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SŁOWO WSTĘPNE

P

rofesor Maciej Kawka, któremu dedykujemy ten tom, jest
przykładem uczonego, którego kariera naukowa, mimo kilkukrotnych zmian miejsca zatrudnienia, rozwijała się harmonijnie,
a każdy jej etap wiązał się z powiększaniem i doskonaleniem dorobku
naukowego. Jak dowodzimy w oddzielnym rozdziale analitycznym,
z biegiem lat, co oczywiste, poszerzał On swoje zainteresowania badawcze o nowe aspekty, ale przez całe życie w gruncie rzeczy bardzo
wiernie trwał przy tym, co się mieści w obszarze współczesnego
językoznawstwa, uprawiając jego różne subdyscypliny.
Przypomnijmy zatem pokrótce węzłowe etapy kariery naukowej
Profesora. Maciej Kawka, po ukończeniu w 1971 roku studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, bezpośrednio po dyplomie podejmuje asystenturę w Katedrze Języka Polskiego na tejże
uczelni. Ten okres zawodowy wieńczy w 1980 roku doktorat napisany
pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Karasia (nt. Intensiva
prefiksalne w polskich gwarach). Po uzyskaniu stopnia doktora nauk
humanistycznych rozpoczyna pracę w Pracowni Słownika Języka Jana
Kochanowskiego w Instytucie Języka Polskiego PAN (1981–1987),
a pod koniec dekady pracuje jako lektor języka polskiego w Katedrze Slawistyki na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Skopiu.
W roku 1990 uzyskuje stopień doktora habilitowanego w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie (Metatekst w tekście narracyjnym
na przykładzie wybranych tekstów literatury dla dzieci) i na kilkanaście
lat wiąże się z tą uczelnią (przekształconą później w Akademię Pedagogiczną). W latach 90. kieruje Zakładem Nauczania Początkowego
Języka Polskiego, a na początku XXI wieku – Katedrą Teorii Tekstu
i Edytorstwa AP. Poszerza swoje badania językoznawcze (w tym czasie
prowadzone głównie w obszarze pragmatyki językowej) o aspekty
dydaktyczne oraz zajmuje się popularyzacją kultury języka polskiego.
Tytuł belwederski zbiega się z kolejnym etapem kariery Profesora:
objęciem w 2006 roku Katedry Ośrodek Badań Prasoznawczych
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na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którą kieruje aż do przejścia na emeryturę (wiosną
2019 roku). Nowe obowiązki zawodowe przez następnych z górą
13 lat kierują Jego uwagę na zagadnienia komunikacji społecznej
i funkcjonowanie mediów masowych.
Niezależnie jednak od uwarunkowań związanych z aktualną
afiliacją Maciej Kawka jest wierny językoznawstwu. Pozostaje ono
niezmiennie „naukową ziemią ojczystą” Profesora, który niezwykle
przekonująco przedstawia korzyści płynące z zastosowania współczesnych badań lingwistycznych – w tym kognitywnych i kulturoznawczych – do rozwiązywania licznych problemów związanych
z komunikacją publiczną. Działalność naukową Jubilata można prześledzić poprzez liczne artykuły publikowane w polskich i zagranicznych
czasopismach – będące pokłosiem Jego wystąpień na konferencjach
naukowych, zwłaszcza w macedońskim środowisku naukowym.
Zainteresowania slawistyczne bowiem nadały biografii naukowej
Profesora Kawki charakterystyczny rys; szczególnie zaś – silne związki
emocjonalne i naukowe z Macedonią i Uniwersytetem w Skopiu.
To właśnie tam, jeszcze przed doktoratem, nawiązał pierwsze naukowe kontakty, tam pracował dłużej przed uzyskaniem habilitacji,
tam przebywał często już jako samodzielny pracownik naukowy,
zwłaszcza po uzyskaniu profesury. Macedonii poświęcił wiele swych
prac naukowych. Tam też wysoce ceniony jest Jego dorobek i wkład
w rozwijanie współpracy naukowej pomiędzy Polską i Macedonią.
Prace wydane w Macedonii bądź wprawdzie publikowane w Polsce, ale traktujące o Macedonii – lub szerzej: o Bałkanach, kulturze
i języku południowych Słowian, to znacząca część dorobku Macieja
Kawki. I w tym przypadku Profesor występuje przede wszystkim
w roli językoznawcy. Maciej Kawka wyróżnia się wśród polskich
badaczy dyskursu i językoznawców zajmujących się slawistyką jako
autor, który – od kilku dekad – podejmuje najszerszy zakres tematów poświęconych językowi macedońskiemu oraz macedońskiej
literaturze i kulturze. Dorobek naukowy Jubilata w tym obszarze
opiera się na nienagannym opanowaniu języka macedońskiego oraz
gruntownej znajomości macedońskiej historii, literatury i kultury.
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Dotyczy to zwłaszcza tekstów macedońskich sprzed kodyfikacji
języka. Wyjątkowo cennym postulatem Macieja Kawki jest jego
rekomendacja nowych wydań historycznych tekstów macedońskich.
Autor Dyskursów o Macedonii w swych badaniach wykazuje
niezwykłą otwartość na współczesne studia lingwistyczne, które
wykraczają poza ramy tradycyjnego pozytywizmu czy językoznawstwa strukturalnego. Problematyka naukowa, której Profesor nadaje
znaczenie, inicjuje i w którą się aktywnie angażuje, jest imponująca:
od krytyki tekstu do analizy dyskursu i kultury, w tym przekazów
historycznych, społeczno-politycznych i innych, które Maciej Kawka
umiejętnie wyróżnia jako reprezentatywne zbiory i poddaje wnikliwym studiom. Jest naukowcem, który wydatnie przyczynił się
i przyczynia do rozwoju badań nad językiem macedońskim w licznych,
tj. historycznych, kulturowych, literackich i medialnych kontekstach.
Wszechstronność i innowacyjność metodologiczna Jubilata stanowi
modelowy przykład współczesnego podejścia do tekstologii i badań
w ramach językoznawstwa ‘tekstu’ i ‘kontekstu’, co znajduje wyraz
w Jego pracach z zakresu etnografii komunikacji i analizy dyskursu,
a zwłaszcza zależności tekstu od rozmaitych dyskursów.
Obecnie Maciej Kawka jako przewodniczący Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz redaktor
naczelny „Rocznika Medioznawczego PAU” przyczynia się do rozwoju
wszechstronnej refleksji naukowej nad żywiołowo się rozwijającymi technologiami cyfrowymi, nowymi metodami komunikowania
się i przekazu informacji, a także nad funkcjonowaniem mediów
w społeczeństwie.
Wielokrotnie publicznie prezentowanym przez Niego postulatem
jest potrzeba integracji medioznawstwa jako dyscypliny naukowej,
skupienie wysiłków badawczych na immanentnym i holistycznym
badaniu mediów, ich historii i teorii oraz na tym, jak media tworzą
wiedzę, przetwarzają i przekazują ją w procesie komunikacji. Nie
wolno oczywiście – jak twierdzi Profesor – zapominać o źródłach
i korzeniach medioznawstwa jako dyscypliny wiedzy, trzeba jednak stawiać na pierwszym planie jej jednorodność merytoryczną
i metodologiczną.
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Maciej Kawka jako badacz mediów dostrzega potrzebę nowego
spojrzenia na środki międzyludzkiej komunikacji, ponieważ – jak
twierdzi – we współczesnych mediach mamy do czynienia z transgresją rozumianą jako przekraczanie granic dotychczasowych form
przekazu, bądź tylko ich modyfikacją lub zanikiem tradycyjnych
relacji komunikacyjnych, a także konwergencją treści i gatunków
komunikowania prowadzącymi do wyłaniania się fascynujących
i nieznanych wcześniej zjawisk. Dlatego też Jubilat w swych najnowszych pracach – nierzadko o charakterze metodologicznym
– wnikliwie zajmuje się nowym, transgresyjno-emergencyjnym modelem wszechobecnej mediatyzacji, czyli swoistej hegemonii mediów
w ponowoczesnym świecie.
Przedstawione tu charakterystyczne rysy biografii naukowej
Macieja Kawki rzutują też na kształt niniejszej książki. Poza częścią
pierwszą, poświęconą sylwetce naukowej jej Adresata, prezentowane
(w częściach II – IV) teksty nawiązują do trzech głównych nurtów
Jego zainteresowań badawczych: język i analiza dyskursu, slawistyka
i Macedonia oraz komunikacja społeczna i media.
Gratulując dotychczasowych osiągnięć naukowych, Dyrekcja
i Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Współautorzy i Redaktorzy tego tomu życzą Profesorowi Maciejowi Kawce wielu sił
twórczych – aby mógł kontynuować swoje cenne badania naukowe
oraz wytyczać nowe ich obszary.



Paweł Płaneta, Ryszard Filas
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МАКЕДОНИСТИЧКИОТ ПРОФИЛ
НА ПОЛСКИОТ ЛИНГВИСТ МАЌЕЈ КАВКА

М

еѓу полските лингвисти што се занимаваат со македонистика, Маќеј Кавка се издвојува како лингвист
со најширок опсег на теми посветени на македонскиот
јазик, литература и култура. Оваа квалитативна определба, бездруго, се однесува и на бројноста на неговите книги и статии
за македонскиот јазик.
Во тој контекст истакнуваме дека Маќеј Кавка спаѓа меѓу
оние полски лингвисти кои се занимаваат со македонистичка
проблематика над три децении и оваа негова активност и понатаму продолжува.
Погледнато, пак, од аспект на полската лингвистика, неговото
научно творештво ја има истата особеност што важи и за врвните полски лингвисти кои се занимавале со македонистичка
проблематика на еден подолг период (од Мјечислав Малецки,
преку Збигњев Голомб до Зузана Тополињска и други), имено,
полските искуства и достигнувања во областа во лингвистиката,
речиси истовремено да ги применуваат и врз македонскиот јазик.
Во таа смисла, истакнуваме дека теориските поставки на современата полска лингвистика редовно биле во чекор со светската
лингвистика, т.e. полската лингвистика покажувала изразита
отвореност кон современите лингвистички проучувања, кои
во голема мера ги надминувале строгите рамки, прво на позитивистичката а потоа и на структуралната лингвистика.
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Имајќи го предвид отворениот контекст на полската лингвистика (во тие рамки и на полската филологија и славистика),
нагласуваме дека научната проблематиката што ја потенцира,
што ја отвора и со која активно се занимава Маќеј Кавка во најширока смисла се движи од текстологија до текстлингвистика.
Овој широк опфат во себе вклучува низа филолошки прашања
од критика на текстот до анализа на текстот и на дискурсот
врз македонски културноисториски, уметничколитературни,
општественополитички и други текстови, кои Кавка суптилно
ги издвојува од македонскиот корпус како репрезентативни
примери за илустрација на современите пристапи во текстологијата и на современите теории во текстлингвистиката и пошироко: во етнографијата на говорот и во анализата на дискурсот
(на обусловеноста на текстот од различни дискурси).
Оваа негова активност јасно се следи преку голем број статии
кои се резултат на јавни настапи на научни конференции, особено во македонската научна средина и со самото тоа се објавени
во македонски научни зборници, како и преку одделни изданија,
од кои особено внимание предизвикува неговата најнова книга
Macedonian Discourses. Text Linguistics and Pragmatics, објавена во
издание на Јагелонскиот универзитет во Краков во 2016 година.
Движењето, пак, на интересот меѓу текстологијата и текстлингвистиката, погледнато временски, се надоврзува на беспрекорното владеење на Маќеј Кавка на македонскиот јазик
и на неговото солидно познавање на македонската литература
и култура. Тој е одличен познавач, од една страна, на пристапите кон текстот во филологијата и на теориите за текстот
во лингвистиката, а од друга страна, на македонските текстови,
како на преткодификациските, кои бездруго би биле предмет
на текстологијата како подлога за научни т.e. за критички изданија на текстови од односниот временски период, така и на современите, независно во која форма се достапни, во говорена,
во пишувана или, пак, во електронска. Така, неговиот интерес
во вид на препораки за нови изданија на стари македонски
текстови е предмет е заложен во неговата статија За развојот
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и потребите на македонската текстологија односно за научното
издаваштво (Зборник: XXVIII Научна конференција на XXIV
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2002), а неговиот интерес за примената на теориите
од текстлингвистиката особено доаѓа до израз во цела една група
понатамошни објавени статии во научните зборници од охридските меѓународни дискусии, меѓу кои особено ги издвојуваме
Основните показатели на ‘спојноста’ во македонскиот јазик
– анафорската функција на членот, (2008) и За поетските антоними во песната „Огнот не знае, пепелта не знае” од Петре
М. Андреевски (2011), како и Македонскиот парламентарен
дискурс. Станува збор за репрезентативни проучувања во кои
Кавка, во првонаведената статија, преку еден единствен фрагмент од романот Големата вода на Ж. Чинго ги илустрира дури
сите показатели на кохезијата и на кохеренцијата на текстот,
при што претходно тематски ги групира најважните проблеми
во лингвистиката како вовед во анализата на (фрагментот на)
текстот, а во второнаведената го нагласува придонесот на анализата на текстот и на дискурсот за одделни, претходно, чисто
структурно, разгледувани лингвистички дисциплини, како што
е, на пример, семантиката.
Проблематиката, пак, посочена во третонаведената статија,
отвора простор за продлабочени проучувања на дискурсот/
дискурсите во книгата Дискурсите за Македонија (Dyskursy
o Macedonii 2013) во соавторство со Павел Планета.
Имајќи ги предвид овие податоци, истакнуваме дека оваа
книга „во ретроспекција” се надоврзува, исто така, на научниот
зборник Македонскиот дискурс на непокорноста (Macedoński
dyskurs niepodległościowy, redakcja Irena Stawowy-Kawka, Maciej
Kawka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011),
а во проспекција на перспективите на понатамошните проучувања во оваа област врз примери од македонскиот јавен живот
во полската (особено во краковската) научна средина.

20

Димитар Пандев

Со други зборови, Маќеј Кавка, секако, во соработка со Ирена
Ставови-Кавка, активно придонесува за развојот на македонистиката (која во широка смисла на зборот, според поднасловот
во Зборникот, несомнено веќе опфаќа: Historia, Kultura, Literatura,
Język, Media, и што исто така значајно создава своевидна школа
во која современите комуниколошки теории наоѓаат своја научна
експликација во примери од македонските медиуми.
Во овој тријаден контекст, особено е забележително присуството на Маќеј Кавка. Така, во наведениот зборник тој е застапен со статијата O pomnikach i statuach w macedońskim dyskursie
parlamentarnym (пратенички прашања – zapytania poselskie),
s. 91–98), при што врз основа на најважните современи лингвистички теории ја разгледува насловената тема и тоа врз основа
на собраниските стенографски белешки сочувани во електронска
форма. Во книгата, пак, Dyskursy o Macedonii, тој е автор на првиот дел, во кој јасно ја поставува лингвистиката како основна
наука за општествените и за комуникациските науки, ги наведува предностите од примената на современите лингвистички
проучувања во расветлувањето на низа прашања од јавната
комуникација, во областите на јазикот, литературата и културата и разгледува значајни теми од особен интерес за когнитивистиката и за културологијата, како што е на пример темата
за јазичната слика на светот. Во оваа книга, авторите мошне
смело се зафаќаат во костец со речиси сите горливи македонски
општественополитички проблеми од изминативе две децении.
Во тој контекст, ако се направи споредба меѓу првиот дел
од книгата и вториот дел (во кој предмет на интерес се медиумите и политиката, а автор е Павел Планета) се забележува дека
по однос на примената на анализата на текстот и на дискурсот
врз македонски примери, т.e. на разгледувањето на дискурсите
за Македонија, јасно се издвојуваат два пристапи: пристапот
на Маќеј Кавка во кој се разгледува даден текст во (поширок)
контекст, што одговара на когнитивните и на културолошките аспекти при проучувањето на текстот (и на дискурсот)
и пристапот на Павел Планета во кој даден текст се разгледува
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без (било каков) контекст што одговара на комуникациските
и на информациските пристапи во проучувањето на текстот
(и на дискурсот).
Во таа смисла, во книгата особено доаѓа до израз проучувањето на текстови што се документи од особена важност за историјата на македонскиот јазик. Имено, за Кавка особено е значаен,
според неговата терминологија, кодификацискиот дискурс, во кој
од аспект на современите лингвистички теории ги разгледува
дискусиите на комисиите за кодификација на македонскиот јазик (од 1944/1945 година), што секако претставува значаен чин
во историјата на македонскиот литературен јазик. Оваа тема,
особено доаѓа до израз ако се има предвид дека во книгата е придружена со други поглавја во кои во проспекција се разгледуваат
прашања од современата македонска литература (врз примери
од Живко Чинго и од Петре М. Андреевски, а во ретроспекција
од литературната обработка на македонскиот народен јазик
во 19 век (врз примери од Марко Цепенков).
Маќеј Кавка, бездруго им припаѓа на денес врвните полски
лингвисти кои од самите свои почетоци сесрдно ги прифатија
современите текови на лингвистиката, и речиси веднаш ги применија врз македонскиот јаизк, литература и култура.
Во прилог на тоа, (бездруго како логистичка ретроспекција)
наведуваме дека Маќеј Кавка уште во своите први јавни научни настапи во македонската лингвистичка средина, се вклучи
во полските лингвистички заложби за конфронтација на синтаксичко-семантичките структури на полскиот и на македонскиот
јазик, област во која свој значаен придонес дале голем број полски
лингвисти (слависти и македонисти). Потврда за тоа е неговата
статија Некои прашања за синтаксичко-семантичкиот речник
на глаголите во полскиот и македонскиот јазик, Зборник на трудовите од V научна дискусија, Охрид, 28–31 VIII 1978, Скопје 1979.
Како проспекција, пак, само во периодот од 2013 до 2019 година Маќеј Кавка зеде активно учество на неколку значајни меѓународни собири од областа на македонистиката во Р. Македонија.
Така, во својот реферат Околу истражувањата на македонскиот
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дискурс прочитан на Меѓународната научна конференција „Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици”
по повод 50 години од основањето на Институт за македонски
јазик даде комплексна презентација на своите истражувања
во оваа област.
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PROFESSOR MACIEJ KAWKA AND
HIS SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

T

he scientific achievements of professor Maciej Kawka, as counted by 2019, consists of 150 bibliographic entries, including
17 texts of popularizing nature. Among 133 strictly scientific
works, we can find 8 author’s books, 7 co-edited, collective monographs
(and one dictionary), 51 articles in scientific journals, 56 chapters
in collective monographs, 10 reviewing or chronicle materials. Such
a general look, does not give, of course, sufficient knowledge about
the scientific personality of the author, his interests and – which
seems particularly interesting – the possible evolution of more than
45 years of scientific and organizational activity of Maciej Kawka.
And this is the subject of this study.

THE KEY POINTS IN M ACIEJ
K AWK A’S SCIENTIFIC BIOGR APHY

The academic career of every titular professor can be divided
into four stages: till doctorate, till habilitation, till obtaining the title
of professor and further career after this fact. The path of scientific
development of professor Kawka can be viewed in a similar way,
although institutional affiliation affixes this quite closely, imposing
a specific mark on the shifting of accents in research carried out by the
author. In other words, in each of the four distinguished periods of the
biography, we can find certain evolution of the professor’s scientific
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interests, related to the profile of research institutions in which
he was employed in a given period. Thus, four periods of Maciej
Kawka’s work can be roughly characterized as follows:
• 1st period (from 1973s to 1980, till obtaining the PhD degree
in the humanities): assistant at the Institute of Polish Philology
of the Jagiellonian University and the first co-operation contacts with Macedonia (within the Socialist Federal Republic
of Yugoslavia);
• 2nd period (1981–1990, till obtaining the degree of habilitation): it consists of two sub-periods; in the years 1981–1986
– the employment at the Institute of the Polish Language of the
Polish Academy of Sciences (the Department of Jan Kochanowski’s Language Dictionary) and then working as a Polish
language teacher at the Department of Slavic Studies at the
University of Skopje (1986–1989);
• 3rd period (1991–2005), after obtaining the habilitation at university): working at the Pedagogical Academy of Cracow as the
head of the Department of Early Years Learning of Polish
Language and later – after returning from France (Aix-en-Province) – the Department of Theory of Text and Editing
at the Institute of Library and Information Science; in 2000
professor Kawka obtained the title of university professor
of the Pedagogical Academy;
• 4th period (2006–2019, after obtaining the title of associate
professor and then professor): includes the position of the head
of the Press Research Centre in the Institute of Journalism and
Social Communication of the Jagiellonian University.
Thus, the cursory characterization of the four stages of academic
career of professor Kawka is a source of hypotheses concerning the
evolution of his scientific interests: from linguistics, through issues
closely related to language pragmatics and didactics of teaching Polish
language to media studies, mainly the media language, especially
the new ones and genologic issues. A few persistent elements are
imposed on this quite obvious developmental trend. Firstly, hardly
ever in his publications does Maciej Kawka cease to be a linguist with
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a broad spectrum of interests, concerning syntax, semiotics, language
pragmatics. Secondly, since the end of the seventies (i.e. times of the
his first stay in Skopje) until today one can notice professor’s Kawka
strong relationship with Macedonia, the Macedonian language, and
his devotion to the Polish-Macedonian scientific cooperation resul
ting in numerous research projects and scientific publications in both
countries. Below we will treat things more analytically, documenting
and confirming these pre-outlined findings.

THE LEVELS OF SCIENTIFIC CAREER
AND PUBLICATIONS: GENER AL VIEW

If we accept the moment of obtaining habilitation as the breakthrough of the “regular” (i.e. not belated) career, the data presented
in Table 1 authorize us to claim that about 87% of Maciej Kawka’s scien
tific output (131 works) was published in the period of being a mature
scientist, i.e. after becoming an independent researcher in 1990.
The quantitative distribution of Professor Kawka’s publications
in the pre-habilitation period (covering almost two decades) shows
quite a harmonious scientific development: in the period before the
doctorate he published 7 works, and after the doctoral thesis – 12.
The achievements in the 1st period, i.e. during the assistantship
at the Jagiellonian University, consisted mainly of three articles
in magazines and a chapter in a collective monograph, as well as participation in the editorial board of two dictionaries and a journa
listic article on language problems in “Dziennik Polski” newspaper.
However, probably the greatest scientific achievement of Maciej
Kawka at the start of a broader scientific career was the syntactic
and semantic dictionary of Polish verbs published in 1980 (Słownik
syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich (Część I. Czasowniki
bezprzedrostkowe).
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Table 1. The Quantitative Characteristics of Maciej
Kawka’s works published in the years 1973–2019

The types of scientific works

Period in the scientific biography
1973 –1980 1981–1990 1991–2005 2006–2019

Total

Original works together
including

5

7

56

47

115

– original books

1

1

2

4

8

– articles in scientific periodicals

3

5

28

15

51

– chapters in monographs

1

1

26

28

56

Other scientific works
including

1

5

5

7

18

3

4

7

– editing monographs
– editing dictionaries

1

1

– reviews

4

– reports

1

Academic publications
together

6

popular science texts

1

12

2

3

9
1

61

54

133
17

16

Including (according to the thematic criterion)
54

36

109

didactic

20

3

23

media studies

3

15

18

8

21

33

linguistic

7

12

Including linguistic (Slavonic) works
– published in Macedonia

2

2
3

7

7

17

2

5

15

28

50

7

12

77

54

150

– published in Poland
Slavonic (together)
TOTAL

During the pre-habilitation period, the achievements of Maciej
Kawka were absolutely not only larger in quantity, but also more
diverse. In addition to the book published in 1990 as the basis for the
postdoctoral dissertation devoted to metatext in the narrative text
on the example of selected children’s literature (Metatekst w tekście
narracyjnym na przykładzie wybranych tekstów literatury dla dzieci),
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one can find 4 articles in academic journals, two chapters in a collective work, 4 reviews and one scientific report.
Maciej Kawka’s post-habilitation phase spans nearly 3 decades
(28 years) and is divided into a 15-year work period at the Institute
of Library and Information Science of the Pedagogical University
of Cracow and a slightly shorter, more than 13-year work period
at the Jagiellonian University. At this time, as we remember, the
vast majority of Professor’s scientific and popularizing works were
created. In terms of quantity, the first period can be considered
more fruitful, as at that time about half (77/150) of all Kawka’s publications were published, including 2 books, 28 articles in scientific
magazines, 26 chapters in monographs (and editing three of them),
2 reviews, and moreover, 16 popularizing materials in the Pedagogical University quarterly entitled Konspekt. In the fourth period
of Professor’s academic biography, among 54 items there are 4 books,
15 articles and 28 chapters in collective works, 4 editorial works
of collective publications, and finally – 3 reviews. When comparing
these two (sub) periods, one can say that in the latter Maciej Kawka
perpetuated his scientific achievements in the form of books and
publications in collective monographs, while the number of articles
was slightly smaller; along with the change of employment, the author
also stopped publishing scientific journalism and popular science
articles. Professor Kawka’s scientific interests also evolved.

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC INTERESTS

In the scientific biographies of Professor Maciej Kawka, in general,
one can notice the following key words characterizing his scientific
interests: Polish philologist, Slavist, Macedonist and linguist. In further
analyzes, we will try to estimate which of these disciplines (and certainly also others, such as media studies and social communication)
and to what extent can be found in the author’s scientific personality.
Of course, the words “development” or cautious “evolution” assume
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a dynamic approach, and therefore – in this article – we try to look
at published achievements through the prism of four distinguished
periods in the scientific biography of Kawka. It should be expected that
the mentioned stages of the scientific career are strongly correlated
with social roles performed in academic institutions he was affiliated with at a given time in a given period. Maciej Kawka’s research
interests, temporarily influenced by the institutional factors, could
function alongside something that we could call the professor’s core
of interest, a kind of “passion of scientific spirit” issues which he has
been faithful to for many decades, or perhaps his whole research
life. We will look for arguments supporting one of these hypotheses
by doing a series of analytical steps (see Table 2a, 2b, 3).
Table 2a. The Genre Structure of Maciej Kawka’s publications
by scientific discipline (number of works)

Type of work

Scientific discipline

Total

Linguistics

Didactics

Media studies

Original works together
including

86

16

13

– original books

7

1

– articles in magazines

38

6

7

51

– chapters in monographs

41

9

6

56

Other scientific works together
including

10

7

1

18

– editing monographs

3

3

1

7

– editing dictionaries

1

– reviews

5

– reports

8

1
9

4

1

1

Scientific works together

96

Scientific journalism, popularization

13

Altogether

109

115

23
23

14

133

4

17

18

150
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Table 2b. The Genre Structure of Maciej Kawka’s publications
by scientific discipline (in %%)

Scientific discipline
Linguistics

Didactics

Media studies

Total
N = 100%

74,8

13,9

11,3

115

87,5

12,5

– articles in magazines

74,5

11,8

13,7

51

– chapters in monographs

73,2

16,1

10,7

56

55,5

38,9

5,6

18

– editing monographs

42,9

42,9

14,2

7

Type of work
Original works together
including
– original books

Other scientific works together,
including
– editing dictionaries

100,0

– reviews

55,6

– reports

100,0

Scientific works together

72,2

Scientific journalism, popularization

76,5

Altogether

72,7

8

1
9

44,4

1
17,3
15,3

10,5

133

23,5

17

12,0

150

The fact that Maciej Kawka was and is above all a linguist is evidenced by the numbers in Table 2: about 72% of his publications
(including popular science articles) are situated in this mainstream of his scientific interests. This applies to books (88%), chapters
in collective works (73%), scientific reviews (56%), articles in magazines (75%). In all these categories of scientific works, the majority
or overwhelming majority are works representing various linguistic
issues. We are also convinced in this belief by following the themes
of journalistic articles (on the basis of popular science columns) –
77% of them are located directly in the linguistic discipline, and
the other two remain in close relationship with this field of studies.
Maciej Kawka’s work on dictionaries and conference reports are also
related to linguistics (100% each).
Every seventh publication by Kawka, not breaking away from the
linguistic roots, can be qualified – because of the profile of interests –
more to the category of didactics of the Polish language. In particular,
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there are 12% of scientific articles, 16% of chapters in monograph
and 44% review, as well as an important book devoted to the school
discourse and the language issues (Dyskurs szkolny. Zagadnienia
języka) published in 1999.
Every eighth position in Professor Kawka’s portfolio can be placed
in the category of “social media and communication”. In particular,
that field of studies is represented by 7 scientific articles (constituting
14% of all written by this author) and 6 chapters in monographs.
Table 3. The Thematic Structure of Maciej Kawka’s Works Published
in the Four Periods of his Academic Career (data in %%)

Type of Scientific Works

Academic Career Periods
1973–1980

1981–1990 1991–2005 2006–2019

Total

Including (because of the subject matter)
67,5

66,7

71,3

Didactic

27,3

5,5

16,0

Media studies

5,2

27,8

12,7

100,0

100,0

100,0

Linguistic

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

Including linguistic (Slavonic) works
– published in Macedonia

28,6

– published in Poland

16,7

10,4

38,9

22,0

25,0

9,1

13,1

11,3

Slavonic together

28,6

41,7

19,5

51,9

33,3

TOTAL N = 100%

7

12

77

54

150

Looking at the presented data through the prism of the four periods
distinguished in Professor’s biography (Table 3), it is not difficult
to notice that the linguistic issues dominated his entire academic life.
Works from this discipline were published from the beginning of the
scientific career of the author of the discussed publications and did
not cease to appear in later periods, although, of course, new research
areas emerged. While before the doctorate and habilitation all the
works represented linguistics, then in the third and fourth period,
the percentage of linguistic publications was about 67%. Thus, the
significance of presented numbers is unambiguous: before habilitation,
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Maciej Kawka wrote works exclusively representing issues bothering
linguists, but also after habilitation, this share was still very high
(in the range of 2/3 of all publications produced in a given period).
Of course, it is not difficult to extend the research field to new areas
to associate with institutional conditions. During several years of his
career at the pedagogical university, the author, always being a Polish
philologist and linguist, undertook many research projects related
to didactics of his native language, from the borderline of literary
studies and Polish language culture, and – to a greater extent than
before – to linguistic pragmatics. In the last of the distinguished
periods, during his work at the Jagiellonian University, being the
head of the Press Research Center, Maciej Kawka expanded the field
of his studies to media and social communication studies, previously
almost absent in his research.

LINGUISTIC INTERESTS AND
THEIR DEVELOPMENT

The review presented in this article still remains general, as classifying Maciej Kawka’s works under one of the three distinguished
categories (linguistics, didactics of the Polish language and media
studies) is not enough to characterize the Professor’s research interests.
It is difficult for a non-linguist to evaluate the specialist achievements
of a linguist, so we will limit ourselves to the categories derived from
Charles W. Morris (1938) distinguishing three sections of semiotics (syntax, semantics and pragmatics) as interpreted by Ireneusz
Bobrowski. This author, representing a similar (as Maciej Kawka)
generation of Kraków’s linguists, notes:
At the time when I started my linguistic adventure (late seventies),
the most texts were devoted to language syntax (perhaps even
90%), almost 10% of texts concerned the semantics of the natural
language, and pragmatics could be found in individual texts. (…)
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In the mid-nineties, pragmatic considerations prevailed in linguistics (perhaps about 50% of texts), semantic considerations
were present in 30% of texts, and only about 20% of the works
were devoted to the syntax of the natural language. (…) It was
in the mid-nineties that we observed the process of separating
the natural language pragmatics from other areas of linguistics.
In the materials published at that time (…) it was futile to look
for traditional terms such as noun, mood, subject, but there
were many new words in the field of psychology or sociology.
Pragmatics began to live its own life1.

Do we observe such trends also in the linguistic output of Maciej
Kawka? Maciej Kawka undoubtedly began his career in the 1970s with
publications on the subject of morphology and grammar (syntax).
They were connected with semantic considerations over time, which
can be seen for example in the article devoted to the development
of distributive meanings of multi-prefix verbs in Slavic languages,
with particular emphasis on Polish and South Slavonic languages
(O rozwoju znaczeń dystrybutywnych czasowników wieloprefiksalnych
w językach słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i języków południowosłowiańskich, 1987).
Later, at the turn of the 1980s and 1990s, a lot of works (articles and chapters in collective works) dealt with metatextual issues,
which probably had a direct relationship with the habilitation thesis
devoted to metatext in the narrative text on the example of selected
children’s literature (Metatekst w tekście narracyjnym na przykładzie
wybranych tekstów literatury dla dzieci, 1990). We can find such topics at the beginning of the 21st century in many works, e.g. in “how
to write stories” by Vlada Urošević (O tekście „Opowiadania o tym, jak
się pisze opowiadania” V. Uroševicia, 1998); in the speech of the others
in Jan Kochanowski’s epigrams (Cudza mowa w tekście „Fraszek” Jana
Kochanowskiego, 2000) and in reduplications and narrative insertions
in Marek C. Cepenkov’s folk stories, especially in time and space text
1

I. Bobrowski, Pomiędzy gramatyką a pragmatyką, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016,
nr 2, s. 289.
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categories (Reduplikacje i wstawki narracyjne w opowiadaniach ludowych
Marka C. Cepenkova. Tekstowe kategorie czasu i przestrzeni, 2004).
From the end of the twentieth century we can also find more and
more genological issues in the field of interest of Maciej Kawka, e.g.
biogram as a genre of text (Biogram jako gatunek tekstu, 2001) and
inscriptions on the walls as a genre of urban written Polish (Napisy
na murach jako gatunek miejskiej polszczyzny pisanej, 2010). Professor Kawka genre studies also concern the aspect of new media,
for instance blog as the new genre of Internet communication (Blog
– nowy gatunek tekstu internetowego, 2008).
From the end of the twentieth century up to the present times, Maciej
Kawka’s attention has also been focused on discourse studies, including discourse and text (Dyskurs i tekst, 1997), discourse as the subject
of linguistic research (Dyskurs jako przedmiot badań językoznawczych,
2010) and media discourse in the light of contemporary discourse
studies (Dyskurs medialny w świetle współczesnych analiz dyskursu,
2011). In this area an important achievement is the fundamental article
devoted to a multimodal discourse as a new research category (Dyskurs
multimodalny – nowa kategoria badawcza, 2016). Professor Kawka
is also interested in multidimensional studies on public discourses, e.g.
a contemporary political discourse on monuments (on the example
of Macedonia) (Współczesny dyskurs polityczny na temat pomników
(na przykładzie Macedonii), 2012) or the ethical dimension of media
discourses in terms of “hiding” vs. “revealing” certain contents by sepization, paraphrasing and creating the closed circulation of information
(Dyskurs etyczny w kontekście mediów – „ukrywać, pokazując”, sepizacja,
parafrazowanie i zamknięty obieg informacji, 2017).
One can say that in Maciej Kawka’s writings there is a tendency
observed earlier by Bobrowski: the shift from syntax through semantics to linguistic pragmatics. The latter is also proved by journalistic
texts, which we will deal with separately in this article.
In the works of Maciej Kawka since the 1990s, we can also find
a lot of texts from the borderline of semantics and literary studies,
raising stylistic, rhetoric, eristic issues, for example, the stylistic
features of Macedonian folk stories in terms of metatextive formulas
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(Właściwości stylistyczne macedońskich opowiadań ludowych – formuły metatekstowe, 1996), the semantics of colors in Maria Konopnicka’s fairy tales (Złoty–złotosrebrny–srebrny. Semantyka barw
w tekście baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”,
1997) and later, the considerations of out of context communication
strategies in terms of manipulation, eristics, rhetoric (Wyrwane
z kontekstu – manipulacja, erystyka, retoryka, 2009) and the eristic
strategies in public discourse replacing argumentation („Zamiast
argumentacji” – strategie erystyczne w dyskursie publicznym, 2010).
Maciej Kawka also dealt with the linguistic model/representation
of the world, developing Jerzy Bartmiński’s approach2, for example
in the publication devoted to the linguistic image of a Macedonian
in the latest History of the Macedonian nation (Językowy obraz
Macedończyka w najnowszej „Historii narodu macedońskiego”, 2008).
In the 21st century some significant Maciej Kawka’s academic papers
and popular texts can be included in the activities related to the
promotion of Polish language culture.

M ACIEJ K AWK A AS A SLAVIST (M ACEDONIST)

From the end of the 1970s, so for four decades, Maciej Kawka
has maintained very close relations with Slavists from the University of Skopje. These ties were the result of Maciej Kawka’s activity
as a Polish language teacher, his participation in numerous Polish-Macedonian and Macedonian-Polish scientific conferences, and
– finally – his involvement in numerous joint international research
projects. Professor Kawka’s interest in the languages of
 southern Slavs
was born in the distant times of the 1970s and developed throughout
mature stages of his academic career. Looking through the prism
of the place and number of publications, it can be said that it was
more of a Macedonian-Polish, than Polish-Macedonian cooperation.
2

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2016.
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In the entire output of Maciej Kawka, we can find 50 works related
to Macedonia, its language, literature and culture, 33 of which were
printed in Skopje, and 17 next in Poland. Maciej Kawka published
his papers both in the Macedonian language (21 works) and Polish
(4 printed in Macedonia, 15 in Poland), and sometimes also in English
(one book, one article and two chapters in collective works). While
prior to the habilitation the publications in the post-conference papers and books were written in Polish, from the 1990s the scientific
works in Skopj were issued in Macedonian. This probably indicates
the development of language command of their author.
The constant strengthening of bonds with Macedonian Slavists
is evidenced by numbers. During the assistantship period, Maciej Kawka published two papers (an article and chapter in the post-conference
volume) and three (as above plus the report from the scientific session
in Skopje) during his doctoral period, then during his employment
at the Pedagogical University there were already 15 works (including
8 in Macedonian, published in Skopje), and during the professorial
period – 26 (including 18 printed in Macedonia). In other words, half
of all publications published and related to Macedonia were written
in the last thirteen years, during the university period. At that time,
Maciej Kawka was a frequent guest at the University of Skopje, but
also a host or co-host of regular conferences organized in Krakow.
This image should be supplemented with four more general works
in the Slavic studies field of science. Here again, the South Slavic direction is noticeable, although the mentioned papers were published
in Polish. Initially, their author undertook semantic-syntactic topics,
and later he focused on translation and interlingual relations issues.
We can include here a relatively early work on the development
of distributive meanings of multi-parameter verbs in Slavic languages,
with a particular emphasis on the Polish language and South Slavic
languages (O rozwoju znaczeń dystrybutywnych czasowników wieloprefiksalnych w językach słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem
języka polskiego i języków południowosłowiańskich, 1987); the analysis of the expression damn me in the Polish translation of Živko
Čingo’s The Great Water (‘Proklet da bidam’ w polskim przekładzie
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„Wielkiej wody” Živka Činga, 1998); on the Macedonian language
matters (O sprawach języka macedońskiego, 2002) and – finally –
on the codification of the norm of the modern Macedonian language
(O kodyfikacji normy współczesnego języka macedońskiego, 2002).

DIDACTIC ASPECTS OF M ACIEJ
K AWK A’S ACHIEVEMENTS

Maciej Kawka has never ceased to be a linguist, but he had a period
in which he wrote a lot of works – one could say – which presented
some inclination for didactics of the Polish language, and which,
in the linguistic layer, exposed author’s interest in pragmatics and
stylistics. This thesis applies, of course, to almost twenty years of Maciej Kawka’s employment at the pedagogical university (1989–2006).
The university scientific atmosphere and its didactic needs influenced
the research topics taken up by Professor. At that time, 21 works
of that kind were published, which constituted about 27% of all
publications created in this (3 rd) period of the author’s scientific
biography. Articles in pedagogical periodicals dominated (especially
the yearbook of science and education („Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”. Series: Dydactic Works), but we can also find 10 materials
in collective monographs and two co-edited monographs published
in 1994 – the first devoted to early childhood education (Wczesna
edukacja dziecka and also Ze studiów nad językiem dziecka i literaturą dla dzieci) and the other (1995), on the “golden mean” between
freedom and compulsoriness in the educational process (Pomiędzy
wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka w edukacji).
The most important achievement is probably the author’s subsequent
monograph on the language aspects of the school discourse (Dyskurs
szkolny. Zagadnienia języka, 1999). In this book its author successfully
brought together his interest on the pragmatic and didactic research.
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In the later period (4th) we also noted 3 such publications (from
2009–2012), however, they were the result of another role performed
by professor Kawka – his membership and chairman function of the
specialized Polish Sciences and Arts committee evaluating school
textbooks.

M ACIEJ K AWK A AS A MEDIA AND SOCIAL
COMMUNICATION RESEARCHER

In the fourth university period of Kawka’s academic career, we can
find, as previously mentioned, a dozen (15) or so works that can
be qualified – due to their dominant tone – to the category of texts
related to the studies on mass media and public communication,
especially in terms of the content of different means of communication. These are mainly scholarly articles published in “Zeszyty
Prasoznawcze” (“Press Research Issues”) (including a fundamental
text on multimodal discourse) and in “Media i Społeczeństwo (“Media and Society”), but also three papers published in the scientific
periodical in Sanok („Zeszyty Naukowe PWSZ”) and in other academic journals. In this field of studies, we can also find six chapters
in collective monographs, out of which one should be evaluated
as extremely valuable (Językoznawcze oblicza prasoznawstwa, 2016).
It is about the linguistics dimension of the press research published
in the monograph (of which Maciej Kawka was a co-editor) devoted to the achievements of the oldest Polish media studies quarterly
“Zeszyty Prasoznawcze”. In other works in this field, Professor Kawka
paid a lot of attention to journalistic genres (e.g. in tabloids), especially related to the new media (such as a blog), language in the press,
journalistic styles and narratives, etc. As one can see, even when
dealing with the media, the author usually did not cease to be a linguist at the same time. The most non-linguistic text of Maciej Kawka
was an article in “Zeszyty Prasoznawcze” devoted to the mass media
system of Macedonia (2008).
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THE BOOKS BY M ACIEJ K AWK A

Among the eight books written by Professor Kawka, the first,
devoted to the syntactic-semantic dictionary of Polish non-prefix
verbs (Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich.
Część I. Czasowniki bezprzedrostkowe, 1980) is the culmination
of his participation in research teams developing Polish language
dictionaries. The next two books can be related to the publications
created in the 1990s as works for the academic degree: postdoctoral
monograph on metatext in the narrative text on the example of selected texts in children’s literature (Metatekst w tekście narracyjnym
na przykładzie wybranych tekstów literatury dla dzieci, 1990) and
his professorial book devoted to the language aspects of the school
discourse (Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka, 1999). At that time,
he also wrote the work devoted to the comparative and textological
studies on Polish and Macedonian language published in 1994 (Studia
konfrontatywne i tekstologiczne. Polski/macedoński), which opens
a series of books created nearly two decades later (2012–2016) related to the Macedonian fascinations of the author: the first devoted
to different discourses on language (Sześć dyskursów o języku, Skopie
2012), the second about the discourses on Macedonia (together with
Paweł Płaneta, Dyskursy o Macedonii, 2013), and the third – published
in Macedonian Македонистички дискурси, 2015 and its English
translation (Macedonian discourses, 2016).

M ACIEJ K AWK A AS A PROMOTER
OF LINGUISTICS AND LANGUAGE CULTURE

The linguistic issues that Kawka has presented since the 1970s
are considered to be quite specialized and not easily absorbed by the
so-called average reader. In general, in the first three decades, the
author published scientific papers, and the only exception was one
article in the regional daily “Dziennik Polski”. This text was devoted
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to the problems with language and was written by Maciej Kawka
during his doctoral period (in 1975). However, in his later academic
career one will find a six-year period in which he became a valued
popularizer of knowledge about language in colloquial use.
These were the years 1999–2005, when Maciej Kawka cooperated with the quarterly “Konspekt”, a university journal published
by the Cracow Pedagogical Academy, in which the author was then
a professor. He had a column where he wrote a kind of scientific
guides, 16 in total. The subject matter was quite diverse, although
most often it dealt with the rhetoric and linguistic pragmatics, e.g.:
about rhetoric and pragmatics of irony (Czy ja mogę coś powiedzieć?
O retoryce i pragmatyce ironii, 2001/no. 7); about speaking precisely
(Czy powinniśmy mówić dokładnie?, 2002/no. 13); about the key
features of scientific discourse (Mówi się, mówimy, można powiedzieć
… w języku nauk ścisłych, 2002/no. 11); about metatext functions
of the usage of the phrase “as if/as though” in the Polish language
(Metatekstowe funkcje jakby, 2002/no. 9); about the expression “the
expansion for” in Polish (Ekspansja dla, 2002/no. 10); about the gradation of the noun “new” in advertising and the language (Więcej niż
… nowe stopniowanie rzeczownika w reklamie i …w języku, 2004/no.
18); about the expression “as you well know” instead of argumentation
in public discourse (Jak pan doskonale wie … zamiast argumentacji
w dyskursie publicznym, 2005/no. 22), and – finally – the article devoted to the locutions ‘mutatis mutandis’, ‘sui generis’, ‘de facto’ and
‘ad hoc’ used in order to make the academic style more scientific
(Mutatis mutandis, sui generis, de facto i ad hoc, czyli jak uczynić styl
naukowy jeszcze bardziej naukowym, 2004/ no. 20).
Sometimes professor Kawka dealt with more general issues, e.g. the
creative power of language (Dziękczynienie za siłę głosu. O kreatywnej
mocy języka, 2000/no. 1), the question whether historical discourse
is a genre of scientific discourse (Czy dyskurs historyczny jest gatunkiem
dyskursu naukowego, 2003/no. 14/15) or the problems with linguistic
education or/and educational linguistics and philosophical education
or/and educational philosophy (Edukacja lingwistyczna czy lingwistyka
edukacyjna? Edukacja filozoficzna czy filozofia edukacyjna…?, 2000/
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no. 5) and – last but not least – autobiographical discourse on the
Internet (Dyskurs autobiograficzny w internecie (2003/no. 16/17)).
Maciej Kawka also took up genological issues e.g. the article devoted
to press editorial as a genre (Od redakcji, czyli tzw. Wstępniak, 2002/
no. 12).

CLOSING REM ARKS

The data presented in this short study confirm that nearly half-century scientific achievements of Maciej Kawka can be described with
the following labels: a linguist, a Slavist and a Macedonist, a Polish
philologist who does not reject didactics of the Polish language,
a media researcher. He has never ceased to be a linguist, even when
temporarily, due to his professional roles, he dealt with issues of didactics of the Polish language, social communication and the media.
In his linguistic works, he underwent an evolution of interests, moving
with the times – from morphology and grammar through semiotics
to linguistic pragmatics and (in the popularizing version) the culture
of the Polish language. For the last four decades, the author’s interests
in the languages of the southern Slavs have become increasingly
widespread, in particular – the language and culture of Macedonia
(today: the Republic of Northern Macedonia), with which he has had
close and lasting scientific ties, expressed by a considerable research
output (among others the four books published recently). In addition
to 133 scientific papers, Maciej Kawka presented language issues
in a popular form. It should be noted that he was also the translator
of poems from Macedonian into Polish, published in Macedonia
(Kawka 2002).
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APPENDIX

Graph 1. The Number of Maciej Kawka’s Publications in 1973–2019
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SPIS PUBLIKACJI
PROF. DRA HAB. MACIEJA KAWKI

1973

1. Intensiva prefiksalne (na materiale gwarowym). „Poradnik
Językowy”, nr 3, s. 139–143.

1974

2. Czasowniki typu „pozrabiać, naponapisywać” w polskich
gwarach. „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace Językoznawcze, nr 14,
s. 163–179.

1975

3. Kłopoty z językiem. „Dziennik Polski”, nr 259.

1977

4. Słownik wymowy polskiej. Pod red. M. Karasia i M. Madejowej.
PWN, Warszawa (członek zespołu redakcyjnego).

1979

5. Некои прашања за синтаксичко-семантичкиот речник
на глаголите во полскиот и македонскиот јазик, Зборник
на трудови од V. Научна дискусија, Охрид 1978. Уредник:
Т. Саздов. Универзитет „Кирил и Методиј”, Скопје, с. 83–98.
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1980

6. Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich.
Cz. I czasowniki bezprzedrostkowe. Instytut Badań Polonijnych
UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,
ss. 242.
7. Uwagi o niektórych czasownikach kauzatywnych w języku
macedońskim i polskim. „Македонски јазик”, t. 31, s. 39–47.

1982

8. [Recenzja]. Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich
czasowników denominalnych. „Polonica”, t. 8, s. 274–281.

1983

9. [Recenzja]. Język i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu
niepodległości 1918–1978. Materiały sesji naukowej. „Język
Polski”, R. LXIII, z. 3, s. 230–232.

1984

10. Próbne artykuły hasłowe Słownika dzieł polskich Jana Kochanowskiego. „Język Polski”, R. LXIV, z. 4, s. 304–320 (wspólnie
z I. Bobrowskim, Z. Bukowcową, D. Janeczkową, K. Kajtochową i M. Kucałą).

1986

11. [Recenzja]. E. Tomiczek, System adresatywny języka polskiego
i niemieckiego. „Język Polski”, R. LXVI, z. 1–2, s. 119–125.
12. 25 lat lektoratu języka polskiego w Skopiu (sprawozdanie
z sesji naukowej). „Język Polski”, R. LXVI, z. 1–2, s. 112–113.
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13. O rozwoju znaczeń dystrybutywnych czasowników wieloprefiksalnych w językach słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i języków południowosłowiańskich.
„Poradnik Językowy”, nr 3, s. 177–184.

1988

14. [Recenzja]. T. Rittel, Kategoria osoby w polskim zdaniu. „Język
Polski”, R. LXVIII, z. 2–3 , s. 164–167.
15. „Bo” metatekstowe. „Polonica”, t. 13, s. 65–83.
16. Metatekstowe zdania z „bo” w języku Jana Kochanowskiego.
„Język Polski”, R. LXVIII, z. 4–5, s. 212–221.

1989

17. Uwagi o kategorii dystrybutywności czasownika (funkcje prefiksu po – w języku polskim i macedońskim). W: 25 години
на лекторатот по полски јазик при Катедра за источни
и западни словенски јазици и книжевности, Филолошки факултет, Скопје 25–26 јуни 1985 год. „Славистички
студии”, т. 6, Скопје, с. 107–114.

1990

18. Metatekst w tekście narracyjnym na przykładzie wybranych
tekstów literatury dla dzieci. Wydawnictwo Naukowe WSP,
Kraków, ss. 244.
19. За метаилокутивната сила на негацијата во сказната „Шеќерна приказна” од Славко Јаневски. Зборник
на трудови од XVI Научна дискусија, Охрид 14–16 август
1989 година. За издавачот: К. Пеев. Универзитет „Кирил
и Методиј”, Скопје, с. 27–35.
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1991

20. Mechanizmy anafory i substytucji w tekstach Jana Kochanowskiego. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 137, Prace
Językoznawcze, t. 6, s. 167–192.
21. Metajęzyk i metatekst w Panu Kleksie Jana Brzechwy. „Rocznik
Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 138, Prace Pedagogiczne,
t. 12, s. 121–144.
22. O funkcji wyrażeń metajęzykowych w „Panu Kleksie” Jana
Brzechwy. „Język Polski”, R. LXXI, z. 3–5, s. 191–199.
23. Konstruowanie dyskursu pedagogicznego czyli o kompetencji
komunikacyjnej nauczyciela. W: Mokytoju rengimo ir tobulinimosi problemos. Uniwersytet Polski w Wilnie, Vilnius,
s. 52–54.

1992

24. Komunikacja i kooperacja dydaktyczna w badaniach pedagogów z byłej NRD. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”,
z. 144, Prace Pedagogiczne, t. 13, s. 77–84.
25. Pragmalingwistyczne aspekty nauczania języka polskiego
jako obcego – funkcje pragmatyczne w tekście podręcznika.
W: Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego
i obcego. Pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej. Instytut Filologii
Słowiańskiej, Wrocław, s. 87–92.
26. O metatekstowych przejawach dekonstrukcjonizmu w opowiadaniach Ž. Činga. W: Rozpad mitu i języka? Pod red.
B. Czapik. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 1324,
Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 144–151.

1994

27. [Redakcja] Ze studiów nad językiem dziecka i literaturą dla
dzieci. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 165, Prace
Pedagogiczne, t. 15. Słowo wstępne, s. 5.
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28. O sposobach rozpoczynania lekcji w klasach I–III szkoły podstawowej (wspólnie z M. Adamczyk). „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 165, Prace Pedagogiczne, t. 15, s. 41–49.
29. Możliwe światy wartości w noweli Marii Konopnickiej „Nasza
szkapa”. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 165, Prace
Pedagogiczne, t. 15, s. 73–79.
30. Lekcja jako zespół edukacyjnych aktów mowy. „Rocznik
Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 168, Prace Językoznawcze,
t. 8, s. 67–75.
31. [Redakcja] Wczesna edukacja dziecka. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 172, Prace Pedagogiczne, t. 17. Wstęp,
s. 5–6.
32. Gry słowne i żarty językowe w „Alicji w Krainie Czarów”
L. Carrolla. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, z. 172,
Prace Pedagogiczne, t. 17, s. 35–45.
33. [Recenzja]. H. Synowiec, Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny
WSP”, z. 172, Prace Pedagogiczne, t. 17, s. 125–127.
34. Studia konfrontatywne i tekstologiczne. Polski/macedoński.
Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, ss. 84.

1995

35. Јазичните стереотипи во полските и македонските фолклорни текстови од Оскар Колберг Марко Цепенков како
проблем на компаративната фолклористика. XXI Научна
дискусија на XVII Меѓународен семинар за македонски
јазик, литература и култура. Охрид 30 VIII–13 VIII 1994.
За идавачот: М. Каранфиловски. Универзитет „Кирил
и Методиј”, Скопје, с. 179–183.
36. O sposobach zwracania się nauczycieli do uczniów na lekcjach
– edukacyjne akty mowy. W: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej
Języka Polskiego, t. 13. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”
nr 1437, Katowice, s. 169–177.
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37. Co się dzieje na pierwszym obrazku – o roli implikatur konwersacyjnych i presupozycji w kształceniu sprawności językowej
uczniów. „Polonica”, t. 17, s. 147–153.
38. O wolności i przymusie w ujęciu kognitywnym. W: Pomiędzy
wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka
w edukacji. Pod. red. J. Grochulskiej, W. Wenta, M. Kawki.
T. I. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kraków, s. 88–93.
39. [Współredakcja tomu] Pomiędzy wolnością a przymusem.
W poszukiwaniu złotego środka w edukacji. Pod. red. J. Grochulskiej, W. Wenta, M. Kawki. T. I i II. Wojewódzki Ośrodek
Metodyczny, Kraków.
40. Mówienie do kogoś i mówienie komuś – stereotypy językowe
w listach dzieci. W: Językowy obraz świata dzieci i młodzieży.
Pod red. J. Ożdżyńskiego. Wydawnictwo Naukowe WSP,
s. 252–258.

1996

41. „Powiedz to całym zdaniem” – czyli o metatekstowych wykładnikach dyskursu. W: Dyskurs edukacyjny. Pod red. T. Rittel.
Wydawnictwo WSP, Kraków, s. 111–122.
42. Krakowskie czasopismo językoznawcze – „Język Polski” (1913–
1994). W: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. Pod
red. J. Jarowieckiego. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków,
s. 176–182.
43. Formy dyskursu w edukacji i komunikacji społecznej. W: Edukacja i komunikacja, cz. II, III. Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”, Wilno 27–29 VI 1994, „Studium
Vilnense”, t. 5, nr 8, s. 59–62.
44. Właściwości stylistyczne macedońskich opowiadań ludowych
– formuły metatekstowe. W: Tekst a styl. Pod red. S. Gajdy.
Uniwersytet Opolski, Opole, s. 205–212.
45. „На тие зборои”. За местото и функцијата на предлозите
во структура на текстот (на примерите од „Македонските народни приказни” собрани од Марко Цепенков).
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W: Studia linguistica Polono-Meridianoslavica. Редакциски
одбор: Б. Видоески, З. Тополињска, А. Пецо. Македонска
академија на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука, т. 8, Скопје, с. 39–46.
46. „Cudze słowo” w rosyjskim przekładzie „Cudzoziemki” Marii
Kuncewiczowej. W: Вопросы лингвистики и лингводидактики. Материалы конференции МАПРЯЛ. Краков
23–24 IV 1996. Под редакцей Т. Жеберек. Wydawnictwo
Naukowe WSP, Kraków s. 75–85.

1997

47. Кралот Марко во народните преданија на Марко К. Цепенков – когнитивна дефиниција, W: Кралот Марко
во историјата и вo традицијата. Прилози од научниот
собир, одржан по повод 600-годишнината од смртта
на Кралот Марко. Прилеп, 23–25 јуни 1995 година. Редaкциски одбор: В. Деподова, Б. Ристовски, Т. Вражиноски.
Институт за старословенска култура, Прилеп, с. 209–217.
48. Implikatury konwersacyjne w języku nauczyciela. W: Sprawności
językowe. Praca zbiorowa pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel.
„Studia Logopedyczne”, t. 4, Wydawnictwo „Edukacja”, Kraków,
s. 109–114.
49. Złoty-złotosrebrny-srebrny. Semantyka barw w tekście baśni
Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”.
W: O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej.
W stulecie pierwszego wydania. Studia i szkice pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza. Muzeum Okręgowe, Suwałki,
s. 105–107.
50. Dyskurs i tekst. W: Literatura, prasa, biblioteka. Pod red.
J. Szockiego i K. Woźniakowskiego. Wydawnictwo Naukowe
WSP, Kraków, s. 87–94.
51. Teoria aktów mowy Austina-Searle’a i jej szkolna aplikacja.
„Język Polski”, R. LXXVII, z. 4–5, s. 331–337.
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52. „Туѓиот говор” во романот „Големата вода” од Живко
Чинго, XXIII Научна дискусија на XXIX Меѓународен
семинар за македонски јазик, литература и култура:
Главен и одговорен уредник: Т. Тодоровски. Универзитет
„Св. Кирил и Методиј”, Скопје, с. 21–32.
53. Cudza mowa w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej. „Stylistyka”, t. 6, s. 489–500.

1998

54. Игрите во текстот – „Разказ за тоа како се пишуваат
разкази” – од Влада Урошевиќ. „Lettre Internationale”, nr 9,
s. 102–107.
55. „Проклет да бидам” w polskim przekładzie Wielkiej wody
Živka Činga. W: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. Pod red. T. Żeberek i T. Boruckiego. Wydawnictwo
Naukowe WSP, Kraków, s. 51–63.
56. Dyskurs i tekst w świetle uwarunkowań konsytuacyjnych.
„Polonica”, t. 19, s. 31–40.
57. O tekście „Opowiadania o tym, jak się pisze opowiadania”
V. Uroševicia. W: Tekst. Analizy i interpretacje. Pod red. J. Bartmińskiego i B. Bonieckiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin,
s. 45–54.
58. [Omówienie] „Славистички студии” czasopismo Katedry
Slawistyki przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Św. Cyryla
i Metodego, Skopje 1995, nr 6–7, ss. 236. „Studia z Filologii
Polskiej i Słowiańskiej”, t. 34, s. 343–347.

1999

59. Aksjologia przestrzeni edukacyjnej. W: Wartościowanie w dyskursie edukacyjnym. Pod red. J. Ożdżyńskiego i S. Śniatkowskiego. Oficyna Wydawnicza „Edukacja”, Kraków, s. 115–126.
60. Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka. Wydawnictwo Naukowe
WSP, Kraków, ss. 255.
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61. „No” dydaktyczne. „Z teorii i praktyki dydaktycznej języka
polskiego”, t. 15. Pod red. E. Polańskiego i Z. Urygi. Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 132–143.

2000

62. Cudza mowa w tekście „Fraszek” Jana Kochanowskiego. „Studia
Historycznojęzykowe”, t. 3. Pod red. K. Rymuta i W. Rzepki.
Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków,
s. 347–359.
63. Kategoria czasu w biogramie na przykładzie Polskiego Słownika
Biograficznego. Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Kraków 22–23 września 2000 r. Pod red. A. Judyckiej
i B. Klimaszewskiego. Wydawnictwo Czelej, Lublin, s. 84–88.
64. Dyskurs, tekst, język. „Македонски јазик” 1997–1999, t. 48–50,
s. 129–138.
65. Autotematyzm w strukturze narracyjnej opowiadania. „Славистички студии” 1999/2000, nr 8–9, s. 211–219.
66. „Dziękczynienie za siłę głosu”. O kreatywnej mocy języka.
„Konspekt”, nr 4, s. 130–131.
67. Edukacja lingwistyczna czy lingwistyka edukacyjna? Edukacja
filozoficzna czy filozofia edukacyjna…? „Konspekt”, nr 5, s. 90.

2001

68. Biogram jako gatunek tekstu. „Język Polski”, R. LXXXI, z. 5,
s. 325–330.
69. [Recenzja] J. Mędelska, Język „Prawdy Wileńskiej”. Północnokresowa polszczyzna kulturalna w początkach sowietyzacji
Wilna i Wileńszczyzny. Bydgoszcz 1999, s. 220. W: „Rocznik
Historii Prasy Polskiej”, t. 4, z. 2, s. 329–331.
70. Pragmatyka tekstu teatralnego – didaskalia. W: Stylistyka
a pragmatyka. Pod red. B. Witosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 127–136.
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71. Trzy edytorstwa czy jedno? O potrzebie kształcenia wydawców
książek w Akademii Pedagogicznej, „Konspekt”, nr 6, s. 65–68.
72. „Czy ja mogę coś powiedzieć?”: o retoryce i pragmatyce ironii.
„Konspekt”, nr 7, s. 129–130.
73. STRONA: strona domowa, strona prywatna, strona WWW,
postawić stronę, wejść na stronę, otworzyć stronę… „Konspekt”,
nr 8, s. 112–113.
74. Metatekstowe funkcje „jakby”. „Konspekt”, nr 9, s. 112.

2002

75. Internetowe strategie konwersacyjne. W: „Nauczanie ku przyszłości” w szkolnym centrum informacji. Pod red. H. Kosętki,
H. Batorowskiej, B. Kamińskiej-Czubały. Wydawnictwo
Zakonu Pijarów, Kraków, s. 84–94.
76. O kodyfikacji normy wpółczesnego języka macedońskiego.
W: Język w przestrzeni społecznej. Pod red. S. Gajdy, K. Rymuta, i U. Żydek-Bednarczuk. Uniwersytet Opolski, Opole,
s. 93–103.
77. Sytuacja wypowiadania, wypowiedź a wskaźniki kontekstualizacji w tekście. W: Konteksty kulturowe w dyskursie
edukacyjnym. Pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel. Oficyna
Wydawnicza „Edukacja”, Kraków, s. 25–36.
78. За развојот и потребите на македонската текстологија
односно научното издаваштво. XXVIII Научна конференција на XXXIV Меѓународен семинар за македонски
јазик, литература и култура, Охрид, 13–14 август 2001
г. За издавачки одбор: М. Каранфиловски. Универзитет
„Кирил и Методиј”, Скопје, с. 371–374.
79. O sprawach języka macedońskiego. „Proglas”, t. 13, s. 19–23.
80. „Napisz, powiedz, przeczytaj…” wykładniki gatunkowe podręcznika jako wypowiedzi dydaktycznej. W: W kręgu zagadnień
dydaktyki języka i literatury polskiej. Księga Pamiątkowa
poświęcona Prof. E. Polańskiemu. Pod red. H. Synowiec. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002. s. 553–558.
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81. Metatekstowe funkcje „jakby”. „Konspekt”, nr 9, s. 112.
82. Ekspansja „dla”. „Konspekt”, nr 10, s. 125–126.
83. Mówi się, mówimy, można powiedzieć … w języku nauk ścisłych. „Konspekt”, nr 11, s. 138.
84. „Od redakcji”, czyli tzw. wstępniak. „Konspekt”, nr 12, s. 77–78.
85. Czy powinniśmy mówić dokładnie? „Konspekt”, nr 13, s. 53.

