamonem, pie-
przem, morską solą, spalinami skuterów chińskiej produkcji. Jednocześnie „mdli
smród zjełczałego masła, przetrawionej i wypoconej cebuli. [...] Baby, siaty, tobo-
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27 Marcin Kydryński, Minione, „Kontynenty” 2015, nr 2, s. 28.
28 Binyavanga Wainana, Jak pisać o Afryce?, s. 38.
29 Ibidem.
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s. 15.
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32 Marcin Kydryński, Kamień, serce, Afryka. Historia Miłosna, „Kontynenty” 2013, nr 4, s. 51, 52.
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33 Marcin Kydryński, Socambo. Notatki z najdzikszej podróży, „Kontynenty” 2014, nr 3, s. 50.
34 Idem, Lekcja empatii, „Kontynenty” 2013, nr 3, s. 47.
35 Idem, Zabierz mnie stąd, „Kontynenty” 2013, nr 2, s. 38.
36 Idem, Lekcja empatii, s. 49.
37 Idem, Zabierz mnie stąd, s. 42.
38 Idem, Lekcja empatii, s. 48.
39 Idem, Zabierz mnie stąd, s. 51.
40 Idem, Lekcja empatii, s. 49. Naturalistyczne charakterystyki brutalnych zachowań Afrykanów po-

jawiają się w kilku artykułach opublikowanych w „Kontynentach”. Zwykle są to jednak opisy umiesz-
czane w kontekście praktyk kulturowych, zwyczajów religijnych (por. reportaż Artura Gutowskiego
o szamanach w Afryce Wschodniej – Pastor, szaman, demon, „Kontynenty” 2015, nr 3, s. 22–33).

41 Marcin Kydryński, Ścieżki wiary. Impresja, „Kontynenty” 2014, nr 1, s. 35. 

ły”27. Opis koncentruje się na skrajnych emocjach, eksponowaniu różnic kulturo-
wych i ubieraniu ich w kostium narracyjny ocierający się o kicz. O perspektywie
takiej – „romantycznej, sugestywnej i niekonkretnej”28 – w następujący sposób pi-
sał Wainaina: „[Afryka] jest gorąca i pylista, porośnięta trawami i pełna potężnych
stad zwierząt oraz wysokich, chudych i głodujących ludzi. Albo też gorąca i parna,
a zamieszkują ją bardzo niscy ludzie, którzy zjadają naczelne”29. W krajobrazie
afrykańskim ludzie, zwłaszcza kobiety, są zespoleni z przyrodą. Płeć kulturowa
i seksualność staje się „instrumentalnie wykorzystywana przez dyskurs neokolo-
nialny”30. Afrykanie magnetyzują tajemniczością. Obcowanie z nimi daje Kydryń-
skiemu „obietnicę nieustannych zaskoczeń, obietnicę zaspokojenia głodu inności”31.

Afryka Kydryńskiego „wabi” i „kusi”, podróżowanie po niej to „ścieżka
ucieczki”32. Eskapizm ten łączy się z perwersyjną tendencją do udziału w „końcu
świata”33. Z pogranicza kenijsko-somalijskiego pisze: „Wieści z Somalii były zawsze
złe. Apokaliptyczne. Wręcz karykaturalne, niemożliwe do wyobrażenia. [...] Ale ja
mam sentyment do przegranych spraw i wykluczonych ludzi. Fascynuje [mnie] [...]
krawędź człowieczeństwa”34.

Kydryński ewidentnie nadużywa słów takich jak ucieczka, apokalipsa, śmierć,
rozpad i potworność. Liberię nazywa „ściekiem, odpadem, odbytem Afryki”35, a so-
malijskie Baydhabo – „grobem Rogu Afryki”36. Na plażach liberyjskich zwiedza
„trupie wraki”37 statków, a na lotnisku w Somalilandzie – „trupy samolotów”38.
W Liberii wspomina śmierć w torturach jednego z liderów politycznych z okresu
wojny domowej („został publicznie zamęczony, wykastrowany, poćwiartowany i zje-
dzony”39), a w Somalii kilkuetapowe odcinanie kończyn osób schwytanych przez
Al-Shabaab przy użyciu noży do szlachtowania wielbłądów i piły do cięcia rur40.

Konanie i zgon przybierają w tekstach estetyzujące formy. W Ghanie, gdzie
„wszystko wydaje się naprzyrodzone”41, Kydryński przytacza rozmowę z trumnia-
rzem, oferującym „majstersztyki w kształcie długopisu Bic, [...] gitary Lennona, [...],



130 Błażej Popławski

42 Ibidem, s. 34.
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w świecie Zachodu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 27–28.
44 Edward Said, Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
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49 Binyavanga Wainaina, Jak pisać o Afryce?, s. 39.
50 Ibidem.
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ficzne” Aleksandry i Jacka Pawlickich z Namibii (Pocztówka ze świętego nigdzie, „Kontynenty” 2013,
nr 3, s. 108–113) i Gwinei Bissau (Archipelag czasu, „Kontynenty” 2016, nr 1, s. 88–95).

aparatu Canon z fleszem, [...] matrioszki”42. Podróżnik zbiera tego rodzaju kurio-
zalne świadectwa, bawi się nimi. Mapa mentalna Afryki Kydryńskiego składa się
z kontrastów, obrazów śmierci i piękna.

SPOJRZENIE ETNOGRAFA

Afryka w reportażach często jest przedstawiana jako egzotyczny skansen za-
mieszkały przez barbarzyńców, ludy prymitywne tudzież „szlachetnych dzikusów”43.
W tekstach z „Kontynentów” znaleźć można próby przezwyciężenia dyskursu
orientalistycznego44, silnie esencjonalizującego kontynent uparcie postrzegany – jak
pisał Wainaina – jako „jeden kraj”45. 

W artykule Ciało pochodzi z natury, ale uzależnione jest od kultury Aleksandra
i Jacek Pawliccy dokonują przeglądu postaw wobec cielesności według kryterium
dbałości o wygląd fizyczny. Czytelnik uzyskuje szansę poznania grupy etnicznej,
która „przykłada największą wagę do wyglądu i pielęgnacji ciała – [...] Himba”46.
Publicyści konstruują opis, w którym słowami kluczami są: kobiety i piękno, ale
– co warto podkreślić – dyskurs ten nie dotyka sfery seksualności47. Praktyki ry-
tualne i kanony piękna opisano bez tendencji do egzotyzowania48. Afrykanki nie
zostały ukazane jako ożywiony element scenografii teatralnej, którym to nale-
ży „okazać współczucie, wielbić albo podbić”49. Pawliccy potraktowali je jako
zwykłe kobiety zmagające się z codziennymi wyzwaniami.

Wkraczanie nowoczesności do wiosek Himba autorzy zredukowali do wylicze-
nia przypadków degrengolady wzorów kultur tradycyjnych – utraty wartości zarów-
no estetycznych, jak i etycznych przez „skazaną na zagładę Afrykę”50. Wymowny
opis podporządkowany dekadenckiemu oglądowi świata znajduje się w artykule
Izy Klementowskiej Dokąd Portuguesa. Publicystka, przemierzając bezdroża
Mozambiku, co krok widzi „duchy Lizbony”51 – artefakty świata kolonialnego, od-
trącane przez współczesnych Afrykanów. Reportażystka stara się uchronić te relikty,
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a przynajmniej przechować o nich pamięć. Obala mit Afryki – jak to pisał Wainaina
– „ziemi bez przeszłości i historii”52. Wybiera pisanie o tolerancji i dialogu mię-
dzykulturowym. To dla niej słowa klucze do zrozumienia globalnego Południa.

Wiele z deklaracji autorów publikujących w „Kontynentach” uznać można za
popularyzację haseł turystyki odpowiedzialnej, zrównoważonej – idei podróżowania
opartego na szacunku wobec autochtonów, niezmuszania ich do odgrywania spek-
takli. Podróżnik odpowiedzialny – w przeciwieństwie do „travelbryty”53 – nie foto-
grafuje biedy, nie uprawia slumturystyki. Co więcej, żyje on anonimowo obok
autochtonów, nie ingerując w ich zwyczaje. Podgląda dyskretnie i w pokorze.
Postawy takie znaleźć w wielu tekstach wydawanych w „Kontynentach”. Przykła-
dowo, Ibrahim Kalwas, zapowiadając swój subiektywny przewodnik po Egipcie,
pisze: „Nie, proszę się nie bać. Nic tu nie będzie o piramidach, Sfinksie i «białych
plażach Sharm el-Sheikh». To będzie mój Egipt – bez turystów, dyskotek i wysa-
dzanych podświetlanymi palmami pasaży turystycznych resortów”54. Styl narracji
opiera się na „pokazaniu normalności bez redukowania osobliwości”55. Słowami
kluczami byłyby wobec tego dla Kalwasa zmiana społeczna, fuzja prądów i idei
kulturowych.

W zbliżony sposób wizytę w Casablance relacjonuje Ludwika Włodek, w Kairze
Paulina Wilk, a w Addis Abebie Piotr Lipiński. Włodek zwraca uwagę na przesiąk-
nięcie miasta kulturą francuską. Jednocześnie zauważa ona metody „umacniania
swojej odrębnej tożsamości”56, rozmywania granicy między tym, co orientalne,
i tym, co zachodnie. Casablanca pozornie stanowi „symbol europejskiej domi-
nacji”57. Spacerując ulicami, obcując z kodami kultury francuskiej, Włodek kon-
centruje się jednak na charakterystyce renesansu marokańskości: „Poza kilkoma
bywalcami starej kawiarni nikogo już tutaj nie interesuje Europa. Mogą co najwyżej
korzystać z jej nowinek technicznych albo zarabiać na przyjeżdżających stamtąd
turystach”58.

Z kolei Wilk podejmuje w swoim artykule temat modernizacji Kairu, wkra-
czania nowoczesności do przestrzeni miejskiej oraz do światopoglądu mieszczan.
Odwiedzając siedzibę jednego z think-tanków, relacjonuje: „tu, w idealnie lodowa-
tym biurze, widać [...] ocean możliwości. Niekończący się horyzont zmian. Histo-
ryczną szansę”59. Następnie Wilk śledzi narodziny społeczeństwa obywatelskiego po
„arabskiej wiośnie”. Nie pisze o przewrotach, zamachach stanu, torturach i więzie-
niach. Dostrzega lęki i nadzieje. Unika przy tym fetyszyzowania haseł liberalnej
demokracji. Preferuje kolekcjonowanie opinii „zwykłych” Egipcjan, zwłaszcza lu-
dzi młodych.
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Podobnie Afrykę odbiera Lipiński. Wyprawia się do Etiopii, gdzie „serwisuje
się polskie dreamlinery”60. Początkowo jest przerażony biedą, błądzi między slum-
sami i skansenami przygotowanymi z myślą o turystach. Z czasem jego percep-
cja kraju ulega zmianie. Zaczyna rozróżniać przejawy bogactwa i nowoczesności,
dowody narodzin klasy średniej, inwazji technologii cyfrowych. Jest zaskoczony
własnymi obserwacjami. Reportażysta świadomie porzuca język serwowany przez
mass media i zagłębia się w gąszczu znaczeń skrytych pod powierzchnią życia
publicznego. Szuka autentyczności – jej doświadczenie staje się słowem kluczem
do zrozumienia Etiopii.

W podobny sposób o Afryce pisze Adam Leszczyński. W artykule o sugestyw-
nym tytule Reporter w teatrze historyk i publicysta deklaruje: „Dla mnie najcie-
kawsze w tej pracy są momenty, w których różne mechanizmy społeczne, które są
zwykle przed nami ukryte – albo tak oczywiste, że ich nie zauważamy – odsłaniają
się w całej pełni właśnie dlatego, że widać je w egzotycznym sztafażu: teatr władzy,
korupcja i poświęcenie dla innych, miłość i okrucieństwo”61. Leszczyński rezygnuje
z szukania słów kluczy. Stara się wyruszać do Afryki wolny od klisz poznawczych
i tworzyć własny sposób narracji reporterskiej.

PODSUMOWANIE

Wyniki analizy słów kluczy w tekstach poświęconych Afryce, które zostały
opublikowane na łamach „Kontynentów”, sugerują stopniową erozję postkolonial-
nych stereotypów o „Czarnym Lądzie”. Część autorów tkwi w europocentrycznej,
orientalistycznej narracji, scharakteryzowanej przez Binyavangę Wainanę (Marcin
Kydryński, fotoeseje Ryszarda Kapuścińskiego z Angoli). Część przełamuje ten
dyskurs, oferując w zamian alternatywne formuły językowe (Wojciech Jagielski,
Aleksandra i Jacek Pawliccy, Iza Klementowska). Niektórzy dziennikarze próbują
zupełnie zrezygnować ze słów kluczy, skupiając się na studiach przypadku (Adam
Leszczyński). De facto, w miejsce starych epitetów (bieda, wojna, zamach stanu,
katastrofa humanitarna, epidemia) pojawiają się nowe, poprawne politycznie słowa
wytrychy (turystyka odpowiedzialna, dialog międzykulturowy, zmiana społeczna,
tolerancja wobec Inności).

Wzrost popularności reportaży – zarówno w formie książkowej, jak i krót-
szych form, takich jak publikowane w „Kontynentach” – oddziałuje na horyzonty
poznawcze Polaków. Mimo to nadal większość z nas postrzega Afrykę poprzez
teksty „kanoniczne” – W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza, Murzynka
Bambo Juliana Tuwima, ewentualnie – Jądro ciemności Josepha Conrada, Heban
i Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego.



Słowa klucze czy słowa wytrychy? Analiza dyskursu medialnego o Afryce... 133

KEYWORDS OR CATCHALLS? ANALYSIS OF MEDIA DISCOURSE ON AFRICA
IN “THE CONTINENTS” MAGAZINE

Summary

The aim of the article is to characterize the keywords referring to the image of Africa
in “The Continents” magazine (“Kontynenty”). The introduction describes a manifesto of
Kenyan intellectual Kenneth Binyavanga Wainaina – “How to write about Africa”. The next
section briefly discusses the source base – the profile of the magazine. Then, the author
analyses texts published in “The Continents” according to the selected keywords in the
matter of Africa.

Adj. Izabela Ślusarek



   



1 Zob. np. B. Czwórnóg-Jadczak, Klasycy i romantycy. Spór i dialog, Lublin 2012; P. Żbikowski,
W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu,
Wrocław 2007.

2 Wyobrażenie to znalazło wyraz zarówno w tytule, jak i we wstępie wciąż ważnej antologii
S. Kawyna Walka klasyków z romantykami (Wrocław 1960).

3 To zagadnienie zob. np. M. Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.
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JAK POGRZEBAĆ PRZECIWNIKA LITERACKIEGO.
SŁOWA KLUCZE W TEKSTACH ROMANTYKÓW O KLASYKACH

I ICH SZTUCE

Wśród polemik towarzyszących przełomom literackim w dziejach literatury
polskiej spór romantyków z klasykami pozostaje przypadkiem najpowszechniej
znanym, a przez to wręcz paradygmatycznym, stanowiącym mniej lub bardziej
uświadomiony punkt odniesienia dla podejmujących gesty zerwania, ojcobójstwa,
ustanowienia nowego. Tymczasem analizy poświęcone dyskusji, która rozegrała
się w drugim i trzecim dziecięcioleciu XIX wieku, przeważnie na łamach prasy,
pokazują coraz wyraźniej zniuansowanie i różnorodność opinii, związki między
przeciwnymi stanowiskami, zakorzenienie nowego w starym, otwartość starego na
nowe1. Jeśli zgodzić się z takimi przedstawieniami epoki, należy zapytać, skąd jed-
nak wyobrażenie – istniejące przecież – samej walki oraz dwóch wyraźnie odręb-
nych grup o charakterystycznych cechach2. Dla zrozumienia dyskusji istotne jest,
jak sądzę, nie tylko opisanie merytorycznych różnic pomiędzy obydwoma stano-
wiskami3, lecz także – tak ważnej przecież w podobnych sporach – retoryki uży-
wanej przez zwolenników obu głównych koncepcji. Niniejszy artykuł ma na celu
przede wszystkim przetarcie szlaku analizom prowadzonym w tym kierunku – dą-
żącym do opisu tej retoryki oraz, co równie ważne, jej trwałości w późniejszych,
a nawet współczesnych, polemikach literackich.

Zapewne da się śledzić przejawy budowania opowieści o konflikcie oraz kształ-
towanie się zmiennych wyobrażeń o jego uczestnikach na przestrzeni dwustu lat
rozwoju narracji o przełomie romantycznym. Nie próbując zinterpretować całości
dziejów tych przedstawień, które rodziły się we wspomnieniach, pracach nauko-
wych, krytyce literackiej czy nauczaniu szkolnym, proponuję uchwycenie zjawiska
opowiadania o sporze już w trakcie jego trwania. Interesować mnie będzie wize-
runek klasyków i ich koncepcji literatury, który wyłania się z pism ich oponentów.
Wybór kilku reprezentatywnych autorów pozwoli na uważniejszą analizę używa-
nych przez nich sformułowań. Sposób kreowania wizerunku przeciwnika był czę-
sto związany ze stereotypizacją, a służyły jej powtarzające się w dyskusji hasła
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4 T. Jędrzejewski, My – oni. O autodeklaracjach w ramach tak zwanego sporu klasyków z ro-
mantykami do roku 1825, „Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 1(5), s. 39–40. Podkreślenia moje – H.M.

5 M. Mochnacki, O duchu i źródłach poezji w Polsce, [w:] tegoż, Rozprawy literackie, oprac.
M. Strzyżewski, Wrocław 2000, s. 6.

6 Tamże, s. 48.
7 Wynika to z przyjętej strategii retorycznej – już na wstępie zostaje zapowiedziane: „zamiast

zbijania zarzutów strony przeciwnej wystawię rzecz moję we właściwej czystości” – jako przedmiot
zostaje zatem obrana poezja romantyczna, nie zaś spór toczony wokół niej. (A. Mickiewicz, O poezji
romantycznej, [w:] tegoż, Dzieła, t. 5: Proza artystyczna i pisma krytyczne, Warszawa 1996, s. 109).

8 Tamże, s. 117.
9 Tamże, s. 119.

wywoławcze, słowa zarazem odnoszące się do podstaw filozofii romantycznej i uru-
chamiające szereg skojarzeń wartościujących, pozwalające autorom tekstów jednym
ruchem wpisać się w dyskurs romantyczny i uderzyć w przeciwnika literackiego.

W przebiegu polemiki literackiej lat 20. zwraca uwagę jako przełomowy dla
omawianego zjawiska rok 1825. O znaczeniu tej daty pisze Tomasz Jędrzejewski:

 
Nastąpiła wówczas wyraźna zmiana tonu w dyskusjach o literaturze, a także zmiana patrzenia

autorów na samych siebie jako zwolenników czy kontynuatorów danego kierunku w poezji. [...] Wtedy
też te  p o j ę c i a   z a c z y n a j ą   z r a s t a ć   s i ę   z   l u d ź m i.  Mówi się już nie tylko o klasycz-
ności i romantyczności, lecz także coraz częściej  o   k l a s y k a c h   i   r o m a n t y k a c h4.

 
Zanim stało się kwestią gotowych schematów, jak romantykowi przystało mówić

o klasykach, pewne teksty przyczyniły się szczególnie do owego utożsamienia ka-
tegorii z osobami, a jednoczenie ukształtowały język pojęciowy ich opisu.

W debiucie Mochnackiego, O duchu i źródłach poezji w Polsce, o klasykach
jeszcze stosunkowo mało, pojawia się jednak założenie filozoficzne, które sprawi,
że prezentacja sceny literackiej podzielonej na dwa obozy stanie się konieczna.
„Z przykładu Niemców uczyć się powinniśmy – pisze krytyk – że wstrząśnienia
w świecie literackim bynajmniej nie są szkodliwe”5. Podkreślając wartość starcia
jako źródła rozwoju twórczości literackiej, a także, co równie ważne, estetyki i kry-
tyki literackiej, musiał Mochnacki przedstawić klasyków jako nieprzejednanych
wrogów romantyczności. Pod nazwą „klasyków”, „mniemanych klasyków” i „stron-
ników klasyczności” rozumie zwolenników naśladowania dzieł sztuki francuskiej,
która określona zostaje jako „szkielet  o b u m a r ł e j  klasyczności”6 i na tle całej
sztuki nowożytnej jest wartościowana wyraźnie negatywnie.

Podobny zabieg retoryczny stosuje już Mickiewicz w przedmowie do Ballad
i romansów. Nie zawiera ona wielu uwag dotyczących bezpośrednio tych, z którymi
poeta toczy dyskusję7. Krytyka zostaje zręcznie przesunięta – nie dotyka działalności
polskich pisarzy oświecenia, skupia się natomiast na francuskiej sztuce nowożytnej
(w opozycji do sztuki greckiej i średniowiecznej oraz innych narodowych sztuk
nowożytnych). To w dotyczących jej passusach możemy odnaleźć zestaw cech, któ-
re w dalszym ciągu polemiki zostaną przypisane polskim klasykom. Jest to sztuka
dworska, nieprzeznaczona dla całości narodu („koterie prywatne przejęły ton dworu,
którego cechą było przestrzeganie form etykietalnych”8), efekty praktykowanego
w niej naśladowania są zaś „zbyt wzorom swoim podobne, a przez to  o b u m a r -
ł e”9, z imaginacji czerpie jedynie materiały, „z których dowcip tworzy  z i m n e,
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10 Tamże.
11 Zob. tamże, s. 120: „Do zatrudnień życia towarzyskiego najstosowniejszy [strój francuski] i dla-

tego powszechnie przyjęty, sztukmistrzom wszakże okazał się niewygodnym. Artyści dramatyczni
i mówcy w ubiorze francuskim muszą swoje poruszenia i akcję zewnętrzną bardzo miarkować, gdyż
każdy gest gwałtowniejszy, draperią niezłagodzony, wyda się zbyt ostrym i rażącym”.

12 Zob. M. Mochnacki, Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu rozprawy Jana Śnia-
deckiego, [w:] tegoż, Rozprawy..., dz. cyt., s. 55–56. Nie sposób jednak nie zauważyć, że jako obiekt
polemiki krytyk wybiera tekst najbardziej radykalny, wygodny przez to do tworzenia opozycji.

13 Tamże, s. 57. Przy czym dodatkowo wzmacnia zarzut Mochnackiego to, że klasycy przypisują
sobie zasługi z tytułu owego naśladownictwa: „Z zestarzałych przesądów, płonnych mniemań, z waw-
rzynów na drodze martwego naśladownictwa uszczknionych składają się po większej części teraźniejsze
jej [literatury polskiej] skarby”.

14 Tamże, s. 87.
15 Tamże, s. 69.
16 Tamże, s. 91.
17 Tamże, s. 70.
18 M. Mochnacki, O duchu i źródłach..., dz. cyt., s. 15.
19 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 146.
20 Zob. E. Zarych, Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej

– od Kanta do Hegla – na literaturę polskiego romantyzmu, Gdańsk 2010, zwł. rozdz. Schellingiańskie
motywy przyrodnicze, s. 106–119.

coraz upodobańsze budowy”10, jak niewygody strój krępuje żywsze ruchy11. Warto
zwrócić uwagę na ten zestaw cech poezji francuskiej: od strony estetycznej
– martwa, zimna i sztywna, od strony społecznej – oderwana od życia narodu.

Krok milowy ku zmianie obiektu krytyki czyni, jak się zdaje, Mochnacki w ko-
lejnym tekście: Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu rozprawy Jana
Śniadeckiego. Wybór przeciwnika uzasadnia autor powagą Śniadeckiego i wyni-
kającą z niej rangą jego wypowiedzi12. Wileński profesor zostaje przedstawiony ja-
ko osłaniający swoim autorytetem klasyków – w tym tekście określanych już jako
pewna grupa autorów. Cechy ich postawy wobec poezji pokrywają się z tymi, które
można było jeszcze niedawno przypisać najwyżej sztuce francuskiej: działalność
klasyków można sprowadzić do „martwego naśladownictwa”13, prawidła zaś, do
których się stosują, to „szczudła umysłowej niemocy partaczy”14. Sztuka „oparta
o  m a r t w e  teorie”15 sprawia, że w krainie poezji polskiej panuje  „g r o b o w e”16

milczenie, a jej ziemia nie wydaje plonu. Obraz niemocy, niepłodności („nadaremnie
usiłowaliśmy zniewolić niwę już niepłodną”17) sztuki klasycznej zdaje się reto-
rycznie powiązany po pierwsze z martwotą jej wyjściowych założeń, po drugie
z zimnem działalności rozumu, któremu jest podporządkowana.