2003

86. Czy didaskalia to tekst poboczny dramatu. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum
Scientiam Pertinentia”, z. 2, s. 267–274.
87. Czy dyskurs historyczny jest gatunkiem dyskursu naukowego.
„Konspekt”, nr 14/15, s. 111–112.
88. Dyskurs autobiograficzny w internecie. „Konspekt”, nr 16/17,
s. 109–110.

2004

89. Pakt autobiograficzny Philippe’a Lejeune’a a internetowe blogi
– narodziny gatunku. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2:
Tekst a gatunek. Red. D. Ostaszewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 121–132.
90. Funkcje didaskaliów w dramacie. W: Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki. Pod red. M. Ruszkowskiego.
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, s. 71–78.
91. Reduplikacje i wstawki narracyjne w opowiadaniach ludowych
Marka K. Cepenkova. Tekstowe kategorie czasu i przestrzeni.
W: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4. Opis konfrontacja,
przekład. Pod red. I. Łuczków i M. Sarnowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 115–120.
92. „Więcej niż”… nowe stopniowanie rzeczownika w reklamie
i… w języku. „Konspekt” 2004, nr 18, s. 104–105.
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93. „Mutatis mutandis, sui generis, de facto i ad hoc”, czyli jak
uczynić styl naukowy jeszcze bardziej naukowym. „Konspekt”,
nr 20, s. 115–116.

2005

94. O strukturze tematycznej kazania – „Słowo o ślebodzie” ks. Józefa Tischnera. W: Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze
pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce,
Pieniny). Literatura i język. Praca zbiorowa pod red. M. Madejowej, A. Mlekodaj i K. Sikory. Podhalańska Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki
Krakowskiej, Nowy Targ 2005, s. 161–170.
95. Misirkova południowosłowiański dyskurs o języku. W: Делото на Крсте Мисирков, Зборник од меѓународниот
научен собир по повод стогодишнината од излегувањето
на книгата „За македонцките работи” одржан во Скопје
на 27–29 ноември 2003 година. Уредувачки одбор: Б. Ристовски, Г. Старделов, Љ. Спасов. Македонска академија
на науките и уметностите, том II, Скопје, с. 371–374.
96. Jak pan doskonale wie… zamiast argumentacji w dyskursie
publicznym. „Konspekt”, nr 22, s. 120–122.

2006

97. „Покажување или прикажување” – dwa aspekty pragmatyki
tekstu dramatycznego. W: Folia Philologica Macedono-Polonica.
Материјали од Шестата македонско-полска научна конференција од областа на јазикот и литература, Охрид,
август 2002. Редакциски одбор: Г. Шокларова-Љоровска,
М. Каранфиловски, Л. Танушевска. Универзитет „Св.
Кирил и Методиј”. Филолошки факултет „Блаже Конески”,
Скопје, т. 6, с. 15–20.
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2007

98. Funkcje implikatur w tekście – o nowym stylu dziennikarskim.
„Zeszyty Naukowe PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”, nr 4,
s. 81–85.
99. Кохезијата во македонскиот јазик – категоријата модалност во „Големата вода” на Живко Чинго. W: Македонско-полски врски. Прилози од меѓународниот научен
собир одржан во Скопје на 28–29 ноември 2005. Уредувачки одбор: Т. Чепреганов, И. Ставови-Кавка, С. Веновска-Антевска, С. Киселиновски. Институт за национална
историја, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”,
Скопје, с. 131–101.
100. Blog – właściwości gatunku. „Zeszyty Naukowe PWSZ im.
Jana Grodka w Sanoku”, nr 5, s. 89–96.

2008

101. Językowy obraz Macedończyka w najnowszej „Historii narodu
macedońskiego”. W: Tożsamość narodowa w społeczeństwie
multietnicznym. Pod red. M. Kawki i I. Stawowy-Kawki.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 9–16.
102. Prasa w Macedonii. „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 125–138.
103. Blog – nowy gatunek tekstu internetowego. W: Od poetyki
do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin. Pod red.
T. Budrewicza i J.S. Ossowskiego. Wydawnictwo „Antykwa”,
Kraków, s. 215–219.
104. [Współredakcja tomu] Tożsamość narodowa w społeczeństwie
multietnicznym. Pod red. M. Kawki i I. Stawowy-Kawki.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
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2009

105. Македонскиот парламентерен дискурс. W: Македонија
– Полска. Историја, јазик и култура. Прилози од Меѓународната научна конференција одржана во Скопје
на 14 ноември 2008. Редакциски одбор: Т. Чепреганов,
И. Ставови-Кавка, С. Киселиновски, Д. Ѓоргиев, К. Мирчевска. Институт за национална историја, Скопје, с. 69–73.
106. Петар Даниилович Драганов како лингвист – во светлината на текстот за носовките во современите македонскословенски и бугарски говори. Mеѓународен научен
собир по повод 150-годишнината од раѓањето на Петар
Dраганов одржан на 7–8 јуни 2007 година. Уредник:
Б. Ристовски. Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, c. 285–292.
107. „Wyrwane z kontekstu” – manipulacja, erystyka, retoryka.
W: Polszczyzna mówiona i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25–26 września 2008 r.
Pod red. B. Dunaja i M. Raka. Księgarnia Akademicka, Kraków,
s. 319–325.
108. Język prasy podkarpackiej – „Nowiny” i „Super Nowości”.
W: Podkarpacie. Język – literatura – kultura. Pod red. H. Kosętki, A. Chudzik, R. Gadamskiej-Serafin. Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, Sanok 2009, s. 105–112.
109. [Recenzja]. Opinia o podręczniku Klucz do świata (kl. I,
cz. 1 i 2) w zakresie nauki o języku: B. Drabik, Jakub Pstrąg,
Andrzej Zawadzki. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa
2007. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych,
t. 7. Pod red. G. Chomickiego. Polska Akademia Umiejętności,
Kraków, s. 89–93.
110. Основните показатели на „спојноста” во македонскиот јазик – анафорската функција на членот. Научна
конференција – лингвистика, Охрид, 25. VIII – 26. VIII
2008. Редакција: Е. Црвенковска, Т. Треневски, Б. Велјановска. Универзитет „Св. Кирил и Методиј”. Меѓународен
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семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, c. 147–152.

2010

111. Dyskurs jako przedmiot badań językoznawczych. W: Język
polski – wczoraj, dziś, jutro… Pod red. B. Czopek-Kopciuch
i P. Żmigrodzkiego. Wydawnictwo Lexis, Kraków, s. 102–107.
112. O języku w wolnych mediach. W: Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku. Pod red.
K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, B. Nierenberga,
i J. Marszałek-Kawy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń,
s. 128–134.
113. Blog jako gatunek dziennikarski – ewolucja i transgresja.
W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i W. Furmana. Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa, s. 61–69.
114. „Zamiast argumentacji” – strategie erystyczne w dyskursie
publicznym. W: Język IV RP. Pod red. M. Czerwińskiego,
P. Nowaka i R. Przybylskiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin,
s. 128–132.
115. Napisy na murach jako gatunek miejskiej polszczyzny pisanej.
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia
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KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY
kawką, Kawką a kawką – ROZWAŻANIA
ORNITOLOGICZNO-JĘZYKOZNAWCZE
Profesorowi Maciejowi Kawce, który pracą na naukowej niwie
przydał pozytywnych konotacji swojemu nazwisku.

Rysunek 1. Kawka (Corvus monedula)

Autor: Vicki from Guildford, England (Wales – Conwy Castle,
Uploaded by snowmanradio) [CC BY 2.0], через Викисклад

K

awka lata od miasta do miasta razem z gawronami oraz
wronami, a w sezonie lęgowym opuszcza tych towarzyszy
zimowej niedoli, by założyć gniazdo w miejscu innym niż
to, preferowane przez jej kuzynów. Gawrony czy wrony zakładają
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gniazda na drzewach, a ona w budynkach, blisko ludzi – często
w kominach. Wielu to irytuje, bo instalacja źle działa, przelotowość
spadła, śmieci w kominie… I co tu zrobić z tą kawką?

CO WARTO WIEDZIEĆ O K AWCE – SĄSIADCE?

Kawkę (Corvus monedula) zaliczamy do rodziny krukowatych.
W moim mniemaniu jest jednym z najbardziej inteligentnych ptaków.
Podobno można ją nauczyć mówić i będzie w tym całkiem niezła.
Na pozór nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Jest cała czarna, lecz może
mieć bardziej lub mniej szare policzki – w zależności od podgatunku. Świat ogląda oczami o niebieskich tęczówkach. Jej ciało osiąga
długość 33–37 cm, rozpiętość skrzydeł – między 65–73 cm. Dziobek ma krótki, ale masywny, z jego pomocą przedstawia się światu
krótkim, zachrypniętym: kjak, kak, gaaak. Między samcem a samicą
nie ma w wyglądzie jakichś specjalnych różnic, poza tą, że samiec
jest większy, a jego upierzenie nieco bardziej połyskuje w promieniach słońca, zwłaszcza podczas sezonu lęgowego.
Gniazda zakłada kawka w luźnych koloniach, które mogą liczyć
od kilku do kilkudziesięciu par. Oprócz wspomnianych budynków
oraz kominów, z powodzeniem zasiedla inne, w jej mniemaniu
nadające się do zamieszkania, nisze w różnych budowlach. Z dala
od ludzkich siedzib jej naturalnym domem są dziuple – duże, takie
jak dla puszczyka, w końcu to ptaki podobnych rozmiarów. Preferuje
stare drzewostany liczące co najmniej 100 lat, ale jeśli nie ma ich
w okolicy, natomiast są góry – korzysta z półek skalnych lub nor.
Można jeszcze natknąć się na kawkę w naszych Tatrach czy Karkonoszach. Bytuje tam zazwyczaj już od marca, chociaż można
zaobserwować tam ptaki zajęte budową pieleszy nawet już pod
koniec lutego.
Kiedy młode wychodzą z gniazd, by na „własne skrzydło” poznawać
świat, całe stado bacznie to obserwuje i w razie niebezpieczeństwa,
opiekunowie atakują wroga. Najpierw głosem – alarmując okolicę
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daleko słyszalnym agrrr. Gdy to nie zadziała i intruz nie odpuści,
mogą, podobnie jak puszczyki, spróbować realnej akcji.
Kawki są monogamiczne oraz długowieczne, żyją w niewoli około
30–40 lat, a to naprawdę niezły wynik jak na organizm tej wielkości.
Samiec wespół z samicą przystępują do kopulacji w marcu, wtedy
też samica składa jaja, a potem przez najbliższe 30 dni je wysiaduje. Warto tutaj wspomnieć o samych jajach, których skorupka jest
„miętowopistacjowa” i brązowo nakrapiana.
Tych skarbów u państwa kawek może być pięć. Gdy wykluwają
się z nich młode, przez kolejnych 35 dni siedzą w gnieździe, które
opuszczają, gdy nie potrafią jeszcze dobrze latać (są w okresie tzw.
podlotu). Stado kawek opiekuje się nimi przez następne dwa tygodnie. Później młoda kawka poznaje „smaki” życia z różnymi dla
siebie skutkami.
Może warto byłoby kawce wybaczyć jej ułomności i uciążliwe
zamieszkiwanie w kominach? Ptak ten żywi się tym, co niekoniecznie jest dobre dla nas. Głównie drobnymi owadami, ich larwami,
a także drobnymi gryzoniami, gdy napotka ich gniazdo podczas
swoich wędrówek po trawniku czy łące. Ogólnie rzecz biorąc, to nasz
niepozorny sprzymierzeniec, który działa zgodnie z naturą, czego
nie można powiedzieć o różnego rodzaju pestycydach.

K AWK A Z MLECZKIEM, CZYLI
O MUTACJACH I PODGATUNK ACH

Zapewne wielu z nas miało okazję natknąć się na kawkę z kilkoma
białymi piórami lub niemal całą białą. Takie mutacje barwne, wbrew
pozorom, zdarzają się dość często. Praktycznie w każdym mieście
można spotkać kawkę z takim upierzeniem. Chodzi o geny. Kawki
takie nie posiadają odpowiedniej ilości czarnego barwnika – melaniny.
Jest to cecha recesywna, ujawnia się wtedy, kiedy rodzice, będący
heterozygotami (tzn. posiadają zarówno dominujący, jak i recesywny gen danej cechy), przekażą swojemu dziecku geny recesywne.
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Na dodatek, żeby cała ta układanka była jeszcze bardziej skomplikowana, gen ten jest genem kumulatywnym, to znaczy, że za daną
cechę odpowiada kilka genów, a nie tylko jeden. Im więcej tych
genów znajdzie się w genotypie danego osobnika, z tym większą intensywnością cecha się ujawni. Dlatego właśnie możemy na naszych
trawnikach obserwować zarówno ptaki, które mają po kilka białych
piór, jak i takie, które mają tych piór więcej.
Mutacje barwne mogą dotyczyć różnych ptaków, ale u kawek –
ze względu na bardzo duże rozpowszechnienie tego gatunku – może
to zjawisko zaobserwować każdy z nas. Bardziej wprawni obserwatorzy
mogą próbować rozwiązać jeszcze jedną zagadkę – pochodzenia danego osobnika. Oto w naszym otoczeniu, zwłaszcza zimą oraz jesienią,
kiedy w ptasim świecie ruch jest najbardziej intensywny, pojawiają
się kawki, rodem zarówno ze wschodnich, jak i zachodnich populacji.
Zasięg występowania tego gatunku rozciąga się od zachodniej Europy po Mongolię. Na tak dużym obszarze wykształciły się aż trzy
podgatunki. Środkową Europę zamieszkuje C. m. monedula – czyli
podgatunek nominatywny. Należące do niego osobniki mają jasne
policzki oraz potylicę – pióra są tu szare, w przeciwieństwie do reszty
ciała, która jest czarna. Zamieszkujący południe oraz zachodnie
krańce Starego Kontynentu C. m. spermologus ma ciemniejszą głowę,
a wschodni C. m. sommeringi jest bardzo podobny do C. m. monedula, ale ma jasny, niemal biały pasek u podstawy szyi.
Aby podgatunek rozpoznać, trzeba wytężyć wzrok, ptak po ptaku przejrzeć fruwające tu i ówdzie stado. Smaczku takim obserwcjom dodaje fakt, że młode kawki każdego podgatunku mogą nieco
przypominać C. m. spermologus. Rozpoznawanie jednak znacznie
ułatwia fakt, że w naszych szerokościach geograficznych rozród
kawek ma miejsce wiosną, kiedy osobniki zaliczane do podgatunku
zachodniego znajdują się poza granicami Polski.
Jeśliby jednak zaistniały jeszcze jakieś wątpliwości, należy zwrócić uwagę na sylwetkę klasyfikowanego ptaka. Młode kawki zawsze
są smuklejsze niż dorosłe i nieco od nich mniejsze. Z czasem mięśnie bardziej się im rozwiną, ale od wyrośnięcia ze stadium podlota
do nabrania pełnej masy ciała jeszcze przed nimi długa droga.
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W STADZIE R AŹNIEJ

Wespół z gawronami oraz wronami, kawki jesienią i zimą tworzą
ogromne, liczące nawet po kilka tysięcy ptaków stada, które wzdłuż
i wszerz przemierzają kraj, poszukując miejsc lepszych do przebywania,
tych, gdzie najbezpieczniej, gdzie więcej jedzenia. Bywa, że obserwujemy nad naszymi głowami niebo usłane gawronio-kawczą chmarą.
Moi znajomi, gdy jeszcze byli dziećmi, widząc takie stado, szukali
miejsca, by schować się przed przewidywanym deszczem odchodów.
Podobno ptasia kupa, spadająca na nas z nieba przynosi szczęście,
ale z pewnością nie jest to zdarzenie przyjemne.
Tyle mitów poplątanych z faktami, a teraz czas na same fakty.
Po co gromadzić się w stada, zwłaszcza z gatunkiem większym?
Bo jest bezpieczniej. Gdy przebywa się w stadzie, jest mniejsze niebezpieczeństwo bycia upolowanym przez drapieżnika. On z reguły
trzyma się z dala od dużych grup ptaków krukowatych. Nie chce
ryzykować konfrontacji z ostrymi dziobami. Dziobnięcie, dziobnięciem, ale jeśli straci się oko? Jak to mówią „kruk krukowi oka nie
wykole”, natomiast komuś innemu – czemu nie?
Zarówno podczas żerowania, jak i snu ptaki trzymają się w grupach. Przesiadują na gałęziach drzew, od czasu do czasu krzyczą,
by sprawić wrażenie, że jest ich bardzo dużo. Ilość odstrasza! Tak
jest na przelotach. Sezon lęgowy to kolejna część stadnego życia tych
ptaków, które przybiera różne formy – od tworzenia luźnych kolonii,
po wspólną opiekę nad najmłodszymi. Taka strategia, jak pokazują
statystyki, sprawdza się. Przeżywalność kawek w pierwszych dniach
życia wynosi między 70 a 90%! Takich wyników naprawdę mogą
pozazdrościć inne gatunki. Dowodzi to tego, że nie warto odłączać
się od stada.
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K AWK A JAKO NAZWISKO

Nazwisko Kawka, pojawia się już w najstarszych zasobach polskich
nazw osobowych. Pierwsze udokumentowane jego wystąpienia to wiek
XIV – 1371 rok, w Księgach ławniczych krakowskich: Heinco Stolcz
domum … in platea sancti Steffani… Climconi Kawca resignavit 1371
Łk 5621. Prześledzenie poświadczeń tego hasła w Słowniku staropolskich
nazw osobowych wskazuje, że na przestrzeni XIV i XV wieku pojawiało się w różnych częściach Polski, między innymi jest notowane
w Księgach sądowych łęczyckich, w Aktach radzieckich poznańskich,
na Mazowszu. Najwięcej wszakże poświadczeń w dokumentacji
hasła pochodzi z obszaru Małopolski. Z kontekstów, w których
obok nazwiska jest jeszcze jakiś inny „identyfikator”, wynika, że często jest to nazwisko rzemieślników: kotlarza, kuśnierza, młynarza,
ołtarzowego. Zaskakujące jest to, że Słownik staropolskich nazw
osobowych nie notuje w ogóle nazwiska Kawa, natomiast występuje
kilka haseł będących derywatami od tego wyrazu (łącznie z Kawką).
Są to np. nazwy żeńskie Kawczyna, Kawina, Kawaczkowa, nazwy
męskie Kawczyc, Kawaszka, Kawek, Kawko, Kawiec2.
Współcześnie nazwisko to plasuje się wśród nazwisk (wydaje
się) o średniej frekwencji. Kazimierz Rymut w Słowniku nazwisk
współcześnie w Polsce używanych3 z 1993 roku odnotowuje 5831 jego
posiadaczy w Polsce. Większa koncentracja jego występowania to rejony centralnej i zachodniej Polski. Największe skupiska to dawne
województwa katowickie – 743, warszawskie – 685, lubelskie 540,
bydgoskie 381, konińskie 215, łódzkie 200, poznańskie 147. W innych
1

2

3

Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, t. 2, s. 555–556.
Ibidem oraz Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych,
cz. 1, Odapelatywne nazwy osobowe, oprac. A. Cieślikowa przy współudziale
J. Szymowej i K. Rymuta, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2000, s. 104.
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, wydał K. Rymut, Instytut
Języka Polskiego PAN, Kraków 1993, s. 543. Słownik ten zestawiony został
na podstawie banku danych Rządowego Centrum Informacyjnego PESEL
według stanu na koniec 1990 roku.
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rejonach frekwencja jest dwucyfrowa, np. krakowskie 69; zdecydowanie rzadziej odnotowywane jest na południu Polski: przemyskie
24, tarnowskie 15, rzeszowskie 13, krośnieńskie 10.
Współwystępuje z wieloma innymi nazwiskami, utworzonymi
od apelatywu kawa – nie sposób jednak stwierdzić (poza tymi nazwiskami które istniały już w okresie staropolskim), czy od słowa
kawa oznaczającego ptaka, czy też ‘napój z ziaren drzewa kawowego’,
a także tę roślinę i jej ziarna4. Kazimierz Rymut w publikacji Nazwiska
Polaków wymienia następujące: Kawacz, Kawak, Kawan, Kawanek,
Kawaszka, Kawiak, Kawicz, Kawiczek, Kawik, Kawinka, Kawionek,
Kawnik, Kawor, Kaworek, Kawula, Kawulski, Kawurka, Kawczak,
Kawczyc, Kawczyk, Kawczyn, Kawczyna, Kaweczek. Także nazwisko
Kawa, które pojawiło się w XVIII wieku5.
Tyle najważniejszych informacji, jakie na temat interesującego
nas nazwiska przynoszą słowniki nazw osobowych. Z kolei opis
musi zostać przeniesiony w obszar słowników etymologicznych
i ogólnych, gdyż Kawka reprezentuje typ odapelatywnych nazw
4

5

Jak pisze Krystyna Długosz-Kurczabowa, „pierwsze wzmianki o orientalnym
napoju kaffa, kafa pochodzą z II połowy XVII wieku. Wiele informacji dostarcza
XVIII-wieczny Dykcyonarz powszechny medyki. Zakres znaczeniowy wyrazu się
rozszerzał i obejmował także inne napoje”, por. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki
słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008, s. 298.
Encyklopedia staro-polska, ilustrowana Zygmunta Glogera podaje (t. 3, s. 26),
że pierwszą kawiarnię założono w Warszawie niedługo po odsieczy wiedeńskiej,
druga powstała w 1763, w 1822 było w Warszawie kawiarni 90. Tak więc, choć
turecka/arabska kafa dotarła do Polski w połowie XVII wieku, mniej więcej
jednocześnie z pojawieniem się w Europie Zachodniej (por. ang. coffe, z arabsk.
 قهوةi tur. Kahve, kahvesi), jest wysoce wątpliwe, aby na większą skalę nazwiska
utworzone od słowa kawa w znaczeniu ‘napój z ziaren kawowca’ pojawiły się
w Polsce przed XIX wiekiem, a nawet, żeby były z tym słowem szerzej kojarzone, por. Z. Gloger, Encyklopedia staro-polska ilustrowana, t. 1–4, Druk Piotra
Laskauera i S-ki, Warszawa 1902. Powyższe informacje uzupełnia Encyklopedia
staropolska Aleksandra Brücknera, por. A. Brückner, Encyklopedia staropolska,
t. 1–2, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1939, t. 2, s. 571.
K. Rymut, Nazwiska Polaków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1991, s. 147. Zdecydowanie najczęstsze jest wśród nich
nazwisko Kawka. Jedynie nazwiska Kawiak i Kawik mają trzycyfrową frekwencję
(odpowiednio 740 i 353), por. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych,
op. cit., s. 543.

74

Ignacy Fiut, Krystyna i Wojciech Kajtochowie

osobowych. Tylko dzięki temu będziemy się mogli np. zorientować,
jakie z wyrazem kawka wiązały się konotacje, a więc czy ktoś obdarzony przezwiskiem czy przydomkiem Kawka (na nadanie nam
nazwiska wpływ mamy nikły, więc nie przeżywamy zbyt tego faktu)
mógł się z tym czuć w miarę komfortowo.

SK ĄD PR ZYLECIAŁA „K AWK A”

Jak podaje Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich
nazw osobowych za Słownikiem etymologicznym języka polskiego
Franciszka Sławskiego, podstawą jest tu „prasłowiański wyraz *kava,
wyparty prawie we wszystkich językach słowiańskich przez kavъka”6.
Istnienie tego drugiego słowa (w formie kawka) w językach dolnoi górnołużyckich, jak i słoweńskiego kavka, świadczy, że pochodzi ono
z okresu sprzed wyodrębnienia się języków południowosłowiańskich
(VI w. n.e.); bałto-słowiańskie *kaua (od czas. *kavъkati lub onomatopei *kau) wskazuje na pojawienie się dalekiego przodka kawki
między 2000 a 1500 rokiem p.n.e.; przytaczane przez Sławskiego
przykłady łacińskiego cavannus (‘puszczyk’) czy staroindyjskiego
kauti (‘krzyczeć’) wskazują zaś, że poczciwa polska kawka jest słowem
o etymologii jednej z najstarszych, jaką możemy sobie wyobrazić,
czyli sprzed rozpadu wspólnoty praindoeuropejskiej na przełomie
II i III tysiąclecia p.n.e.

6

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, op. cit.,
s. 104.
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Ten piękny obraz psuje – jedynie peryferyczna obecność wyrazu
w języku rosyjskim. Sławski wskazuje na jego występowanie tylko
w rosyjskich dialektach zachodnich (w innych – co potwierdza słownik
Władimira Dala7 – wyrazowa forma kavka może oznaczać np. żabę8).
Na tym terenie kawka najwidoczniej przegrała walkę z gałką – jej
słowiańskim synonimem. Oba słowa mają inną etymologię i jest
to znacząca różnica, mająca konsekwencje konotacyjne.
Etymologię kavki dobitnie określa Leonid Bułachowski w dziele:
Obszczesłowianskije nazwanija ptic:
Каvъка ‘галка’. Слово известно большинству славянских
языков: диалектно русскому, украинскому, сербскому –
кавка, словенскому – каюка, чешскому – каюка, польскому
– каwка и каwа, лужицким – каwка. Хотя в основе его лежит,
несомненно, звукоподражание, притом очень определенное,
однообразие морфологического оформления слова (…),
очень убедительно говорит за его древний общеславянский
характер9.
7

8

9

В.И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка Владимiра
Даля, Обществo любителей Российской словесности, Moskwa 1863–1866,
t. 1–4 (także wersja elektroniczna z 1998 roku na podstawie wielu wydań, http://
infolio.asf.ru/Sprav/dal/00/57.html; http://slovardalja.net (dostęp: 13.02.2017).
Max Vasmer (Фасмер) w osobnym haśle kavka wprowadza tylko jedno znaczenie
– ‘żaba’, szerzej omawia kavkę w znaczeniu ‘rodzaj ptaka’ w haśle kawa I, co – jak
sądzę – wskazuje, że ten wyraz jest dla niego jedynie zdrobnieniem kavy, a nie
formą podstawową, por. M. Vasmer (М. Фасмер), Этимологический словарь
русского языка. Перевод с немецкого и дополнения члена-корреспондента
АН СССР – О.Н. Трубачева, t. 1–4, red. Б.А. Ларин, wydanie 2, Проггресс,
Moskwa 1886. Wersja elektroniczna: Этимологический словарь Фасмера,
https://vasmer.lexicography.online/ (dostęp: 3.02 2019).
JI.A. Булаховский, Общеславянские названия птиц, Известия АН СССР
ОЛЯ, t. 7, wyd. 1., Изд-во АН СССР, Москва 1948, s. 102 [tłumaczenie polskie:
Kawka ‘gałka’. Jest to słowo znane większości języków słowiańskich: rosyjskiemu
(w dialektach), ukraińskiemu, serbskiemu – kavka, słoweńskiemu – kajuka,
czeskiemu – kajuka, polskiemu – kawka i kawa, łużyckiemu – kawka. Chociaż
u jego podstaw bez wątpienia leży dźwiękonaśladownictwo, przy czym dość
określone, powtarzalność morfologicznej formy słowa (…) bardzo przekonująco
świadczy o jego starym ogólnosłowiańskim charakterze].
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Nazwę wywodzi zatem od dźwięków przez kawkę wydawanych,
analogicznie do np. kukułki. Obecnie w Polsce mówimy, że kawki
„piskliwie i metalicznie” kraczą, mowa np. o „piskliwym i wydłużonym”
arrr, kkaaarrr10, ale kiedyś głos kawki mógł być inaczej spostrzegany
(patrz wspomniana wcześniej onomatopeja – *kau).
Natomiast rosyjski wyraz gałka Bułachowski charakteryzuje tak:
Галка. Родственные наименования представлены восточнои южнославянскими языками: русс, галка; укр. галка и галиця; белор. галка, болг. галица, галунъ ‘ворона серая’, ‘Corvus
cornix’; серб. гелий ‘ворон’, галица ‘название разных черных
птиц’ и под. В словенском и западнославянских языках соответствующие образования утрачены. Бернекер, а за ним
другие, напр. Преображенский, возводят соответствующие
образования к *га1ъ со значением ‘черный’: серб.-хорв. gao, жен.
род. gа1а (…). Теоретически такая возможность не исключена,
но она маловероятна: га1ъ представлено тoлько диалектно
в старосербском языке и вполне может быть частным случаем того же порядка, что и вороной, голубой, т.е. вторичным,
производным словом от галица и под.11.

Wskazuje więc na możliwość umotywowania leksemu kolorem,
ale ją odrzuca, uznając za słabo uzasadnioną.
10 Redakcja, Kawka – zwyczajny, zaradny ptak, DinoAnimals.pl, 26 sierpnia 2016,

https://dinoanimals.pl/zwierzeta/kawka-zwyczajna-zaradny-ptak/ (dostęp:
14.04.2019).
11 JI.A. Булаховский, Общеславянские названия птиц, op. cit., s. 102 [tłumaczenie
polskie: Gałka. Pokrewne określenia przynoszą wschodnio- i południowosłowiańskie
języki: rosyjski gałka, ukraiński gałka i galica, białoruski gałka, bułgarski galica,
gałuń ‘wrona szara’, ‘Corvus cornix’, serbski gielij ‘kruk’, galica ‘nazwanie różnych
czarnych ptaków’ i podobne. W języku słoweńskim i językach zachodniosłowiańskich zanikły takie formy. Berneker (a za nim inni, np. Prieobrażeński) wywodzi
odpowiednie formy z *galъ ze znaczeniem ‘czarny’: serbsko-chorwackie gao,
w rodzaju żeńskim gala (…). Teoretycznie taka możliwość nie jest wykluczona,
ale jest mało prawdopodobna: galъ jest poświadczone tylko w dialektach w języku
staroserbskim i całkiem dobrze może być wyjątkiem tego rodzaju co woronoj,
gołuboj, czyli wtórnym słowem utworzonym od galica itp.].
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Jednak starszy Dal w haśle Галка (gałka) notuje rzeczownik
zbiorowy галь – галье, галочье, który definiuje: „так зовут стаи
галокъ, воронъ, грачей вобще; воронье, чернь”, co wskazuje jeśli
nie na etymologiczne powiązanie nazwy gałka z czarnym kolorem,
to przynajmniej na istnienie konkretnego z nim skojarzenia12. Vasmer
uważa wyraz галка za umotywowany czarnym kolorem i etymologicznie związany z prasłowiańskim *галь (‘czarny’, porównaj rosyjski
уголь13), co pozwala – jak sądzimy – kontynuować nasze myślenie
i wyciagnąć wniosek, że polska i rosyjska kawka, inaczej się nazywając,
inne wzbudzały skojarzenia – polski ptaszek był przede wszystkim
wrzaskliwy, a rosyjski – czarny.
Przypuszczalnie ten fakt, jak i wszystkożerstwo i bliskie pokrewieństwo z krukiem i wroną przesądził o tym, że kawka (a ściślej
mówiąc stada kawek, wręcz tworzące czasem czarne chmury) w szeroko rozumianej kulturze rosyjskiej zdecydowanie źle się kojarzyła.
Przywołajmy znamienite Słowo o wyprawie Igora:
Долго ночь меркнет. Заря свет запала, мгла поля покрыла;
щекот славий успе, говор галичь убудиси. Русичи великая поля
черлеными щиты прегородиша, ищучи себе чти, а князю славы.

– Kawki zbiegają się na bitwę
Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть, но часто
врани граяхуть, трупиа себе деляче, а галици свою речь гозоряхуть, хотять полетети на уедие

– by wspólnie z wronami na spustoszonej ziemi trupami się pożywić,

12 В.И. Даль, Толковый словарь…, op. cit., t. 1, s. 302 [tłumaczenie polskie: tak

zowią stada kawek, wron, gawronów ogólnie (dalej synonimy)].
13 I Dal, i Vasmer (ten na pierwszym miejscu) notują wyraz galka w znaczeniu

‘płonąca głownia latająca na wietrze’, co wzmacnia przekonanie o istnieniu
pokrewieństwa z wyrazem ugol’.
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А не сорокы втроскоташа – на следу Игореве ездит Гзак
с Кончаком. Тогда врани не граахуть, галици помолкоша,
сорокы не троскоташа, полозие ползоша только.

– A jeśli już kogoś się przestraszą, to musi być prawdziwym
potworem…14.
Popularne teksty o rosyjskich ludowych przesądach (ale i zebrane
przez Dala przysłowia)15 wskazują na kraczące, latające w stadzie
kawki jako na znak złej pogody (Галки стаями летают – к дождю;
Галки чешутся – к ненастью [Kawki stadami latają – na deszcz;
Kawki „czeszą się” – na słotę]), czasem bywa, że i dobrej (К ясной
погоде – галки на вечер собираются гурьбой и кричат; Галки
тепла накричали [Na bezchmurną pogodę – kawki zbierają się
chmarą i krzyczą; Kawki ciepła nakrzyczały]), ale też nieszczęścia
(Галки и вороны, сидящие с криком перед домом, особенно утром,
к худу [Kawki i wrony siedzące i krzyczące przed domem, szczególnie
rano, źle wróżą])16. Usłyszawszy kraczącą kawkę, należało powiedzieć:
На свою голову каркаешь, а не на меня17 [Sobie kraczesz – nie mnie].

14 Cyt. wg: Слово о пълку Игореве, Игоря Сына Святъславля, внука Ольгова,

http://slovoopolku.ru/slovo_old (dostęp: 14.04.2019). W polskim przekładzie
te trzy fragmenty brzmią: Lecz oto zorza świt rozjarzyła, mgła okryła pola, kląskanie słowików ucichło, zbudził się gwar kawek. Rusini pola szerokie tarczami
czerwonymi przegrodzili, szukajac dla siebie honoru, a dla księcia zaś sławy (Słowo
o wyprawie Igora, tłum. A. Sarwa, Armoryka, Sandomierz 2008, s. 13); Wtedy
to, rzadko kiedy, / przez ruskie zagony / Szedł kmieć z pługiem / i orał; ale często
wrony / Krakały, dzieląc trupy. / I często na łupy / Z krzykiem kawki ciągnęły…
(Słowo o pułku Igora, tłum. B. Łepki, nakładem autora, w drukarni L. Anczyca
i spółki, Kraków 1905, s. 19). To nie gwarne sroki skaczą, / To wślad za Igorem /
Gza i Konczak mkną po polu. / Już wrony nie kraczą, / Ani kawki rozhoworem /
nie mącą spokoju, / Milczą sroki. / Tylko gady / Pełzają… (Słowo o pułku Igora,
op. cit., s. 38).
15 В.И. Даль, Пословицы русского народа. Сборник В. Даля в двух томах,
t. 1–2, Художественная Литература, Москва 1989, tu: t. 2, s. 378, dalej [Даль,
Пословицы].
16 Ibidem.
17 Админ, Приметы про галок, Mistic world.ru, https://mistic-world.ru/primety-galka.php (dostęp: 16.04.2019).
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W fabułach dziecięcych kołysanek zważano, aby kawki nie siadały
przy śpiącym dziecku18.
Natomiast wydaje się, że pojedyncza kawka (jeśli nie kracze),
to przede wszystkim ofiara – łatwo ją zabić. Nie przez przypadek
w przysłowiach niepokojąco często pojawia się rym: „gałka – pałka”19.
Inne podejście do tego małego, sympatycznego ptaszka, będącego
nieodłącznym elementem otaczającej Rosjanina (i w ogóle Słowianina)
natury, i którego zachowania zawsze mogą być wykorzystane w porównującym20 członie porównań, zaznaczało się w folklorze dziecięcym.
Już sam fakt obecności w kołysankach21 (w tej chwili nieważne, gdzie
18 W rosyjskim folklorze rezerwa wobec kawek wciąż się utrzymywała: „Следует

отметить еще один смысловой нюанс в данных сюжетах – ни грачи, ни галки
никогда не допускаются до младенца”, В. Головин, Русская колыбельная
песня в фольклоре и литературе, Åbo Akademi University Press, Турку 2000,
s. 270, dostępny: https://studopedya.ru/1–51442.html (dostęp: 16.04.2019).
19 Ждала сова галку, а выждала палку [Даль, Пословицы, t. 2, s. 73]; Разбросали
палки на чужие галки [Даль, Пословицы, t. 1, s. 92]; zagadka: Кину я не палку,
убью не галку, ощиплю не перья, съем не мясо [Даль, Пословицы, t. 2, s. 418];
Галка кротка, да палка коротка [Даль, Пословицы, t. 2, s. 316].
20 Np. ekonomicznych: Деньги что гальё (галки): всё в стаю сбиваются [Даль,
Пословицы, t. 1, s. 64].
21 Istnieje nawet zwięzła analiza występowania tego motywu: „Образ галок
не редок в колыбельной песне, но найти устойчивые сюжеты с ним
трудно. Галки появляются в звуковой формуле скрип-спит, но гораздо
чаще образ галок в колыбельной – реминисценции из пестушек (Двое
галушки летили, // На головку прямо сили), прибауток (Прилетели галочки
// На попову пашеньку). Вышеприведенные примеры свидетельствуют
о подвижности птичьих образов. Но простой «мены мест» в колыбельной
песне мы не наблюдаем. На примере образов галок и голубей можно показать
как текст в процессе исполнения начинает отвечать традиционныму смыслу
образов: 1. Баю-баю-баиньки, Солетались галоньки На попову пашеньку.
Пшеничку клюют, Все про Тоню воркуют: «Где мы Тонечку найдем, Тут
и спать укладем» (Мартынова 1997, nr 220). 2. Баю-баю-баюшке, Жил
мужик на краешке. А другой на другом, Сутки бегаем кругом. Я побайкаю,
полюлькаю. Люли-люли-люленьки, К нам налетя гуленьки. Стали гулюшки
люлить, Стали деточку будить. Не гулите галки, Пойте прожибалки.
Бай-бай-бай-бай, Не ложись-ка спать на край. С краюшку скатишьси,
Миленький засадишьси. В первом тексте появился образ галки, и сюжет
начал разворачиваться в прибауточной традиции. Но жанр колыбельной
«потребовал» успокоителя-кормителя и вместо прибауточного поклевали
пашеньку появилось пшеничку клюют. Затем образ сменил звуковую
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mogły, a gdzie nie mogły się pojawiać), dziecięcych wierszykach22
czy skierowanych do dzieci rodzicielskich pocieszeniach23 zastanawia,
bo raczej nie jest do pogodzenia z pojmowaniem kawki jako ptaka
związanego ze złem. Być może związane jest to ze starosłowiańskimi
wierzeniami w boga Baja, uosabiającego bajeczną opowieść (stąd bajka – wyraz powszechnie notowany w historycznych i współczesnych
słownikach słowiańszczyzny), którego kawka miała być ptakiem24 .
характеристику: галки начали ворковать (воркование – чисто голубиный
звук). Успокоитель, несмотря на свой «нечистый» образ, в контексте
функции жанра и движения сюжета, обрел «благодатный» голос. Далее
возник диалог, свойственный только для «голубиных» сюжетов. Но это
не формульный диалог голубей (они выясняют «чем питать»), а формульный
диалог Сна и Дремы – персонажей прогностического смысла. Статус
успокоителя пришел в соответствие с традицией – галка сменила ипостась
на голубиную. Во втором тексте, наоборот, голуби начали менять статус –
традиционные и «колыбельные» благодатные успокоители начали обретать
образ вредителя: Стали деточку будить (чего, возможно, потребовала
конкретная ситуация убаюкивания). Но затем это противоречие в действиях
образа снимается, несмотря на то, что демонстрируется голубиный голос
(Не гулите), изгоняется совсем другой образ, с другим культурным статусом
(Не гулите галки). В данных примерах произошло плавное перетекание
одного образа в другой, что разрешило символическое противоречие
между действиями данных птиц”. В. Головин, Русская колыбельная песня
в фольклоре и литературе, op. cit., s. 271 (Gołowin cytuje Martynową wedle
wydania: А.Н. Мартынова, Б.Н. Путилов, Детский поэтический фольклор:
антология, Институт русской литературы (Пушкинский дом), Изд-во: СПб,
Дмитрий Буланин, Petropolis 1977 (Studiorum slavicorum monumenta,
t. 15) – występuje tam numeracja przykładów.
22 Np. przewidujących pogodę: Галки – вороны на мельнице мололи / Вечер
– на нашест, / Галок – не перечесть, Моя галка – наперед, / Много денег
наберет, / Моя пониже – / Бисеру нанижет, Н.Л. Шашуков, Фольклор
от самой колубелию (Русский детский фольклор), Сокол 1997, s. 31.
23 Jak na przykład: У сороки заболи,/ У вороны заболи,/ У галки боли,/ А у Катеньки
заживи!, Н.Л. Шашуков, Фольклор от самой колубелию, op. cit., s. 13. Zdarza
się że w tekstach kołysanek ukraińskiego dziecięcego folkloru kawki wiją dzieciom
wianki czy gniazda (por. Н.Я. Дзюбишина-Мельник, Фольклор и развитие
детской речи. Методические рекомендации, Министерство Народной
Освити Украини. Республиканский Методичний Кабинет Дошкильного
Виховання, Киев 1992, s. 17) i można pocieszyć dziewczynkę prośbą Не плач
галочко (ibidem, s. 33).
24 W słowniku „wileńskim” znajdujemy informację, że kawka to m.in. „ptak poświęcony bogu Bajowi w pogańskiej wierze Słowian”, por. A. Zdanowicz i in.,
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Postać to tajemnicza, w każdym razie dla Polaka. W słowniku Samuela Bogumiła Lindego odnotowano wyraz baj [Linde t. 1, s. 44] jako
nazwę pospolitą i bez odnośników mitologicznych, jako (tego) baja:
‘bajacza, bajkarza, plotkarza’25. W słowniku tzw „warszawskim” do tej
definicji dodano: ‘pleciucha, pleciugę, gadułę, paplę’26. Jedynie słownik
„wileński” traktuje Baja poważnie, z całym sztafarzem mitologicznym,
budując definicję:
Baj, a. m. mit. przyjaciel i towarzysz Belina lub Chasona, starszy
odeń i poważniejszy, jest słowiański bóg bajarzy lub powieściarzy świętych, słowem pogańskich teologów. Zstępował z niebios na ziemię, ubierał sie w chłopską sukmanę i nosił kurpie.
Chodził po stropie, chodził po ścianie, a siadał na ławie przy
piecu lub kominie. Ptastwem mu poświęconem były gawrony,
wrony i kawki [Wil., t. 1, s. 41].

Związana z nim bajka „za pogańskich czasów znaczyła «dzieło
boga Baja», lub tyle co dzieje bogów, powieść święta” [Wil., t. 1, s. 41]27.
Słownik języka polskiego, t. 1 i 2, Maurycy Orgelbrand, Wilno 1861. Wersja
elektoniczna z 2012 r. M.B. Majewskiej i M. Żółtaka, http://eswil.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 3.02.2017) (słownik tzw. „wileński”, dalej [Wil.]), tu t. 1, s. 481.
25 S.B. Linde, Słownik języka polskiego. Wydanie drugie poprawne i pomnożone,
Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Lwów 1854–1861, http://poliqarp.
wbl.klf.uw.edu.pl/pl/slownik-lindego/ (dostęp: 3.02.2019) – dalej w tekście
przywoływany jako [Linde].
26 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa
1902 (słownik tzw. „warszawski”, dalej [War.], tu: t. 1, s. 83.
27 Co ciekawe, z tej definicji korzystają także działający w internecie współcześni,
rosyjscy miłośnicy prasłowiańszczyzny. Widać to w następującej, nieco żartobliwej
nocie: „БАЙ – БАЯН – БАЮН – древнеславянский бог теологов. Любил
сидеть у камина и рассказывать небылицы, смешил и забавлял, никого
не убеждая в правоте им сказанного. Изображался в виде хитрого мужика
в лаптях и сермяге. Ему посвящались сороки, вороны и другие крикливые
птицы. В позднее время у языческих авторов он изображается несколько
иначе. Так, у замечательного русского поэта-баюна А.С. ПУШКИНА
он изображался говорящим котом, который то песнь заводит, то сказки
говорит. Баюн напускает дремоту”, por. A.A. Бычков, Энциклопедия языческих
богов. Мифы древних славян, Вече, Москва 2001, s. 12, https://www.rulit.me/
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Baja, jako ‘tego, co opowiada bajki, bajarza, tego, co zmyśla, pleciucha, plotkarza’ notuje jeszcze słownik Witolda Doroszewskiego28.
Natomiast współczesne słowniki Mieczysława Szymczaka, Stanisława
Dubisza, Haliny Zgółkowej, Władysława Lubasia29 definiują go jako
‘postać baśniową, która opowiada bajki/opowiadającą bajki’ [Szym.
t. 1, s. 112; Dub. t. 1, s. 175; Zgół. t. 3, s. 163], ‘bajarza, tego, kto opowiada bajki’ [Lub. t. 1, s. 83]30, i zwykle ograniczają zasięg występowania tego wyrazu do literatury dziecięcej. Wskazuje to, że obecnie
utracił ten już bardzo rzadko występujący w polszczyźnie leksem
swoje negatywne konotacje31, przestając się kojarzyć się z nieodpowiedzialnym fantazjowaniem, czy niepoważnym kłamstwem. Konotacji
wyższych, mitologicznych nie ma już od dawna, skoro nie nawiązuje
do nich Doroszewski32.

28
29

30

31
32

books/enciklopediya-yazycheskih-bogov-mify-drevnih-slavyan-read-297569–1.
html (dostęp: 16.04.2019).
W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. 1–11, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1958–1969, dalej [Dor.], tu t. 1, s. 297.
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1983, dalej [Szym.]; S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik
języka polskiego, tom 1–6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,
dalej [Dub.]; H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny,
t. 1–50, Wydawnictwo „Kurpisz”, Poznań 1994–2005, dalej [Zgół.]; W. Lubaś
(red.), Słownik polskich leksemów potocznych (t. I–III, do J), Wydawnictwo
Naukowe DWN, Kraków 2001, dalej [Lub.].
Słowniki Bogusława Dunaja i Piotra Żmigrodzkiego nie notują baja, por. B. Dunaj, (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1 i 2, Wydawnictwo Wilga,
Warszawa 1998; P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego, Instytut
Języka Polskiego PAN, Kraków, https://wsjp.pl/ (dostęp: 13.02.2017).
Przetrwały one jednak w wyrazach pokrewnych (np. bajdurzyć) i związanej
z nimi frazeologii (np. baju, baju, będziesz w raju; bajki opowiadać).
W popularnych rosyjskich słownikach Anastazji Jewgieniewej i Siergieja
Ożegowa rodzimy rzeczownik baj nie występuje, notują jedynie rzeczownik
baj jako zapożyczenie z języków środkowoazjatyckich oznaczające ‘bogacza’, por А.П. Евгеньева, Словарь русского языка, t. 1–4, издание второе,
исправленное и дополненное, Академия Наук СССР, Институт Русского
Языка, Изд. „Русский язук”, Moskwa 1981, s. 55; С.Н. Ожегов, Словарь
русского языка. Около 57000 слов. Издание тринадцатое, исправленное,
под редакцией доктора филологических нвук Н.Ю. Шведовой, Изд.
„Русский Язык”, Москва 1981, s. 34. Dla Ożegowa rodzimy baj to „припев
колыбельной песни” (ibidem, s. 34). Słownik Dmitrija Uszakowa zawiera
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Pamięć o tej tajemniczej postaci przechowała się w zasadzie tylko
w motywach kołysanek, jak chodzi, chodzi baj po ścianie, wchodzących
w ich skład zaśpiewach typu baju, bajuszki baju33 lub opartej na nich

tylko formy czasownikowe („БАЙ и БАЙ-БАЙ, а также бабай и баю-бай,
неизмен. глаг. (детск.). То же, что баиньки. Иди бай-бай. Хочу бай-бай” [tzn.
‘idę spać’, ‘chcę spać’ – WK), Д.Н. Ушаков (red.), Толковый словарь русского
языка, t. 1–4, Государственный институт „Советская энциклопедия” (t. 1),
ОГИЗ (t. 1), Государственное издательство иностранных и национальных
словарей (t. 2–4), Moskwa 1935–1940. Wersja elektroniczna z 2008 r.: Толковый
словарь Ушакова онлайн, http://ushakovdictionary.ru/ (dostęp: 13.02.2017).
Świadomości mitologicznych korzeni Baja brak też w innych współczesnych
słownikach wschodniosłowiańskich, nawet tam, gdzie jeszcze ten wyraz odnotowywano. Jedynie w białoruskim Białorusko-rosyjskim słowniku Łukaszanca
udało się odnaleźć baja, który definiowany jest jako ‘skazocznik’, z uwagą: ‘istota
mitologiczna’, por. А.А. Лукашанц, Белорусско-русский словарь, издание
4-е, исправленное и дополненное, под редакцией члена-корреспондента НАН
Беларуси, доктора филологических наук А.А. Лукашанца, Национальная
Академия Наук Беларуси, Институт языка и литературы имени Якуба
Коласа и Янки Купалы, Энсыл. Iмя П. Броўки, Минск 2012, s. 339.
33 W rodzaju: Ай, люли-люли, / Птушки усе паснули. / Спиць сабачка / Спиць
каток, / Ты кладзiся на бачок, / Вочки закрывай, / Баю-баю, баю-бай
(А.С. Емяльянаў, Г.П. Харошка, Дзiцячы фальклор Вiцебщыны ў сучасных
записах, Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь, Установа адукацыi
Вiцебскi „Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, Вудавецтва
У А „ВДУ імя П.М. Машэрава”, Вiцебск 2007, s. 129). Nie należy także mylić
Baja z Ba-bajem. Nikołaj Szaszukow zauważa: „Иногда в колыбельных песнях
появляются существа, мешающие младенцу спать, и их надо «прогнать».
Персонажами-вредителями часто становятся старик Ба-бай или так
называемый бука, которым нет места в доме: Баю-баюшки-бай-бай! / Поди,
бука, под сарай, / Моего Ваню не пугай! / Я за веником схожу. / Тебя, бука,
прогоню. Поди, бука, куда хошь, Моего Ваню не тревожь” (Н.Л. Шашуков,
Фольклор от самой колубелию, op. cit., s. 6–7). Także Walentin Gołowin opisuje
Bukę, Babaja, Mamaja i Badaja i innych jako istoty szkodliwe, niedające dzieciom
spać (В. Головин, Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе,
op. cit., s. 214–225) – Baja jednak nie wspomina. Zdaje się, że w cytowanym
przez niego materiale to słowo jest tylko dobrze rymujacym się dźwiękiem;
czyli że zaśpiew baju-baj jest tu pojmowany głównie jako echolalia.
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poezji. Polacy znają piękny wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny34,
a np. Białorusini – Janki Kupały35.
Im bardziej na zachód, tym kawki są sympatyczniejsze. Na Ukrainie, w kołysankach wiją usypianym dzieciom wianki czy gniazda36,
a opiewane w ludowej ukraińskiej pieśni żniwnej przygody kawek,
osaczanych przez śmigłe sokoły – mają wyraźnie erotyczny podtekst,
jak na przykład:
Ой літає чорна галка по полю,
А за нею сивий соколонько з прозьбою
– Ой постій, постій, чорна галко ти ж моя!
Вона ж йому стала, отщебетала – Не твоя!
Иди собі, шукай собі, чорнищеї галки як я єсть!
– Облитав же я чотирі ліси, в п’ятому єсть.
Не знайшов же я чорнийшеї галки, як ти єсть!37.
34 Przypomnę początek: Chodzi, chodzi Baj po ścianie, /żółte ma chodaki, /niesie

dzieciom złote kłosy /i czerwone maki. /Baj, baj, baj, kaftan krasny ma, /baj,
a baj na skrzypeczkach gra. //Chodzi, chodzi Baj po ścianie, /chodzi po suficie,
/ma sześcioro małych bąków, /kocha je nad życie. /Baj, baj, baj, kaftan krasny
ma, /baj, a baj na skrzypeczkach gra, por. K. Iłłakowiczówna: Baj, w: M. Ostasz,
O kulturze dziecięcej: studium na podstawie wiersza-kołysanki, „Kultura i Edukacja” 2004, nr 4, s. 48–62, tu s. 55.
35 Oto pierwsze 3 zwrotki: Янка Купала, Бай: Бегаў бай па сцяне /У чырвоным
кафтане. /Байку баіў. Ай, лю-лі! /Жылі пчолкі ў вуллі… /Баіць ці не? /— Баіць!
//Бегаў бай па сцяне… /Шла вясна па вясне, /Жылі пчолкі з году ў год, /Бралі
ў соты з кветак мёд. /Баіць ці не? /— Баіць!/ /Бегаў бай па сцяне… /Ніхто
пчолак не кране; /Самі мёд збіраюць той, /Самі ласваюць зімой… /Баіць
ці не? /— Баіць!, por. Я. Купала, Бай, Вершы.ru, Вершы беларускіх паэтаў.
Нацыянальны паэтычны партал; „Янка Купала”, http://www.yankakupala.
ru/bai (dostęp: 16.04.2019).
36 Нехай галки квiти рвуть /Малим дитям вiнли в’ють albo Чи хороше галки
гниздечко в’ють, /Чорным шовком починают, /А зеленим повивають,
/А, червоним прикрашають (Н.Я. Дзюбишина-Мельник, Фольклор и развитие
детской речи, op. cit., s. 32).
37 К. Квитка, Украiнски народни мелодii. У двох частинах. Частина перва
Збiрник, Нацiональна Академiя Наук Украiни, Iнститут Мистецтвознаства,
Фольклористики та Етнологii iм. М.Т. Рильського, Киiв 2005, s. 79 [w dosłownym przekładzie: Oj lata czarna kawka po polu, /A za nią siwy sokolik
z prośbą /– Oj stój, stój czarna gałko jesteś moja! /A ona zwróciła się ku niemu
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Albo krótsza, lecz równie wymowna: Ходит галонка, ходит
чорненка ой за нею ясний соколик з присьбою, ой за нею ясний
соколик з присьбою38.
Wydaje się, że na dawnych polskich kresach kawka (nawet rosyjską
gałką nazwana) stała się w ludowej wyobraźni obrazem rezolutnej,
czarnobrewej dziewczyny; w Polsce centralnej ptaszek ten, nie tracąc lekko żałobnego charakteru, mógł się nawet stać elementem
miłosnej magii39.
Były to oczywiście wyobrażenia ludowe, bo Polak wykształcony
raczej mógł kojarzyć kawkę przede wszystkim z wyrażeniem frazeologicznym „stroić się cudze piórka”, mającym swe źródło w jednej
z bajek Ezopa Fryga40, chyba że był bardzo religijny i wspomniałby
raczej fragment „Prośby wygnańca” z Psalmu 102: 7. Jestem podobny
do kawki na pustyni, stałem się jak sowa w ruinach. 8 Czuwam i jestem
jak ptak samotny na dachu41.
Na zakonczenie tego fragmentu naszych dociekań należy, jak sadzę,
uznać, że (o ile przyjmiemy, że folklor ludowy mieści w sobie obraz
rzeczywistości niesłychanie trwały i już przed wiekami aktualny),
kawka wkraczała do utrwalanej na piśmie – a zatem i w słownikach

38
39

40

41

i odszczebiotała – Nie twoja! /Idź sobie szukaj sobie kawki czarniejszej niż ja. /–
Obleciałem cztery lasy a w piątym jestem. /Nie znalazłem kawki czarniejszej niż ty!].
Ibidem, s. 113 [Chodzi kaweczka, chodzi czarniutka a za nią jasny sokolik
z prośbą].
Jerzy Bartmiński i Agata Bielak wspominają o wróżbie: „W dniu św Szczepana
dziewczęta, wyniósłszy z izby zużytą słomę, patrzyły, jaki ptak na niej usiądzie,
jeżeli (…) kawka – dziewczyna miała wyjść za mąż za wdowca”. J. Bartmiński,
A. Bielak, Językowo-kulturowy obraz słomy w polskiej lingwokulturze. Szkic
etnolingwistyczny, „Etnolingwistyka” 2017, nr 39, s. 111–133, tu s. 126.
„Zeus, chcąc ustanowić króla ptaków, wyznaczył im termin, w którym miały się
pojawić. Kawka, świadoma swojej brzydoty, chodząc wokół, podnosiła zgubione piórka ptaków i okładała się nimi. Gdy nadszedł dzień, przybyła do Zeusa
kolorowa. Gdy chciał ją z powodu takiej wspaniałości wyznaczyć na króla,
oburzone ptaki stanęły wokół i każde zabrało swoje pióro. Takim sposobem
kawka została z powrotem naga”. Bajka stanowi źródło powiedzenia stroić się
w cudze piórka. M. Wojciechowski, Bajki Ezopa o polityce, „Teologia Polityczna”
2009–2010, nr. 5, s. 333–344, tu s. 5.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia). Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Wydanie trzecie
poprawione, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań–Warszawa 1988, s. 662.
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– polszczyzny z pokaźnym bagażem konotacji. Jawiła się jako ptaszek delikatny, sprytny i wymowny, kojarzyła się z dziewczęcością
i kobiecością. Z drugiej strony – jako obecna (jeśli nie bezpośrednio to poprzez swego patrona – Baja) w historiach opowiadanych
czy śpiewanych dzieciom i przez dzieci – musiała przywoływać
to, co niepoważne, nieprawdziwe, a nawet kłamliwe. Bo o ile dzisiaj,
po romantykach42 i Andersenie, traktujemy baśnie jako „cudowne
i pożyteczne”43, to w dawniejszych wiekach przeważała negatywna
ocena ich wagi i treści, gdyż temat dziecięcy na pewno nie mieścił
się w stylu wysokim44 i raczej nie był uważany za godny literatury.
Ponadto w konstytuowaniu możliwych konotacyjnych i metaforycznych znaczeń słowa liczyć się musiały – jak zresztą w każdym
innym przypadku – kształt, kolor, wydawane dźwięki, niewielkie
wymiary oraz dodatkowo swoiste obyczaje stadne tego ptaka, jak
zdolność błyskawicznego zbierania się w olbrzymie, czarne stada –
chmury i równie szybkiego rozpraszania się.
Jak dokładnie wyglądał proces kształtowania się znaczeń interesującego nas słowa, możemy ustalić dopiero po dokonaniu przeglądu znaczeń słów kawa i kawka w historycznych i współczesnych
słownikach języka polskiego.

K AWK A I K AWA W POLSKIEJ LEKSYKOGR AFII

Dokładniej rzecz biorąc, przedmiotem opisu muszą się stać dwa
wątki. Po pierwsze, jak przedstawia się rozwój semantyczny tego wyrazu, jakie znaczenia wyewoluowały z jego znaczenia podstawowego.
42 Jak uczył Król elfów Johanna Wolfganga von Goethego, baśniowa rzeczywistość

z majaczeń chorego dziecka mogła okazać się pawdą.
43 Por. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni,

t. 1 i 2, tłum. D. Danek, PIW, Warszawa 1985.
44 Por. fragment Trenu II Jana Kochanowskiego: Jeslim kiedy nad dziećmi piórko

miał zabawić, / A k’woli temu wieku lekkie rymy stawić, / Bodajże bych był raczej
kolebkę kołysał / I z drugimi nieważne mamkom pieśni pisał. J. Kochanowski,
Treny, wyd. XIII zmienione, oprac. J. Pelc, Ossolineum, Kraków 1972, s. 8.
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Po drugie – w jakie połączenia i związki wyrazowe kawka (kawa)
wchodzi, jaka powstała wokół tego leksemu frazeologia, jaką ma motywację semantyczną. Taka analiza pozwoli odtworzyć konotacje, jakie
wyraz ten wytworzył, a więc orzec coś bliżej o tym, jakie skojarzenia
budził ptak kawka w świadomości społecznej.
Słownik staropolski nie notuje leksemu kawa, jest natomiast hasło
kawka z jednym poświadczeniem (Kauka monedula) i z definicją:
zool. ‘Monedula turrium Brehm’45.
W X tomie Słownika polszczyzny XVI wieku46 znajdujemy zarówno hasło kawa [SXVI, s. 180], jak i kawka [SXVI, s. 182]. Obydwa
w podstawowym znaczeniu zdefiniowane jako ‘zool. Colocus monedula L.; kawka pospolita, ptak wielkości gołębia a z rodziny krukowatych (Corvidae)’. Pod hasłem kawka przed wyżej przytoczoną
definicją znaczeniową podano, że to deminutivum od wyrazu kawa
„z neutralizacją funkcji deminutywnej”. I rzeczywiście, na podstawie
szesnastowiecznego materiału słownikowego zauważyć można,
że wyraz kawka oderwał się od macierzystej kawy i prawie całkowicie
ją zdominował. Jego dokumentacja to 27 poświadczeń, podczas gdy
hasło kawa w podstawowym znaczeniu zoologicznym zilustrowane
jest dwoma poświadczeniami i to spoza kanonu źródeł słownikowych.
Pod hasłem kawa wyodrębniono jeszcze podznaczenie określone
jako: „Gra słów nawiązująca do kawka ‘nierządnica’”, a zilustrowane
następującym cytatem: On chudziec myśląc, aby ta była, którą on zjednał [panią], niepomału się omyłą cieszył, dla której mu mało o nakład
było: i nic by o tym nie wiedział, kawa li czy wrona, by go była taż
przyłożnica sama nie ostrzegła. Być może kawa w tym kontekście
nie tyle nawiązuje do kawki ‘nierządnicy’, ile po prostu posiada takie
znaczenie – skoro dla tego leksemu odnotowują je także późniejsze
słowniki. Wyodrębniono tu też osobne hasło (2. kawa) ze znaczeniem
‘obudowanie nad szybem’ [SXVI, s. 180].
45 Słownik staropolski, t. 3, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Kraków–Warszawa 1960–1962,
s. 250.
46 Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 10, red. tomu K. Wilczewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii
Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, dalej skrót [SXVI].
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Materiał hasła kawka przypisany został do trzech znaczeń. Pierwsze zoologiczne, takie jak przytoczono wyżej. Drugie ‘nierządnica’
udokumentowane jednym poświadczeniem – cytatem pochodzącym z Wizerunku własnego żywota człowieka poczciwego Mikołaja
Reja: Drugi ma piękną żonę a uda się w kawki/ Biegaiąc po ulicach
nie mając tam sprawki. Trzecie wyodrębnione znaczenie to nazwa
osobowa, pojawiające się dwa razy nazwisko Kawka, w tym w rocie
sądowej z 1517 roku: Jakom ja nie zabił robotliwego Macieja Kawkę
anim z żywego martwego udziałał. Zaznacza się jeszcze jeden odcień semantyczny, określony jako przenośny, mianowicie ‘głupota’,
przejawiający się w przysłowiu i zwrotach wyodrębnionych pod
znaczeniem pierwszym: Iuż w kawki ‘głupstwa plecie’ oraz wziąć
kawkę ‘być wydrwionym, wyjść na głupca’47.
Z XVI-wiecznego materiału słownikowego niewiele możemy się
dowiedzieć, jak ten ptak był postrzegany, jakimi cechami się odznaczał
lub też go nimi obdarzano. Wymieniany jest najczęściej w szeregu
z innymi pospolitymi ptakami, na jego określenie pojawia się tylko
jedna przydawka, właśnie pospolity. Wyraźniej tylko narzuca się jego
stadność, liczebność: Idą sroki świergotne i gębate wrony/ I kawek
pospolitych stada z każdej strony. Ta też cecha została wykorzystana
w porównaniu: Wiecie jak z nimi ociec wasz pogany gromił/ Jako Sokół
Gołębie do upaści gonił./ I w on czas gdy jak Kawki po zasianej roli/
Ogarnęli Międzybóż chcąc was mieć w niewoli. Być może również
owa stadność i rozpraszanie się stada, kiedy spłoszone podrywa się
do lotu, stały się podstawą metaforycznych zwrotów notowanych

47 Uczynił go kluczem swojej fraszki Co pannie kawki zbierał Mikołaj Rej: Panna

w mieście jednemu na pokój biegała,/ Gdy go doma nie było, pościel rozmiotała./
On się zakrył za szaty, panna przybieżała,/ A ten zamknął komnatę, sama już
została./ Prosiła go, aby jej pirwej dosiągł kawki,/ Co się w dziurze wylągła pod
oknem u ławki./ On się z okna wychylił, ona wyskoczyła:/„ – Wziął pan kawkę,
wziął kawkę” – śmiejąc się, kroczyła (M. Rej, Wybór pism, wybór i oprac. J. Ślaski,
PIW, Warszawa 1979, s. 187). Utwór aluzyjnie nawiązuje także do znaczeń kawki
‘młoda dziewczyna’ i ‘nierządnica’ – bohaterka fraszki okazała się sprytna i figlarna,
nie musiała się także cieszyć opinią zbytnio cnotliwej, skoro spróbowano wobec
niej takiego podstępu.
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już w XVI w.: kawką wylecieć; w kawki rozlecieć się oznaczających
‘przepaść, zniknąć’.
W słowniku Lindego [t. 2, s. 980–981] pojawiają się nowe znaczenia
kawy/kawki. Zgodnie z przyjętym tam typem opracowania, główkę
hasła tworzą trzy wyrazy: kawa, kawka i kaweczka. Podstawowe jest
oczywiście znaczenie zoologiczne: ‘corvus monedula, cała czarna
prócz tyłu głowy i szyi nieco siwawej’.
Osobno wyróżniono w obrębie hasła kawy ‘banialuki, głupstwa,
ni w pięć ni w dziewięć’ – znaczenie zilustrowane m.in. kontekstami: Skoro co wydrukują, choć plotki, choć kawy, zaraz im wiarę dają;
On najwyższe w młodości zwiedziwszy urzędy,/ Widział, że wszystko
próżność, drwa, kawy i błędy/. Trzecim znaczeniem, odnoszącym się
do formy kawka, jest ‘pani duszka, fryerka’.
Nowe znaczenia to:
• kawa w piśmie ‘plama, żyd’;
• kawka jako ‘narzędzie jakieś muzyczne’ (Jest innych przy nim
wiele puzanów i sztortów/ Kawek i z grubym głosem trafiaków,
pomortów). Wyjaśnienie w encyklopedii Glogera wskazuje,
że ‘trafiak to narzędzie dęte muzyczne, którem towarzyszono
do grubego basu. Do cieńszego było inne, zwane kawką’48;
• kawy ‘w niektórych krainach zowią przykrycia na słupach bez
ścian, tak że od spodu tylko po dwa lub trzy drewna na przyciosach położone bywają: a to służy na schowanie siana, zboża;
różniąc się tym od brogu, że ma raczej kształt stodółki’;
• kawy ‘w górnictwie wydrożenia’.
Materiał ilustrujący hasło wzbogaca nieco – w stosunku do odnotowanego w SXVI – obraz kawki – ptaka. Jest to: ptak wrzaskliwy,
odgłosy przez niego wydawane nazywane są kwakaniem: kwacze
(kawki kwakanie) lub plegotaniem: plegotały kaweczki49. Kawa także
48 Z. Gloger, Encyklopedia staro-polska ilustrowana, op. cit., t. 4, s. 388.
49 Czasownik plegotać jest objaśniony u Lindego jako ‘klekotać, pleść’ [t. 4, s. 151].

W słownikach „wileńskim” i „warszawskim” także pojawia się ten wyraz na określenie odgłosów wydawanych przez kawkę i nie tylko. Słownik „wileński”:
‘klekotać, jak kawka głos wydawać’; (o kurach) ‘gdakać’ oraz ‘pleść, szczebiotać,
gadać szybko, szwargotać’ [Wil. t. 2, s. 1020]. Słownik „warszawski” główne
znaczenie ‘wydawać głos właściwy kawce’ opatruje kwalifikatorem „myśliwskie”.
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mówi, a przecię nie może być zwana człowiekiem – tu nawiązanie
do przypuszczalnej zdolności kawki, która, podobnie jak papuga,
może mówić, aczkolwiek oceny tej mowy nie są zbyt pochlebne,
i to zarówno pod względem jakości dźwięku, jak i umysłowego poziomu wypowiedzi: Rychlej wysłucha kawy i papugi niż przyjaciela;
Widzę cię, żeś pijany i bredzisz jak kawa. Pojawienie się tego ptaka
staje się też (podobnie jak w innych krajach słowiańskich) wróżbą
złej pogody: Wieszczka przykrej słoty kawka okopcona. Nowy jest
również frazeologizm biała kawka o znaczeniu takim jak biały kruk,
czyli ‘rzadki okaz’ (Snadniej o kawkę białą, niżli o sługę poczciwego).
Osobno wydzielony w opisie i udokumentowany materiałem jest
zwrot pójść w kawy ‘przepaść’50: Już on dopiął tej wakancyi u króla,
a nasze głosy pójdą w kawy; Wszyscy pójdą w kawy, co się wiążą
do buntu i niesłusznej sprawy. W innym kontekście pojawia się ten
zwrot w postaci pójść w kawki: Gdybyśmy odpowiedzieli, coby nie
grzeczy było, takbyśmy poszli, jako mówią, w kawki albo we drwa
– i wyjaśnienie: ‘poszlibyśmy na kpów, głupców, zadrwiliby z nas’.
Można więc zauważyć, że nadal są poświadczone, obecne w materiale szesnastowiecznym, dwa znaczenia zwrotów z wyrazami kawa/
kawka: ‘przepaść, zniknąć’ oraz ‘zostać ośmieszonym, wydrwionym’.
Na marginesie warto też odnotować pojawienie się w słowniku
Lindego czasownika kawić w trzech znaczeniach: 1) ‘drwić głową51,
poszkapić się, głupstwa popełnić’ z odsyłaczem do kawa, kawy, drwa
Wyodrębniono też drugie znaczenie, zakwalifikowane jako przenośne, ‘trajkotać,
klekotać, szwargotać, terkotać, mleć językiem, paplać, świergotać’ (kumoszki
plegocą) (przykłady w słowniku „warszawskim” takie same jak w „wileńskim”)
[War. t. 4, s. 229]. Można tutaj dodać, że ta nazwa odgłosów wydawanych przez
kawki nie utrzymała się w polszczyźnie. Nie notuje jej już słownik Doroszewskiego. Być może w swoim podstawowym znaczeniu był to wyraz środowiskowy,
jak podaje słownik „warszawski”. Choć z drugiej strony, gdyby nie był szerzej
znany, nie powstałoby znaczenie przenośne.
50 W słowniku warszawskim definiowany także jako ‘pójść na marne’ [War.
t. 2, s. 301].
51 Zwrot drwić głową oznacza ‘rozum, przytomność tracić’, zaś czasownik drwić
‘bajać, drwa albo czcze rzeczy gadać, pleść’, z kolei drwa zdefiniowano jako
‘czcze mowy, rzeczy bez sensu’ (drwa synonim kawki w takim samym znaczeniu)
[Linde t. 1, s. 543, 544].
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(Najlepszy rzemieślnik po pijanu kawi); 2) ‘bredzić jak kawka, pleść’
(Posłuchajże, jakie cuda ten nie pisorym, ale pochlebca kawi); 3) dosłownie: ‘plamić kleksami’ – ‘kawami, żydami poszpecać, czernić,
pskudzić, poplamiać’ (w znaczeniu przenośnym – ‘obrażać’: Obelgi,
któremi dostojność mą kawią) [Linde t. 2, s. 340].
W późniejszych ogólnych słownikach polszczyzny „wileńskim” –
z końca XIX w. i „warszawskim” z początku XX – nadal znajdujemy
dwa hasła: kawa i kawka. Z wyjątkami pojawiają się opisane wyżej
znaczenia, odnotowywane w różnych konfiguracjach; są też nowe.
W słowniku „wileńskim” pod hasłem kawa, oznaczającym kawowe drzewo, napój z ziaren kawowych, kolejnym punktem opisu jest
kawa – zool., z odsyłaczem do hasła kawka [Wil. t. I, s. 480].
W podstawowej definicji kawki nowym elementem, który znajdujemy tylko w tym słowniku, jest informacja o mitologicznych
treściach z tym ptakiem związanych: ‘ptak wrzaskliwy, cały czarny
prócz tyłu głowy i szyi siwawej (…) w mit. ptak poświęcony bogu
Bajowi w pogańskiej wierze Słowian’ [Wil. t. 1, s. 481].
Nowe znaczenie kawki odnotowane w słowniku „wileńskim”, opatrzone kwalifikatorem or.52 jest niezwykle specjalistyczne: ‘kawałek
drzewa na ćwierć łokcia długi, 3 cale gruby, w środku wycięty, służący
do przytrzymywania chluby w obyglu przy opławach’, przykład nabij
kawkę ‘przeciągnij przez obygiel, wbity w opław, szrykówkę’ .
W osobnym haśle kawy (bez liczby pojedynczej) tak jak i u Lindego zdefiniowane są znaczenia: ‘banialuki, głupstwa, paplanie
ni w pięć ni w dziewięć’ oraz – co ciekawe – ‘bieda, kłopot zguba’,
zilustrowane zwrotem poszło w kawy ‘przepadło, zginęło’ – w pewnym sensie uogólnione znaczenie, „wyekscerpowane” z notowanych
także w innych słownikach zwrotów. Powtórzone jest ono także
w słowniku „warszawskim”. Brak natomiast w słowniku „wileńskim”
znaczenia ‘nierządnica’.

52 Or. = orylskie, oryl zaś to ‘człowiek usposobiony do zbijania browarek i towa-

rów w plenice, glenie, gąski, pasy i tratwy i spławiania tegoż na rzekach’ [Wil.
t. 1, s. 920].
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Nowym znaczeniem, które pojawia się pod hasłem kawa w słowniku „warszawskim”, jest opatrzone kwalifikatorem przen. ‘świergot,
plotkarz a. plotkarka paplarka’ zilustrowane tylko jednym kontekstem,
znanym już ze słownika Lindego: Rychlej wysłucha kawy i papugi
niż przyjaciela. Prawdopodobnie bardziej chodzi tutaj o ‘paplanie’
– z dzisiejszego punktu widzenia jeśli już plotkowanie, to niezbyt
szkodliwe. Wskazywałyby na to definicje kaw z tego i innych słowników: ‘brednie, banialuki, bzdurstwa, głupstwa’.
Pod hasłem kawka, obok mocnego znaczenia ‘nierządnica, prostytutka, metresa’, pojawia się w słowniku „warszawskim” także nowe:
‘dziewczyna, sroczka, koza, gąska’. Trzecie nowe znaczenie w tym
słowniku to myśliwskie: kawki ‘ptaki zimowe’.
Niewiele przetrwało do współczesności z tej rozmaitości znaczeniowej kawy/kawki. Przede wszystkim wycofał się wyraz kawa w opisywanych wyżej znaczeniach. Nic dziwnego, skoro rozpowszechnił się
homonim oznaczający roślinę, jej ziarna i sporządzany z nich napój.
Słownik pod redakcją Witolda Doroszewskiego notuje naszą kawę
tylko jako wyraz „dawny, dziś gwarowy”, ilustrując jego wystąpienie
fragmentem piosenki ludowej: Cztery mile za Warszawą ożenił się
wróbel z kawą’ [Dor. t. 3, s. 624].
W haśle kawka w tym słowniku znajdujemy główne znaczenie –
podstawowe zoologiczne, oraz opatrzone kwalifikatorem przenośne:
‘lekceważąco o młodej dziewczynie’, zilustrowane jak w słowniku
warszawskim cytatem z Pana Wołodyjowskiego Henryka Sienkiewicza. Pierwsza lepsza kawka takiego ci piwa nawarzy, że kto wypije,
temu po nim będzie niestrawno – mruknął Zagłoba [Dor. t. 3, s. 632].
To znaczenie pojawia się współcześnie jeszcze tylko w Słowniku leksemów potocznych53. We wszystkich innych współczesnych ogólnych
słownikach polszczyzny znajdują się wyłącznie hasła kawka ‘ptak’
i kawka jako zdrobnienie od kawy ‘napoju’.
W definicji podstawowej w słowniku Doroszewskiego wyeksponowano gromadny charakter życia kawek i pospolitość ich występowania w Polsce. W przytoczonej dokumentacji słownikowej
53 W. Lubaś (red.), Słownik polskich leksemów potocznych, op. cit., t. 4.
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pojawia się konstatacja, że ptak ten musi pochodzić z gór, gdyż
ma upodobanie do osiedlania się na wieżach, dachach wysokich
budynków bądź kominach. Przytaczane konteksty z dzieł literackich
eksponują wrzaskliwość kawek i ich gromadność: procesja kawek i ich
krótkie, przerywane krakanie (Władysław Reymont); Z wrzaskiem
z gałęzi klonu zerwał się kawek chór (Jan Kasprowicz); Kawki krążąc
stadem obsiadły i ołowiane wież czernią szczyty (Juliusz Słowacki).
W cytacie z satyry Szlachetność Adama Stanisława Naruszewicza:
Wyjeżdża na popis cudzym hardy plonem, pawim się zalecając jak
kawka ogonem – nawiązanie do omawianej wcześniej Ezopowej bajki.
Znikły też, wprawdzie nieliczne, ale jednak charakterystyczne
dla kawy/kawki, zwroty: pójść w kawy/kawki, wziąć kawkę. Obecnie
funkcjonuje tylko jeden – nowy – potoczny zwrot frazeologiczny paść
jak kawka, oznaczający ‘poczuć się zmęczonym znużonym, przestać
reagować na bodźce, zasnąć nagle ze zmęczenia’54.
Po pobieżnym przeglądzie słownikowych opisów hasła kawka
pora na refleksje. Mamy tu do czynienia ze znaczeniem głównym –
zoologicznym, a raczej ornitologicznym, i znaczeniami pobocznymi,
które znaczenie główne powinno jakoś motywować.
Zasadniczo można wskazać pewne prawidłowości. Zacznijmy
od znaczeń poniekąd peryferyjnych. Nazwa instrumentu muzycznego może nawiązywać do typu dźwięków wydawanych i przez
kawkę, i przez nazwany tak instrument. Nazwanie kawą kleksa
umotywowane jest zapewne kolorem, jak i widokiem gromadzących
się – np. na śniegu – ptaków. Specjalnych dociekań wymagałoby
stwierdzenie, dlaczego kawką nazwano ‘kawałek drzewa na ćwierć
łokcia długi, 3 cale gruby, w środku wycięty, służący do przytrzymywania chluby w obyglu przy opławach’. Być może zresztą nie
ma to znaczenie nic wspólnego z kawką – ptakiem, lecz nawiązuje
np. do kształtu kawki – instrumentu.
Bardziej pociągające jest przyjrzenie się motywacjom znaczeń
mniej specjalistycznych.
54 Por. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, red. S. Bąba, J. Liberek,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 269.
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Dla wyodrębnionego w słowniku „warszawskim” znaczeniu
kawka ‘dziewczyna, sroczka, koza, gąska’ wskazują taką motywację
użyte w definicji synonimy – młodym dziewczynom przypisuje się
cechy wymienionych zwierząt, nadmierną, częściowo niecelową,
żywiołową ruchliwość kozy, niedoświadczenie i płytkość rozumu
gąski (dlaczego akurat tak – skąd inąd wiadomo, że gęsi, zwłaszcza
dzikie, to bardzo inteligentne ptaki), „gadatliwość” i wrzaskliwość
sroki. W wypadku kawki zapewne też chodziło o takie jak u sroki
zachowania. Tę hałaśliwość, świergotliwość – w wypadku kawek
raczej krakliwość czy plegotliwość, jak chcą dawne słowniki – należy
też uznać za motywację znaczenia ‘świergot, plotkarz albo plotkarka,
paplarka’, odnotowanego w słowniku „warszawskim” . Prawdopodobnie również te cechy, aczkolwiek już słabiej, motywują znaczenie
‘brednie, banialuki, bzdurstwa, głupstwa’. Kto hałaśliwie i obficie się
wypowiada, to na ogół pokrywa tym inne niedostatki wypowiedzi.
Niekiedy taką motywację trudniej wskazać – zarówno w odniesieniu do znaczeń głównych, jak i nielicznych zresztą frazeologizmów. Na przykład dlaczego kawka to akurat nierządnica? Być może
zrazu oznaczał ten wyraz kobietę o pewnych cechach: swobodną,
hałaśliwą, zalotną, często młodą, od czego była już niedaleka droga
do nierządnicy. Z drugiej strony trzeba też mieć na uwadze fakt,
że wśród licznych określeń kobiet lekkich obyczajów nazwy ptaków
się pojawiają, jak choćby współczesna mewka.
Z kolei znaczenie zwrotów iść/pójść w kawki czy wziąć kawkę
oznaczających odpowiednio ‘wygłaszanie bredni’ i ‘wyjście na głupca’ jest umotywowane podobnie jak ogólne znaczenie tego wyrazu
‘brednie, banialuki’, o czym wspomnieliśmy wyżej. W odniesieniu
do zwrotów w kawki rozlecieć się, pójść w kawy o znaczeniu ‘zginąć
przepaść’ i ‘pójść na marne’ wysunęliśmy wyżej przypuszczenie
co do motywacji – odnosząc je do obrazowej sceny rozpierzchania
się stada kawek – ale jest to motywacja nieco wątpliwa, choć chyba
jedynie prawdopodobna55.
55 Na stronach 79–80 swojej książki (niejednokrotnie wyżej przytaczanej) Szaszukow

opisuje zabawę „Goriełki”, która zaczyna się od tego, że na okrzyk „Галки летят!”
dzieci, oczekujące dotąd na początek gry, rozbiegają się w różne strony niczym
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Niejasna jest też motywacja współczesnie funkcjonującego frazeologizmu paść jak kawka. Dyskusja na ten temat toczyła się parę
lat temu (2015 r.) w przestrzeni Internetu. Problem zgłosił Mirosław
Bańko, wybitny leksykograf i znawca polszczyzny. Sam jest skłonny
sądzić, że chodzi o analogię do padającej kawki upolowanej przez
jastrzębia, bądź do pisklęcia kawki, które wypadło z gniazda – jak
zauważa Bańko, „kawki mają zwyczaj dokarmiać swoje młode, którym
zdarzyło się takie nieszczęście”. Samokrytycznie stwierdza jednak,
że „to tylko domysł na granicy fantazji”.
Z odpowiedzią pospieszył Maciej Malinowski. Uważa, że w tym
frazeologizmie nie chodzi o kawkę ptaka, tylko o kawkę ‘nierządnicę’.
Zwrot paść jak kawka miałby nawiązywać do notowanych w dawnych
słownikach zwrotów typu w kawki pójść ‘przepaść zginąć’ i oznaczać
‘przepaść jak kawka’, czyli ‘nierządnica’.
Podobnie wypowiadała się na ten temat w radiowej Trójce językoznawczyni Katarzyna Kłosińska. Wyjaśniała, że paść jak kawka
mogło wyjściowo oznaczać ‘stoczenie się bardzo nisko’, a potem być
odbierane dosłownie (czyli – czego Kłosińska już nie dopowiedziała
– jako obraz całkowitej bezsiły).
Nas przekonuje domysł Mirosława Bańko. Zwłaszcza gdy jeszcze
uzupełnić obraz o ten element, że umierające ptaki często upadają
na grzbiet, podkurczając łapki. Także, gdy przyjrzeć się cytatom poświadczającym w dawnych słownikach zwroty z wyrazem kawka o znaczeniu ‘przepaść, zniknąć’, to raczej trudno przypuszczać, że mowa
tam o kawce/kawie w znaczeniu ‘nierządnica’. Np. ze Słownika polszczyzny XVI wieku (o zaginionej czapce): Bo wiem, że czapka pewnie/
będzie pana miała/ Boć miedzy nami Kawką/ precz nie wyleciała; lub:
A skoro ku polepszeniu przydzie zdrowia swego/ przedsię ze wszytkiego
nic/ przedsię znowu w kawki sie rozlecą ony wszytki przestrachy jego.
Podobnie ma się rzecz z cytatami w słowniku „warszawskim” Już
on dopiął tej wakancji u króla, a nasze głosy pójdą w kawy.

kawki z rozpierzchającego się stadka (Н.Л. Шашуков, Фольклор от самой
колубелию, op. cit.).
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Trudno też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z odnotowywanych w polszczyźnie wcześniejszych okresów znaczeń kawy/kawki
i funkcjonujących w ich obrębie frazeologizmów tak wiele przepadło.
Być może zbyt słaba, niezbyt oczywista była właśnie ich motywacja?
Może pewne cechy innych ptaków okazały się bardziej dominujące
niż u kawki i to one zostały w języku symbolami np. gwarliwości,
wrzaskliwości, gadatliwości, bredzenia (sroki, wrony) czy głupoty,
naiwności (owa gęś czy kura).

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

W słownikach polszczyzny zanotowano zatem sporo znaczeń słów
kawa/kawka. Przedstawimy je teraz w uproszczeniu i chronologicznie, zważając także na pojawienie się w tychże słownikach leksemów
kawa i kawka oznaczających pojęcia związane ze znanym napojem,
których nie omawialiśmy wcześniej.
S ł o w n i k s t a r o p o l s k i [dalej skrót: Sstp.] (materiał
do XV wieku) notuje jedno znaczenie:
• Kawka – ptak (monedula turrium Brehm).
S ł ow n i k X V I w i e k u [dalej skrót: SXVI] trzy hasła i kilka
znaczeń:
• Kawa – 1. ptak; 2. nierządnica
• Kawa – obudowanie nad szybem (z łac. cavum)
• Kawka – 1. ptak (kawka pospolita); 2. nierządnica (występuje
także zdrobnienie – kaweczka); 3. głupota, głupstwo, głupiec.
S ł ow n i k L i n de g o (wyd. 1807–1814) [dalej skrót: Linde]:
• Kawa – 1. ptak (corvus monedula); 2. kleks
• Kawy – 1. paplanie ni w pięć, ni w dziewięć; 2. banialuki,
głupstwa; 3. znaczenie przenośne związane z nieszczęściem,
kłopotami – w zwrocie: pójść w kawy
• Kawa – 1. daszek (np. do przykrycia zboża przed deszczem);
2. wydrążenie w ziemi (w górnictwie)
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• Kawa – 1. drzewo kawowe; 2. ziarno; 3. napój; 4. miejsce
picia kawy
• Kawka – 1. ptak; 2. nierządnica; 3. głupiec; 3. instrument
muzyczny
• Kawka – napój.
S ł ow n i k w i l e ńsk i (1861) [dalej skrót: Wil.]:
• Kawa – ptak
• Kawy – 1. paplanie ni w pięć, ni w dziewięć; 2. banialuki, głupstwa; 3. bieda, kłopot, zguba; 4. kleksy z atramentu
• Kawa – szopa, albo nakrycie z dranic nad otworem, na czterech
słupkach umocowane
• Kawa – 1. kawowe drzewo; 2. owoc kawy; 3. napój z tego owocu
• Kawka – 1. ptak, 2. dawny instrument muzyczny; 3. Narzędzie
flisackie (?) – kawałek drzewa (…) służący do przytrzymania
chluby w obyglu przy upławach
• Kawka – napój.
S ł ow n i k wa r sz awsk i (1900–1927) [dalej skrót: War.]:
• Kawa (kawy) – 1. ptak; 2. świergot, plotkarz (albo plotkarka,
paplarka); 3. to, co głosi – tj. brednie, plotki; 4. bianialuki,
głupstwa; 5. znaczenie związane związane z pójść w kawy –
być wystrychnietym na dutka, kpa, głupca; 6. bieda, kłopot,
znaczenie związane z pójść w kawy – na marne, przepadło;
7. kleks na papierze
• Kawa – 1. daszek na słupach, wystawka przed domem do składania drzewa; 2 (w górnictwie) wiata lub szopa osłaniająca
dół czy szyb; 3. wydrążenie w ziemi
• Kawa – 1. roślina; 2. ziarna kawy; 3. napój z tych ziaren; znaczenia 4–8 (tu wymienia różne rodzaje napojów podobnych
do kawy, jak kawa niemiecka czy figowa); 9. przyjęcie towarzyskie; 10. porcja kawy; 11. kawiarnia (trzymać kawę); 12. dom
publiczny (wesoła kawa)
• Kawka – 1. określony ptak; 2. młoda dziewczyna; 3. nierządnica,
prostytutka; 4. znaczenie związane z pójść w kawki – wyjść
na głupca; 5. Znaczenie związane z pójść w kawki – pójść
na marne, zginąć, przepaść; 6. rodzaj narzędzia muzycznego;
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7. Narzędzie, część urządzenia (flisackie? żeglarskie?); 8. kawki
– ptaki zimowe
• Kawka – zdrobnienie od kawa – napój.
Sł ow n ik Doroszewsk ieg o (1958–1969) [dalej skrót: Dor.]:
• Kawa – tyle co kawka (ptak), z kwantyfikatorem: stare lub gwarowe
• Kawa – 1. określona roślina; 2. ziarna tej rośliny; 3. napój
z tych ziaren; 4. różnego rodzaju napoje – namiastki kawy,
np. kawa zbożowa
• Kawka – 1. kawka – ptak; 2. (lekceważąco) młoda dziewczyna
• Kawka – zdrobnienie od kawa (napój z ziaren kawy).
S ł ow n i k Sz y mcz a k a (1978–1981) [dalej skrót: Szym.]:
• Kawa – 1. określona roślina (coffea); 2. ziarna (nasiona) krzewu
coffea; 3. Napój z prażonych ziaren kawy
• Kawka – 1. kawka – ptak (Coloeus monedula)
• Kawka – zdrobnienie od kawa (napój z ziaren kawy).
S ł ow n i k Z g ół kow ej (1994–2005) [dalej skrót: Zgół.]:
• Kawa – 1. określona roślina (coffea); 2. ziarna (nasiona) krzewu coffea; 3. napój z prażonych ziaren kawy; 4. niewielkie
popołudniowe lub wieczorne przyjęcie
• Kawka – 1. kawka – ptak (Coloeus monedula)
• Kawka – 1. zdrobnienie od: kawa (porcja napoju z ziaren kawowca); 2. zdrobnienie od: kawa (niewielkie popołudniowe
lub wieczorne przyjęcie).
S ł ow n i k D u naja (1996) [dalej skrót: Dun.]:
• Kawa – 1. Roślina – krzew kawowca; 2. odpowiednio przygotowane ziarna tej rośliny; 3. napój z tych ziaren; 4. namiastka
kawy, np. kawa zbożowa; 5 porcja napoju zwanego kawą
• Kawka – ptak (Coloeus monedula)
• Kawka – zdrobnienie od: kawa (napój).
S ł ow n i k D u bisz a (2003) [dalej skrót: Dub.]:
• Kawa – 1. nasiona kawowca (krzewu coffea); 2. napój z prażonych
tychże nasion; 3. porcja tego napoju; 4. kawowiec (krzew coffea)
• Kawka – ptak (Coloeus monedula)
• Kawka – 1. zdrobnienie od: kawa (napój z ziaren kawy);
2. zdrobnienie od: kawa (porcja tego napoju).
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Sł ow n ik Ż m igrodzk ieg o (współcześnie) [dalej skrót: Żm.]:
• Kawa – 1. określona roślina; 2. ziarna tej rośliny; 3. napój
z tych ziaren; 4. porcja napoju; 5. picie kawy – napoju (krótka
kawa z przyjciółmi); 6. konkretna namiastka kawy – np. kawa
zbożowa; 7. krótkie spotkanie towarzyskie
• Kawka – ptak (Coloeus monedula)
• Kawka – 1. zdrobnienie od: kawa – napój; 2. zdrobnienie
od: kawa – porcja napoju; 3. zdrobnienie od: kawa – spotkanie
towarzyskie.
Uogólniając:
Z analizy interesujących nas haseł słownikowych wynika, że w toku
rozwoju polskiego słownictwa funkcjonowały trzy homonimy kawa/
kawka.
I. kawa (ptak) ze zdrobnieniem kawka [dalej skróty: KP (kawa
ptak) i KwP (kawka ptak)]
II. kawa (od łac. Cavum ‘dziura, jaskinia’) [dalej skrót: Kcav]
III. kawa (roślina, ziarna rośliny lub napój) (z arabskiego: qahwa)
ze zdrobnieniem kawka [dalej skróty: KN (kawa napój) i KwN
(kawka – napój)]

Przybierane przez te homonimy znaczenia układają się w następujące wątki semantyczne:
Ad I. KP: A. ptak; C. nierządnica (motywowane domniemanym
podobieństwem zachowań dziewcząt i kawek, prawdopodobnie też
niskim wartościowaniem tych drugich); D. paplanie, plotki, nieważne informacje (motywowane hałaśliwością kawek, ich niskim
wartościowaniem, poniekąd być może także zwyczajem kołowania,
zbijania się w stada i rozpraszania się – nie przez przypadek plotki
krążą); E. plotkarz (wynika z poprzedniego); F. coś bezsensownego,
głupota (wynika z D.); G. głupiec (tak samo); H. nieszczęście, kłopoty,
pójście na marne (mot. możliwością gwałtownego rozpraszania się,
„przepadaniem” stada oraz czarnego koloru ptaków); K. – kleks (mot.
czarnym kolorem).
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KwP: A. ptak; B. dziewczyna (motywowane domniemanym podobieństwem zachowywania się dziewcząt i kawek, pojedynczo
i w grupie); C. nierządnica (motywowane jak poprzednio oraz niskim
wartościowaniem ptaków); F. coś bezsensownego, głupota (wynika
z D.); G. głupiec (tak samo); H. nieszczęście, kłopoty, pójście na marne (motywowane możliwością gwałtownego rozpraszaniem się,
„przepadaniem” stada oraz czarnego koloru ptaków); I. instrument
muzyczny (motywowane domniemanym podobieństwem dźwięków
wydawanych przez kawkę i instrument); J. narzędzie (prawdopod.
motywowane podobieństwem kształtu I. i J.).
Ad II. Kcav: X. obudowanie nad szybem; V. daszek do przykrycia
czegoś; Q. wydrążenie w ziemi (bliskoznaczność tych trzech znaczeń
motywowana jest wspólnotą funkcji ich desygnatów X i V oraz
wspólnym tych desygnatów występowaniem X i Q).
Ad III. KN: a. roślina; b. ziarna kawy; c. napój z tych ziaren;
d. miejsce picia kawy, kawiarnia (trzymać kawę); e. dom publiczny
(wesoła kawa); f. porcja kawy; g. picie kawy – napoju; h. przyjęcie/
spotkanie towarzyskie; i. napój podobny do kawy (jej namiastka).
Bliskoznaczność w sposób oczywisty motywowana jest pochodzeniem, produkcją, miejscem i sposobem picia napoju.
KwN: c. napój z ziaren kawy; f. porcja kawy; h. przyjęcie
towarzyskie.
Ukazawszy w powyższy ujednolicony sposób porządek i tryb
wydzielania znaczeń obecnych w interesujących nas słownikach,
możemy teraz przedstawić w tabeli znaczeniowy rozwój homonimów
kawa/kawka (ptak), kawa (daszek/zagłębienie), kawa/kawka (napój)
w polszczyźnie.
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Tabela 1. Rozwój znaczeń homonimów kawa/kawka (ptak), kawa (daszek/zagłębienie),
kawa/kawka (napój) w polszczyźnie na podstawie wybranych słowników
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Źródło: opracowanie własne. Oznaczenia: H – homonim,
Z – znaczenie, F –formy wyrazowe

***

I cóż wynika z powyższej tabeli i faktów w tym artykule podanych?
Chyba przede wszystkim to, że polskie, poświadczone w słownikach dzieje wyrazów kawa i kawka są kolejnym przykładem walki,
którą w naszej językowej świadomości toczy natura z konsumpcją.
Aż do końca XIX wieku zauważaliśmy wokół siebie sympatycznego,
czarnego ptaszka. Obserwowaliśmy jego zachowania i kojarzyły
się nam one z ludżmi i zjawiskami albo bardzo miłymi, jak młode
dziewczęta, albo przynajmniej niezbyt groźnymi, jak głupie plotki.
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Niestety, ekspansja wyrazów kawa/kawka oznaczających znany
napój doprowadziła poniekąd do zatarcia się w naszych głowach
świadomości tego, że do poczatków XX wieku nazywaliśmy za pomocą
form wyrazowych kawa/kawka przede wszystkim konkretnego ptaka.
W rezultacie przepadł też cały frazeologiczno-metaforyczny „dorobek”
apelatywu kawa (ptak) i utworzonego od niego zdrobnienia kawka.
Słowa kawa i kawka w znaczeniu ‘napój’ mają to skojarzeniowe pole
o wiele uboższe, wiążące się głównie z konsumpcją, i mało prawdopodobne, aby wykształciły się tu jakieś nieoczekiwane, interesujące
frazeologiczne zasoby.
A ponadto, współcześni Polacy, mimo że dużo rozprawiają o ekologii i na pozór z przyrodą są za pan brat, to zbyt refleksyjnie jej nie
obserwują i nie poznają, a w każdym razie nie odbywa się to na tyle
intensywnie i powszechnie, aby znalazło odbicie w języku. Nie tylko
że nie obserwujemy życia i zwyczajów kawek, ale nawet być może już
nie odróżniamy ich od innych krukowatych. Autor pierwszej części
niniejszego tekstu podnosi, że kawki nie są obecnie zagrożonym
gatunkiem. My w Krakowie jednak widzimy je dość rzadko, o wiele rzadziej niż pijemy kawę. Może się gdzieś wyniosły, jak wróble?
A może, biegając po sklepach, przestaliśmy rozglądać się wokół?
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O PEWNYM NIEOCZEKIWANYM
TRANSFERZE LEKSYKALNYM
Z ZASOBÓW PROPAGANDY PRL
DO TZW. DYSKURSU OBOZU
PATRIOTYCZNEGO

T

en krótki esej poświęcony jest analizie bardzo interesującego –
jak mniemam – transferu leksykalnego. Początkowo jednostka
leksykalna (czy grupa powiązanych ze sobą słowotwórczo
jednostek leksykalnych, którą można też określić mianem gniazda
słowotwórczego), którą tu rozpatrujemy, funkcjonowała w bardzo
specyficznym dyskursie publicznym1. Nazywa się go niekiedy nowomową komunistyczną albo językiem PRL. W pewnym momencie
nastąpił jednak bardzo nieoczekiwany transfer tej jednostki z dyskursu w zasadzie martwego do dyskursu, który się tworzył w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku. Dziś bowiem pełni
ta jednostka leksykalna bardzo istotną rolę w dyskursie zupełnie
odmiennym od komunistycznej nowomowy, tj. w dyskursie, który
w opracowaniach, np. w książce Laury Polkowskiej2, nazywany jest
1

2

Pojęcie dyskurs publiczny odbiega w znacznym stopniu od klasycznego definiowania terminu dyskurs w językoznawstwie strukturalnym, które zostało
naświetlone np. w artykule Macieja Kawki, Dyskurs i tekst w świetle uwarunkowań konsytuacyjnych, „Polonica” 1998, t. 19, s. 31–40. Mówiąc o dyskursie
w następnych partiach tego eseju, mam na względzie jego socjologiczne rozumienie, wyłożone m.in. w książce Ewy Bobrowskiej, Obrazowanie społeczeństwa
w mediach: Analiza radiomaryjnego dyskursu (Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2007).
L. Polkowska, Język prawicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa 2015.
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językiem prawicy, a w innych opracowaniach dyskursem obozu
patriotycznego. Mam na myśli jednostkę leksykalną3 lewak, lewacki,
lewactwo i ewentualnie lewackość.
Pierwsza część tego szkicu ma w zasadzie charakter retrospektywny.
Próbuję odtworzyć w pamięci, jak wyglądały i jak funkcjonowały
teksty, w których pojawiały się wyrazy tekstowe lewak, lewacki czy
lewactwo. Swoje odczucia konfrontuję – oczywiście – z danymi zawartymi w opracowaniach leksykograficznych, ale też z dostępnymi
korpusami tekstowymi. Cały ten szereg jednostek w okresie funkcjonowania nowomowy był zdecydowanie nacechowany pejoratywnie
i stał w wyraźnej opozycji do szeregu jednostek lewica, lewicowy,
lewicowiec, lewicowość i lewicować 4. Zauważyć wszak należy, że wbrew
dzisiejszym oczekiwaniom ten drugi szereg w nowomowie wcale nie
był nacechowany pozytywnie. Był co najwyżej neutralny, ale z dużą
domieszką ironii czy pobłażliwości. Lewica to przecież wymysł
demokracji parlamentarnej upowszechniony jeszcze w XIX wieku,
a zatem dla użytkowników nowomowy przestarzały, nienadążający
z duchem czasu, aczkolwiek lewicowiec miał w sobie pewną pociągającą naiwność, na którą można było czasem spojrzeć z sympatią.
Zupełnie inaczej nowomowa traktowała lewaka – był on wrogiem,
może nawet bardziej niebezpiecznym niż kapitalista czy imperialista.
Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, a w ślad
za nim Słownik języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka
3

4

Jako pierwszą w szeregu wymieniam jednostkę lewak. Bazując na słownikach
języka polskiego, można by przyjąć, że jednostką podstawową jest właśnie lewak
i to on motywuje zarówno jednostkę lewacki, jak i lewactwo. Jestem jednak
skłonny postawić hipotezę, że zarówno dla dyskursu nazywanego komunistyczną
nowomową, jak i dla dyskursu obozu patriotycznego to jednostka lewacki jest
tą centralną, od niej wyprowadzane są jednostki lewactwo, lewak i potencjalna
formacja lewackość. Wydaje się, że najszerszy zakres występowania w tekstach
ma jednostka lewacki, lewak zaś to ktoś, kto ma lewackie poglądy.
Jednostka lewicować w zasadzie została wymyślona przez leksykografów, którzy
po przyjęciu założenia, że zdania z imiesłowami stanowią egzemplifikację w hasłach czasowników, musieli gdzieś zmieścić w słownikach połączenia w rodzaju
lewicujący inteligent. Nie znalazłem wszakże wyrazów tekstowych typu lewicuję
czy lewicowaliśmy, a zatem włączanie do niektórych słowników hasła lewicować
wydaje się jedynie zabiegiem porządkowym.
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uznają poglądy lewaka za skrajnie lewicowe. W dodatku lewak domaga się realizacji tych skrajnie lewicowych poglądów bez względu na sytuację. Różnica pomiędzy tymi słownikami jest jedynie
taka, że w słowniku Doroszewskiego słowo lewak zostało uznane
za pogardliwe, a w słowniku Szymczaka za potoczne. Co ciekawe, na skrajność lewicowych poglądów lewaka zwracają też uwagę
słowniki nowsze (np. Słownik współczesnego języka polskiego, pod
red. Bogusława Dunaja) i najnowszy Wielki słownik języka polskiego
pod red. Piotra Żmigrodzkiego, który uważa, że jednostka leksykalna
lewak, odnosząca się do lewicowca, ma charakter i pejoratywny (jak
u Doroszewskiego), i potoczny (jak u Szymczaka), a definiowana
jest jako ‘człowiek mający poglądy uznawane za skrajnie lewicowe’.
Słownik Dunaja zwraca przy tym uwagę na bardzo istotną kwestię,
tj. stosowanie przez lewaka radykalnych metod działania – często
z użyciem przemocy. Oprócz hasła lewak oba te słowniki zawierają
też hasło lewaczka. W słowniku Żmigrodzkiego to kobieta mająca
poglądy skrajnie lewicowe, w obu zatem definicjach w tym słowniku
jeden genus proximum nie pasuje do drugiego, chyba że człowiek
znaczy mężczyzna. Zestawienie powyższych definicji byłoby znakomitym materiałem dla osób zajmujących się traktowaniem kobiet
i mężczyzn w języku5. Zresztą obie definicje w słowniku Dunaja też
mogłyby stanowić przedmiot badań językoznawstwa genderowego
– w jednej definicji genus proximum to zwolennik, a w drugiej kobieta. Zauważyć też by można, że o ile mężczyzna lewak jest w tym
słowniku zwolennikiem i wyznawcą nie tylko skrajnie lewicowych
poglądów i radykalnych metod działania (często z użyciem przemocy),
5

Językoznawstwo genderowe z pewnością nakazałoby zastąpić termin człowiek
użyty w genus proximum na mężczyzna. Wydaje się jednak, że zaproponowany
przez słownik Żmigrodzkiego genus proximum człowiek jest o wiele bardziej
adekwatny i nie powinien wbrew opinii genderystów zostać zastąpiony przez
genus proximum mężczyzna. Jest przecież możliwe zdanie Uznaliśmy, że jest ona
lewakiem, takim samym lewakiem jak jej mąż. Zatem genus proximum człowiek
bardzo dobrze oddaje sytuację opisywaną przez to zdanie – lewakiem może być
i mężczyzna, i kobieta, lewaczką może być tylko kobieta. Z genderowego punktu
widzenia zręczniej może by było, gdyby użyto raz genus proximum osoba, a drugi
raz genus proximum osoba płci żeńskiej.
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o tyle kobieta jest bardziej powściągliwa, bo charakteryzują ją tylko
skrajnie lewicowe poglądy.
Nie jest moim zamiarem kwestionować zasadność opisów leksykograficznych omawianych jednostek, choć od razu przychodzi
mi na myśl nieostrość określenia skrajny. Ważne natomiast jest pojawienie się nowego znaczenia, które zauważa słownik Żmigrodzkiego.
Chodzi tu o rozszerzenie się zakresu znaczenia jednostki leksykalnej
lewactwo. W słowniku Doroszewskiego lewactwo jest rzeczownikiem
abstrakcyjnym, służącym jako określenie poglądów polityczno-społecznych. W słowniku Żmigrodzkiego dochodzi drugie znaczenie
– oprócz określenia poglądów polityczno-społecznych rzeczownik
ten określa też grupę ludzi, którzy wyznają takie poglądy. To nowe
znaczenie nawiązuje do takich jednostek leksykalnych, jak żydostwo,
robactwo i pojawiło się już po 1989 roku. Do kwestii tej wrócimy
jeszcze w dalszej części tego artykułu.
W żadnym słowniku nie znalazłem wszakże informacji na temat funkcjonowania jednostek lewak, lewaczka, lewacki, lewactwo,
lewackość, dlatego w dalszym ciągu tego szkicu temu problemowi
poświęcę najwięcej uwagi.
Jak już wspomniałem, jednostki lewak, lewacki, lewactwo, lewackość
były bardzo ważnym orężem nowomowy (jednostka lewaczka wtedy
nie była zapewne znana). Słowa te stawały się w niej etykietami ludzi,
postaw, poglądów czy dążeń i sposobów ich realizacji. Jak wiadomo, w dyskursie funkcjonującym pod nazwą nowomowa6 nadawca
przekazu konstruował go w taki sposób, by od razu widoczne było
jednoznaczne wartościowanie ludzi i zjawisk. Dzięki temu świat
stawał się podzielny binarnie – swój : obcy, dobry : zły, postępowy,
a zatem dobry : konserwatywny, a zatem zły. Stan ten osiągał nadawca
6

Terminowi nowomowa, którego źródłosłowu poszukiwać trzeba w powieści
George’a Orwella, Rok 1984 (tytuł oryginalny: Nineteen Eighty-Four), niektórzy
badacze, np. Walery Pisarek, zarzucali etykietowanie przedmiotu opisu i narzucanie mu apriorycznie wartościowania negatywnego, a zatem tych zabiegów
manipulacyjnych, które stosowała właśnie nowomowa, por. J. Rokoszowa,
W. Twardzik red., Nowo-mowa: materiały z sesji naukowej poświęconej problemom
współczesnego języka polskiego odbytej na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach
16 i 17 stycznia, 1981 r., Wydawnictwo Polonia, Londyn 1985.
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dzięki różnym zabiegom, o których znakomicie pisze Michał Głowiński – świetny znawca literatury, ale też pierwszy badacz polskiej
nowomowy7. Dla naszych potrzeb przywołamy jeden z nich.
W leksyce języka naturalnego istnieją jednostki leksykalne zwane
synonimami. Rzadko jednak mamy do czynienia z synonimami pełnymi. Funkcjonująca w literaturze para synonimów pełnych barwa
i kolor po bliższym oglądzie zdaje się także zawierać jednostki nieco
różniące się od siebie. Niekiedy obie nazwy tylko pozornie odnoszą
się do tych samych obiektów rzeczywistości. Już w parze pasterz :
pastuch pierwsza nazwa odnosi się do obiektów neutralnych, a druga
do obiektów – nazwijmy to – mniej ogarniętych. W praktyce językowej możemy powiedzieć, że pierwsza nazwa jest z punktu widzenia
wartościowania obiektów neutralna, druga natomiast jest nazwą
z punktu widzenia wartościowania obiektów nacechowaną negatywnie,
pejoratywną. Nadawca tekstu, który wypowiada jednostkę pasterz,
odsyła odbiorcę do innego zbioru obiektów niż wtedy, gdy używa
jednostki pastuch. Można więc przyjąć, że już w samym znaczeniu
danego słowa zawarta jest informacja o tak zwanej konotacji (czyli
nacechowaniu). Nadawca wie zatem, że jeżeli użyje słowa pasterz,
odbiorca nie dopatrzy się w desygnacie żadnych cech negatywnych,
natomiast jeżeli użyje słowa pastuch, odbiorca uzna desygnat na nacechowany ujemnie. Nadawca tekstów nowomowowych wykorzystuje
fakt, że często jeden składnik pary synonimicznej ma konotację
ujemną, a drugi dodatnią, i manipuluje odbiorcą, uporczywie nazywając pewnego określonego pasterza pastuchem. Po pewnym czasie
etykieta pastuch może do tego pasterza przylgnąć na dobre i wielu
użytkowników języka zacznie zaliczać go do klasy pastuchów.
Oczywiście realny nadawca nowomowowy nie będzie się interesował parą pasterz : pastuch. Jego bowiem celem jest prowadzenie
tzw. walki ideologicznej. W tym celu wykorzystać może np. istniejącą
w słowniku parę partyzant : rebeliant. Ale może też utworzyć nową
parę. W pewnym momencie w wystąpieniach na konferencjach
językoznawczych posługiwano się stworzoną do etykietowania
7

M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze: Szkice dawne i nowe, Universitas,
Kraków 2009.
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badaczy parą naukowy : naukawy (na wzór siarkowy : siarkawy).
Sam określałem prace racjonalistycznych badaczy języka epitetem
naukowy, a prace pisane w duchu powstającego właśnie paradygmatu
kognitywistycznego epitetem naukawe. Twórca tekstów nowomowowych postanowił stworzyć podobną parę. Do istniejącej neutralnej
(w zasadzie, por. wyżej) jednostki leksykalnej lewicowy dołączył nową
jednostkę nacechowaną ujemnie – lewacki8, wykorzystując przy tym
całe gniazdo słowotwórcze, w którym ta jednostka egzystuje.
Powstaje przy tym pytanie, jakie osoby i jakie zjawiska polityczno-społeczne podpadały w propagandowych tekstach peerelowskich
pod etykiety z tego gniazda słowotwórczego. Najogólniej na tak
postawione pytanie można odpowiedzieć w dość lakoniczny sposób.
Etykietami z analizowanego tu gniazda słowotwórczego opatrywani
byli członkowie powstających masowo po 1968 roku organizacji
lewicowych, a także poglądy i idee propagowane przez te organizacje.
Problem ten wymaga jednak dość daleko idącego komentarza.
Osoby posiadające nawet tylko wyrywkową wiedzę o latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia mogą się doszukiwać sprzeczności
tak sformułowanej odpowiedzi z faktami historycznymi. Przecież
nie jest żadną tajemnicą, że takie organizacje, jak włoskie Czerwone
Brygady, niemiecka Frakcja Czerwonej Armii, ale też wiele innych
organizacji trockistowskich, maoistowskich czy goszystowskich było
wspieranych finansowo przez państwa bloku wschodniego, a więc
także przez Polskę. Trzeba zatem odpowiedzieć też na pytanie, jak
zatem wytłumaczyć fakt, że wspierane organizacje były jednocześnie
przedmiotem zabiegów nowomowowych, których celem było przede
wszystkim zbudowanie ich negatywnego obrazu u odbiorców tekstów
propagandowych.
8

Nie jest moim celem szukanie odpowiedzi na pytania o genezę jednostek lewak, lewacki, lewactwo. Mogę jedynie zauważyć, że w języku rosyjskim istnieje
wprawdzie podobna w brzmieniu do polskiej jednostki lewak jednostka левак.
Odnosi się ona jednak zarówno do polskiego lewicowca, jak i polskiego lewaka.
Jest to zresztą bardzo interesująca obserwacja, jeśli zestawi się ją z końcowym
fragmentem przedstawianego artykułu. W dzisiejszej polszczyźnie bowiem
tworzy się nowe znaczenie (a może już się nawet wytworzyło) jednostki lewak,
obejmujące swoim zakresem zarówno lewicowca, jak i dotychczasowego lewaka.
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Sprawa wydaje się stosunkowo prosta. Dla grup sprawujących
wówczas władzę w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego
było jasne, że organizacje takie, jak Czerwone Brygady wpływały
destrukcyjnie na funkcjonowanie państw, w których działały. Dlatego
z punktu widzenia władz państw bloku wschodniego ich działalność
była ze wszech miar pożyteczna, a więc warta wsparcia finansowego.
Pojawienie się wszak sympatii dla organizacji tego typu w społeczeństwach państw bloku wschodniego byłoby bardzo groźne, o czym
nawet empirycznie władza miała okazję wielokrotnie się przekonać.
Dlatego na użytek własnej opinii publicznej należało budować negatywny obraz tych organizacji i ich działaczy.
Najbardziej przy tym zależało nowomowowemu nadawcy na wyrobieniu – co zrozumiałe – poglądów ludzi młodych. W drugiej połowie
lat siedemdziesiątych w godzinach popołudniowych emitowany był
w pierwszym programie Polskiego Radia blok słowno-muzyczny
Tu Jedynka. Wypierał on wcześniejszy blok zatytułowany Popołudnie
z Młodością. Ponieważ ten drugi był pozbawiony dydaktyki ideologicznej i miał (pewnie dlatego) bardzo dużą grupę stałych słuchaczy,
w godzinach jego emisji zaczął się pojawiać, na początku dość nieregularnie, nowy blok, w którym była wprawdzie nadawana muzyka
zachodnia, ale pomiędzy utworami trzeba było wysłuchać felietonów
nowomowowych. Bardzo często ich przedmiotem były organizacje
określane epitetem lewackie. Jestem przekonany, że pierwszy raz usłyszałem wyraz tekstowy lewacki w czasie słuchania bloku Tu Jedynka.
Wydaje się więc, że jednostki leksykalne z omawianego tu gniazda
słowotwórczego sytuowały się w hierarchii środków stosowanych
w komunistycznej nowomowie bardzo wysoko.
Od początku przemian ustrojowych gniazdo słowotwórcze zawierające jednostki lewak, lewacki, lewactwo, lewackość są wykorzystywane
w tekstach powstających w ramach tzw. dyskursu obozu patriotycznego. Wszakże nie osoby, które wyznają poglądy bliskie członkom
dawnych Czerwonych Brygad, nazywane są przez nadawców tekstów
powstałych w ramach tego dyskursu lewakami, ale osoby, którym
bliska jest wcale nie ta skrajna ideologia lewicowa, ale po prostu
ideologia lewicowa.
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Wprawdzie niektórzy przynajmniej nadawcy tekstów należących
do analizowanego dyskursu zdają sobie sprawę, że słownikowa
definicja jednostki lewacki i pozostałych jednostek z tego gniazda
słowotwórczego zawiera element skrajny9, jednak w praktyce nieustannie poszerza się zakres osób, którym przykleja się etykietę lewak.
Poszerza się też bardzo zasób jednostek leksykalnych należących
do gniazda słowotwórczego. Jak trafnie pisze Norman Tabor, student
bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Szczecińskim:
Lewacy, lewaki, lewactwo – dozwolone są chyba wszelkie odmiany tego rzeczownika, włącznie z lewusami, rzadziej występuje
również pojęcie lewizna. Dla podkreślenia tego, że dany lewus
jest lewakiem wśród lewactwa, można określić go również mianem ultralewaka. Granica między lewakiem a ultralewakiem
właściwie nie istnieje. Lewakami i ultralewakami mogą być
jednakowo politycy liberalno-konserwatywnej Platformy Obywatelskiej, liberalnej Nowoczesnej, chadeckiego PSL-u czy nawet
bardziej umiarkowani PiS-owcy. Ostatnio mianem „lewackich”
prezydent Andrzej Duda określił krytyczne wobec niego media10.

Dodałbym do tego, że coraz częściej jednostka lewak (i jej pokrewne) pojawia się w tekstach w sąsiedztwie jednostki liberał, czasem
w szeregu (np. liberałowie i lewacy nienawidzą tych wartości11), a czasem w połączeniu liberalno-lewackie. W tym zakresie bardzo twórcza
jest Krystyna Pawłowicz: liberalno-lewackie media wszędzie KŁAMIĄ
tak samo12, liberalno-lewackie środowiska najpierw propagują wśród
Por. np. M. Hałaś, Pomiędzy lewicą a lewactwem. Czym jest „lewactwo” i jak
interpretować to zjawisko? https://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/10280-pomiedzy-lewica-a-lewactwem-czym-jest-lewactwo-i-jak-interpretowac-to-zjawisko
(dostęp: 15.05.2019).
10 Por. https://wolnemedia.net/wszedzie-czai-sie-lewactwo/ (dostęp: 15.05.2019).
11 Por. https://prawy.pl/75313-czemu-polskosc-tak-mierzi-liberalow-i-lewakow/
(dostęp: 6.04.2019).
12 Por. https://www.facebook.com/KrystynaPawlowicz/posts/liberalno-lewackie-media-wsz%C4%99dzie-k%C5%82ami%C4%85-tak-samow-ameryce-w-czasie-inauguracji-/1362905860448465/ (dostęp: 6.04.2019).
9
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dzieci i młodzieży podatnych na różne niestandardowe zachowania13,
także Jan Szyszko: środowiska liberalno-lewackie chcą skłócić leśników
i myśliwych14, ale też inni: uwielbiam dwubiegunowość liberalno-lewackiej propagandy15. Zauważyłem także, iż w tekście Pawła Kukiza
liberalny występuje już w formie przydawki do lewactwo: kto jest
większym zbrodniarzem – ta dzicz czy polityczne liberalne lewactwo,
które dzicz sprowadziło?16.
W powyższym zdaniu Pawła Kukiza pojawiło się też nieznane
nowomowie znaczenie jednostki lewactwo. Spotyka się je dość często
w innych tekstach dyskursu obozu patriotycznego (często w połączeniu
z przydawką światowe), np. wywołają awanturę w Austrii, jeśli wynik
wyboru prezydenta nie przypadnie do „gustu” lewactwu światowemu,
które w Polsce łączy swe siły, zakładając nowe ugrupowanie polityczne
pod nazwą Unia Europejskich Demokratów17. Ten neosemantyzm
oznaczony został w słowniku Żmigrodzkiego kwalifikatorami potoczny
i pejoratywny. Zdaję sobie sprawę, że m.in. po to, by hasła były porównywalne ze sobą, leksykografia posługuje się pewnymi schematami,
a kwalifikator pejoratywny ma w różnych hasłach leksykalnych różne
odcienie. W moim wszak odczuciu jednostka lewactwo przekracza już
wszelkie odcienie pejoratywności i osiąga co najmniej taki poziom,
do którego stosowany jest w słowniku Żmigrodzkiego kwalifikator
pogardliwy. Formacja ta należy do arsenału tzw. mowy nienawiści.
•••
W powyższym akapicie odniosłem się do najnowszego słownika
polszczyzny. W podsumowaniu spróbujmy kontynuować ten wątek.
13 Por. https://www.facebook.com/KrystynaPawlowicz/posts/liberalno-lewackie-

14
15
16
17

-%C5%9Brodowiska-najpierw-propaguj%C4%85-w%C5%9Br%C3%B3d-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-podatn/1664034660335582/ (dostęp: 18.06.2019).
Por. http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-prof-jan-szyszko-srodowiska-liberalno-lewackie-chca-sklocic-lesnikow-i-mysliwych/ (dostęp: 18.06.2019).
Por. https://www.wykop.pl/wpis/38755669/uwielbiam-dwubiegunowosc-liberalno-lewackiej-propa/ (dostęp: 18.06.2019).
Por. https://natemat.pl/161859,kukiz-kto-jest-wiekszym-zbrodniarzem-ta-dzicz-czy-polityczne-liberalne-lewactwo-ktore-dzicz-sprowadzilo (dostęp: 18.06.2019).
Por. https://www.wykop.pl/wpis/32149289/marek-pietrzynski-idealnie-podsumowal-czym-jest-le/ (dostęp: 18.06.2019).
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Z powyższych rozważań wypływa bowiem – jak mi się wydaje – wniosek dla współczesnej polskiej leksykologii i leksykografii. Jednostka
leksykalna lewak odnosząca się do osoby posiadającej określone
poglądy polityczno-społeczne ma dwa odrębne znaczenia. Pierwsze
z kwalifikatorami pejoratywny i przestarzały (a bez kwalifikatora
potoczny) mogłoby być opatrzone definicją bliską tej, którą znajdziemy w kilku wariantach w słownikach języka polskiego, tj. definicję
‘osoba, która posiada poglądy skrajnie lewicowe’, druga natomiast
z kwalifikatorem pejoratywny (i być może potoczny) mogłaby mieć
np. definicję synonimiczną ‘lewicowiec’ – ewentualnie z dodatkiem
‘osoba posiadająca poglądy lewicowe’.
Można by się też zastanowić, czy nie należałoby na podstawie
wystąpień wyrazu tekstowego lewak już teraz wyodrębnić trzeciej
jeszcze jednostki leksykalnej z kwalifikatorami środowiskowy i pejoratywny, opatrzonej definicją ‘osoba posiadająca liberalne poglądy
polityczno-społeczne’.
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O ZANIKANIU JĘZYKÓW

L

iczba języków używanych we współczesnym świecie jest trudna
do ustalenia, o czym świadczy fakt, że w literaturze przedmiotu
wymieniane są bardzo różne dane: 2500, 2800, 3000, 4200,
5000, 5600, 6000. Najczęściej pada liczba 35001. Wydaje się jednak,
że jest to wartość znacznie zaniżona. Alfred Majewicz w obszernej
i erudycyjnej pracy Języki świata i ich klasyfikowanie (1989) rejestruje
5674 języki2. Drugie wydanie Atlasu języków świata lokalizuje ponad
6000 języków3. Niektóre źródła podają jeszcze większą liczbę, np.
portal Ethnologue.com – 7097 (dane z marca 2018 roku). Prawie 80%
języków świata jest znanych jedynie z nazwy i lokalizacji, a poza tym
nic o nich nie wiemy. Nie więcej niż 5% języków zostało opisanych
dość dokładnie, a dla 15% dysponujemy tylko szczątkowymi opisami4.
Jeszcze więcej jest nazw języków (lingwonimów), których zebrano prawie 20000. Rozbieżność między liczbą języków a liczbą ich
nazw jest zrozumiała, ponieważ jeden język często znany jest pod
więcej niż jedną nazwą albo nazwa odnosi się do odmiany danego
języka, a „szereg nazw to etnonimy lub nazwy miejscowe związane
1
2
3

4

E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 77.
A.F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1989.
R.E. Asher, Ch. Moseley, Atlas of the World’s Languages. Second Edition, Routledge, London–New York 2007, za: A.F. Majewicz, Języki zagrożone, wymierające,
martwe – do konserwacji, w: J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), Cum
reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Bogdanowi Walczakowi, t. 2, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, s. 375–384.
A.F. Majewicz, Języki zagrożone, wymierające, martwe – do konserwacji, op. cit.,
s. 377–378.

120

Marek Ruszkowski

z występowaniem lub użytkownikami poszczególnych języków”5.
Trudniej zaakceptować tak duże różnice między liczbami wskazującymi, ile jest na świecie języków.
Podstawowa trudność polega na tym, że często niełatwo określić,
co jest odrębnym językiem, a co odmianą języka. Problemu nie ma,
gdy mamy do czynienia z językami niespokrewnionymi – jak polski
i chiński – albo spokrewnionymi bardzo daleko – jak polski i hiszpański. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy języki są blisko spokrewnione.
Jak zauważa Jacek Perlin:
Trudno sformułować jasne i jednoznaczne kryteria wskazujące,
kiedy różnice strukturalne są na tyle duże, że można mówić
o dwu odrębnych językach. Nie wiadomo też, które różnice
są bardziej, a które mniej relewantne: fonetyczne, morfologiczne, składniowe czy leksykalne. Nawet takie, zdawałoby się
jasne kryterium jak możliwość wzajemnego porozumiewania
się jest w praktyce trudne do zastosowania, zależy bowiem
od wielu bardzo różnych czynników, takich jak temat rozmowy,
szybkość i „czystość” artykulacji, dobór słownictwa, inteligencja rozmówców. Wszystko to razem powoduje, iż wszelkie
podziały na języki i dialekty oparte zostały wyłącznie na kryteriach nielingwistycznych, mianowicie socjologicznych, a ściśle
socjologiczno-polityczno-kulturowo-historycznych6.