„Martwy” zdaje się w tekstach romantyków słowem kluczem, kumulującym
w sobie sensy filozoficzne, estetyczne i polityczne. W teorii Mochnackiego martwe
są wytwory działalności człowieka (sztuki) w opozycji do natury: „Tylko te rze-
czy, które on [człowiek] sposobi do własnego użycia, są nieme, bo  m a r t w e”18.
Jak piszą Maria Janion i Maria Żmigrodzka, jeden z podstawowych dylematów,
które określiły rozwój romantyzmu: „opiera się na przeciwstawieniu «życia»
i «martwoty», czyli autentyczności i sztuczności, pierwotnej, żywej prostoty i ucy-
wilizowanej, skostniałej abstrakcji”19. Wydaje się, że ta właśnie – zaczerpnięta
z filozofii niemieckiej20 – opozycja określa przede wszystkim nie tyle wewnętrzny
rozwój nurtu, ile stosunek romantyków do poezji klasycystycznej oraz jej autorów
i obrońców.

O martwocie mowa przecież już w Romantyczności. Otwierająca tomik bal-
lada miała zapewne większą siłę oddziaływania niż jego stonowana, historyczna
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21 W. Chłędowski, Arystoteles, sędzia romantyczności, „Haliczanin”, t. 1, Lwów 1830, [za:] Walka
klasyków z romantykami, oprac. S. Kawyn, Wrocław 1960, s. 260.

22 „A zatem”, ale w porządku poznania – z perspektywy podmiotu mówiącego – „ponieważ”: prawdy
są martwe, ponieważ są „nieznane dla ludu” i po tym można je poznać, co więcej – są martwe, po-
nieważ co innego „silniej mówi do mnie”. Doświadczenie odbioru staje się tu przesłanką, z której mo-
żemy wnioskować o wartości twierdzenia, postawy, wreszcie – dzieła literackiego. Wszystkie cytaty
z Romantyczności za: A. Mickiewicz, Dzieła, t. 1: Wiersze, Warszawa 1993, s. 55–57.

23 W. Chłędowski, Arystoteles..., dz. cyt., s. 260.
24 M. Mochnacki, O sonetach Adama Mickiewicza, „Gazeta polska” 1827, nr 80, [za:] Walka

romantyków z klasykami..., dz. cyt., s. 244. Ciekawym przyczynkiem do rozważań na temat przeno-
szenia opozycji klasyczno-romantycznych na spory XX-wieczne może być tytuł, jaki fragmentowi
z O sonetach nadał wydawca, mianowicie: „Przeciw formalnym rozbiorom dzieł literackich”. Tamże.

przedmowa O poezji romantycznej. Dyskusja toczy się tym razem nie tylko o li-
teraturze – dotyczy całego światopoglądu. Starzec reprezentuje prawdy martwe,
a pojęcie to zawiera w sobie dwa (zarysowane już wyżej w odniesieniu do kla-
sycyzmu francuskiego) kierunki polemiki z poprzednim pokoleniem. Na pytanie:
dlaczego prawdy (w późniejszych tekstach – po przeniesieniu polemiki na obszar
krytyki literackiej i zastosowaniu opisywanych opozycji do teorii sztuki – będą to
przywoływane już „martwe teorie” i „martwe naśladownictwo” u Mochnackiego
czy „martwe prawidła” w tekście Walentego Chłędowskiego21) są martwe, może-
my odpowiedzieć na dwa sposoby: biorąc pod uwagę bądź to ich genezę, bądź to
ich ocenę. Mickiewiczowskie prawdy są zatem, po pierwsze, pozbawione życia
ze względów epistemologicznych – zostały wyprowadzone z wiedzy zdobytej za po-
mocą rozumu i zmysłów („ufajcie memu  s z k i e ł k u   i   o k u,  nic tu nie widzę
dokoła”, „gmin  r o z u m o w i  bluźni”), a nie (współ)czucia. Są pozbawione ży-
cia, a więc, po drugie, ze względów społecznych, nie znajdą żadnego oddźwięku
wśród „gminu”, a ich głosicielowi uniemożliwią uczestnictwo w zbiorowym do-
świadczeniu („nie obaczysz cudu”)22.

W Romantyczności po raz pierwszy dwa poglądy filozoficzne skojarzone zo-
stają z osobowymi reprezentantami dwóch postaw. Mickiewiczowskie „ja” z bal-
lady i Starzec są więc, jeżeli przyjąć założenie Jędrzejewskiego o nieistnieniu
klasyków i romantyków do roku 1825, romantykiem i klasykiem avant la lettre. To
właśnie zaistnienie Starca z Romantyczności ułatwi, jak sądzę, stworzenie konkret-
nego wizerunku oponenta, a zarzuty Mochnackiego wobec Śniadeckiego i szkoły
„mniemanych klasyków” otworzą drogę do opisu w podobnych kategoriach sztuki
już nie tylko francuskiej, lecz także polskiej.

Świadectwa odbioru twórczości i krytyki klasycystycznej jako martwej – z ca-
łym splotem znaczeń niesionych przez to słowo – odnajdujemy w wielu tekstach
toczącej się dyskusji. Tak więc powraca temat krytyki reguł i prawideł, których
przestrzeganie może wygenerować jedynie dzieła martwe, a przede wszystkim – któ-
rych zastosowanie do oceny dzieł literackich jest zabijaniem ich piękna. W 1830 ro-
ku Walenty Chłędowski tak krytykował przykładanie do tekstów współczesnych
zasad poetyki Arystotelesa: „ślepo, bez ducha, bez życia, rzemieślniczym tylko
sposobem naśladowali [poeci klasyczni] ich [starożytnych] dzieła. Tych to szczegól-
niej ostatnich brali uczeni komentatorowie i ustanowczy  m a r t w y c h   p r a w i d e ł
pod opiekę”23. Wcześniej gromił Mochnacki:  „Z i m n a  rozwaga, z jaką krytycy
piszą o tworach imaginacji, najczęściej tłumi w ich sercu iskrę zapału i chwilo-
we niweczy wrażenia. Wymowne o piękności rozprawy można by przyrównać do
g r o b o w y c h  napisów, zdobiących, że tak powiem,  m o g i ł ę  odczarowanego jej
uroku”24.
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25 „Żywy, jak gdyby żył, do żyjącego podobny, trafny, dobrze trafiony do mówienia [...]. Zwierciadło
choć w złoto oprawne, nic nie warte, jeżeli żywej twarzy we śkle nie ukazuje Petr. Ek. 79. (prawdziwej,
jaka jest żyjąca), Żywy obraz, żywemu podobny, vivum exemplum. Cn. Tn. 1163. Tę na zbroi Wulkan
sztuczne wyrysował Historyą, jak żywej każdy się dziwował. Jabł. Tel. 229. Zacny obraz boga rodzicy
panny, który sam Łukasz ś. do żywego namalował. Birk. Dom. 46. Ta okazka dziecinnej brawury, do
żywa maluje charakter jego. Teat. 11. b, 27. (żywiemi farbami, trafnie, dobitnie, dosadnie, wyraźnie).
On was prawie wypisał, i waszemi farbami do żywego wymalował. Twer. Wiecz. 83 (jakoby na oko
wymalował. Rej Post. L 6). Żywą farbą malował okazałość dworu. Teat. 43. 28. Żywy kolor, żywa
farba, jasna, nie ciemna”; S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 6, Warszawa 1951, s. 1216.

26 A.E. Odyniec, Przemowa, [w:] tegoż, Poezje, t. 1, Wilno 1825, [za:] Walka romantyków z kla-
sykami..., dz. cyt., s. 202.

27 Tamże, s. 203.
28 W. Chłędowski, Arystoteles..., dz. cyt., s. 280.
29 M. Mochnacki, O potrzebie wprowadzenia na scenę narodową dzieł sławniejszych romantyków,

„Gazeta polska” 1827, nr 222, [za:] Walka romantyków z klasykami..., dz. cyt., s. 293.
30 Tamże.
31 U Mochnackiego będzie to związek zarazem historyczny i aktualny.

W tej ostatniej wypowiedzi krytyka mechanicznego – a w konsekwencji mart-
wego – reprodukowania wzorów, a więc metody twórczej, łączy się z zagadnieniem
odbioru dzieła literackiego. Wartością, jaką niesie tekst, jest owa „iskra zapału”,
zabijana przez drobiazgową analizę. Utwory literackie powinny tworzyć przed-
stawienia „żywe”, a przymiotnik ten łączy w sobie dynamiczność, plastyczność
przedstawienia i, co najważniejsze, jego zdolność do poruszania uczuć odbiorcy.
Plastyczne skojarzenia z przymiotnikiem żywy, które pojawiają się w cytowanych
tekstach, znajdują potwierdzenie w znaczeniu przymiotnika odnotowanym przez
Lindego25. „Każda powieść [...] zajmując się opowiadaniem jakiegokolwiek wypad-
ku – pisze Antoni Edward Odyniec –  ż y w e   j e g o   m a l o w i d ł o  stawić nam
przed oczy powinna”26 i dalej: „Najpiękniejsze nawet charaktery będą tylko  m a r t -
w y m i,  a stąd mało nas interesującymi obrazami, jeśli wpływ zewnętrznych oko-
liczności do czynnego ich nie wzbudzi działania”27. Chłędowski zaś tak ocenia
sztukę francuską: „utworom brak  ż y w e g o   d u c h a,  różnobarwnego wdzięku,
prawdziwości w malowaniu obrazów, a tym samym porywającego wrażenia”28.
Możliwość znalezienia przyjemności intelektualnej w obcowaniu z dziełem lite-
rackim nie zostaje co prawda podważona, ale jest dyskredytowana jako bezużytecz-
na. Mochnacki pisze: „Upodobanie więc estetyczne w klasycznym teatrze Kornelów,
Rasynów itd. opiera się po większej części na postrzeżeniach, które prowadzą widza
i czytelnika do poznania prawd co do scenicznego kunsztu może wielce pożytecz-
nych, ale  o b o j ę t n y c h   i   m a r t w y c h  jak sama teoria, z której dzieła te wzięły
swój początek”29. „Żywość” zatem staje się kategorią estetyczną i wymaganą ce-
chą utworu literackiego, stanowiącą warunek emocjonalnej reakcji widza.

W wypowiedzi krytyka „martwe” postrzeżenia i teoria łączą w sobie opisany
aspekt związany z odbiorem sztuki – mowa o typie upodobania nieniosącym z so-
bą emocji – z zarzutem niezaangażowania, który jest kolejnym elementem stanowią-
cym o „martwocie” sztuki. „Co tylko w społeczności ludzkiej – powie Mochnacki
– nie opiera się na historycznej podstawie [...], ściśle połączone nie jest ani spowi-
nowacone z organizacją teraźniejszego życia, trwać długo i do następnych pokoleń
przejść nie może”30. Stawką jest więc trwanie dzieła – „martwe” jawi się jako ta-
kie, które już zniknęło albo musi rychło zniknąć z obiegu czytelniczego, ponieważ
nie wzbudza „żywych odczuć”, mocy danej tylko dziełom związanym z życiem
narodu31. Dawniejsza sztuka polska nie spełniała, zdaniem krytyka, tego warunku,
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32 M. Mochnacki, Niektóre uwagi nad poezją romantyczną..., dz. cyt., s. 64.
33 S. Witwicki, O reputacji autorów za ich życia, „Gazeta polska” 1828, nr 140, [za:] Walka ro-

mantyków z klasykami..., dz. cyt., s. 232.
34 M. Grabowski, Uwagi nad balladami Stefana Witwickiego z przyłączeniem uwag ogólnych nad

szkołą romantyczną w Polszcze, „Astrea” 1825, t. 1, [za:] Walka klasyków z romantykami..., dz. cyt.,
s. 200.

35 M. Mochnacki, O potrzebie wprowadzenia na scenę..., dz. cyt., s. 295.
36 M. Mochnacki, „Kurier Polski” 1830, nr 84, [za:] Walka romantyków z klasykami..., dz. cyt.,

s. 238.
37 W. Chłędowski, Arystoteles..., dz. cyt., s. 261.
38 Co ciekawe, poezji żywej romantycy będą szukać wśród umarłych, na grobach. Świat upiorów,

dziadów i duchów związany jest, jak sądzę, z zupełnie innym kręgiem konotacji słów dotyczących
śmierci. Należało by zapewne osobno zbadać, czym różni się frazeologia używana przez romantyków
w obu tych wypadkach. Za zwrócenie mi uwagi na ten paradoks dziękuję publiczności konferencji
doktorantów Wydziału Polonistyki „Koniec końców. Powroty i początki”, gdzie przedstawiona została
wstępna wersja tego tekstu.

ponieważ była „arystokratyczna i na ogół narodu niewpływająca”32. Podobnie pisał
kilka lat później Witwicki: „Pisano nie dla kraju, ale dla kilku lub kilkunastu
salonów i koterii”33. Posługiwanie się martwymi teoriami staje się równoznaczne
z zamknięciem się w kręgu, z którego nie ma szans wyjść żadne dzieło istotne dla
kultury. Mówi Michał Grabowski: „przeradzać w coraz nowych kombinacjach stare
pomysły jest zawód  m a r t w y,  a na  n i e p ł o d n o ś ć  umysłową mogą się ska-
zać szczególne towarzystwa lub akademie, lecz nie ród ludzki”34.

Od wytknięcia elitarnego charakteru sztuki klasycystycznej i braku w niej dzieł
odpowiadających nowemu stylowi odbioru – opartemu na żywiołowości odczuć,
a nie przyjemności intelektualnej – krok już tylko prowadził do stwierdzenia o (za-
równo estetycznym, jak i społecznym) fiasku działań klasyków. Mochnacki napi-
sze: „Usiłowania ich, lubo nie uwieńczone żadnym skutkiem, zawsze będą godne
pochwały”35. Trudno jednak pochwałę tę wypowiedzieć, a raczej to, co bezskutecz-
ne, jawi się jako efekt nieudolności: „Przy takiej umysłowej niemocy, przy takim
braku najpospolitszych wiadomości [...], przy takiej  n i e m o ż n o ś c i  autorczej...”36

– jak powie gdzie indziej krytyk – klasycy zaczynają być traktowani jako wielcy
przegrani. W ten sposób u schyłku dyskusji powiedzieć można wprost, jak zrobił
to Walenty Chłędowski: „Upór może być właściwy tym, którzy, lubo nie są bez
zupełnego poznania wyższości teraźniejszego ducha poezji, jednak mając literacką
swoją wziętość i powagę zasadzoną w przeszłości, nie chcą zrzec się jej dobrowol-
nie, a tym mniej, gdy czują nieudolność sił, a  w i e k   j u ż   n i e   p o   t e m u,  aby
z nadzieją jakiej takiej chwały puszczać się w zbyt trudny, zbyt wysoki zawód”37.
Rzeczywisty klasyk staje się Mickiewiczowskim Starcem: zarozumiałym, upar-
tym, zamkniętym w ciasnych formułkach, człowiekiem, który nie rozumie nowych
czasów, a zatem takim, którego nie warto słuchać.

Analiza kontekstów, w których krytycy romantyczni posługiwali się przymiot-
nikiem „martwy” oraz jego antonimem, pokazuje, że była to para pojęciowa po-
wiązana z najważniejszymi hasłami nowego nurtu w sztuce. Romantyk, postulując
powstanie żywej poezji38, miałby zapewne na myśli twórczość związaną z życiem
narodu (a więc także gminu w opozycji do arystokracji), oddziałującą na emocje,
wreszcie nieograniczoną normatywnymi teoriami. Te znane skądinąd, by nie po-
wiedzieć podręcznikowe, hasła mają, jak pokazano, swoje negatywne odbicie w ce-
chach przypisywanych poezji klasycystycznej: elitarnej, nieporuszającej i zamkniętej
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39 M. Grabowski, Myśli o literaturze polskiej, „Dziennik Warszawski” 1828, nr 36, s. 107–110, [za:]
Walka romantyków z klasykami..., dz. cyt., s. 242.

40 Do oceny dzieła literackiego potrzebny był wszakże odpowiednio wykształcony smak, którego nie
mogła mieć szeroka publiczność. O kategorii smaku zob. S. Pazura, De gustibus. Rozważania nad dzie-
jami pojęcia smaku estetycznego, Warszawa 1981.

w ramach ściśle określonych prawideł. Trzy wymienione właściwości, będące wszak
również definicją „sztuczności” traktowanej w opozycji do „naturalności”, pozwo-
liły przeciwnikom dawniejszej literatury określać ją jako martwą. Użycie słowa
klucza wnosiło jednak do ich wypowiedzi pewien znaczący naddatek: sztuka martwa
to taka, której czas już minął. Dlatego też wystąpienie Mochnackiego, który naj-
pełniej i najchętniej korzystał ze zrekonstruowanej retoryki, nie tylko stanowiło
diagnozę i zawierało pewien program, lecz także było performatywnym gestem
„uśmiercenia” klasyków.

Co ważne, a nawet najważniejsze: posługiwanie się pewnymi kliszami i po-
jemnymi pojęciami wartościującymi – takimi, jak analizowana kategoria martwoty
– pozwoliło na stworzenie obrazu ignorującego niemieszczące się w nich elementy
rzeczywistości. I tak, w pojęciu „martwego naśladownictwa” nie sposób zmieścić
twórczej recepcji, zabiegów intertekstualnych świadczących o polemice, przesu-
nięciu znaczeń, których niewątpliwym przykładem była choćby polska tragedia
neoklasycystyczna wobec wielkiej tragedii francuskiej. W dychotomicznym podziale
na obrazy, charaktery czy dzieła martwe i żywe, zimne i gorące całkowicie zde-
precjonowany został intelektualny styl odbioru literatury, a tym samym literatura,
która typ odbioru postulowała. Wreszcie, przyjęcie podejmowania tematów żywo
poruszających publiczność jako wyznacznika połączenia „z organizacją teraźniejsze-
go życia” i rozumienia „nowych potrzeb i usposobień czasu”39 wymuszało zlekce-
ważenie modelu zaangażowania w życie społeczne polegającego na kształtowaniu
gustów publiczności, a nie na wsłuchiwaniu się w jej postulaty. I tu między jedną
a drugą stroną nie mogło być zgody. Sama żywotność pewnych zjawisk ani też ich
silny oddźwięk nie mogły być dla klasyków probierzem wartości dzieła ani jego
trwałości40.

Przymiotnik „martwy”, w tekstach Mochnackiego uzasadniony niemal jako ter-
min filozoficzny (wobec opozycji natury i sztuki), w późniejszych użyciach staje się
często synonimem czegoś nieciekawego, zdezaktualizowanego i jest przywoływany,
aby skrytykować klasyków w sposób niepodlegający dyskusji. Choć analizowane
zjawisko należałoby z kolei przedstawić na tle głosów bardziej umiarkowanych,
elementów doceniania dorobku klasycznego także w tych samych nieraz tekstach,
świadomość siły retorycznej tego zabiegu wydaje się wyjątkowo istotna. W perspek-
tywie historycznej jest to przede wszystkim świadomość jego zdolności do dyskre-
dytowania przeciwnika literackiego, a przez to obrona tych, których ma szansę
pogrzebać w niepamięci. W perspektywie współczesnej – wrażliwość na obecność
opisywanych mechanizmów w aktualnych sporach literaturoznawczych.

Nawet pobieżna lektura współczesnych tekstów polemicznych i programowych
pozwala bowiem wskazać elementy ich retoryki zbieżne ze wskazanymi strategia-
mi argumentacyjnymi. Tak na przykład Jan Sowa w polemice z Michałem Pawłem
Markowskim pisze: „w sprawie egzystencji powiedziano już wszystko, co warto po-
wiedzieć, i nie sposób posunąć już tej części refleksji humanistycznej do przodu.
Można tylko kręcić się w kółko [...] Lektura książki Markowskiego utwierdziła mnie
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41 J. Sowa, Humanistyka płaskiego świata, „Teksty Drugie” 2014, nr 1, s. 198–199.
42 Tamże, s. 194.
43 I. Stokfiszewski, Zwrot polityczny, Warszawa 2009, cyt. za fragmentem udostępnionym na stro-

nie „Krytyki Politycznej”: http://www.krytykapolityczna.pl/SeriaIdee/Zwrotpolitycznyfragment/menuid-
104.html [dostęp 15.03.16]. Podkreślenie moje – H.M.

44 Kategorią łączącą obie formacje wydaje się przede wszystkim postęp (dziedziczony przez lewicę
drogą Hegel–Marks): zauważmy, że to właśnie wiara w rozwój sztuki pozwalała krytykować
romantykom to, co stare. W tym sensie obie formacje są antykonserwatywne, co przekłada się na ich
krytykę wszelkich klasycyzmów uznawanych za przejaw konserwatyzmu właśnie. Po drugie wspólny
byłby także egalitaryzm, czy raczej antyelitaryzm przejawiający się w krytyce salonu i jego oderwania
od rzeczywistości.

45 M. Staśko, Zaangażowani: wygrał PIS, ostatnie było Razem, http://portliteracki.pl/tawerna/debaty/
zaangazowani-wygral-pis-ostatnie-bylo-razem/ [dostęp 15.03.16].

46 Tamże.

w przekonaniu, że aby dyskursywnie uporać się z problemami egzystencji, całko-
wicie wystarczy korpus tekstów odziedziczonych po epoce klasycznej”41 i zapew-
ne podpisałby się pod konstatacją Grabowskiego, że „przeradzać w coraz nowych
kombinacjach stare pomysły jest zawód  m a r t w y”.  Sowa krytykuje oderwanie
krakowskiego literaturoznawcy od rzeczywistości społecznej: „jego wizja huma-
nistyki ani nie zdaje sprawy z tego, czym humanistyka dzisiaj jest ani czym być
może, ani też nie pozwala odnaleźć się we współczesnym świecie komukolwiek,
kto nie należy do 1% profesorów literatury zakochanych w poststrukturalizmie”42.
Podobnie jak wcześniej czynił to wobec krytyki literackiej Igor Stokfiszewski, pro-
klamując „zwrot polityczny”: „nasza krytyka podejrzewa samą siebie o fałsz, ma
poczucie utraty kontaktu z czymś ważnym, najważniejszym (prawdą?  s p o ł e c z -
n y m   «t u   i   t e r a z»?   e g z y s t e n c j a l n ą   e m o c j ą,  która definiuje nasze
miejsce w świecie?); że jej zawodzenie wynika z zagubienia w silva rerum współ-
czesności”43. W romantycznych metaforach zdaje się celować zwłaszcza krytyka
lewicowa (skądinąd bardzo niechętna „paradygmatowi romantycznemu”)44: „Poezja
była świetna, więc niezaangażowana: rozmaitość poetyk, pluralizm dykcji i idio-
mów, to wszystko robiło poezji najlepiej na świecie. Bytowała gdzieś sobie w oder-
wanej przestrzeni”45 – pisze Maja Staśko w debacie Portu Literackiego „Krytyka
krytyki”. I wreszcie: „Odwróćmy fotel, na którym dotychczas chlubnie siedziała
tyłem do osób spoza rezerwatu (one nie Rozumieją) i pokażmy, że poezja od daw-
na jest już  t r u p e m.  Że teraz młodzi, urodzeni po 89 lub wówczas bardzo młodzi,
bez bagażu traumy radzieckiej, chcą budować kształt poezji. Że w tej poezji będzie
nam się żyło lepiej. Że ta  p o e z j a   ż y j e,   n a r e s z c i e”46.

Przytoczone przykłady wymagałby oczywiście dokładniejszej analizy. W tym
miejscu mają jedynie zasygnalizować aktualność poruszanej problematyki oraz
wskazać kierunki dalszej refleksji, której przedmiotem mogłoby stać się uzasad-
nienie zarysowanej paraleli oraz droga omawianej retoryki co najmniej – w każdym
razie w kulturze humanistycznej polskiej – od początków XIX wieku aż po współ-
czesność. Jest ona wszak ważnym elementem powracającego sporu między nowożyt-
nikami a starożytnikami, młodymi a starymi, nami i wami.
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HOW TO BURY A LITERARY OPPONENT. KEYWORDS IN TEXTS
OF ROMANTICS ON CLASSICISTS AND THEIR ART

Summary

The article discusses the dispute of Romantics with Classicists, however, it does not
raise literary or ideological issues around which the discussion was held, but selected
elements of Romantic rhetoric. The analysis comprises the image of Classicists and Clas-
sicist art emerging from the texts of their critics. Special attention has been paid to the use
of the word “dead” and related words. It seems that this word is a kind of a key – tracing
its meanings, contexts of use and attributed to it value judgment allows to recreate main
postulates of the new trend in art, as well as pay attention to creating the image of the
opponent, which takes place in the texts discussed. Finally, it becomes the starting point
for indicating elements of similar rhetoric in contemporary literary polemics.

Trans. Izabela Ślusarek
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POJĘCIE CZŁOWIEKA W IDIOLEKCIE PAULA RICŒURA
NA PODSTAWIE WYBRANYCH METAFOR JĘZYKOWYCH

W LE VOLONTAIRE ET L’INVOLONTAIRE

I. WSTĘP

W myśli hermeneutycznej Paula Ricœura naczelne miejsce należy się bez wąt-
pienia antropologii filozoficznej. W centrum swojego zainteresowania francuski fi-
lozof stawia bowiem zagadnienie człowieka. Stara się w licznych swoich dziełach
odpowiedzieć na różne sposoby na pytanie: „Kim jest człowiek?”. Jego celem jest
całościowy opis istoty ludzkiej, którego dokonuje stopniowo w każdym kolejnym
dziele. Słowo „człowiek” (fr. l’homme) może być zatem uznane za najważniejsze
słowo klucz w jego filozofii. Zgodnie bowiem z definicją Anny Wierzbickiej „Słowa
kluczowe danej kultury to słowa, które są dla niej w jakiś szczególny sposób ważne
i które mogą o niej wiele powiedzieć. [...] Nie istnieje coś takiego jak skończony
zbiór «słów kluczy» danej kultury, nie ma też żadnych obiektywnych procedur
umożliwiających ich zidentyfikowanie”1.

Bodźcem do niniejszej fragmentarycznej analizy było właśnie przekonanie o po-
trzebie zbadania dzieł Paula Ricœura pod kątem językowym – wskazania, w jaki
sposób filozof opisuje człowieka w swoim idiolekcie. W tej analizie zajmiemy się
jedynie fragmentem badań dotyczących pojęcia człowiek, gdyż skupimy się na
trzech wybranych metaforach konceptualnych w dziele Ricœura zatytułowanym
Le volontaire et l’involontaire. Wybór dzieła z wcześniejszego okresu twórczości
nie jest przypadkowy. Le volontaire et l’involontaire (1950), teza doktorska Paula
Ricœura i jednocześnie pierwszy tom Philosophie de la volonté2, jest bowiem
pierwszą samodzielną jego książką, w której – jak oceniają krytycy3 – myśliciel
„nabiera rozmachu”.

Głównym pojęciem, które charakteryzuje człowieka w dziele Le volontaire et
l’involontaire, jest pojęcie „woli”. Filozofia woli jest zaś zalążkiem całej filozofii
Paula Ricœura, która może być zdefiniowana jako filozofia wolności, filozofia
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4 Ibidem, s. 45.
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7 Ibidem.
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bardziej technicznych analizach krąży ciche przekonanie, że odzyskanie przez świadomość samej siebie,
gdy przeciwstawia się ona ciału i wszystkim rzeczom, pragnąc tworzyć z sobą koło oznacza pewną
utratę bytu. Akt Cogito nie jest czystym aktem samoustanowienia; żyje z łaski i dzięki dialogowi z wa-
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Paul Ricœur czyli..., s. 54. Por. Paul Ricœur, Le volontaire et l’involontaire, s. 21.

działania4. Wspomnijmy, że Paul Ricœur w Le volontaire et l’involontaire zapo-
życza metodę badawczą od Edmunda Husserla. Stosuje metodę fenomenologiczną
(analizę ejdetyczną)5 w celu studiowania tematyki woli i przystępuje do opisu
różnych form wzajemności mimowolnego (l’involontaire) i dobrowolnego (le volon-
taire), podczas gdy zwykłe analizy w tej dziedzinie „tworzyły drabinę wyjaśniają-
cą w kształcie piramidy, która rozwija się od nie-chcianego substratu, żeby dojść
aż do pierwszych pięter funkcji przez piętro dodatkowe: wolę”6. Twierdząc, że
w dobrowolnym jest już nie-chciane, Ricœur stwierdza, że nie możemy podzielić
tych dwóch rejestrów, gdyż między nimi jest ścisła współzależność: „To przez ten
związek opis jest rozumieniem”7.

Na skutek zastosowania husserlowskiej zasady intencjonalności świadomości
do podmiotu działania rozumienia postaw podmiotu chcącego należy szukać w for-
mach tego, co chciane. Prowadzi to do wyróżnienia w akcie woli trzech momentów
czy aspektów: decyzji, działania/impulsu woli (dobrowolnego ruchu) oraz przyzwo-
lenia (zgody). Zgodnie z metodą noetyczno-noematyczną kluczem do analizy decyzji
jest analiza przedmiotu chcianego w tej decyzji, a więc projektu; kluczem do analizy
impulsu woli jest analiza zmian, jakie moje działanie, czyli praxis, wnosi w świat,
czyli w pragma; wreszcie kluczem do analizy przyzwolenia jest analiza koniecz-
ności, której nie mogę wybierać ani zmieniać i która jest przedmiotem mojego buntu
bądź mojej zgody. Nie jest możliwa analiza tego, co chciane, bez analizy tego, co
nie-chciane8.

Odnotujmy także, że jednym z założeń metodologicznych Ricœura w Le volon-
taire et l’involontaire jest abstrahowanie od czy też wzięcie w nawias Transcen-
dencji i grzechu. W celu wyodrębnienia istoty naszego człowieczeństwa autor
pozostawia na boku wiele cech człowieka empirycznego, istoty grzesznej, zniewo-
lonej przez namiętności. Do zagadnienia grzechu i jego empirycznego opisu Ricœur
powróci w La Symbolique du mal (drugiej części II tomu Philosophie de la volonté).

Niewątpliwie wybór metody badawczej wpłynął na ricœurowską konceptuali-
zację człowieka. Mimo abstrahowania od Transcendencji i grzechu, a zatem mimo
ograniczeń opisu fenomenologicznego człowieka, Ricœur podkreśla konieczność
zastosowania czystego opisu jako jednej z niezbędnych metod analizy składających
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9 Paul Ricœur, Le volontaire et l’involontaire, s. 82.
10 George Lakoff, Metafory w naszym życiu, przeł. Tomasz P. Krzeszowski, Aletheia, Warszawa

2011.
11 W przekładach cytowanych fragmentów z Le volontaire et l’involontaire Paula Ricœura stoso-

wać będziemy skrót VIN.

się na całokształt obrazu istoty ludzkiej: „Ale jeśli, jak było to powiedziane we
wprowadzeniu, czysty opis, który zostawał jeszcze na poziomie obiektywizacji
struktur Cogito, powinien zostać przekroczony, to nie powinien on być pogwałcony;
powołaniem rozumu ludzkiego jest zrozumieć najlepiej, jak tylko można”9.

W niniejszej analizie pojęcia człowiek w dziele Le volontaire et l’involontaire
Ricœura posiłkujemy się założeniami językoznawstwa kognitywnego i tzw. języko-
znawstwa kulturowego, szczególnie metaforą CZŁOWIEK TO POJEMNIK (Lakoff,
Johnson)10 (analiza skupia się na organizacji wewnątrz pojemnika, którym jest
człowiek), modelem sieciowym Ronalda Langackera oraz rozważaniami polskich
językoznawców kulturowych z Lublina. Potwierdzając niejako fakt, że metafora
CZŁOWIEK TO POJEMNIK nie jest domeną docelową, a źródłową, stanowi zatem
podstawę do nadawania struktury kolejnym pojęciom, które następnie mogą tworzyć
domeny źródłowe w innych metaforach, oraz biorąc pod uwagę langackerowski
model sieciowy i płynący z niego postulat rozpatrywania znaczeń jednostek leksy-
kalnych nie w izolacji, a w powiązaniu z innymi znaczeniami, w dziele Ricœura,
dzięki uwypukleniu pewnych elementów bazy kognitywnej i konceptualizacji, udało
się wyodrębnić kilka metafor językowych, które w analizie połączone w grupy
semantyczne składają się na sieć znaczeń pojęcia człowiek. Biorąc pod uwagę
ograniczenia objętościowe artykułu, w niniejszej analizie skupić się możemy na
następujących wyróżnionych metaforach pojęciowych: CZŁOWIEK TO DECY-
DOWANIE (oraz CZŁOWIEK TO BYT NIEOKREŚLONY); CZŁOWIEK TO
DZIAŁANIE i CZŁOWIEK TO PRZYZWOLENIE.

Przedstawmy teraz, jak wymienione powyżej metafory konceptualne ujawniają
się w języku Ricœura.

II. JĘZYKOWY OBRAZ CZŁOWIEKA W LE VOLONTAIRE ET L’INVOLONTAIRE
NA PODSTAWIE WYBRANYCH METAFOR

CZŁOWIEK TO DECYDOWANIE (L’HOMME EST LE DÉCIDER)

Ricœur w następujący sposób definiuje decydowanie: po pierwsze jako pro-
jektowanie praktycznej możliwości działania, które ode mnie zależy; po drugie jako
przypisywanie sobie samemu odpowiedzialności jako autorowi projektu; po trze-
cie jako motywowanie mojego projektu przez przyczyny i motywy, które „uhisto-
ryczniają” wartości zdolne do jego uwierzytelnienia. Wyakcentowane to zostało
w poniższych wybranych fragmentach:

 
Decyzja [la décision] oznacza, to znaczy określa w próżni przyszłe działanie, które zależy ode

mnie i które jest w mojej mocy. (VIN, s. 42)11
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Zatem moja decyzja [ma décision], żeby stawić czoła, wyraża się w formie życzenia: „Ach!
Obym mógł stanąć na wysokości zadania! Obym tylko wytrzymał!” (VIN, s. 46)

 
Zostawmy kierunek intencjonalny – zgodnie z którym decydować to znaczy decydować coś

i opiszmy przemyślany kierunek decyzji: ja o sobie decyduję. (VIN, s. 54)
 
[...] Decydować [décider] to oznaczać własne działanie. Ja figuruje w projekcie jako ten, kto

zrobi i ten, kto może zrobić. Projektuję sam siebie w działaniu do wykonania. Przed wszelką refleksją
o ja projektującym, ja samo siebie „stawia pod znakiem zapytania”, wpisuje siebie samego w zamiar
działania do wykonania [...]. (VIN, s. 57)

 
Decydować [décider] to: 1) projektować praktyczną możliwość działania, które ode mnie zależy;

2) przypisywać sobie samemu odpowiedzialność jako autorowi projektu; 3) motywować mój projekt
przez przyczyny i motywy, które „uhistoryczniają” wartości zdolne do jego uwierzytelnienia. Szcze-
gólnie związek aktywności z receptywnością zapowiada podstawową granicę wolności, która jest
granicą woli człowieka, nie zaś Stwórcy. (VIN, s. 81)

 
[...] z jednej strony decyzja [la décision] nie wyłania się z niczego: w wahaniu już byłem goto-

wy do decyzji [la décision]; w wyborze spojrzenie, które wybiera stanowisko, uwalnia z zakłopotania
wcześniejszy i radykalny poryw decydowania, który stanowi mnie jako egzystencję. (VIN, s. 158)

 
Paul Ricœur konceptualizuje „niezdecydowanie” jako „nieokreślenie”, zatem

wyeksplikowana zostaje nowa metafora pojęciowa: CZŁOWIEK TO BYT NIE-
OKREŚLONY, czego odzwierciedleniem są następujące słowa Ricœura:

Niezdecydowanie ja jest ostatecznie nieokreśleniem [l’indétermination] motywów; [...] jestem
nieokreślony [je suis indéterminé] [...] jedynie wybór sprawia, że mam racje; jeśli nie wybrałem, nie
mam żadnych racji. Na co trzeba odpowiedzieć: w wahaniu jestem rzeczywiście próbą projektu
w związku z próbą motywów; czysty związek projektu z motywem rozjaśnia tutaj bezkształtność
[l’informe]. [...] szczerze mówiąc, nie mogę na nic liczyć, na niczym solidnym się oprzeć. (VIN,
s. 135)

 
Dlaczego wola musi wciąż zaczynać na nowo od nieokreśloności [l’indétermination]? Dlacze-

go człowiek jest historią, która rozwija każdy sens, począwszy od podstawowego zmieszania, wszel-
ką formę, począwszy od bezkształtności? [...] Ponieważ cielesna egzystencja jest zasadą zmieszania
i nieokreśloności [l’indétermination], nie mogę być od razu projektem określonym [je ne puis
être du premier coup projet déterminé], określeniem mnie samego [détermination de moi-même],
apercepcją określonych przyczyn [aperception des raisons déterminées]. Projekt jest niejasny
[confus], ja jest bezkształtne [le moi informel], ponieważ jestem bezradny wobec niejasności
[l’obscurité] moich racji, pochłonięty tą podstawową pasywnością egzystencji, która pochodzi z ciała;
ciało idzie na przedzie jak „pasja duszy” – to słowo jest użyte w swoim radykalnym sensie filozo-
ficznym: pasywność otrzymanej egzystencji. (VIN, s. 136)

 
Kolejna metafora budująca wspomnianą powyżej triadę, łączącą decydowanie

(CZŁOWIEK TO DECYDOWANIE) z przyzwoleniem (CZŁOWIEK TO PRZY-
ZWOLENIE) to CZŁOWIEK TO DZIAŁANIE.

CZŁOWIEK TO DZIAŁANIE (L’HOMME EST L’AGIR)

Najbardziej trafnym określeniem składającym się na metaforę CZŁOWIEK
TO DZIAŁANIE jest zapisane przez Ricœura zdanie, cytowane przez nas poniżej:
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„to działanie to ja”. Człowieka wyznaczają czyny, jest tym, co zrobił, czego do-
konał. Ponadto bez działania człowiek nie byłby w pełni sobą. Możność działania
zdaje się podstawowym elementem wyróżnianym przez Ricœura w określeniach
bycia sobą, co potwierdzają poniższe cytaty: 

 
Jestem w świecie, w którym jest coś do zrobienia; zostałem wprowadzony w ten świat, żeby

w nim działać [agir]. (VIN, s. 197)
 
[...] Działanie [une action] mojego ciała [mon corps], działanie [une action], do którego jestem

zdolny i które wykonuję. (VIN, s. 44)
 
Ten związek projektu z czystym działaniem [une action propre] daje decyzji wyjątkową pozycję

pośród wszystkich praktycznych osądów: decyzja umieszcza mnie jako agensa w samym moim zamia-
rze działania do wykonania [action à faire]. Stąd jego znaczenie w egzystencji jest znaczące: to siebie
projektuję i czynię [fais], projektując i czyniąc [en faisant] coś. (VIN, s. 47)

 
Ja mieści się w swoich czynach [ses actes]. (VIN, s. 56)
 
To działanie to ja [cette action c’est moi]. (VIN, s. 57)
 
[...] to, czym będę, nie jest jeszcze dane, ale zależy od tego, co zrobię [de ce que je ferai]. Moja

moc-bycia jest zawieszona na mojej mocy-czynienia [Mon pouvoir-être est suspendu à mon
pouvoir-faire]. [...] Ja, który mogę czynić [faire], mogę być. [...] Im bardziej się łączę, i im więcej
mam mocy, tym bardziej jestem możliwy. Stwierdzam moją moc-bycia, tylko potwierdzając ją w czy-
nach [par des actes]. Moja możliwość jest najpierw moją wypełnianą możliwością [ma puissance
exercée]. (VIN, s. 62)

CZŁOWIEK TO PRZYZWOLENIE (L’HOMME EST LE CONSENTEMENT)

Przyzwolenie jest powiązane z tematyką wolności i konieczności. Język, którym
posługuje się Ricœur, jest metaforyczny, ponieważ trudno wyrazić wprost relację
wolności do konieczności:

 
Wolność najpierw mówi „nie”, wyrywając się z nieszczęścia i absurdu; stara się odrzucić przy-

mierze wiążące ją z ziemią. Dlatego ostatni epizod dramatu wolności i natury jest najbardziej gwał-
towny; wolność i wartości wydawały się jednorodne; między wolnością i ludzkimi możliwościami
zachowane były proporcje, wolność i konieczność przeczą sobie nawzajem; stąd „tak” przyzwolenia
jest zawsze odzyskiwane na bazie „nie”. (VIN, s. 332)

 
[...] Zezwalać [consentir] to bardziej przyjmować konieczność niż ją stwierdzać; to powiadać

„tak” na to, co jest już zdeterminowane. Przyzwolenie [le consentement] jest asymptotycznym mar-
szem wolności ku konieczności. (VIN, s. 324)

 
Przyzwolenie jest tym ruchem wolności ku naturze, aby połączyć się z koniecznością i prze-

mienić ją w siebie. (VIN, s. 325)
 
Ale jeśli nadzieja jest duszą przyzwolenia, to dopiero przyzwolenie daje jej ciało. (VIN, s. 451)
 
Podsumujmy, istotne dla człowieka czynności (Lakoff, Johnson), funkcje

(Ricœur): DECYDOWANIE (fr. LE DÉCIDER), DZIAŁANIE (fr. L’AGIR) i PRZY-
ZWOLENIE (fr. LE CONSENTEMENT) wyodrębnione w powyższych metaforach
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12 Także w pozostałych tytułach podrozdziałów Ricœur wyakcentował pojęcia ważne w rozwa-
żaniach w Le volontaire et l’involontaire.

13 Michel Philibert, Paul Ricœur czyli..., s. 58.
14 Zainteresowanie dialektyką Hegla i wolicjonalne ujmowanie problemów niczym Spinoza określają

całą postawę filozoficzną Ricœura (por. Ks. Stanisław Barszczak, Bliźni i on. Filozofia podmiotu Paula
Ricœura i Emmanuela Levinasa, Częstochowa 2008, s. 42).

pojęciowych: CZŁOWIEK TO DECYDOWANIE, CZŁOWIEK TO DZIAŁANIE
i CZŁOWIEK TO PRZYZWOLENIE, zostały przez Ricœura wysunięte na plan
pierwszy w swojej czasownikowej formie: decydować (fr. décider), działać (fr. agir)
i przyzwalać (fr. consentir) poprzez ich umieszczenie w tytułach poszczególnych
trzech części Le volontaire et l’involontaire (I część: Décider – le choix et les
motifs; II część: Agir: la motion volontaire et les pouvoirs; III część: Consentir:
le consentement et la nécessité). Jednocześnie trójdzielna konstrukcja dzieła,
wskazująca właśnie te trzy czynności jako najważniejsze w konceptualizacji czło-
wieka Ricœura, odzwierciedla teoretyczną budowę aktu woli. Innymi słowy, te trzy
części odpowiadają trzem momentom, które analiza ejdetyczna wyodrębnia w zja-
wiskach wolicjonalnych (decyzja, poruszenie i przyzwolenie). 

III. ZAKOŃCZENIE

Maciej Grochowski w recenzji książki Anny Wierzbickiej Słowa klucze. Róż-
ne języki – różne kultury zdefiniował „słowa-klucze” jako „wyrazy powszechnie
używane w danym języku, mające znaczącą frekwencję w danym systemie pojęcio-
wym [...], konstytuujące związki frazeologiczne, występujące często w przysłowiach,
powiedzonkach, popularnych pieśniach lub tytułach utworów literackich”. Celem
niniejszej pracy było unaocznienie znaczenia pojęcia człowiek jako słowa klucza
w idiolekcie wybitnego francuskiego filozofa Paula Ricœura. Podkreślmy raz jesz-
cze, że przedstawiona w niniejszej pracy analiza jest fragmentaryczna i opiera się
na wybranych (a nie wszystkich) metaforach konceptualnych wyodrębnionych
w Le volontaire et l’involontaire, które – co za tym idzie – jedynie w części obra-
zują pojęcie człowieka w tym dziele.

Z powyższej językowej analizy trzech metafor pojęciowych w Le volontaire et
l’involontaire wyciągnąć można wnioski filozoficzne odzwierciedlające „konstruk-
cję” człowieka. Zacznijmy od struktury Le volontaire et l’involontaire, która ową
„wolicjonalną konstrukcję” istoty ludzkiej unaocznia. Podkreślmy raz jeszcze, iż
Ricœur wyakcentował najważniejsze funkcje człowieka (metafory pojęciowe:
CZŁOWIEK TO DECYDOWANIE, CZŁOWIEK TO DZIAŁANIE i CZŁOWIEK
TO PRZYZWOLENIE), umieszczając je w tytułach trzech głównych części12

Le volontaire et l’involontaire. Jak zauważa Michel Philibert, dzieło to ma dobrze
przemyślaną konstrukcję: „Bez wątpienia nie jest rzeczą łatwą oddać całą zawartość
książki i jej rozmach”13, gdyż – zgodnie ze stosowaną przez Ricœura metodą po-
równywalną z metodą dialektyczną14 – jest układem trzech triad.

Innymi słowy Le volontaire et l’involontaire jest podzielone na trzy podstawowe
części, z których każda następnie dzieli się na trzy rozdziały. Część pierwsza do-
tyczy zagadnienia decyzji i składa się z trzech rozdziałów: rozdz. 1 – czysty opis
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15 Szerzej na ten temat por. też Michel Philibert, Paul Ricœur czyli..., s. 58–59.
16 P. Ricœur, Le volontaire et l’involontaire, s. 10.
17 Ibidem, s. 9.
18 Por. ibidem.

aktu decyzji; rozdz. 2 – analiza cielesnego aspektu tego, co nie-chciane oraz moty-
wacji; rozdz. 3 – „decyzja jako historia” (ruch od wahania do wyboru). Część druga
dotyczy zagadnienia działania (lub impulsu woli); rozdz. 1 – czysty opis działania
i powodowania; rozdz. 2 – cielesna spontaniczność i rozdz. 3 – problem wysiłku.
Część zaś trzecia dotyczy problemu przyzwolenia: rozdz. 1 – czysty opis przyzwo-
lenia; rozdz. 2 – trzy formy doświadczenia konieczności i rozdz. 3 – od odmowy,
„drogą przyzwolenia”15.

W każdej części pierwszy opis jest więc czystym opisem kolejno: decyzji, dzia-
łania i przyzwolenia. Ricœur pisze: „Ujmuję siebie przede wszystkim jako kogoś kto
mówi: chcę: «Ja chcę» znaczy 1) Ja decyduję, 2) Ja poruszam moje ciało 3) Ja się
zgadzam”16). Drugi opis wprowadza na scenę element cielesny, czyli to, co nie-
-chciane (mimowolne), co zakłóca w pewien sposób świadome funkcjonowanie
człowieka: ciało własne: „Nie-chciane odnosi się do aktu woli jako to, co dostarcza
mu motywów, możności, podstaw, nawet granic. [...] Wola jest jednością zarządza-
jącą wielopostaciowością nie-chcianego”17. Rozdział drugi każdej części analizuje
zatem, jakie struktury nie-chcianego trzeba wziąć pod uwagę, aby w pełni zrozumieć
konkretny akt woli. Trzeci opis jest zaś efektem „funkcjonowania” opisanych struk-
tur, oraz dynamizmu, jaki je artykułuje. Jest rezultatem wzajemnego na siebie od-
działywania tego, co chciane, i tego, co nie-chciane.

Żeby zrozumieć pełnię woli, a dokładniej i docelowo w pełni „ja” (Cogito
„pokartezjańskie”), należy zdać sobie sprawę, iż nie-chciane dopełnia chciane i bez
poznania nie-chcianego nie można poznać chcianego. Faktycznie jest tak, że naj-
pierw ujmujemy siebie jako kogoś, kto mówi: „Ja chcę”, więc najpierw rozumiemy
to, co chciane. Jednak nie-chciane nie jest mniej ważne. Współtworzy ono akt woli
jako to, co dostarcza mu motywów, możności, fundamentów, a nawet granic18:

 
Pierwszą sytuacją, którą ujawnia opis, jest przeciwnie wzajemne powiązanie tego, co nie-

-chciane, i tego, co chciane [la réciprocité de l’involontaire et du volontaire]. Potrzeba, emocja,
nawyk itd. nabiorą pełnego znaczenia jedynie w powiązaniu z wolą, którą pobudzają, której ulegają
i na którą ogólnie wpływają, a która z kolei kształtuje ich znaczenie, to znaczy określa je poprzez
swój wybór, porusza je w swoim wysiłku i przyjmuje je, godząc się na nie. Nie ma czystej inteligi-
bilności tego, co nie-chciane. Jedynie związek między tym, co chciane, a tym, co nie-chciane jest
inteligibilny. Właśnie dzięki temu związkowi opis staje się rozumieniem. (VIN, s. 8)

 
Niewątpliwie metoda badawcza zastosowana przez Ricœura w Le volontaire et

l’involontaire wpłynęła na konceptualizację człowieka. Z przyjęcia przez Ricœura
określonej metodologii badawczej, a co za tym idzie pozostawienia na marginesie
analiz dotyczących człowieka empirycznego, wynikają pewne ograniczenia z za-
stosowanego w odniesieniu do tego, co chciane, i tego, co nie-chciane opisu. Obie
bowiem kategorie nie oddają bogactwa fenomenu ludzkiej woli. Przedstawiony przez
Ricœura w Le volontaire et l’involontaire opis, akcentując jedynie czyste możli-
wości bytu ludzkiego, z konieczności ogranicza zakres pojęcia woli do idei dobrej
woli, która może się mylić, ale ze swej natury dąży ku dobru. Zatem z faktu, iż
wszystkie te zjawiska, których nie można opisać w terminach filozofii racjonalnej
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19 Ks. Stanisław Barszczak, Bliźni i on..., s. 43.