Dlatego często używany jest termin etnolekt, który pozwala uniknąć
jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy mamy do czynienia z językiem,
czy też z jego odmianą. Wpływ czynników politycznych jest bardzo
duży. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że w Niemieckiej
Republice Demokratycznej były poważne plany wprowadzenia
pisowni rzeczowników małą literą, by odróżnić niemczyznę enerdowską od języka niemieckiego używanego w Republice Federalnej
Niemiec. Czynniki pozajęzykowe sprawiają, że na przykład język
5
6

A.F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, op. cit., s. 9.
J. Perlin, Przedmowa, w: J.M. Tortosa, Polityka językowa a języki mniejszości,
tłum. A. Rurarz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 7.
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słowacki, o wiele bliższy literackiej polszczyźnie niż język kaszubski,
uważany jest za odrębny język, a kaszubski do niedawna traktowany
był jako regionalna odmiana polszczyzny. A przecież w audycjach
telewizyjnych poświęconych kulturze kaszubskiej wypowiedzi Kaszubów są na ogół tłumaczone na polszczyznę ogólną; u dołu ekranu
pojawia się tekst w języku polskim.
Niekiedy do jednego języka zalicza się dialekty różniące się tak
bardzo, że porozumienie między ich użytkownikami jest niemożliwe
lub bardzo utrudnione, np. dialekty niemieckie, włoskie, chińskie
lub arabskie. I na odwrót – istnieją języki uznane za odrębne, choć
różnice między nimi są minimalne, np. rumuński i mołdawski, perski
i tadżycki, hindi i urdu7.
Jeśli przyjmiemy liczbę języków wynoszącą około 6000, to znaczy,
że na jeden kraj świata8 przypada ich przeciętnie mniej więcej 30. Tak
duża liczba języków musi zastanawiać, bo jeśli nawet językoznawcy
przyszłoby wymieniać ich nazwy, nie doszedłby zapewne do 100.
Również niewielu językoznawców słyszało o takich językach, jak:
abelam, binandere, harzani, muniwara, selkupski, toro, virulata,
yamarikuma, zyriański i wiele innych.
Ponad połowa wszystkich języków świata używana jest w zaledwie
ośmiu państwach: Papui-Nowej Gwinei, Indonezji, Nigerii, Indiach,
Meksyku, Kamerunie, Australii i Brazylii. Krajem rekordzistą jest
Papua-Nowa Gwinea, w której 4,5 mln ludzi mówi 832 językami.
Przeciętnie więc jednym językiem posługuje się tu tylko około 5400
osób. Jednak największe zróżnicowanie języków zaobserwowano
w leżącym w Melanezji państwie Vanuatu (o powierzchni 12190
kilometrów kwadratowych, czyli niewiele większej od na przykład
województwa świętokrzyskiego), w którym 226 tysięcy osób posługuje
się 105 językami, mimo że urzędowe są tylko dwa – bislama i francuski.
7
8

Ibidem.
Należy założyć, że liczba państw świata wynosi około 210. Precyzyjne określenie
ilościowe nie jest możliwe, zależy bowiem od przyjętych kryteriów definiowania
pojęcia państwo oraz od kryteriów politycznych. Niektóre kraje uznają pewne
terytoria za niezależne byty państwowe, inne nie. Taki status mają np. Kosowo,
Tajwan, Sahara Zachodnia.
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Oznacza to, że jest to najbardziej zagęszczone językowo państwo
świata, ponieważ jeden język przypada na około 2100 obywateli9.
Na tle tych obu państw Europa jest kontynentem o bardzo małym
zróżnicowaniu językowym, gdyż 740 mln ludzi mówi 185 językami.
Średnio jednym językiem posługuje się w Europie prawie 4 mln osób.
Wśród 6000 języków etnicznych tylko sześćdziesiąt kilka ma rangę państwowych języków oficjalnych (urzędowych), a kilkanaście
innych uzyskało status języków oficjalnych prowincji i obwodów
autonomicznych. „Jednak spośród ponad dwustu państw i terytoriów zależnych w około stu sześćdziesięciu obowiązuje tylko jeden
język urzędowy”10.
Istnieją poważne sprzeczności dotyczące liczby użytkowników
niektórych języków, i to prestiżowych. Na przykład liczbę osób mówiących po portugalsku ocenia się (w milionach) na: 80 (Mańczak
oraz Majewicz)11, 135 (Comrie i in.)12, 160 (Mańczak)13, 200 (Hlibowicka-Węglarz)14, 240,5 (Papis)15. Tak duża rozbieżność między skrajnymi wartościami (160,5 miliona) wynika z trudności dotyczących
ustalenia, ilu mieszkańców krajów z portugalskim jako urzędowym
nie zna tego języka, oraz określenia, dla jakiej grupy ludności język
ten jest rodzimy (pierwszy), a dla jakiej – drugi oprócz lokalnego.
W zależności od przyjętych danych portugalski, pod względem
liczby użytkowników, jest drugim (po hiszpańskim) lub pierwszym
9

10
11

12
13
14
15

B. Comrie, S. Matthews, M. Polinsky (red.), Atlas języków. Pochodzenie i rozwój
języków świata, tłum. P. Gąsiorowski, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 1998,
s. 102; M. Bręgiel-Benedyk (red.), Leksykon krajów świata, tłum. I. Bresińska,
Kurpisz Publishing House, Poznań 2010, s. 618.
J. Perlin, Przedmowa, op. cit., s. 10.
Por. W. Mańczak, Języki romańskie, w: L. Bednarczuk (red.), Języki indoeuropejskie, t. 2, PWN, Warszawa 1988, s. 578; A.F. Majewicz, Języki świata i ich
klasyfikowanie, op. cit., s. 16.
B. Comrie, S. Matthews, M. Polinsky (red.), Atlas języków…, op. cit., s. 19.
W. Mańczak, Wieża Babel, Ossolineum, Wrocław 1999, s. 39.
Hlibowicka-Węglarz B., Język portugalski w świecie wczoraj i dziś, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2003, s. 7.
Papis B., Portugalczycy, w: M. Marcjanik (red.), Jak zwracają się do siebie Europejczycy, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013,
s. 346.
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językiem romańskim. Warto dodać, że we wszystkich państwach,
w których portugalski jest językiem urzędowym, mieszka około
230 milionów ludzi. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy oni znają
język portugalski, ponieważ pewna część posługuje się tylko językami
lokalnymi (plemiennymi, szczepowymi, tubylczymi)16.
Ponad połowa ludności świata mówi którymś z dwunastu języków.
Wymienię je według liczby użytkowników: chiński (choć to określenie trochę umowne, bo w Chinach jest w obiegu wiele języków),
angielski, hindi, hiszpański, rosyjski, arabski, japoński, bengalski,
niemiecki, indonezyjski, portugalski i francuski. Jak łatwo obliczyć,
pozostałymi kilkoma tysiącami języków posługuje się niespełna
połowa ludności naszej planety. Interesujący jest fakt, że dwoma
procentami najczęściej używanych języków świata posługuje się
aż 98% mieszkańców naszego globu. I odwrotnie – tylko 2% ludności
świata mówi którymś z 98% języków.
Zdecydowana większość języków używana jest przez niewielkie
społeczności, które liczą kilka tysięcy, kilkaset lub nawet kilkadziesiąt
osób. Liczbę użytkowników języka mamanwa z południa Filipin
określa się na około 1000. Papuaskim językiem angaataha posługuje
się około 750 osób, mikuskim na Florydzie mówi nie więcej niż 500
osób. Językiem nambicuara posługuje się w Brazylii około 150 osób,
a liczba użytkowników papuaskiego języka bara nie przekracza 50.
Dane te pochodzą sprzed dwudziestu kilku lat, więc liczba osób posługujących się jednym z wymienionych języków może być znacznie
mniejsza, a niektóre z nich być może już nie istnieją. Są również
języki, które pamiętają osoby w podeszłym wieku, ale na co dzień
nie są używane, jak np. ajnuski z Hokkaido17.
Jak zauważa Czesław Lachur, „rangę cywilizacji i języka określa:
liczba użytkowników, rozprzestrzenienie, aktywność handlowa użytkownika, potencjał wytwórczy, poziom naukowy, poziom materialny

16 M. Ruszkowski, Języki Ameryki Południowej i status portugalskiego – przyczynek

do geografii języków świata, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2014, t. 27, s. 225–230.
17 A.F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, op. cit., s. 16–17.
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(dochód), poziom i rola literatury oraz znaczenie wojskowe”18. Im bardziej te czynniki są dominujące, tym większe prawdopodobieństwo,
że język o dużym prestiżu wyprze język lokalny, używany na danym
terytorium.
Liczba języków, którymi mówią ludzie na Ziemi, kurczy się od kilkuset lat, a współczesna globalna cywilizacja przyspiesza ten proces.
W ciągu ostatnich pięciu stuleci od 4 tys. do 9 tys. języków wymarło
w wyniku wojen, masowego mordowania całych narodów i grup
etnicznych, migracji i asymilacji mniejszości narodowych. Uczeni
przewidują, że do końca XXI wieku połowa obecnie używanych
języków zaniknie. Ponad 80% języków nie ma pisma, tylko wersję
mówioną, dlatego znaczna część z nich zostanie zapomniana, a językoznawcy nie zdążą ich zbadać i opisać. Około 50% języków świata
było w połowie lat 90. XX wieku zagrożonych wymarciem w ciągu
następnych 2–5 dziesięcioleci, o czym przesądza przerwa w przekazie
międzypokoleniowym danego etnolektu19.
W historii wyjątkowo zdarzało się, że wymierały języki wielkich
cywilizacji, np. sumeryjski (język pierwszej wielkiej cywilizacji
w Mezopotamii) stał się martwy mniej więcej 2000 lat p.n.e., a jego
następca – akadyjski (język imperiów babilońskiego i asyryjskiego) wymarł około połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e.20. Jednak
na wymarcie skazane są przede wszystkim języki małych i bardzo
małych społeczności, chyba że rząd danego państwa wprowadzi
odpowiednie regulacje prawne i przeznaczy wystarczające środki
finansowe na ochronę języka zagrożonego. Jak szacują eksperci
UNESCO, co najmniej 100 tys. ludzi musi mówić danym językiem,
aby był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Językiem kaszubskim posługuje się około 108 tysięcy osób21, czyli dolna granica
liczby użytkowników nie została przekroczona. Jednak równie ważne
jest to, że jest on chroniony prawnie, ma status języka regionalnego,
18 C. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Uniwerytetu Opol-

skiego, Opole 2004, s. 273.
19 A.F. Majewicz, Języki zagrożone, wymierające, martwe, op. cit., s. 377.
20 B. Comrie, S. Matthews, M. Polinsky (red.), Atlas języków…, op. cit., s. 14.
21 J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku,

Instytut Kaszubski, Gdańsk 2005.
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który jako urzędowy (obok polskiego) został wprowadzony w trzech
gminach województwa pomorskiego: Parchowo, Sierakowice i Linia. Podobnie języki keczua i ajmara, będące pierwszymi językami
indiańskimi, które uzyskały status urzędowych, choć tylko lokalnie,
a mianowicie w Peru (oprócz głównego języka – hiszpańskiego).
To przynajmniej na jakiś czas uchroni je przed wyjściem z użycia.
Analogicznie jest z językiem guarani, drugim obok hiszpańskiego
urzędowym językiem Paragwaju.
Czasem można dość dokładnie podać datę śmierci języka, która
jest równoznaczna z datą śmierci ostatniego człowieka, który się
nim posługiwał. Uważa się, że ostatnia osoba mówiąca językiem
kornickim, używanym do XVIII stulecia w Kornwalii, zmarła w roku
1777. W roku 1898 zmarł prawdopodobnie ostatni użytkownik
języka dalmańskiego, a w roku 1905 – ostatnia osoba pamiętająca
język tasmański. W ostatnich latach wygasło co najmniej kilka języków. Tak stało się z językiem ubych, używanym do niedawna przez
mieszkańców jednego z regionów na Zakaukaziu. W 1992 roku zmarł
w Turcji Tevfik Esenç – ostatni człowiek, który mówił językiem ubyskim. Z kolei ostatni człowiek, który posługiwał się językiem catawba,
odszedł w roku 1996. Był to Red Thunder Cloud (Czerwona Chmura
Burzowa). W 2010 roku zmarła w wieku 85 lat Boa Sr, ostatni człowiek
mówiący prastarym językiem Wysp Andamańskich22.
Wiele języków skazanych na wymarcie można wymienić już dziś.
Najbardziej zagrożone są takie, jak udihe, używany przez tubylcze
plemiona Syberii, eyak na Alasce i arikapu w dorzeczu Amazonki.
Tym ostatnim językiem mówi już tylko jedna osoba. Susuami, język
używany w osadzie Manki w dolinie górnego biegu rzeki Watut w Nowej Gwinei, miał w 1980 roku około 50 użytkowników. W roku 1990
ta liczba skurczyła się do około dwunastu. „Dzieci nie przyswajały
go nawet wówczas, gdy był językiem ojczystym obojga rodziców.
Prognozy dalszych losów susuami rysują się czarno, podobnie jak

22 O. Woźniak, Języki odchodzą jak białe tygrysy, „Gazeta Wyborcza”, 16.09.2016,

s. 28.
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w przypadku innych języków melanezyjskich o liczbie użytkowników
poniżej pięćdziesięciu”23.
Przyczyną zanikania języków są często względy finansowe. Rządom
wielu państw nie opłaca się inwestować dużych sum w podtrzymanie
trwania języka, a tym bardziej uznać go za urzędowy. To spowodowałoby, że mniejszość językowa miałaby prawo posługiwać się danym
językiem w urzędach, szkołach i innych instytucjach, a także domagać
się uruchomienia mass mediów posługujących się tym językiem.
Przyczyny śmierci języka mogą tkwić również w jego strukturze.
Najsilniej działające prawo językowe (dążenie do ekonomii i minimalizacji wysiłku) powoduje, że na przykład zanikają systemy o bardzo
małej liczbie fonemów (13–20), bo prowadzi to do powstawania
zbyt długich morfemów, a więc i wypowiedzeń, co obciąża pracę
aparatu mowy. Zanikają także systemy o dużej liczbie fonemów
(45–75), ponieważ różnice akustyczne między fonemami są niewielkie
i trudne do uchwycenia, a więc ich cechy diakrytyczne częściowo się
zacierają. Największe szanse na przetrwanie mają systemy pośrednie
(20–45 fonemów), które nie mają takich ograniczeń24.
Próbuje się również wskrzeszać języki już wymarłe lub wymierające, ale skuteczność tego typu działań jest bardzo mała. Przykładem
może być język irlandzki, który oficjalnie został uznany za pierwszy
język urzędowy Republiki Irlandzkiej, mimo że może się nim posłużyć zaledwie 2% obywateli tego państwa. Nie dziwi więc pozornie
zaskakujący fakt, że Irlandczycy, wstępując do Unii Europejskiej,
wybrali jako swój język angielski, a nie irlandzki. Podbój Irlandii
przez Anglików, zapoczątkowany w XII wieku, sprawił, że język
angielski powoli się upowszechnił, początkowo jako narzucony siłą,
później również jako silniejszy kulturowo i cywilizacyjnie. „Przy
ekspansji języka na terytoria sąsiednie, zajęte dotąd przez inny język, wytwarzają się na tym nowo zajętym obszarze dwie warstwy
lingwistyczne: dawniejsza, podbita, czyli substrat lingwistyczny,

23 B. Comrie, S. Matthews, M. Polinsky (red.), Atlas języków…, op. cit., s. 109.
24 T. Milewski, Językoznawstwo, wyd. 5, PWN, Warszawa 1975, s. 251.
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oraz napływowa, zdobywcza, czyli superstrat”25. Superstrat na ogół
po pewnym czasie „zwycięża”.
W 1974 roku zmarł ostatni użytkownik języka manx (zwanego
też mańskim) – rybak Ned Maddrell. Językiem tym posługiwała
się ludność wyspy Man na Morzu Irlandzkim. Jednak grupa osób
podjęła udaną próbę rewitalizacji tego języka i według spisu ludności
z 1991 roku na 80 tysięcy mieszkańców wyspy 634 osoby zadeklarowały, że posługują się nim jako drugim, dziesięć lat później ponad
tysiąc osób zadeklarowało znajomość tego języka, a 56 osób określiło
manx jako swój język macierzysty, a więc taki, którego nauczyły się
w domu jako pierwszego26.
W Polsce próbuje się z dobrym skutkiem wskrzesić język wilamowski27, który używany był przez niewielką społeczność w Wilamowicach, trzytysięcznym miasteczku koło Bielska-Białej. Wywodzi
się on prawdopodobnie z kolonialnego wariantu niemczyzny śląskiej
i należy do grupy zachodniej języków germańskich. Dlatego też jego
użycie zostało zakazane przez władze polskie w 1945 roku, a na początku XXI wieku był etnolektem prawie wymarłym. Dziś rodzimych
użytkowników języka wilamowskiego jest około 25 i prawie wszyscy
urodzili się przed rokiem 1939. Około 350 osób rozumie ten język,
ale nie potrafi nim mówić. Obecnie uczy się go około 20 dzieci,
a w roku 2016 wyszedł pierwszy podręcznik wilamowskiego oraz
umieszczono w przestrzeni miasta tablice informacji turystycznej
w trzech językach – polskim, wilamowskim i angielskim28.
Często jako przykład tego procesu przywołuje się język hebrajski.
Nie jest to jednak egzemplifikacja właściwa.
25 C. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, op. cit., s. 265.
26 O. Woźniak, Języki odchodzą jak białe tygrysy, op. cit.
27 Od nazwy Wilamowice tworzy się regularnie przymiotnik wilamowicki, który

odnosi się „do miejscowości w sensie administracyjnym, bez uwzględniania
identyfikacji etnicznej”, np. wilamowicki burmistrz, wilamowicka szkoła. Natomiast przymiotnik wilamowski odnosi się do lokalnej kultury i języka, np.
wilamowski strój ludowy. Por M. Mętrak, Wilamowice – przywracanie języka,
przywracanie pamięci, w: S. Cygan (red.), Język jako świadectwo kultury dawnej
i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Kielce 2016, s. 127.
28 Ibidem.
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Alfred Majewicz podkreśla, że
język ten ani przez chwilę w swojej długiej historii nie przestał
być przekazywany z pokolenia na pokolenie – i to nie tylko
w mówieniu, ale przede wszystkim w czytaniu i pisaniu – stąd
umiejętności te wśród Żydów płci męskiej były powszechne
w czasach, kiedy analfabetyzm był powszechny i nawet koronowane głowy nie umiały czytać i pisać, a istotne tematy religijne
i filozoficzne nigdy nie były dyskutowane w ich społecznościach
w języku innym niż „język Księgi” – hebrajski. W tym przypadku
do czynienia mieliśmy jedynie z ograniczonym zakresem użycia
języka wykluczającym stosowanie go w banalnej komunikacji
życia codziennego29.

Język ten stał się w roku 1920 jednym z oficjalnych języków
Palestyny, a po utworzeniu w 1948 roku państwa Izrael hebrajski
jako państwowy rozwija się doskonale i świetnie się dostosowuje
do współczesnych realiów. Coraz więcej obywateli Izraela rodzi się
i wychowuje z językiem hebrajskim jako pierwszym ojczystym30.
Jak pisze Jacek Perlin,
w skrajnych przypadkach państw o skomplikowanej sytuacji
socjolingwistycznej przedstawiciele mniejszości, chcąc awansować w hierarchii społecznej, zmuszeni są biegle opanować
kilka języków obcych. Mieszkaniec Maroka na przykład, mówiący po berberyjsku, musi w tym celu nauczyć się arabskiego
potocznego, jako języka codziennej komunikacji większości,
arabskiego klasycznego, będącego urzędowym językiem państwa, i wreszcie francuskiego – pomocniczego języka warstw
wykształconych i lingua franca całego obszaru Maghrebu 31.

29 A.F. Majewicz, Języki zagrożone, wymierające, martwe, op. cit., s. 376.
30 A.F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, op. cit., s. 18.
31 J. Perlin, Przedmowa, op. cit., s. 13.
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Istnieje przekonanie, że można zrekonstruować języki niepoświadczone, gdyż „informacje o językach można otrzymać nawet wtedy,
kiedy nie są one bezpośrednio potwierdzone (na przykład poprzez
teksty, biorąc pod uwagę język częściowy, w którym zreprodukował
się dany język)”32. Taka rekonstrukcja będzie jednak zawsze częściowa
i hipotetyczna. Jeśli język wymarły miał wersję pisaną, poświadczoną
w różnych tekstach, jego odtworzenie jest możliwe33. Jeżeli funkcjonował wyłącznie w postaci mówionej, jego rekonstrukcja nie wydaje
się możliwa, szczególnie – co zdarza się najczęściej – jeśli nie został
utrwalony w postaci nagrań34.
Język polski bez wątpienia nie jest skazany na wymarcie. Posługuje
się nim 38 mln osób w naszym kraju i około 8 mln poza jego granicami – łącznie czterdzieści kilka milionów ludzi. Gdyby sporządzić
listę języków świata według liczby ich użytkowników, polszczyzna
byłaby w czwartej dziesiątce, co jak na kilka tysięcy języków jest
pozycją bardzo wysoką. Język polski znajduje się więc wśród 1%
najczęściej używanych języków świata, w co niewtajemniczonym
w problematykę językowo-geograficzną jest trudno uwierzyć.
Ubolewamy nad zanikaniem różnych gatunków zwierząt i roślin,
nie zdajemy sobie jednak sprawy z olbrzymiego tempa zanikania
języków. Każdy z nich ma swoistą strukturę gramatyczną i określony
zasób słownictwa, w którym zawarty jest często system wartości i stosunek do świata. W bardzo wielu wypadkach tego bogactwa tkwiącego
w językach nie uda się zbadać i opisać, tym bardziej, że zdecydowana
większość z nich nie ma pisma, tylko wersję mówioną. Śmierć każdego języka sprawia, że ludzkość staje się coraz bardziej jednorodna,
a tym samym uboższa kulturowo, poznawczo i mentalnie.
Niektórzy lingwiści wyrażają jednak opinię odmienną. Antoni
Furdal stawia następujące pytania:

32 Holzer G., Rekonstruowanie języków niepoświadczonych, tłum. J. Krzysztofor-

ska-Doschek, Collegium Columbinum, Kraków 2001, s. 111.
33 Cepik J., Jak człowiek nauczył się pisać, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987.
34 Friedrich J., Zapomniane pisma i języki, tłum. B.S. Kupść, PWN, Warszawa 1958.
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(…) czy rzeczywiście obowiązkiem językoznawcy ma być zwracanie uwagi na konieczność ratowania języków? Czy nie jest
to chęć wynikająca po prostu z tego, że jesteśmy przedstawicielami lingwistyki, przywiązanymi do przedmiotu swych badań?
Może właśnie powód naszego niepokoju – unifikacja językowa
świata – byłby w interesie całej ludzkości?35.

Tak więc przyczyn zanikania języków jest co najmniej kilka:
1. centralizacja życia i globalizacja,
2. aspiracje kulturowe (posługiwanie się językiem „silniejszym”
zapewnia lepszy dostęp do dóbr kultury, pracy i osiągnięć
cywilizacyjnych),
3. względy ekonomiczne,
4. wojny, kolonizacje i aneksje terytoriów podbitych (w przeszłości
np. konkwista),
5. sama struktura języka.
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TYTUŁY Z PRASY TRADYCYJNEJ
W ANALIZIE GENOLOGICZNEJ
I DYSKURSYWNEJ

W

racam po latach do kwestii sposobów redagowania tytułów prasowych ze względu na teoretyczną nośność tej
problematyki, wciąż żywe, rzec można, spory na temat
statusu inicjalnego składnika ramy tekstowej (w tym polileksję terminologiczną: tytuł, tytuł prosty, tytuł złożony, nagłówek), dyskusje
dotyczące funkcji owego obligatoryjnego komponentu komunikatów
typowych dla prasy, formułowane przez badaczy oceny praktyki
dziennikarskiej, sytuowanej w zmieniających się uwarunkowaniach
dyskursywnych1. Na przełomie wieków XX i XXI w prasie polskiej
panowała (zapoczątkowana przez „Gazetę Wyborczą”) moda na eksperymentowanie redakcyjne i nadawanie tytułom niezwykłej formy.
Tłem dyskursywnym dla tych poczynań było nastawienie na odbiorcę
(związane z ogólną sytuacją mediów, ich konkurencyjnością i komercjalizacją) oraz nadawanie komunikacji charakteru elitarnego,
a więc adresowanie przekazu do określonego kręgu wykształconych
1

Tytułom poświęcono tak wiele miejsca w refleksji literaturoznawczej, lingwistycznej
i prasoznawczej (medioznawczej), że nie sposób przedstawiać na użytek tego
artykułu pełnej bibliograficznej dokumentacji. Zob. dla przykładu: M. Wojtak,
Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 i wskazaną tam literaturę;
eadem, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa
i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 18–22; M. Kita,
Dyskurs prasowy, w: E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk (red.),
Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, Universitas,
Kraków 2013, s. 199–288.

134

Maria Wojtak

czytelników po to, aby budować z nimi wspólnotę świata (określony
pejzaż aksjologiczny, stosowną perspektywę oglądu przedstawianej
rzeczywistości, sposób językowego dookreślania zarówno poszczególnych składników rzeczywistości, jak i budowania jej całościowego
obrazu)2. Dyskurs prasowy3, stanowiący, w moim przekonaniu, motywację dla wszelkich poczynań redakcyjnych, ujmuję procesualnie jako
zbiór strategii, które realizują nadawcy, by zatrzymać na sobie
uwagę odbiorców, zainteresować ich swymi komunikatami,
zaintrygować, pozyskać dla określonych idei czy wartości (…)4.

Rysem charakterystycznym tego dyskursu jest ponadto komunikacyjna otwartość i absorpcyjny charakter, gdyż prasa może zawierać
przytaczane lub modyfikowane komunikaty reprezentujące różne
dyskursy, stając się zbiorem dyskursów X i dyskursów o X. Rozpatrywany od strony rezultatów dyskurs prasowy jawi się więc jako
dyskurs utkany cytatowo lub transformacyjnie z innych dyskursów5.
W ramach analizy dyskursywnej z odwołaniem do absorpcyjności
dyskursu prasowego mieści się, w moim ujęciu, analiza i interpretacja
genologiczna oraz tekstologiczna.
2

3

4

5

Szerzej na ten temat: M. Wojtak, Kolaże tekstowe jako forma komunikacji publicystycznej, „Studia Językoznawcze” 2003, t. 2, s. 10. Zob. też M. Kita, Dyskurs
prasowy, op. cit., s. 209.
Na użytek niniejszego opracowania nie ma potrzeby wprowadzania charakterystyki dyskursu jako takiego. Wiadomo, że jest to pojęcie praktycznie rozmyte
(nawet na gruncie jednej dyscypliny). Odsyłam zatem do najważniejszych
lingwistycznych prac z zakresu dyskursologii: Dyskurs edukacyjny, pod red.
T. Rittel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1996; B. Witosz,
Dyskurs i stylistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009; Jak
analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, red. W. Czachur, A. Kulczyńska,
Ł. Kumięga, Universitas, Kraków 2016; Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz,
K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2016.
M. Wojtak, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka
i stylu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 35. Zob. ponadto: eadem, Głosy
z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Wydawnictwo WSPA,
Lublin 2010, s. 21–22.
M. Wojtak, Rozłożone gazety…, op. cit., s. 37.
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Gatunek może być bowiem w tym kontekście rozpatrywany
jako podstawowy filtr komunikacyjny. Nie wyklucza to, rzecz jasna,
ujmowania gatunku jako modelu organizacji tekstu (wypowiedzi)
i rozpatrywania tak rozumianego wzorca gatunkowego w czterech
aspektach: (1) strukturalnym, (2) poznawczym, (3) pragmatycznym,
(4) stylistycznym, a także uzupełniania tej parametryzacji o warianty
wzorca gatunkowego: (1) wariant kanoniczny, (2) warianty alternacyjne, (3) warianty adaptacyjne z zaznaczeniem, że nie wszystkie
gatunki (w tym interesujące nas tu gatunki prasowe) wykształcają
pełną gamę wariantów6.
Podstawowym założeniem analiz i interpretacji zawartych w niniejszym opracowaniu jest następująca hipoteza: tytuły prasowe
są zakorzenione w dyskursie, podlegają też jednak nie tylko działaniu
kodów gatunkowych (co pozwala mówić o tytułach typowych dla
felietonów, wywiadów czy reportaży), ale same funkcjonują in abstracto jako gatunkowe schematy ukonkretniające się w wypowiedziach
prasowych w formie zróżnicowanych aktualizacji. Schematyczność
i rekurencyjność sprzyjają, innymi słowy, powstawaniu konwencji,
czyli typowego dla tytułów kodu gatunkowego7.
Kwestia istoty tytułów, ich statusu nie jest jednak definitywnie
rozstrzygnięta. W zależności od punktu widzenia, celów analiz,
a także opcji metodologicznej przypisuje się im zróżnicowany status.
Przypomnijmy zatem podstawowe stanowiska odnoszące się do tej
problematyki.
6

7

Poświęciłam tej problematyce liczne publikacje. W odniesieniu do gatunków
prasowych na uwagę zasługują: Gatunki prasowe, op. cit.; Analiza gatunków
prasowych. Podręcznik…, op. cit.
Ilustrację tej hipotezy stanowią liczne moje prace. Oprócz wymienionych w poprzednim przypisie: M. Wojtak, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a ich realizacje
tekstowe, w: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst
a gatunek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 35–36;
eadem, Analiza gatunków prasowych. Zręby teorii i elementy dydaktyki, „Media.
Kultura. Społeczeństwo” 2006, nr 1, s. 29–39; eadem, Adaptacje gatunkowe i ich
rola w modyfikowaniu wyznaczników gatunku (na przykładzie wypowiedzi prasowych), w: M. Kita, B. Witosz (red.), Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora
Aleksandra Wilkonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005,
s. 440–448.

136

Maria Wojtak

Tytuły są interpretowane przez wielu badaczy w kategoriach
onomastycznych jako ideonimy8.
Przyjęcie perspektywy frazeograficznej skłoniło natomiast Wojciecha Chlebdę do następującej refleksji9:
Gdy się badania nad tytułami ocenia z określonej wysokości,
można odnieść wrażenie, że rozkładają się one na pewnej osi
od tytułu ujmowanego jako organiczny i niezbywalny składnik
danego tekstu do pojmowania go jako nazwy mogącej funkcjonować w ogóle poza tekstem i niezależnie od niego, tj. jako
sui generis jednostki języka podlegającej typowym procesom
leksykalizacji/frazeologizacji. Jako takie, te jednostki „tytułopochodne”, jak kiedyś je nazwałem (…), są o krok od objęcia
ich – analogicznie do innych jednostek języka – kodyfikacją
słownikową (…).

Przyczyny braku takiej kodyfikacji upatruje autor w statusie
wspomnianych jednostek, funkcjonujących jako nieprototypowe
obiekty frazeograficzne, tworzące klasę jednostek o niedookreślonych
granicach. Zagadnienie zawartości tej klasy oraz zasad kodyfikacji
tworzących ją jednostek wymaga, zdaniem Chlebdy10, dalszych badań.
Jest to jednak problematyka istotna przede wszystkim w kontekście
teorii i praktyki przekładu.
Tekstologia postrzega tytuł wieloaspektowo, przypisując mu rolę
delimitatora (inicjalnego składnika ramy tekstowej), status metatekstu, a więc tekstu o tekście, oraz paratekstu, czyli ważnego składnika
otoczenia tekstu właściwego. Dla prowadzonych tu wywodów istotna
Zob. W. Pisarek, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, „Zeszyty Naukowe WSP
w Katowicach. Prace Językoznawcze III”, Katowice 1967, s. 67–81; S. Gajda,
Społeczne determinacje nazw własnych (tytułów), „Socjolingwistyka” 1987, t. 6,
s. 84–85.
9 W. Chlebda, Tytuły we frazeograficznej perspektywie opisu, w: G. Dziamska-Lenart,
J. Liberek (red.), Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych
i nowych frazeologizmów polskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016,
s. 103.
10 Ibidem, s. 112–114.
8
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będzie następująca konstatacja autorów podręcznika akademickiego
z zakresu tekstologii11:
Tytuł ma w tekście pozycję strategiczną. Polega ona na tym,
że orientuje on odbiorcę w przestrzeni dyskursu, niesie treści,
które pozwalają skontekstualizować wypowiedź. Tytuł ma wartość prognostyczną, to znaczy wywołuje określone oczekiwania
czytelnika.

Analogiczne po części refleksje pojawiały się już wcześniej w opracowaniach z zakresu prasoznawstwa (zwłaszcza ujmowanego w perspektywie lingwistycznej)12. Tytuły prasowe (zwane też nagłówkami)
sprawiają jednak badaczom dodatkowe kłopoty ze względu na budowę
formalną. Część komunikatów prasowych jest opatrywana tytułem
pojedynczym, w innych pojawiają się natomiast utrwalone układy
kompozycyjne, czyli kombinacje tytułu głównego z nadtytułem lub
podtytułem13.
W funkcjonowaniu tytułów tekstów prasowych dostrzec można następujący paradoks: z jednej strony są one ściśle powiązane z tekstem, z drugiej zaś mogą funkcjonować jako samodzielne
komunikaty – tak są kształtowane i tak są odbierane. Podlegają
zatem zarówno procesom autonomizacji (swoistej emancypacji),
jak i gatunkowej determinacji. Ową determinację da się postrzegać
jako proces odnoszący się do poszczególnych gatunków i widzieć to,
że każdy wzorzec gatunkowy zawiera (mniej lub bardziej elastyczne)
normy dotyczące sposobu kształtowania tytułów. Można też jednak mówić o uwarunkowaniach bardziej ogólnych – na poziomie
dyskursu. Pozwala to wstępnie wyodrębniać dwie klasy tytułów:
(1) tytuły autonomiczne (niezdeterminowane gatunkowo): (1a)
11 J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2009, s. 212.
12 Zbiera te refleksje M. Ślawska w artykule: Tytuł – najmniejszy tekst prasowy,

„Rocznik Prasoznawczy” 2008, z. 2, s. 117–126. Zob. też Wojtak, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik …, op. cit., s. 18–19.
13 Zob. M. Wojtak, Gatunki prasowe, op. cit., s. 21–22 i zawarte w tej publikacji
odnośniki bibliograficzne.

138

Maria Wojtak

w wersji informacyjnej (kanonicznej), (1b) w wersji informacyjno-interpretującej (alternacyjnej lub adaptacyjnej, czyli stylizowanej);
(2) tytuły nieautonomiczne (zdeterminowane gatunkowo: felietonowe,
reportażowe, typowe dla wywiadu)14.
Powyższa typologia odnosi się do prasy tradycyjnej (papierowej) z początku XXI wieku. Obserwować można w niej bowiem
osłabienie związku kształtu tytułu z informacyjnym lub publicystycznym charakterem wypowiedzi. Tytuły tekstów prasowych nabierają charakteru interakcyjnego. Znika jednak lub jest tuszowane
parenetyczne przesłanie tytułów i ich związek ze sloganami politycznymi (propagandowymi), ujawnia się natomiast pokrewieństwo
z konwencją reklamową i pojawia zaproszenie do dialogu, a także
zabawy, czytelnik jest wciągany w określoną komunikacyjną, a więc
w istocie dyskursywną, grę15. Ujmowałam to zagadnienie przed laty
w następujący sposób16:
Doborem i kształtowaniem tytułów we współczesnej prasie
rządzą następujące sprzeczne zasady: relewancja w stosunku
do tematu i gatunku – brak relewancji, harmonia stylistyczna
– brak harmonii (w zestawieniu z segmentem głównym), informacyjność – perswazyjność, prasowa użytkowość – artystyczna
kreatywność.

Biorąc pod uwagę reguły odbioru, a także zasady budowy tekstów,
rozróżniam gry tytułu z tekstem i gry z czytelnikiem17. Gry z tekstem
oznaczają respektowanie lub przekraczanie konwencji gatunkowych,
a więc także, wspomniane wyżej, stylistyczne harmonizowanie lub
wyzyskiwanie stylistycznych niezborności w relacjach z tekstem głównym. Gry z czytelnikiem ukonkretniają się za pośrednictwem różnorodnych zjawisk językowych i tekstowych, służących aktywizowaniu
14 Zob. M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych. Zręby teorii i elementy dydaktyki,

op. cit., s. 35–36.
15 Por. M. Wojtak, Gatunki prasowe, op. cit., s. 22 i n. oraz wskazaną tam literaturę.
16 Ibidem, s. 23.
17 Ibidem, s. 22.
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odbiorcy, przyciąganiu jego uwagi, zapraszaniu, jak wspominałam,
do interpretacyjnego wysiłku. Tytuły się autonomizują, wyznaczając
określoną dyskursywną perspektywę, zmierzającą do budowania
wspólnoty dyskursywnej, a więc wizji świata podzielanej przez uczestników interakcji. Dookreślałam te zjawiska w następujący sposób18:
Wizja świata jest kształtowana z punktu widzenia odbiorcy
(z uwzględnieniem jego potocznych wyobrażeń i doświadczeń),
zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy (chodzi przede wszystkim
o zakres poruszanych zagadnień), z udziałem odbiorcy (często
fingowanym), za pomocą środków znanych odbiorcy, przede
wszystkim potocznych, choć zakres otwarcia na różne style
polszczyzny jest praktycznie nieograniczony.

Od początku badań nad przekazami prasowymi wyodrębniam
następujące typy gier19:
1. gry formą graficzną (użycie nawiasu dla zwiększenia liczby
płaszczyzn komunikacyjnych i możliwości interpretacji tytułu;
wyróżnienie graficzne skrótowca z wyrazu, w którym pojawia
się tworząca go kombinacja liter; tendencyjne rozwiązywanie
skrótowca, użycie symboli komputerowych itd.), na przykład:
Sędziowie na (lap)topie (laptop i na topie); Szał proooo(e)mocji
18 M. Wojtak, Gatunki prasowe w dyskursywnym zakorzenieniu, w: J. Szadura (red.),

Tekst. Gatunek. Dyskurs. Na przełomie XX i XXI wieku, Polihymnia, Lublin 2012,
s. 13–14. Zob. ponadto eadem, Interakcyjny styl komunikacji w prasie kobiecej,
w: J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI
wieku, t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 115–128.
19 Cytaty pochodzą z następujących publikacji: M. Wojtak, Analiza gatunków
prasowych. Zręby teorii…, op. cit., s. 36–37; eadem, Gatunki prasowe…, passim;
eadem, Przejawy mody w sposobie kształtowania informacyjnych gatunków prasowych, w: K. Wojtczuk (red.), Moda jako problem lingwistyczny, Wydawnictwo
Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 44–46; eadem, Wzorce gatunkowe wypowiedzi
a realizacje tekstowe, w: D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja,
t. 2: Tekst a gatunek, op. cit., s. 34–37. Są to tytuły obecne w prasie na początku
XXI w. Większość tytułów pochodzi z „Gazety Wyborczej” (pomijam dokładną
lokalizację). Uzupełniam je nielicznymi egzemplifikacjami gier z późniejszych
lat. Do interpretacji zmian w tym zakresie wracam w dalszej części artykułu.
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(promocji i emocji)20; Szukajcie, a (nie) znajdziecie; Handel ich (nie)
podzieli?; Jajo(głowy) wie, co robi – zagadkowość tego tytułu osłabia
się dzięki nadtytułowi: Decyzje o tym, gdzie wytworzy się nasza
głowa, nogi, brzuch i plecy zapadają w ludzkim zarodku wcześniej,
niż sądzono; Bio(nie)porozumienie; WWWilkowice.klasa; NIKłe
zarzuty?; WyNIK zmian;
2. gry formą foniczną, a więc aliteracje, tautogramy, współbrzmienia rymowe, powtórzenia uruchamiające homonimiczną relację
między nazwą własną i apelatywem itd., na przykład: Nie bali się
Bali – relacja z wyprawy; Elity się zmieniają, spory zostają; Para
mieszana w akademiku zakazana; Dusza Duszanbe; Eltz nad
Elzbachem; Ubocze na Roztoczu;
3. gry leksykalne: (3a) okazjonalizmy: Optimustycznie (optymistyczny wyrok w sprawie prezesa Optimusa); Przerób materiałów
kultwtórnych; Siećpospolita polska; Lewoprzekrętni; Hiperłapa
prezesa; Jak mus to FUS (tu dodatkowo ujawnia się gra foniczna);
Masa rhombopteryx21; Radiopat; Gombrfest; Smartśredniowiecze,
Polska epidemia samochodozy; (3b) przekształcenia związków
frazeologicznych (utartych powiedzeń czy też klisz językowych):
Z polską szlachtą…; Piłkarz jaki jest, każdy widzi; Odejdź, wstydu
oszczędź; Strachy na dziki; (3c) użycie form potocznych: Kavanaugh
coraz bliżej stołka; (3d) przekształcenia semantyczne, najczęściej
metafory, czasem dość niezwykłe: Kraj kwitnącego skoczka; Lustracyjna bomba pod prezesem;
4. gry formą syntaktyczną (na przykład tytuły o kształcie pytań,
tytuły urwane lub przerwane, tytuły w formie wypowiedzeń
wykrzyknikowych, inwersje)22: Wisła przetrwała najgorsze?; Aleje
Racławickie. Do trzech razy sztuka?; Port Lotniczy Lublin. 2019 rok
ze spadkiem?; Czego boją się rodzice?; Dla rzecznika ważniejsze
20 Tu mamy do czynienia dodatkowo z grą formą foniczną. Zjawisko kumulowania

różnych gier w ramach konkretnych tytułów nie należy do rzadkości.
21 Oto fragment wiadomości tłumaczący ten zagadkowy tytuł: „Masa” to temat

w sam raz na wakacje. Pasuje do urlopowego klimatu tak samo jak nieco dziś
zapomniany potwór ze szkockiego jeziora Loch Ness – Nessiteras rhombopteryx.
22 Część z nich można interpretować jako przykłady gier stylizacyjnych (na określone akty mowy) oraz intertekstualnych. Zob. zatem ilustrację grupy (6).
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dzieci czy polityka?; Ale ten Kevin wyrósł!; Adama Nawałki powrót
do przeszłości;
5. gry stylizacyjne, dla przykładu w formie nawiązań do określonych
odmian językowych23: Psiwo z psianką – o festynie w skansenie
kurpiowskim; Niy ma gańba! (stylizacja na mowę śląską); Byrcyn wyrcy (gwara podhalańska); Kirzyć z Cikutem – stylizacja
żargonowa24;
6. gry intertekstualne (adaptacje gatunkowe)25: (6a) naśladowanie
jednego ze składników wymiany dialogowej (najczęściej pytania)26,
ciekawe z tego powodu, że jest przejawem adaptacji cząstkowej,
której podstawę stanowi nie cały schemat adaptowanego gatunku (mikrodialogu), lecz jego segment: Nici z tej fuzji?; Zmówili
się, czy co?; Uciekli raz, a drugi?; Feministkom dziękujemy; Zapal
świecę pomocy; SMS-a przyślij, luby (tu dodatkowo w grę wchodzi
aluzyjność); Protestuj, potem się odwołuj; Oni w pracy, a one…; Ale
wstrząs!; Spamie, nie przejdziesz; Uff, nareszcie znieśli…; Argumenty,
na Boga, nie hasła!; Idźta, Lepper, rozerwać komisję (tu dodatkowo
stylizacja na mowę chłopską); Boże Narodzenie na krechę?; Nie,
proszę pana…; O rety, za co te raty; Robicie biznes, to płaćcie; Oj,
bo się zacznie; Ty tu rządzisz, Maciek!27; (6b) naśladowanie pełnej
wymiany dialogowej (mikrodialogu): Przekręci się? I dobrze; Nie
chłoszczą? Jest dobrze; Wstyd? Wstyd!; (6c) naśladowanie początku rozmowy telefonicznej: Halo! Tu gąbka; (6d) naśladowanie
konwencji reklamowej: Szybciej, szerzej, taniej; Muzyka dźwignią
reklamy; (6e) naśladowanie konwencji szyldu: Przerób materiałów
kultwtórnych (tu dodatkowo gra leksykalna); (6f) naśladowanie
23 Por. także przykłady cytowane w: M. Wojtak, Gatunki prasowe…, s. 97–98.
24 Atrakcyjność tytułu podnosi lid: Łażę po łapecku, bo bandużas zyskuje. To nie jest

fragment dadaistycznego poematu. Zdanie znaczy: Nie mów po rusku, bo baba
rozumie. W ten sposób porozumiewali się biłgorajscy rzemieślnicy handlujący
sitami w dalekich zakątkach Rosji. Dołączony do tekstu słowniczek sitarskiej
gwary objaśnia, że Cikut znaczy ‘Żyd’, a kirzyć ‘pić wódkę’.
25 Większość przykładów pochodzi z artykułu: M. Wojtak, Adaptacje gatunkowe
i ich rola w modyfikowaniu wyznaczników gatunku…, op. cit., s. 447. Lista
możliwych adaptacji nie jest zamknięta.
26 Można je też interpretować jako przejawy gry syntaktycznej.
27 Jak widać, zróżnicowane są illokucje tych tytułów.
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sloganu politycznego: Wolność, równość, wczesna emerytura;
Z polską szlachtą…; (6g) naśladowanie konwencji matematycznego działania: Brzuch + łydka = urlop; 1+9-x = nowa Unia; (6h)
naśladowanie konwencji okrzyku bojowego: Na media!; (6i) naśladowanie segmentu rozprawy sądowej: Siedzieć! Sąd idzie; (6f)
nawiązanie do konwencji szarady: Tam, gdzie przeszłość dopiero
się zdarzy, czyli KAPSW AN TAIWŚ; R-R-R-R (o awansie Brazylii
do II rundy mistrzostw świata po golach: Roberto Carlosa, Rivaldo,
Ronaldino i Ronaldo); (6g) naśladowanie ogłoszenia drobnego:
AAAAAby do Brukseli; (6h) nawiązanie do konwencji podania:
Ja, Dora Kacnelson.
Obserwacje tendencji do emancypacji tytułów zaowocowały
hipotezą o ich genologicznej samodzielności28, wynikającej z relacji
między gatunkowymi schematami a ich tekstową aktualizacją. Zinterpretowałam tytuły prasowe jako: (1) realizacje reguł wzorca kanonicznego (tytuły w formie zawiadomień lub oznajmień informujące
o treści komunikatu – zwykle w sposób niepełny), (2) reprezentacje:
(2a) wzorców alternacyjnych (tu umieściłam przykłady gier formą
graficzną, foniczną, leksykalną itd.), (2b) reprezentacje wzorców
adaptacyjnych (gry stylizacyjne i intertekstualne), (3) okazy, czyli
przejawy kreacji, prowokacje komunikacyjne, zagadki czy szarady.
Wspomniana strategia dyskursywna nie wyczerpuje całej gamy
(paradoksalnego, jak wspominałam) traktowania tytułów. Procesom
emancypacji tytułów (przede wszystkim ze względu na potrzeby czytelników, którzy nie tylko orientują się w zawartości prasy po lekturze
tytułów, ale do kontaktu z nimi mogą lekturę ograniczać) towarzyszy
gatunkowa determinacja tytułów, która przejawia się w zróżnicowany
sposób. Ogólnie można powiedzieć, że panuje moda (obecnie osłabiona) na modyfikowanie tytułów gatunków informacyjnych, gdyż
w praktyce komunikacyjnej przeważają realizacje wzorców alternacyjnych. Modyfikacje tytułu informacyjnego mogą być interpretowane
jako przejaw płytkich lub głębokich alternacji w obrębie wzmianki
lub notatki (we współczesnej prasie papierowej gatunek traktowany
28 Zob. M. Wojtak, Wzorce gatunkowe wypowiedzi…, op. cit., s. 35–36.
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po macoszemu). Tytuły z grą stylizacyjną są rzadkością w realizacjach
tych gatunków wypowiedzi w prasie codziennej. O bogatej gamie
modyfikacji można mówić dopiero w odniesieniu do wiadomości,
czyli informacji pełnej, a więc tekstu trójskładnikowego, obejmującego
tytuł, lid i wieloakapitowy korpus. Analizy pokazują, że adaptacyjne
modyfikacje tytułu wiadomości nie muszą pociągać za sobą analogicznych przekształceń pozostałych składników tekstu.
W odniesieniu do gatunków publicystycznych można sformułować
następującą obserwację, która oddaje ogólne tendencje: w każdym
z gatunków wykształciły się specjalne reguły kształtowania tytułów,
nie zawsze jednak wskazówki normatywne pokrywają się z praktyką komunikacyjną. Dowodzą tego dla przykładu analizy tytułów
komentarzy autonomicznych29 czy felietonów30. W klasycznym
wywiadzie z kolei tytuł jest przytoczeniem wybranej wypowiedzi
bohatera lub parafrazą takiego składnika tekstu. W alternacyjnych
lub adaptacyjnych wersjach wywiadu tytuły nie odbiegają od tytułów
charakterystycznych dla adaptowanych gatunków. Ponieważ najczęściej ogólny schemat wywiadu prasowego nawiązuje do struktury
wiadomości, więc realizuje się zasada wieloaspektowych przekształceń
i gier. Analogiczne obserwacje można sformułować w odniesieniu
do reportażu.
Aby to zilustrować, odwołam się do tytułów reportaży zebranych
w publikacji: 30 prawdziwych historii do śmiechu i do łez autorstwa
reporterów „Polityki” (wydanie specjalne 9/2010). Znajdujemy tu:
(1) tytuły aluzyjne: I zmysły rozbłysły (por. piosenkę Starszych Panów
Prysły zmysły); Życie seksualne gościa kąpielowego (por. tytuł książki
Bronisława Malinowskiego Życie seksualne dzikich); Następni do raju
(Następny do raju – powieść Marka Hłaski); Piękna i burmistrz
(Piękna i Bestia – francuska baśń ludowa wielokrotnie adaptowana
na potrzeby literatury, teatru i filmu); Tam, gdzie miękną twardziele
(o wolontariacie więźniów; Tam, gdzie rosną poziomki – tytuł filmu
Ingmara Bergmana); (2) metaforyczne: Danse macabre (o maratonie tanecznym), Dzieci w życiowej pętli (o młodych samobójcach);
29 Por. Wojtak, Gatunki prasowe w dyskursywnym zakorzenieniu, s. 177–182.
30 Ibidem, s. 207–208.
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(3) peryfrastyczne: Kobiety przydrożne; (4) lakoniczne (informacyjne):
Pod sklepem (zbiór historii zasłyszanych przez reportera pod sklepami
wschodniej Polski); (5) innowacyjne: (5a) jako neosemantyzmy (czy
też składniki języka środowiskowego) Pigułki (reportaż o pielęgniarkach); (5b) jako okazjonalizmy (też mogą być zasłyszane): Dwuleworęczni (o bezrobotnych); Biebrznięci (o obserwatorach ptaków nad
Biebrzą); (5c) jako modyfikacje frazeologiczne: Z Krzywej na prostą
(wyjść na prostą; Krzywa – wieś koło Gorlic).
Szczególnie intrygujące dla odbiorców, a więc stanowiące wyraz
gier dyskursywnych, są tytuły o skomplikowanej i w pierwszym
kontakcie niejasnej motywacji. Odwołajmy się do dwóch przykładów z „Gazety Wyborczej”: (1) FAŁSZYŚCI POD LUPĄ… I OPIEKĄ
PROKURATURY – Litera „ł” w inicjującym tytuł okazjonalizmie
jest wyróżniona czerwonym kolorem. Artykuł dotyczy zarzutów
fałszowania podpisów na listach poparcia kandydatów Młodzieży
Wszechpolskiej w wyborach samorządowych z 2014 roku; (2) Kurczak na łyżwach – tytuł zapowiedzi dotyczącej osiągnięć Natalii
Maliszewskiej, odnoszącej sukcesy w Pucharze Świata w short-tracku.
Jest w nim aluzja do zacytowanych w korpusie słów sportsmenki:
Kurczaku, dobrą robotę odwaliłaś (zob. ponadto wybrane przykłady
z punktu 6).

***

Tytuły komunikatów prasowych są niezwykle interesującymi obiektami badawczymi z tego powodu, że wymykają się jednoznacznym
interpretacjom. Można je charakteryzować nie tylko w ramach różnych
dyscyplin naukowych, ale także nurtów badawczych, a zwłaszcza
z różnych punktów widzenia. Każda z takich interpretacji daje określone rezultaty, ale niesie też niebagatelne ograniczenia. W niniejszym
artykule formułuję hipotezę o możliwości rozpatrywania tytułów
prasowych (w prasie tradycyjnej)31 jako zjawisk dyskursywnych,
gatunkowych i tekstowych. Typowe dla tej prasy zabiegi pozwalają
31 Osobliwości w sposobie redagowania tytułów artykułów publikowanych w sieci

są scharakteryzowane w artykule: J. Świątek, Clickbait po polsku, w: B. Taras (red.),
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w tytułach widzieć rezultaty realizowania podstawowych strategii
dyskursywnych (na przykład nie tylko intrygowania czytelników, ale
budowania z nimi wspólnoty dążeń, upodobań, przekonań), owocujących uruchamianiem procesów absorpcyjnych, wyróżniających
dyskurs prasowy.
Na tym jednak nie koniec. W ramach dyskursu prasowego nadaje
się tytułom dość dużą samodzielność, gra ich tożsamością, nadając
status nie zawsze czytelny dla odbiorcy. Czyniąc punktem wyjścia
analiz i interpretacji dyskurs prasowy, można hipotetycznie zakładać,
że tytuły oscylują między dyskursywną tożsamością a gatunkową
determinacją. Dyskursywną tożsamość uzyskują jako komunikaty
otwierające możliwości uruchamiania różnych strategii komunikacyjnych po stronie nadawcy oraz ich (nie)dopasowywania do horyzontów
czytelniczych oczekiwań. W takiej interpretacji należy im przypisywać autonomię komunikacyjną w ramach przestrzeni dyskursywnej,
obejmującej wszelkie typy gier z czytelnikiem. Gatunkowa determinacja (działanie filtru gatunkowego) obejmuje przede wszystkim
gry tytułu z tekstem ze względu na zakresy polimorficzności wzorca
gatunkowego i stopień jego elastyczności (dla każdego z gatunków
prasowych owe wyznaczniki układają się w inną konfigurację).
Tytuły prasowe się jednak usamodzielniają nie tyko dyskursywnie,
lecz także pod względem genologicznym, tworząc własne konwencje.
Mogą więc być interpretowane jako aktualizacje własnego kodu
gatunkowego, obejmującego wzorzec kanoniczny, wzorce alternacyjne, adaptacyjne, a nawet okazy, czyli realizacje niepowtarzalne.
Na płaszczyźnie wykonania, na tle reguł dyskursu i sposobów oddziaływania gatunkowych filtrów komunikacyjnych tytuły jawią się jako
całościowe komunikaty mające określoną formę, semantykę i możliwe
do zinterpretowania funkcje. Nie ulega wątpliwości, że przysługuje
im status minimalnych tekstów32.
Tytuły z prasy tradycyjnej można zatem postrzegać jako zjawiska
dyskursywne, dookreślane generycznie i ukonkretniane tekstowo.
Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 217–234.
32 Zob. M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, op. cit., s. 117–126.
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Możliwa jest jednak zmiana optyki interpretacyjnej i rozpatrywanie
tytułów jako ideonimów, jednostek frazeograficznych, a z tekstologicznego punktu widzenia nadawanie im statusu metatekstów bądź
paratekstów. Zaproponowane do tej pory interpretacje statusu i roli
tytułów prasowych uznaję za komplementarne.
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WIZERUNEK KATOLIKA W DYSKURSIE
NA TEMATY RELIGIJNE
NA PORTALACH REGIONALNYCH
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Ś

ląsk Cieszyński jest regionem o stosunkowo dużym zróżnicowaniu ludności pod względem przynależności do określonej
konfesji chrześcijańskiej. Układ wyznań był tu w historycznie
dwubiegunowy, z jednej strony, jako większościowy, obecny był Kościół
rzymskokatolicki, z drugiej, mniejszościowy Kościół ewangelicko-augsburski, w okresie międzywojennym doszły dalsze, mniejsze grupy
wyznaniowe. Do dnia dzisiejszego mamy do czynienia ze stałym ich
przyrostem, w wyniku czego wytworzyła się tu, unikalna w skali
polskiej, mozaika wyznaniowa1. W tak zróżnicowanym wyznaniowo
regionie naturalny staje się fakt, że problematyka wyznaniowa obecna
jest zarówno w rozmowach prywatnych, jak i w dyskusjach na forum
publicznym. Połączeniem obu zakresów komunikacji zdaje się być
dyskurs internetowy, który odbywa się w sferze ogólnodostępnej,
1

Renata Czyż podaje, iż w polskiej części Śląska Cieszyńskiego mieszkają przedstawiciele 25 Kościołów i związków wyznaniowych, zob. R. Czyż, Zróżnicowanie
wyznaniowe Śląska Cieszyńskiego: Geneza – historia – stan obecny, w: S. Dudra,
O. Kiec (red.), Kościoły. Polityka. Historia: Ze studiów nad problemami mniejszości
wyznaniowych w Polsce w XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe „Semper”,
Warszawa 2009, s. 100–101. Według Józefa Budniaka listę wyznań trzeba
uzupełnić o 9 jednostek, ujętych w danych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zob. J. Budniak, Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 112–112. Dla części
czeskiej Małgorzata Michalska wymienia ich 16, zob. M. Michalska, Religijność
na pograniczu: Polacy na Zaolziu, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski
Cieszyn 2006, s. 130–131.
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publicznej, a jednocześnie jest miejscem, gdzie mamy do czynienia
z ujawnianiem poglądów prywatnych, w związku ze stosunkowo
dużym poziomem anonimowości dyskutantów.
W artykule postawiono sobie za cel charakterystykę tego dyskursu
w odniesieniu do jednej pozycji tematycznej – członków Kościoła
rzymskokatolickiego (o różnym stopniu odczuwania owej przynależności). W analizie niniejszej chodzi, niezależnie od udziału
w dyskusjach tła ogólnopolskiego i ogólnopolskich wątków, o obraz stosunków wyznaniowych i miejsca katolika na tym obrazie,
na gruncie cieszyńskim2.
W analizie wykorzystano materiał dostępny na regionalnym
forum dyskusyjnym, o tematyce religijnej: ox.pl. W związku z tym,
że w pierwszej kolejności chodziło o grupy dyskusyjne tematycznie
zorientowane, z koniecznością logowania (na portalu ox.pl), mamy
do czynienia ze świadomymi wypowiedziami na tematy relacji
międzywyznaniowych i problematyki z zakresu religijnego widzenia
świata, wypowiedziami pozbawionymi tzw. hejtu, choć nieraz radykalnymi w sądach. W drugiej kolejności wzięto pod uwagę dyskusje
i komentarze do informacji o charakterze religijnym na portalach
regionalnych www.ox.pl i www.gazetacodzienna.pl3. I w tym wypadku,
mimo większej anonimowości (zwłaszcza na portalu gazetacodzienna.pl) i dowolności wypowiedzi, przeważają wpisy zorientowane
na przedstawianie wizji i stojących za nimi racji4. W jakiejś mierze
wynika to z faktu, że w tradycji komunikacji publicznej na Śląsku
Cieszyńskim dyskusje na tematy wyznaniowe mają wyraźne miejsce.