– wszystko, co ogranicza wolę od góry i od dołu: świętość i grzech, zło i zbawienie,
początek i koniec – są niedostępne środkom zastosowanej metodologii19, można
wyciągnąć wniosek o fragmentaryczności tych analiz. W celu dopełnienia opisu
człowieka przy użyciu innych metod badawczych Ricœur kontynuuje rozważania
w kolejnych częściach swojego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Philosophie
de la volonté. Jest to już jednak temat do podjęcia w kolejnych odrębnych analizach.
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THE NOTION OF MAN IN IDIOLECT OF PAUL RICŒUR ON THE BASIS
OF SELECTED LINGUISTIC METAPHORS IN LE VOLONTAIRE

ET L’INVOLONTAIRE

Summary

This paper is to present the notion of man as the keyword in the philosophy of Paul
Ricœur, which can be referred to as philosophical anthropology. The article is based on an
analysis of three conceptual metaphors chosen in Le volontaire et l’involontaire. The author
applies the theory of the linguistic picture of the world and some issues of cognitive
linguistics. She uses primarily the concept of conceptual metaphors by George Lakoff and
Mark Johnson, in particular the metaphor of a container (MAN AS A CONTAINER). The
discussion centres on three metaphors MAN AS A DECISION, MAN AS AN ACTION and
MAN AS A CONSENT defining in part the notion of man in Le volontaire et l’involontaire.

Adj. Izabela Ślusarek
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D Y S K U S J E  I  P O L E M I K I

TRZECIA NOGA BAYAMUSA. MIĘDZY KULTUROZNAWSTWEM
A LITERATUROZNAWSTWEM

Materiał, który prezentujemy Czytelnikom, jest wynikiem szczególnego ekspe-
rymentu interpretacyjnego, jakim była dyskusja o Bayamusie Stefana Themersona
z udziałem Sylwii Chutnik, prof. Grzegorza Godlewskiego, dr Małgorzaty Litwi-
nowicz-Droździel, dr Aliny Molisak, dr Elżbiety Sidoruk, prof. Andrzeja Skrendo
i prof. Ewy Szczęsnej. Rozmowa z udziałem publiczności odbyła się w Galerii MiTo
w Warszawie 29 stycznia 2015 r. Spotkanie zorganizowali i poprowadzili Agnieszka
Karpowicz, Roman Chymkowski i Clara Zgoła.

Głównym celem przedsięwzięcia była konfrontacja różnych sposobów odczy-
tania jednego opowiadania Stefana Themersona, wielomedialnego twórcy o gro-
teskowym poczuciu humoru, głoszącego równoprawność i równorzędność wielu,
nawet sprzecznych ze sobą, punktów widzenia. Osoby zaproszone do dyskusji wy-
korzystały do interpretacji tego tekstu narzędzia pochodzące z różnych perspek-
tyw teoretycznych – historii i antropologii kultury, krytyki feministycznej, studiów
nad Zagładą, socjologii literatury, konstruktywizmu i komparatystyki. Dyskusja
o konkretnym utworze była zarazem pretekstem do próby odpowiedzi na pytania
bardziej generalnej natury: jakie ograniczenia poznawcze wpisane są w różne
współczesne sposoby analizowania utworów literackich i jak zmieniają one sposób
odczytania literatury pięknej, czy różne metody analizy i interpretacji utworów lite-
rackich prowadzą nieuchronnie do odmiennych wniosków interpretacyjnych i czy
„kulturowość” i „kulturoznawczość” badań literackich dotyczy stawianych dzie-
łom pytań, tematów, których się w nich poszukuje, czy raczej jest konsekwencją
wyboru metody badawczej.

To ostatnie pytanie wiązało się z kontekstem organizacyjnym debaty – była ona
pierwszą z cyklu publicznych dyskusji traktujących o relacji kulturoznawstwa do
innych nauk humanistycznych i społecznych. Spotkania te były częścią obchodów
jubileuszu dwustolecia Uniwersytetu Warszawskiego i czterdziestolecia działalności
Instytutu Kultury Polskiej UW. Wybór miejsca tego i następnych spotkań – poza
terenem kampusu uniwersyteckiego – wynikał z idei otwarcia debaty akademickiej
na szeroką publiczność. Pomysł ten sprawdził się, czego świadectwem były pyta-
nia i komentarze z sali.

Autor Bayamusa znakomicie nadaje się na bohatera eksperymentu testującego
różne narzędzia interpretacyjne ze względu na wspomniany wyżej charakter jego
twórczości. Ten wybitny artysta awangardowy zasługuje na zdecydowanie więk-
sze niż dotychczas zainteresowanie ze strony badaczy. Impulsem do tego może stać
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się m.in. przekazanie Bibliotece Narodowej ogromnego archiwum Stefana i Fran-
ciszki Themersonów zawierającego rękopisy, notatki, rysunki, negatywy filmowe,
klocki drzeworytnicze, a nawet przedmioty codziennego użytku związane z pracą
Themersonów takie jak okulary czy maszyny do pisania. Jednym z celów debaty
była nie tylko zachęta do pogłębionych studiów nad tą twórczością, lecz także za-
proszenie do zapoznawania się z nią przez szerszą publiczność. 

Agnieszka Karpowicz, Roman Chymkowski, Clara Zgoła
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BAYAMUS, CZYLI LEKTURY OBOWIĄZKOWE
ZUPEŁNIE WOLNYCH LUDZI

(ZAPIS DYSKUSJI)

Agnieszka Karpowicz: Gdy Stefan Themerson dowiedział się w 1960 r., że
odnaleziono film Przygoda człowieka poczciwego, stworzony przez niego i żonę,
Franciszkę, jeszcze przed wojną, w liście dopytywał przede wszystkim o to, czy jego
film się nie zestarzał, czy zawiera nadal coś, co jest ważne także dla współczesnych,
czy stanowi jedynie „ciekawostkę z okresu kamienia łupanego”. To samo pytanie
chciałabym zadać dziś opowiadaniu Bayamus. Czy z perspektywy współczesnego
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa tekst nadal jest w jakiś sposób aktualny?
A jeśli tak, to w czym byśmy jej upatrywali? Czy przy użyciu narzędzi literatu-
roznawczych interpretowalibyśmy to eksperymentalne (i trochę zapomniane)
opowiadanie inaczej niż kulturoznawcy?

Alina Molisak: Tym, co zwraca uwagę – jeśli zadajemy pytanie o współczes-
ność tego tekstu – jest hybrydyczna formuła dzieła sztuki, która dziś wydaje nam
się dość oczywista. Ale wtedy, kiedy ten tekst powstaje, nieoczywiste nader jest
jeszcze podjęcie takiego sposobu pisania – nowoczesnego wyjątkowo, sygnalizują-
cego to, co Stefan Morawski kiedyś nazywał neoawangardą.

Kiedy zastanawiałam się nad opowiadaniem, myślałam o tym, że jednym z ta-
kich duktów interpretacyjnych może być spojrzenie na całość tego tekstu jako na
wypowiedź artystyczną, w której wyraźnie kategoria Inności czy cecha Inności staje
się impulsem do zmiany. I nie chodzi tu tylko o samego Bayamusa. Wskazać można
rozmaite odmiany Inności, które tutaj ujawnione zostają w różnych sytuacjach,
z którymi i bohaterowie, i odbiorca są konfrontowani, a dzięki którym uświada-
miamy sobie, iż to, co oczywiste, staje się nieoczywiste. Pierwszym takim przypad-
kiem, jaki można wskazać, odwołując się bezpośrednio do tekstu, jest rozmowa
o jednonogim wuju: o tym, dlaczego wuj ma tylko jedną nogę i dlaczego to zja-
wisko nie jest niczym nadzwyczajnym. Jak się okazuje, zgodnie z naturą i logicz-
nymi pojęciami, niczym nadzwyczajnym nie jest to, że jeżeli ktoś jest Żydem
i sprzeciwi się osobie „ochrzczonej i zajmującej się czerpaniem zespołu usyste-
matyzowanych wiadomości z różnych dziedzin na Uniwersytecie Warszawskim”,
to wypada z tramwaju. Ta „naturalność” wytrąca nas z myślenia o schematach rze-
czywistości, uświadamia znaczące nieoczywistości. To jeden z ważnych tematów
tego tekstu. 

Drugi ważny wedle mnie temat to oczywiście zjawiska natury i kultury, jak
można je ogólnie nazwać. Gdy czytamy dyskusję o tym, jak trudno się poruszać
na wrotkach, bo ziemia jest nierówna – znajdujemy taki passus: „powierzchnia
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naszej ziemi nie jest równa i gładka, wyszlifowana”, na co Bayamus odpowiada:
„czy nie widzisz, że to wszystko jest powodem, dla którego nasze biologiczne
wrotki wciąż są nierozwinięte. Powierzchnia ziemi staje się coraz gładsza i gład-
sza. Wyrównujemy ją, znosimy, więc mogą nam wyrosnąć biologiczne wrotki”.
Bardzo interesujące, zwłaszcza – jak myślę – dla nas współczesnych, dostrzegają-
cych rozmaitość odmian współpracy jednostki ludzkiej z nowoczesnymi technikami,
jest takie zawieszenie czy zniesienie opozycji natury i kultury czy raczej współpraca
między kulturą i tym, co będzie naturą, czyli tą mutacją wykształconych wrotek.
Zastanawiałam się też nad tym – to może jest pytanie bardzo otwarte – czy w grun-
cie rzeczy w tej perspektywie narracyjnej mutanty nie są po prostu etycznie lepsze
od tak zwanego normalnego homo sapiens?

Oczywiście jest tak, że należy patrzeć na kontekst powstania, ale i na czasy dzi-
siejsze. Przywoływałam tę (dziś, dla nas) nienormalną sytuację, którą jest wyrzu-
canie kogoś z tramwaju, jak było to „normalne” czy przyjmowane jako „normalne”,
jako „zwyczajne” w czasach, kiedy ów wuj stracił nogę (wszak powszechność czy
akceptacja antysemityzmu mówi nam też wiele o mechanizmach społecznych).
Uważam jednak, że mamy tu do czynienia jeszcze z innym zabiegiem Themersona.
W końcowych partiach, kiedy dyrektor cyrku wypowiada takie stereotypowe, sche-
matyczne antysemickie teksty, dostrzec można bardzo piękny przykład pokazania
takiej modelowej „wymienności” i dlatego nie używałam (przywołując historię
jednonogiego wuja) słowa żydowski, tylko właśnie Inny, ponieważ w miejsce figury
Żydów, o których mówi dyrektor cyrku, we współczesnym dyskursie politycznym
czy społecznym możemy sobie podstawić każdego Innego. Jest to dla mnie kolejny
argument za tym, by podkreślać uniwersalność tego tekstu. 

Druga rzecz: nie jestem pewna, czy chodzi o redefiniowanie normy. Myślę, że
raczej mamy do czynienia z propozycją wymyślania czegoś na nowo, czegoś, co
potencjalnie mogłoby być normą, potencjalnie mogłoby się przyczynić do zmiany
paradygmatycznej na świecie. Negatywnymi postaciami są wszak tylko ci z za-
mienionymi głowami, tam gdzie się dokona interwencja człowieka; inne mutanty są
bardzo pozytywnymi bohaterami tej opowieści. Chyba wyraźnie widać, że chodzi
o radykalnie nowy projekt, o te „odskoki”, a nie o na przykład w sztuce mieszanie
van Gogha z Dürerem, bo z tego nic nie wyniknie. Tak naprawdę to, co nowe,
powstaje dzięki takim „odskokom”. Zwróćcie uwagę, że te „odskoki” nawet są
rozstrzelonym drukiem napisane, co też oczywiście jest znaczące. Faktycznie nie
tyle projekty czy pomysły oparte na takich starych właśnie schematach, pomie-
szanie jednego z drugim, dadzą coś nowego, tylko śmiałość wyobraźni właśnie,
„odskok” w to, co jest zupełnie nowe i rewolucyjne, zmieniające całość, a nie
zajmujące się redefinicjami.

Zwrócenie uwagi na obecność teatru i te różnego rodzaju widowiska, gabinet
osobliwości, cyrk, ważne jest nie tylko w przypadku tego tekstu Themersona, ale
w całej twórczości Themersonów, którą bym nazwała swoistym eskapizmem. To
znaczy rzeczywiście wytwarzaniem światów wtórnych, przy czym nie jest to eska-
pizm w rozumieniu języka potocznego, to nie są żadne ucieczki. O wiele bardziej
chodzi o autentyczne szukanie możliwości, dzięki rozmaitym technologiom i tech-
nikom, właśnie wytwarzanie tych światów wtórnych, nierównoległych, zupełnie
innych. Można powiedzieć, iż cała przestrzeń tego opowiadania właśnie z teatra-
mi, z cyrkiem jest rodzajem takiej kreacji, do której nas zaprasza autor, żebyśmy
zobaczyli owe wtórne światy, taka przynajmniej jest moja perspektywa.
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Ewa Szczęsna: To, co się zdarzyło w kulturze od czasu, gdy powstał Bayamus,
dostarcza wielu nowych narzędzi interpretacyjnych umożliwiających nieustanną
aktualizację, mnoży klucze interpretacyjne, wzbogaca perspektywy oglądu tekstu.
Czas działa na korzyść czytania dzieł Themersonów. Pozwala nadawać nowe sensy
czemuś, co wówczas funkcjonowało być może jako eksperyment, może jako tekst
dziwny lub nawet dziwaczny, jako nie do końca zrozumiały eksperyment. Współ-
czesna kultura ponowoczesna dostarcza nam narzędzi interpretacyjnych, które, co
istotne, nie ujmują interpretacji tekstu w wygodne, zamknięte formuły, ale wręcz
przeciwnie – namnażają możliwe sposoby rozumienia tekstu.

Bayamus ilustruje to, co stanie się zasadą późniejszej kultury – po pierwsze
więc przenikanie się i reinterpretację systemów znakowych, po drugie zacieranie
granic między różnymi dyskursami (w swobodnych ich użyciach) i wreszcie zacie-
ranie granic między fikcją i rzeczywistością. Jako taki realizuje w praktyce to,
o czym czterdzieści lat później w odniesieniu do fikcji postmodernistycznych na-
pisze Brian McHale w swojej książce Powieść postmodernistyczna, a mianowicie,
że fikcje te z jednej strony „wpisują się w bardzo ogólną tendencję współczesnego
życia intelektualnego: postrzegania rzeczywistości jako bytu  k o n s t r u o w a -
n e g o  przez nas w językach, dyskursach, semiosferach – konstruowanego w nich
i poprzez nie”, z drugiej zaś uczestniczą w demaskowaniu „konstrukcyjnej natury
rzeczywistości”.

Utwór polemizuje z naszymi przyzwyczajeniami czy wręcz nawykami teksto-
wymi już na poziomie semiotycznym. Widoczne jest to w sposobie posłużenia się
w tekście ilustracją – czy może szerzej przedstawieniem ikonicznym. Przeciętne
przyzwyczajenie odbiorcze każe postrzegać obraz w utworze literackim jako ilu-
strację – coś dodanego do tekstu, co może wpływać na interpretację warstwy słow-
nej, która jednak postrzegana jest – zgodnie z wyobrażeniami o literackości – jako
dominanta literatury. Zasady tej nie zmienia ani literatura wizualna, ani liberatura,
które wciąż postrzegane są jako istniejące na prawach eksperymentu czy margi-
nesu literackiego. Ruchomy obraz i dźwięk w sposób istotny dotkną ontyczności
literatury dopiero za pośrednictwem technologii cyfrowej, gdzie tradycyjnie pojęty
utwór literacki zastępowany bywa kategorią obiektu, o czym w swoich pracach
badawczych niejednokrotnie pisze Urszula Pawlicka.

Tymczasem w Bayamusie obraz i tekst wchodzą ze sobą w relacje, które są
bardziej filmowe niż literackie, które polemizują z tradycyjnie rozumianą literac-
kością. Oto przykład. W scenie spotkania narratora-bohatera z Karlem Mayerem ten
ostatni kładzie nogę na obrusie stołu, tworząc w ten sposób coś, co narrator nazy-
wa „Martwą Naturą z Czarnym Butem” (z uwagi na efekt ramowania nogi przez
krawędzie stołu i obrus). Tyle w sferze słowa. Tymczasem w warstwie obrazu
motyw ten pojawia się dwukrotnie – pierwszy raz dwie strony wcześniej, przy czym
perspektywa z góry (ptasia perspektywa) nie pozwala dojrzeć twarzy kładącego
nogę na stole. Drugi raz pojawia się w sposób zwielokrotniony – na prawach orna-
mentu, na kolejnych dwóch stronach, towarzysząc narracji słownej – w tym dru-
gim przypadku twarz „kładącego nogę” zostaje ujawniona. Całość tworzy rodzaj
gry artystycznej, w której tak obraz, jak i słowo są integralnymi składnikami fikcji
artystycznej angażującej słowo literackie, grafikę i myślenie filmowe (a zatem arty-
styczną osobowość Themersonów). Pierwszy rysunek wprowadza zagadkę, niejas-
ność i niepewność, pełni rolę filmowego suspensu – intryguje, gra z czytelniczym
przyzwyczajeniem, a jednocześnie jest integralnym elementem narracji – zapowiada
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to, co stanie się w warstwie słowno-obrazowej na kolejnych stronach opowiadania
– tworzy reprezentację wszechwiedzy narratora ujawnionej w warstwie ikonicznej.
Warto dodać, iż jest to ten sam narrator, który w innym fragmencie opowiadania
demonstruje brak wszechwiedzy, gdy w narracyjnej partii metatekstowej mówi, że
nie pamięta, czy już wspominał, że Bayamus miał trzy nogi, zapominając nieja-
ko, że „wspominał” o tym, ale w warstwie ikonicznej – wcześniej pojawiającym
się rysunku Bayamusa z trzema nogami.

To, co w Bayamusie funkcjonuje na prawach eksperymentu uzasadnionego wie-
losemiotyczną i wielomedialną świadomością Franciszki i Stefana Themersonów,
dziś staje się zasadą. Współczesne zmiany kulturowe, przemodelowania w sposo-
bie istnienia tekstu literackiego pozwalają nam spojrzeć na twórczość Themersona
jako na tę, która zapowiada rozwój literatury w stronę kreowania form wielozna-
kowych, wielomedialnych i wielodyskursywnych – wpisujących w literackość
parafrazy, reinterpretacje zastanej kultury, tu także formy kolaboratywne – współ-
autorskie, gdyż mamy tu do czynienia z fikcją literacką, w której w relacje znacze-
niowe, artystyczne wchodzą w tekst słowny Stefana Themersona i tekst graficzny
Franciszki Themerson.

Utwór demaskuje konstruktywną naturę rzeczywistości, to że myślimy stereo-
typami, że nie jesteśmy tolerancyjni wobec tego, co odmienne (reprezentacją tej
odmienności jest trzecia noga Bayamusa). Postulowana postawa otwartości na róż-
norodność dotyczy też świata tekstu. Bayamus to mieszanina dyskursów – swoista
heteroglozja dyskursywna wyrażająca się w łączeniu elementów różnych form dys-
kursywnych i stylistycznych poddanych remediacji i redyskursywizacji. Wymienić
tu należy chociażby kalki/parafrazy manifestu, pamiętnika, przepisów, reklamy,
tekstu urzędowego. Ingerencją w zastane formy dyskursywne jest – pełna humoru
w swej realizacji – idea poezji semantycznej. Zastępowanie słów ich definicjami,
mającymi dać efekt ukonkretnienia, uściślenia, jest rozsadzaniem metaforycznej
istoty poezji. Użycie stylu informacyjnego – sposobu myślenia charakterystycznego
dla nauk ścisłych (warto tu przypomnieć, że Themerson studiował fizykę, archi-
tekturę – reprezentował zatem umysłowość swobodnie wiążącą różne formy dys-
kursywne) z jednej strony daje efekt humorystyczny, a nawet satyryczny, z drugiej
zaś oddaje wieloperspektywiczność ludzkiego poznania.

Przykłady użyć form tekstowych reprezentujących jedne dyskursy w innych
można by mnożyć. Położenie nogi przez Meyera na stole narrator nazywa „Martwą
Naturą Z Czarnym Butem”, ramując tą nazwą, niczym podpisem pod obrazem, i tak
już obramowaną krawędziami stołu „kompozycję”. Inny przykład to z jednej stro-
ny wspomniane już użycie struktury definicji w poezji czy zabawna teoria wyjaś-
niająca istotę bycia impresjonistą lub ekspresjonistą, z drugiej zaś peryfrastyczne
nazwy przechodniów na ulicy, oddające to, jak spotkani przypadkowo ludzie
funkcjonują w naszej pamięci (np. „kobieta – nosząca – długie – białe – pióro – na
– czubku – kapelusza”); czy też posłużenie się w opowiadaniu relacjonującym
figurami w warstwie językowej („Musieliśmy pójść okrężną drogą, albowiem most
był zmęczony”) i ikonicznej – peryfrazą typograficzną („Poszliśmy więc okrężną
drogą. Miała ona kształt *. Kiedy znaleźliśmy się na górnym końcu * [...]”). Zabiegi
te służą zarówno zacieraniu granicy między dyskursami, jak i między fikcją i rzeczy-
wistością, ukazaniu rzeczywistości jako konstruktu społecznego, tak jak konstruk-
tem jest tekst.



Bayamus, czyli lektury obowiązkowe zupełnie wolnych ludzi 159

Swoboda mieszania dyskursów, światów tekstowych uczy tolerancji i otwartości
na to, co odmienne w każdej sferze życia – spojrzenia otwartego na inność. Oto
dyskursy, które były już zamknięte, zdefiniowane, ich rozumienie lokowało się
w sferze pewności epistemologicznej, tu otwierają się na siebie. Ów tekstowy
postulat kształtowania tolerancji wobec tego, co odmienne, gotowości do przełamy-
wania stereotypów, akceptowania inności wydaje się szczególnie istotny w kon-
tekście powojennego czasu powstania utworu.

Bayamus to tekst, który wytrąca z dobrego samopoczucia, zaprasza do myślenia,
zobowiązuje do autorefleksji – nas żyjących w czasach, gdy granice między dys-
kursami zostały mocno poluzowane, również za sprawą demokratyzacji życia spo-
łecznego, rozwoju mediów, technologii, a deklaracje tolerancji bywają rozbieżne
z praktyką życia społecznego, zobowiązuje podwójnie.

Alina Molisak: Uważam, iż to, co Ewa zacytowała, a co dotyczyło definiowa-
nia, to całkowicie ironiczny zapis. Nie tylko znajdujemy się w sytuacji bycia wy-
trąconymi ze schematycznych i oczywistych klisz myślowych. Jesteśmy również
świadomi, że definicja jest konstrukcją i możemy namiętnie konstruować zupełnie
inne, zgoła alternatywne definicje, do tych, jakie nam zaproponowano.

Grzegorz Godlewski: W Trzeciej nodze Bayamusa interesuje mnie zwłaszcza
sama ta trzecia noga, ale w nieco innym ujęciu niż w interpretacjach reprezentu-
jących podejście wewnątrztekstowe. Jeśli naszym hasłem nadrzędnym jest spotka-
nie literaturoznawstwa z kulturoznawstwem, to ja występuję z pozycji drugiego
z nich. I chciałbym od razu podkreślić, że przyjmowanemu przeze mnie podejściu
kulturowemu czy antropologicznemu konkretne dzieło literackie właściwie się
wymyka. Podejście kulturowe nie jest bowiem nastawione na to, co pojedyncze,
szczególne i niepowtarzalne, natomiast pozwala rozpoznawać coś, co można nazwać
infrastrukturą kulturową, co stanowi wspólne podłoże konkretnych dzieł, konkret-
nych praktyk literackich. I przy tej perspektywie opowiadanie Themersona podda-
je mi figurę – zapewne przez autora niezakładaną, chociaż kto wie, a właściwie to
mnie to nie obchodzi, bo ważne jest, co tekst we mnie uruchamia – a więc poddaje
figurę pozwalającą uchwycić, czym jest literatura. Otóż literatura to jest właśnie
trzecia noga. Sztuka to jest trzecia noga. To jest coś, co jest nienaturalne, przynaj-
mniej niestandardowe, to jest coś, co jest niekonieczne do życia, natomiast wtedy,
kiedy się rodzi, kiedy się pojawia, to od razu stawia w nowym świetle dwie pozo-
stałe nogi. Te dwie standardowe nogi już nie są tymi samymi nogami w tym szcze-
gólnym towarzystwie. Przy tym trzecia noga nie jest jakimś zbytkiem, nie jest
wyrostkiem robaczkowym, nie jest jedynie fantazmatem, kaprysem czy fanaberią,
tylko ma różne ciekawe i użyteczne zastosowania, czego przejawem jest w opowia-
daniu jazda na wrotkach. 