2

3

4

W analizie wizerunku katolika uwzględniano oczywiście i pozostałe konfesjonimy obecne w dyskusjach, gdyż często stanowią one punkt odniesienia, np.
opis katolika często tworzony jest przez konfrontację z ewangelikiem.
Nie wybrano wątków cieszyńskich na portalach ogólnopolskich w związku
z tym, że określenie cieszyńskiego i niecieszyńskiego charakteru nadawcy jest
tam dużo trudniejsze. W wypadku wykorzystanych portali udział osób spoza
Śląska Cieszyńskiego jest wyjątkowy (i to z reguły z Górnego Śląska), a przy
tym stosunkowo łatwo je określić.
Materiały te są stosunkowo bogate, w znacznej większości dostarczają one
informacji co do przynależności i/lub poglądów konfesyjnych autorów.
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Problemem oczywiście pozostaje pytanie o reprezentatywność
dla całego Śląska Cieszyńskiego materiału tak wyraźnie określonego
co do charakteru wyznaniowego podmiotów. Można jednak założyć, że w wypadku osób, dla których kwestia religii nie jest istotna
(w tym i własnej religii), ich religijna wizja świata nie jest zbyt wyrazista. W skrajnych wypadkach jest ona bardzo ogólna, ogranicza
się jedynie do (skąpego) katalogu jednostek wyznaniowych bez ich
charakterystyki. Jednocześnie, w związku z bogactwem wyznaniowym na Śląsku Cieszyńskim, można domniemywać, że jednostki, dla
których kwestia wyznania (w tym i relacji międzywyznaniowych)
jest całkowicie nieistotna a nawet nieobecna, są w skali regionu
w wyraźnej mniejszości.
Wymienione źródła nieco się różnią, a w ten sposób i uzupełniają.
Portal ox.pl prowadzi forum regionalne, z koniecznością logowania,
na którym można założyć i prowadzić określony wątek. W naszym
wypadku są to wątki w rozdziale: religia, polityka, subkultury. Aby brać
udział w dyskusjach, należy sobie założyć konto na forum. Oprócz
tego korzystano z dyskusji towarzyszącej informacjom z wątkami
religijnymi. Portal gazetacodzienna.pl nie prowadzi forum, dyskusje
towarzyszą wszelkim informacjom. Zasady udziału w dyskusji są luźniejsze, nie jest wymagane założenie konta, nicki mogą być w pełni
przypadkowe, a nawet niekonieczne. W tym wypadku trudniejsze
jest więc śledzenie poglądów określonych uczestników dyskusji. Jednocześnie „zwalnia” to uczestników ze ścisłego trzymania się zasad
netykiety. W ten sposób, przez uwzględnienie wypowiedzi z obu
portali, uzyskujemy zarówno opinie bardziej wyważone (ox.pl), jak
i te bardziej wyraziste, często formułowane pod wpływem emocji.
W dyskusjach tych widoczna jest zależność tworzonego wizerunku od postawy jego „głosiciela”. Jednym z wyznaczników jest jego
przynależność wyznaniowa (czasem, lecz nie zawsze, deklarowana).
Nie jest to jednak jedyny czynnik determinujący prezentowane
poglądy, a zwłaszcza oceny. Istotniejsza jest subiektywna postawa
w stosunku do spraw wiary, na osi ateizm – wiara – głęboka wiara,
oraz własne poszukiwania w sprawach wiary: od stabilnej postawy
wyznaniowej do indywidualnych poszukiwań, czasem z towarzyszącą
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konwersją wyznaniową. Stąd też nie można w materiale pochodzącym,
zwłaszcza od rozmówców deklarujących przynależność do Kościoła katolickiego, wyróżnić poglądów, które można by określić jako
„standardowe” katolickie, widoczne są raczej poglądy wyznawców
głęboko wierzących / wierzących / wątpiących / poszukujących etc.
W analizie dyskursu zastosowano narzędzia z zakresu językowego obrazu świata i stereotypizacji, z wykorzystaniem analizy domenowej. Chodzi nie tylko o w miarę spójny sposób kategoryzacji
przedstawianych poglądów, ale i o zachowanie łączności z wynikami
analiz sfery wyznaniowej Śląska Cieszyńskiego, opublikowanymi
i czekającymi na publikację, a przeprowadzonymi w ramach tego
samego projektu naukowego5. Model interpretacyjny domenowy
jest naszym zdaniem właściwy do analizy materiału o charakterze
otwartym (teksty, wywiady etc.), tak jak to jest w danym wypadku.
Wzorzec tego typu został zaproponowany przez Aleksandrę Niewiarę w pracy o stereotypach etnicznych6 (u niej domeny to aspekty),
a w postaci bardziej szczegółowej zweryfikowany w pracy autorskiej
o wizerunkach regionalnych i etnicznych na Śląsku Cieszyńskim7
i w kilku artykułach8.
Punktem wyjścia jest więc model z następującymi domenami:
(1) domena psychospołeczna – cechy psychiczne, charakterologiczne,
etc., (2) domena ekonomiczna, (3) domena społeczno-polityczna,
5
6
7
8

Artykuł powstał w ramach realizacji grantu NCN w programie Opus, nr 04101
„Stosunki wyznaniowe w językowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim”.
A. Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX
wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Z. Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata
na Śląsku Cieszyńskim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2004.
Idem, Obraz Cygana i Cyganki w folklorze Śląska Cieszyńskiego, w: M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa (red.), Bunt tradycji tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, Instytut Slawistyki Zachodniej
i Południowej UW, Warszawa 2008, s. 79–95; idem, Wizerunek Cygana i Roma
w prasie czeskiej, w: J. Goszczyńska, Z. Greń (red.). Res slavisticae. Księga dedykowana Profesor Ewie Siatkowskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 47–72; idem, Wizerunek Kozaka we współczesnej
prasie czeskiej, w: J.S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philogogicarum.
Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 109–118.
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(4) domena religijna, (5) domena fizyczna, (6) domena kulturowa.
Oprócz tego, widoczne są też próby zdefiniowania wykorzystywanych
pojęć (zob. niżej).
Jak można się było spodziewać, podział wewnętrzny domeny religijnej, jako podstawowej konstruującej wizerunki religijne, wymagał
uszczegółowienia. Tak więc wyróżniono w niej następujące subdomeny
przydatne dla opisu (niezależnie od tego, że znalazły one potwierdzenie w różnym stopniu, w zależności od danych konfesjonimów):
(a.) definicyjna (zgodnie z kryterium wyznania), (b.) poziomu wiary,
(c.) treści wierzeń, (d.) praktyk religijnych, (e.) miejsc związanych
z kultem, (f.) źródeł wiary, (g.) hierarchii we wspólnocie, (h.) organizacji wspólnoty, (i.) stosunku do innych wspólnot i relacji z nimi.
W wizerunku katolika wykorzystywanym w dyskusjach wyznaniowych szczególnie rozbudowana jest więc domena religijna.
Zaznaczyć należy, że w materiale z dyskusji internetowych9 nie
występuje jednolity wizerunek – typowego katolika, lecz kilka jednostek. Wspólnym mianownikiem jest dla tych bytów pojęcie Kościoła
(Rzymsko)katolickiego (dalej KRK). W jego obrębie pojawiają się klasy
mniejsze, wyraźnie w dyskusjach rozdzielane, a więc KRK rozdzielony
na wiernych i hierarchię kościelną. Z kolei wierni rozdzielani są z reguły na dwie grupy, z atrybutami różnie podawanymi, w zależności
od postawy nosiciela wizerunku. Osoby głęboko wierzące wydzielają
z ogółu wiernych typ, który ich zdaniem realizuje ideał katolika
w sposób wzorcowy, tzw. prawdziwego katolika (oprócz typowego,
przeciętnego katolika). Po drugiej stronie stawiają katolika niepewnego co do jego wiary (aż do apostaty, na końcu). Osoby deklarujące
ateizm / osoby „krytyczne”, czasem też osoby „poszukujące” również
wyróżniają spośród wiernych KRK grupę osób głęboko wierzących,
określanych jednak wartościowaniem przeciwstawnym – jako katolicy

9

Materiał przykładowy (w wyborze) przytaczamy przede wszystkim w takich
wypadkach, gdy wyraźnie nie tylko ilustruje on określone kategorie w wizerunku, ale zawiera element oceny. W lokalizacji (z wykorzystaniem skrótów,
zob. wykaz) podajemy: portal/tytuł dyskutowanego wątku/nick rozmówcy/
datę wypowiedzi; zachowujemy pisownię oryginalną.
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fanatyczni10. Pozostali to typowi, przeciętni wyznawcy KRK11. Zgodnie
z takim rozróżnieniem postaw, wartościowanie cech w tych samych
domenach, odnoszących się do tych samych zjawisk, nabiera często
właściwości przeciwstawnych.
Inny też jest wizerunek tych podtypów. Zasadnicza granica widoczna jest przede wszystkim między, z jednej strony, Kościołem
instytucjonalnym i hierarchią kościelną, a z drugiej strony – Kościołem
jako wspólnotą wiernych. Specyficzne miejsce zajmuje zbiór gorliwych wiernych, czujących silny związek z hierarchią, określanych,
jak wspomniano, w zależności od postawy oceniających, mianem
fanatycznych / prawdziwych katolików.
Powyższe rozróżnienia spełniają więc zadania s u b d om e ny
d e f i n i c y j n e j w materiale internetowym. Ściśle wiąże się ona
z s u b d om e n ą określającą p oz i om i ro d z aj w i ar y katolików.
Dyskutanci często zajmują się tym zagadnieniem. W użyciu jest skala
wiary – od najmocniejszej do najsłabszej. Na biegunie określającym
maksymalną siłę wiary sytuowani są żarliwi wyznawcy, określani przez
kierunek ateistyczny i podobne – fanatykami12, przez gorliwych wiernych bezprzymiotnikowo lub przymiotnikiem prawdziwy (w opozycji
do obojętnych i słabych w wierze)13. Po drugiej stronie znajdują się
słabi w wierze, a nawet zmierzający do apostazji. W ujęciu gorliwych
katolików często otrzymują oni atrybuty grzesznych katolików, ludzi
małej wiary14, odstępców, bezbożników, ewentualnie „wspólników”
innowierców – szerzących poglądy sprzeczne z katolicyzmem, zwłaszcza protestanckie. Pewnym ideałem, przeciwstawianym przez osoby

10 Np.: Twój katolicyzm bliski jest faszyzmowi i nacjonalizmowi (gc5/antoś/2.10.2008).
11 W odniesieniu do polskich warunków, por. Katolik na zachodzie i katolik w Polsce

to dwie różne osoby, bo tam przyciąga się człowieka do kościoła „marchewką”,
u nas natomiast pokuta, bat, kary na każdym kroku i straszenie piekłem!? (gc13/
ἄγνωστος/23.06.2008).
12 Te fanatyczne obłąkańce katolickie (ox2/cezark/28.09.2011).
13 Nawet, jeśli Ty nie uważasz naszego Kościoła za święty – Kościół taki jest dla nas,
my to tak czujemy. (ox8/Ligia/14.08.2011).
14 Ja odniosę się tylko do nieustannego bełkotu pana Marcjana o ludziach małej
wiary (ox4/Krisgw/21.08.2012).
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krytykujące nadmierną religijność prawdziwym katolikom, jest tzw.
normalny katolik15.
W dyskusji internetowej, w poglądach wątpiących katolików
i innowierczych, pojawia się prototypowa grupa nazywana przez
oponentów fanatykami, a mianowicie zwolennicy ojca Rydzyka –
„sekta radiomaryjna, toruńska”16, ale nie tylko17. Druga strona również
przyznaje istnienie tej grupy, ale podnosi pozytywne aspekty tego
środowiska, przede wszystkim o charakterze wyznaniowym (w zakresie praktyk religijnych, np. pielgrzymki, modlitwy) i społecznym
(więź grupowa)18.
Podobnie często analizowana jest treść wiary katolickiej. Sub domena t reś ci w i ar y również jest niejednolita, przy czym aspekty
informacyjne zdominowane są przez aspekty ocenne. Wprowadzane
są dwa aspekty wiary – wiara w byty transcendentne (i ich lista) oraz
wiara w Kościół, zwłaszcza instytucjonalny (a nawet w określonych
hierarchów: papieża, ojca Rydzyka). W środowisku ateizującym, negatywnie nastawionym do instytucji KRK, przeważają opinie, iż treścią
wiary nie są byty transcendentne, ale sama instytucja Kościoła jako
takiego – wiara w Kościół przysłania wiarę w Boga. Ponadto, w części
odnoszącej się do bytów transcendentnych, zwraca się uwagę na to,
że niejasny jest zakres objętych nią bytów – czy chodzi tylko o Boga
w Trójcy Jedynego, czy wiara katolików, zwłaszcza „fanatycznych”,
obejmuje też Matkę Boską19, a nawet Świętych. Wysuwane są zarzuty
o takim właśnie szerokim katalogu obiektów kultu religijnego,

15 Normalny katolik to taki który wierzy w Boga i żyje zgodnie z jego przykazaniami, w nie-

dzielę idzie spotkać się z nim w kościele, obchodzi święta i tyle (ox2/cezark/1.10.2011).
16 Z rodziny radia M robi się pomału zamknięta sekta, jeden guru w toruniu i tysiące

ślepych wyznawców (ox8/cezark/20.08.2011).
17 Z tego co mi wiadomo, to to stowarzyszenie to jest banda ultrakatolików, (…)

i zasadniczo jest to lokalna konkurencja dla Rydzyka, głosząca bardzo podobne
idee (ox6/Nieuchwytny/15.10.2012).
18 A co do wspaniałego Radia Maryja, to sam Ojciec Święty ostatnio wyróżnił dyplomem zespół Radia Maryja za jego działalność (ox14/Marcjan Gepfert/23.01.2012).
19 Wielu katolików modli się do Marii bezpośrednio prosząc o to wszystko o co powinni
prosić boga. (…) modlitwa do kogokolwiek innego niż Trójca jest bałwochwalstwem
(ox10/dyszol/19.08.2011).
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a argumenty, jakie są tu wysuwane, wyprowadzane są z praktyk
religijnych20. Przeciwstawiany temu jest stan w religii protestanckiej,
ograniczającej się jedynie do kultu Boga w Trójcy Jedynego21. W skrajnych wypadkach przywoływany jest dogmat Kościołów protestanckich,
ewangelikalnych, odrzucających Trójcę Boską (jedynie Bóg Ojciec).
Biegun przeciwny, gorliwych wyznawców i obrońców wiary katolickiej, dementuje tego typu zarzuty, reinterpretując rolę Kościoła22,
rolę modlitwy i kultu świętych23 oraz Matki Boskiej, wskazując na ich
rolę pośrednictwa i wstawiennictwa24. Spór ten w zasadzie pozostaje
nierozstrzygnięty.
Bogato jest też reprezentowana s u b d o m e n a p r a k t y k r e l i g ij ny c h . Dyskusja dotyczy wielu form zachowań związanych
z wyznaniem. Można tu wydzielić dwa zespoły praktyk: na osi życia25,
począwszy od narodzin – obrządek chrztu katolickiego, skończywszy
na śmierci – obrządek katolickiego pogrzebu26. Omawiane są pozostałe
sakramenty: pierwszej komunii27, bierzmowania, ślubu kościelnego;
i drugi zespół praktyk – związany z rokiem obrzędowym: święta kościelne, nabożeństwa regularne i nieregularne, odpusty i pielgrzymki28,
zwłaszcza doroczne. Obraz w tej części również podlega wartościowaniu. W wypadku grupy wierzących i gorliwie wierzących wszystkie

20 Skoro nie ma sprzeczności w jednoczesnym oddawaniu czci tak Marii, jak i Jezu-

sowi to znaczy, że Marię traktuje się na równi z Jezusem (ox4/elap/24.10.2012).
21 Katolik i ewangelik wierzy w jednego Boga, ale różnica polega na tym, że katolik

wierzy w księdza a ewangelik jednak w Boga (gc3/StElA/17.01.2010).
22 My – katolicy – wierzymy, że Kościół – choć złożony z nas wszystkich, a więc

23
24
25
26
27
28

ludzi omylnych – na skutek działania w nim Ducha Świętego jest święty (ox8/
Ligia/14.08.2011).
Święci nie są Bogami. Są wzorami, dzięki którym wzrastamy, rozwijamy się
(ox10/Ligia/7.08.2011).
Katolicy postrzegają Marię i świętych jako pośredników przed Bogiem (ox1/nuova
vita/24.06.2015).
Kościół jak wiesz dla katolika jest z nim przez całe życie od narodzenia aż do śmierci
(gc8/ Wars – poniższym pytającym?/15.03.2010).
Por. wątek „Pogrzeb” na portalu ox11/2012.
Np. wątek „Zaproszenie na Komunię/Konfirmację” na portalu ox.pl/2013.
Por. wątek „Pielgrzymka” na portalu ox.pl /2011.

Wizerunek katolika w dyskursie na tematy religijne

157

obrządki mają wartość dodatnią29. Podkreśla się ich kultotwórczą
i formacyjną rolę, spełnianie tradycji, rolę edukacyjną i oczywiście
transcendentną30. Druga strona – sceptyków i antyklerykalna, podważa
sens obrzędowości katolickiej31, zwłaszcza realizowanej w przestrzeni
publicznej32. Zwraca się uwagę na ingerencję w przestrzeń publiczną
zajmowaną nie tylko przez katolików, na przykład na stwarzanie
problemów komunikacyjnych przez pielgrzymki33, zakłócanie ciszy
w miejscach publicznych przez pielgrzymki34 lub dzwony kościelne.
Co do obrzędów związanych z sakramentami próbuje się podważać
ich prawną moc – w myśl prawa kanonicznego, np. nierozerwalność
instytucji małżeństwa35. Podważa się sens chrztu dzieci36, posiłkując
się cytatami z Biblii37 – druga strona, przemawiając za takim chrztem38,
również przytacza fragmenty Pisma św.39 Wypełnianie sakramentów
jest interpretowane jako system nakazowy, stosowany przez Kościół
i kler, wzajemnie się warunkujący – sakrament chrztu uzależnia
stosowanie pozostałych, sakrament ślubu zależny jest od uzyskania
sakramentu bierzmowania, pogrzeb kościelny zależny od uzyskania

29 Tak już na tym świecie jest, że wszystkie najważniejsze dla człowieka wydarzenia

bezpośrednio wiążą się z kościołem (ox9/ konwalia /22.06.2011).
30 [ślub] przysięgę składaliśmy patrząc sobie w oczy i „czuliśmy” wagę wypowiadanych

słów (ox9/ konwalia /22.06.2011).
31 Obecnie w kościołach chrześcijańskich, w szczególności wyznania rzymskokato-

lickiego, dominuje celebracja (gc4/ oko_proroka/20.12.2011).
32 Taki który siedzi w kościele na okrągło, niby się modli a po wyjściu z niego opluwa

wszystkich innych co mają inne przekonania (ox2/cezark/1.10.2011).
33 Te pi[e]lgrzymki to zmora na drogach. Niech każdy pielgrzymuje ale w obrębie

parafii (gc10/ DO ATEISTY OD NIEWIERZĄCEGO/4.07.2009).
34 Idziecie [katoliccy pielgrzymi] i się wydzieracie (ox10/dyszol/6.08.2011).
35 Por. wątek „Rozwód” na portalu ox13/2013.
36 Człowiek staje się katolikiem w momencie przystąpienia do chrztu, czy kilkumie-

sięczne dziecko jest świadome tego co oznacza chrzest? (ox15/Krisgw/24.04.2012).
37 Można powiedzieć, że najpierw trzeba uwierzyć a później dać się ochrzcić „Kto uwie-

rzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”.
Ew. Marka 16,16 (ox15 /ya91/22.11.2012).
38 Kościół Katolicki (i nie tylko) trzyma się nauki Jezusa, udzielając chrztu
niemowlętom (ox16/arturos_/16.11.2012).
39 „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten
nie wejdzie do niego” – Łk 18, 16–17 (ox16/arturos_/16.11.2012).
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pozostałych40. Realizacja sakramentów odbierana jest i określana
jako system nadzoru nad rzeszą wiernych, ich podporządkowania
hierarchii i Kościołowi hierarchicznemu41.
Specjalną część praktyk religijnych, wykonywanych przez kler
katolicki i zakony, stanowią działania szerzące i umacniające wiarę,
a więc misje (szerzenie wiary)42 i doroczna kolęda (umacnianie wiary)43.
Z grupą wiernych o specjalnej pozycji w kościele, a więc z klerem
i hierarchią kościelną, łączone są praktyki ograniczone do niej, jak
prymicje, wprowadzenie na urząd biskupi, arcybiskupi, a w zakresie
uprawnień hierarchów w stosunku do wiernych: ekskomunika44,
beatyfikacja45, kanonizacja.
Dyskutanci wykazują się też określoną wiedzą na temat miejs c ,
o s ób i ar te f a któw związanych z religią katolicką. Jeżeli chodzi
o sferę miejsc, pojawiają się one w dwojakim typie: jako nienacechowane terminy, nazwy budowli sakralnych: świątynie, kościoły,
kaplice, krzyże przydrożne, lub jako określone, w tym i nacechowane
budowle: kościół w Licheniu, kościół w Toruniu, w Częstochowie,
kościoły i kaplice lokalne, czasem w kontekście pielgrzymek (np.
Częstochowa, Skoczów).
Dobrze reprezentowana jest su b d om e n a h i e r arch i i i h i e r arch ów ko ś c i e l nych . Jest to element wizerunku nieobojętny
zwłaszcza dla osób o krytycznym nastawieniu do KRK. Pojawiają się
nie tylko określone funkcje, ale i osoby je piastujące. Jest ona na tyle
bogato reprezentowana, iż tworzy podtyp wizerunku, żyjący własnym

40 Ja jestem katoliczką i uważam że nasza religia zniewala.(…) (ox16/wostok1

/15.11.2012).
41 Tak właśnie wygląda statystyczny katolik, (…) chodzi do kościoła, nie dla Boga,

42
43
44
45

nie dla swojej wiary tylko dla tego, że tak trzeba bo co ludzie powiedzą, co ksiądz
powie, bo ksiądz zagroził, że ślubu nie udzieli, że pogrzebu nie odprawi itp. (ox14/
Krisgw/16.01.2013).
Zob. np. „Prymicje biskupa z Cieszyna” (gc9/4.09.2014).
Wątek „Kolęda. Temat jak co roku” na portalu ox7/2012.
Współcześnie nie nakłada się ekskomuniki znaną karę dla heretyckich poglądów
(gc13/Wars/2.07.2008).
Zob. np. temat: „Skoczów przygotowuje się do beatyfikacji Jana Pawła II”
(gc11/27.03.2011).
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życiem46. Dobra jest też i powszechna wiedza na temat organizac ji
i administ rac ji Kościoła katolickiego w Polsce i w regionie47.
Ź ró dła wiar y występują rzadziej. Pismo Święte jest najczęściej
przywoływane przez grupę „antyklerykalną” jako źródło wiernym
katolickim nieznane, obce, którego zalecenia nie są przestrzegane48 –
zwłaszcza w opozycji do wiernych Kościoła protestanckiego. Druga
strona, gorliwych obrońców wiary, uważa Biblię za wartość podstawową dla wyznawców, „świętą księgę”, której należy się szacunek49.
Stąd ze stanowczym sprzeciwem spotykają się jakiekolwiek akty jej
poniżania50. Często jako źródło wiary i wytyczne w postępowaniu
według zasad wiary podawane są słowa hierarchów kościelnych,
począwszy od kleru parafialnego (kazania), po słowa papieży51. Specyficzne miejsce zajmuje tu ojciec Rydzyk jako autorytet dla określonej grupy wyznawców, mocno związanej z mediami toruńskimi52,
autorytet negowany przez przeciwników53. Odświętne miejsce dla

46 Podtyp ten jest w znacznej mierze samodzielny, a przy tym złożony, łączy kon-

47
48

49
50
51
52
53

fesjonimy z profesjonimami – ksiądz jako wykonawca określonego powołania
i zawodu. Zasługuje on na odrębną charakterystykę.
Por. (ox2/konto/20.09.2011).
Wielu ludzi nie zna nawet 10 przykazań, ale chodzą regularnie do kościoła, dają
na tacę, spowiadają się księdzu i to wystarczy, żeby być dobrym katolikiem (ox3/
Krisgw/1.05.2013).
Jestem katolikiem (…) liczy się dla mnie mój szacunek do biblii a nie kogoś innego
(ox2/cezark/28.09.2011).
Nergal może jest sympatyczny co nie zmienia faktu że jest szatanistą i podarł ich
świętość (ox2/konto/18.09.2011).
Katolicyzm jest tylko jeden. W wypowiadaniu się o nim rację ma zawsze papież
(zasada nieomylności papieskiej) (ox14/Biały Miś/ 25.01.2012).
A co do wspaniałego Radia Maryja, to sam Ojciec Święty ostatnio wyróżnił dyplomem zespół Radia Maryja za jego działalność (ox14/Marcjan Gepfert/23.01.2012).
To są ciemne masy, fanatycy ślepo wierzący w słowa o. Rydzyka, to nawet nie
są prawdziwi katolicy bo prawdziwy katolik wierzy w Jezusa Chrystusa a nie
w Radio Maryja czy TV Trwam (ox14/Krisgw/24.03.2012).
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wiernych jako źródło zajmują objawienia54, dla przeciwników jest
to źródło nieprawdziwe55.
W sub d ome n i e rel a c j i d o i n nych w y z nań również wyraźnie znajduje odbicie zróżnicowanie wizerunku wyznawców religii
katolickiej. Skala stosunku wyznawców do świata zewnętrznego
rozciąga się od akceptacji ruchów ekumenicznych do wyraźnej
wrogości56. Ta ostatnia również podlega gradacji – od stwierdzeń
o nietolerancji w stosunku do innowierców57 po zarzuty o próby
narzucania własnych przekonań58. Według krytyków KRK postawę
taką reprezentują katolicy o skłonności do fanatyzmu, głęboko
przekonani o wyższości własnego wyznania nad innymi, a nawet
o nim jako jedynym prawdziwym. Natomiast w swej podstawowej
masie są katolicy posądzani o brak zainteresowania innymi wyznaniami, obojętność w stosunku do nich. Specyficzne miejsce zajmują
tu zarzuty o antysemityzm katolików59, przy czym dyskusje na ten
temat na wymienionych portalach są jedynie sporadyczne – nie
są podejmowane.
Jednocześnie na subdomenę tę wpływa przeformułowanie definicyjne katolika, który współcześnie, jak już wspomniano, nie ma jednolitego wizerunku. Dysponuje przynajmniej trzema wariantami
– katolika mocno zaangażowanego i związanego nie tylko z religią, ale
i z administracją kościelną – nazywanego przez krytyków fanatycznym,
54 Kościół Katolicki uznaje za podstawę swojej wiary Pismo Święte, ale przyj-

55
56

57
58
59

muje też naukę płynącą z objawień (vide s. Faustyna i jej Dzienniczek) (ox4/
moscardi/23.10.2012).
Smutne, że bardziej wiarygodne są objawienia pochodzące z niewiadomych źródeł
niż Słowo Boże natchnione samym Duchem Świętym. (ox4/elap/24.10.2012).
I na tym wlasnie polega katolicyzn w Polsce – obrazac inne wiary, rzucac obelgi
na ateistow tylko dlatego, ze sa ateistami, zero tolerancji, zero otwartosci (gc1/
Monika/7.07.2008).
Do tego mówisz o profilaktyce, usprawiedliwiając zło które siejesz. Dla mnie
to właśnie dowód na brak tolerancji i religijną hipokryzję (ox2/dyszol/16.10.2011).
Por. radykalny osąd: Znów zaczniecie mordować niekatolików w imię swojego
katolickiego boga? (gc2/Nauczyciel/30.11.2009).
Por. ironiczne stwierdzenie: A pogadaj se zakuta pało z byle księdzem katolickim
albo z tzw. Polakiem Patriotą Katolikiem o Żydach to usłyszysz jezyk miłości (gc6/
Kto nienawidzi Żydów?/2.06.2009).
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ortodoksyjnym etc., i przeciętnego katolika praktykującego, obok
„słabego”, niepraktykującego, a jedynie należącego formalnie do grupy katolickiej. Relacje każdej z tych grup ze światem zewnętrznym
są inne – od potępiania przez krytyków KRK nurtu ortodoksyjnego,
do obojętności wobec pozostałych, i odwrotnie – krytyczny stosunek
grupy ortodoksyjnej do pozostałych grup, choć w różnym stopniu,
najwyrazistszy w stosunku do „wojujących” ateistów.
Opisana powyżej d om e na r e l igi j na jest w wizerunku katolika najlepiej rozwinięta. Z pozostałych stosunkowo bogato jest
jeszcze potwierdzona domena psychospołeczna. Pozostałe już tylko
okazjonalnie przywoływane są w dyskusjach na tematy religijne60.
W d om e n i e p s yc ho sp o ł e c z n ej dobrze rozwinięta jest
sub domena określająca stany umysłu. Jest ona przede wszystkim
konstruowana przez dyskutantów krytycznie nastawionych do wyznawców religii katolickiej, niezależnie od przynależności konfesyjnej
ich samych. I tak przypisuje się katolikom w tego typu opiniach cechy
negatywne, od głupoty przez naiwność61 po niewiedzę62, a nawet
ciemnotę63, zacofanie lub ciemny fanatyzm64. Uzasadnienie tak ostrych
sądów ma dwojaki charakter: z jednej strony zarzuca się im naiwność
w stosunku do swych hierarchów i faktu bycia wykorzystywanym,
z drugiej zaś – głęboką niewiedzę w zakresie spraw wyznaniowych.
W jakiejś mierze to drugie jest wynikiem porównywania zaangażowania katolików i ewangelików w samodzielne zdobywanie wiedzy
teologicznej. W jednym tylko punkcie przyznaje się, iż katolicy
są zdolni do krytycznego myślenia, a mianowicie w stosunku do tych
wyznawców KRK, którzy niejako zdobywają się na autokrytycyzm,
60 Nieco inaczej sytuacja rysuje się w wizerunku częściowym, a mianowicie w wi-

zerunku KRK jako instytucji oraz w wizerunku hierarchii KRK.
61 Trzeba naprawdę mieć niekończące się pokłady wiary i naiwności aby wbrew

woli Boga zwracać się do nich per Ojcze, stawiać ich na równi z Bogiem uznając
za świętych (ox4/Kisgw/21.08.2012).
62 Przyczyną naiwności na ogół jest totalny brak znajomości Pisma Świętego (ox5/
Jerzy Marcol/13.07.2012).
63 Katolicy dający sobą manipulować to „ciemna masa”, nie obrażając nikogo, ale
taka jest psychologia tłumu (gc7/karmel/23.08.2009).
64 To są ciemne masy, fanatycy ślepo wierzący w słowa o. Rydzyka (ox14/
Krisgw/24.03.2012).
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a zwłaszcza na krytyczne podejście do hierarchów katolickich. Jak
się wydaje, obrona osób wyznania katolickiego niepodzielających
tych opinii jest dość słaba, utrudniona (jest to bowiem walka z określonym stereotypem). W jakiejś mierze odbywa się to przez obronę
autorytetów katolickich: papieża, kleru, w tym i hierarchów. Jest
to więc obrona własnego źródła wiedzy religijnej. Trudno bowiem
katolikom współzawodniczyć z protestantami, w tym i z ruchami
ewangelikalnymi, w zakresie wiedzy biblijnej, utrudnia im to brak
w katolicyzmie tradycji i nawyku/wymogu czytania Biblii, tak jak
to jest w Kościołach protestanckich.
Odwołania w dyskusjach do s u b d om e ny s t a n ów du c h a
zdarzają się zupełnie wyjątkowo. Chodzi na przykład o stwierdzenia,
iż wyznawcy KRK w gruncie rzeczy to osoby smutne (w połączeniu
z cechami ekonomicznymi: i biedne), cierpią na manię prześladowczą,
twierdząc, że są obiektem napaści „ateistów”. Tego typu wątki nie
są raczej podejmowane przez stronę przeciwną.
Lepiej reprezentowana jest s u b d om e n a określająca c e c hy
mora lne wyznawców KRK. Dyskusja toczy się na temat przeciwstawienia uczciwości i prawdomówności, szczerości w postawie i fałszu,
obłudy i zakłamania65. Krytycy nie wahają się stosować generalizacji
w ocenach66. Podnoszą oni, iż postawa katolików, zwłaszcza z grupy tzw. fanatycznej, nacechowana jest obłudą i fałszem, bowiem,
po pierwsze, co innego czynią, co innego głoszą, a po drugie, czynią
co innego, niż nakazywałyby zasady wiary katolickiej, a rozbieżność
ta jest dużo większa niż w innych grupach wyznaniowych. Są więc
w jakiejś mierze ludźmi z zasady grzesznymi – grzeszą wobec zasad
wiary chrześcijańskiej i dekalogu.
Strona przeciwna argumentuje, po pierwsze, iż grzech jest cechą
ogólnoludzką, nieprzypisaną tylko do katolików – wskazując przykłady
z innych wspólnot religijnych. Z drugiej strony, wdaje się w polemiki
65 Por. opinie krytyka: normalny katolik to taki (…), który siedzi w kościele na okrą-

gło, niby się modli a po wyjściu z niego opluwa wszystkich innych co mają inne
przekonania (ox2/cezark/1.10.2011).
66 Tymczasem im więcej gdziekolwiek katolicyzmu, tym więcej nieuczciwości, mafijnych środowisk, biedy, zbrodni (ox16/tommy/4.12.2012).
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na temat roli świętych w katolicyzmie (jako pośredników a nie celu,
zob. wyżej s u b d om e n ę t re ś c i w i a r y ), funkcji symbolicznej
obrazów i pomników.
Su b d om e n a opisująca skłonności a lt r u i s t y c z n e vs. e g o ist yczne w znacznej części sprowadza się do zarzutów o braku odruchów altruistycznych67. W stosunku do wiernych dyskusja dotyczy
przeznaczenia pieniędzy samych wiernych, składanych w kościele,
np. datków na tzw. tacę. Zarzuca się przy tej okazji, iż jest to jedynie
swego rodzaju rytuał, a nawet przymus zwyczajowy, spełniany tylko
dla oczu osób postronnych i księży (a więc obłudnie)68. Spotyka się
to oczywiście z obroną, nienegującą roli tradycji, ale podkreślającą
dobrowolność datków (bez jakoby ukrytych zamiarów).
W subdomenie określającej wpływ cech charakteru na dział an i a i z a ch ow an i a stałe przeciwstawienie różnych, przywoływanych już typów wyznawców KRK ujęte jest w dwu grupach cech.
Pierwsza dotyczy sposobu konkretnych działań, zwłaszcza w dyskusjach, w tym i społecznych, w stosunku do świata zewnętrznego.
Antagoniści KRK uwypuklają agresję w poczynaniach niektórych
typów katolików, głównie tzw. fanatycznych69, z podkreśleniem tej
charakterystyki w opisie tzw. sekty toruńskiej. Ich działania w tych
opiniach, określane są jako groźne, niejednokrotnie radykalne w swych
przejawach70. Ze strony przeciwnej pojawiają się głosy wskazujące
na pozytywne aspekty głębokiej wiary, typu toruńskiego (zob. wyżej),
tym samym osłabiające wymowę podawanych zarzutów.
Druga grupa cech charakteru warunkujących zachowania i działania odnosi się do tych, które, zdaniem atakujących takie postawy,
67 Prawda jest jednak taka, że np katolicy (nawet duchowni) bardzo często (żeby

nie powiedzieć, że w większości) takim altruizmem się nie wykazują (ox3/
Krisgw/1.05.2013).
68 Najważniejsze jest, żeby regularnie pojawiać się w kościele, modlić się do księdza
na ołtarzu, wyspowiadać się księdzu i rzucić na tacę (ox3/Krisgw/1.05.2013).
69 Katole są generalnie agresywni i obłudni (ox2/dyszol/18.10.2011); Ty jesteś Kocie
prawdziwym katolem. Zionie z Ciebie nienawiść do wszystkiego z czym sie nie
zgadzasz (gc1/pies/7.07.2008).
70 Boję się takich ludzi, którzy pachną ciemnogrodem a innowierców i niewierzących
najchętniej by… (ox2/M53/9.11.2011).
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czynią z naiwnych wyznawców ofiary kleru i hierarchii (por. niżej
opis w domenie ekonomicznej). Często jest to łączone z określoną
grupą wiekową wiernych KRK – ludźmi starszymi, podatnymi jakoby
na mechanizmy uruchamiane przez kler (zwłaszcza w ramach tzw.
Kościoła toruńskiego).
Sub domena o c eny ogólnej w znacznej mierze oddaje zróżnicowanie obrazu całej grupy wyznaniowej, co oddają bezpośrednie
stwierdzenia, że katolicy są różni. Ocena ta jest rozłożona na skali.
Na jednym biegunie znajduje się katolik „normalny”, czasem ujmowany jako statystyczny katolik. Jego ocena jest neutralna, czasem
spotyka się ze współczuciem. Prawdziwy katolik przywoływany jest
przez antagonistów jedynie jako figura pożądana, rzadko spotykana.
Druga strona stosuje taktykę przykładów pozytywnych, zwłaszcza
wśród kleru. Dużo bardziej rozbudowany jest biegun przeciwległy,
„fanatyczny”. Tu zarzuty krytyków KRK są mocno rozbudowane,
wszystkie negatywnie nacechowane. Padają zarzuty o fundamentalizm, ortodoksję, fanatyzm, ultrakatolicyzm, dewocję i nawiedzenie, kierowane tak do dyskutantów, jak i do przykładowych grup
„obiektów”. Prototypowa jest tu grupa tzw. Kościoła toruńskiego.
Przeciwstawiany mu tzw. Kościół łagiewnicki z reguły oceniany jest
pozytywnie (lub przynajmniej bardziej przychylnie) – na zasadzie
skontrastowania z nim. Nieco inne znaczenie ma zarzut o pseudokatolicyzm, też negatywnie nacechowany, lecz de facto wyłączający
obiekt z tej grupy wyznaniowej.
D om e na ekonom icz na również w znacznej mierze odnosi
się tylko do części KRK, a mianowicie do Kościoła instytucjonalnego
i hierarchii. W odniesieniu do wiernych w dyskusjach poruszany jest
wpływ hojności wiernych na zasobność hierarchii i Kościoła instytucjonalnego i brak szczerości w ponoszeniu opłat na Kościół71. Oceny,
w zależności od postawy dyskutantów są przeciwstawne: krytycy
zasobności instytucji i kleru negatywnie oceniają system datków
71 Mnie „rozwalają” starsze panie, które jak tylko widzą że z tacą wychodzi ksiądz

a nie kościelny robią taki ciekawy manewr a mianowicie – szybka wymiana monety na banknot a jak go wrzuca do koszyka to kątem oka obserwuje czy ksiądz
patrzy (ox12/gabi_m1/24.09.2012).
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i opłat w KRK, przeciwnicy podkreślają dobrowolność ponoszonych
opłat. Zdarza się zrównywanie tych dwu kategorii – stwierdzenia
utożsamiające majątek Kościoła instytucjonalnego z majątkiem
Kościoła jako wspólnoty wiernych.
Podobnie rysuje się sytuacja w wypadku d om e n y sp o ł e czno -p ol i t ycz n ej. Stwierdzenia określające postawę i aktywność
p olityczną katolików, oraz dyskusje temu poświęcone, w większości
dotyczą zaangażowania politycznego Kościoła instytucjonalnego72
i hierarchii kościelnej, w mniejszej części ogółu wiernych. Całkowicie
sporadycznie pojawiają się szablony Polak-katolik. Dyskusja na temat
utożsamiania się wyznawców poszczególnych religii, reprezentowanych na Śląsku Cieszyńskim, z wartościami narodowymi prowadzona
jest raczej w kontekście miejsca ewangelików w strukturze etnicznej
Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza po pewnych wystąpieniach przedstawicieli inteligencji ewangelickiej w sprawach śląskiej etniczności.
Zupełnie wyjątkowo aktualizowana jest w dyskusjach d om e na
f i z yc z na i to w sposób mocno nacechowany. Chodzi o grupę
wyznawców KRK popierającą działalność ojca Rydzyka. Dość jednoznacznie jest ona określana kryteriami w iekow y mi, utożsamiana
z generacją starszą73. Poza tym przypadkiem, kryterium to nie jest
w dyskusjach i w tworzonym wizerunku wykorzystywane.
Również niezbyt często pojawia się d om e na k u lt u rowa .
W gruncie rzeczy sprowadza się do zarzutów odnoszących się do sfery
poglądów. Krytycy zarzucają katolikom, zwłaszcza z grupy antagonistycznej, zacofanie, konserwatyzm, a w sferze religijnej uleganie
zabobonom, obrońcy zwracają uwagę na kulturotwórczą rolę Kościoła rzymskokatolickiego74. Lepiej rozbudowana jest ta domena
w wizerunku hierarchy katolickiego75.
72 Polska straciła suwerenność na korzyść Watykanu podpisując konkordat (gc2/

lexxx/30.11.2009).
73 Starzy ludzie są bardzo religijni. (…) Wystarczy zagrać na emocjach jak to z po-

wodzeniem czyni ojciec dr. (ox14/Marysia z k./18.01.2013).
74 Gdyby nie kościół nie było by cywilizacji europejskiej (gc8/moim antagonistom

/14.03.2010).
75 Zob. przypis 46.
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PODSUMOWANIE

Analiza materiału internetowego o tematyce wyznaniowej ze Śląska
Cieszyńskiego dokumentuje fakt, że w społeczności wielowyznaniowej, o stosunkowo długiej tradycji współwystępowania katolików
i ewangelików, obraz religii większościowej, katolickiej i wyznawcy
tej religii nie jest jednolity. Z jednej strony różnicuje się on w zależności od przynależności wyznaniowej dyskutantów – katolicy
vs. ewangelicy, pozostałe wyznania niekatolickie i bezwyznaniowcy,
z drugiej zaś jest zróżnicowany i wewnątrz samej grupy wyznawców
katolickich. Nie wyklucza to możliwości podobnego widzenia wizerunku katolika w społeczności wyznaniowo bardziej jednorodnej.
To, co stanowi specyfikę postrzegania wyznawców KRK w społeczności wielowyznaniowej, to możliwość współpodzielenia poglądów
z wyznawcami innych religii. Niektóre z osób formalnie należących
do KRK, a nawet przyznających się do praktykowania religii katolickiej,
podzielają poglądy niekatolickich sąsiadów zamieszkujących w tym
wielowyznaniowym regionie. W jakiejś mierze oddaje to tendencję
regionalną do „rozmiękczania” sfery wyznaniowej i przynależności
wyznaniowej społeczności cieszyńskiej – czego wymiernym efektem
jest pogłębiające się stale zróżnicowanie wyznaniowe regionu. Powoduje to oczywiście skutek odwrotny, obronny, w postaci tworzenia „bastionów” KRK – grupy zagorzałych zwolenników wyznania
i instytucji katolickich, różnie rozmieszczonych w całym regionie
(z miejscowościami o tradycyjnie mocnym katolicyzmie, tak jak
i po drugiej stronie – miejscowościami z mocnym ewangelicyzmem,
a nawet ewangelikalnymi przysiółkami).

WYK AZ SKRÓTÓW ŹRÓDEŁ:

gc1 – gazetacodzienna.pl/~/ Ateizm wyzwala ekumenię
gc2 – gazetacodzienna.pl/~/ Bez krzyży będziemy jak suchy las
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gc3 – gazetacodzienna.pl/~/ Biskup to dziś kiepski news
gc4 – gazetacodzienna.pl/~/ Diamentowa Droga, czyli Ośrodek
Buddystów w Czeskim Cieszynie
gc5 – gazetacodzienna.pl/~/ Jerzy Pilch dostanie Honorową Złotą
Cieszyniankę!/
gc6 – gazetacodzienna.pl/~/ Kilka myśli o antysemityzmie
gc7 – gazetacodzienna.pl/~/ Na Trójstyku o jedność i pokój
gc8 – gazetacodzienna.pl/~/ Pierwsze drzewo posadzi Buzek
gc9 – gazetacodzienna.pl/~/ Prymicje biskupa z Cieszyna
gc10 – gazetacodzienna.pl/~/ Przepisy stają na drodze
pielgrzymkom
gc11 – gazetacodzienna.pl/~/ Skoczów przygotowuje się
do beatyfikacji Jana Pawła II
gc12 – gazetacodzienna.pl/~/ Zrobiliśmy z Kościoła fabrykę
ox1 – ox.pl/~/ Czy homoseksualista może trafić do nieba
ox2 – ox.pl/~/dobro vs. zło
ox3 – ox.pl/~/ Dobroć serca
ox4 – ox.pl/~/ Góra Przymierza – Orłowa
ox5 – ox.pl/~/ Katolicyzm na cenzurowanym
ox6 – ox.pl/~/ Kłopotliwi prywatni świeccy/
ox7 – ox.pl/~/ Kolęda. Temat jak co roku
ox8 – ox.pl/~/Kpina
ox9 – ox.pl/~/ Może ksiądz tak powinien wyglądać?
ox10 – ox.pl/~/Pielgrzymka
ox11 – ox.pl/~/Pogrzeb
ox12 – ox.pl/~/ Przepłacone w kościele
ox13 – ox.pl/~/Rozwód
ox14 – ox.pl/~/ Wolność mediów w polsce (sic!) zagrożona
ox15 – ox.pl/~/ Zaproszenie na Komunię/Konfirmację
ox16 – ox.pl/~/Zbory.
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Koseła K., Polak i katolik. Splątana tożsamość, Wydawnictwo IFiS
PAN, Warszawa 2003.
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Różańska A., Religia jako płaszczyzna funkcjonowania stereotypów
w świadomości młodzieży pogranicza polsko-czeskiego, w:
T. Lewowicki, B. Grabowska (red.), Społeczności pogranicza
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w Cieszynie, Cieszyn 1996, s. 87–98.
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Sroczyńska M., Rytuały religijne w warunkach globalizacji, w:
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MEM (INTERNETOWY) JAKO
NOŚNIK NARRACJI O ŚWIECIE

PR ZEDMIOT I ZAŁOŻENIA BADAWCZE
OR AZ CEL ARTYKUŁU

P

rzedmiotem niniejszego artykułu jest mem (internetowy).
Uczyniwszy to zjawisko komunikacyjne przedmiotem zainteresowania, muszę sformułować trzy założenia. Po pierwsze,
założenie określonej relacji między memem (internetowym), traktowanym jako zjawisko komunikacyjne, a memem w ujęciu Richarda
Dawkinsa. Po drugie, założenie zasadności stosowania określonej
praktyki nazewniczej w odniesieniu do interesującego mnie internetowego zjawiska. Po trzecie, założenie statusu memu (internetowego)
w spectrum zjawisk komunikacyjnych.
Formułując pierwsze z tych założeń, muszę przypomnieć, że wyrażenie mem internetowy pochodzi od słowa mem1 w jego wąskim
rozumieniu jednostki informacji, która „wpływając na przebieg
określonych wydarzeń, przyczynia się do powstawania swoich kopii

1

Słowo mem zostało utworzone przez Richarda Dawkinsa od słowa gen dla określenia replikatora będącego „jednostką przekazu kulturowego” czy „jednostką
naśladownictwa” właściwą ludzkiej kulturze. Por. R. Dawkins, Samolubny gen,
tłum. M. Skoneczny, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, https://
obserwatorlaicki.files.wordpress.com/2009/12/richard-dawkins-samolubny-gen.
pdf (dostęp: 5.02.2019).
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w innych umysłach”2. Taki sposób rozumienia memu w niektórych
teoriach memetycznych pozwolił na zastosowanie tego słowa dla
określenia internetowego zjawiska komunikacyjnego. Najważniejszą
cechą wspólną konstruktu będącego wytworem teorii memetycznych
(memu) oraz określonego, specyficznego typu przekazu internetowego
(memu internetowego), która uruchomiła proces nazewniczy, była
zaraźliwość3. Konstatując za Agnieszką Kamińską oraz za Agnieszką
Śliz metaforyczny charakter relacji między memem (Dawkinsowskim) a memem internetowym4, za Śliz traktuję mem internetowy
jako przykład efektu fenotypowego memu (Dawkinsowskiego)5. Taki
sposób rozumienia memu jest dobrym punktem wyjścia do myślenia
o memie (internetowym) jako o zjawisku komunikacyjnym.
Drugie założenie dotyczy możliwości nazywania interesującego
mnie zjawiska nie tylko za pomocą wyrażenia mem internetowy
(powstałego od słowa mem powołanego do życia przez Dawkinsa),
lecz także za pomocą jednostki mem, będącej ekonomicznym skrótem tego wyrażenia. Dla uniknięcia nieporozumień wszelkie użycia
wyrazu mem w jego pierwotnym, zaproponowanym przez Dawkinsa
znaczeniu są w niniejszym tekście wyraźnie zaznaczane.
Trzecie założenie dotyczy statusu memu (internetowego) w spectrum zjawisk komunikacyjnych. Mem (internetowy) traktuję jako
gatunek medialny6. Za zasadne uważam zastosowanie do opisu wzorca
2

3

4
5
6

R. Brodi, Wirus umysłu, Wydawnictwo Ravi, Łódź 1997, s. 29 – za: A. Śliz, Demotywator – emblemat kultury uczestnictwa? (wokół problemów definicyjnych
memów oraz memów internetowych), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014,
nr 57, z. 1, s. 157.
Por. L. Babiel, Znaj swoje memy, 2010, http://motywdrogi.pl/2010/03/15/
znaj-swoje-memy (dostęp: 5.02.2019); M. Kamińska, Niecne memy dwanaście
wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011; M. Zaremba, Memy internetowe (2010–2011), „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2,
s. 61–62; A. Śliz, Demotywator…, op. cit., s. 156–157.
Por. M. Kamińska, Niecne memy…, op. cit., s. 61; A. Śliz, Demotywator…, op. cit., s. 154.
Por. A. Śliz, Demotywator…, op. cit., s. 156–157.
Przyjęcie perspektywy genologicznej w badaniach nad memem internetowym
postulowali m.in. Jakub Nowak (por. J. Nowak, Memy internetowe: teksty (cyfrowej)
kultury językiem krytyki społecznej, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Język mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2013, s. 227–238), Anna Gumkowska (por. A. Gumkowska, Mem – nowa
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gatunkowego memu metody zaproponowanej przez Marię Wojtak.
Według lubelskiej genolog w opisie wzorca gatunkowego, rozumianego jako „zespół reguł dookreślających najważniejsze poziomy
organizacji gatunkowego schematu, relacje między nimi oraz sposoby
funkcjonowania poszczególnych poziomów”7, należy uwzględnić
cztery aspekty: strukturalny, pragmatyczny, poznawczy i stylistyczny8.
Aspekt strukturalny – jak pisze Wojtak – dotyczy „kształt[u] ramy
tekstowej (zwłaszcza stop[nia] jej petryfikacji, a więc także otwartości
gatunkowej struktury), zasad[y] segmentacji, kolejnoś[ci] segmentów, relacj[i] między segmentami”9. W aspekcie pragmatycznym
mieszczą się „uwikłania komunikacyjne, a w szczególności obraz
nadawcy i odbiorcy oraz relacji między nimi, potencjał illokucyjny
wypowiedzi i jej podstawowe przeznaczenie komunikacyjne”10. Aspekt
poznawczy to dla Wojtak „tematyka i sposób jej przedstawiania (perspektywa oglądu rzeczywistości, wartościowanie i hierarchizowanie
składników świata)”11, a aspekt stylistyczny to w jej ujęciu „zbiór cech

forma gatunkowo-komunikacyjna w sieci, „Teksty Drugie” 2015, nr 3, s. 213–235),
Agnieszka Niekrewicz (por. A. Niekrewicz, Od schematyzmu do kreacyjności.
Język w memach internetowych, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów
Wielkopolski 2015), Paweł Sarna (por. P. Sarna, Memy w perspektywie retorycznej.
Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach” 2016, nr 3395, s. 123–147), Alina Naruszewicz-Duchlińska
(por. A. Naruszewicz-Duchlińska, [Nie]typowe memy – o wybranych cechach
i przejawach ewolucji gatunku internetowego, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura
(red.), Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor
Marii Wojtak, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2017, s. 251–264), Magdalena Steciąg (por. M. Steciąg, Memy Marty Frej:
hybryda medialna w publicystyce feministycznej, w: I. Hofman, D. Kępa-Figura
(red.), Współczesne media. Gatunki w mediach…, t. 2, op. cit, s. 265–276.
7 M. Wojtak, Genologia tekstów użytkowych, „Postscriptum” 2004–2005, nr 2–1 (48–
49), s. 164.
8 Por. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2004, s. 16–17; M. Wojtak, Genologia tekstów użytkowych,
op. cit., s. 164–165.
9 M. Wojtak, Genologia tekstów użytkowych, op. cit., s. 164.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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uwarunkowanych strukturalnie, zdeterminowanych pragmatycznie
oraz związanych z genezą użytych środków”12.
Uzasadnieniem wykorzystania metody analizy genologicznej
Wojtak są jej walory operacyjne: poddają się jej zjawiska komunikacyjne słabo normatywizowane, multimodalne13, mające „zróżnicowany status komunikacyjny”14. Takim zjawiskiem jest właśnie
mem (internetowy). Wyniki zastosowania tej metody do wstępnego
opisu wzorca gatunkowego memu internetowego przedstawiłam
w osobnym studium – (Интернет) – мем как новый медиажанр.
Постановка вопроса15. W niniejszym artykule interesującym mnie
aspektem wzorca gatunkowego memu (internetowego) jest aspekt
poznawczy. Mówiąc o poznawczym aspekcie memu, mam na myśli
odniesienie tej formy gatunkowej do rzeczywistości. Charakterystyka
tego aspektu obejmuje konieczność wskazania klucza stosowanego
przez twórców memów w oglądzie rzeczywistości. Wymaga zatem
odpowiedzi na pytania o tematykę memu (jako gatunku) i sposób
jej przedstawiania, czyli przyjętą w nim perspektywę oglądu rzeczywistości16. Wydaje się, że w opisie właśnie tego aspektu można
wykorzystać takie kategorie badawcze (i związane z nimi metody
analizy), jak medialny obraz świata czy narracja17.
12 Ibidem.
13 Por. np. E. Bolek, Plakat artystyczny – przekaz multimodalny, w: I. Hofman,

14
15
16

17

D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia
teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
M. Wojtak, Genologia tekstów użytkowych, op. cit., s. 162.
Por. D. Kępa-Figura, (Интернет)-мем как новый медиажанр. Постановка
вопроса, „Medialinguistics” (w druku).
Poznawczość memu traktuję zatem jako kategorię ontologiczną, a nie pragmatyczną. Poznawczość memu sprowadzona do pełnienia przez memy-realizacje
(oraz składające się z nich serie) funkcji informacyjnej lub do edukacyjnej roli
memów jako podzbioru tekstów kultury była przedmiotem zainteresowania
Krzysztofa Piskorza – por. K. Piskorz, Wartość poznawcza memów internetowych,
w: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wartości w mediach
– wartości mediów, t. 2, Wartości mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 197–209.
W publikacjach mieszczących się w nurcie JOS pojawiały się sygnały świadomości gatunkowych uwarunkowań JOS.
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Celem mojego artykułu jest zatem – po pierwsze – w s t ę pn a
charakterystyka aspektu poznawczego nowego gatunku wypowiedzi
nazywanego memem (internetowym) oraz – po drugie, podzielenie
się efektami w stę pne go [wyróżnienia – DKF] namysłu nad efektywnością zastosowania kategorii narracji w badaniach nad relacją
między mediami18 a rzeczywistością.

K ATEGORIA NARR ACJI W BADANIACH NAD
RELACJĄ MIĘDZY MEDIAMI A R ZECZY WISTOŚCIĄ

Wykorzystując pojęcie narracji do określenia relacji między mediami a rzeczywistością, nie traktuję jej jako kategorii potocznej,
czyli synonimu opowiadania (komuś o czymś), ani jako terminu
literaturoznawczego, nazywającego typ wypowiedzi monologowej. Nawiązuję do rozumienia narracji, wypracowanego w ramach
„zwrotu narratywistycznego” w humanistyce. Traktuję ją zatem jako
reprezentację świata, schemat poznawczy, czyli formę rozumienia
i ujmowania rzeczywistości, sposób widzenia świata19. Narratywiści, traktując narrację jako schemat poznawczy, uznają, że rodzajem narracji są „wszelkie formy aktywności duchowej i kulturowej
człowieka”20. Uznanie mediów (traktowanych jako metonimiczne
określenie jednokodowych i wielokodowych tekstów medialnych)
za formę aktywności duchowej i kulturowej człowieka prowadzi
18 Media traktuję tutaj jako metonimiczne określenie monokodowych i poliko-

dowych tekstów medialnych.
19 Odwołuję się do sposobu myślenia zaproponowanego przez narratywistów.

Przywołać tu mogę następujące stwierdzenia – [narracja to – DKF] „szczególn[a]
form[a] poznawczego reprezentowania rzeczywistości” (J. Trzebiński, Wstęp, w:
idem (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2002, s. 13); „podstawow[a] struktur[a] porządkując[a]
doświadczenie i rozumienie, (…) „ogóln[a] struktur[a] wiedzy lub ogóln[a]
struktur[a] poznawcz[a]” – por. A. Burzyńska, Idee narracyjności w humanistyce,
w: B. Janusz, K. Głodowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 29.
20 Por. A. Burzyńska, Idee narracyjności…, op. cit., s. 28.
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do potraktowania ich jako formy narracji o rzeczywistości. Rzeczywiście kategoria narracji bywa wykorzystywana w badaniach nad relacją
między mediami a rzeczywistością21. Wstępna akceptacja pomysłu
wykorzystania kategorii narracji do analizy memów (internetowych)
wiąże się z pragmatycznym aspektem wzorca gatunkowego memu.
Przestrzenią wspólną aspektu poznawczego i pragmatycznego jest
kategoria punktu widzenia. Mem nie jest gatunkiem, którego podstawową funkcją byłoby informowanie. Służy on do komentowania
rzeczywistości, a ten komentarz jest wynikiem przyjęcia przez nadawcę
określonego punktu widzenia oraz narzędziem wpływu na odbiorcę.

PROCEDUR A BADAWCZA

Analiza memów jako form narracji o rzeczywistości wiąże się
z koniecznością uwzględnienia kilku trudności. Po pierwsze, nie
ma ustalonej procedury interpretacyjnej przekazów medialnych,
do której badacz mógłby się odwołać, traktując te przekazy jako
narracje o rzeczywistości. Procedura ta musi zostać wypracowana,
a właściwie być wypracowywana, na potrzeby analizy różnorodnych
zjawisk komunikacji medialnej. Po drugie, wiele narracji medialnych
(w tym większość memów) przebiega z wykorzystaniem znaków werbalnych i niewerbalnych. Należy się zatem zastanowić nad sposobem
21 Teoria narracji traktowanej jako schemat poznawczy została zastosowana

do badań nad tekstami medialnymi m.in. w: J. Wasilewski, Opowieści o Polsce.
Retoryka Narracji, Headmade, Warszawa 2012; Narracyjność języka i kultury.
Literatura i media, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013; J.H. Kołodziej, Analiza narracyjna.
Przygotowanie projektu badań, w: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess
(red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Wydawnictwo ToC,
Kraków 2018. Praktyka ta wymaga szerszego opracowania, w którym zawarte
by zostało porównanie efektywności wykorzystania poszczególnych kategorii
badawczych (przede wszystkim kategorii narracji i kategorii obrazu świata)
do opisu relacji między mediami a rzeczywistością. W niniejszym niewielkim
studium nie ma miejsca na takie porównania.
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kodowania narracji i nad metodą opisu multimodalnego kodowania
narracji. Po trzecie, mem jest złożonym zjawiskiem komunikacyjnym. Stąd opis memu jako formy narracji o rzeczywistości wymaga
wzięcia pod uwagę ontologii memu (internetowego).
Sformułowane trudności są źródłem przyjęcia przeze mnie pewnych rozstrzygnięć i dokonania pewnych wyborów. Pamiętając,
że mem jest zjawiskiem ontologicznie złożonym, przedmiotem refleksji
uczynię serie memów i składające się na nie memy-realizacje oraz
wzorzec gatunkowy memu. Wypracowując metodę analizy memu
(internetowego) jako formy narracji o rzeczywistości, wezmę pod
uwagę jego (prototypowo) multimodalny charakter i ograniczę się
do analizy memów-realizacji (a co za tym idzie – serii memowych),
w których jednym ze sposobów kodowania jest słowo. Przyjmując,
że budowanie sensu danego przekazu odbywa się w relacji między
tym, co werbalne, a tym, co pozawerbalne, wykorzystam dwupoziomowe widzenie narracji werbalnej22. W niniejszym opracowaniu nie
rozstrzygnę wątpliwości dotyczącej charakteru narracji pozawerbalnej
– między innymi nie odpowiem na pytanie, czy w przypadku narracji
przekazywanej za pośrednictwem znaków wizualnych można mówić
o więcej niż jednym poziomie kodowania narracji.
Pierwszy poziom narracji, nazwany przeze mnie narracją zawartą
w języku, utożsamiam z obrazem świata utrwalonym w danym języku.
Uznając, że w języku zawiera się sposób widzenia świata przez twórców
i użytkowników języka, przyjmuję dwa kolejne założenia. Po pierwsze,
do konstruktów będących przejawem określonego sposobu widzenia
świata włączam kanon obowiązujących w danej kulturze wzorców
gatunkowych23. Po drugie, konstatuję narracyjny charakter sposobu
widzenia świata zawartego w języku. Z kolei drugi poziom narracji,
22 D. Kępa-Figura, Gatunek mowy „informacja” – czy to możliwe? w: M. Karwa-

towska, A. Siwiec (red.), Komunikacja. Tradycja i innowacje, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Chełm 2013, s. 222–236.
23 Tym samym odwołuję się do kategorii gatunkowego obrazu świata (por.
W. Sadowski, Fenomen narracji litanijnej wobec stereotypu gatunkowego litanii, „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 12, s. 193–220; E. Balcerzan, Literackość.
Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2013).
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czyli narracja przekazywana za pośrednictwem języka, określona
przeze mnie jako narracja snuta na kanwie języka, dotyczy planu
tekstów i wiąże się m.in. z realizacją wzorców gatunkowych.

MEM (INTER NETOW Y) JAKO FOR M A
NARR ACJI O R ZECZY WISTOŚCI – POZIOM
NARR ACJI SNUTEJ NA K ANWIE JĘZYK A
(TJ. NA K ANWIE SERII MEMÓW)

Czyniąc przedmiotem refleksji serie memów i składające się na nie
memy-realizacje, traktuję je jako formy narracji snutej na kanwie języka. Poziom narracji przekazywanej za pośrednictwem poszczególnych
serii memowych przypomina, że narracja, traktowana jako forma
poznawczego reprezentowania rzeczywistości (sposób rozumienia
rzeczywistości), charakteryzuje się określoną, „narracyjną” strukturą.
Pisząc o właściwości struktury narracyjnej, Jerzy Trzebiński stwierdza:
Ludzie w trakcie poznawania konstruują otaczające ich zdarzenia jako historie, czyli organizują napływające dane w takie
kategorie, jak: aktor, intencja, sposoby jej realizacji, przeszkody,
a także czas i miejsce zdarzenia 24;
osią konstrukcyjną narracji wydaje się zawsze współistnienie
intencji bohatera i komplikacji na drodze jej realizacji 25;
narracja opisuje bohatera z określonymi intencjami, który napotyka trudności w ich realizacji, a trudności te – w wyniku
zdarzeń toczących się wokół zagrożonych intencji – zostają
bądź nie zostają przezwyciężone26.
24 J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, w: idem (red.), Narracja

jako sposób rozumienia świata, op. cit., s. 31.
25 Ibidem, s. 14.
26 J. Trzebiński, Wstęp, op. cit., s. 14.
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Przyjmując, że seria memowa to seria egzemplarzy połączonych
tematem i intencją nadawcy oraz przyjętą przez niego perspektywą
poznawczą, bezpośredniej analizie poddam serie zamknięte na danym etapie rozwoju narracji. Będą to dwie serie – tematyką jednej
z nich jest wydarzenie oceniane negatywnie, drugiej – wydarzenie
oceniane pozytywnie.

USTAWA O OCHRONIE PR ZYRODY Z 16 GRUDNIA
2016 ROKU, CZYLI LEX SZYSZKO

Pierwsza z analizowanych serii nazwana została Ustawą o ochronie
przyrody z 16 grudnia 2016 roku (od poruszanego w niej tematu) oraz
Lex Szyszko (od nazwiska ministra ochrony przyrody, Jana Szyszki,
odpowiedzialnego za wprowadzenie ustawy). Ustawa ta pozwalała
właścicielom posesji wycinać rosnące na niej drzewa bez konieczności
uzyskiwania zgody. W wyniku tej ustawy zostało ściętych w Polsce
wiele drzew, chronionych przez wcześniejszą wersję Ustawy o ochronie przyrody. Ustawa z połowy grudnia 2016 roku oraz będąca jej
wynikiem wycinka drzew spotkały się z instytucjonalną krytyką
opozycji politycznej oraz krytyką części społeczeństwa polskiego.
Jedną z form manifestacji stosunku do nowej ustawy były właśnie
memy (internetowe). Serię wybraną do analizy reprezentować będą
wybrane memy-realizacje składające się na tę serię27:

27 Uczynienie przedmiotem analizy serii Lex Szyszko jest sygnałem spójności

rozważań dotyczących gatunkowego aspektu memu (internetowego), prowadzonych przeze mnie w niniejszym artykule oraz w (Интернет)-мем как
новый медиажанр. Постановка вопроса (Kępa-Figura, w druku), w którym
seria ta była egzemplifikacją bardziej ogólnych właściwości interesującego mnie
gatunku.
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staje się wizualnym symbolem ‘bezmyślnego niszczenia wartości’.
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Symbol ten można traktować jako tożsamy z kategorią ‘zniszczenia’.
Stosując do opisu narracji zachodzącej za pośrednictwem znaków
wizualnych spostrzeżenia dotyczące znaków werbalnych, można
uznać, że narracje przekazywane za pomocą tekstu multimodalnego
prowadzą do powstania narracji zawartych w memie (jako wzorcu
gatunkowym), których nośnikami są poszczególne znaki wizualne.
Podobny sposób myślenia odnajduję o Macieja Kawki, konstatującego
niesamodzielność sensotwórczą „fotografi[i] oraz wszelkiego rodzaju przekaz[ów] wizualn[ych]”28. Wydaje się, że obraz jako element
kodu komunikacyjnego nabiera symbolicznego charakteru w relacji
z elementami kodu werbalnego.

SUKCESY PIŁK AR ZA KR ZYSZTOFA PIĄTK A

Przykładem memów-realizacji oraz zbudowanej z nich serii memów,
które realizują narrację „pozytywną”, jest seria, którą można nazwać
Sukcesy piłkarza Krzysztofa Piątka. Memy tworzące tę serię są reakcją
na sportowe dokonania Krzysztofa Piątka po przejściu napastnika
polskiego klubu Cracovia jesienią 2018 roku do ligi włoskiej (najpierw do włoskiego klubu Genua, a stamtąd do Milano). Liczba
goli zdobytych przez Piątka uczyniła go bezpośrednim rywalem
napastnika Juventusu Turyn, Ronalda, w staraniach o tytuł króla
strzelców ligi włoskiej. Piątek stał się bohaterem nie tylko ligi włoskiej, lecz także polskich kibiców piłki nożnej29. Cieszy się wielkim
zainteresowaniem mediów. O poziomie zainteresowania Piątkiem
polskich kibiców świadczy kilkakrotny wzrost obrotów medialnego nadawcy sportowego Eleven Sports, mającego wyłączne prawa
do transmitowania meczów ligi włoskiej, a także (!) polskie memy
28 Por. M. Kawka, Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność

i perspektywy, „Media i Społeczeństwo” 2015, nr 5, s. 20.
29 Wśród memów, stanowiących egzemplifikację serii memowej Sukcesy piłkarza

Krzysztofa Piątka umieściłam mem-realizację, będący reakcją na gol zdobyty przez
Piątka podczas meczu Polska–Austria, otwierającego eliminacje do Mistrzostw
Europy 2020 roku. Gol ten zapewnił Polakom zwycięstwo (1:0). Mecz odbył się
21 marca 2019 roku, natomiast mem odnotowałam 24 marca 2019 roku.
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będące reakcją na sukcesy piłkarza. Przywołane poniżej memy-realizacje współtworzące serię memów Sukcesy piłkarza Krzysztofa
Piątka bazują na odapelatywnym charakterze nazwiska sportowca:
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starczenie pozytywnych emocji (dumy i radości) odbiorcom
medialnym = twórcom memów (intencja właściwa)
• Sposoby realizacji intencji przez W: niezwykłe dokonania
sportowe, przekraczanie granic możliwości własnych
• Czas historii: czas sukcesów Krzysztofa Piątka
piłkarza Krzysztofa Piątka jest dość specyficzna:
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• Miejsce historii: boiska, na których rozgrywane są mecze.
W narracji tej uwypuklona jest postać bohatera pozytywnego
(X), natomiast jego oponent (Y) istnieje jedynie w domyśle, jako
konieczny do tego, by X odniósł sukces. Co ciekawe, w analizowanych
przekazach wykorzystane zostały wypowiedzi w 1 osobie: MYŚLAŁEM, ŻE WCZORAJ BYŁ WTOREK; MAMO, DZIŚ NIE SPRZĄTAM.
Można je potraktować jako ujawnienie się narratora, który staje się
dodatkowym bohaterem opowieści, lub jako wypowiedź w imieniu
wspólnoty szczęśliwych kibiców, która świadczy o skuteczności starań
bohatera X w dążeniu do realizacji jego intencji.

MEM (INTER NETOW Y) JAKO FOR M A
NARR ACJI O R ZECZY WISTOŚCI – POZIOM
NARR ACJI ZAWARTEJ W JĘZYKU (W MEMIE)

Opisane narracje snute na kanwie języka pozwalają na przejście
na wyższy poziom uogólnienia. Wiele serii memowych realizuje
„negatywną” narrację na podobieństwo serii Lex Szyszko. Ich bohaterami są zazwyczaj politycy (np. Jarosław Kaczyński czy Donald
Tusk). Bardziej ogólną postać schematu narracyjnego realizowanego
w seriach memowych tego typu można ująć w następujący sposób:
• Bohaterowie: X – ‘wróg’, ‘ktoś (rzadziej coś), kto (co?) zagraża
czemuś wartościowemu’, ‘osoba nienadająca się na zajmowane
przez nią stanowisko’, Y – ‘coś cennego’, ‘aktualna wartość’
• Intencje bohatera X: zniszczenie Y
• Sposoby realizacji intencji przez W: aktualizowane w ramach
poszczególnych narracji szczegółowych
• Czas historii: bardzo bliski czasowi powstania danej narracji
• Miejsce historii: w przypadku polskich memów najczęściej
przestrzeń zdarzeń ważnych dla Polaków.
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Z kolei serie memów bazujących na narracji „pozytywnej” można ująć w kategoriach narracji o zwycięzcy, który jest jednym z nas
i walczy dla nas:
• Bohaterowie: X – ‘swój, czyli jeden z nas’, ‘zwycięzca’, ‘ktoś
zaskakująco dobry w tym, co robi’, ‘ktoś, kto odniósł sukces
mimo wielu przeszkód’, ‘ktoś, kto walczy o coś wartościowego’,
‘najlepsza osoba do pełnienia określonej funkcji, roli’, ‘ktoś, kto
w hierarchii wartości narratora stoi wyżej niż Y’, ‘ktoś, kto nas
bawi’; Y – rywal X
• Intencje bohatera X: pokonanie Y
• Sposoby realizacji intencji przez W: aktualizowane w ramach
poszczególnych narracji szczegółowych, przekraczanie granic
możliwości własnych, bycie lepszym niż
• Czas historii: bardzo bliski czasowi powstania danej narracji
• Miejsce historii: w przypadku polskich memów najczęściej
przestrzeń zdarzeń ważnych dla Polaków.
Odnalezienie wspólnego mianownika obu schematów narracyjnych zbliża nas do uogólnień dotyczących narracji wpisanej
we wzorzec gatunkowy memu (internetowego). Aspekt poznawczy
memu (internetowego) wiąże się ściśle z tematyką podejmowaną
przez poszczególne memy-realizacje (oraz składające się z nich
serie memów powiązanych tematycznie) i charakterem komentarza
zawartego w realizacjach poszczególnych memów. Zazwyczaj w memach poruszana jest tematyka aktualna. Memy powstają jako reakcja
na jednostkowe wydarzenie lub sekwencję powiązanych ze sobą
wydarzeń (por. np. Nie odkładaj macierzyństwa na potem, Krakowski
Smog, Wina Tuska, Igrzyska w Rio de Janerio – poznajmemy.pl), często
w kontekście konkretnej osoby (por. np. Duda w Chinach, Edmund
Janniger – Dzieciak z MONu, Liroy w sejmie, Internet obraża papieża,
Katarzyna Waśniewska – mama Madzi – poznajmemy.pl). Co ważne, aspekt poznawczy wzorca gatunkowego memu ściśle wiąże się
z jego aspektem pragmatycznym i stylistycznym. Memy wpisują się
w specyficzną narrację o rzeczywistości. Jej specyfika jest efektem
przyjętej przez nadawcę postawy dystansu wobec interpretowanej
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rzeczywistości30. Niezależnie od tego, czy rzeczywistość się nadawcy
podoba, czy nie, zostaje ona pokazana w sposób żartobliwy (z wykorzystaniem odpowiednich środków stylistycznych). Konstatacja
ta skłania mnie do uzupełnienia schematu narracji zawartej we wzorcu
gatunkowym memu (internetowego) o postać twórcy memu, który
ujawnia się, manifestując swój punkt widzenia rzeczywistości:
• Bohaterowie: X – ‘ktoś ważny (lub coś ważnego) dla podmiotu tworzącego lub wykorzystującego narrację’; Y – fragment
rzeczywistości ważny (bo wartościowy lub bo zagrażający X)
dla narratora; Z – twórca memu
• Intencje bohatera X: oddziaływanie na Y (i potencjalnie na Z)
• Sposoby realizacji intencji przez X: aktualizowane w ramach
poszczególnych narracji szczegółowych
• Czas historii: bardzo bliski czasowi powstania danej narracji
• Miejsce historii: w przypadku polskich memów najczęściej
przestrzeń zdarzeń ważnych dla Polaków.

ZAKOŃCZENIE, CZYLI PERSPEKTY W Y

Opis narracji snutych na kanwie języka pozwala na przejście na poziom narracji zawartej w języku. Czy opis narracji snutej na kanwie
poszczególnych memów i poszczególnych serii memowych pozwala
na uogólnienia dotyczące narracji zawartej we wzorcu gatunkowym
memu, to znaczy na uogólnienia dotyczące poziomu narracji zawartej
w języku? Wydaje się, że tak, jednak pełna charakterystyka narracji
tego poziomu jest możliwa jedynie jako wynik systematycznych,
szeroko zakrojonych analiz. Dopiero analiza reprezentatywnej próby
serii memowych może pozwolić na odpowiedź na pytanie o spójność
30 Wykorzystując kategorie, takie jak obraz świata czy punkt widzenia, odwołuję się

do nurtu lingwistyki kulturowej, która w Polsce reprezentowana jest m.in. przez
Ryszarda Tokarskiego (por. np. R. Tokarski, Światy za słowami, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013) i Jerzego Bartmińskiego
(por. np. J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006).
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narracji poszczególnych „przejawów istnienia” memu (internetowego)
oraz ostatecznie uzasadnić wybór kategorii narracji do omówienia
relacji między memem a rzeczywistością. Wnioski płynące z analiz
przeprowadzonych w niniejszym, niewielkim studium traktuję jako
motywację do prowadzenia dalszych prac nad poznawczym aspektem
memu (internetowego).
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ЗА НЕКОИ ЗНАЧЕЊА НА НЕГИРАНИОТ
ИМПЕРАТИВ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
И ВО ДРУГИТЕ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ

В

о современиот македонски јазик релативно често се употребува негативната форма на императивот или негираниот
императив. Оваа форма се прави со негацијата не која
вообичаено се јавува пред глаголите од несвршен вид, а во посебни случаи се употребува и со глаголи од свршен вид. Постои
можност за образување негиран императив и со синтаксичката
конструкција немој, немојт е + д а + глагол од несвршен или
свршен вид. Притоа основното значење на негираниот императив во македонскиот јазик, како и во другите словенски јазици,
е искажувањето забрана, т.е. прохибитив. Употребата на свршен
вид со негиран императив ја претвора забраната во застрашување,
заканување или предупредување на неповолни реакции или
последици за оној кому му е упатена таквата порака – Не појди,
ако смееш! Ај, не појди, па ќе видиш што ќе те снајде!
За значењата на негираниот императив во современиот македонски јазик пишувале Блаже Конески и Кирил Конески. Според
нив бројот на свршените глаголи што се употребуваат со негиран
императив е прилично ограничен и се сведува главно на неколку
глаголи кои се јавуваат во ваков контекст: даде, убие, биде, рече,
умре, стапи, изгори се, набодни, стори итн. Некои од овие глаголи можат и речиси целосно да се лексикализираат, како на пр.
Не дај боже/ недај боже/ недајбоже со значење искажување желба
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да не се случи нешто лошо, несакано, непожелно: Не дај боже
да се разболиш, тешко тебе! Некои од овие глаголи влегуваат
во состави на некои фразеолошки изрази или пословици: не речи
двапати, не умри магаре до зелена трева.
Во својата Граматика на македонскиот литературен јазик
Блаже Конески дава примери со употреба на свршени глаголи
во негиран императив со кои, всушност, се добива ефект или
значење на застрашување на соговорникот: Ајде не земи го,
па ќе видиш што ќе ти направам! – Не дојди, па ќе видиш што
те чека! 1. Стилистичката мотивираност на ваквите изрази
е мошне силна и со нив се искажува зголемен ефект на застрашувањето во однос на истото значење искажано само со услов:
Ако не го земеш, ќе видиш што ќе ти направам! – Ако не дојдеш,
ќе видиш што те чека! Сметам дека стилистичката вредност
на ваквите реченици е поголема од онаа на обичните условни
реченици и дека поради тоа тие се потенцијално мошне интересни за да се постигне посилен ефект од оној што го нуди
обичната условна реченица.
Слична е ситуацијата и со примерите од типот: Цело лето
ти работи, па ти не плати му(ако можеш)2. И во ваквите случаи значењето на пораката е дека, всушност, мора да се регира
позитивно, т.е. на работникот мора да му се плати, односно.
не може да не му се плати.
Негираниот императив се употребува и во искази со кои
се искажува некакво предупредување или опомена, потсетување
на соговорникот. К. Конески смета дека ваквата употреба на негираниот императив од свршени глаголи не е обична во македонскиот јазик, иако наведува примери од делата на К. Чашуле:
Не з аборавете, ако дозволите – јас бев испраќан на два пати
на највисоки политички училишта? – Сокријте го нејзиниот

1
2

Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1967,
s. 416.
К. Конески, Употребата на негиран императив од перфективни глаголи
во македонскиот јазик, „Македонски јазик” 1972, t. 23, s. 129.
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труп и н е д о з в о л е т е никој да разбере дека си ги пресекла
вените3.
Негираниот императив мошне често се употребува во јазикот
на дневниот печат и тоа најмногу во текстовите на рекламите и огласите, во разни написи со совети од најразличен вид
или текстови кои содржат некакви упатства и препораки или
предупредувања. Таков карактер (кратки совети, препораки
и предупредувања) имаат и текстовите во хороскопите објавувани во дневниот и во ревијалниот периодичен печат.
Ваквите текстови се мошне чести во македонскиот јазик,
а со слична фреквентност се среќаваат и во сите други словенски јазици. Тоа е основната и главна карактеристика на ваквите текстови во сите словенски јазици. Во тој поглед меѓу
нив нема поголеми разлики. Па сепак, дури и со лесно читање
и без подлабоки анализи може да се забележат извесни разлики
меѓу словенските јазици во поглед на присутноста на формите
со негиран императив во текстовите со ваков карактер.
Во македонскиот јазик во текстовите на рекламните објави
во печатот прилично често се употребуваат императивните
форми. Со малку намалена честота се употребуваат и формите
со негиран императив. Таквите пораки во себе содржат обично
с о в е т или п р е по р а к а : Н е ј а п р о п у ш т а ј т е можноста!
Н е п р о п у ш т а ј т е ј а можноста да освоите вредни награди
со…; Започнаа летните попусти во… Н е п р о п у ш т а ј т е !
Сега н е б р з а ј т е , извадете документи кога Вам Ви одговара!
Не дозволувај да те возат…; За одмор без проблем – не одете
без синопен; Не чека ј, твојот иден најдобар пријател те очекува во еден од нашите салони; И не заборавајте, зборувате
за 0 ден./мин. во мрежата на…
С ов е т и т е и п р е пор а к и т е се мошне чести во написите
кои содржат популарни здравствени совети: Н е к а з н у в а ј т е
с е поради малото уживање во колачот…; Н е у ни шт у в а ј т е
ме, ве молам! Не шокирајте го организмот; Не пијте лекови
3

К. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, op. cit., s. 131.
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на своја рака. Пораките со најразлични совети или препораки
се среќаваат и во текстовите во дневниот печат или во ревијалните модни списанија. Можат да се однесуваат на совети упатени до младите, а може да се однесуваат и на сите возрасни
групи: Не лепете ја чантата за уво секогаш кога ќе слушнете
дека ѕвони телефон; Н е т р ч а ј т е по ѓезвето секогаш кога
ќе се случи нешто непријатно; Не излегувајте на места каде
што навистина можете да си го слушнете сопствениот глас;
Наместо да љубоморите, не пијте, не пушете и работете
повеќе; Не оставајте впечаток дека сте отсутни од домот;
Никогаш н е п р а ќ а ј т е ваша слика (или нешто друго) некому
преку е-пошта, освен ако вашите родители не го одобрат тоа;
Избори се! Н е м о л ч и ! ; Н е з а н и м а в а ј с е со политика: Спиј,
работи, молчи и јади. Некои пораки имаат карактер на пови к
и л и п о т с е т у в а њ е : Н е з а б о р а в а ј т е да ја пополните вашата ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА (образец „ПДД-ГДП”).
Понекогаш негиран императив може да се најде и во насловот
на некоја книга: „Н е г у б е т е г и нервите поради ситниците
во љубовта”.
Негиран императив има и во текстовите со п ред у п ред у ва ња
отпечатени на кутиите со цигари: Заштитете ги децата:
н е д о з в о л у в а ј т е да вдишуваат чад. Пораки со совети кои
можат да имаат и карактер на предупредување може да се сретнат
и во друг тип текстови во дневниот печат: Не ги вознемирувај
граѓаните; Н е м е в а д и од памет; Н е к р е в а ј паника;
Не очеку ва ј те воодушевување.
Како што може да се види од наведените примери во сите
случаи глаголите употребени во формите на негиран императив
се од несвршен вид. Единствениот пример со глагол од свршен
вид има во примерот: Не биди коцкаст, забавата е во кругот!
Меѓутоа и овој глагол во македонскиот јазик, иако во основа
се дефинира како свршен, може во определени случаи да се реализира како глагол од несвршен вид4.
4

К. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, op. cit., s. 121.

За некои значења на негираниот императив во македонскиот јазик

195

Во текстовите на хороскопите објавувани во дневниот
и во ревијалниот печат мошне често се употребуваат формите
на давање совети или препораки, а нешто поретко и предупредувања. Таквите совети, препораки или предупредувања често
се изразуваат преку императивните форми како во нивната
позитивна така и во нивната негативна форма. Негираниот
императив е практично една од вообичаените форми на изразување содржини со карактер на совет, препорака или предупредување: Н е п р е т е р у в а ј т е со премногу работа, одвојте
малку време за прошетка и релаксација со саканата личност;
Не драматизирајте. Работите полека ќе си дојдат на свое
место; Не консумирајте ладни напивки; Не заморувајте
се со семејните проблеми…; Ако почетокот не ве радува многу,
н е г у б е т е трпение и верба; Н е н а д е в а ј т е с е многу на романтични вечери и сентименталности; Н е о б и д у в а ј т е
се да ја подобрите состојбата на нелегален начин; Не чекајте
до последниот момент…; Не се тревожете на приговорите
на семејството; Н е с е з а д о в о л у в а ј т е со второ место…;
Не двоумете се да побарате помош… За разлика од другите
текстови во хороскопските текстови многу почесто се среќаваат
примери на негиран императив со формите не мој, не мојт е :
Немојте да дозволите тоа да се одрази на вашиот однос со соработниците; Немојте да паничите, бидејќи стравот може
само да ве блокира; Немојте премногу да се оптоварувате;
Н е м о ј т е тврдоглаво д а ј а к о м п л и ц и р а т е работата;
Немојте да го менувате мислењето; Немојте да бидете
изненадени; Н е м о ј т е д а п р е д в и д у в а т е неизвесни ситуации…; Н е м о ј т е д а з а б о р а в а т е на насмевката; Не м о ј т е д а с е з а ч у д и т е кога околината ќе почне да ве озборува
и да ве избегнува; Немојте да се испровоцирате… Од наведените избрани примери може лесно да се заклучи дека во ваквите примери се можни и двата вида, што е и очекувано со оглед
на практиката во современиот македонски литературен јазик5.
5

К. Конески, Значењата на императивот во македонскиот јазик, „Македонски
јазик” 1974, t. 25, s. 164.
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Во поглед на значењата се среќаваат веќе спомнатите значења
на совети, препораки и предупредувања.
Во бугарскиот јазик во текстовите со сличен карактер
во кои се искажува некаков совет, препорака или предупредување исто така честа е употребата на негиран императив:
Н е с е п р и т е с н я в а й т е да повикате стюардесите и стюардите…; Н е п у ш е т е в тоалетните, които са оборудвани
с датчици за дим; Н е с е с ъ г л а с я в а й т е да пренасяте чужд
багаж; Не оставяйте багажа си без надзор; Не прекалявайте
с тежката храна и не пийте твърде много алкохол или кафе
вечерта преди полета; Не се поддавайте ! Слично е и во текстовите на хороскопите, во кои императивните форми со значење
на совет, препорака или предупредување се мошне чести и тоа
како позитивната така и негираната форма на императивот.
Фреквнтноста на негираните форми е малку помала, но употребата, сепак, покажува голема фреквентност и на негираниот
императив: Не да ва йте съвети и н е ок а з в а й т е подкрепа;
Н е п р е н е б р е г в а й т е никакъв въпрос; Н е с е п о д д а в а й т е
на изкушението; Не предприемайте емоционални постъпки;
Не насилвайте събитията; Не се опитвайте да флиртувате; Не се увличайте по химери и фантазии; Не раздавайте
справедливост; Не се лиша ва йте от радостта да върнете
на близки хора куража за работа; Не из п у с к а й т е от поглед
дории малките детайли; Н е д о п у с к а й т е разочарование;
Не се з атва ряйте.
Од собраниот и анализираниот материјал од дневниот печат
и од други изданија може да се заклучи дека и во бугарскиот
јазик во негираниот императив доминантно е присутна основната форма на негиран императив. Што се однесува на изборот
на глаголскиот вид може да се забележи апсолутна доминација
на несвршениот вид.
За разлика од македонскиот и бугарскиот јазик во српскиот
јазик сликата за употребата на негираниот императив во истородни текстови е нешто поинаква: Маме, н е п а н и ч и т е !;
Не пропустите пет нових прича; Не пропустите прилику
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да обрадујете своју породицу… Примерите од хороскопските текстови покажуваат исто така поинаква слика во однос
на македонскиот и бугарскиот јазик: Не дозвољавајте да вас
други у било чему спутавају; Н е о с л а њ а ј т е с е на подршку
других; Не одлажите решавање правих и имовинских питања;
Н е ф о р с и р а ј т е развој ситуације…; Н е н а м е ћ и т е своје
мишљење ауторитативно; Н е у с т р у ч а в а ј т е с е да, на време, тражите оно што желите; Н е о д у с т а ј т е од реализације започетих послова; Не улазите у разговор о прошлости;
Не будите превише захтевни; Не дозволите да вас савлада
осећај меланхолије и инфериорности. Како што се гледа од примерите, во српскиот јазик веќе се појавуваат примери и со свршен
вид. Прашањето за нивната фреквентност треба да се истражува
врз поголем корпус, но она што и вака може да се констатира
е дека употребата на свршениот вид во ваквите конструкции
е можна и дека тоа не е воопшто некаква случајност.
Во хрватскиот јазик, според собраниот материјал, негираниот
императив има поголема фреквенција: N e z a b o r a v i t e usne,
dlanove i stopala; Ne odgađaj užitak, dođi po dobitak; Ne uzimajte
droge i ne pretjerujte s alkoholom; Ne upuštajte se u takvo što pod
pritiskom; Ne ulijećite naslijepo u situaciju; Zato ne zaboravite
u kofere staviti proizvode…; N e t r o š i t e snagu…; N e r a z m i š l j a j
o svom tempu; Ne pri ti šći te – opustite jezik…; Za najbolju cijenu
ne t r eba te se odreći kvalitete!
Впечатливо е за материјалот собран од хрватските весници,
неделници и ревии релативно почестото присуство на примери
со свршен вид. За нас, засега, тоа е само сигнал дека на ова прашање треба да му се обрне дополнително внимание и поопсежно
истражување: N e p r o p u s t i akciju 24 sata i tiska ususret derbija!
N e p r o p u s t i t e obiteljske novine; N e d o p u s t i t e mu da se zaigra;
N e obaz i ri te se na prepreke jer ćete uz malo takta ostvariti cilj.
Најзападниот јужнословенски јазик, словенечкиот, покажува
поинаква слика во однос на другите јужнословенски јазици:
Ne dotikajte se mojih nožev; Ne ustavite se pred odtenki, ki jih
niste vajeni; N e s p r e g l e j t e svetovnih trendov!; N e z a m u d i t e
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predstav na Mali sceni MGL; Ko izgubite ključe, n e i zg u b i te glave;
Ne prezrite! Ne prodajte se! Од наведените примери може лесно да се заклучи дека во словенечкиот јазик доминира употребата
на свршениот вид од глаголите во нивната негирана императивна
форма. Во текстовите на хороскопите во словенечкиот јазик
исто така е честа употребата на негираниот императив со истите
значења на препорака, совет или предупредување: Prihodnji teden
raje ne jemljite vajeti v roke v vsakem trenutku…; Ne prelagajte
slabega počutja in negativizma na druge ljudi; N e i z g u b i t e boja
sedaj…; Ne čudite se! Ne zamudite priložnosti obuditve preteklih
prijateljskih odnosov. Во поглед на употребата на глаголскиот вид
соодносот меѓу свршениот и несвршениот вид и овде е во полза
на свршениот вид до тој степен што дури може да се зборува
и за доминантна употреба на свршениот вид.
Материјалите собрани од словачки извори покажуваат прилично честа употреба на формите на негираниот императив со познатото значење давање совет, препорака или предупредување:
Nezabúdajte na základné zásady používania kariet; Nenechajte
svoje oči starnúť; Nepodceňujte neutíchajúcu bolesť vášho podbrušia;
N e p r e m e š k a j t e 20% zľavu na predplatnom; N e p r e h l i a d n i t e
detaily!; Nebojte sa lekára; Neplať viac!; Netrpte!; Nebuďte sivou
myškou letnych nocí!; Ak máte viac kariet, n e d r ž t e ich na jednom
mieste; N e z v e r e j ň u j t e číslo karty. Во текстовите на хороскопите и во словачкиот јазик, како и во другите словенски јазици, негираниот императив е застапен мошне често: Spoliehajte
sa sám na seba, no n e z a b u d n i t e počúvať, čo vraví na situáciu…;
Nezahrávajte sa s citmi niekoho, komu na vás záleží; Nezľaknite
sa, ak nepôjde sprvu všetko ľahko. Nevzdávajte sa, zachovajte pokoj;
Nepreceňujte sa zdravotne ani pracovne; Neuverte tomu, že jeho
láska je samozrejmosť; N e n a l e ť t e podvodnikov…; N e p r e ž e ň t e
to s ospevovaním novej situácie…; Neriaďte sa jej prvou reakciou…;
Nesnažte sa byť vždy dokonalé; Nedajte sa zatiahnuť do zbytočnych
rizik… Од наведените примери собрани од словачкиот печат
може лесно да се заклучи дека двата вида се практично во рамноправна употреба.
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Во чешкиот јазик негираните императивни форми се исто така
чести во текстовите на медиумите со рекламен и советодавен
карактер, како и во текстовите на хороскопите кои исто така
содржат совети, препораки и предупредувања: N e v y p í n e j t e
terminály…; N e v á h e j t e , již prodáno 45% bytů; N e z a p o m e ň t е !
Во текстовите на хороскопите ваквите форми се мошне чести
и во тој поглед чешкиот јазик не се разликува од другите словенски јазици: Nebojte se ostřejších střetů; Nesnažte se nĕčeho
dosáhnout hned a za každou cenu. N e s p o l é h e j t e jen na šťastnou
náhodu…; Netrhejte žádnou smlouvu, nerušte uzavřené dohody;
Nehrňte se bezhlavĕ do nĕčeho, o čem toho moc nevíte; Neplýtvejte
časem a penĕzi…; Ve všedních dnech n e l i t u j t e času ztraceného
bĕháním po úřadech…; Když nĕco chcete, n e s t y ď t e s e vyjádřit
to nahlas; Sny nepodceňujte, předtuchy neumlčujte. Наведените
примери од чешкиот јазик покажуваат дека е можна употребата
и на двата вида, но со изразита доминација на несвршениот вид.
Се разбира дека и во овој случај е неопходен поголем корпус
од анализирани примери за да може да се изведе попрецизен
заклучок.
Полските весници и ревијални изданија даваат мошне богат материјал со примери во императив меѓу кои има и многу
примери со негиран императив, иако тие се нешто поретки
од обичниот имератив. Карактерот на императивните форми
е ист како и во другите словенски јазици, т.е. содржински тие
содржат совет, препорака или предупредување: Nie trać głowy!
N ie licz już na bezkarność…; Ni e za p om i n a j o nakryciu głowy;
N i e w y r z u c a j starej nawigacji; N i e d ź w i g a j ciężkich zakupów;
Nie idź na kompromis; Nie podniecaj się…; Nie marnuj czasu
w kolejkach; N i e z m a r n u j swojego 1%. Според очекувањата
негираниот имперфект и во полските хороскопи мошне често
се користи при искажувањето порака со совет, препорака или
предупредување: Uważaj na sprawy zawodowe – nie odkładaj tych
ważnych na potem; Nie nadużywaj kawy ani alkoholu; Teraz nie
s z u k a j na siłę nowych znajomych; N i e m a r t w s i ę o stan swoich
finansów; N i e w y g ł a s z a j nieprzemyślanych opinii; N i e b ó j s i ę
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odważnych decyzji; N i e p r ó b u j ich unikać, ale zmierz się z nimi;
Mimo wszystko nie pracuj ponad własne siły; Nie bądź jako pies.
Како што се гледа од наведените примери во полскиот јазик
се можни и двата вида во формите на негираниот императив.
Сепак, може да се забележи дека несвршениот вид е далеку
почесто во употреба во споредба со свршениот вид.
Како и во другите словенски јазици примерите со негиран
императив во ваков вид текстови е честа појава и во рускиот јазик.
Нивниот карактер по својата содржина е исто така истоветен
како и во другите анализирани словенски јазици и вообичаено искажува некаков совет, препорака или предупредување:
Не пишите список продуктов на бумаге…; Если болезнь норовит
вас свалить – не сдавайтесь, вовремя к врачу обращайтесь;
Н е с п а с а й т е – любите; Обращайтесь, н е с т е с н я й т е с ь !
Н е г о р ю й ! Н е у д и в л я й т е с ь ! Н е п е р е п л а ч и в а й т е за лекарства!!! Не упускайте возможности совершать покупки…;
Н е б у д и т е спящую собаку; Н е п о л ь з у й т е с ь в номере…;
Не забывайте выключить телевизор; Не бросайте сигареты…; Не курите в постели – это опасно; Не оставляйте без
присмотра…; Никогда не накрывайте включенные торшеры…;
Не поддавайтесь панике! Не будьте слепы! Не забудьте
максимально подробно и разборчиво указать свой адрес. Од наведените примери од текстовите употребени во разни реклами,
упатства, советодавни написи и др. може да се види дека во рускиот јазик се употребуваат и двата вида, со тоа што несвршениот
вид доминира по својата честота, за разлика од свршениот вид
кој е многу поретко употребуван.
Во текстовите на хороскопите во рускиот печат исто така
се појавуваат приличен број од примери со негиран императив: Поэтому н е у п у с к а й т е возможности…; Только
не перестарайтесь с экспериментами; Но не питайтесь
добиться этого посредством давления на партнера;
Н е с т е с н я й т е с ь обращаться к ним за помощью; Ни в коем
случае не останавливайтесь на полпути; В мае не делайте
серьезных косметических процедур; Если делаете ставку
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на спортзал, не перегружайте спину…; Не задевайте слабаков; Не отказывайтесь от новых проектов; Не доверяйте
заманчивым предложениям; Н е п р и н и м а й т е в одиночку решения о покупках; Н е п р о п у с т и т е выгодный контракт.
Анализираните примери го потврдуваат заклучокот наведен
погоре дека во рускиот јазик доминантен е несвршениот вид
во ваков контекст и со вакво значење.
Од направената анализа може да се заклучи дека во словенските јазици во ваков контекст и со значење давање некаков
совет, препорака или предупрадување, практично доминантен
е несвршениот вид. Сепак, меѓу словенските јазици постојат
и разлики, особено околу употребата на свршениот вид во негираниот императив. Ако почнеме од македонскиот јазик во кој
доминантен е невршениот вид додека свршениот е практично
исклучен, а двата вида се појавуваат почесто кај формите на негираниот императив образувани со немој, немојте , ќе видиме
дека во бугарскиот јазик имаме речиси идентична ситуација
со доминација на несвршениот вид. Меѓу јужнословенските
јазици веќе во српскиот јазик се појавува употреба на свршениот вид, иако доминантен е несвршениот вид. Употребата
на свршениот вид се зголемува во хрватскиот јазик, а најголема
и практично доминантна е во најзападниот јужнословенски
јазик, во словенечкиот.
Меѓу западнословенските јазици се изделува словачкиот
јазик во кој двата вида се во рамноправна употреба. За разлика
од него во чешкиот и во полскиот јазик во употреба се двата
вида, но сепак со доминантна употреба на несвршениот вид.
Слична е и состојбата во рускиот јазик кај источнословенските
јазици, т.е. во употреба се двата вида, но со изразита доминација
на несвршениот вид.
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TRADYCJA I INSTYTUCJE
KULTURY JAKO WYZNACZNIK
TOŻSAMOŚCI MACEDOŃSKIEJ

W

przekonaniu autorki artykuł do księgi jubileuszowej
winien być hołdem złożonym badaczowi-lingwiście,
który w swoich naukowych dociekaniach niejednokrotnie
podnosił zagadnienia związane z językiem macedońskim w szerokim
kontekście uwarunkowań socjolingwistycznych, a odnosząc się szerzej
do przekazu językowego, literackiego i symbolicznego, badał także
amerykański i polski dyskurs prasowy o Macedonii1. W związku
z tym powinien odnosić się do pewnych punktów stycznych z polem
badawczym Jubilata. Te natomiast stanowi macedońska przestrzeń.

1

M. Kawka, Studia konfrontatywne i tekstologiczne: polski–macedoński, Wyższa
Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków
1994; idem, Македонистички дискурси. Јазик – стил – текст, Институт
за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје 2015; idem, Macedonian
discourses: text, linguistics and pragmaties, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016; M. Kawka, P. Płaneta, Dyskursy o Macedonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013; Pomijam tu liczne artykuły
i naukową redakcję tomów poświęconych problematyce macedonistycznej.
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WPROWADZENIE

W artykule podjęta zostanie próba przekrojowego ujęcia problematyki macedońskiej tożsamości2 poprzez odniesienia do najważniejszych
wydarzeń i zjawisk kultury kształtujących i utwierdzających istnienie
współczesnego państwa macedońskiego, które całkiem niedawno
miało się uporać z kontrowersyjną kwestią przyjęcia nowej nazwy
– Republika Północnej Macedonii3. Założonym celem jest skrótowe
ukazanie instytucji kultury i nauki w Macedonii oraz osób, które
w erze nowożytnej wywarły wpływ na kształtowanie i umacnianie
macedońskiej tożsamości narodowej. Takie podejście do kwestii tożsamościowych byłoby jednak niemożliwe w oderwaniu od historii kraju,
którego jedną czwartą stanowią inne etnosy z dominującą większością
Albańczyków. Wskazanie wybranych instytucji, inicjatyw służących
wsparciu i kształtowaniu macedońskiej tożsamości oddziałujących
na współczesne państwo macedońskie, wymaga jednak spojrzenia
wstecz i odniesienia się do pewnych zjawisk historycznych i postaci,
które odcisnęły trwałe piętno na poczuciu tożsamości narodowej jego
mieszkańców. Siłą sprawczą przemian dokonujących się w przestrzeni
macedońskiej pozostaje Blaže Koneski (1921–1993) – językoznawca,
pisarz, tłumacz, historyk literatury – człowiek instytucja. Rozpatrywanie zagadnień współczesnych od czasu powstania państwa
2

3

Rozumienie pojęcia odnosić się będzie do jej różnych aspektów: jako tożsamości
regionalnej, etnicznej, kulturowej i narodowej. Zob.: M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Kulisi naszych czasów. Między ciągłością a zmianą – metamorfozy
tożsamości indywidualnych i zbiorowych, w: L.M. Nijakowski, (red.), Etniczność,
pamięć, asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, s. 18–37.
Parlament Macedonii 11.01.2019 przegłosował poprawkę do konstytucji, która
zakłada zmianę nazwy państwa na Republikę Macedonii Północnej. Był to warunek konieczny umożliwiający Macedonii wejście do struktur UE i NATO. Dla
przegłosowania poprawki, wymagane było wsparcie dwóch trzecich posłów.
Poparło ją 81 osób z liczącego 120 parlamentu. Głosowanie zbojkotowała opozycyjna Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna
Partia Macedońskiej Jedności Narodowej, która sprzeciwiała się porozumieniu
z Grecją. Macedonia. Parlament przegłosował poprawkę zmieniającą nazwę
państwa, https://www.wprost.pl/swiat/10182979/macedonia-parlament-przeglosowal-poprawke-zmieniajaca-nazwe-panstwa.html (dostęp: 11.02.2019).
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macedońskiego w ramach federacji jugosłowiańskiej w roku 1944,
ukazujących znaczenie literatury i instytucji kultury dla utrwalania
tożsamości macedońskiej, nakazuje jednak przynajmniej skrótowe
odniesienie się do macedońskiego przywiązania do literatury i tradycji4
przypisywanej jeszcze cyrylometodejskim źródłom piśmiennictwa
słowiańskiego, szkole ochrydzkiej5, przypomnienie o pięciowiekowym panowaniu osmańskim na terytorium macedońskim oraz
o XIX-wiecznym budzenia się macedońskiej tożsamości. To wówczas
wyróżnikami stawały się elementy kształtujące naród, dla którego
bytu niezbędne stawały się zarówno wspólna kultura, język, religia,
historia, jak i pochodzenie etniczne.

M ACEDOŃSK A PR ZESZŁOŚĆ

Na ziemiach macedońskich procesowi samoidentyfikacji słowiańskiej i prawosławnej ludności towarzyszyło sygnalizowanie poczucia
przywiązania do miejsca. Znalazło to odzwierciedlenie w przybieraniu
nazwiska „Macedoński” („Makedonski”, „Makedonec”), co stawało się
elementem identyfikującym w większej, zróżnicowanej zbiorowości.
Nazwa własna w zróżnicowanym etnicznie społeczeństwie ujawniała
wartości, aspiracje, a także podziały na „swoich” i „obcych”. Obierany przydomek „macedoński” stawał się tożsamy ze „słowiański”
i określał terytorialny rodowód mieszkańców ziem macedońskich
wśród pozostałych ludów Półwyspu Bałkańskiego. Przynależność
ta była zwykle podkreślana w opozycji do tego, co greckie, tureckie,
zachodnie, a tym samym obce cywilizacyjnie. Niektórzy, jak autor rękopiśmiennego przekładu aleksandreidy, w której utożsamił

4
5

Ѓ. Поп-Атанасов, Македонска книжевна традиција, Институт за македонска
литература, Скопје 2001.
Д. Пандев, Слова за свети Климент Охридски, ПНВ Публикации, Скопје 2017.
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antycznych Macedończyków ze Słowianami, jeszcze w 1810 roku
określał się jako „naddunajski Bułgar macedoński”6.
Narastające poczucie własnej tożsamości znajdowało oparcie
w toposie ziemi rodzinnej i przyczyniło się do włączenia – poprzez
miejsce urodzenia – postaci związanych z ziemiami macedońskimi
do własnego dziedzictwa. W takim właśnie kontekście zaczęto przywoływać bohaterów tworzonego panteonu narodowego – z Aleksandrem
Wielkim jako władcą, któremu w XIX wieku przypisywano słowiańskie
korzenie, wywodzącymi się z Salonik św. Cyrylem i Metodym7, czy
św. Klimentem8. Przez nawiązywanie do odległej tradycji wielkich
przodków wskazywano na przynależność do świata chrześcijańskiego
i eksponowano swoje znaczenie w rodzinie narodów słowiańskich9.
Ideolodzy niezależnej Macedonii stali na stanowisku, że język, którym
się posługiwali, stanowi bezpośrednią kontynuację języka stworzonego przez Cyryla i Metodego. W zachowanych dokumentach z dumą
podkreślali ich rodowód, przypominając, że również wszyscy żyjący
w XIX wieku Słowianie macedońscy pochodzą z terenów, na których
wychowywali się święci bracia.
Dla macedońskiej tożsamości znaczące okazały się decyzje związane z przywróceniem Bułgarom w 1870 roku niezależnego od Cerkwi greckiej Egzarchatu oraz postanowienia kongresu berlińskiego
w 1878 roku. Wbrew ustaleniom traktatu preliminaryjnego w San
6

7
8

9

Odnoszę się do tych kwestii w monografii Aleksander Wielki a macedońska idea
narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy,
Warszawa 2004, s. 65.
И. Велев, Свети Кирил и Методиј, рамноапостоли и сесловенски
просветители, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Skopje 2016.
Ѓ. Иванов, Пораките на Св. Климент Охридски. Говори и беседи по повод
1100 годишнината од упокојувањето на Св. Климент Охридски, Национална
и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Скопје 2017.
Doskonałym przykładem tego procesu jest pierwsza macedońska praca historiograficzna, której autor G. Pulevski, przywołując wielkie postacie macedońskiej
historii, jako macedońskie i słowiańskie, włączył nawet jedną z aleksandreid
do treści swej monografii. Por.: Ѓ.M. Пулевски, Славјанcко-маќедонска општа
историја, подгот. Б. Ристовски, Б. Ристовска-Јосифовска, Скопје 2003. Wydzielona z tekstu, opublikowana odrębnie Maкедонска Александрида, подгот.
и транслитерација Б. Ристовски, Б. Ристовска-Joсифовска, Македонска
академија на науките и уметностите, Скопје 2005.
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Stefano, które zakładały, że Bułgaria otrzyma terytorium od Dunaju
do Morza Egejskiego i od Morza Czarnego do Jeziora Ochrydzkiego,
podjęte postanowienia okrajały bułgarskie terytorium10. Bułgarom,
po pięciu wiekach osmańskiego panowania, przywrócono ograniczoną państwowość, nadal pozostawiając słowiańską ludność ziem
macedońskich pod władzą turecką i dominacją greckiej Cerkwi11.
Ta decyzja poskutkowała przekształcaniem się macedońskiej świadomości terytorialnej i etnicznej w kierunku rozwijanej konsekwentnie
własnej tożsamości narodowej. Proces ten został odzwierciedlony
w kilku wierszowanych utworach ogłoszonych wkrótce po kongresie berlińskim, w 1879 roku. Ich autor Ġorġija Pulevski zwracał się
w nich do swych słowiańskich współbraci z prośbą o pomoc i wsparcie,
przedstawiając aktualną sytuację zniewolonych mieszkańców ziem
macedońskich (Płacz macedoński/ Плачење македонско). W innych
utworach, eksponując macedońskość, apelował do Rosji (Dopisek
dla Macedończyków/ Maкедонцим ув прилог), czy Europy (Skarga
płaczących/ Плачешти тожит) jako sił, które ze względu na przynależność do świata chrześcijańskiego mogłyby wesprzeć starania
Słowian macedońskich o zniesienie obcego kulturowo panowania12.
Bohaterowie z przeszłości, urodzeni na ziemiach macedońskich
przy administracji tureckiej i greckiej hierarchii kościelnej, przyjmowani byli w dyskusjach za bazowe argumenty na rzecz autonomii
chrześcijańskich Słowian z tych terenów. Wspólna ze średniowiecznymi duchownymi genealogia miała to niezbywalne prawo uzasadniać.
Z jednej strony pisano więc o własnych bohaterach, których dokonania
ważne były dla całego słowiańskiego świata, z drugiej zaś odnoszono
się do problemów społecznego i narodowego ucisku. Macedońscy
badacze przyjmują, iż koniec XIX wieku i początek nowego stulecia
to drugi już etap procesu odrodzeniowego o nasilonej działalności
kulturalno-narodowej i rewolucyjnej. Publikowane w tym okresie
teksty, zarówno odezwy i artykuły, jak i utwory, które znalazły się
10 T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Оssolineum, Wrocław 1988, s. 179.
11 I. Stawowy-Kawka, Historia Macedonii, Оssolineum, Wrocław 2000, s. 126.
12 Szerzej piszę o tym w monografii Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczy-

wistość, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2011, wyd. drugie 2013.
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w kanonie macedońskiej tradycji literackiej, podnosiły nie tylko
kwestie własnej niezależności, ale pozostały zachowanym obrazem
trudnej, nierozwiązywalnej społecznej sytuacji ludności zamieszkującej ziemie macedońskie. Obrazuje ją pierwszy napisany w dialekcie
macedońskim dramat Vojdana Cernodrimskigo, Macedońskie krwawe
wesele (Македонска крвава свадба, 1900)13.
Pozostawanie pod turecką dominacją determinowało postawę Macedończyków i pozwalało im coraz wyraźniej formułować
żądania własnej niezależności14. Znalazły one wyraz w opublikowanym w 1903 roku zbiorze artykułów O sprawach macedońskich
(За македонцките работи) Krste Misirkova, który przeszedł
do historii kraju jako pomysłodawca norm macedońskiego języka
literackiego, przez co uznany został za „sztandar macedońskiej
autonomii” („Мисирков и денеска е знаме на автономната
национална идеологија”)15 i „najżarliwszego prawdziwego macedonistę” o zasługach niepodważalnych dla swego kraju16. Wybuch
powstania antytureckiego, 2 sierpnia 1903 roku, nie poprawił statusu
Macedończyków. Po jego klęsce kultura stała się głównym polem
działania inteligencji macedońskiej na emigracji, co w Macedonii

13 Г. Сталев, Историја на македонската книжевност 1800–1945, дел

1, Македонската литература во 19. век, Институт за македонска литература,
Скопје 2001, s. 14.
14 Dla Hagena Schulze’a, badacza dziejów europejskichi nacjonalizmów w XIX
wieku, okupowanie przez wroga, plądrowanie w imię innego narodu i poczucie
zbiorowego upokorzenia odgrywało rolę katalizatora dla powstania własnej
tożsamości. Zob.: H. Schulze, Państwo i naród w dziejach Europy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 167.
15 Б. Ристовски, Збор по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте
Мисирков, w: Б. Ристовски, З. Тополињска, Г. Тодоровски (red.), Процесот
на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните
процеси во други словенски и балкански јазици тркалезна маса по повод
125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков, Македонска академија
на науките и уметностите, Скопје 2000, s. 8.
16 „Најогнениот вистински македонист”. Zob.: Г. Сталев, Историја
на македонската книжевност 1800–1945, дел II, Прва половина на 20. век,
Институт за македонска литература, Скопје 2003, s. 36.
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zgodnie uznaje się za istotny element procesu odrodzeniowego17.
Za taki przyjęto aktywność emigrantów, skupionych w strukturach
Słowiańsko-Macedońskiego Towarzystwa Narodowo-Oświatowego
w Petersburgu18. I mimo porażki przeszło ono do historii macedońskiej
pod nazwą powstania ilindeńskiego, symbolizując początek zmagań
o polityczną niezależność. Także wojny bałkańskie lat 1912–1913
nie przyniosły decyzji o utworzeniu ich własnego państwa. Skończyło się tu panowanie tureckie, ale ziemie macedońskie znalazły
się w granicach trzech różnych państw – Serbii, Grecji i Bułgarii.
Podział macedońskiego terytorium był naruszeniem historycznych
praw ludności do własnego państwa, w sytuacji kiedy obok dwóch
trzecich ludności słowiańskiej zamieszkali je również Albańczycy,
Arumuni, Grecy i Żydzi19.
Powstające wówczas utwory prozą czy dramaty obyczajowe o prostej intrydze, nasycone były miejscowymi realiami i rodzimym folklorem. Pisane w tzw. „miejscowym dialekcie ludowym” teksty Vasila
Iljoskiego, Rista Krle i Antona Panova zawierały elementy krytyki
społecznej – stosunków patriarchalnych w rodzinie, wyzysku biednych
przez bogatych, powszechnej emigracji zarobkowej i związanych z nią
osobistych i rodzinnych tragedii20. Literatura okresu poprzedzającego
wybuch II wojny światowej nosiła znamię wpływów serbskiej lub
bułgarskiej lewicy literackiej. Nurt serbski patronował początkowo
drodze twórczej Kočo Racina, wyprzedzającego wprawdzie formalne
zaistnienie macedońskiego języka literackiego, ale uważanego za ojca
nowożytnej poezji macedońskiej. Jego pierwsze wiersze zebrane
w tomiku Białe zorze (Бели мугри) z 1939 roku na trwałe wyznaczyły
17 Б. Ристовски, Столетија на македонската свест. Истражувања за културно-

-националниот развиток, Култура, Скопје 2001, s. 9–25.
18 Б. Ристовски, Македонската колонија во Петрбург како национален

ополномоштеник, w: idem, Историја на македонската нација, Македонска
академија на науките и уметностите, Скопје 1999, s. 378–477.
19 L. Wasilewski, Skład narodowościowy państw europejskich, Instytut Badań Spraw
Narodowościowych, Warszawa 1933, s. 150.
20 Г. Сталев, Историја на македонската книжевност 1800–1945, дел II, Прва
половина на 19. век, Институт за македонска литература, Скопје 2003,
s. 81–121.
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początek współczesnej poezji macedońskiej. Z kolei nurt bułgarski
uwidocznił się w środowisku literatów pochodzenia macedońskiego,
skupionych w działającym w Sofii Macedońskim Kółku Literackim
(Македонскиот литературен кружок). W atmosferze twórczej tej
grupy powstały tomiki wierszy pisane w dialektach rodzimych poety
Kole Nedelkovskiego Błyskawice (М’скавици, 1939) i Pieszo w świat
(Пеш по светот, 1941)21.

INSTYTUCJE M ACEDOŃSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI
W R AM ACH FEDER ACYJNEJ JUGOSŁAWII

II wojna światowa zmieniła sytuację ludności ziem macedońskich.
Włączenie się do walk partyzanckich pod wodzą Josipa Broza Tity,
znowu ożywiało nadzieję na własną państwowość. W nowych uwarunkowaniach politycznych w wyniku działań Antyfaszystowskiej
Rady Wyzwolenia Narodowego Macedonii (ASNOM) republika
powołana do życia zajęła wydzieloną część powierzchni historycznej Macedonii, obejmując obszar tzw. Macedonii Wardarskiej, gdy
jej część egejska znalazła się w granicach Grecji, natomiast część
piryńska przypadła Bułgarskiej Republice Ludowej. Postanowienia
podjęte w 1943 roku na II sesji Antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia
Narodowego Jugosławii dawały Macedończykom szanse na własną
niezależność. Rok później (2 sierpnia 1944 roku) nowożytna Macedonia, ukonstytuowana jako socjalistyczna republika wchodząca
w struktury Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, zyskała
po raz pierwszy formalną, choć ograniczoną, państwowość – a sama
data – poprzez symboliczne nawiązanie do rocznicy wybuchu powstania ilindenskiego – przeszła do macedońskiej tradycji jako „drugi
ilinden” (втор илинден).
Okres rządów komunistycznych w Jugosławii nie wpłynął na zmianę roszczeniowego stosunku sąsiadów Macedonii do jej terytorium.
21 Б. Ристовски, Историја на македонската нација, op. cit., s. 631–639.
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Do głosu dochodziły tendencje wielkoserbskie, jak również bułgarskie czy greckie twierdzenia podważające istnienie narodu macedońskiego. W ramach utworzonego państwa rozpoczął się proces
scalania narodu, porządkujący normy języka, kształtujący zasady
życia społecznego i gospodarczego, tworzący instytucje niezbędne dla
funkcjonowania społeczeństwa. Powołana Komisja do Ustanowienia
Normy Języka Macedońskiego, Alfabetu i Ortografii, w zmienianym
trzykrotnie składzie, w 1945 roku ustaliła normy macedońskiego
języka literackiego. Podczas prac nad jego zasadami zderzyły się
dwie opcje dotyczące alfabetu oraz dialektu, który miałby się stać
podstawą języka literackiego. Podnoszono argumenty, by tworzone
macedońskie normy językowe opierały się na dialektach i alfabecie,
którymi posługiwali się w swej twórczości autorzy istniejących już
tomików poezji, reprezentowani m.in. przez Venko Markovskiego.
Przeważyła opcja wprowadzenia do alfabetu znaków cyrylicy serbskiej i oparcia się na dialektach centralnych, któej zwolennikiem był
zasiadający w Komisji Blaže Koneski. Niebawem ukazał się poemat
Most (Мостот) jego autorstwa22. Droga do macedońskiego języka
literackiego, przy wykorzystaniu w alfabecie liter zbliżonych do cyrylicy
serbskiej, została otwarta23, potwierdzały to kolejne tomiki wierszy
Slavko Janevskiego (Крвава низа, 1945; wspólnie z Aco Šopovem
Пруга на младоста, 1946), czy Lazo Karovskiego (wiersze dla dzieci,
Овчарче, 1946)24. To poezja początkowo wyznaczała nurt literatury
tworzonej w Macedonii.

22 C. Ристески, Стенографски белешки од првата јазична комисија. Факсимил,

Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 2000. Współcześni
badacze wskazują na rolę Koneskiego i Markovskiego jako postaci, które odcisnęły
trwałe piętno na kształcie macedońskiego jezyka literackiego. Zob.: A. Вангелов, Јазик,
етнос, нација (македонско-бугарски; бугарско-хрватски; хрватско-македонски
паралели), w: Б. Ристовски, З. Тополињска, Г. Тодоровски (red.), Процесот
на стандаризацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните
процеси во другите словенски и балкански јазици, op. cit., s. 73–90.
23 I. Stawowy-Kawka zwraca uwagę na współczesne dyskusje i postulaty dotyczące nowej
reformy języka macedońskiego. Zob.: eadem, Historia Macedonii, op. cit., s. 316.
24 Македонски писатели, red. Р. Силјан, В. Смилевски, Б. Цветковски, Друштво
на писателите на Македонија, Скопје 1987, s. 102, 112,
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Republika funkcjonująca w ramach Jugosławii rozpoczęła tworzenie własnych instytucji, placówek kulturalnych i naukowych.
Na podstawie decyzji prezydium ASNOM od 31 stycznia 1945 roku
zaczął funkcjonować Macedoński Teatr Narodowy. Јеgo pierwszym
dyrektorem wyznaczonym jeszcze w 1944 roku przez wydział propagandy został Dimitar Ќоstarov. Dwa lata później teatr wzbogacił się
o zespół operowy, a w przeddzień czwartej rocznicy swego istnienia
także o balet. Za poprawność językową wystawianych sztuk odpowiadał Blaže Koneski, autor przekładu pierwszej wystawianej na deskach
teatru sztuki Aleksandra Kornijczuka (premiera 3 kwietnia 1945 roku).
Dostrzegana przez władze potrzeba przedstawień dla najmłodszych
zaowocowała już w 1946 roku otwarciem, w ramach MTN, sceny
teatru lalkowego, która oficjalnie w 1949 roku przekształcona została
w Miejski Teatr Lalkowy (Градски куклен театар), a w następnej
dekadzie w teatr dla dzieci i młodzieży (Младинско-детски театар)25.
Utrwalanie nowego porządku w ramach jugosłowiańskiej federacji
wiązało się też z kształceniem nowych kadr – nie tylko zgodnie z duchem czasów w ramach ogólnopaństwowych, ale także umacniania
własnej, macedońskiej tożsamości. Jeszcze w 1945 roku władze podjęły decyzję o utworzeniu uniwersytetu. I tak w grudniu 1946 roku
rozpoczęto prowadzenie pierwszych zajęć na utworzonym Wydziale
Filozoficznym. Jego kadrę naukową stanowili, obok Macedończyków,
wykładowcy zaproszeni z Belgradu, Lublany i Zagrzebia26. Zapoczątkowane studia wyższe przyniosły oficjalnie powołanie do istnienia w roku
1949 pierwszej uczelni w Socjalistycznej Republice Macedonii – Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Skopje, który pierwotnie składał
się z trzech wydziałów – funkcjonującego już wydziału filozofii oraz
medycznego i rolniczo-leśnego27. Podstawowym zadaniem placówki
stało się zapewnienie kadry naukowej, dydaktycznej i intelektualnej dla
25 Р. Стеафановски, Театарски денови за паметење, „Театарски гласник”

2010, nr 74–75, s. 133–139.
26 Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, http://flf.ukim.edu.mk/za-nas/

(dostęp 1.04.2019).
27 Универзитет „Св. Кирил И Методиј” во Скопје http://www.ukim.edu.mk/

mk_content.php?meni=1&glavno=1 (dostęp: 1.04.2019).
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narodu, który zdobył sobie prawo do oficjalnego istnienia. Uniwersytet
stał się naukowym centrum macierzystej filologii – macedonistyki,
popularyzując język w badaniach nad jego dialektologią i onomastyką.
Prowadzono prace leksykograficzne nad słownikami języka macedońskiego i opracowywaniem norm jego gramatyki. Pierwsza gramatyka
języka macedońskiego (1946) autorstwa Krume Kepeskiego miała
pomóc w rozwoju świadomości narodowej Macedończyków, stając
się wyrazem ich tożsamości. W zakresie badań nad językiem swoje
prace kontynuował Blaže Koneski. Ich rezultatem stały się uznane
za fundamentalne dla języka macedońskiego i mieszkańców republiki
zasady pisowni i ortografii, powstałe we współautorstwie z Krumem
Toševem (Македонски правопис со правописен речник, 1950) oraz
gramatyka (Граматика на македонскиот литературен јазик,
cz. I, 1952; cz. II, 1954). Prace nad językiem macedońskim, jego słownikami (Речник на македонскиот јазик, t. 1–3, 1961–1966) i historią
Историја на македонскиот јазик (1965) prowadził Koneski także
później, wyznaczając sobie ważne miejsce w utrwalaniu ukształtowanych
norm języka literackiego, które służyły też wzmacnianiu macedońskiej
odrębności narodowej. Uznany już za cenionego pisarza i badacza
w latach 1958/1959–1962/1963 piastował funkcję rektora uniwersytetu28.
Troska o naukowe uzasadnianie znaczenia języka macedońskiego
znalazła uprawomocnienie w 1953 roku w powołaniu odrębnego
Instytutu Języka Macedońskiego, któremu patronował Krste Misirkov29. Promocji języka i kultury macedońskiej służyła też tworzona
literatura. Jej twórcy zostali skupieni w powołanym do życia w lutym 1947 roku Związku Pisarzy Macedonii (Друштво на писатели
на Македонија, ДПМ), działającym w ramach Związku Pisarzy
Jugosławii. W uzasadnianiu jego powołania nawiązywano do tradycji
działających wcześniej stowarzyszeń i organizacji o profilu kulturowym, jakimi były Słowiańsko-Macedońskie Towarzystwo Literackie
(Словено-македонска книжевна дружина, 1888) i przedwojenne
28 Hasło Blaže Koneski, w: Leksikon pisaca Jugoslavije, t. 3, Matica srpska, Beograd

1983, s. 232–234.
29 Институт за македонски јазик „КРСТЕ МИСИРКОВ”, http://www.imj.

ukim.edu.mk/mk/Институт/За_Институтот.aspx (dostęp: 2.04.2019).
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Macedońskie Kółko Literackie (1938). Jak podkreślał w swoim wstępie
prezentującym dokonania literatów macedońskich Gane Todorovski
„DPM i macedońsk i pisa rz d zisiaj (w ogóle) powinni być bardzo
świadomi powagi swojego miejsca i roli w naszym społeczeństwie”
(ДПМ и м а ке д о н с к ио т п ис ат е л д е н е с (воопшто) треба
да бидат премногу свесни за сериозноста на своето место и улога
во нашето општество)30. Pierwszym przewodniczącym macedońskiego związku został Blaže Koneski31, аutor nie tylko wymienionych
prac z zakresu języka macedońskiego, ale w tym czasie także samodzielnego tomiku poezji Ziemia i miłość (Земја и љубовта, 1948).
Po latach, jako autor przekładanych na wiele języków wierszy, odnosił
się do swojego odkrywania i doświadczania poezji, wskazując na jej
kulturowe znaczenie w Macedonii32.
Z czasem jednak, gdy decentralizacja państwa jugosłowiańskiego
stała się jednym z najważniejszych punktów reform ustrojowych,
narodowościowych i gospodarczych, doszło do zmian w polityce
władz. Tendencje reformatorskie popierali politycy z poszczególnych
republik federacji. W dużym stopniu dążenia decentralistyczne
i reformatorskie wynikały z prób ograniczenia wpływów polityków serbskich, którym zarzucano dominację w kierowaniu Jugosławią. Zgodnie z realizowaną w latach 60. polityką przyzwolenia
na demonstrowanie różnic narodowościowych w ramach federacji,
postępowała emancypacja etnosu macedońskiego. Starania władz
republikańskich dały początek urzeczywistnieniu, ważnych dla
istnienia samodzielnego narodu, inicjatyw w dziedzinie kultury
i nauki. Taką placówką stała się Macedońska Akademia Nauk i Sztuk
(Македонска академија на науките и уметностите, МАНУ).
Niezaprzeczalną rolę w jej powołaniu także odegrał Blaže Koneski,
który w roku zawiązania MANU był członkiem korespondentem
JAZU (od roku 1962) i SANU (1963). W 1967 roku decyzją władz
30 Г. Тодоровски, Македонските писатели, w: Р. Силјан, В. Смилевски,

Б. Цветковски (red.), Македонски писатели, Друштво на писателите
на Македонија, Скопје 1987, s. 14.
31 Ibidem, s. 3–16.
32 B. Koneski, Doświadczenie, tłum. Z. Topolińska, wstęp w: idem, Hafciarka i inne
wiersze, tłum. i nota o poecie B. Drozdowski, Kraków 1982, s. 5–23.
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powołana została do życia macedońska akademia. Jej kolegium organizacyjne stanowili przedstawiciele wszystkich jugosłowiańskich
akademii nauk. Po wyborze 14-osobowego składu akademii, który
stanowił jej jądro, na prezesa wybrano Blaže Koneskiego, który swą
funkcję sprawował do roku 1975.
Rok 1967 dla macedońskiej tożsamości i państwowości był ważny
również z innego powodu – wówczas ogłoszono autokefalię Cerkwi
macedońskiej, pozostającej dotąd pod jurysdykcją Serbskiej Cerkwi
Prawosławnej. Synod zebrany w Ochrydzie na zwołanym soborze
ogłosił autokefalię Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej33. Istotne
z punktu widzenia propagowania wiedzy i znajomości języka poza
Macedonią stało się także powołanie do życia w roku 1967 Seminarium Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej, którego zadaniem
stało się organizowanie corocznych szkół letnich języka w Ochrydzie
czy Skopje34. Wszystkie wskazane wydarzenia wpływały na kształt
macedońskiej tożsamości narodowej i jej afirmacji. Służyła temu
również inicjatywa kulturalna, zawiązane w 1963 roku Wieczory
Poezji w Strudze (Струшки вечери на поезијата). Festiwal poezji
stał się nie tylko okazją do promocji literackich osiągnięć macedońskich twórców przed poetami z całego świata, ale także szczególnym
świętem, podczas którego autorzy prezentują swe artystyczne dokonania. Wybrany w danym roku laureat otrzymuje nagrodę główną
„Złoty wieniec”35.
Jednak władze federacji, jako gwarant istnienia Socjalistycznej
Republiki Macedonii, nie dopuszczały do jakichkolwiek działań
wskazujących w ocenie cenzury na próby naruszenia poprawnych
relacji z państwami sąsiadującymi z Jugosławią. Dlatego też z restrykcjami spotkały się macedońskie pisma publikujące materiały
mogące zakłócić obraz socjalistycznego monolitu. Przykładem
33 Верски алманах на Република Македонија, Комисија за односи со верските

заедници и религиозни групи, Скопје 2010, s. 13.
34 50 години Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура:

1967–2017, С. Велева (red.), Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје 2017.
35 Nagroda „Złotego Wieńca” stanowi nawiązanie do lauru, jaki w Atenach

w 1860 roku otrzymał Georgi Prličev. Zob. Г. Сталев, Историја на македонската
книжевност 1800–1945, cz. 1, op. cit., s. 141–148.
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działań prewencyjnych ze strony władz było m.in. wycofanie całego nakładu pisma „Sovremenost” („Współczesność” 1974, nr 3),
w którym zamieszczono wiersz Bez tytułu (Без наслов) Dimitra
Jonovskiego, poety pochodzącego z Macedonii Egejskiej. Zdaniem
strażników nowego ładu utwór mógłby zostać zinterpretowany jako
krytyka porządku społecznego w Socjalistycznej Republice Macedonii.
Działania cenzury często prowadziły do wycofywania przez twórców
utworów przyjętych do druku w pismach literackich, tak postąpił
np. pochodzący z Macedonii Egejskiej Risto Jačev. Czynili to także
odpowiedzialni redaktorzy, którzy usunęli z planów wydawniczych
m.in. wiersze Ljubena Taškovskiego36.

ZAKOŃCZENIE

Po śmierci Tity nastąpił czas burzliwych zmian prowadzący w rezultacie do rozpadu/ rozbicia Jugosławii. I choć opuszczenie przez
Macedonię struktur federacji dokonało się bez rozlewu krwi, to ujawniły się problemy, które wraz z ustanowieniem państwowej samodzielności, zgłaszały nie tylko sąsiednie kraje, ale także Albańczycy
żyjący w jej granicach37. 8 września 1991 roku odbyło się w Macedonii
referendum niepodległościowe, w którym z 71% obywateli republiki
biorących w nim udział 95% opowiedziało się za suwerennością
państwową. Decyzję tę zatwierdził parlament, który 17 września 1991
roku proklamował niepodległość. Nowa państwowość wymagała
nowej symboliki – w 1992 roku wprowadzono godło z symbolem
szesnastoramiennego słońca, jakie widniało na larnaksie ze szczątkami Filipa II, odnalezionym w roku 1977 w pobliżu miejscowości
Vergina (Macedonia Egejska). W ten sposób nawiązywano do tradycji
36 Идеологија и литература, „Синтези” 2005, nr 2.
37 Pomijam tu kwestie szerszych relacji sąsiedzkich, rozpatrywanych dogłębnie

w monografii: I. Stawowy-Kawka, Albańczycy w Macedonii 1944–2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, czy potwierdzania
macedońskich dokonań w przeszłości, jakie były realizowane w ramach projektu
Skopje 2014.
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antycznego państwa macedońskiego, wzbudzając sprzeciw władz
greckich. Nowo proklamowane państwo przyjęło słońce antycznej
dynastii macedońskiej za znak własnej państwowości, a w literaturze
nastąpił wysyp utworów przywracających pamięć o starożytnym
władcy i jego związkach z Macedonią, uzasadniających ciągłość
macedońskiej historii i dziedzictwa kulturowego. Sprowokowane
spory o dziedzictwo z Grecją i blokada, jaką obłożono Macedonię
w wyniku greckich interwencji na arenie międzynarodowej, sprawiły,
że Macedonia, choć zmodyfikowała swoją flagę, to jeszcze przez kilka
lat nie rezygnowała z przyjętej wcześniej symboliki. Stanowisko Grecji, która nie chciała też zaakceptować nazwy Republika Macedonii,
utrudniało normalizację sytuacji międzynarodowej. 8 kwietnia 1993
roku uznano suwerenność państwową Macedonii pod tymczasową nazwą: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)
i dopiero zmiana godła na fladze państwowej pozwoliła na zdjęcie
w 1995 roku embarga nałożonego przez rząd grecki. Władze Grecji
domagały się zmiany nazwy, twierdząc, że posługiwanie się toponimem „Macedonia” może prowadzić do roszczeń terytorialnych
w stosunku do ziem greckich o tej samej nazwie. Starania Macedonii
o uznanie jej na arenie międzynarodowej oraz o przyjęcie do struktur
ONZ i Unii Europejskiej, blokowane przez Grecję i instytucje międzynarodowe żądające gwarancji konstytucyjnych o niewysuwaniu
roszczeń terytorialnych wobec sąsiadów i podjęcia decyzji o zmianie
nazwy państwa, doprowadziły po latach do takiej zmiany. Przyjęta
z oporami przez społeczeństwo obowiązująca dziś nazwa Republika Północnej Macedonii nie podważa istnienia macedońskich
instytucji kultury i nauki zawiązanych ponad pół wieku temu oraz
pozycji postaci najbardziej w Macedonii zasłużonej dla kształtowania
macedońskiej tożsamości. Ranga dokonań Blaže Koneskiego dla
wspólnoty macedońskiej pozostaje niepodważalna. Zawarte w jego
Testamencie poety małego narodu przesłanie: „Ktoś, kto lepiej od nas
wszystkich wie, jak ma być urządzony świat, zdecydował widocznie,
że obok narodów i języków wielkich mają istnieć również narody
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i języki małe”38 stanowi drogowskaz dla Macedończyków dotyczący
ich dalszego rozwoju i pielęgnowania własnego dziedzictwa, w którym Blaže Koneski zajął poczytne miejsce „architekta i konstruktora
kultury macedońskiej w XX wieku”39.
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UDZIAŁ MACEDOŃCZYKÓW W WOJNIE
DOMOWEJ W GRECJI (1946–1949)

D

o dzisiaj bardzo trudno jest pisać o wydarzeniach w Grecji
w czasie wojny domowej, a zwłaszcza udziale w niej Macedończyków. Nie tylko dlatego, że naukowcy greccy te same
wydarzenia interpretują inaczej niż naukowcy macedońscy, ale także
z uwagi na emocje, które do dzisiaj towarzyszą tym wydarzeniom.
Grecy nie uznawali istnienia osobnego narodu macedońskiego
i do dzisiaj jest to problem, który z ogromnym trudem politycy próbują
rozwiązać. W greckich publikacjach współczesnych Macedończyków nazywano Slawofonami lub ludnością słowiańską, różniącą się
diametralnie od Greków – nie tylko celami politycznymi, ale także
kulturą, językiem i Cerkwią.
Podczas gdy Macedończycy w czasie wojny domowej w Grecji
walczyli o narodowe przeżycie i w tej walce mogli liczyć na wsparcie
greckich komunistów, to dla Greków była to walka o przyszły ustrój
polityczny i przejęcie władzy w państwie. I tu do głosu dochodził następny ważny aspekt tej polityki – międzynarodowy, tj. cele polityczne
mocarstw po drugiej wojnie światowej w Grecji i w całym regionie Morza
Egejskiego. Należy zaznaczyć, że po wojnie Grecja miała się znaleźć
w 90% w strefie wpływów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
W literaturze greckiej przeważają opinie, że celem Macedończyków walczących w czasie wojny domowej było stworzenie „Wielkiej
Macedonii”, tj. zjednoczenie Macedonii jugosłowiańskiej, bułgarskiej
i greckiej, które aktualne było w programach partii komunistycznych1,
1

E. Kofos, The Impact of the Macedonian Questions on Civil Conflict in Greece (1943–
1949), Average Customer Review, Athens 1989, http://www.macedonian-heritage.
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a więc wskazuje się na planowaną ekspansję terytorialną. Natomiast
w Macedonii2 autorzy kładą głównie nacisk na fakt, że dla Macedończyków była to walka narodowa, walka narodowego wyzwolenia
i przetrwania w Macedonii Egejskiej3.
W artykule zostanie przedstawiony międzynarodowy aspekt problemu macedońskiego podczas wojny domowej w Grecji, ale także
zostanie pokazane, że Komunistyczna Partia Grecji – KPG rozpoczęła współpracę z oddziałami macedońskimi dopiero po długich
negocjacjach i przy uwzględnieniu warunków, które odpowiadały
komunistom greckim. Wprawdzie komuniści greccy byli naturalnym
sojusznikiem Macedończyków w tej walce, lecz to grecka lewica
stawiała warunki tej współpracy.
Wykorzystano dokumentację z Narodowego Archiwum w Londynie (The National Archives (dalej: NA)) i Państwowego Archiwum
Republiki Macedonii w Skopiu (Државeн архив на Република
Македонија – Državen Arhiv na Republika Makedonija (dalej:
DARM)) oraz zbiory drukowanych dokumentów: amerykańskich,
macedońskich i serbskich.