Jeśli uznać, że trzecia noga dostarcza dogodnej figury tego, jak można patrzeć
na literaturę, to z jedną istotną różnicą. O ile w historii człowieka jako gatunku ciało
specjalnie się nie zmienia i nogi zawsze są podstawowo takie same i mniej więcej
w tym samym miejscu, to kontekst dwóch nóg – tego, co nieartystyczne, „życiowe”
– w którym pojawia się literatura jako trzecia noga, ulega historycznym zmianom.
I jest tak, że nie tylko dwie standardowe nogi są stawiane w świetle podejrzeń za
sprawą pojawienia się trzeciej nogi, ale i odwrotnie: ten zmienny historycznie kon-
tekst dwóch nóg za każdym razem czyni tę trzecią, literaturę, trochę czymś innym.

I tu wyłania się pytanie o aktualność tego tekstu. Stawiam radykalną tezę, że
wszystkie teksty literackie są potencjalnie aktualne. To nie jest kwestia jakiejś
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transhistorycznej czy wręcz uniwersalnej doniosłości przesłania dzieła, tkwiących
w nim znaczeń. Dzieło może stawać się aktualne dzięki temu, że wpisując się w no-
we konteksty, w nowe dwie nogi, stwarza możliwość czy może nawet koniecz-
ność nowych odczytań, które, oczywiście, raz są łatwiejsze, szybciej się nasuwa-
ją, innym razem trudniejsze, wymagają więcej inicjatywy od czytelnika. Niektóre
utwory zachęcają do tego, inne niespecjalnie. Ale zawsze jest to możliwe, zawsze
jest to wyzwanie dla odbiorcy. Jest to możliwe również dzięki temu, że chociaż
każdy tekst jest zanurzony w swojej kulturze, to przez to właśnie, że jest tekstem,
próbuje wykroczyć poza swoje miejsce i swój czas. Ponieważ jako tekst ma być
autonomiczny znaczeniowo, to w zasadzie wszystko, co potrzebne do jego zrozu-
mienia, powinien w sobie zawrzeć. To jest oczywiście jedynie idea regulatywna,
choć czasem możliwa do urzeczywistnienia, tyle że akurat na polu literatury nie
przyniosłoby to zbyt dobrych rezultatów. Dlatego tekst literacki nie tyle aspiruje do
uniwersalności, ile raczej, osadzony w swojej współczesności, zarazem zwraca się
poza nią, wychyla się ku temu, co nieznane, ku nieznanemu odbiorcy. I co ten
nieznany odbiorca ma zrobić? On nie odbiera żadnego uniwersalnego przesłania, nie
musi też odtwarzać macierzystych kontekstów utworu, tylko go rekontekstualizu-
je, odnosi do tych dwóch nóg, na których sam stoi. 

Wskazywano na przykład na dwa ważne historyczne, międzywojenne odnie-
sienia opowiadania Themersona: jego adresy satyryczne oraz kontekst ujawniającej
się wówczas intermedialności. Przyszło mi do głowy, że można by to opowiadanie
z powodzeniem wpisać w warunki kultury angielskiej drugiej połowy XVIII wieku,
w której tego rodzaju odniesienia również istniały, tylko w odmiennych postaciach:
szczególna satyra swiftowska i intermedialność w takiej postaci, w jakiej występu-
je chociażby w Tristramie Shandym Sterne’a. Współczynniki kontekstowe byłyby
więc analogiczne do okoliczności współczesnych Themersonowi, ale odczytanie je-
go opowiadania byłoby przecież odmienne, wymagałoby rekontekstualizacji. Swoją
drogą warto zauważyć, że gdy mówimy o ponadczasowości czy aktualności dzieła,
to mamy na myśli to, jak trwa ono później, w przyszłości. Może byłoby ciekawe,
gdyby rzutować je również w przeszłość, badać hipotetycznie, jak funkcjonowałyby
we wcześniejszych kontekstach. 

Zastanawiając się nad zdolnością dzieła literackiego do przekraczania czasu,
przywykliśmy uważać, że o jego nośności, o tym, że jest czytane przez kolejne
pokolenia, decyduje „głębia”, złożoność, wielowymiarowość. Tymczasem opowia-
danie Themersona jest płaskie. Tu nie ma „głębi”. To jest przemarsz marionetek.
Tylko czy to znaczy, że jego przekaz jest płaski? Broń Boże. Na przykład stosowana
w utworze praktyka uporczywego definiowania pojawiających się zjawisk czy pojęć,
najczęściej dość dobrze znanych, może się wydawać zabiegiem spłaszczającym
obraz świata, sprowadzającym go do kategorii uproszczonego racjonalizmu, płyt-
kiego scjentyzmu. A przecież efekt jest zupełnie inny. Nagromadzenie tych definicji,
stosowanie ich ponad potrzeby, w sytuacjach, które najwyraźniej tego nie wymagają
– wszystko to wyprowadza tekst na nowe obszary szczególnej poetyckości czy mo-
że lepiej: dziwności istnienia. To nagromadzenie spłaszczeń prowadzi, paradoksal-
nie, do wypiętrzenia, do wytworzenia nowego wymiaru rzeczywistości – wymiaru
groteski czy absurdu. Przypomina mi to rozprawę o podcieraniu się z Gargantui
i Pantagruela Rabelais’go, gdzie pierwszy oryginalny pomysł, czym można się
podetrzeć, jest śmieszny, potem kolejne pomysły śmieszą nieco mniej, aż nadcho-
dzi moment, gdy przedłużanie tej listy – zdawałoby się, ponad miarę – stwarza po-
czucie nierzeczywistości czy może raczej „innej” rzeczywistości. To zresztą szersza
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kwestia, wykraczająca poza zabiegi konkretnych autorów w celu wywołania kon-
kretnych efektów. Tylko tytułem sygnału przywołam Imperium znaków, gdzie
Roland Barthes przedstawia kulturę japońską jako niesłychanie silnie nasyconą
znakami, ale pozbawioną „głębi”, właśnie płaską, eksponującą wszelkie znaczenia
na powierzchni. Nie czyni jej to jednak uboższą czy prostszą – inna jest tu jedynie
zasada generowania i funkcjonowania znaczeń. Mechanizmy semiotyczne są więc
kulturowo uwarunkowane i żadne rozwiązania w tej materii nie są uniwersalne.

Ciekawy jest jeszcze jeden aspekt tej praktyki definiowania. Gdyby odnosiła się
ona do tego, co z takich czy innych względów wymaga definiowania, byłaby prze-
jawem metodyczności, z gruntu obcej duchowi literatury. Byłaby nudna. Ale gdy
zaczynamy, jak u Themersona, definiować rzeczy, które wcale tego nie wymagają,
bo wydają się znane, a nawet oczywiste, wtedy otwierają się przestrzenie zupełnie
nowych możliwości, skutecznie zabijających nudę. W życiu codziennym posługu-
jemy się mową prawie asemantyczną, rzadko kiedy zastanawiając się, co właści-
wie znaczą słowa, których używamy w różnych naszych grach językowych, gdy
mówiąc nie tyle coś komunikujemy, ile raczej różne rzeczy sprawiamy, usku-
teczniamy. Zadanie odsłaniania tych ukrytych znaczeń naszych powszednich wy-
powiedzi, często bardzo skonwencjonalizowanych, podejmuje etnometodologia,
zmierzając do ujawnienie wiedzy potocznej, ukrytej, która określa ramy i reguły
świata dzielonego przez jakąś społeczność. W antropologii podobne cele stawia się
przed opisem etnograficznym, który ma pozwolić w pełni zrozumieć jakieś zja-
wisko danej kultury temu, kto jest spoza niej, kto nie zna całej tej rzeczywistości,
w której to zjawisko jest zanurzone, z której się wyłania. Praktyka definiowania
w opowiadaniu Themersona wydaje się nawiązywać do tej metody, tyle że jest ona
tam stosowana nie do „innych”, „obcych”, tylko do „swoich”, do pobratymców.
W jakim celu? Metoda ta, jak w antropologii, obnaża głębokie uwarunkowania
kulturowe rzeczy i zjawisk, ale w tym przypadku chodzi o uwarunkowania kul-
turowe nas samych, to wszystko, co nas w sposób niedostrzegalny określa. To, co
zazwyczaj przezroczyste, staje się w ten sposób nieprzejrzyste, można to wreszcie
dostrzec. Jest to praktyka inicjująca nas w naszą własną kulturę, która okazuje
się bliską nieznajomą. Ale nie jest to wcale praktyka apodyktyczna i zamykająca.
Przede wszystkim dlatego, że u Themersona nie służy ona bynajmniej odsłanianiu
istoty spraw. Te wszystkie definicje nie są przecież zadowalające, nie dają nam
wglądu w to, jak się rzeczy naprawdę mają. Przeciwnie, wydają się jakby niesto-
sowne, nieprzystające do tego, czym na co dzień żyjemy, a przez to nieodparcie
śmieszne. Ale przez to wytrącają nas z kolein życia, z jego automatyzmów – jak
śmiech u Bergsona. Niczego do końca nie wyjaśniają, a nawet wprowadzają do na-
szego odczuwania świata jakieś zamieszanie, zawirowanie. W każdym razie pozba-
wiają je oczywistości. Rodzą poczucie dziwności istnienia. Czego chcieć więcej
od literatury?

Alina Molisak: Pomysł ze sztuką jako trzecią nogą bardzo mi się podoba i zga-
dzam się z tym. Sztuka, ten tekst, to jest coś, co ma nas wytrącić z naszego zwyczaj-
nego myślenia, skierować na coś innego, temu służy między innymi wskazywane
definiowanie. W jakiejś mierze jest to także tekst, w którym bardzo wiele pytań
i problemów pojawia się nie wprost, takich, które są generowane, kiedy ten tekst
czytamy.

Polemika będzie dotyczyć tego, że jednak naprawdę różnimy się fundamen-
talnie. Nie uważam, żeby cała literatura, jaka powstała w dziejach ludzkości, miała
ten ogromny potencjał stania się „trzecią nogą”. Gdy dziś patrzymy na „tekstowy
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świat”, dostrzec możemy wielką górę papieru i z olbrzymiej masy czasami coś
możemy wyciągnąć, tam tkwi gdzieś potencjalność, ale też trzeba chyba mieć świa-
domość, iż tę górę papieru tworzy w dużej mierze niestety tylko papier. 

Agnieszka Karpowicz: Być może o żywotności i aktualności jakiegoś tekstu
nie decydują więc jedynie jego walory wewnątrztekstowe, coś, co jest jego imma-
nentną cechą, lecz bliskość środowisk komunikacyjnych: tego, w którym powstał
i którego dotyczy, w tym wypadku je również przekraczając przez przedrzeźnianie
i krytykę i projektując nowe, a także tego, w którym jest czytany? Może to prak-
tyki komunikacyjne uczestników kultury, do jakich Themerson wprost nawiązuje
(m.in. propaganda i inne praktyki perswazyjne, również te komercyjne), są nadal
aktualnym problemem współczesności, co zapewnia też czytelność i aktualność temu
opowiadaniu-eksperymentowi? Gdy warunek ten przestaje być spełniany, tekst lite-
racki przestaje nas dotykać do żywego, bawić czy w ogóle interesować? 

Elżbieta Sidoruk: Z mojej perspektywy Bayamus jest opowiadaniem, w któ-
rym groteska, stanowiąca wyraźną dominantę estetyczną, służy szeroko rozumianej
satyrze, nadając jej charakter metaforyczny. Niewątpliwie satyra jako praktyka
dyskursywna silnie osadzona w kontekście historyczno-społecznym łatwo się dez-
aktualizuje. Niemniej jednak obok satyry tzw. krótkiego zasięgu, istnieje satyra
długiego trwania, cechująca się aktualnością pomimo upływu czasu, a groteska wy-
datnie przyczynia się do trwałości tekstów satyrycznych. O aktualności satyry de-
cyduje nie tylko jej obiekt, ale forma, w jakiej manifestuje się postawa satyryka.
Dezaprobata wobec krytykowanych zjawisk wcale nie musi wyrażać się w sposób
jednoznaczny. Większe szanse na zachowanie aktualności ma satyra, która wytrąca
odbiorcę z dobrego samopoczucia i prowokuje do refleksji niż taka, która osądza
i piętnuje wyraźnie określony obiekt. Jako estetyka o wysokim potencjale polemicz-
nym groteska jest niewątpliwie skutecznym środkiem oddziaływania na odbiorcę
w taki sposób, by odczuł on motywujący do myślenia dyskomfort.

W Bayamusie groteska, przejawiająca się na płaszczyźnie stylistycznej i w kon-
strukcji świata przedstawionego, prowokuje, moim zdaniem, do refleksji nad prob-
lemem tożsamości i odmienności. Służy temu przede wszystkim motyw mutantów,
będący aktualizacją typowo groteskowego motywu monstrum. W zakończeniu
opowiadania okazuje się, że niemal wszyscy jego bohaterowie są w jakimś stop-
niu mutantami. Znamienne, że to właśnie zrośnięte mięśniem bliźniaczki na wiado-
mość, iż głowy bohatera-narratora i „dyrektora cyrku” zostały zamienione w wyniku
transplantacji, zareagowały histerycznie, wyzywając obu od monstrów, diabłów,
piekielnych, sztucznych potworów. Z punktu widzenia „naturalnych” mutantów mu-
tacje dokonane przez człowieka są dziełem szatańskim. To, co nowe i nienazwane,
budzi lęk, wystarczy jednak – jak ironicznie zauważa „dyrektor cyrku” – wymyślić
nową nazwę dla nowej rzeczy, aby zyskać poczucie, że wie się o niej wszystko.

Aktualizując tradycyjny motyw groteskowy, Themerson wprowadza go jed-
nak w nowy kontekst. Bayamus nie mógłby powstać w każdym czasie, wyrasta bo-
wiem z konkretnych doświadczeń historycznych i kulturowych. Na płaszczyźnie
problematyki jest reakcją na doświadczenie II wojny światowej, w zakresie formy,
wyzyskującej krytyczny potencjał kolażu, stanowi pokłosie eksperymentów awan-
gardowych. W jednym z wywiadów Themersona zapytany o dadaizm i nową sztukę,
za najważniejsze wydarzenie z tego okresu uznał zapał, entuzjazm i ufność, że
można zmienić świat na lepszy, że nowy porządek lub nieporządek w sztuce narzuci
pokój i sprawiedliwość. Wydaje mi się, iż etyczny wymiar sztuki był dla pisarza
bardzo istotny, o czym dobitnie świadczy Katedra przyzwoitości.
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Estetyczny i etyczny impuls płynący z doświadczeń nowej sztuki uwidacznia się
szczególnie wyraźnie w projekcie Poezji Semantycznej, pozbawionej hipnotyzu-
jącego rytmu i rymu, a dzięki temu wydobywającej gorycz i śmieszność z samej
rzeczywistości, której esencją jest żółć i sól attycka. Koncepcja poezji opartej na
czystych definicjach, obnażająca ich kontekstualność i względność, prowadzi do
formy otwartej, wymagającej również otwartości i aktywności ze strony odbiorcy.
Zgadzam się panią profesor Ewą Szczęsną, że Bayamus uczy nas tolerancji. Trzeba
jednak wyraźnie podkreślić, że ten cel „dydaktyczny” realizuje się w opowiadaniu
w sposób bardzo subtelny, a siła oddziaływania tego utworu zasadza się na nie-
jednoznaczności. Losy bohatera-narratora, którego tożsamość okazuje się wysoce
problematyczna, skłaniają do pytania o to, kim jesteśmy i jakie są granice naszej
otwartości na to, co odmienne. Komentując twórczość Schwittersa i Słonimskiego,
Themerson stwierdził, że dla obu było miejsce w jego świecie, że obu akceptował.
W Bayamusie ta idea otwartości na inne i nowe manifestuje się poprzez formę,
która w moim odczuciu nie utraciła swej prowokacyjnej mocy.

Sylwia Chutnik: Na wstępie należy zaznaczyć, że prawdziwym skandalem jest
pominięcie Franciszki Themerson jako współautorki tekstu i, przede wszystkim,
ilustracji. Mówi się o tym małżeństwie jako parze twórców wzajemnie się inspi-
rujących, trudno jest wobec tego zrozumieć fakt pominięcia jednej z osób na
okładce. Czy była to ich wspólna decyzja, czy wynikała może z proporcji nakładu
pracy nad całością? Ważne jest, aby w takich wypadkach pamiętać o kobietach,
które współtworzyły z mężczyznami i są często pomijane w oficjalnej historii.
Bayamus ma zatem również i matkę.

Skoro jesteśmy przy wątku feministycznym, to warto jest prześledzić schemat
pokazywania kobiet w tekście. Jawi się on dość tradycyjnie. Narracja umiejscowiona
jest w Hiper Mieście opisanym jako „bez horyzontu”, bez śladu nieba i ziemi. W tej
niekończącej się przestrzeni, tak różnej od naturalnego środowiska, mamy tylko
dwie strefy kobiece: lupanar, do którego z chęcią udają się bohaterowie, oraz pokój
do opieki nad dzieckiem. Kurtyzana albo matka – takie zostały przewidziane funkcje
dla kobiet wokół Bayamusa. Gdyby z życzliwością podejść do tej koncepcji, to
można ewentualnie doszukiwać się wątków kontinuum w fakcie urodzenia i opie-
kowania się córką, która miałaby być symbolem początku nowej normy. Jej pod-
trzymaniem i kreacją. Ciało córki jest tu przedłużeniem ciała ojca, zupełnie inaczej
niż u Luce Irigaray. Jest to jednak ciało wstydliwe, chowane przed oczami ludzi
niegotowych na nienormatywność. Ciało to jest znowu żeńskim Innym, nawiązaniem
do ojca, który jest nieobecny, chwilowy. Wzrusza się widokiem swojej kontynuacji
tak jak król, któremu rodzi się pierworodny. Wymyka się jednak od zajmowania
córką, ucieka, zostawiając dziecko w ramionach przyjaciela. Nie jest gotowy, być
może uważa, że spełnił już swoje zadanie. Dokonał się postęp, o którym wspomi-
nał wcześniej w rozmowie z przyjacielem. On sam stał się przyczynkiem zmiany.
Znika więc, odpychając się dwoma nogami. Trzecia, uzbrojona we wrotkę niczym
w rakietę kosmiczną, pozwala mu zmieniać przestrzenie, w których się znajduje.
Szybko, swobodnie. Jak stwórca, który dokonał swojego dzieła i, wzruszony, opusz-
cza ziemię, aby tworzyć dalej.

I tu przejść można do analizy queerowej.
Natura daje nam „biologiczne wrotki”. Mogłaby swobodnie przejść na stronę

kultury – tylko wtedy, kiedy moglibyśmy ją wykorzystać. Dzięki temu, że Bayamus
zażyczył sobie wrotki, dostał ją. Jego ciało posłuchało jego potrzeb. Kryje się w tym
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rozumowanie, że jesteśmy w stanie panować czy sterować naturą, w zależności od
tego, czego od niej oczekujemy. Wrotka jest niezbędna do zachowania niezależności
bohatera, to taki wehikuł czasu, dzięki któremu można w każdej chwili uciec. Czy
również od wojny, która przewija się w tle całej opowieści?

Teoria queerowa przydaje się również, jeśli chodzi o redefiniowanie normy. Nie
chodzi tu tylko o cielesność, również o sposób życia, relacje między ludźmi i inny-
mi osobnikami. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z umownością językową.
Groteska jest zabiegiem mającym na celu uwypuklenie pewnych zdarzeń przy jed-
noczesnym ich oswojeniu. Są to właściwie drobne przestawienia w potencjalnie
realnych sytuacjach. Po kilku stronach tekstu nie musimy uważnie tropić nierealnych
scen, przedmiotów, ponieważ są na tyle zgrabnie wplecione w narrację, że łatwo je
pominąć. Być może takie było właśnie zamierzenie: aby zgubić czytelnika i pozo-
stawić w poczuciu konfuzji. To takie wieczne boksowanie się z tym, co mogłoby się
stać i tym, co byłoby wykluczone. Po jakimś czasie granice się zacierają i nikt nie
wie już, jak powinien wyglądać prawdziwy świat. Normalny świat. Te kategorie
tracą na znaczeniu, wydają się wręcz zabawne, ponieważ nie pasują do tego, co
proponuje nam autor. Ośmieszają rzeczywistość przez negację oczywistych skoja-
rzeń. Czasami działa to oddalająco, niejako rykoszetem. Zbytnie nagromadzenie
hiperboli, magii oddala nas od tematu opowieści. Sprawia, że opisywane zjawisko
staje się obce, trudno do niego dotrzeć i je zrozumieć przez nadmiar obrazów zabu-
rzających realizm. Dodatkowo, zabieg wprowadzenia nowomowy ze świata rekla-
my przenosi opowieść w rejony sztucznie wykreowanego świata mającego na celu
omamienie odbiorcy. Być może zmuszenie go do czegoś, perswazję. Nowomowa
sama staje się elementem groteski, podkreślając bajkowość Bayamusowego świata.

Ale w tych nie-realiach znajdujemy również wywrotowe koncepcje. Tak jest
choćby z przedstawionymi ciałami. Mutacje zamknięte w słojach z formaliną, ni-
czym w gabinecie osobliwości, nabierają podmiotowości. Nie są więc umieszczone
w jednym miejscu po to, aby służyć rozrywce i stanowić okazy do podziwiania
i wywoływania obrzydzenia. Mówią, kłócą się, wyrażają swoje zdanie. I chociaż
jest wśród nich dyrektor cyrku, to wydaje się nie mieć nad nimi władzy. Trochę
tak, jakbyśmy obserwowali świat w przededniu rewolucji. Być może za jakiś czas
dziwadła przejmą władzę lub wmieszają w tłum i staną się bliższe nam. Na razie
wyśmiewają się z podobnych im, odstających od normy. Krzyczą: „Żyd” i czują
zagrożenie, że ktoś mógłby pomyśleć o nich jako Innych. Zamknąć w getcie,
uwięzić w obozie. Zabić. Cielesność przemawiająca nabiera znaczenia i tworzy
nowe normy. Może robi to ze strachu, ale na pewno zmienia tym podejście do in-
ności. Porównanie ciała do poezji, które pojawia się w tekście, zbliżyć nas może
niebezpiecznie do esencjonalizmu, ale daje zarazem wskazówkę do pola interpre-
tacji. Poezja jako nienormatywność? Jako wartość przekraczająca zastane reguły?
Z takim tropem zgodziłoby się pewnie wielu badaczy i badaczek. Poezja byłaby tu
również oderwaniem się od przyzwyczajeń, jakimś ruchem przecięcia czy negacji
tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.

Tekst kończy się ucieczką Bayamusa na wrotce. Autor zostawia nas w oszo-
łomieniu, z własną interpretacją. Stawia w dość trudnej sytuacji, ponieważ wielość
poziomów dzieła i ich różnorodność prowokuje do dyskusji. Nagłe oddalenie się
bohatera odebrać można jako zakpienie z nas. Tekst stałby się wtedy kaprysem bez
znaczenia, wywiedzeniem nas w pole. A może ucieczka to taktowne pozostawie-
nie nas w domysłach, których autor nie chce kierować na żadną interpretacyjną
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ścieżkę? Ta nagła wolność, którą swobodnie posługuje się Bayamus, a która i nam
przypada w udziale w zakończeniu opowiadania, może być również odbierana jako
zachęta do odczytania dzieła w formie dokonanej. Oto pozanormatywność zadbała
o swoją kontynuację. Ziarno zostało zasiane.

Małgorzata Litwinowicz-Droździel: Po pierwsze: nie wiem, jak to powiedzieć,
bo sprowadza się to do bardzo prostych stwierdzeń, takich jak: Themersona warto
czytać, oraz: Themersona warto czytać dzisiaj.