I

W związku z sytuacją w Macedonii Egejskiej pod koniec 1944
i na początku 1945 roku doszło do napięcia w kontaktach jugosłowiańsko-greckich. Na łamach jugosłowiańskich gazet zaczęły
się pojawiać artykuły mówiące o prześladowaniach ludności słowiańskiej w greckiej Macedonii. Szeroką kampanię o zmianę północnej granicy Grecji prowadzono w 1945 roku w greckiej prasie.
15 czerwca organ komunistów greckich „Rizospastis” zamieścił

2
3

gr/VirtualLibrary/downloads/Kofos02.pdf (dostęp: 20.03.2019); G.B. Zotiades,
The Macedonian Controversy, Etaireia Makedonikon Spoudon, Thessaloniki
1961, s. 15.
Obecna oficjalna nazwa Macedonii to Republika Macedonii Północnej.
A. Rossos, Incompatible Allies: Greek Communism and Macedonian Nationalism
in the Civil War in Greece, 1943–1949, „The Journal of Modern History” 1997,
t. 69, nr 1, s. 42–76; N. Peiov, Macedonians and the Greek Civil War, Risto Stefov
Publication, Toronto 2015 (pierwsze wydanie 1968).
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artykuł o stosunkach jugosłowiańsko-greckich, w którym odrzucił
greckie pretensje terytorialne wobec Jugosławii, ostrzegając rząd
w Atenach, iż powinien zwrócić szczególną uwagę na mniejszość
słowiańską w zachodniej Macedonii4.
W dniu 8 lipca 1945 roku Tito wygłosił przemówienie, w którym
wskazał na panujący w północnej Grecji terror i stosowane wobec
ludności słowiańskiej represje. Był to pierwszy publiczny atak tak
wysokiego dostojnika państwowego na królewski rząd grecki. W odpowiedzi premier Grecji Petros Voulgaris stwierdził, że w warunkach
pokoju zagwarantowana będzie rzeczywista wolność. Wyraził też
nadzieję, że gdy dojdzie do spotkania przedstawicieli obu państw,
zapewne osiągną oni porozumienie5. Jednakże już w lipcu miały miejsce incydenty zbrojne na granicy jugosłowiańsko-greckiej,
kierowane z bazy w Bitoli6 (Monastir) – z terytorium Jugosławii.
W dokumencie wskazywano na zabitych i rannych żołnierzy nie
tylko greckich, ale także brytyjskich.
Pod koniec 1944 roku została utworzona w Grecji Tymczasowa
Komisja Polityczna, która 23 kwietnia 1945 roku powołała do życia
Narodowowyzwoleńczy Front Macedończyków w Macedonii Egejskiej
(Narodnoosloboditelen front – NOF) na czele z Paskalem Mitrevskim.
Równocześnie rozpoczęto tworzenie oddziałów zbrojnych7.
O sytuacji w tym okresie w greckiej Macedonii donosił raport
amerykańskiego poselstwa w Atenach z 17 lipca 1945 roku, w którym stwierdzono, że

4

5
6

7

DARM, fond. Grcija, 1033/3/45 31.XII – 16.I 1947, przedruki z „Rizospastis”
tłumaczone na język macedoński. Zob. także S.G. Xydis, Greece and Great Powers: 1944–1947. Prelude to the „Truman doctrine”, Institute for Balkan Studies,
Thessaloniki 1963, s. 94.
Ibidem, s. 96.
FRUS, Diplomatic Papers, the Conference of Berlin (The Potsdam Conference),
t. II, nr 1079, The Ambassador in Greece (MacVeagh) to the Secretary of State,
Athens, July 24, 1945, ed. R. Dougall, United States Government Printing Office,
Washington 1960, s. 1068.
S. Kiselinovski, Egejskiot del na Makedonija (1913–1989), Kultura, Skopje 1990, s. 136.
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Oportunizm Slawofonów i ich autonomistyczne działania zakłopotały ich tradycyjnych przyjaciół – grecką lewicę i wzbudziły
aktywną niechęć greckich nacjonalistów. Przywódcy EAM
(Greckiego Frontu Wyzwolenia Narodowego), jakiekolwiek
by były ich marksistowskie przekonania o braku znaczenia
granic narodowych, wydają się wystarczająco dobrymi realistami politycznymi, aby nie chcieć obrazić patriotycznych uczuć
greckich wyborców, włączając tu szeregowych lewicowców,
jedynie w celu zdobycia poparcia mniejszości albo zadowolenia
towarzyszy za granicą 8.

Sytuację w północnej Grecji ukazuje Raport z egejskiej Macedonii
z 10 stycznia 1946 roku, w którym ukazano z jednej strony siłę i chęć
do walki jej ludności, z drugiej niechęć lewicy greckiej do zaangażowania tych sił do walki wspólnie z Narodowym Frontem Wyzwoleńczym – ELAS. W wioskach macedońskich pojawiły się ulotki EAM
o konieczności składania broni, a spór wewnątrz kierownictwa KPG
o sojuszniku w postaci bojowników NOF ciągnął się nadal9.
Jednakże zarówno Amerykanie, jak i Anglicy nie kryli swego niezadowolenia w związku z powstałą sytuacją. Obawy USA i Wielkiej
Brytanii, zwiększone przez projekty federacji bułgarsko-jugosłowiańskiej, obejmować też mogły, zdaniem anglosaskich polityków,
dążenia Belgradu do uzyskania portu w Salonikach. Także Bułgarzy
zawsze patrzyli na Saloniki jako na stolicę „Wielkiej Macedonii”.
W tym kontekście budziły niepokój przedstawiane przez Bułgarów
żądania, by zwrócić im Trację Zachodnią. Co więcej, obawiano się,
że ZSRS może poprzeć te ekspansjonistyczne pretensje południowych
Słowian. Stworzenie szerszej niż tylko bułgarsko-jugosłowiańska
federacji mogło odpowiadać aspiracjom strategicznym Moskwy. Przypominano o sowieckich dążeniach do rewizji konwencji dotyczącej
8

9

FRUS, Diplomatic Papers, the Conference of Berlin (The Potsdam Conference),
t. II, 1945, 1960, Northern Greece, a Regional Survey of Present Conditions,
[Undated.], nr 1071, s. 1055.
DARM, fond. CK SKM, 1.427.4.30/206–211. Izveštaj za Egejska Makedonija,
10.01.1946.
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cieśnin czarnomorskich10, czego wyrazem była nota w tej sprawie
wystosowana 8 sierpnia 1946 roku do Turcji oraz roszczenia terytorialne odnoszące się do wilajetów: Karsu, Ardahanu i Artvinu.
Turcja, poważnie zaniepokojona koncepcjami federalistycznymi,
zaproponowała utworzenie przeciwstawnego bloku. Roszczenia,
które Józef Stalin wysunął wobec Turcji, dały asumpt do przypuszczeń, że wojna domowa w Grecji jest rezultatem skoordynowanego
planu – potęgował je fakt, że już w okresie międzywojennym kwestia
macedońska wykorzystywana była przez Komintern, który w latach
1924–1935 przyjął ideę Macedonii niezależnej i zjednoczonej przez
scalenie trzech części: jugosłowiańskiej, bułgarskiej i greckiej. Dla
wywołania „ruchu rewolucyjnego”, który prowadziłby do integracji,
utworzono wówczas Wewnętrzną Macedońską Rewolucyjną Organizację (Zjednoczoną) WMRO (Zjednoczona)11. Zatem prawdopodobne
było, że Moskwa chce ów plan ponownie wykorzystać, zwłaszcza,
że znali go dobrze Georgi Dymitrow, który w latach 1934–1943 był
sekretarzem generalnym Kominternu, i Josif Broz-Tito, w tym czasie
czołowy działacz KPJ.
Jeszcze w lutym 1945 roku premier Winston Churchill dla podkreślenia stanowiska Londynu w tej sprawie odwiedził Ateny. Wizytę tę określano jako gwarancję przeciwko wprowadzeniu w życie
idei stworzenia „Wielkiej Macedonii” z Salonikami jako stolicą.
Przedstawiciel misji angielskiej kapitan łącznikowy P.H. Evans tak
napisał o chęci przeprowadzenia w Macedonii referendum, które
zdecydowałoby o jej losach: „Gdyby taki plebiscyt przeprowadzono
w sposób swobodny i uczciwy, z pewnością jego wynikiem byłaby
wolna Macedonia”12.

10 Rewizja konwencji z Montreux z 1936 r. uwzględniała interesy państw czar-

nomorskich, w tym ustanowienia turecko-sowieckiej obrony cieśnin. W ten
sposób flota sowiecka mogłaby stacjonować w bazach Bosforu i Dardaneli.
11 I. Stawowy-Kawka, Stosunek III Międzynarodówki i bałkańskich partii komunistycznych do problemu narodowego w Macedonii, „Zeszyty Naukowe UJ”, Seria
Nauk Politycznych 1985, z. 25, s. 61–80.
12 E. Barker, Ph. Auty, R. Clogg, Britanska polityka prema Jugoistočnoj Evropi
u progom svetskom ratu, Globus, Zagreb 1978, s. 191.
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18 lipca 1945 roku na konferencji poczdamskiej jugosłowiański
rząd przekazał przedstawicielom Wielkiej Trójki memorandum
w sprawie macedońskiej. Mówiło ono, że grecki rząd naruszył w stosunku do Macedonii Egejskiej zasady prawa międzynarodowego
zawarte w Karcie Atlantyckiej i Deklaracji Narodów Zjednoczonych.
22 lipca Belgrad wysłał też notę do rządu greckiego, w której domagał
się zaprzestania prześladowań przez Greków ludności słowiańskiej
w Macedonii Egejskiej. Dokument ten został przez Grecję odrzucony.
Rząd w Atenach uznał za niedopuszczalne mieszanie się Jugosławii
w wewnętrzne sprawy Grecji13.
Amerykański podsekretarz stanu Joseph C. Grew w raporcie
o Macedonii Egejskiej na konferencję poczdamską stwierdził, że jugosłowiański rząd jest kompetentny w sprawie ochrony Macedończyków
w Grecji. Sytuacja stała się tak napięta, że w celu jej załagodzenia
potrzebna była wspólna akcja międzynarodowa. Grew sugerował,
aby została ona podjęta w czasie konferencji w Poczdamie14.
W tym czasie ambasador brytyjski w Belgradzie prowadził z Titą
rozmowy, podczas których stwierdził, że Jugosławia i Grecja powinny dojść do porozumienia przez bezpośrednie konsultacje. Tito był
gotów do ich natychmiastowego podjęcia. Jednakże 28 lipca Grew
oznajmił, że USA są przygotowane do powołania komisji złożonej
z wojskowych i politycznych przedstawicieli amerykańskiej, brytyjskiej i angielskiej misji w Atenach w celu zbadania jugosłowiańskich
zarzutów i przedstawienia propozycji rozwiązań. Na konferencji
poczdamskiej nie podjęto żadnej decyzji, mimo że sprawy jugosłowiańskie i greckie były tam wielokrotnie dyskutowane. W notach
z 5 i 9 września grecki rząd zgodził się na przyjęcie specjalnej komisji pod warunkiem, że badaniem objęta też będzie jugosłowiańska Macedonia. W sprawie powołania komisji nie nadeszła jednak
żadna odpowiedź ani rządu sowieckiego, ani jugosłowiańskiego15.
13 S.G. Xydis, Greece and Great Powers: 1944–1947…, op. cit., s. 117.
14 FRUS, Diplomatic Papers, the Conference of Berlin (The Potsdam Conference),

t. II , nr 1077, The Acting Secretary of State to the Secretary of State, [Washington],
July 24 [1945], s. 10665, 10667.
15 Ibidem.
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Tymczasem w prasie jugosłowiańskiej ze wzrastającą częstotliwością
pojawiały się artykuły oskarżające rząd w Atenach o prześladowania
Macedończyków w północnej Grecji.
Na początku 1946 roku doszło do chwilowej poprawy w relacjach
między Grecją i Jugosławią. 4 stycznia grecki rząd oficjalnie uznał
Federacyjną Ludową Republikę Jugosławii – FLRJ. Nawiązano też
kontakty dyplomatyczne i mianowano ambasadorów w Belgradzie
i Atenach. W marcu 1946 roku marszałek Tito oświadczył, że Jugosławia pragnie utrzymywać „dobre stosunki z Grecją”, a dotychczasowe ocenił jako „znośne”16. Równocześnie podkreślił, że sympatia
narodów Jugosławii jest po stronie narodu greckiego, co oznaczało
solidarność z lewicowym ruchem EAM.
Kampania KPG, skierowana przeciwko NOF i prowadzona pod
koniec 1945 oraz na początku 1946 roku, była coraz słabsza. 28 grudnia
1945 roku sekretarz generalny KPG Nikos Zachariadis na plenum
poświęconym sprawie Macedonii potwierdził potrzebę działania
oddziałów macedońskich w Grecji. Stwierdził on, iż „Każdy grecki
demokrata zgodzi się z apelem organizacji NOF, w którym wzywa
się wszystkich robotników i mieszkańców okręgu Voden (Édessa)
do walki o narodową wolność, równoprawność i ogólną amnestię
polityczną”17. Uznał także, że należy rozpocząć współpracę z Albanią,
Bułgarią i Jugosławią. „Głupotą i bezmyślnością jest bowiem [powiedział Zachariadis – I. S.-K.] nieuznawanie demokratycznych rządów
Jugosławii, Bułgarii i Albanii, gdy uczyniły to już Anglia, Ameryka
i cały świat. Porozumienie bałkańskie jest przede wszystkim grecką
koniecznością narodową”18. Dnia 7 lutego 1946 roku w miesięczniku greckich komunistów „Protoporos” ukazał się artykuł mówiący
o gotowości nawiązania współpracy KPG z NOF. „Jeśli organizacja
NOF jest zdecydowana realizować tę linię (tj. linię demokracji ludowej), to nie istnieją żadne przeszkody w nawiązaniu współpracy
16 Z. Rutyna, Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943–1948, Książka i Wiedza,

Warszawa 1981, s. 249.
17 KPG i makedonskoto nacionalno prašanje 1918–1974, Arhiv na Makedonija,

Skopje 1982, dok. 148, s. 339.
18 Ibidem.
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i prowadzeniu wspólnej walki”19 – stwierdził autor artykułu Leonidas
Stringos, sekretarz okręgowego biura KPG w Macedonii i Tracji.
Wiosną 1946 roku odwiedził on Pragę i Belgrad. W Belgradzie
nie do uniknięcia okazało się przedyskutowanie z jugosłowiańskimi komunistami sprawy macedońskiej. Po powrocie do Aten
w maju 1946 roku powiedział brytyjskiemu korespondentowi, że nie
ma żadnych terytorialnych kwestii między Jugosławią i Grecją, oraz
dodał, że ludność greckiej Macedonii składa się w 90% z Greków,
a w 10% z Macedończyków, EAM zaś stoi na stanowisku integralności
terytorialnej państwa20. W tym okresie nie zaszły zatem istotne zmiany w polityce komunistów greckich w sprawie Macedonii Egejskiej.
Jednakże KPG musiała już wówczas ułożyć plany dotyczące roli ludności w wojnie domowej, co faktycznie było głównym przedmiotem
rozmów Zachariadisa w Belgradzie.
W tym czasie oraz przez prawie cały rok 1946 trwały rozmowy
między kierownictwem organizacji NOF i przedstawicielami KPG
w sprawie uzgodnienia współpracy i wspólnych politycznych akcji
oddziałów partyzanckich oraz w celu zjednoczenia macedońskiej organizacji z greckim ruchem komunistycznym. Kilkakrotnie spotykali
się sekretarze obu organizacji – Mitrevski z Zachariadisem21. Rozmowy
takie odbywały się także na szczeblu komitetów okręgowych22. Wśród
członków kierownictwa KPG przeważała obawa przed autonomistycznymi tendencjami występującymi w NOF. Zachariadis wielokrotnie
stwierdził istnienie w Macedonii Egejskiej takich tendencji, jednak
nigdy ich nie identyfikował bezpośrednio z tą organizacją23.
W kierownictwie KPJ przeważało stanowisko, że dla Jugosławii
„Wielka Macedonia” mogła być zagrożeniem. W powstałej w ramach
federacji jugosłowiańskiej Macedonii idea jej autonomii i zjednoczenia była tak popularna, że w latach 1946 i 1947 Tito musiał podjąć
19 Ibidem, dok. 153, s. 347.
20 E. Barker, Macedonia. Its Place in Balkan Power Politics, Royal Institute of In-

ternational Affairs, London 1980 (pierwsze wydanie 1950), s. 117.
21 Egejska Makedonija vo NOB 1946, red. R. Kiriazovski, T. Simovski, Arhiv

na Makedonija, Skopje 1976, dok.171, t. III, s. 380.
22 Ibidem, dok. 180, s. 397.
23 KPG i makedonskoto…, dok. 160–162, s. 390.
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działania skierowane przeciwko powstającym żywiołowo grupom
WMRO. Na posiedzeniu CK KPM (Komitet Centralny Komunistycznej Partii Macedonii) 8 maja 1947 roku, stwierdzono, że „(…)
nie istnieje ogólna WMRO dla całej Macedonii, ale to nie oznacza,
że nie może ona powstać, gdy nie podejmiemy odpowiednich środków”24. W 1946 roku aresztowany został Matodija Andonov-Čento
i inni popularni w ruchu komunistycznym działacze. Poddawali oni
krytyce zasady działania centralistycznego państwa i propagowali
ideę zjednoczenia Macedonii pod protektoratem USA i Wielkiej
Brytanii, wzorem migracji macedońskiej w USA i Kanadzie, która
wystosowała do sekretarza generalnego ONZ dra Trygve Lie Memorandum. W Memorandum, w którym powoływano się na słowa Williama E. Gladstone’a sprzed 70 lat „Macedonia dla Macedończyków”,
czytamy: „Oznacza to geograficzną jedność trzech części Macedonii
jako niezależnej jednostki politycznej, w której wszystkie narody
mogą mieć równe prawa, obowiązki i możliwości”25.
Według relacji gazety greckiej „Elinikó ema” NOF nie chce autonomii greckiej Macedonii, lecz dąży do jej przyłączenia do Jugosławii26.
Jakkolwiek by było, obawy KPG przed zbyt dużą samodzielnością
polityczną i wojskową Frontu Narodowowyzwoleńczego na terenie greckiej Macedonii utrudniały w sposób istotny osiągnięcie
porozumienia.
Mimo trudności, w czerwcu 1946 roku w Salonikach doszło
do spotkania kierownictwa NOF z przedstawicielami sekretariatu KPG,
na którym osiągnięto porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych
działań i uzgodniono warunki współpracy. Kierownictwo greckiej
partii wyraziło zgodę na działalność wojskową na terenie Macedonii
Egejskiej jednostek partyzanckich NOF oraz ich odrębnych sztabów.
Na terytorium, gdzie przebywały również oddziały greckie, miały powstać nadrzędne sztaby mieszane, składające się z przedstawicieli obu
24 DARM, fond. CK KPM, k.1, a.e. 29, 1.3, Zapisnik br. 6, Zapisnik CK KPM

na 8 V 1947 god.; NA, FO 371/58615 Macedonian Political Organization of the
USA and Canada, Central Committee.
25 NA, FO 371/58615 Macedonian Political Organization of the USA and Canada,
Central Committee.
26 KPG i makedonskoto…, dok. 167, s. 397.
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grup partyzantów. Ponadto reprezentanci macedońskiej organizacji
mieli wejść w skład kierownictw okręgowych komitetów partyjnych
KPG w Macedonii Egejskiej.
Do pełnej realizacji porozumienia uzgodnionego w takiej formie
nigdy jednak nie doszło. Dwa miesiące po osiągnięciu porozumienia,
we wrześniu 1946 roku, przedstawiciel KPG Markos Vafiadis, późniejszy dowódca Demokratycznej Armii Grecji (DAG), poinformował
Mitrevskiego o warunkach, które muszą towarzyszyć planowanemu
połączeniu macedońskich jednostek z oddziałami greckich partyzantów. Macedońskie oddziały miały być rozwiązane, a ich członkowie
powinni wejść w skład oddziałów greckich. W ten sposób organizacja
Macedoński Front Narodowowyzwoleńczy w Macedonii Egejskiej
została po względem politycznym i wojskowym podporządkowana
KPG27. Doszło do tego na podstawie porozumienia z 21 listopada
1946 roku po rozmowach między Vafiadisem i Mitrevskim. Od tej
pory nie określano oddziałów NOF jako organizacji autonomistycznej
i nazwano ją EAM Macedończyków28.
Niepokoje w Grecji przerodziły się w październiku 1946 roku
w otwartą wojnę domową między monarchistami wspieranymi
przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone i komunistami, którym Albania, Bułgaria i przede wszystkim pośrednio wspomagana
przez ZSRS – Jugosławia udzielały coraz wydatniejszej pomocy29.
W sierpniu Belgrad odwołał z Aten swojego ambasadora, a rząd
grecki wystąpił z pretensjami wobec Jugosławii, Bułgarii i Albanii
o bezpośrednią interwencję w wewnętrzne sprawy Grecji. Jugosławia
i Bułgaria ze swej strony obwiniały greckie władze o prowadzenie
polityki terroru wobec narodu greckiego, a zwłaszcza w stosunku
do słowiańskiej ludności w Macedonii Egejskiej. Sprawa ta była
27 Ibidem, dok. 168, s. 397–400.
28 Sposób podporządkowania macedońskich oddziałów zbrojnych wcześniej

ustalali przywódcy KPJ i KPG. Struktury komunistów macedońskich w Grecji
zostały podporządkowane KPG, podobnie jak jednostki wojskowe NOF podporządkowano oddziałom DAG. DARM, fond. Grcija, 1033/1/58, Odnos KPG
prema NOF u Egejskih Makedonaca, 1945–1948 g.
29 N. Marantzidis, The Greek Civil War (1944–1949) and the International Communist System, “Journal of Cold War Studies” 2013, t. 15 (4), s. 25–54.
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kilkakrotnie przedmiotem obrad konferencji pokojowej w Paryżu.
Na plenarnej sesji 11 października 1946 roku Moša Pijade w imieniu
delegacji jugosłowiańskiej oświadczył, że słowiańska ludność w Macedonii Egejskiej poddawana jest represjom za dążenia wolnościowe.
Pijade apelował o położenie kresu tragedii narodu macedońskiego
i umożliwienie mu zjednoczenia się i życia w etnicznej jedności
w warunkach wolności i niezawisłości, z jakich może korzystać jego
część w LRM (Ludowa Republika Macedonii)30.
Dnia 3 grudnia 1946 roku Grecja wystąpiła z żądaniem, aby
na podstawie artykułów 34 i 35 Karty Narodów Zjednoczonych Rada
Bezpieczeństwa rozpatrzyła oskarżenie mówiące o tym, że Jugosławia,
Bułgaria i Albania udzielają pomocy generałowi Vafiadisowi, przez
co ingerują w wewnętrzne sprawy tego państwa. Ateny obwiniały
również rządy wymienionych krajów o występowanie z roszczeniami
terytorialnymi wobec Macedonii Egejskiej. Rada Bezpieczeństwa
20 grudnia 1946 roku podjęła decyzję o skierowaniu na Bałkany
specjalnej Komisji Ankietowej (Śledczej) w celu zbadania zasadności
greckich skarg. 2 lutego 1947 roku Vafiadis wystosował do Komisji
pismo, w którym proponował jej członkom spotkanie w Sztabie
Głównym Armii Grecji w celu przedstawienia stanowiska w badanych
przez Komisję sprawach. Jednakże jedna z grup wchodzących w skład
Komisji nie dotarła do Sztabu Głównego i zawróciła na żądanie
ambasady amerykańskiej. Tylko przedstawiciele Polski i Związku
Sowieckiego zdołali się spotkać z generałem Vafiadisem31.
W przygotowanym przez Komisję Ankietową raporcie stwierdzono,
że wsparcie materialne udzielane greckim partyzantom przez Jugosławię, Albanię i Bułgarię stanowiło przyczynę powstania konfliktu
wewnętrznego i wybuchu wojny domowej. Tezy raportu zostały
odrzucone przez przedstawicieli Polski i ZSRS, którzy w swych
sprawozdaniach wykazywali, że udzielanie przez Jugosławię, Albanię

30 Z. Rutyna, Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943–1948, op. cit., s. 241.
31 D. Kljakić, General Markos, Globus, Zagreb 1979, s. 129–131.
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i Bułgarię pomocy greckim uchodźcom nie było sprzeczne z prawem
międzynarodowym32.
O znaczeniu, jakie Anglosasi przywiązywali do sytuacji powstałej
wówczas w Grecji, świadczy powołanie 8 października Stałej Komisji Bałkańskiej, która rozstrzygała spory rządu greckiego z trzema
państwami: Albanią, Bułgarią i Jugosławią, ale ponieważ odbywało
się to bez badania i oceny stanowisk wszystkich zainteresowanych
stron, wymienione kraje odmówiły współpracy z Komisją, a samo jej
utworzenie uznały za akt sprzeczny z Kartą Narodów Zjednoczonych33.
Nadal obawy o utworzenie szerokiej federacji bałkańskiej, w skład
której weszłaby zjednoczona Macedonia, były bardzo silne. Poselstwo Brytyjskie w Sztokholmie 6 lutego 1947 roku raportowało
do Londynu, że Moskwa przedstawiła rządowi bułgarskiemu i jugosłowiańskiemu plan, by na terytorium funkcjonujących dwóch
państw: Bułgarii i Jugosławii utworzyć jeszcze trzecie – Macedonię34.
W przyszłości zaplanowano, by zaprosić też Grecję, by ta scedowała
część swego terytorium, włączając port w Salonikach, dzięki czemu
Macedonia – będąca dotąd jedną z republik Jugosławii – miałaby
dostęp do Morza Egejskiego. Przewidując, że Grecja będzie stawiać
opór, nie wykluczono zastosowania środków przymusu. Pogłoski te budziły niepokój tak w Wielkiej Brytanii, jak i w USA, gdyż
trudno było wysondować rzeczywiste cele Stalina. W Londynie
podkreślano, że takie rozwiązanie stanowić może zagrożenie dla
Grecji, a tym samym dla interesów brytyjskich w basenie Morza
Śródziemnego. W podobnym tonie utrzymane były doniesienia
32 S.G. Xydis, Greece and Great Powers: 1944–1947…, s. 438–443; E. Znamierow-

ska-Rakk, Rozwój stosunków Bułgarii z Grecją i Turcją po II wojnie światowej,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa–Wrocław– Kraków 1979,
s. 116–127; A. Nachmani, International Intervention in Greek Civil War: The
United Nations Special Committee on the Balkans, 1947–1952, Praeger, New
York 1990, s. 85–91.
33 Ch. Minasidis, American Diplomats and Officials on Macedonia and the Macedonian Question during the 1940s’, “Macedonian Studies Journal” 2014,
t. 1, nr 1, s. 77–98. Zob. także: R. Clogg, Historia Grecji Nowożytnej, Książka
i Wiedza, Warszawa 2006, s. 163 (pierwsze wydanie Cambridge 1992).
34 NA, FO 371/66 985, (R 2179/1296/67), Swedish report of Russian plan for
a Macedonian State, British Legation Stockholm, 6th February, 1947.
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brytyjskiego ambasadora w Paryżu Alfreda Duff-Coopera, któremu
Numanem Menemendżoglu, jego turecki odpowiednik, powiedział
o zaniepokojeniu Turcji: „On ma obawy [Menemendżoglu – I. S-K.],
że Rosjanie wykorzystają greckich dysydentów w celu utworzenia
nowego państwa macedońskiego z części oderwanej od Bułgarii,
Jugosławii i Grecji wraz z Salonikami. Taki rozwój wydarzeń osłabiłby
Grecję i odciął Turcję od Europy”35. Podkreślił z wielkim naciskiem,
że osłabienie Grecji jest równoznaczne z osłabieniem Turcji. W dalszej
części rozmowy Duff-Cooper wskazał, że dla Turków bezpośrednie
zagrożenie jawi się jako bardzo realne36.
Dnia 21 lipca z Ambasady Brytyjskiej w Waszyngtonie przesłano
do Departamentu Stanu dokument Aide Memoire, w którym wskazując
na wcześniejsze wydarzenia oraz obecne niepokoje i aresztowania
w Grecji, przypominano, iż Sowieci będą chcieli poszerzyć swą sferę
wpływów przez utworzenie państwa – Macedonii, co może się stać
przez włączenie Macedonii Egejskiej do federacji (jugosłowiańsko-bułgarskiej lub jugosłowiańskiej)37. Podkreślano, iż brytyjskiemu
ministrowi spraw zagranicznych Ernestowi Bevinowi zależy na zapobieżeniu, by kwestia Macedonii stała się kwestią praktyczną, czy
nawet przedmiotem międzynarodowej dyskusji. Dlatego sugerował,
by w przypadku podjęcia przez państwa bałkańskie jakichkolwiek
kroków w kierunku utworzenia państwa macedońskiego, rząd Jej
Królewskiej Mości i rząd USA, nie tracąc czasu, publicznie wyjaśniły,
iż są świadome takiego ruchu i że są mu przeciwne38. W piśmie tym
przypominano zamieszczone w „Rizospastis” wystąpienie greckiego
lidera komunistycznego Nikolasa Zachariadesa, iż celem komunistów
jest „Wolna Grecja”, co opatrzono komentarzem: „która w praktyce
może stać się «Wolną Macedonią»”39.
35 NA, FO 371/66985, Copy of Despatch from Mr. Duff Cooper to Mr. Bevin, The

British Embassy, Paris. 8th July 1947.
36 Ibidem.
37 NA, FO 371/66 985, Copy of Aide Memoire to the State Department, July

21, 1947.
38 Ibidem.
39 Ibidem. W tym czasie komuniści greccy nie opowiadali się za tworzeniem

„Wolnej Macedonii”, natomiast za włączeniem do walki ludności słowiańskiej.
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Takie niebezpieczeństwo widzieli także Anglicy, o czym donosili
do państw Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth of Nations) w telegramie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
(…) uważamy, że możliwe jest, iż jugosłowiańska i bułgarska
władza, przy pomocy Sowietów, wykorzystają współczesną sytuację destabilizacji i aresztowań w Grecji i utworzą jednostkę
w ramach jugosłowiańskiej federacji lub we współpracy jugosłowiańsko-bułgarskiej powołają federację, by w ten sposób
wrzucić w sowiecką orbitę wpływów region egejski40.

W dalszej części dokumentu przypomniano, że mimo jugosłowiańskich i bułgarskich starań – w myśl postanowień traktatu pokojowego w Paryżu z 10 lutego 1947 roku, Jugosławia nie zyskała
dostępu do Salonik, natomiast Alexandroupolis (buł. Dadeagacz)
nie weszło do terytorium Bułgarii.
Z kolei Tito zaręczał Ralphowi Stevensonowi, byłemu ambasadorowi Wielkiej Brytanii, że pogłoski, jakoby Belgrad miał jakieś
plany odnośnie do greckiej Macedonii, są całkowicie nieprawdziwe41.
Znamienne, że Tito podobnych zapewnień nie złożył w Atenach,
aczkolwiek Stevenson sugerował, by to uczynił42.

II

Wprawdzie w 1947 roku tworzenie federacji bałkańskiej tak w Sofii, jak
i w Belgradzie nadal brano pod uwagę, niemniej ze względu na sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach
zmieniły się priorytety polityki sowieckiej. Już w 6 marca 1946 roku
Churchill nawoływał mocarstwa anglosaskie do ścisłej współpracy,
40 NA, FO 371/66985 HP 0021 R.10224/1296/67, Outward Saving Telegram from

Commonwealth Office, Macedonia, 26th July, 1947.
41 NA FO 371/66997, Foreign Office, S.W.I. 24 January, 1947, United Kingdom

Delegation from New York. Yugoslav-Bulgarion Federaton. Ralph Clarmont
Skrine Stevenson swą funkcję tę pełnił od 17 sierpnia 1943 r. do 13 sierpnia
1946 r., jego następcą został Charles Peake.
42 Ibidem.
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mówiąc o „żelaznej kurtynie”. Przedstawiona 12 marca 1947 roku
przez prezydenta Harry’ego S. Trumana w orędziu do Kongresu
doktryna powstrzymywania, mająca zahamować ekspansję komunizmu, i zaprezentowany przez ówczesnego sekretarza stanu USA,
George’a Marshalla (5 czerwca 1947 roku na Uniwersytecie Harvarda
w Cambridge, Mass.) plan (tzw. plan Marshalla), którego celem była
odbudowa gospodarek państw europejskich, stanowiły przedsięwzięcia, które, zmuszając Stalina do podjęcia zdecydowanych działań,
wyznaczały nowe założenia sowieckiej polityki wobec Bałkanów.
W nowych warunkach na międzynarodowej scenie politycznej Stalin dążył do ugruntowania i spotęgowania swych wpływów
w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, łącznie z własną
strefą wpływów w Niemczech oraz w Jugosławii i Albanii, zwłaszcza
że w ramach polityki powstrzymywania USA przejęły zobowiązania
Wielkiej Brytanii wobec Grecji i Turcji. Po decyzji Wielkiej Brytanii
z 24 lutego 1947 roku43 o wycofaniu swych wojsk z Grecji były one
stopniowo zastępowane przez żołnierzy USA. Jeśli idzie o orędzie
Trumana z 12 marca 1947 roku (wspomniane powyżej), to odniósł
się on bezpośrednio do sytuacji w Grecji i Turcji. Podkreślił w nim
wolę udzielenia wsparcia tym, którzy stawią opór totalitaryzmowi
i naciskom z zewnątrz. W ten sposób politykę powstrzymywania
mocarstwa anglosaskie zaczęły realizować na tych obszarach, które
miały dla nich żywotne znaczenie – w tym wypadku w Grecji i Turcji.
W dniu 22 czerwca prezydent Truman podjął decyzję o przekazaniu
250 milionów dolarów na pomoc wojskową i ekonomiczną dla Grecji
i 150 milionów dolarów dla Turcji.
Stalin, wprowadzając nową strategię wobec państw Europy Środkowej i Bałkanów, musiał już w 1947 roku, po wejściu wojsk amerykańskich do Grecji, zrezygnować z planów federacyjnych z Grecją,
ale ciągle utrzymywał tę decyzję w tajemnicy. Została ona ujawniona
w lutym 1948 roku, w czasie spotkania delegacji jugosłowiańskiej

43 Amerykanie otrzymali z Londynu notę, w której informowano, że najpóźniej

do 1 kwietnia wycofają 40 tys. swych żołnierzy.
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i bułgarskiej na Kremlu44. Jednak pozwalał, by trzy kraje bałkańskie:
Albania, Bułgaria i przede wszystkim Jugosławia, wciąż wspierały
komunistów walczących w Grecji.
Tymczasem generał Vafiadis 13 sierpnia 1947 roku zadekretował
zniesienie monarchii i ogłosił nową konstytucję. 24 grudnia 1947 roku
stanął na czele tymczasowego rządu Wolnej Grecji. Brak było wówczas dobrego rozeznania, jak dalece jego działania były uzgodnione,
wspierane czy też inspirowane przez Moskwę i do jakiego stopnia
stanowiły fragment polityki ZSRS na Bałkanach.
Komuniści greccy starali się rozszerzyć działania zbrojne na całe
terytorium kraju. Jednak dzięki pomocy państw sąsiednich, w tym
głównie Jugosławii, największe sukcesy odnosili w jego północnej
części, tj. w Macedonii greckiej. W styczniu 1948 roku Vafiadis udał
się do Belgradu i prawdopodobnie przekonał Titę do swej koncepcji zakrojonego na szeroką skalę powstania. W tym czasie bardzo
ważny stał się udział słowiańskiej ludności z Macedonii Egejskiej
w oddziałach DAG (Demokratycznej Armii Grecji). Według źródeł
macedońskich spośród 35 000 uczestników DAG 15 000 stanowili
Macedończycy. Wstępowali oni masowo do oddziałów, a ludność
miejscowa sprzyjała i sympatyzowała z lewicą grecką. To masowe
uczestnictwo zawdzięczano temu, że komuniści obiecali tej grupie
ludności uzyskanie praw narodowych w Grecji. 10 sierpnia 1947 roku
w wydanym przez Sztab Główny DAG statucie przyznano jej prawo
do tworzenia szkół z językiem macedońskim i własnych instytucji
kulturalno-oświatowych45. Od 1947 do 1949 roku w Macedonii Egejskiej funkcjonowało już 87 szkół z tym językiem, w których naukę
pobierało 10 000 uczniów. Prowadzono dwa kursy dla nauczycieli
języka. Pojawiły się czasopisma: „Bilten” („Biuletyn”), „Nepokoren”
(„Buntownik”), „Zora” („Świt”), „Pobeda” („Zwycięstwo”) i inne46.
Macedończycy bardzo szybko rozwinęli w Grecji żywą narodową
44 Cold War International History Project, Bulletin 10, red. L.Ia. Gibianskii, Woodrow

Wilson International Center for Scholars, Washington 1998, Dok. III, Report
of Milovan Djilas about a secret Soviet-Bulgarian-Yugoslav meeting 10 February
1948, s. 130, 133.
45 S. Kiselinovski, Egejskiot del…, s. 137.
46 Ibidem, s. 138.
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działalność kulturalną. Powstawały grupy kulturalno-oświatowe,
które popularyzowały miejscowy język macedoński przez wystawianie
inscenizacji teatralnych, śpiewanie pieśni itp. Był to jedyny przypadek
od 1913 roku, że bez przeszkód na terytorium Macedonii greckiej
można było używać ludowego języka macedońskiego.

III

Ścisłe związki między Vafiadisem i jugosłowiańskimi komunistami
początkowo przetrwały rozłam między Titą i Stalinem. 28 czerwca 1948 roku w Jugosławii ogłoszono rezolucję potępiającą partie
komunistyczne Bułgarii i Albanii za ich stanowisko wobec KPJ, ale
w rezolucji tej nie wspomniano o partii greckiej47. Radio „Wolna
Grecja” nadal działało na terytorium Jugosławii aż do początku
1949 roku, informując o działaniach oddziałów partyzanckich. Greccy
partyzanci wciąż mogli przebywać na jugosłowiańskim terytorium,
swobodnie przekraczać granicę w obu kierunkach, a ich rannymi
zajmowano się w LRM. Mimo to spór między Titą i Stalinem, który
ujawnił się w styczniu 1949 roku, był jednym z głównych czynników decydujących o rozwoju wydarzeń w okresie wojny domowej
w Grecji. Wtedy generał Markos Vafiadis został zwolniony z funkcji
głównodowodzącego Demokratycznej Armii Grecji, a jego miejsce
zajął Nikos Zchariadis, przywódca KPG popierający linię Moskwy.
W NOF zwolniono wielu komendantów – w tym także samego
Mitrevskiego48
Dnia 31 stycznia 1949 roku odbyło się V plenarne posiedzenie
KPG. Plenum ogłosiło w sprawie macedońskiej rezolucję, w której
postulowano: „Nie należy mieć żadnych wątpliwości, że w zwycięstwie
Demokratycznej Armii Grecji i rewolucji ludowej naród macedoński
znajdzie całościowe rozwiązanie swojego problemu narodowego,
takie, do jakiego sam dąży i w takim wymiarze, w jakim dzisiaj

47 E. Barker, Macedonia…, s. 119.
48 DARM, fond. Grcija, 1033/1/57, Odnos KPG prema NOFu Egejskih Makedo-

naca, 1945–1948 g.
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przelewa swoją krew w walce o urzeczywistnienie swoich ideałów”49.
Stanowisko to, aczkolwiek nie w sposób wyraźny, mogło być rozumiane jako rezygnacja z deklarowanego przez KPG od ponad 13 lat
traktowania Macedończyków jako mniejszości narodowej w obrębie
państwa greckiego i proklamowanie hasła o utworzeniu niezależnej
Macedonii. Bardziej jest to widoczne w inspirowanej przez KPG
rezolucji II plenum organizacji NOF.
Plenum przygotowujące II Kongres NOF odbyło się w dniach
3–4 lutego 1949 roku, a uczestniczył w nim sekretarz generalny KPG
Zachariadis. Podczas obrad ogłoszono rezolucję, w której zapowiedziano proklamowanie zjednoczonej Macedonii jako niezależnej
i równoprawnej republiki w ramach federacji narodów bałkańskich.
W wygłoszonym wtedy przemówieniu Zachariadis złożył oświadczenie wzywające do utworzenia niezależnej i zjednoczonej Macedonii:
„Na Kongresie trzeba wyjaśnić sprawę narodu macedońskiego, który
przez swoje uczestnictwo w walce dąży do utworzenia niezależnego
państwa macedońskiego w ramach federacji bałkańskiej50”. Dla realizacji tego celu powstała nowa polityczna organizacja pod nazwą
Komunistyczna Organizacja Macedończyków w Macedonii Egejskiej
(KOEM), która miała popularyzować ideę zjednoczenia. Wówczas
w szeregi DAG przyjmowano nieletnich: czternasto-, piętnasto- oraz
szesnastolatków).
Członek Biura Politycznego KPJ Moše Pijade na łamach organu
prasowego jugosłowiańskich komunistów „Borba” z 6 marca potępił
decyzje podjęte na V plenum KPG oraz rezolucję II plenum NOF,
łącząc je z bułgarską ideą Federacji Bałkańskiej, w której zjednoczona Macedonia byłaby równoprawnym i niepodległym państwem.
Zdaniem Pijade „były to działania skierowane przeciwko Jugosławii i stanowiły poważne niebezpieczeństwo dla ruchu wyzwolenia
narodowego Greków i Macedończyków, gdyż mogły tylko wywołać
powszechne dyskusje w zjednoczonym froncie bojowników greckich
49 DARM, fond. Grcija, 1033/3/77 Komunistička organizacija Egejskih Makedonaca,

1949, na ten temat także: KPG i Makedonskoto…, t. V, dok. 191, s. 438, Skopje
1982.
50 Ibidem, dok. 192, s. 439–440.
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i macedońskich”51. Wystąpił on też z tezą, że rezolucja NOF była
bezpośrednio inspirowana przez Bułgarów.
Oficjalne stanowisko KPJ w tej sprawie zostało sformułowane
w piśmie z 3 marca 1949 roku skierowanym do KC KPG, w którym
stwierdzono: „(…) utworzenie niezależnego państwa macedońskiego
w ramach federacji bałkańskiej jest dzisiaj nieaktualne, ponieważ
odwraca uwagę narodu greckiego i Macedończyków z Macedonii
Egejskiej od wspólnej walki przeciwko monarchofaszystom (…)
Uważamy, że taka polityka jest skierowana przeciwko FLRJ”52.
Wasił Kołarow, minister spraw zagranicznych Bułgarii, goszczący
20 marca w Budapeszcie, zaprzeczył informacjom, iż jego kraj chciał
stworzyć federację bałkańską, a Lazar Koliševski 11 maja 1949 roku
oświadczył, że hasło zjednoczonej Macedonii jest używane dla rozbicia jedności Jugosławii53. Faktem było, że obie komunistyczne partie
– grecka i bułgarska – były wówczas wrogo nastawione do jugosłowiańskich komunistów. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że Tito
w 1949 roku zdecydował się zaprzestać udzielania pomocy greckim
partyzantom i zamknął granice kraju.
Można przypuszczać, że przywódcy greckich komunistów zgodzili
się na wysunięcie hasła zjednoczonej i niezależnej Macedonii zgodnie
ze wskazówkami Kominformu i w celu pozbawienia Tity wpływów
na ruch narodowowyzwoleńczy w Macedonii Egejskiej. Gdy tak się
stało, KPG pospiesznie wycofała się z wcześniej podjętych postanowień. ZSRS jednakże nie przyznał się do tego rodzaju decyzji i raczej
oskarżał o to Jugosławię. Program zjednoczenia Macedonii po rozłamie
z Moskwą nie wydawał się już realistyczny. Tym bardziej, że zgodnie
z nową linią polityczną Kominformu przedstawiano Titę jako wroga
federacji, a Dymitrowa jako jego największego sprzymierzeńca.
W lipcu 1949 roku królewska armia grecka pod dowództwem
Aleksandra Papagosa rozpoczęła ofensywę przeciwko zjednoczonym
siłom partyzanckim. Działania te szybko przyniosły spodziewane
51 V. Dedijer, Dokumenti 1948, Rad, Beograd 1979, t. II, dok. 139, s. 28–40.
52 KPG i makedoskoto…, t. V, dok. 191, s. 438–439.
53 L. Koliševski, Aspekti na Makedonskoto prašanje, Naša kniga, Skopje 1980, s. 157.

Zob. też E. Barker, Macedonia…, op. cit., s. 123.
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przez ateński rząd rezultaty, m.in. na skutek przeprowadzonej przez
Zachariadisa zmianie taktyki walki partyzanckiej polegającej na obronie umocnionych punktów oporu w rejonie gór Gramos i Vitsi.
Wkrótce Demokratyczna Armia Grecji została pokonana. Stało się tak
w dużej mierze nie tylko dzięki amerykańskiej pomocy materialnej,
ale także doradztwu operacyjnemu i logistycznemu. Już 12 sierpnia
działacze KPG i dowódcy sił partyzanckich opuścili Grecję i przeszli na terytorium Albanii. 10 października sztab DAG wystąpił
z prośbą o zawieszenie broni. Wkrótce też ustały walki. Oznaczało
to, że skończył się etap wykorzystywania kwestii macedońskiej
w rozgrywce między dwoma systemami politycznymi Wschodu
i Zachodu. Ustalone formalnie 10 lutego 1947 roku granice zostały
utrzymane w rzeczywistości.
W Albanii znalazła się ta część działaczy komunistycznych, którzy
wcześniej nie przeszli na terytorium Ludowej Republiki Macedonii.
Wielu komunistów z północnej Grecji szukało też schronienia na południu kraju. Szacuje się ich liczbę na ok. 260 000. Wśród nich byli
również egejscy Macedończycy, ale większość z nich, tj. ok. 55 000,
w tym 28 000 dzieci greckich i macedońskich, szukało azylu w innych krajach, głównie Europy Środkowej i Wschodniej54. Natomiast
dzieci komunistów (około 25 tys.), które pozostały w Grecji, zostały
umieszczone w domach dziecka pod bezpośrednią opieką królowej
Frederiki. Od sierpnia 1945 roku uchodźcy z Grecji mogli się osiedlać
też w LRM, gdzie znaleźli dobre warunki.
Polska, od września 1948 roku do grudnia 1956, udzieliła azylu
około 12 000 osób (niektórzy podają liczby o wiele wyższe, dochodzące
do 14 795), w tym 3 590 dzieciom narodowości greckiej i macedońskiej55. Władze polskie stworzyły im w ramach statusu uchodźców
54 S. Kiselinovski, Egejskiot del…, s. 140; Christopher Montague Woodhouse

podaje, że 30 tys. dzieci migrowało do krajów bloku wschodniego, por. idem,
Modern Greece. A Short History, Faber & Faber, San Diego 1991 (pierwsza publikacja w 1968), s. 259. DARM, fond Grcija, 996/4/1/76, Makedonska emigracja
vo istočno evropskite zemji, podaje ogólnie liczbę dzieci – uchodźców 27 tys.
55 Na temat migracji do polski zob. P. Nakovski, Makedonski deca vo Polska
(1948–1968), Mlad borec, Skopje 1987; M. Wojecki, Pobyt i kształcenie dzieci greckich w Polsce w państwowych ośrodkach wychowawczych, „Przegląd
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politycznych warunki leczenia, reorientacji zawodowej, a dzieciom
umożliwiły naukę, w szkołach. W latach 1957–1968 do Republiki
Macedonii powróciło z Polski 5200 Macedończyków, a od roku
1975, gdy stał się możliwy powrót Greków do swego kraju, wyjechało
z Polski ok. 2000 osób, w latach następnych ok. 3000. Od 1989 roku
działa Towarzystwo Macedończyków w Polsce z siedzibą w Gdańsku
oraz jego oddział w Warszawie. Celem Towarzystwa jest nauczanie
języka macedońskiego, umacnianie poczucia tożsamości narodowej
oraz związków uczuciowych z krajem pochodzenia, popularyzowanie
w społeczeństwie polskim wiedzy o historii, kulturze i tradycjach
Macedończyków.

PODSUMOWANIE

By zachować swą tożsamość narodową, Macedończycy w Grecji
bardzo aktywnie włączyli się do walki w czasie wojny domowej
w Grecji (1946–1949) po stronie komunistów, bo tylko oni gwarantowali im prawa przynależne mniejszościom narodowym. W czasie
wojny domowej mogli uczyć swe dzieci w szkołach po macedońsku,
wydawać czasopisma i książki. Pod koniec wojny domowej KPG
obiecała zjednoczenie trzech części Macedonii w ramach federacji
bałkańskiej, co Tito uznał za błąd polityczny, mający na celu rozbicie
Jugosławii i upadek reżimu Tity.
Bardzo różne są dane na temat udziału Macedończyków w wojnie domowej w Grecji. Według Woodhouse’a w 1948 roku oddziały
DAG liczyły 25 tys. żołnierzy z czego 11 tys. było Macedończykami.
Natomiast w 1948 roku DAG liczyło 20 tys. partyzantów, z czego

Historyczno-Oświatowy” 1983, R. 26, nr 3, s. 296–310; K. Pudło, Grecy i Macedończycy w Polsce 1948–1993. Imigracja, przemiany i grupy zanikowe, „Sprawy
Narodowościowe” 1995, nr 1, s. 133–151; I. Stawowy-Kawka, Macedończycy
i Grecy w Polsce. Specyfika migracji po wojnie domowej w Grecji (1946–1949),
w: B. Szlachta (red.), Myśli i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków
2011, t. 3, s. 119–128.
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14 tys. to Macedończycy56. Należy stwierdzić, że bez porozumienia
między KPG i NOF komuniści greccy nie byliby w stanie podjąć
walki zbrojnej. Przywódcy komunistyczni nie potrafili także zdobyć
popracia ludności greckiej w większych mastach.
Jednak doktryna Trumana, amerykańska interwencja zbrojna
i wycofanie się w 1947 roku ZSRR z planów federacji obejmującej
Grecję miały najistotniejszy wpływ na zakończenie w 1949 roku
wojny domowej w Grecji.
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ŚRODKOWOEUROPEJSKI KRYZYS
POLITYCZNY NA TLE DEKRETÓW
EDVARDA BENEŠA (1999–2003)

WSTĘP

R

ozstrzygnięty w czerwcu 2018 roku, trwający niemal trzy dekady spór wynikający z odmowy uznania przez Grecję państwa
o nazwie Republika Macedonii po raz kolejny zilustrował
fakt, że konflikty dwustronne w stosunkach międzypaństwowych
w istotny sposób rzutują na tempo i przebieg procesów integracyjnych w Europie. Zarówno w tym, jak i w innych przypadkach
bowiem zastosowanie ma podstawowa zasada głosząca, że do Unii
Europejskiej przyjmowane są państwa, które nie tylko nie stanowią
zagrożenia dla unijnego porządku z powodów prawno-ekonomicznych, ale mają także traktatowo uregulowane stosunki z sąsiadami
w wymiarze politycznym.
Niniejszy tekst poświęcono innemu kryzysowi, który u progu
piątego rozszerzenia Unii Europejskiej wywołała złożona w wymiarze
prawnomiędzynarodowym kwestia dekretów prezydenta Edvarda
Beneša sankcjonujących przeprowadzony w 1945 roku „transfer”
Niemców sudeckich z terytorium Czechosłowacji. Po aksamitnej
rewolucji z 1989 roku historycznie nieuregulowana zaszłość nabrała
znaczenia w kontekście roszczeń niemieckich „wypędzonych”, a także
wydarzeń takich, jak ratyfikowanie przez państwa Europy Środkowej
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności czy
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negocjacje akcesyjne1. Niezależnie od wykazanej przez służby prawnicze Komisji Europejskiej i niezależnych ekspertów bezzasadności
postulatów dotyczących oceny wywłaszczeń Niemców sudeckich
w świetle aktualnych standardów prawa międzynarodowego, moralno-polityczny wymiar problemu dekretów Beneša wywoływał
gorące dyskusje na forum europejskim, a w czerwcu i lipcu 2003 roku
nieomal postawił pod znakiem zapytania ratyfikację przez Niemcy
i Austrię traktatu o przyjęciu do Unii Europejskiej nowych członków,
w tym Republiki Czeskiej2.

DEKRETY BENEŠA JAKO PROBLEM
W DWUSTRONNYCH STOSUNK ACH NIEMIECKOCZESKICH I NIEMIECKO-AUSTRIACKICH

Na początku lat 90. XX wieku ambicją Václava Havla, prezydenta
Czechosłowacji, a później Republiki Czeskiej, było, jak sam niejednokrotnie podkreślał, usuwanie psychologicznych barier między
Wschodem a Zachodem. Z perspektywy Pragi miało się to dokonywać
głównie przy wsparciu Austrii i Niemiec3. Jak się jednak okazało,
to właśnie czesko-austriackie i czesko-niemieckie stosunki miały
stanowić na tej drodze największe utrudnienie. Kładąca się na nich
cieniem kwestia dekretów Beneša stała się bowiem kartą przetargową dla skrajnie prawicowych środowisk w Niemczech i Austrii,
a w kluczowym momencie negocjacji akcesyjnych mogła stanowić
dogodny pretekst do opóźniania rozszerzenia.
Ze 147 dekretów prezydenta Edvarda Beneša wydanych między
1940 a 1945 rokiem największe kontrowersje budziły te, na mocy
1

2
3

R. Grzeszczak, Problematyka roszczeń majątkowych w stosunkach polsko-niemieckich, w: Wł. Czapliński, B. Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach
polsko-niemieckich u progu XXI wieku, Scholar, Warszawa 2010, s. 131–169.
P. Łaski, Refleksje na temat żądań Niemców Sudeckich anulowania tzw. dekretów
Benesza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, t. 66, z. 1, s. 35.
V. Havel (wywiad), Ce n’est qu’un au revoir..., „Politique Etrangère” 2002–2003,
nr 98, s. 24.
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których Niemcom i Węgrom, winnym „działalności przeciw państwu
i społeczeństwu czechosłowackiemu”, odebrano obywatelstwo czechosłowackie i skonfiskowano majątek (głównie dekrety: 5, 12 i 33).
Czesi uważali, że akty te, przywracające porządek konstytucyjny
przerwany monachijskim dyktatem, są logicznym rezultatem II wojny
światowej usankcjonowanym przez układy poczdamskie z 2 sierpnia
1945 roku4. Z tej perspektywy próby ich podważania były traktowane
jako próba zakwestionowania powojennego ładu w Europie. Czechy
mogły liczyć w tym sporze na kraje zainteresowane utrzymaniem
poczdamskiego status quo – Polskę i Słowację. Jerzy Robert Nowak
zauważał w 1990 roku, że dla Pragi, jeszcze przed rozpadem federacji, koordynacja polityki zagranicznej m.in. z Warszawą mogła być
sposobem na stawienie czoła zarówno niemieckim roszczeniom,
jak i „węgierskiej irredencie”5. Koordynacja ta pozostawiała jednak
wiele do życzenia.
Warto wspomnieć, że dla czechosłowackiej propagandy epoki
komunistycznej „kwestia sudecka” stanowiła wygodny argument
na rzecz bliskiego sojuszu z ZSRR. W latach 80. w środowisku dysydentów z Karty 77 odbyła się dyskusja na temat niemieckiej i czechosłowackiej odpowiedzialności historycznej, czego tzw. środowiska
skrajne w Niemczech nie omieszkały podchwycić jako pośredniego
podważenia zasadności powojennych wysiedleń. Dyskusja ta z oczywistych względów nie odbiła się szerokim echem w społeczeństwie
czechosłowackim. Stąd zaskoczenie, z jakim po zmianie systemu,
przyjęto w Czechosłowacji szlachetny, lecz naiwny gest prezydenta
Havla, który podczas pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej 2 stycznia 1990 roku wyraził w Monachium ubolewanie z powodu cierpień
4

5

Por szerzej: L. Olejnik, Wysiedlenie Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej
w polityce międzynarodowej (1939–1945). Wybrane problemy, w: R. Majzner
(red.), Si vis pacem, para bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski, księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, „Zeszyty Historyczne
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie”, t. 12, Wydawnictwo Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 712–719.
J.R. Nowak, Polska a zmiany w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
1990, s. 12.
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Niemców sudeckich6. Ta dla wielu niewczesna deklaracja przyniosła
Havlowi powszechną krytykę, a w Niemczech wzmocniła postawy
środowisk radykalnych, które zaczęły wywierać presję na rząd federalny,
by w negocjowanym wówczas traktacie czechosłowacko-niemieckim
(podpisanym już po zjednoczeniu Niemiec) nie zamieszczać klauzul
o zrzeczeniu się przez sygnatariuszy roszczeń terytorialnych7. W rezultacie ujęto w nim jedynie zapis, że do rządów obu państw będzie
należeć rozwiązanie późniejszych sporów.
Warto dodać, że słowa Havla o czesko-niemieckim pojednaniu,
wypowiedziane we wciąż podzielonych Niemczech, zaskoczyły
kanclerza Helmuta Kohla do tego stopnia, że nie spotkały się z żadną polityczną reakcją z jego strony. Podobny los czekał propozycję
uregulowania czesko-niemieckiego sporu w kontekście „kuponovki”,
czyli reprywatyzacji z 1992 roku. Strona czechosłowacka proponowała
przywrócenie obywatelstwa osobom, które zostały go pozbawione
na mocy dekretów Beneša, co miało im pozwolić na odzyskanie
za symboliczne kwoty części utraconej własności. Plan był konsultowany przez premierów Republiki Czeskiej, Petra Pitharta, i Słowacji,
Jána Čarnogurskiego, którzy zgodzili się nań bez zastrzeżeń. Przyjął
go również prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker. Kanlerz
Kohl nie wrócił jednak nigdy więcej do tej propozycji. W 1995 roku
podczas spotkania z ministrem finansów RFN, Theo Waigelem,
premier Václav Klaus wspominał wciąż o możliwości złagodzenia
zasad uzyskiwania czeskiego obywatelstwa dla wysiedlonych, którzy zdecydowaliby się osiąść w Czechach i zrzec się obywatelstwa
niemieckiego. Z projektem tym wystąpił w lutym 1995 roku czeski

6

7

„Uważałem je [wypędzenia] zawsze za czyn głęboko nieetyczny, który przyniósł
zarówno moralne, jak i materialne szkody nie tylko Niemcom, ale zapewne
w jeszcze większym stopniu samym Czechom” – ten fragment listu Havla
z okresu dysydenckiego był cytowany przez prezydenta Niemiec von Weizsäckera
w 1989 roku, V. Żak, Havel? Oczywiście, ale..., „Gazeta Środkowoeuropejska”,
29.05.1998.
A. Liehm, Tourner la douloureuse page des Sudetes, „Le Monde diplomatique”,
luty 1996, s. 29.
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minister spraw zagranicznych Josef Zieleniec8. Również i ta propozycja nie spotkała się ze zrozumieniem.
Nad Wełtawą idealistycznej postawie czechosłowackiego prezydenta
z 1990 roku przeciwstawiano w późniejszych latach polską Realpolitik.
Jako błąd wynikający z „dysydenckiej naiwności” traktowano brak
zabiegów o włączenie w negocjacje dotyczące zjednoczenia Niemiec,
de facto zastępujących kongres pokojowy, wszystkich państw zwycięskich z 1945 roku9. Praga nie poparła wówczas polskiej propozycji
włączenia do konferencji „2+4” krajów okupowanych przez III Rzeszę,
licząc na dwustronne rozwiązanie czesko-niemieckich zaszłości10.
Tymczasem, jak zauważał w 1997 roku Jaroslav Valenta, jedynie
w okresie targów o zjednoczenie rząd w Bonn gotów był zapłacić za nie
euforyczną cenę11. Sudecki „straszak” stał się odtąd stałym elementem czeskiego życia politycznego ze szkodą dla czesko-niemieckich
(i czesko-austriackich) relacji, przy czym ze względu na istniejącą
asymetrię wzajemnych stosunków dla Niemiec miał on charakter
marginalny, zaś w wypadku Czechów zajmował centralne miejsce12.
„Gazeta Wyborcza”, 25–26.03.1995.
W połowie lat 90., choćby w przemówieniu z lutego 1995 roku, Havel wyrażał już
bardziej tradycyjne stanowisko czeskiej dyplomacji, mówiąc, że „zło wysiedlenia
było jedynie smutnym następstwem zła, które je poprzedzało”. Jak to określił
czeski politolog Bohumil Doležal, w kwestii problemu Niemców sudeckich
Havel „dostosował się do V. Klausa”, Czeski Impas, „Gazeta Środkowoeuropejska”,
19.06.1998.
10 J. Valenta, Wyszehrad jako próba integracji Europy Środkowej, w: A. Essen, A. Kastory, M. Mikołajczyk (red.), Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2001,
s. 107.
11 J. Valenta, Dylematy i problemy małych narodów i państw w związku ze zjednoczeniem Europy, „Zeszyty Naukowe UJ” 1997, R. MCCXII, Studia Polono-Danubiana et Balcanica, t. 10, s. 144.
12 Dekrety w mniejszym stopniu obciążały relacje austriacko-słowackie. Liczba
osób, których dotknęły, była na Słowacji mniejsza. Ponadto Bratysława czyniła
wysiłki na rzecz pojednania. I tak 12 lutego 1991 roku słowacka Rada Narodowa przyjęła Deklarację Vyhlásenie 1991, w której wyrażono żal z powodu
przyjęcia zasady transferu ludności jako metody rozwiązywania problemów
narodowościowych. Por. B. Mattoš, Determinanty współpracy transgranicznej
Austrii i Republiki Słowackiej. Rola Bratysławy i Wiednia w rozwoju wzajemnych
kontaktów, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2014, t. 2, nr 2, s. 187.
8
9
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Mimo zawarcia w lutym 1992 roku traktatu o dobrym sąsiedztwie
między Czechosłowacją a Republiką Federalną Niemiec – zdaniem
niemieckich „wypędzonych” kwestia oceny prawnej układu monachijskiego i powojennych przesiedleń z Czechosłowacji Niemców
sudeckich pozostawała otwarta13.
Z uwagi na fakt, że głosy Niemców sudeckich miały istotne znaczenie dla wyników wyborów w Bawarii, zamiast potwierdzać wolę
respektowania postanowień poczdamskich, kolejne rządy Niemiec
wysyłały do Pragi niejednoznaczne sygnały. Gdy w styczniu 1996 roku
minister spraw zagranicznych Niemiec, Klaus Kinkel, wyraził wątpliwości, co do ważności układów poczdamskich, rząd czeski zwrócił
się do trzech mocarstw sygnatariuszy, które natychmiast potwierdziły
ważność postanowień z 1945 roku. Nawiasem mówiąc, Londyn regularnie sygnalizował, że kwestia dekretów nie może być przedmiotem
negocjacji (m.in. wiosną 2002 r., w najostrzejszej fazie kryzysu, przy
okazji wizyty premiera Tony’ego Blaira w Pradze), a dyplomacja
rosyjska i amerykańska szły w jego ślady. Jedynie Paryż nie zabierał
otwarcie głosu w tej sprawie. Czeskie lęki wydawały się Francuzom
przesadzone, a relacje z Niemcami miały dla nich zbyt duże znaczenie, by kwestię dekretów podnosić w jednostronnych deklaracjach.
Jedynym wyrazem stosunku Paryża do kryzysu na tle dekretów był
krótki komunikat Quai d’Orsay z 19 kwietnia 2002 roku14.
Ze względu na kluczowe w kwestii przyszłego rozszerzenia
Unii Europejskiej stanowisko Niemiec, władze czeskie musiały się
wcześniej czy później znów zmierzyć z zaszłościami historycznymi15. Duże nadzieje wiązano z podpisaną w styczniu 1997 roku
czesko-niemiecką Deklaracją o pojednaniu, która była rezultatem
dwuletnich, tajnych rokowań16. Praga wyraziła w niej ubolewanie
z powodu przymusowego wysiedlenia z terenów Czechosłowacji
13 P. Łaski, Refleksje na temat żądań Niemców Sudeckich, op. cit., s. 40.
14 J. Rupnik, Géopolitique de l’Europe centrale. Quels passifs?, www.diploweb.com,

wrzesień 2003 (dostęp: 13.10.2018).
15 S. Coudenhove, Sudeten Issue Revived, „The Prague Post”, 09.06.1993.
16 Česko-německá deklarace téměř hotova?, „Hospodářské Noviny”, 24.11.1995;

S. Mortkowitz, Accord with Germany hits Sudeten rock, „The Prague Post”,
24.01.1996.
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trzech milionów Niemców sudeckich, a strona niemiecka uznała
swoją odpowiedzialność za układ monachijski z 1938 roku i rozbiór
Czechosłowacji17. Problem odszkodowań „rozwiązano”, tworząc tzw.
Fundusz Przyszłości, który rozpoczął wypłaty w czerwcu 2001 roku.
Deklaracja pozwoliła jedynie na prowizoryczne zamknięcie spraw
przeszłości, a jej niektóre sformułowania nie zadowalały czeskich
konstytucjonalistów18. Ponadto obie strony interpretowały dokument
każda na swój sposób: prezydent Havel utrzymywał, że deklaracja
nie określa wysiedlenia jako bezprawia, a jedynie potępia ekscesy,
które popełniono w jego trakcie, natomiast kanclerz Kohl podkreślał,
że strona czeska po raz pierwszy uznała wypędzenie, wywłaszczenie
i pozbawienie obywatelstwa Niemców sudeckich za krzywdę. Wbrew
oczekiwaniom rządu czeskiego, strona niemiecka oświadczyła też,
że deklaracja nie pozbawia wysiedlonych prawa do indywidualnego
dochodzenia swoich praw.