Aktualność jest oczywiście podejrzanym słowem; pytanie o „aktualność tego czy
innego pisarza/pisarki” kojarzy mi się nieodmiennie z próbami ożywienia czegoś
już dawno struchlałego. W dodatku tej na ogół nieudanej galwanizacji dokonuje
zwykle jakiś strażnik systemu, nauczyciel, rodzic czy też inna figura wprzęgnięta/
samozaprzęgnięta do wagonu tradycji/kanonu kultury, po drugiej zaś stronie znaj-
dują się niechętni albo po prostu zajęci sobą odbiorcy tego spektaklu reanimacji.
Zwykle młodsi. Zwykle wątpiący w to, by Władysław Syrokomla, Stanisław
Jachowicz czy sama Maria Konopnicka mieli coś dzisiaj do powiedzenia. Coś, co
nie jest ani przesłaniem z odzysku, uniwersalną wartością po recyklingu, ani klu-
czem do zrozumienia przeszłych światów i doświadczeń. Potencjał znaczeń tkwi
w każdym zapisanym tekście, ale jest też tak, że nad niektórymi nieźle się trzeba
natrudzić, by dokonać ich skutecznej reaktualizacji, by stały się przedmiotem żywej,
współczesnej lektury, a nie pamiątką starożytności, niezbyt zrozumiałej, średnio
atrakcyjnej. 

Bayamus jest tekstem, który ma 70 lat, od doświadczeń autora i historycznego
momentu, w którym opowiadanie to powstało, dzieli mnie wiele. W moim odczuciu
jest on aktualny w najprostszym sensie: nie wymaga żadnych zabiegów, gdyż jest
tekstem napisanym jakby wczoraj, ze środka naszych czasów, ze środka współ-
czesnego doświadczenia i rzeczywistostości językowej i komunikacyjnej, której
mieszkańcami i współtwórcami jesteśmy teraz, w roku 2015. To jest bardzo wesoły
tekst, napisany w niewesołym świecie, w którym właściwie lepiej już nie mówić.
Nie, nie jest jak w amerykańskim filmie „Wszystko co pan/powie może zostać wy-
korzystane przeciwko...”, „Proszę się skontaktować z moim adwokatem”. Nie ma
żadnego adwokata, nic też nie zostanie przeciwko nam wykorzystane. Tania to me-
tafora, ale lepsza nie przychodzi mi do głowy: jesteśmy otoczeni przez sroki. Nie,
niekoniecznie z ust naszych spływają klejnoty, mogą być i najtańsze błyskotki albo
słowa codziennego użytku – wiele z nich zostanie pochwyconych i zaniesionych
tam, gdzie staną się elementami jakichś całkiem nowych konstrukcji. Mój licealny
polonista powtarzał ciągle (w zasadzie zawsze ilekroć omawialiśmy jakikolwiek
utwór poetycki, przy poezji dwudziestowiecznej – na pewno za każdym razem) frazę
o poezji jako sytuacji, w której „słowa dziwią się swojemu sąsiedztwu”. W jego
ustach – mimo iż powoływał się na czcigodnego autora tego lotnego powiedzenia
– brzmiało to jak jedna z tych mądrości o zdrowym odżywianiu się i gimnastyce.
Nie tylko dlatego, że była to szkoła. Także dlatego, że w jakiś zapewne nieza-
mierzony sposób i wbrew swojej intencji przypominał o tym, że słowa dziwią się
swojemu sąsiedztwu również w innych okolicznościach. Także wtedy, kiedy na
pewno i stanowczo, przy całym zrozumieniu różnorodności świata i postaw wobec
niego, wolałyby nie mieć tych akurat sąsiadów. Nie, nie zmienić adres. Po prostu
posłać ich na możliwie odległą planetę. Słowa, do których przywiązujemy wagę, są
nieustannie zawłaszczane. Dobro publiczne, sprawa, relacje, miłość, polski, czyn
społeczny, i tak dalej. Ktoś dawno je sobie wziął, lepiej nie mówić.
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Jak to na wojence ładnie w przekładzie na Poezję Semantyczną jest majster-
sztykiem. To znaczy – nie ten utwór jest majstersztykiem. I nie sam przekład prze-
cież, bo jest on raczej z gatunku „zagubione w tłumaczeniu”, wszystko zostało
zagubione w tłumaczeniu, a polska pieśń patriotyczna nie tyle przetłumaczona,
co  w y t ł u m a c z o n a. 

Jeszcze [kraj o powierzchni 312 679 km2 i ludności 38,5 miliona ludzi, grani-
czący obecnie z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Słowacją,
Niemcami i Szwecją, określany rzeczownikiem żeńskim], [nie zakończyła swojego
istnienia w wyniku aktu kryminalnego/morderstwa/nieszczęśliwego wypadku/otru-
cia/uduszenia oraz nie zakończyła swojego istnienia w wyniku naturalnych proce-
sów starzenia prowadzących do biologicznej śmierci organizmów] póki [podmiot
zbiorowy, druga osoba liczby mnogiej, z dużą pewnością mieszkańcy tego kraju,
prawdopodobnie nie tylko obecni, ale także przeszli oraz przyszli, choć nie jest
jednoznaczne czy wszyscy mieszkańcy, czy ci, którzy się nimi czują, czy też może
ci, którzy posiadają formalne obywatelstwo albo też obywatelstwo nieformalne,
nieformalnie potwierdzane przez tych mieszkańców, którzy z całą pewnością sta-
nowią nieusuwalną część owego podmiotu mnogiego] [podmiot zbiorowy wypowia-
dający się w liczbie mnogiej kontynuuje proces biologicznego istnienia].

Masz babo. Jeśli „my” to nie tylko mieszkańcy teraźniejsi, ale i przyszli, a może
i przeszli, to w jakim sensie „żyjemy”, skoro nie żyją (jeszcze albo już); i dlaczego
to jakieś nieżywe albo dopiero potencjalne „my” mówi nami, którzy żyjemy? Na-
prawdę, za co się człowiek nie weźmie, od razu stąpa po grząskim acz wciągają-
cym gruncie tanatologii, pocieszać się może jedynie myślą, że nie jest to jedynie
nasza narodowa specjalność. 

Próby przekładu pierwszych linijek Pana Tadeusza na Poezję Semantyczną
może od razu zaniechać, gdyż próbujący polegnie na słowie „Litwo”; jako że nie ma
ono, po prostu nie ma, swojego rzeczywistego znaczenia, mieści się w geografii
wyobraźni, ta zaś nie zna południka Greenwich.

Gdy Themerson przekłada na poezję semantyczną wyliczanki albo popularne
i żołnierskie piosenki, dokonuje niezwykłej sztuki. Poszukiwanie znaczenia oznacza
czasem jego utratę; a może raczej – unaocznienie tego, że źródłami znaczeń nie
zawsze są słowa, i że czasem istotniejsza jest praktyka ich wykonywania, a rytm
i rym to jest dopiero opium dla mas. Gdybym tylko mogła, poprosiłabym Stefana
Themersona o semantyczny przekład utworu „Ene due like fake, torba borba usme
smake”. I mnie się nawet wydaje, że „torba borba” to jest „Jak to na wojence ład-
nie” powiedziane najtrafniej. Ostatecznie zawsze lądujemy w tym samym miejscu:
równy krok, wspólny rytm, „i bęben gra nam dalej/ (...) i jedna myśl i słowo jedno/
(...)/ niesiemy kłosy lub nagrobek/ co mądry nam wywróży bęben/ gdy w skórę
bruków bije krok/ ten hardy krok co świat przemieni/ na pochód i na okrzyk je-
den” (Zbigniew Herbert, Pieśń o bębnie). Od razu należy jednak tutaj powiedzieć:
pokrewieństwo między Themersonem a Herbertem jest jednak nikłe. W prostych
słowach: Herbert jest całkowicie pozbawiony poczucia humoru, Themerson jest
pogodnym ironistą. Herbert to żółć. Themerson – bo ja wiem – five o’clock i to, co
Stanisław Brzozowski pisał o humorze brytyjskim: wielki śmiech jest heroizmem
wobec absurdu świata i wobec przemijania.

Psychodynamika oralności? Wolne żarty. Głupota raczej, zatopienie we wspól-
nym rytmie, który zwalnia od myślenia. Przypomina się tutaj fragment Uczty Kseno-
fonta, w którym jeden z uczestników zadaje drugiemu pytanie „czy znasz ludzi
głupszych od rapsodów”, a odpowiedź brzmi „z pewnością nie”.
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Zbiorowe uniesienia warto przemyśliwać, nawet jeśli okaże się to wszystko
źródłem zażenowania. Tupać, maszerować, wykrzykiwać, partycypować, wznosić
myśli i słowa, doznawać wzruszeń – tak, z czułością o tym Themerson pisze. Przy-
pominając, że zawsze we wspólnocie trwającej w uniesieniu jest ktoś, kto nagle się
ocknie, i wszystko to zobaczy, będąc w środku, jakby z zewnątrz. I będzie to trochę
jak podglądanie aktu, w którym cielesność i emocje wzięły górę nad intelektem.
Zdarza się, ale nie warto czynić z tego wzorca i normy.



   



1 Posługuję się wydaniem: S. Themerson, Generał Piesc i inne opowiadania, ilustrowała
F. Themerson, Warszawa 1980.
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„LA LA LA” – POSTSCRIPTUM DO BAYAMUSA
STEFANA THEMERSONA1

„jedna tylko ściana”

Pierwsze zdanie dotyczy pierwszego zdania Bayamusa i niech to usprawiedliwi
jego oczywistość: nie istnieje żaden Teatr Poezji Semantycznej, lecz jedynie
Theatrum Anatomicum. Tę podmianę sugeruje pytanie Bayamusa „co [który teatr]
chciałbyś zobaczyć” oraz odpowiedź narratora, że „oba” (s. 5).

Tu uwaga na marginesie: czy są oni, ci dwaj właśnie wymienieni, jedną i tą
samą osobą, podobnie jak dwa teatry okazują się – w jakimś samo kwestionującym
się sensie – jednym teatrem? Na rzecz tego podejrzenia przemawia kilka poszlak:
fakt, że urodzili się tego samego dnia (s. 27), że dziecko narratora okazuje się mieć
trzy nogi (s. 112), dziwne zachowanie dżentelmenów stojących przy wejściu do
Teatru Semantycznego, którzy jakby nie widzą Bayamusa (s. 65), jego nieobecność
podczas bottle party itd. Sprawa jednak nie jest jasna. Relacja między Bayamusem
a narratorem opiera się bowiem na tym, że ten pierwszy jest drugim, ale drugi nie
jest pierwszym, co stanowi zastosowanie ogólnej reguły rządzącej wszelkimi (nie)-
tożsamościami w tym tekście: liczą się tylko metamorfozy, ale są one nieostatecz-
ne, niecałkowite, nieprzechodnie. O konsekwencjach tej zasady i o niej samej będę
jeszcze wspominał, czy raczej dokoła nich krążył. Zresztą, właśnie to krążenie, na-
śladujące krążenie tej pozornie linearnej fabularnie opowieści, Bayamusa, stanowi
ważną część wymyślonej tu dla potrzeb tekstu Themersona hermeneutyki.

Wróćmy do przerwanego wątku: z odpowiedzi narratora, że pragnie odwiedzić
oba teatry, nie wynika oczywiście, że ostatecznie zobaczymy ów drugi teatr zamiast
pierwszego. Ale tak się właśnie stało (zob. rozdz. XI b) i warto zastanowić się nad
powodami owej podmiany. Tym bardziej że pierwsza prezentacja zasad Poezji Se-
mantycznej odbywa się wcześniej i gdzie indziej niż to się wydaje na pierwszy rzut
oka: jest nią opis burdelu. Miejsca które – wedle starej analogii – samo jest teatrem
(a prostytutki aktorkami). Po co więc ta cała wędrówka, której zapisem okazuje się
opowiadanie Themersona? Całą długa i okrężna droga, którą pokonują bohaterowie?
Czy aż tak męczącego pochodu i aż tyle zachodu wymaga wysiłek przekroczenia
„jednej tylko ściany” (s. 5) oddzielającej Teatr Anatomiczny od „innych pomiesz-
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czeń”? Jak długo trzeba iść, aby znaleźć się tam, gdzie od początku się jest? I jakaż
to dziwna droga! – „[ani] śladu nieba w górze ani śladu ziemi na dole” (s. 7). 

Na konieczności przejścia tej drogi polega krytyka racjonalizmu, której doko-
nuje Themerson. Jeśli Bayamus – tekst nieco rozwlekły, jakby alegoryczny, na-
śladujący schemat kompozycyjny powiastki filozoficznej, czyli oparty na swego
rodzaju mechanicznej, ale i złudnej, konkatencji – jest interesujący, to jako narracja
zwrócona przeciw sobie. Nie to, co Themerson utrzymuje na temat czegokolwiek,
lecz to, czego nie utrzymuje, nie twierdzi i nie uważa, jest w tym opowiadaniu
najciekawsze. Przez ponad 100 stron Themerson przechwala się, jak długo może iść,
nie dochodząc do asercji, a jedynie w przeciągły sposób, czyniąc z potrzeby asercji
swój główny postulat, by na koniec chyżo umknąć na wrotce, na jednej ze swych
trzech nóg, tej mieszczącej się pomiędzy dwoma pozostałymi. Nogi wyrosłej do-
kładnie w tym miejscu, które likwiduje zasada wyłączonego środka.

„Kiedy czytam nie oryginał, a przekład, mam uczucie, że autor nie może
mnie tak łatwo oszukać”

Ale tak naprawdę nie chodzi o przekład i o „nie oryginał”. Chodzi o to, że nie
wiadomo, co jest czym i co na co się przekłada. Pierwszy przykład przekładu, który
zostaje zademonstrowany podczas spektaklu w Teatrze Poezji Semantycznej, ten
będący tłumaczeniem wiersza Li Po, nie jest przekładem oryginału, lecz polskiego
przekładu tego wiersza. Jeśli zatem chodzi o wiersz Li Po, otrzymujemy dwa prze-
kłady, przekład i przekład przekładu, a nie dysponujemy oryginałem. Co ważne,
w przypadku przekładu polskiego przekładu Li Po na Poezję Semantyczną nie ma-
my właściwie do czynienia z przekładem, lecz, by rzec ściśle, nie wiadomo z czym...
Z paralaksą? – o ile wolno tu użyć terminu zaadaptowanego do poezji przez Tymo-
teusza Karpowicza. Z osobliwą z anamorfozą? – osobliwą, bo nie przyjmującą
właściwego kształtu z żadnego możliwego punktu widzenia, tak jakby nie istniało
miejsce, które można by zająć, aby od przekładu wrócić do oryginału. Wszystko
to sprawia, że tracimy pewność, do czego odnosi się określenie, „nie oryginał”. Po-
woduje, że skłonni jesteśmy powiedzieć, iż „nie oryginałem” jest przede wszystkim,
jeśli jest nim cokolwiek, oryginał. Mówiąc najprościej: na podstawie znajomości
„przekładu” nie ma sposobu, aby zidentyfikować tekst przekładany (który zresztą,
jak już wiemy, sam jest przekładem). Jak w tej sytuacji stwierdzić „oszustwo” i czy
wystarczy do tego znajomość zaledwie 46 języków, którą chwali się kluczowa
postać biorąca udział w bottle party, ów dziwny osobnik, który „miał wygląd dy-
rektora cyrku” (s. 94) i który wygłasza zdanie będące tytułem tego podrozdziału
moich rozważań? Raz jeszcze widzimy to samo: u Themersona „to samo” okazuje
się zawsze „czymś innym”. Choć niezupełnie, bo jakby tracąc swą określoność,
nie zyskuje nowej, lecz pozostaje w niełatwej do wyznaczenia strefie „pomiędzy”.
To jej alegorią są zapełniający świat Bayamusa mutanci.

Jeszcze inaczej. Wprawdzie Teatr Poezji Semantycznej okazuje się Teatrem
Anatomicznym, ale przecież żeby osiągnąć efekt dystansu, zawieszenia czy roz-
rzedzenia tożsamości wystarczyłby sam fakt, że mamy do czynienia z teatrem,
z odgrywaniem i udawaniem. Themersonowi to jednak nie wystarcza. Mamy teatr
w teatrze, a może teatr w miejscu teatru, a do tego nie wiadomo, który w którym?
Głównym zaskoczeniem zaserwowanym nam w tekście jest fakt, że spektakl Teatru
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Poezji Semantycznej odbywa się tak naprawdę w pomieszczeniu Teatru Anatomicz-
nego. Ale może coś innego powinno nas zaskakiwać bardziej: że istotne są jedy-
nie „drzwi, przez jakie wchodzimy” (s. 88). Okoliczność, że nieważne jest to, co jest
czym, albowiem nic nie jest czymkolwiek, a raczej dostatecznie mocno czymś, aby
stać się zaprzeczeniem czegokolwiek, lecz wszystko po trosze okazuje się trochę
czymś innym: „od siebie” i od swego przeciwieństwa. Co oznacza, że wchodząc
przez inne drzwi do tego samego pomieszczenia, znajdziemy się gdzie indziej,
a raczej: gdzie indziej, niż „gdzie indziej”, choć nie „tu”, gdzie już byliśmy.

A może dzieje się jeszcze inaczej? To prawda, że przekład okazuje się orygi-
nałem, oryginał przekładem, ale istota rzeczy polega na tym, że ostatecznie wszystko
jawi się jako „nie istota”, w języku Themersona: „nie oryginał”. Czyli już nie jako
„oryginał”, ale jeszcze nie jako „przekład”. Nie chodzi o to, że Poezja Semantyczna
istnieje niejako od razu w postaci przekładu, lecz o to, że osiąga swą „ścisłość”
i moc „definicji” w fantasmagorycznych metamorfozach, czy też, jeśli powiemy to
z przyganą, w „sztucznych, scholastycznych łamigłówkach” (s. 98). W tej sytuacji
zamiast pytać, „Czym jest poezja semantyczna?”, lepiej zapytać „Czym (jeszcze)
może nie być?”. W macierzystym kontekście Themersona, tego trochę pogrobow-
ca, a trochę dinozaura awangardy, ważne okazuje się to, że „Poezja Semantyczna
nie jest układaniem wierszy w bukiety kwiatów” (s. 101). Cóż na to odpowiedzieć?
Być może. Ale wcielając się w postać widza Teatru Poezji Semantycznej, trochę
naiwnego, bo niewiedzącego, gdzie tak naprawdę się znajduje, powiedziałbym, że
ważniejsze okazuje się to, że nie staje się ona też czymś innym niż „układaniem
wierszy w bukiety kwiatów”.

A może należy powiedzieć tak: kobieta (Bayama) przemienia się w mężczyznę
(Bayamusa), a ten mężczyzna w kogoś kolejnego (narratora?), lecz trudno orzec,
w kogo dokładnie, albowiem ostateczną odpowiedź na pytanie o jego tożsamość
stanowi chyża ucieczka na wrotce kończąca narrację, ale raczej otwierająca ją, niż
domykająca. Zwróćmy uwagę na pierwszą charakterystykę Poezji Semantycznej,
tę daną we fragmencie o burdelu, czyli m.in. na ostentacyjne, tautologiczne, długie
wyliczenie, które w scholastyczny sposób mówiąc wciąż to samo, wytwarza efekt
dziwności i odrealnienia. Owo wyliczenie, w swej intencji, stanowi przeciągłe
wezwanie do tego, aby znaki, odłączające się od swych desygnatów, na powrót
z nimi związać. „A jednak te słowa istniały; czy nam się to podoba, czy nie, istniały
one tak samo realnie, jak realnie istniał właściciel domu podnajętego lokatorom;
i tak samo realnie, jak istniała osoba urzędowa wyznaczona do przewodniczenia
w sądzie, do wysłuchiwania stron i wydawania wyroków; i tak samo realnie, jak
realnie istniało stowarzyszenie osób uformowane w celu dostarczania elektrycz-
ności” – itd., itd. Wyliczenie to zdaje się nie mieć końca, choć przecież samo po-
wołanie się na „osobę urzędową” nadaje mu powagi i stanowczości, a im bardziej
staje się „dorzeczne”, tym bardziej okazuje „niedorzeczne”; ostatecznie sprawia
wrażenie, że niejako nie wierzy samo w siebie, w siebie się zapada, poddaje ko-
lapsowi, kończąc się słowami mówiącymi, że słowa istniały „tak samo realnie,
jak realnie istnieje Bayamus i jego dziewczyna” (s. 52–53). Domyka się zatem
czymś, co można by nazwać „wywrotką” po zbyt szybkiej jeździe. Albo poślizgiem,
poprzez który i w ruchu którego rzeczywistość niepostrzeżenie przestaje być prawdą,
ale nie staje fałszem. Jeśli jednak staje się fikcją, to czym jest fikcja? 

Słowem, Poezja Semantyczna, w skrócie „P. S.” (s. 69), występuje jedynie
w formie postscriptum do oryginału, który się nie odnalazł; podobnie jak kończące
Bayamusa bottle party stanowi swego rodzaju postscriptum do właściwej fabuły
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opartej na figurze koła, przy czym to, co zostaje dopowiedziane, okazuje się waż-
niejsze – jak zobaczymy – od głównego toku wyjaśnień.

„to nie jest rzecz, o której pan mówi”

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wykład poezji semantycznej nie utrzymuje się
długo. Zresztą i tak jest bezprzykładnie zawikłany poprzez wyjaśnienia dawane za
pomocą przykładów przekładów. Szybko uzyskuje „rozwinięcie” (s. 97) w ustach
owego kogoś, kto nie wiadomo, kim jest, zwanego „dyrektorem cyrku”, ale mówią-
cego jak profesor. Postaci animującej kolejny spektakl (choć już nie w teatrze),
grającej w nim i do gry wciągającej innych. To, co ten ktoś mówi, można nazwać
nieprecyzyjnie wykładem „Poezji Empirycznej”. Ale nie jest on „rozwinięciem”
czegokolwiek. Co więcej, najwyraźniej wszystko to, co ów dyrektor-nie-dyrektor
opowiada, nudzi i irytuje autora koncepcji Poezji Semantycznej: „spytałem, znudzo-
ny jego wywodem” (s. 98), „odrzekłem, ociągając się” (s. 96). Tak jakby narrator
przedkładane mu „rozwinięcie” uważał bardziej za „wywinięcie” niż za rozwinię-
cie... Co ciekawe, również jego własny wykład został odebrany brawami, które
„czasami były [...] jakby ironiczne” (s. 84). Czyli jakie? Pomińmy to. Dość, że owej
dziwnej ironii-nie-ironii odpowiada znudzenie narratora wysłuchującego wykła-
du dyrektora-nie-dyrektora na temat swego własnego wykładu, przy czym relacja
między oboma wykładami polega na tym, że ten pierwszy to rozwinięcie-nie-
-rozwinięcie pierwszego. Czyli ponownie nie ostaje się nic, co by nie zostało wzięte
w cudzysłów. Słowa wyjęte z czyichś ust zostają włożone w inne, multiplikując
i zacierając swoje modalności.

Tę wyliczankę, opisy metamorfoz czy „niedowcieleń”, można by ciągnąć długo.
Nie sposób zaś zatrzymać. Owszem, można by krzyknąć, „Nie mów nonsensów”!
– ale wiemy, że u Themersona zdanie to wypowiada ktoś, kto sam jest „nonsensem”,
mutant, któremu „głowa rosła [bez pośrednictwa szyi prosto] pomiędzy ramiona-
mi” (s. 104). Wolno też zaproponować „spytajcie policjanta, który tam stoi na rogu”
(s. 39). Ale nie ma takiej policji, która powstrzymałaby ruch znaczeń u Themersona.
Policjant okazać się może w najlepszym razie cokolwiek otępiałym przedstawi-
cielem prawa (wyłączonego środka) powtarzającym w kółko „to nie jest rzecz,
o której pan mówi” (s. 40). Wszystko natomiast u Themersona przebiega wedle
innego prawa, innego (osobliwego) nakazu: musisz zrobić mi moje dziecko (por.
s. 111: „to jest, że pan powinien, że pan musi zrobić jej moje dziecko. Błagam
pana!”). Ale – jak dokonać tego wyczynu? I czy to będzie z konieczności mutant?

A może – idąc za ruchem tekstu, który jest jednocześnie swoją własną meta-
forą oraz metaforą ruchu interpretacji – powinniśmy zapytać inaczej: jak robić, żeby
tego nie zrobić?

„ktoś, komu mówiono, nie wstyd ci?”

Poezja semantyczna ma być „wiedzą” (s. 95), „mieć jedno i tylko jedno zna-
cznie” (s. 69), stanowić „uniwersalny poemat” (s. 68), przedstawiać „definicje”
i „słowa ścisłe” (s. 54), emitować „rentgenowskie promienie właściwej definicji”
(s. 102) etc. Jeśli tak, to rzeczywiście najlepiej byłoby ją prezentować pod szkie-
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letem, w Teatrze Anatomicznym. O Poezji Semantycznej wolno by też powiedzieć
to, co narrator (ironicznie) mówi o szkielecie wiszącym nad sceną: „Piękna to by-
ła robota” (s. 7). Tak czy owak, z pewnością mamy do czynienia z rodzajem „tak
zwanej awangardowej” (s. 13) poezji. Jej istotę stanowią dwa typy nadziei: „Roz-
bić!” (s. 54) oraz „zacząć od nowa” (s. 72). Oczywiście, tekst Themersona bardziej
przekonuje, gdy szydzi z nadziei, niż gdy się jej poddaje.

Jak wiemy, publicznością w Teatrze Poezji Semantycznej są mutanci, a ludzie
tak zwani normalni to na ich party odstępstwo od normy. Ale to, co robi tekst
Themersona, wydaje się o wiele bardziej wyrafinowane niż proste kontrasty, którymi
się skądinąd żywi. Kolejnym (po wspomnianej dysproporcji) z tych kontrastów jest
poziomo-pionowa metoda tworzenia Poezji Semantycznej. Następnym te miejsca
poematów zawartych w Bayamusie, które można by nazwać poezją konkretną. Owe,
powiedziałbym, niekonkretne figury figur konkretu; nieuchronnie przecinające się
proste, biegnące w nudnej, banalnie zorientowanej przestrzeni; zmienna typografia
rozcinająca wspaniałe powikłanie narracji, zakorzeniająca w przestrzeni kartki no-
madyczne, umykające watahy sensu. Jakie to staroświeckie i przeciw-skuteczne!

Obok tego, co złudnie proste; obok tego, co bujne i poplątane; obok tego, co
przestarzałe – jest w Baymusie coś jeszcze. Coś, co istotnie wydaje się prawdzi-
wie przeraźliwe, i co jakby się w nim nie mieści – mimo całego splątania i całej
nieokreśloności. Coś, co jest „zupełnie proste i zupełnie normalne” (s. 25). Ciało.
Ściślej i bardzo skrótowo: nie tyle ciało mutanta, ile ciało kaleki (nie mam tu
miejsca na rozważania dotyczące „statusu mutanta”). A więc, na przykład, opowieść
o studentach wyrzucających w Warszawie w 1924 roku z tramwaju człowieka – za
to, że jest Żydem. W wyniku czego traci on nogę. Te dwa dyskursy: o człowieku
kalekim, jednonogim, oraz o istocie trzynożnej, Bayamusie, jakoś dziwnie współ-
istnieją u Themersona. Na takiej zasadzie, na jakiej nasza pewność, że dwóch lu-
dzi ma razem cztery nogi zostaje potwierdzona, a zarazem odrzucona w sposób
raz bolesny, a raz groteskowy; jednocześnie tragiczny i zabawny.

Zatrzymajmy się przy innym jeszcze motywie. Scenie, kiedy „dyrektor cyrku”
jakby wypada ze swej roli i zaczyna wygłaszać wspaniały poemat o rozpaczy prze-
śladowanych, wypychany z narracji przez okrzyki słuchaczy-mutantów. Mutan-
tów, którzy nagle przemieniają się w obrzydliwe figury antysemitów: „Stul pysk!
– karzełek staruszek powiedział”, „Żyd! – zawołał młody facet, który miał siedem
palców u ręki”, „A co, może Go nie sprzedał? – zrośnięte bliźniaczki zawołały”
(s. 100). Pomiędzy tymi okrzykami z trudem znajdują miejsce dla siebie inne słowa,
prawdziwa poezja, która nie jest Poezją Semantyczną; poezja przedstawiająca
empirię, ale niemająca wiele wspólnego z tą „poezją empiryczną”, która miałaby być
„rozwinięciem” Poezji Semantycznej. Poezja ciała, cielesności, z cielesności (cytuję
tylko fragmenty):

 
Ktoś, komu mówiono, nie wstyd ci? Ten brudny Żyd Izaak
ma lepszy stopień z geografii niż ty;
ktoś, komu mówiono: nie bądź taki głupi jak ten Żyd Jojne;
albo: nie bądź taki arogancki jak ten Żyd Chaim;
albo: nie bądź taki tchórz jak ten Żyd Mendel 
[...]
ktoś, kogo uczono: to jeden z nich, Żyd imieniem Judasz,
sprzedał słodkiego aryjskiego Jezusa; 
(s. 100)
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Na czym polega różnica między Pijąc przy księżycu Li Po, a także jego se-
mantycznym przekładem, a zacytowanym tu wierszem? Czyli – między dwoma ro-
dzajami estetyzowania, dwoma rodzajami Poezji Semantycznej (która u Themersona
przekłada się niejako sama na siebie); między – ostatecznie – dwoma rodzajami
metafizyki, tej opierającej się na autorytecie logiki (definicje) oraz wspartej na
autorytecie tak zwanej empirii – a poezją, która sytuuje się poza wyłuszczonymi
alternatywami? Jest to kluczowe pytanie. Wbrew temu, co twierdzi dyrektor-nie-
-dyrektor, ale zupełnie w zgodzie z tym, kim jest, zgodnie z jego „statusem ontolo-
gicznym”, poezja to coś innego niż demistyfikacja „mistyfikujących aureol” (s. 54)
– czymkolwiek by one były – dokonywana w nadziei dotarcia do „nagiej realnej
prawdy” (s. 54) lub „pozalingwistycznej rzeczywistości” (s. 101). Relacja między
wnętrzem a zewnętrzem w przypadku poezji okazuje się o wiele bardziej skompli-
kowana. To właśnie pokazuje przywołany poemat – a zatem udowadnia, że nie mają
racji ani narrator/Bayamus, ani „dyrektor cyrku”.

To prawda, niekiedy Themerson stosuje pewne otrzeźwiające i orzeźwiające
zabiegi, które uwodzą i zwodzą. Wtedy gdy aranżuje dyskusję, w której pada zdanie
„Zatwardzenie rujnuje pańskie samopoczucie, ponieważ wytwarza przekrwienie
pańskiej wątroby” (s. 60). Gdy wyróżnia odmiany sztuki za pomocą kryterium ana-
logiczne do bólu po ugryzieniu (s. 18–19). Kiedy każe narratorowi po wyjściu
z Teatru Poezji Semantycznej zmoczyć się własną uryną podczas wielce kultural-
nej i uprzejmej rozmowy (s. 85–86). Krążąc wokół tych zdań, można by osnuć
kuszącą interpretację i potraktować Bayamusa jako tekst samozwrotny, w sensie:
skierowany przeciw sobie, a więc bardzo awangardowy w duchu i metodzie. Ale
wciąż teleologiczny: to znaczy rozważający różne sposoby na demistyfikację w na-
dziei dotarcia do tego, co pierwotne. Jednak to właśnie ta nadzieja zostanie wy-
kpiona, bo przecież wszystkie przywołane fragmenty posiadają niepewną modalność,
usytuowane są w wielokrotnych nawiasach, włożone w czyjeś usta itd. W ten sposób
tekst Themersona podważa nadzieję, że ciało można niejako wnieść do języka,
dokonując na słowach jakiś demistyfikujących zabiegów, ale pokazuje też, że wcale
tego robić nie trzeba, bo język jest już zawsze w ciele zanurzony.

Można to objaśnić nieco inaczej, odwołując się do „kluczowego” dla Bayamusa
określenia „Poezja Semantyczna”. Kluczowego w cudzysłowie, bo uważam, że nie
ma ono większego znaczenia – ma tylko takie, jakie posiada gra, którą inicjuje
i w której uczestniczy. Otóż jest to określenie, jak łatwo zauważyć, tautologiczne
i oksymoroniczne jednocześnie. Kategoria „poezji semantycznej” nie oznacza by-
najmniej, że istnieje „poezja niesemantyczna”, lecz że ona nie istnieje, że nie jest
prawdziwą poezją. W związku z tym „poezji semantycznej” odpowiada po drugiej,
negatywnej stronie, „niepoezja niesemantyczna”. Innymi słowy, poezja, o ile jest
poezją, zawsze pozostaje „semantyczna”, czyli coś znaczy. Oto tautologia. Co to
jednak znaczy – znaczyć? U Themersona: odnosić się do czegoś, co sytuuje się po-
za językiem. Z tego powodu „poezja semantyczna” to oksymoron, gdyż nigdy nie
wystarcza samej sobie, zawsze pozostaje odniesiona do czegoś, co nią nie jest i co
niejako stoi poza nią (i na nią czeka, choć jej nie potrzebuje; to ona potrzebuje tego
czegoś, rzeczywistości, aby być sobą). Słowem, Poezja Semantyczna zawsze jest
semantyczna, o ile chce być poezją, ale jednocześnie nigdy nie jest poezją, bo nigdy
sama sobie nie wystarcza. Nie ma w tej sprzeczności nic zaskakującego. Themerson
gra w grę awangardy: poglądowi, że poezja nie odnosi się do niczego poza nią sa-
mą i znaczy tylko na mocy mechanizmów wewnątrzjęzykowych, przeciwstawia
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pogląd, że poezja „oderwała się” od „nagiej, realnej prawdy” (s. 54). Jednak wielki
poemat „dyrektora cyrku” mówiący o bólu ciała podważa tę alternatywę: ponow-
nie sięga do języka zabrudzonego potocznym użyciem, wymiętego, porwanego,
ekspresywnego, skostniałego, a także do mechanizmów mowy potocznej. Ukazuje
„świat oglądany tak, jakbyśmy go widzieli po raz pierwszy” (s. 102), ale nie dzięki
odarciu go z zasłon i zniekształceń, ale wraz ze wszystkimi zasłonami i zniekształ-
ceniami, a więc nie pochwala schodzenia od powierzchni w głąb, lecz proponu-
je poziomy ruch zacierania granic, modalności i tożsamości. I takim zacieraniem
sam jest. Poezja, która w ten sposób się rodzi, okazuje się zbyt ekstrawagancka
jak na publiczność Teatru Poezji Semantycznej.

„słowa pogubiły znaczenie, nie były już dla niej niczym więcej niż jakimś
la la la”

Tym zdaniem narrator opisuje swój sprzeciw wobec faktu, że „wszyscy gubimy
znaczenia słów, jakich używamy, zadowalamy się utartymi, przyjętymi formuła-
mi” (s. 51). Bayamus ostatecznie to nie tyle sprzeciw wobec tego procesu gubienia,
ile raczej sprzeciw wobec sprzeciwu, co jednak nie prowadzi, na wskazywałaby
prawa logiki, do punktu wyjścia, do pochwały „przyjętych formuł”. Przecząc sobie,
a raczej wypierając się na równi każdej afirmacji i każdej negacji, Bayamus poka-
zuje, że poezja nie ma przymiotników (nawet tak dziwnych jak „semantyczna”).
Demonstruje, że nie znajdziemy tego, co ponoć zagubiliśmy, bo ani tego nie mie-
liśmy, ani nie potrzebujemy. Sugeruje, że ostatecznie posiadamy niewiele więcej niż
owo „la la la”. I że nie jest to wcale mało.



   



 * Roma Sendyka, Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsa-
mościowych, Universitas, Kraków 2015, 451 s. Przy cytatach z recenzowanej pracy podaję numery
stron w nawiasach.

Tytuł recenzji to trawestacja komentarza Sendyki dotyczącego „sobąpisania” Michela Foucaulta,
por.: „Pisanie tego rodzaju trzeba więc rozumieć jako niewydzielone z praktyk cielesnych, z żywego
życia; to taki rodzaj tekstów, z którymi – ogólnie rzecz ujmując – nie poradzi sobie formalista” (s. 285).

1 Narracja i tożsamość, t. 1–2, red. Włodzimierz Bolecki, Ryszard Nycz, IBL PAN, Warszawa
2004.
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R E C E N Z J E  I  P R Z E G L Ą D Y

TEKSTY, Z KTÓRYMI NIE PORADZI SOBIE FORMALISTA* 

Nową książkę Romy Sendyki warto czytać w kontekście dwutomowej antologii,
która kilkanaście lat temu wyznaczyła horyzont w polskich badaniach antropolo-
giczno-literaturoznawczych; myślę o Narracji i tożsamości1. Autorzy prezentowali
w niej utwory autobiograficzne, które zrywały z linearnym, teleologicznie ustruktu-
rowanym modelem rekapitulacji i proponowały ujęcie odmienne: fragmentaryczne,
niechronologiczne i niepodlegające przymusowi integracji temporalno-kauzalnej.
Dowartościowano zatem te formy wypowiedzi intymnej, które były zbieżne z kon-
cepcją tożsamości niesubstancjalnej. Sendyka postępuje podobnie i narracyjną
„kulturę ja” przeciwstawia (waloryzowanej jednoznacznie pozytywnie) nienarra-
cyjnej „kulturze siebie”.

Badaczka, inspirując się manifestem Galena Strawsona Against Narrativity
(2004), określa „kulturę ja” jako diachroniczną, tj. zakładającą istnienie niezmien-
nej istoty psychicznej, która przygląda się sobie w procesie autoanalizy. „Kulturę
siebie” nazywa z kolei epizodyczną, tj. wyrastającą z niewiary w istnienie takiej
homogenicznej jedności psychicznej, która mogłaby zostać opowiedziana w trybie
spójnej narracji. W praktyce pisanie siebie jest przede wszystkim „odpowiadaniem
na pytanie, czym są dla mnie przedmioty (kultury), procesy społeczne, inne jaźnie”
(s. 77). Teoretyczna konstrukcja tej opozycji (pisanie o sobie i pisanie siebie) jest
przejrzysta, mniej klarownie zarysowują się jej praktyczne konsekwencje. „Strawson
– pisze Sendyka – nie poświęcił miejsca, by pokazać, jaką alternatywę w obszarze
reprezentacji (tekstowej czy innomedialnej) mieliby zwolennicy koncepcji epizo-
dycznej, co natychmiast wytknęli mu włączający się do dyskusji narratywiści”
(s. 389). Dopowiedzmy – czego autorka ze zrozumiałych względów nie robi – że
książka Od kultury ja do kultury siebie jest próbą wypełnienia tej luki.

Ideowymi patronami „kultury siebie” będą przeto hermeneuci na czele
z Nietzschem i Heideggerem, jak również psychoanalitycy; szczególnie ci, którzy
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krytykowali autonarracyjne formy terapii ze względu na ich autoiluzoryczny
– a przez to nieetyczny – wymiar. Po stronie Sendyki nie staną z kolei psycholo-
dzy i terapeuci, którzy od lat dziewięćdziesiątych lansują w Polsce autonarrację
jako skuteczną metodę socjalizacji jednostki i leczenia jej zaburzeń. Krakowska
badaczka twardo stoi na stanowisku, że narracyjne formy autoprezentacji są „prze-
ciwintuicyjne” i „ekstrawaganckie” (s. 382).

Sendyka już na wstępie zarysowuje koncepcję podmiotu alternatywną dla ego
cogito. W pierwszym rozdziale, niewątpliwie cennym i kluczowym dla całej książ-
ki, badaczka rekonstruuje dzieje teorii self w anglosaskiej socjologii i opisuje jej
recepcję Polsce. Spośród istniejących tłumaczeń (np. jaźń, sobistość, sobie) wy-
biera formę siebie, powołując się m.in. na autorytet Brzozowskiego. W Aneksie
do pierwszego rozdziału obudowuje teorię siebie kontekstami filozoficznymi, psy-
chologicznymi i neuronaukowymi. Chce udowodnić, że przedstawiciele różnych
dziedzin i orientacji światopoglądowych (m.in. Damásio, Kohut, Jung, Metzinger,
Braidotti) – pisząc o self, Selbst czy soi – mieli (jeśli nie to samo na myśli) zbieżne
intuicje.

W kolejnych rozdziałach autorka prezentuje mniej lub bardziej znane kon-
strukcje teoretyczne oraz ich praktyczne realizacje i wpisuje je w obręb (zataczającej
coraz szersze kręgi) „kultury siebie”. Stawką jest zaprojektowanie pewnej ahisto-
rycznej wspólnoty eseistów, filozofów, pisarzy i badaczy, których łączy pisanie
(o kulturze) siebie. Ahistorycznej, ponieważ nie można tu mówić o zobiektywizo-
wanym nurcie, jakim – w obrębie „kultury ja” – była chociażby tradycja Bildung.
Kategoria siebie funkcjonowała w różnych warunkach historyczno-kulturowych,
co nie czyni z niej spójnego pola odniesień, ale tym samym potwierdza tezę ba-
daczki. Wszak „sobąpisanie” – w przeciwieństwa do pisania o sobie – nie ma być
tradycją sankcjonowaną zwyczajem, ale trwałą i naturalną dyspozycją człowieka,
z której niektórym oryginalnym myśliciel(k)om udało się zrobić twórczy użytek.

I tak – jeśli pojęcie doświadczenia rozumieć, za Nyczem, jako „specyficzną
interakcję pomiędzy jednostką a otoczeniem” (s. 118) – to implikuje ono istnienie
podmiotu opisywanego właśnie w koncepcjach siebie. Zalążki takiego myślenia
o podmiocie i doświadczeniu odnajduje badaczka w eseistyce Montaigne’a, a tak-
że Emersona i Benjamina. O tym, jak istotne dla koncepcji Sendyki są kwestie
przekładowe, dowiaduje się czytelnik z rozdziału poświęconego twórczości Marie
de Gournay. Greenblattowska kategoria self-fashioning, przełożona na język polski
jako „autokreacja”, zyskuje w książce Sendyki nowe tłumaczenie: „tworzenie-
-siebie”. O ile próba wpisania pomysłu Greenblatta w obręb „kultury siebie” nie
budzi zastrzeżeń, o tyle pojawia się wątpliwość, czy w związku z tym „kulturze
siebie” podlegają – tak dobrze zadomowione w Polsce – inne praktyki autokrea-
cyjne. Takich wątpliwości nie budzi już zastosowanie mało znanej, psychoanali-
tycznej koncepcji sutury do manifestu Frantza Fanona. Przekonujący jest również
esej poświęcony teorii autopojezy, którą to kategorię badaczka odnosi do twórczości
Virginii Woolf.

Rozdziały zgromadzone w drugiej części książki mają być wykazem poten-
cjalnych „technik siebie”, ale w praktyce nie różnią się od rozdziałów z części
pierwszej. Bohater pierwszego z nich, Michel Foucault, jest ważnym sojusznikiem
Sendyki – nie tylko jako autor Troski o siebie. Jego koncepcja „sobąpisania”, jak
również reinterpretowane przezeń pojęcia parezji i hypomnematów, dobrze pasu-
ją do projektowanej przez Sendykę „kultury siebie”. Autor Historii seksualności
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2 Michał Paweł Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Sic!, Warszawa
2001, s. 20, cyt. za Roma Sendyka, Od kultury ja..., s. 313.

jest również intelektualnym patronem rozdziału poświęconego Tadeuszowi Ko-
mendantowi. Pośród najoryginalniejszych rozdziałów książki należy umieścić dwa
ostatnie poświęcone ekfrazie i enumeracji. Analizując eseje Herberta, Bieńkowskiej
i Bieńczyka badaczka opisuje „ekfrazowanie” jako przeglądanie się w przedmiotach
(obrazach) niczym w lustrze; esej byłby więc zapisem spojrzenia autora odbitego
w obiekcie. Równie ciekawa jest koncepcja wyliczenia (listy), która funkcjonuje
u Sendyki jako przeciwieństwo (auto)definicji. Na świadków powołani zostali
Barthes, Sh)onagon i Sontag.

Na przestrzeni całej książki teksty literackie – a raczej implikowana w nich
ideologia ich autorów – interesują Sendykę o tyle, o ile są przejawami „kultury
siebie”. Interpretacje nie budzą zastrzeżeń, rodzą jednak wątpliwość, w jakim
stopniu zastosowane instrumentarium ujawnia twórczy potencjał analizowanych
utworów, a w jakim sprowadza je do roli argumentów w wywodzie. Same rozwa-
żania teoretyczne pozostają zaś miejscami na zbyt wysokim stopniu ogólności. Ba-
daczka określa np. właściwy Komendantowi „rekursywny, ponawiany, cyrkularny
proces autopojetyczny” metaforą „pozbawiania twarzy”. Odwołuje się przy tym do
eseju Michała Pawła Markowskiego, który definiował „od-twarzanie” następu-
jąco: „chcę pozbyć się twarzy i przywdziać nowy wizerunek, muszę odważyć się
odtwarzyć, bo nie mogę być sobą, będąc nieustannie kimś innym”2. Markowski
programowo nie podaje źródeł cytowań, przypomnijmy więc w jego imieniu, że
metaforą „od-twarzania” posłużył się przedtem Paul de Man w eseju Autobiography
as a De-facement (1979). U de Mana tytułowe od-twarzanie (dziejów jednostki
i zarazem deformacja jej samej) jest konstytutywną właściwością autobiografii, która
bez wątpienia przynależy do „kultury ja”, podczas gdy u Sendyki „od-twarzanie” ma
znamionować opozycyjną względem tamtej „kulturę siebie”.

Książka Sendyki jest w ogólności wieloaspektowym zarysem „kultury siebie”:
omówieniem jej zaplecza filozoficzno-socjologicznego i wskazaniem możliwych
konotacji i konkretyzacji („technik siebie”). Autorka wchodzi w rolę raczej kody-
fikatorki niż teoriotwórczyni: jej wielką zasługą jest systematyzacja teoretycznych
i praktycznych ujęć siebie. Konsekwencja, z jaką stosuje wprowadzane w kolejnych
rozdziałach narzędzia teoretyczne, budzi respekt, ale też utrudnia czytanie na wy-
rywki. Nieprzygotowany czytelnik mógłby np. mieć kłopot ze zrozumieniem jed-
nego z końcowych rozdziałów, w którym badaczka zastanawia się, jak „zrozumieć
autopojezę siebie w obrębie ekfrazy w hypomnematach” (s. 346).

Pozycja Od kultury ja do kultury siebie wpisuje się niewątpliwie w nurt „no-
wej humanistyki”, w ramach której postuluje się m.in. zastąpienie dualistycznych
kategorii uniwersalnych (wymuszających wybór typu albo-albo) kategoriami
aporetycznymi (typu zarówno-jak), choć jednocześnie sama „nowa humanistyka”
zbudowana jest w ostrej opozycji do humanistyki klasycznie nowoczesnej. Sendyka
także porusza się w obrębie dyskursu apofatycznego: „kultura siebie” jest u niej
tym, czym nie jest – „wyczerpana nadmierną eksploatacją” (s. 8) – „kultura ja”.
Dlatego pewną wątpliwość budzi np. krytyka binaryzmu w koncepcji Galena
Strawsona (s. 387), jak również pluralistyczne z ducha zapewnienia, że siebie jest
tylko „jednym z wielu alternatywnych modeli tożsamości” (s. 390). Po lekturze
książki można raczej odnieść wrażenie, że wybór którejś z „technik siebie” jest
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 * Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje literatury skandynawskiej, red. Tadeusz Szczepański,
współpr. Lech Sokół, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2015, 432 s.; autorzy artykułów: Lech Sokół,
Tadeusz Szczepański, Ewa Partyga, Jan Balbierz, Paulina Rosińska, Jolanta Kucharska, Jakub Pyzik,
Magdalena Koszalińska, Agnieszka Stróżyk, Katarzyna Gąsior, Małgorzata Kozubek, Monika Samsel-
-Chojnacka, Peter Schepelern, Casper Tybjerg, Anna Estera Mrozewicz, Piotr Zwierzchowski, Agata
Ciastoń, Alicja Helman, Grażyna Stachówna, Piotr Skrzypczak, Włodzimierz Karol Pessel, Sebastian
Jakub Konefał, Patrycja Włodek, Ewa Mrozek-Sadowska, Zuzanna Kurlikowska, John Sundholm.

obecnie jedynym rozwiązaniem dla intymisty, który zechciałby uchronić się przed
zarzutem naiwności. Sposób sformułowania tytułu – sugerujący raczej chęć doko-
nania zwrotu niż poszerzenia pola możliwości – sprzyja takiemu odczytaniu.

Jednym z założeń książki Od kultury ja do kultury siebie miała być prezen-
tacja tekstów, które opierają się formalistyczno-narratywistycznym konkretyzacjom
(s. 391). Praca Romy Sendyki ma jednak wymiar głównie antropologiczny, a nie
literaturoznawczy. Skłania do przeprowadzenia niełatwego i zarazem doniosłego
eksperymentu – wyjścia poza ja. Za tym eksperymentem kryje się przekonanie, że
istnieje jakaś prawdziwsza, naturalniejsza, krótko mówiąc, bardziej autentyczna for-
ma wypowiedzi intymnej. Dlatego też trudno sobie wyobrazić, że książka Sendyki
mogłaby się ukazać w serii innej niż „Horyzonty Nowoczesności”.

Artur Hellich
(Uniwersytet Warszawski)

SEANS LITERATURY SKANDYNAWSKIEJ* 

Publikacja zbiorowa pod redakcją Tadeusza Szczepańskiego przy współpracy
z Lechem Sokołem Od Ibsena do Aho. Filmowe adaptacje literatury skandynawskiej
to podróż przez historię skandynawskiego kina. W kolejnym tomie serii „Literatura
na ekranie” nie znajdziemy jednak analizy popularnych obrazów Ingmara Bergmana
czy Larsa von Triera, lecz opowieść o filmach opartych na pracach autorów nor-
dyckich. Jest to zatem pierwsze tak obszerne wydawnictwo skupiające się wyłącznie
na tym aspekcie, dobrze zresztą opracowanego, skandynawskiego kina. Wśród takich
publikacji na rynku polskim należy przede wszystkim wymienić pozycję Aleksand-
ra Kwiatkowskiego Film skandynawski. Fakty, dzieła, twórcy (Warszawa 1986),
którą można nazwać kompendium wiedzy o filmie skandynawskim, jednak w posta-
ci leksykonu – choć pojawiają się tam obrazy nakręcone na podstawie utworów
literackich, nie są omówione szerzej, poza krótkim wstępem do każdego z rozdzia-
łów książki. Drugim wydawnictwem poświęconym zjawisku kina skandynawskiego
jest specjalne wydanie „Kwartalnika Filmowego” (2002, nr 39–40), w którym
dominuje jednak postać Bergmana, ale pojawiają się także teksty poświęcone
adaptacjom filmowym: Tadeusz Szczepański pisze o Pannie Julii Alfa Sjöberga,
natomiast John Sundholm o filmie Juha Aki Kaurismäkiego. Publikacja ta jest rów-
nież bogata w szeroko pojęte odniesienia kulturowe oraz polsko-skandynawskie



Recenzje i przeglądy 181

aspekty w świecie filmowym. Na rynku polskim są również dostępne dwie pozycje
wydawnictwa Ha!art: Kino Norwegii (Wrocław 2011) oraz Nowe kino szwedzkie
(Kraków 2009), które przedstawiają kinematografię obu krajów, uwzględniając filmy
dokumentalne czy krótkometrażowe.

Trzeba powiedzieć, że recenzowana publikacja jest dziełem specjalistów – Ta-
deusz Szczepański to historyk filmu i znawca kina skandynawskiego, autor publi-
kacji poświęconych przede wszystkim twórczości Ingmara Bergmana, ale także
innego szwedzkiego reżysera, Carla Theodora Dreyera, zajmuje się analogiami po-
między twórczością Bergmana a filmami Kieślowskiego. Z kolei profesor Lech
Sokół to znawca historii i teorii teatru, również skandynawskiego, wykładowca
literatury skandynawskiej na Uniwersytecie SWPS i autor rozpraw o Auguście
Strindergu, a także jego związkach z twórczością Witkacego. Obaj badacze pub-
likowali swoje teksty na łamach „Kwartalnika Filmowego”, natomiast Od Ibsena
do Aho... jest ich pierwszą wspólną publikacją książkową. Zaproszeni do współpracy
inni badacze to nie tylko filmoznawcy i literaturoznawcy, ale też skandynawiści,
kulturoznawcy i teatrolodzy.

Autorzy tekstów uwzględnili jedynie te adaptacje filmowe, które zostały zrea-
lizowane przez Skandynawów i opierały się na powieściach czy dramatach autorów
skandynawskich. Wydawnictwo podzielone jest na sześć rozdziałów, poświęconych
kolejno: Szwecji, Danii, Wyspom Owczym, Norwegii, Islandii i Finlandii, przy
czym produkcje międzynarodowe bądź adaptacje dzieł autorów o narodowości in-
nej niż narodowość realizatorów zaklasyfikowane są do rozdziału poświęconego
ojczyźnie reżysera danego obrazu. W obrębie rozdziałów o kolejności omawianych
filmów decyduje chronologia, zatem w przypadku Szwecji narracja rozpoczyna się
kinem niemym, a kończy trylogią Millenium. Każdy autor koncentruje się w swo-
im tekście na jednym utworze, nierzadko kilkakrotnie przenoszonym na srebrny
ekran; w tomie znaleźć można również artykuły poświęcone ekranizacji dorobku
jednego artysty, na przykład Astrid Lindgren. Autorzy skupiają się przede wszystkim
na podobieństwach i różnicach między „oryginałem”, jakim jest literacki pierwo-
wzór, a jego adaptacjami, jak też między kilkoma adaptacjami tego samego dzieła.
Na każdy tekst składa się streszczenie fabuły/akcji omawianego dzieła oraz wnikliwa
analiza społeczna i znaczenia danego tekstu kultury dla poszczególnych narodów
skandynawskich.

Głównym zarzutem, jaki można sformułować pod adresem tej publikacji, jest
umiejscowienie środka ciężkości w Szwecji, która reprezentowana jest przez trzy-
naście artykułów, podczas gdy Danii poświęconych jest sześć tekstów, Islandii
i Finlandii po trzy, a Wyspom Owczym jeden. Zaskoczeniem jest Norwegia, o której
mowa jedynie w dwóch tekstach. Można to wytłumaczyć dominacją szwedzkiej
szkoły filmowej w kreowaniu kina skandynawskiego w ogóle, a co za tym idzie
„zawłaszczeniem” wielu utworów literackich innych państw, chociażby tytułowe-
go Henryka Ibsena. Same początki kina niemego lat 1916–1924 zajmują znaczące
miejsce w części poświęconej Szwecji; cztery z trzynastu artykułów traktują o Terje
Vigen (1917), Banitach (1918) i Furmanie śmierci (1921) wybitnego przedstawiciela
szwedzkiej szkoły filmowej Victora Sjöströma oraz scenariuszach jego współpra-
cownika Hjalmara Bergmana. Następni autorzy skupiają się na obrazach z lat 40.
i 50., potem następuje przeskok do lat 80. i 90. Czytelnik może czuć się zdezorien-
towany, szczególnie że z literatury poważnej, jaką były (nie tylko szwedzkie) kla-
syki, zostaje wrzucony w „magiczny świat dzieciństwa” Astrid Lindgren, a cały
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rozdział zamyka z kolei „mroczna strona Szwecji” ukazana w Millenium. Ostateczne
wrażenie jest takie, że po rozpoczęciu wnikliwą analizą początków kina szwedz-
kiego, następuje bieg przez kolejne dziesięciolecia z podaniem pojedynczych
przykładów.

Niewątpliwą zaletą publikacji jest zwrócenie uwagi na kinematografię „margi-
nalnych” państw skandynawskich – Islandii (aż trzy artykuły), a przede wszystkim
podległych Danii Wysp Owczych (jeden artykuł poświęcony jedynemu filmo-
wi, który powstał w tym państwie, zresztą zrealizowanemu przez Duńczyka – co
skądinąd zgodnie z zaproponowaną przez autorów książki zasadą klasyfikacji po-
winno zadecydować o umieszczeniu artykułu w rozdziale o Danii). Dużym plusem
jest także omawianie twórczości reżyserów słabo w Polsce znanych (co zresztą
wielokrotnie jest w treści publikacji podkreślane), a co za tym idzie nierzadko też
zapoznawanie widza z fabułą filmu czy treścią utworu literackiego, który był pod-
stawą scenariusza. Biorąc pod uwagę, że na rynku polskim znajdują się tylko dwie
monograficzne publikacje poświęcone historii kina poszczególnych krajów nordyc-
kich (Szwecja i Norwegia), dobrym wstępem dla rozdziałów poświęconych innym
krajom są artykuły omawiające sytuację filmografii adaptacyjnej w Danii (Peter
Schepelern, Od książki do filmu. Cechy charakterystyczne duńskich adaptacji,
z dużą dawką informacji o fenomenie filmowej adaptacji w ogóle) oraz w Islandii
(Włodzimierz Karol Pessel, Islandia dla początkujących? Seans kulturowy, w któ-
rym analiza chociażby kultowego wśród polskich miłośników Islandii filmu
101 Reykjavík opartego na powieści Hallgrímura Helgasona jest punktem wyjścia
do zarysowania charakterystyki społeczeństwa islandzkiego.) Podobną syntezę
przedstawia John Sundholm w ostatnim artykule poświęconym kinu finlandzkie-
mu, Przestarzała historia. Pamięć i tożsamość w filmie Juha Ari Kaurismäkiego,
w której – zgodnie z tytułem – podejmuje problem fińskiej tożsamości i miejsca
omawianego filmu w jej budowaniu. Obcobrzmiące nazwiska niektórych autorów
należą do czołowych duńskich i szwedzkich filmoznawców, których udział w pub-
likacji stanowi kolejną jej zaletę, ale też potwierdza niewielką liczbę rodzimych
specjalistów od kultury skandynawskiej w Polsce.

Jak głosi charakterystyka publikacji przygotowana przez wydawcę, „książka
adresowana nie tylko do kinomanów, ale i do wszystkich, którzy interesują się
kulturą naszych północnych sąsiadów”. Z pozycji zarówno kinomana, jak i osoby
zainteresowanej kulturą nordycką, książka ta wydawała mi się – paradoksalnie
– przede wszystkim świetnym kompendium wiedzy o literaturze państw skandynaw-
skich. Zainteresowanie danymi utworami literackimi przez twórców filmowych
i w wielu przypadkach wielokrotne powracanie do danego tytułu, szczególnie we
wczesnym etapie historii skandynawskiego kina, utwierdza pozycję wymienianych
tekstów w kulturze państw nordyckich. Analiza poszczególnych filmów jest okazją
i pretekstem do analizy samych tekstów, do określenia miejsca tekstu w budowaniu
tożsamości mieszkańców tego kraju czy roli bohaterów w tworzeniu skandynawskich
stereotypów. Pozycja ta więc, być może wbrew zamierzeniom, daje mniej zorien-
towanym w literaturze skandynawskiej dalekiej od thrillerów i kryminałów mi-
łośnikom kultury Europy północnej szansę na zapoznanie się z najważniejszymi
tytułami, w dużej części dostępnymi w polskich tłumaczeniach. Jest tylko jeden
problem: po przeczytaniu zaległych lektur i zapoznaniu się z Od Ibsena do Aho...
ma się ochotę obejrzeć wszystkie omawiane filmy, które jednak w większości
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 * Wojciech Tomasik, Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność, Instytut Badań Literackich
PAN, Warszawa 2015, 362 s. Przy cytatach z recenzowanej pracy podaję numery stron w nawiasach.

przypadków nie są dostępne w Polsce. Dlatego sugeruję wydawcom, aby zorgani-
zowali nam wszystkim, ciekawskim kinomanom, przegląd kina skandynawskiego.

Emiliana Konopka
(Uniwersytet Warszawski)

DRAMATYCZNA EPOKA* 

Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność, książka naukowca, wcześniej zna-
nego m.in. ze znakomitych rozpraw i artykułów o socrealizmie, nie jest pierwszą
w dorobku bydgoskiego badacza, w której porusza on problem dziejów polskiej
kultury dwóch ostatnich stuleci. Oczywiście prób syntezy tego okresu mamy wie-
le, ale niezwykłe w pracach wyżej wymienionego autora jest to, że swobodnie
poruszając się obszarze rozmaitych działań kulturowych (literatura, kino, podróż,
ochrona przyrody...), ich funkcjonowanie w nowoczesnej postaci zawsze wiary-
godnie motywuje oddziaływaniem kolei.

W pracy pt. Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej (2007) oprócz
wnikliwego analizowania nowel Grabińskiego czy poezji Przybosia autor charakte-
ryzuje współczesną tożsamość. Już w tym dziele Tomasik określa zadanie, z jakim
chce się zmierzyć: opisać wkład kolei jako instytucji i fenomenu kulturowego w for-
mowanie się nowoczesnej świadomości społecznej, pokazać, jak ta technologia
zmieniła nasze postrzeganie rzeczywistości.

Tym tropem badacz będzie konsekwentnie kroczył w następnych rozprawach.
Inna droga. Romantycy a kolej (2012) powstała w intencji zmiany obrazu literatu-
ry polskiego romantyzmu. Tomasik udowadnia, że w historycznoliterackim obrazie
epoki niesłusznie pominięto całkowicie romantyczny namysł nad doświadcze-
niem kontaktu człowieka z nowymi technologiami, których kolej stała się najważ-
niejszym symbolem.

W kolejnym zbiorze (Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe, 2014) badacz
wykazał, jak radykalnie podróże koleją wpłynęły na XIX-wieczne zmysłowe do-
świadczanie nowoczesności.

Szalony bieg domyka opowieść o pierwszym stuleciu istnienia kolei i jej od-
działywania na kulturę nowoczesną. W rozdziale wstępnym autor zapowiada, że
przedkłada nam do lektury książkę o nadciągającej wielkiej katastrofie – pierwszej
wojnie światowej. Będzie to opowieść o kilku dekadach modernizmu na przeło-
mie XIX i XX wieku, kiedy to wyraźnie da się zauważyć „ściemnianie” kultury:

 
Ściemnianie, o którym piszę, ma być, po pierwsze, rozumiane przenośnie – jako stopniowa i trwa-

ła dewaluacja idei postępu, jako wygaszanie nadziei, które ufundowała filozofia racjonalizmu, a które
dawały Europie obraz przyszłości jasnej, przewidywalnej, dostatniej i bezpiecznej, podległej śmiałym
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i dalekowzrocznym projektom. Te nadzieje długo rozpalane były przez dynamiczny rozwój nauki
i technologii. Żaden wynalazek nie służył tym nadziejom lepiej niż maszyna parowa, z żadnym innym
człowiek XIX w. nie nawiązał relacji bliższych i trwalszych. W pierwszych dekadach XIX w. ważną
częścią pejzażu kulturowego Zachodu stają się szlaki kolejowe. I to one najwyraźniej i najwymowniej
pokazują szalony bieg nowoczesności (s. 8).

 
Tezę tę badacz rozwija krótko, ukazując przykłady postępu, uwarunkowanego

spektakularnymi katastrofami. W tym celu opisuje m.in. trzęsienie ziemi w Lizbonie
w 1755 roku, zdmuchnięcie przez wichurę pociągu na moście w Tay po niespełna
roku funkcjonowania tej wadliwie wykonanej konstrukcji, spowodowane wypadkami
kolejowymi nerwowe „wstrząśnienie kręgosłupa” jako inspirację do badań etio-
logicznych, by wreszcie odnieść się do niezrealizowanego projektu poprowadze-
nia kolejki górskiej na szczyt Świnicy i zarysować początki polskiej ekologii.

Drugie, dosłowne znaczenie „ściemniania” zostało objaśnione w końcowej partii
rozdziału wstępnego. Tym razem autor skupia naszą uwagę na powracającej do prze-
strzeni kulturowej ciemności:

 
Gdzieś pod koniec wieku XIX rozpoczyna się bowiem proces dość niezwykły: oto bowiem do

przestrzeni publicznej, która systematycznie i skutecznie była wcześniej rozjaśniana, wraca ciemność
(s. 13–14).

 
Ciemność ta służy rozrywce, bazującej na silnych emocjach (to jedno z objaś-

nień tytułu książki), ale może też symbolizować słabnącą wiarę w naukowe „od-
czarowanie świata”, stanowiące przecież fundament długiego stulecia.

Autor umiejętnie akcentuje silne związki kolei i początków kina. Opisywane
w rozdziale pierwszym (Dworzec Gołuchowskiego i inne atrakcje. Jeszcze o tym,
skąd się wzięło kino) zwiedzanie podziemi wielickiej kopalni przez bohaterów
opowiadania Bolesława Prusa pt. Widma wprowadza w obręb rozważań m.in.
pojęcia podziemnej „maszyny widzenia” czy też „kina atrakcji”, w którym głównym
doznaniem, podobnie jak podczas jazdy pociągiem, jest wrażenie specyficznej nie-
rzeczywistości. Tomasik tę tezę wspiera m.in. odniesieniem do operowych celebra-
cji Wagnera w Bayreuth i specyficznej formy rozrywki, jaką stanowiła wówczas
tzw. panorama wagonowa.

Kluczem interpretacyjnym drugiego rozdziału (Pocałunek w tunelu. O trzech
heterotopiach nowoczesności) jest niewątpliwie kategoria heterotopii. Tomasik wy-
korzystał ją, by opisać górskie tunele jako miejsca odzwierciedlające „epokę kole-
jową”. Autor zauważa też bardziej ludyczne odbicie ducha epoki w postaci parków
rozrywki, w których śmiałkom proponować się będzie zanurzenie w ciemności „tu-
neli miłości” czy też „gabinetów grozy”.

Trzeci rozdział (O produktywności katastrofy. Monte Carlo, 10 marca 1886 ro-
ku), jeszcze bardziej mroczny, wprowadza do polskich rozważań nad kulturą współ-
czesną motyw katastrofy kolejowej. Wojciech Tomasik przekonująco udowadnia
tezę, że spektakularne wypadki w różnych krajach nie tylko były różnie interpre-
towane, ale też przyczyniły się do zmiany klimatu duchowego epoki. Katastrofa,
do której doszło w księstwie Monaco 10 marca 1886 roku, została ukazana przez
autora w świetle kilku różnych relacji. Najpierw są to doniesienia korespondentów
francuskich, podkreślających malowniczość tej dramatycznej sceny, następnie wy-
padek jawi się nam w perspektywie angielskiej, którą można określić jako teorię
spiskową. Na koniec Tomasik zestawi z wcześniejszymi relacjami zapisy z polskiej
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prasy tamtego okresu. Krajowa wersja okaże się nie tylko przejawem odrazy mo-
ralnej wobec wyrzutków, marnotrawiących fortuny w Monte Carlo, ale też świa-
dectwem przełamywania się światopoglądu pozytywistycznego. Autor udowadnia
w tym miejscu, że narastające obawy, iż rosnący komfort podróżowania nie prze-
kłada się wcale na wzrost bezpieczeństwa oraz że kolej nie jest rękojmią absolutne-
go postępu, rodzą polski dekadentyzm. Prowadząc czytelnika do takich wniosków,
autor Szalonego biegu raz jeszcze wykazuje kulturową produktywność antropologii
kolejowych wypadków.

Czwarty rozdział (Szalony bieg... Melodramat jako gatunek kolejowy) zaczyna
się właśnie przypomnieniem kilku wielkich katastrof. Są nimi m.in. wielka powódź
w stanie Pensylwania, kiedy to zwalony most kolejowy dodatkowo spiętrzył już
wezbraną wodę, a ta zniosła miasteczko Johnstown i zabiła kilka tysięcy ludzi, oraz
katastrofa kolejowa w Irlandii, gdy pod Armagh spłonął wykolejony pociąg wiozą-
cy głównie dzieci. W czasopiśmie „Wędrowiec” relację o tych wydarzeniach można
było przeczytać łącznie z melodramatem pt. Dramat w tunelu. Jego akcja toczy się
w oddanym do użytku w 1870 roku tunelu alpejskim pod Mont Cenis, w którym
giną rywalizujący o dziewczynę młodzieńcy. Znikają oni ze sceny niemal równo-
cześnie, i – co ważniejsze – nowocześnie: na skutek donosu i wypadku z udziałem
maszyny.

Silne emocje, których dostarczają takie nowoczesne sceny, są domeną melo-
dramatu. Wojciech Tomasik nazywa go gatunkiem kolejowym, ponieważ ważną
rolę w tego typu dziełach filmowych odgrywa motyw ocalenia w ostatniej chwili.
Badacz wykaże, że znajdzie się on w wielu utworach, którym rekwizytów dostarczy
kolej. Oprócz pędzących na oślep pociągów, wskutek fatalnych zbiegów okolicz-
ności pozbawionych załogi, pojawią się w tych produkcjach dzielne bohaterki sa-
motnie stawiające czoła wyzwaniom, heroiczni młodzieńcy ratujący niewinnych
pasażerów przed nieuchronną śmiercią. Kompozycyjną oś kluczowych scen ustano-
wi natomiast „kolejowa” technika montażu równoległego, niemalże naturalna dla
oka pasażera składu prowadzonego przez pędzącą lokomotywę.

W tym samym rozdziale, niejako na marginesie głównego nurtu rozważań,
Wojciech Tomasik z właściwą mu wnikliwością analizuje kilka różnych wersji
opowiadania Gustawa Daniłowskiego pt. Pociąg, które staje się pokazowym przy-
kładem przeistaczania się literatury w tekst propagandowy w dobie socjalistycznej
rewolucji 1905 roku.

Zamykający całość tekstu głównego rozdział piąty pt. Zamach na Świnicę.
O kolei, której nie było, i o problemie, który pozostał przybliża odbiorcom jedno
z kluczowych pojęć nowoczesności. Mowa jest w nim o industrializacji natury, tak
bowiem interpretować można zamiar doprowadzenia kolejki na jeden z tatrzańskich
szczytów. Opowieść o nieudanych próbach ostatecznego „odczarowania natury”
i zmuszenia jej (zgodnie z duchem epoki przemysłowej) do służenia człowiekowi,
Tomasik przeplata z historią narodzin polskiego ruchu ochrony górskiej przyrody
i opisem ówczesnych „maszyn widzenia”, czyli instalacji i urządzeń typowych dla
ambitnego, nieposkromionego w swych technicznych planach wieku XIX.

Widzimy więc, że w swoich tekstach autor Szalonego biegu konsekwentnie
porusza się w zdefiniowanym przez siebie obszarze historii kolei. Korpus techniczny
(maszynowy, infrastrukturalny) stanowi dla niego tylko uzupełnienie tekstowego,
opisywanego jako kulturowa historia kolei. Dla Tomasika oznaczać to będzie możli-
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wość penetrowania ogromnego obszaru produkowanych przez kolej tekstów kultury
w tejże dziedziny rozmaitych rejestrach.

Na koniec wypada z uznaniem pochylić czoła nad trafnym zamysłem kom-
pozycyjnym. Aneksy, zawierające teksty źródłowe, umożliwiają równoległą lek-
turę. Samodzielna analiza treści pozwala konfrontować wnioski z interpretacjami
autora. Jest to możliwe mimo tego, że sięga on po dzieła z bardzo szerokiego re-
jestru stylistycznego, swobodnie porusza się w materiałach źródłowych z różnych
literatur narodowych i przywołuje imponująco szeroki kontekst kulturowy.

Grzegorz Piotrowski
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)



INFORMACJE DLA AUTORÓW

Uprzejmie prosimy wszystkich Autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o dokład-
ne podanie imion, nazwisk, tytułów naukowych, miejsc afiliacji, adresów prywatnych i numerów
telefonów.

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres: przegladhumanistyczny@uw.edu.pl

W celu zapobieżenia zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w przypadku artykułów
napisanych przez więcej niż jednego autora, prosimy o staranne wymienienie wszystkich współauto-
rów oraz ich afiliacji.

Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu krótkiego (do 700 znaków) streszczenia w języku pol-
skim lub angielskim oraz oświadczenia, że tekst nie był publikowany ani nie został skierowany do
druku w innym czasopiśmie lub tomie zbiorowym.

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu tekstu:

    * Objętość artykułu nie powinna przekraczać 17 stron (30 000 znaków ze spacjami), recenzji
– 6 stron (10 000 znaków ze spacjami).

    * Tytuły książek, rozdziałów i artykułów oraz zwroty obcojęzyczne należy wyodrębnić kursywą.

    * Tytuły czasopism oraz cytaty należy umieścić w cudzysłowie.

    * Przypis bibliograficzny powinien w sposób jednoznaczny odsyłać do przywoływanego źródła.

    * Przypis bibliograficzny powinien zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł (kursywą), miejsce wy-
dania, wydawnictwo, rok wydania, stronę. W przypadku artykułów z czasopism: imię i nazwisko
autora, tytuł (kursywą), nazwa czasopisma (w cudzysłowie), rok wydania, numer, strona. Opis
bibliograficzny publikacji internetowej: imię i nazwisko autora, tytuł (kursywą), protokół dostępu
(miejsce, ścieżka, nazwa), data dostępu w formacie [dostęp 15.05.2015].
Przy pracach tłumaczonych po tytule skrót przeł., imię i nazwisko tłumacza.
Cytując to samo źródło, które było przywołane w poprzednim przypisie, piszemy: Ibidem, s. Cy-
tując utwór tego samego autora, co utwór przywołany w poprzednim przypisie, zamiast imienia
i nazwiska piszemy: Idem. Cytując źródło, którego pełen opis bibliograficzny znalazł się w któ-
rymś z wcześniejszych przypisów, po imieniu i nazwisku podajemy tylko skróconą wersję tytułu.
Prosimy nie stosować przypisów w systemie oksfordzkim.
Wzory zapisów na stronie http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl/ w zakładce Informacje
dla autorów.

Każdy tekst nadesłany do redakcji jest recenzowany przez redaktora tematycznego. Artykuły
wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej.

W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co naj-
mniej 4 miesiące.

Autor opublikowanego tekstu otrzymuje jego wersję elektroniczną oraz egzemplarz autorski
pisma.    

Redakcja nie zwraca tekstów niezamawianych.