DEKRETY BENEŠA JAKO PASY WA
W NEGOCJACJACH AKCESYJNYCH

W latach 1999–2002 kryzys związany z dekretami wciąż przybierał
na sile. Jak się okazało, kwestia wysiedleń – obok sprawy elektrowni atomowej w Temelinie – ciążyła zarówno na stosunkach czesko-niemieckich, jak i czesko-austriackich19. Było to tym groźniejsze, że Bruksela
unikała „eksportowania” problemów państw kandydujących, o czym
świadczyły wnioski Rady Europejskiej z Helsinek20. Republika Czeska
17 Niemiecko-czeska deklaracja w sprawie dwustronnych stosunków i ich przyszłego

rozwoju – Praga, 21 stycznia 1997 r., „Zbiór Dokumentów” 1997, nr 1.
18 J. Blaha, La République tchèque en 1996–1997: l’heure de vérité, „Le courrier des

pays de l’Est” 1997, nr 419, s. 45.
19 B. Mattoš, Determinanty współpracy transgranicznej Austrii i Republiki Słowackiej,

op. cit., s. 187.
20 „Rada Europejska (...) zachęca państwa kandydujące do podjęcia wszelkich

możliwych działań na rzecz rozwiązania istniejących sporów dotyczących granic i innych kwestii pokrewnych (...)”, Konkluzje Rady Europejskiej, Helsinki,
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długo żywiła nadzieję, że strona unijna uzna ją za najlepiej rozwiniętego
kandydata do członkostwa, jednak od jesieni 1998 roku miała pod
tym względem mniej powodów do optymizmu. Widząc, że największe państwa Piętnastki nie wykazują entuzjazmu dla rozszerzenia,
Czechy szukały poparcia u „małych” państw członkowskich, w tym
Austrii21. Tymczasem pod koniec lat 90. Wiedeń dostrzegł w otwarciu
UE na Wschód okazję do upomnienia się o prawa ofiar dekretów
wydanych przez Beneša i Jugosłowiańską Antyfaszystowską Radę
Wyzwolenia Narodowego (AVNOJ), a co za tym idzie – do wywierania presji na Pragę i Lublanę22. Domagano się, aby Słoweńcy uchylili
sankcjonujące wypędzenie ok. 300 tys. Austriaków i Niemców decyzje
AVNOJ z listopada 1944 roku i przyznali ofiarom odszkodowania.
W 2000 roku, podczas wizyty w Lublanie, szefowa austriackiej dyplomacji oświadczyła, że Austrii chodzi nie tyle o dekrety, co o ich
skutki – głównie słoweńską ustawę denacjonalizacyjną. Prezydent
Słowenii, Milan Kuczan, odpowiadał, że negocjacji w tej sprawie nie
będzie, a Słowenia nie zamierza anulować postanowień AVNOJ, gdyż
stanowią one „fundament państwowej ciągłości Republiki Słowenii”.
Wystosował też do prezydenta Austrii Thomasa Klestila ostry list,
w którym oznajmił m.in., że rewizja powojennego ustawodawstwa
oznaczałaby próbę zmiany historii. Warto wspomnieć, że Lublana miała
wcześniej podobny konflikt z Rzymem, który do połowy 1995 roku
blokował układ stowarzyszeniowy Słowenii z Unią, domagając się
odszkodowań dla wypędzonych z Istrii Włochów.
Mimo iż kolejne rządy w Wiedniu deklarowały, że nie zamierzają
traktować łącznie procesu rozszerzenia i kwestii wysiedlonych, pod
koniec 1999 roku federalny parlament przyjął uchwałę uzależniającą
zgodę na przystąpienie Czech i Słowenii do UE od uchylenia skutków wspomnianych aktów prawnych. Uchylenia przepisów AVNOJ
i dekretów Beneša domagały się solidarnie wszystkie austriackie
10–11 grudnia 1999 r., https://www.consilium.europa.eu/media/21045/helsinki-conseil-europeen-conclusions-de-la-presidence.pdf. (dostęp: 05.02.2019).
21 A. Levy, Austrian leader champions early EU entry for Czechs, „The Prague Post”,
25.10.1995.
22 A. Marès, L’Affaire Haider vue de Prague. Un révélateur de malaise tchéque,
„Critique Internationale” 2000, nr 8, s. 19.
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partie, choć jedynie Partia Wolności (FPÖ) Jörga Haidera otwarcie
czyniła z tego warunek przyjęcia sąsiada do UE, a w maju 1999 roku
przeciwstawiła się uchwale parlamentu wzywającej rząd do „rozwiązania problemu wypędzonych już w ramach Unii”. Wejście skrajnie
prawicowej FPÖ Haidera do koalicji rządowej w lutym 2000 roku
pogorszyło sytuację. Austria została wówczas z inicjatywy francuskiej
objęta sankcjami dyplomatycznymi ze strony pozostałych 14 państw
członkowskich UE23. W dniu 26 lutego 2000 roku minister spraw
zagranicznych Austrii, Benita Ferrero-Waldner, oznajmiła w telewizji
austriackiej, że Wiedeń domaga się dwustronnych rozmów na temat
dekretów Beneša. Szef dyplomacji czeskiej, Jan Kavan, wykluczył taką
możliwość, dopuszczając jedynie ewentualność spotkań ekspertów
w celu wymiany argumentów historycznych i prawnych24.
Retoryka Haidera stanowiła realne zagrożenie zablokowania
procesu rozszerzenia na etapie ratyfikacji traktatów akcesyjnych,
bowiem zgodnie z austriackim prawem wniosek w tej sprawie mógł
trafić do parlamentu dopiero po jednomyślnej decyzji rządu. Każdy
z sześciu ministrów z FPÖ mógł go więc zablokować, a przynajmniej
opóźnić25. Z punktu widzenia państw kandydujących istniało też
ryzyko, że rząd w Wiedniu sięgnie po radykalne środki celem zniesienia europejskich sankcji. Jednym z nich mogła być blokada reform
instytucjonalnych na szczycie w Nicei, a co za tym idzie, blokada
całego procesu rozszerzenia26. Zawoalowane groźby formułowane
przez Partię Wolności były o tyle niepokojące, że z sondaży wynikało, iż przytłaczająca liczba Austriaków nie chce rozszerzenia Unii
w obawie przed masowym napływem siły roboczej27.
23 W programie z lutego 2000 r. koalicja FPÖ-ÖVP zobowiązała się do uczynie-

24
25
26
27

nia wszystkiego, co się da, dla uzyskania zniesienia dekretów. S. Enos-Attali,
L’Autriche et ses voisins centre-européens. Des relations soutenues mais tendues,
„Le courrier des pays de l’Est” 2002, nr 1023, s. 50.
„Pravo”, 21.02.2000.
Rewanż Haidera, „Gazeta Wyborcza”, 23.01.2002.
Groźby Austrii pod referendum, „Gazeta Wyborcza”, 05.07.2000.
8 lutego 2000 roku, Franz Fischler i Guenter Verheugen ostrzegli rząd w Wiedniu,
by nie blokował przyjmowania nowych członków do Unii: Haider budzi Unię,
„Gazeta Wyborcza”, 09.02.2000.
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Najgroźniejsze dla Czechów było wyciąganie problemu dekretów
na forum europejskie. Osobistości austriackiego życia politycznego
wielokrotnie interweniowały w tej sprawie w instytucjach europejskich.
Podczas spotkania Havla i Klestila w Wiedniu we wrześniu 2001 roku,
Havel zgodził się na przedyskutowanie na szczeblu europejskim
sprawy Temelina, ale wykluczył to samo, jeśli chodzi o dekrety Beneša. Klestil zapewniał, że Czechy nie staną się obiektem szantażu
ze strony państwa austriackiego, zaznaczając przy tym, że między
obiema kwestiami spornymi w stosunkach dwustronnych a przyjęciem Czech do Unii zachodzi oczywisty związek28.
Jeszcze w kwietniu 1999 roku bawarskim i austriackim rzecznikom Niemców sudeckich niespodziewanie w sukurs przyszedł
Parlament Europejski. Przy okazji dyskusji nad postępami Republiki
Czeskiej na drodze do integracji eurodeputowani przyjęli rezolucję,
na której oparto później przyjętą 19 maja 1999 roku przez parlament
austriacki uchwałę Nationalrat i poddany pod głosowanie w dniu
9 czerwca 2000 roku przez CDU/CSU projekt rezolucji Pojednanie
poprzez potępienie wypędzeń, który ostatecznie nie został przyjęty
przez Bundestag. Wzywano w nim Czechów, Słoweńców, ale także
Polaków do uchylenia ustaw sankcjonujących wypędzenie ludności
niemieckiej, zapewniając przy tym, że Niemcy nie będą żądać zwrotu
mienia ani wiązać tej kwestii z przyjęciem tych krajów do UE29.
Dość kuriozalnie wyglądała w tej sprawie dalsza aktywność Parlamentu Europejskiego. Na podstawie słynnej rezolucji z kwietnia
1999 roku utworzono komisję ds. dialogu pomiędzy parlamentem
czeskim i Parlamentem Europejskim. Na czele ośmioosobowej delegacji europarlamentu stanęła Austriaczka z partii Wolfganga Schüssela,
a stanowiska wiceprzewodniczących objęli Niemcy. Jednym z nich
był Berndt Posselt, szef Ziomkostwa Sudeckoniemieckiego, ten sam,
który przeforsował wspomnianą rezolucję przy niemal pustej sali.
Sprawozdawcą dorocznego raportu Komisji Europejskiej na temat
Republiki Czeskiej również był Niemiec. Z punktu widzenia Pragi
28 „Cesky Rozhlas”, 07.09.2001.
29 Przeproście za wypędzenie. CDU/CSU do Czech i Polski, „Gazeta Wyborcza”,

08.06.2000.
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było to jaskrawe nadużycie mandatu europejskiego do rozstrzygania
sprawy bilateralnej.
Istotnym probierzem wewnętrznej i zagranicznej polityki Czech
i pozostałych państw Europy Środkowej stała się kwestia wątpliwych
prawnie sankcji europejskich wobec Austrii30. Premier Węgier Viktor
Orbán demonstracyjnie przyjął zaproszenie do Wiednia. Nowy prezydent Republiki Węgier Ferenc Mádl i szef dyplomacji węgierskiej
János Martonyi mówili, że rząd w Budapeszcie nie może iść za przykładem bojkotu ze strony członków Unii Europejskiej, argumentując,
że Węgry jako państwo kandydujące są w delikatnej sytuacji31. Słowenia też nie kwapiła się do demonstrowania solidarności z Francją,
zaś Słowacja przyjęła postawę wyczekującą. Rząd czeski znalazł się
wówczas w trudnym położeniu: z jednej strony nie chciał zrywać
stosunków z Wiedniem, aby uniknąć izolacji w regionie, a z drugiej,
był daleki od bagatelizowania sprawy. Już kilka dni po ogłoszeniu
sankcji premier Miloš Zeman poparł francuską inicjatywę izolacji
dyplomatycznej Austrii – jak sam podkreślał, bez nacisków ze strony
zachodniej32. 21 stycznia 2000 roku podczas wizyty w Paryżu wyraził
pogląd, że: „Haider jest zagrożeniem dla Austrii i całej Europy” oraz
porównał go do Jean-Marie Le Pena, Vladimira Mečiara i Władimira
Żyrynowskiego33. Ta twarda postawa była niejako wymuszona przez
program koalicyjnego rządu austriackiego, jednak wielu czeskich
polityków – choćby ówczesny przewodniczący izby niższej, Václav
Klaus, tradycyjnie stający w opozycji do prezydenta Havla – było
zdania, że to Unia narusza wartości europejskie, ingerując w demokratyczny wybór, a sankcje przypominają breżniewowską doktrynę
„ograniczonej suwerenności”34. Inni, jak lider czeskich chadeków Jan
Kasal, podkreślali, że jest to kolejny przykład stosowania podwójnej
miary, co było aluzją do pobłażliwości wobec włoskich neofaszystów35.
30 A. Marès, L’Affaire Haider vue de Prague. Un révélateur de malaise tchèque,

„Critique internationale” 2000, t. 8, s. 13.
31 Sposób na Unię, „Rzeczpospolita”, 07.08.2000.
32 L.T. Coffey, J. Donovan, Deconstructing Zeman, „The Prague Post”, 31.05.2000.
33 „Cesky Rozhlas”, 21.01.2000.
34 Dobra lekcja czy gruby błąd, „Gazeta Wyborcza”, 01.03.2000.
35 „Lidove Noviny”, 22.02.2000.
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Warto dodać, że fatalne stosunki czesko-austriackie wpływały
na odbiór austriackich inicjatyw dyplomatycznych adresowanych
do państw Europy Środkowej. Przykładowo, w czerwcu 2001 roku,
szefowa austriackiej dyplomacji, Benita Ferrero-Waldner, zaproponowała aspirującym do członkostwa i „kulturowo bliskim” sąsiadom
utworzenie „regionalnego partnerstwa”. Miała to być współpraca
w ramach UE oparta na podobnych zasadach jak w przypadku Beneluksu. Politolodzy widzieli w propozycji dowód na poszukiwanie przez
Wiedeń nowej roli politycznej, choć innym z motywów było podreperowanie nadszarpniętego sankcjami wizerunku36. Inicjatywa została
jednak przyjęta chłodno, rzecz jasna najgorzej w Pradze37. Ostatecznie,
politycy z Europy Środkowej zgodzili się na powstanie „partnerstwa”,
pozbawiając je jednak konkretnej struktury i zobowiązującej strony
formy. Dokument podpisany w czerwcu 2002 roku w Wiedniu przez
Austriaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, Słoweńców i Polaków
przewidywał jedynie wzmocnienie współpracy, utworzenie komisji
granicznych i organizowanie konsultacji na szczeblu konsularnym.
W 2002 roku, w związku z kumulacją terminów wyborczych
w krajach Europy Środkowej – w kwietniu na Węgrzech, w czerwcu w Republice Czeskiej, we wrześniu w Niemczech i na Słowacji,
a w listopadzie w Austrii – pojawiło się ryzyko dalszej degradacji
stosunków w regionie. Czarnym scenariuszem, który na szczęście się
nie spełnił, było zwycięstwo Viktora Orbána na Węgrzech, Václava
Klausa w Czechach, Vladimira Mečiara na Słowacji, Edmunda Stoi
bera w Niemczech i koalicji Schüssel-Haider w Austrii. W kontekście
przedwyborczym konflikt zaogniały nieprzemyślane wypowiedzi
po obu stronach sporu. Impulsywny premier Zeman, określający
Haidera mianem „politycznego Czarnobyla”, oznajmił w Czeskim
Radiu, że Austria powinna się jak najszybciej pozbyć jego „postfaszystowskiej partii”. W styczniu 2002 roku, w wywiadzie dla austriackiego
36 B. Dančák, Czesko-austriackie stosunki w cieniu Temelína, „Przegląd Środ-

kowoeuropejski” 2002, nr 30, s. 10–13; D.S. Bodlaj, Republika Austrii wobec
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, http://www.diplomacy.
pl/dokumenty/Austria%20-%20Polska.doc (dostęp: 10.04.2012)
37 Rejet du projet autrichien d’un partenariat centre-européen, „Cesky Rozhlas”,
01.03.2001.
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dziennika „Profil”, określił Niemców sudeckich mianem „piątej
kolumny” Hitlera38. Słowa te spotkały się z potępieniem Bundestagu, a kanclerz Niemiec Gerhard Schröder odwołał zapowiedzianą
na marzec wizytę w Pradze. Jeszcze dalej posunął się lider czeskiej
chadecji, przyszły szef dyplomacji, Cyril Svoboda, oświadczając,
że słowa Haidera przesiąknięte są hitlerowskim duchem39. W reakcji
Wiedeń wezwał ambasadora Jiřiego Grusę na rozmowę.
Nie należy zapominać, że dekrety Beneša dotyczyły również części
Węgrów wysiedlonych z terytorium Słowacji w reakcji na współudział
regenta Węgier, Miklósa Horthy’ego, w dokonanym przez Niemcy rozbiorze Czechosłowacji40. W tym kontekście dużym zgrzytem w relacjach
Pragi i Bratysławy okazało się pozdrowienie, jakie 18 stycznia 2001 roku
prezydent Słowacji Rudolf Schuster wystosował do uczestników uroczystej
sesji Akademii Niemców Sudeckich (Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste). Oznajmił w nim, że wypędzenie Niemców było
„tragicznym błędem”41. Według czeskiego „Prava” oraz samych adresatów,
ta nieoczekiwana deklaracja oznaczała zmianę w oficjalnym stanowisku
Bratysławy wobec układów poczdamskich42. Zarówno doradca prezydenta,
jak i minister spraw zagranicznych Słowacji Edouard Kukan pospieszyli
z oświadczeniem, że wypowiedź nie była konsultowana z rządem, a sam
prezydent prostował, że nie miał zamiaru otwierać ponownie kwestii
dekretów ani tym bardziej kwestionować rozstrzygnięć poczdamskich43.
Przy okazji szczytu UE w marcu 2002 roku premier Mikuláš Dzurinda
zamknął temat, podkreślając, że Słowacja nie zmienia stanowiska w tych
sprawach, a mimo to pod koniec października 2002 roku sprawa stała
się przedmiotem konsultacji pomiędzy Dzurindą i przewodniczącym
czeskiej Izby Deputowanych, Lubomirem Zaoralkiem.
38 K. Swoger, Zeman starts war with Vienna, „The Prague Post”, 30.01.2002.
39 Invectives tchéco-autrichiennes, „Cesky Rozhlas”, www.radio.cz, 17.01.2002

(dostęp: 12.01.2019).
40 Około 70 tys. Węgrów opuściło po II wojnie światowej Czechosłowację,

a podobna ilość Słowaków przybyła z Węgier. Pierwszą akcję przesiedleńczą
przeprowadzono przed wydaniem dekretów, 5 maja 1945 r.
41 „Revue de l’Actualité Slovaque”, 15–21.01.2001.
42 „Pravo”, 17.01.2001.
43 „Sme”, 19.01.2001.
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W 2002 roku na mapie Europy Środkowej zaczęły się rysować
nowe linie podziału. W lutym Stoiber, lider bawarskiej CSU, i Haider
znaleźli sojusznika w osobie premiera Węgier Orbána, gdy ten oznajmił w Brukseli, że bez uporządkowania zaszłości Czechom i Słowacji
trudno będzie egzystować w Unii Europejskiej44. Po powrocie do kraju
Orbán podtrzymał stanowisko, dodając, że idea zbiorowej odpowiedzialności zawarta w dekretach Beneša jest obca idei zjednoczenia
europejskiego45. Także węgierski prezydent Mádl i minister spraw
zagranicznych Martonyi dawali w marcu do zrozumienia, że Czechy
i Słowacja powinny uchylić dekrety przed przystąpieniem do Unii46.
Liderzy opozycji – socjalista, Laszlo Kovács, oraz przywódca Związku Wolnych Demokratów, Gábor Kuncze – zdecydowanie potępiali
takie stanowisko47. Inni politycy, jak Zsolt Németh, sekretarz stanu
w węgierskim MSZ, uspokajali, że tego rodzaju wypowiedzi pojawiają się jedynie w kontekście kampanii wyborczej na Węgrzech48.
Jednak zarówno one, jak i wizyty w Budapeszcie Silvio Berlusconiego
i Edmunda Stoibera oraz zacieśnianie współpracy Węgier z władzami
Austrii, oznaczały dla polityków czeskich, w tym przedstawicieli ODS
44 Row over ‘45 Benes decrees rumbles on, „The Budapest Sun”, 07.03.2002; Słowa

45
46
47
48

Orbána przytacza „Gazeta Wyborcza” z 28.02.2002 r.: „Osobiście uważam,
że dekrety Beneša nie harmonizują z unijnymi zasadami prawnymi i trudno
mi sobie wyobrazić, żeby jakiś kraj był członkiem Unii Europejskiej i jednocześnie utrzymywał w swoim systemie prawnym ustawy, dekrety rażąco sprzeczne
z zasadami prawnymi Unii”.
Hongrie-Pologne: le réveil des vieux démons, „Le Nouvel Observateur”, Semaine
du jeudi 25 juillet 2002, nr 1968.
No change over Benes, „The Budapest Sun”, 14.03.2002; Przeczą wartościom Unii,
„Rzeczpospolita”, 20.03.2002.
T. Olszański, Węgrzy wokół Węgrów. Nierozliczona przeszłość dogoniła trzy narody
w środku Europy, „Polityka” 2002, nr 11 (2340).
B. Doležal, Nie obronię Orbana, ale... „Mlada Fronta Dnes”, 25.02.2002, przedruk
w „Gazecie Wyborczej” z 28.02.2002; Visegrad fall-out over ‘45 decrees, „The
Budapest Sun”, 28.02.2002. Problem dekretów Beneša pojawił się w stosunkach
węgiersko-słowackich już w 1994 roku w związku z rewelacjami czeskiej agencji
CTK na temat rzekomej wypowiedzi Gyuli Horna, w której prosił on mniejszości
narodowe o wybaczenie krzywd doznanych od Węgrów. Prasa węgierska dementowała te doniesienia, a sam Horn oświadczył, że byłoby bardziej właściwe
domagać się przeprosin za dekrety Beneša, Kto kogo przeprosił?, „Rzeczpospolita”,
09.08.1994.
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Václava Klausa, że oto powstaje oś Monachium – Wiedeń – Budapeszt49.
11 marca 2002 roku, na „małym szczycie naddunajskim” w Ostrzychomiu, Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Węgry i Austria zajęły
wspólne stanowisko w sprawie dekretów. Kanclerz Austrii, Schüssel
potwierdził swe o miesiąc wcześniejsze wypowiedzi, deklarując, wraz
z premierem Orbánem oraz przedstawicielami Badenii-Wirtembergii
(Erwin Teufel) i Bawarii (Erwin Huber), wolę zniesienia dekretów.
Jednocześnie zapewnił, że za jego kadencji nie będzie austriackiego
weta wobec członkostwa Czech w Unii.
Jak zauważał czeski politolog Jiři Pehe, także dla Zemana i Klausa
kwestia dekretów stała się okazją do zabiegania o elektorat, który
w większości nie godził się na żadne przeprosiny wobec Austrii i Niemiec50. Już w kwietniu 1996 roku sondaż opinii publicznej wykazał,
że 80% Czechów nie chce głosować na partię, która opowiadałaby
się za takim gestem51.
Choć Praga stała na stanowisku, iż kwestię wysiedleń zamknęła
niemiecko-czeska deklaracja z 1997 roku, w kwietniu 2002 roku
izba niższa czeskiego parlamentu przyjęła dodatkową uchwałę o niepodważalności dekretów Beneša. Głosiła ona, że powojenne prawo
czechosłowackie, łącznie ze wspomnianymi dekretami, powstało,
podobnie jak w innych krajach, jako odpowiedź na klęskę nazizmu.
Wszyscy politycy, łącznie z prezydentem Havlem, uznali uchwałę
za właściwą i wyważoną, natomiast przewodniczący Ziomkostwa
Sudeckoniemieckiego Bernd Posselt potraktował ją jako „porażkę
Czech na drodze do europejskiej normalności”52. W napiętej sytuacji
międzynarodowej nad Wełtawą pojawiały się też pomysły, jak ten
zgłoszony przez prawicową ODS, by gwarancja niepodważalności
dekretów Beneša stała się przedmiotem osobnej klauzuli w protokole akcesyjnym53. Było to niezgodne z dotychczasową linią czeskiej
dyplomacji, która nie zgadzała się na próby wyciągania dyskusji
49 „Lidove Noviny”, 23.01.2002.
50 D. Roustel, Les décrets Benes au cœur de la campagne, „Humanité”, 15.06.2002.
51 J. Blaha, L’économie tchèque en 1995–1996: une croissance modèle, „Le courrier

des pays de l’Est” 1996, nr 409, s. 40.
52 Dekrety Beneša są niepodważalne, „Rzeczpospolita”, 25.04.2002.
53 A l’Est, l’Europe est en baisse, „L’Express”, 04.07.2002.
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na ten temat na forum europejskie. W reakcji Jan Kavan podkreślił,
że deklaracja rządu w kwestii trwałości rezultatów II wojny światowej jest wystarczającym wyrazem stanowiska Pragi, a domaganie się
gwarancji od UE jest jedynie inicjatywą partii opozycyjnej54.
Na zjeździe Niemców sudeckich w maju 2002 roku w Norymberdze szef MSW Otto Schily (SPD) wezwał Czechów do uchylenia
dekretów, apelując do wypędzonych, by zrezygnowali z roszczeń
odszkodowawczych wobec Pragi. Premier Bawarii i kandydat CDU/
CSU na kanclerza Niemiec, Stoiber, zapowiadał ze swej strony, że jeśli
wygra wybory w 2002 roku, nie zostawi odłogiem spornych kwestii
z przeszłości i będzie na ich temat prowadził z Pragą „twarde rozmowy”55. Wezwał Czechów, by przyznali, iż wypędzenia były bezprawiem, by uchylili dekrety („nie do utrzymania w ramach porządku
prawnego UE”) oraz ustawę z 1946 roku gwarantującą bezkarność
sprawcom przestępstw przeciwko Niemcom, by ustanowili fundusz
odszkodowawczy i rozpoczęli dyskusję o tym, jak zrealizować prawo wypędzonych do stron ojczystych. Zdaniem Pragi, wypowiedź
Stoibera była przekroczeniem granic, jakie wyznaczała podpisana
w 1997 roku czesko-niemiecka deklaracja o pojednaniu56. Kilka tygodni później, 23 czerwca 2002 roku, Stoiber, wezwał już nie tylko
Czechy, ale i Polskę do anulowania aktów prawnych stanowiących
podstawę przymusowego wysiedlenia oraz wywłaszczenia Niemców po II wojny światowej. Polscy politycy, w tym szef dyplomacji,
Włodzimierz Cimoszewicz, uznali, że najwłaściwszą reakcją będzie
zignorowanie tej wypowiedzi, zaś premier Leszek Miller oznajmił:
„Nie dopuszczamy stawiania znaku równości między dekretami
Beneša i sytuacją, która miała miejsce w Polsce”57.
Do dyskusji wokół apelu Stoibera odniosła się też Komisja Europejska. W lutym 2003 roku w Monachium, na dorocznym czesko-niemieckim forum, w obecności szefów dyplomacji obu państw,
54 Les Décrets du président Benes ne sont pas un problème pour l’Europe, „Cesky

Rozhlas”, www.radio.cz, 12.04.2002 (dostęp: 03.10.2018).
55 Cofnijcie je, „Gazeta Wyborcza”, 20.05.2002.
56 „Dziennik PAP”, 21.05.2002.
57 „Dziennik PAP”, 23.06.2002.
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Joschki Fischera i Cyrila Svobody, Guenter Verheugen wezwał obie
strony do porzucenia jałowych sporów o przeszłość58. Podczas wizyty
w Pradze 1 marca 2002 roku Verheugen powiedział: „dekrety [Beneša]
są wprawdzie niemożliwe do pogodzenia z dzisiejszymi standardami
praw człowieka, ale ileż razy kraje «15» złamały te standardy przed
utworzeniem Wspólnoty?”59. Jego oświadczenie świadczyło o krystalizowaniu się stanowiska Brukseli i jej przychylaniu się do argumentów
strony czeskiej. Rzecznik Komisji Europejskiej, Jean-Christophe
Filori, i Pavel Telička, główny negocjator Republiki Czeskiej, zgodnie
twierdzili, że tematu dekretów Beneša nie ma w rozmowach na temat
akcesji i jest to wyłącznie sprawa stosunków bilateralnych60. Stanowisko
Komisji nie oznaczało wszakże, że kwestia dekretów pozostanie bez
politycznego wpływu na decyzje podejmowane przez UE w negocjacjach z Czechami i Polską, zwłaszcza, że to Niemcy mieli najwięcej
do powiedzenia w rozmowach o finansowym pakiecie negocjacji.
W przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, Parlament Europejski
nie zamierzał zamykać sprawy zgodności dekretów z obowiązującym
w UE prawem. Co więcej, członek Komisji Spraw Zagranicznych
Europarlamentu, Niemiec Elmer Brok oznajmił, że słowa Orbána
z lutego 2002 roku będą miały dla tej oceny „kluczowe znaczenie”61.
Podczas wizyty w Pradze 22 marca 2002 roku przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Pat Cox, pytany, czy rezultaty tej debaty mogą
zaciążyć na wejściu Czech do UE, udzielił odpowiedzi wymijającej.
Zapowiedział też, że kwestia dekretów zostanie wycofana z dorocznego
raportu Parlamentu Europejskiego na temat Czech, a sama dyskusja
na ten temat odbędzie się dopiero po czerwcowych wyborach do czeskiego parlamentu, aby nie zaogniać sytuacji wewnętrznej w kraju.
58 „Cesky Rozhlas”, www.radio.cz, 17.02.2003. (dostęp: 03.10.2018).
59 Minister Kavan broni stanowiska Pragi, „Rzeczpospolita”, 02.03.2002. W odniesie-

niu do Polski rzecznik Komisji, J.-C. Filori, oświadczył, że wysiedlenie Niemców
z ziem przyznanych Polsce po II wojnie było „bolesnym epizodem”, lecz obecne
polskie prawo nie pozwala wywłaszczać na podstawie narodowości, a Komisja
interesuje się tylko obecnym prawem krajów kandydackich, „Dziennik PAP”,
23.06.2002.
60 Prawo nie działa wstecz, „Rzeczpospolita”, 22.05.2002.
61 Row over ‘45 Benes decrees rumbles on, op. cit.

264

Wojciech Prażuch

W maju 2002 roku ekspertyzy Bundestagu i czeskiego MSZ potwierdziły niezależnie od siebie, że dekrety Beneša nie są przeszkodą
w przyjęciu Czech do UE62. W czerwcu 2002 roku w Parlamencie
Europejskim poddano pod głosowanie i przyjęto 396 głosami „za” raport na temat dekretów. Nakładał on na Czechy obowiązek zmiany
przepisów o charakterze dyskryminacyjnym, lecz nie zamykał sprawy, ponieważ wciąż oczekiwano na opinię niezależnych ekspertów
międzynarodowych. We wrześniu 2002 roku prof. Jochen Frowein
przedłożył europarlamentarzystom oczekiwaną analizę, w której
konkludował, że dekrety Beneša nie stanowią przeszkody dla wejścia
Czech do UE i nie stoją w sprzeczności z prawodawstwem wspólnotowym. Opinię Froweina potwierdziły dwie kolejne ekspertyzy
sporządzone na zamówienie Parlamentu Europejskiego w październiku. W dniu 21 października 2002 roku na zamkniętym posiedzeniu
Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego uczestnicy
zgodzili się z konkluzjami raportów, a 21 listopada, na sesji plenarnej, potwierdzono tę decyzję. Równocześnie podkreślono, że mile
widziany przed akcesją byłby „symboliczny gest”.
Konflikt na tle dekretów Beneša został zażegnany dzięki takim,
a nie innym rozstrzygnięciom wyborczym w regionie. Na Węgrzech
wygrała koalicja socjalistów i liberałów. Podobnie rzecz się miała
w Niemczech. W Czechach Klaus nie wygrał wyborów, ale w 2003 roku
został wybrany na fotel prezydenta republiki. Mečiar zwyciężył
wprawdzie na Słowacji, nie był jednak w stanie utworzyć rządu.
Wreszcie, dzięki zwycięstwu Gerharda Schrödera w Niemczech,
centrolewicowej koalicji na Węgrzech, a następnie w Czechach oraz
sukcesowi umiarkowanych proeuropejskich sił na Słowacji, udało
się przezwyciężyć przesilenie. Duże znaczenie miał też upadek rządu
i przyspieszone wybory w Austrii (w listopadzie 2002 r.) oraz spadek
poparcia dla partii Haidera z 27% do 10%.
W kolejnym roku, pod wpływem wypowiedzi Verheugena z 23 marca
2003 roku o całkowitym zneutralizowaniu zadawnionego sporu wokół
dekretów Beneša, niemieccy i austriaccy deputowani z Komisji Spraw
62 Cofnijcie je, „Gazeta Wyborcza”, 20.05.2002.
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Zagranicznych Parlamentu Europejskiego wycofali aneks do rezolucji
na temat rozszerzenia, wyrażając przy tym ubolewanie, że Republika
Czeska nie uczyniła gestu wyrażającego żal z powodu nadużyć popełnionych w czasie wysiedleń Niemców63. Właściwie definitywnie
odsunęło to realną groźbę, że kwestie przeszłości zagrożą członkostwu
Czech w UE. Jednak choć kanclerz Schröder zdecydował się zamknąć
spór, bawarskie organizacje Niemców sudeckich nie zrezygnowały
z walki. W marcu 2003 roku kilkuset delegatów Ziomkostwa Sudeckoniemieckiego ponownie zaapelowało do czeskiego rządu o uchylenie przed wejściem Czech do UE „rasistowskich” dekretów Beneša.
W lipcu 2003 roku chadecka opozycja pragnęła wykorzystać debatę
ratyfikacyjną w Bundestagu, by wezwać rząd do podjęcia negocjacji,
„zwłaszcza z Republiką Czeską”. Takie sformułowanie znów dawało
do zrozumienia, że choć nie wymieniano Polski, autorom chodziło
też o tzw. dekrety Bieruta z lat 1945–1949. We wrześniu 2003 roku
doszło wreszcie do wizyty w Czechach kanclerza Schrödera. I gospodarze, i niemiecki gość zdecydowali nie poruszać drażliwych tematów,
skupiając się na przyszłej współpracy w ramach Unii.

WNIOSKI

W ciągu przeszło dwudziestu lat, które upłynęły od deklaracji Václava Klausa i Helmuta Kohla z 1997 roku, stosunki czesko-niemieckie
uległy niemal całkowitej normalizacji i wydaje się, że oba narody
zdołały skutecznie się rozprawić ze wspólną przeszłością. Niemniej
z uwagi na fakt, że próby uregulowania kwestii przesiedleń Niemców
sudeckich ograniczyły się de facto do płaszczyzny symbolicznej, sam
temat, jak i związane z nimi roszczenia ożywają na nowo w regularnych odstępach kilku lat64. Działo się tak nie tylko przy okazji wciąż
ponawianych przez niemieckie ziomkostwa żądań unieważnienia
dekretów (np. na zjeździe w Augsburgu w czerwcu 2014 r.), inicjatyw
63 Na przeprosiny strony czeskiej trzeba było czekać do sierpnia 2005 r.
64 A.M. Pędziwol, Kometa Benesza, „Pamięć i Przyszłość” 2009, nr 3 (1).
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w rodzaju utożsamianego z przewodniczącą Związku Wypędzonych
(BdV) Eriką Steinbach projektu tworzenia Centrum przeciwko Wypędzeniom czy „Widocznego Znaku”65, ustanowienia w 2012 roku
przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe Dnia Pamięci o Ofiarach
Wysiedleń, ale także ratyfikacji nowych aktów prawa pierwotnego
UE. Dość wspomnieć, że Republika Czeska ratyfikowała traktat
z Lizbony jako ostatni kraj członkowski Unii Europejskiej66. Podczas
poprzedzającej ratyfikację debaty w czeskim parlamencie w dniu
3 lutego 2009 roku niektórzy posłowie, w tym Helena Mallotová
z Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), zgłaszali wnioski
o przyjęcie uchwały, która wykluczyłaby możliwość podważania
powojennych stosunków prawnych i majątkowych. Traktat lizboński
nadawał bowiem moc prawną Karcie Praw Podstawowych zawierającej
m.in. zakaz pozbawienia majątku. Uwagę na to zagrożenie zwracali
również europoseł Vladimír Železný i sam prezydent Klaus. Wszystko
to dowodzi, że dekrety Beneša pozostaną problemem czeskiej polityki
i dopóki obowiązują one w niezmienionej postaci, dopóty rodzić się
będą obawy, że ktoś spróbuje je podważyć.
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ZOSZCZENKO I HAGIOGRAFIE

Z

rodzona u schyłku wieku XX wieku nachalna, populistyczna
i wszechobecna dzięki (nieznanym wcześniej, coraz sprawniejszym środkom technicznym) medialność zwieńczyła
dekonstrukcję znanych wcześniej form i treści kulturowych. I zmieniła
zasadniczo samo pojęcie kultury. Wirtualność zawsze towarzysząca
wytworom kultury nabrała nowego, niekoniecznie kreatywnego
znaczenia.
Zanikanie kultury wysokiej, powagi i patosu przystającego doń,
jest procesem trwającym już blisko sto lat. Odbrązawianie i demistyfikacje nadały grotesce, formie dotąd raczej marginalnej, znaczenie
pierwszorzędne. To z kolei pozwoliło uczynić tematem wiodącym
sztuki współczesnej tragiczny absurd przedstawianej rzeczywistości
oraz wynikający zeń aksjologiczny chaos, przeciwstawiany lukrowanemu uporządkowaniu i filozoficznej sterylności kiczu sztuki
konsumpcyjnej.
Sztuka popularna zawsze eksploatuje schematy najlepiej przystające do filozoficznych, artystycznych i politycznych mód danej
epoki. To dlatego ona właśnie kreuje i podsyca żywotność mitów tak,
że granica między wirtualnością (fikcją) a rzeczywistością rozmywa
się kłopotliwie. Zjawisko przenikania realności i wirtualności nie jest
oczywiście wynalazkiem współczesności – zmienił się nie sposób
percepcji sztuki, ale sposób i technika jej realizacji. W literaturze
rosyjskiej przykładem takiego zjawiska były na przykład samobójstwa
kobiet naśladujących bohaterkę Biednej Lizy Mikołaja Karamzina.
Cechą nadrzędną groteski jest przesada, nieadekwatność form
i treści, penetracja sfery profanum i odnajdywanie w niej treści
niespodziewanie przynależnych do sfery sacrum. A zatem – opisu

270

Katarzyna Makowiecka

chaosu i poszukiwanie ładu. Tworzenie swoistej przestrzeni wartości
religijnych, jakkolwiek byśmy tej religii nie rozumieli.
Celem rytualizacji zachowań jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa – takie podłoże ma również, często pusta dla poszczególnych
jednostek, obrzędowość religijna.
Rytuał, jakikolwiek by nie był, stanowi podstawę funkcjonowania
społecznego. Społeczeństwa nie znoszą pustki rytualnej, zwłaszcza
wynikającej z wymuszonej pustki kultowej, i stwarzają zastępczo
obrzędowość wokół osób i instytucji, które stają się przedmiotem
kultu. Jean Maisonneuve w swej książce Rytuały dawne i współczesne,
zastanawiając się nad zasadami funkcjonowania państwa stalinowskiego, zauważa, że:
Stalinizm z pewnością nie starał się stworzyć kultu zastępującego praktyki religijne, które zdecydowanie chciał zlikwidować,
toteż jeszcze bardziej uderzające wydaje się dążenie do otoczenia
kultem partyjnym zachowań i osoby przywódcy. Organizacja
i działanie partii przypominało funkcjonowanie społeczeństwa
bądź sekty religijnej. Aparat (…) odgrywał rolę świeckiego
kleru: gwaranta oraz strażnika dogmatu 1.

A więc jednak zastępczość, symulacja, niosąca za sobą nieodmiennie
fałsz i groteskowość, charakterystyczną dla ustrojów totalitarnych.
Rozważania badaczy nad totalitaryzmem koncentrują się
na ogół na uniwersalizmie mechanizmów ustrojowych, społecznych
i państwowych.
Józef Tischner na przykład, zwracając uwagę na analogie między
totalitaryzmem państwowym a kościelnym, pyta przede wszystkim:
(…) czy totalitaryzm ideologii komunistycznej nie zrodził się
w ogóle z naśladowania religii? Nazywa się totalitaryzm „religią
polityczną”. Czy w samej nazwie nie kryje się wskazówka istotnego źródła totalitaryzmu politycznego? Czy totalitaryzm nie
1

J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, tłum. M. Mroczek, Gdańskie
Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 1995, s. 58.
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na tym polega, że jakaś religia wkracza do polityki i zastępuje
jej reguły działania własnymi regułami?

Zastanawiając się zaś dalej nad pokrętnymi drogami ludzkiej
autonomii ideowej, dodaje:
Nieważne, czy Stalin był przez jakiś czas w seminarium duchownym, ważne, że zasady duchowego poddania formułował, tak
jak ktoś, komu religia nie była całkiem obca. Wiedział, do kogo
te teksty kieruje – do ludzi, którzy przez religię zostali wychowani do posłuszeństwa i wyjątkowej cierpliwości 2.

Właśnie – wierność, posłuszeństwo, cierpliwość, pokora, to cechy
sławione przez największe autorytety chrześcijaństwa, od świętego
Pawła począwszy, i pozwalające zarazem ziemskim pomazańcom
bożym uzurpować sobie prawo do władania ludźmi; jednostkami
zaledwie, czy całymi społeczeństwami – to już sprawa dalsza.
Państwo zatem bardzo łatwo może, podobnie jak religia (Kościół),
dążyć do władzy sprawczej nad ludzkimi czynami i przekonaniami.
W życiu społecznym, a także jednostkowym pozoruje wolność, tragicznie karnawalizuje historię, nadając jej cechy absurdalne i przerażające zarazem.
Pisarze radzieccy, wyrośli jeszcze w świecie wartości dziewiętnastowiecznych, pisarze, którym przyszło żyć w nowej Rosji, tę nieprzystawalność norm i form, fałsz życia społecznego, teatralizację losów
ludzkich odczuwali niezwykle wyraziście i jeśli nie zgadzali się z nią
– płacili pobytami w więzieniach i łagrach, załamaniami nerwowymi,
przymusowym milczeniem twórczym i śmiercią. Przy czym byli oni,
niezależnie od predyspozycji ideologicznych czy dokonywanych wyborów, zawsze skazani na uczestniczenie w absurdzie. W świecie bez
podstawowych wartości egzystencjalnych, wyraźnych wyróżników
etycznych, wiary, nadziei i miłości – pozostaje pusty śmiech nad losem.

2

J. Tischner, Niebo w płomieniach, „Tygodnik Powszechny”, nr 20, 19 V 1996, s. 9.
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Jeden z bohaterów Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
tak określił tę bezsilność, rodzącą poczucie bezsensu:
(…) człowiek zmęczony absurdem życia sowieckiego mógł
znaleźć chwilę wytchnienia i odprężenia nerwowego tylko
w baraku technicznym. Jego mieszkańcy uważali wszystko
to, co się z nimi i obok nich działo, za kiepski żart sceniczny,
w którym bandyci grają rolę policjantów, a policjanci siedzą
pod ścianami w kajdankach na rękach 3.

Wydawać by się mogło, że taka rzeczywistość jest gotowym utworem
groteskowym4. Rzeczywistość ta jednak przerasta fikcję a artystom
stawia się nieubłagalne warunki. Takim warunkiem zaistnienia
na rynku wydawniczym w ZSRR była cenzura (jako zwieńczenie
systemu nakazów i zakazów, tu – artystycznych).
Ironia losu (według antycznych wzorców) swym okrucieństwem
przewyższała niejednokrotnie najbardziej szalone pomysły zawodowych kpiarzy. Takie właśnie, z pogranicza snu i jawy, było życie
jednego z najwybitniejszych prześmiewców epoki radzieckiej, nowatora i mistrza opowiadania – Michiała Zoszczenki (1895–1958),
który na początku swej drogi twórczej zaistniał jako pisarz wybitny,
jednak jego niemal celebrycka sława nie była trwała.
Zoszczenko z uporem bronił się przed wrogim światem nieprzystającymi do genius loci dobrymi manierami, kulturą i dumą, brakiem
pretensji do tych, którzy czynili mu źle.
Osobnym rozdziałem w życiu Zoszczenki, obecnie często interpretowanym ironicznie, jest swoista próba koniunkturalizmu, w ramach
zalecanej przez Maksyma Gorkiego „pedagogiki socjalnej”. Z tego
właśnie okresu pochodzą przeznaczone jakoby dla dzieci i napisane
w poetyce ckliwej powiastki umoralniającej Opowiadania o Leninie
(Рассказы о Ленине). Temat, dosyć na pierwszy rzut oka niesmaczny,
3
4

G. Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Czytelnik, Warszawa 1989,
s. 238.
Interesująco opisuje ten groźny spektakl Boris Groys, por. B. Groys, Stalin jako
totalne dzieło sztuki, tłum. P. Kozak, Sic!, Warszawa 2010.
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choć bardzo precyzyjnie osadzony w rzeczywistości i duchu epoki,
został potraktowany z należną tego typu opowieściom powagą.
Przesłanie pedagogiczne zaś jest agitacyjnie nachalne.
Przygody dzieci ilustrują zawsze określony grzech – na przykład
kłamstwo, i zmierzają do przezwyciężenia słabości, zazwyczaj dzięki
ostatecznemu rozstrzygnięciu, niekiedy kontrowersyjnemu – ojca.
Pożytek płynący z nauk udzielanych przez ojca jest starannie, zgodnie
z poziomem i sposobem rozumowania dziecka, wyjaśniany.
Lenin w Zoszczenkowskich Opowiadaniach o Leninie odgrywa
właśnie rolę autorytarnego ojca, zarówno tam, gdzie główny bohater
jest dzieckiem, jak i tam, gdzie jest człowiekiem dojrzałym. Przesłanie moralne jednak nie zostaje zwykle do końca sprecyzowane
i usprawiedliwione rozwojem wydarzeń, choć postać bohatera budzi
entuzjastyczną akceptację (jak w dobrym tekście reklamowym).
Opowiadania o Leninie zostały pomyślane jako opowiadania
z tezą, opracowane na podstawie badań biograficznych5. Takie przysposobienie wielkich biografii Rewolucji było w owym czasie produktem poszukiwanym. Ich autorzy, zgodnie z zasadami realizmu
socjalistycznego, nieodmiennie eksponowali, nieznośny, kiczowaty
w hollywoodzkiej manierze patos, charakterystyczny przecież jednak
i dla pozytywistycznych powieści z tezą, a wcześniej dla większości
chrześcijańskich hagiografii6, które miały także, jeśli użyć określenia
z innej epoki, zadanie propagandowe.
Opowiadania o Leninie powstały w 1939 roku7, a więc po śmierci
Lenina, w okresie stalinowskich czystek – parkosyzmów aresztowań.
5
6

7

Oczywiście na podstawie zatwierdzonych przez cenzurę i dostępnych materiałów,
a więc odpowiednio zretuszowanych.
Wacław Mucha w artykule z 1983 roku zwrócił uwagę na hagiograficzny sposób
kształtowania bohatera Opowiadań o Leninie, wywodząc go jednak ze źródeł
ludowych i praw prozy socrealistycznej, nie zaś z pastiszu, por. W. Mucha,
Legenda biograficzna, dydaktyzm, polityka (O „Opowiadaniach o Leninie” Michaiła Zoszczenki), „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”1983, t. 7 (48–69),
s. 49–69.
Pierwsze i drugie wydanie zawierało 11 opowiadań (М. Зощенко, Рассказы
о Ленине, Детиздат, Москва–Ленинград 1939; Учпедгиз, Ленинград 1941),
pozostałe wydania 16. Polskie wydanie z 1970 roku, przytaczane przeze mnie,
zawiera ich również 16.
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Społeczeństwo sowieckie było już wówczas, poprzez serwowaną
masowo w więzieniach i łagrach śmierć i wszechobecny, codzienny
strach, przyuczone do nowej obrzędowości, wzorowanej po trosze
na odchodzącej w wymuszoną niepamięć obrzędowości prawosławnej.
Paralele między kultem świętych i wodzów państwa sowieckiego
narzucają się same. Wyobraźnia ludzka zawsze posiłkuje się bowiem
wzorcami znanymi z historii, sięgając często do archetypowych warstw
psychiki społecznej, przysposabiając stare treści do zmieniających
się porządków obrzędowości.
To dzięki temu właśnie w latach siedemdziesiątych Opowiadania
o Leninie odbierano wyłącznie jako cząstkę sowieckiego rytuału,
choć przyznawano im i wartość artystyczną, i nawet liryczny humor. Anatolij Starkow podkreśla, że w napisanej w poszukiwaniu
wewnętrznej harmonii, najbardziej osobistej, będącej przyczyną
masowej nagonki prasowej na pisarza, książce Przed wschodem słońca
(1934) Zoszczenko nie jawi się jako satyryk:
Ale to przecież można powiedzieć i o opowiadaniach dla dzieci,
pisanych w drugiej połowie lat trzydziestych i w czasie wojny,
takich jak na przykład Mądre zwierzęta, Lela i Mińka, Opowiadania o Leninie i inne8.

Słowa te sugerują percepcję Opowiadań pełną powagi, jak najbardziej serio9. Ironia czy kpina była w utworach o Leninie, przymusowo
w warstwie linearnej pochwalnych – całkowicie nie do pomyślenia.
Dziś, kiedy wiarygodność czegokolwiek nie jest oczywista, zawsze
w jakiś sposób podważalna, Opowiadania o Leninie postrzegane
są głównie w poetyce pastiszu i groteski. I zapewne, co wolno sądzić
z całej twórczości, a i biografii pisarza, zgodnie z jego intencjami.
8
9

А. Старков, Юмор Зощенко, Художественная литература, Москва 1974,
s. 133.
W takiej poetyce pisane były (na ogół pochwalne) recenzje w latach 1939–1941.
W znacznie późniejszych wspomnieniach K. Czukowski zarzuca mu zdradę talentu
i jałowość, co świadczy o pojmowaniu tekstu w duchu realizmu socjalistycznego.
К. Чуковсуий, Из воспоминаний, w: Михаил Зощенко в воспоминаниях
современников, Советский писатель, Москва 1981, s. 62.
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Cechą podstawową Opowiadań jest charakterystyczna dla kiczu,
utworów propagandowych (w tym również hagiografii) – przesada. U Zoszczenki nie objawia się to w warstwie czysto językowej,
lecz przewrotnie dotyczy także przedstawionego wartościowania.
W opowiadaniu O tym, jak ciocia Teodozja rozmawiała z Leninem
Zoszczenko opisuje starania bohaterki o otrzymanie emerytury
po mężu. Tytułowa ciocia Teodozja jest osobą upartą, ale słabo zorientowaną w otaczającym ją świecie. Nie wie na przykład, jak wygląda
Lenin, choć jego wizerunki porozwieszane są po całym mieście, jak
się z czasem o tym jednak przekonuje. Ta naiwność cioci Teodozji
pozwala jej jednak nie tylko dotrzeć do Lenina, który jawi się jej jako
jeden z urzędników, załatwić swoją sprawę, ale jeszcze bez poczucia
nadzwyczajnej wdzięczności dla Wodza opuścić urząd. Dopiero zagadnięty mimochodem administrator objaśnia jej znaczenie sytuacji:
– Jak pan myśli, dlaczego Lenin nie przyznał mi się, że to on jest
Leninem?
Administrator domu zastanowił się chwilę i tak odpowiedział
Teodozji:
– Bywają różni ludzie, mamusiu. Jedni wrzeszczą i przechwalają się:
niby my to, my tamto, oto jacy jesteśmy uczciwi, porządni… I bywają
ludzie, którzy nie krzyczą, nie przechwalają się i nie stawiają, lecz
po prostu wykonują swoją pracę z nadwyżką. I to są ludzie najlepsi.
Można ci, mateczko, serdecznie powinszować, że rozmawiałaś
z takim człowiekiem.
Ciocia Teodozja westchnęła i mówi:
– Ach, żałuję jednak bardzo, że on nie przyznał mi się, kim jest!
Ukłoniłabym mu się nisko10.

Przesadnie okazywana radość i zachwyt cioci Teodozji brzmią
cokolwiek fałszywie. Tak wykreowana sytuacja pozwala jednak autorowi na realistyczny w gruncie rzeczy opis absurdalności sytuacji
10 M. Zoszczenko, Opowiadania o Leninie, tłum. A. Galis, Nasza Księgarnia,

Warszawa 1970, s. 56. Przy następnych cytatach zaznaczono tylko numery stron
powyższego wydania.
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wdów po robotnikach czasów carskich, które nowa władza pozostawiła kompletnie bez opieki, traktując je na równi z przedstawicielami klas w poprzedniej epoce uprzywilejowanych, w nowej
rzeczywistości traktowanych jak bezimienny, bezrozumny motłoch.
Pisarz pod pretekstem opisu chwalebnych cech charakteru Wodza
pokazuje bezradność i przerażenie ludzi uwięzionych w swoim
czasie i w swojej historii, ich wiarę w elementarną sprawiedliwość,
ich chęć przekupienia losu poprzez „ofiarę”. W O tym, jak Leninowi
podarowano rybę czytamy:
Rybak stropił się zupełnie. Mamrocze:
– Skosztujcie, Włodzimierzu Iljiczu. Wyjątkowo smaczna ryba.
Prosto z wody…
I nagle rybak spostrzegł, że Lenin zadzwonił.
„Mamusiu kochana – pomyślał rybak – co teraz będzie?” (s. 50).

Szczególnie interesujące są rytualne gesty związane z kultem Lenina. Jak w opowiadaniu U fryzjera, gdzie robotnik Grigorij Iwanow
znajduje wyjście z sytuacji, w której Lenin zaskakuje skromnością:
– Właśnie nadeszła moja kolej. Ale wolę chodzić pięć lat nieogolony, niż żebyście musieli przeze mnie czekać. I jeśli wy, towarzyszu
Leninie, nie chcecie zakłócać kolejności, to ja mam uzasadnione
prawo ustąpienia wam kolejki, a sam zajmę waszą, ostatnią (s. 37).

We wszystkich tych przykładach, jak również w pozostałych
Opowiadaniach, najwyższą wartością pozostaje osobiste zetknięcie
się z Osobą. Najwyraźniej wyartykułował to pomyłkowo wezwany
na Kreml deputowany z opowiadania Omyłka
– Nie, martwię się nie dlatego, że wezwano mnie na próżno. Żałuję
tylko, że nie zobaczę dzisiaj Lenina. Inni wezwani zgodzili się z nim
i rozeszli się do domów (s. 66).
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Ten kontakt nie musi przynosić osobistych zysków, więcej, może
być nawet dla zainteresowanych kłopotliwy, ale to się nie liczy wobec
wartości i wyjątkowości wydarzenia.
Zoszczenko ze smakiem i znawstwem opisuje sferę sanctum, którą
tworzy wokół Wodza z jednej strony strach wszystkich członków
państwa, z drugiej zaś władza także nim ogarnięta, ale i podtrzymywana przez skłonności społeczne do trwania w bierności, pokory
wobec losu i co za tym idzie również akceptacji dla poczynań władzy.
Lenin, na podobieństwo chrześcijańskiego Boga i jego świętych,
odznacza się więc nieomylnością, nie podlega żadnym relatywizacjom,
choć jego decyzje niekoniecznie zgadzają się z chrześcijańską skalą
wartości. Na przykład w opowiadaniu Koziołeczek bohater zmusza
swego młodszego brata, strasząc go tym, czego w danej chwili boi się
najbardziej, do tego, by zachowywał się odważnie – aby nie okazywał
strachu i nie płakał.
– To dlaczego Mitia się boi? Ja nie chcę, żeby Mitia beczał ze strachu.
Dzieci powinny być odważne (s. 11).

Ale już w opowiadaniu Karafka okazuje się dzieckiem o niezwykle
wrażliwym sumieniu. Choć podlega ludzkim słabościom (zatajenie
„przestępstwa”), to potrafi przecież przyznać się do swojej winy:
Jakie to dziwne dziecko. Dwa miesiące pamiętał o tym zdarzeniu
i dwa miesiące martwił się, że niechcący powiedział nieprawdę! (s. 8).

Podobnie dzieje się w opowiadaniu O tym, jak Lenin przestał palić,
gdzie pokazano, jak kształtuje się żelazna wola młodego człowieka,
rzucającego palenie w błysku zrozumienia dla kłopotów finansowych matki. Wyczynem także, według ludzkiej skali możliwości, jest
ukończenie czteroletnich studiów w dwa lata. A to, jak przekonuje
Zoszczenko, dzięki zdolnościom oczywiście, ale i niezwykłej dyscyplinie pracy – Opowiadanie o tym, jak Lenin się uczył. Tu również autor
eksponuje siłę woli swego bohatera. To właśnie ta siła woli, świadomość celu oraz umiłowanie pracy pozwalają Leninowi z opowiadań
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Zoszczenki oszukiwać zło uosabiane przez władzę podległą carowi
– O tym, jak Lenin przechytrzył żandarmów.
Ćwicząc swą wolę od czasów młodości, Lenin nie ustawał w przygotowaniach do pełnienia władzy. Uczył się również (wedle opowiadań
Zoszczenki) pokonywania strachu przed przyznaniem się do winy
(Karafka), mądrej rezygnacji (O tym, jak Lenin przestał palić), wierności raz powziętym zamiarom i wytrwałości w dążeniu do celu
(Opowiadanie o tym, jak Lenin się uczył). Zoszczenko obdarza ponadto
swego dorosłego już bohatera cechami, jakie przystoją dziewiętnastowiecznemu człowiekowi honoru – dzielnością, wytrzymałością
na ból (Zamach na Lenina), wiernością zasadom (O tym, jak Leninowi podarowano rybę), umiejętnością przebaczania (Lenin i zdun),
a także wrażliwością na piękno (Polowanie). Silna wola i atrybuty
doskonałości czynią więc Włodzimierza Iljicza wzorem godnym
naśladowania. Opowiadania są pedagogicznym majstersztykiem
– umiejętnie operują napięciem, emocjami, tak aby sympatia była
po stronie bohatera i aby kreować go na idola – jak w kulturze pop.
Bohaterowie nie zastanawiają się nad globalnym obrazem świata,
sensem istnienia – mają gotowe, wyuczone i podpowiadane nachalnie przez władzę, jedynie właściwe odpowiedzi. Są zajęci mrówczą
zapobiegliwością o kolejny okruszek wymierzalnego materialnie
szczęścia. Zajmują się zastanym stanem rzeczy – tu usiłują być, cieszyć
się życiem i urządzać się. Jeśli wziąć pod uwagę znaczenie historyczne
gloryfikowanej postaci, słodycz Opowiadań o Leninie jest przesadna
i nieuzasadniona, co udowodnił w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Jan Kobuszewski, z werwą czytając na dobranoc dorosłym
widzom TVP opowiadania dla dzieci o Leninie.
Zoszczenko był osobiście człowiekiem niezwykłego, jak na owe
straszne czasy, poczucia honoru i godności osobistej. O feralnym
dla niego spotkaniu ze studentami angielskimi, w trakcie nagonki
na niego mówił:
Jednym z pytań Anglików było, czy zarzuty, które mi postawiono, uważam za słuszne. Pewnie żeby godnie znieść próbę,
powinienem był powiedzieć, że przyznaję się do wszystkiego,
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co się o mnie mówi. Ale nie mogłem. Jestem oficerem, brałem
udział w dwóch wojnach, jako ochotnik zgłosiłem się do Armii
Czerwonej, byłem odznaczany, a nazywano mnie tchórzem,
podejrzewano, że uciekłem z oblężonego Leningradu… Przecież
to kłamstwo! I jeszcze te wyzwiska…. Z czym powinienem się
zgadzać? (tłumaczenie własne – K.M.)11?

W Opowiadaniach o Leninie poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności koncentruje się w godności osobistej bohaterów. Zgodnie
z kodeksem honorowym zachowują się nawet żandarmi. Nie znalazłszy
zakazanej literatury, przepraszają i żegnają się uprzejmie – O tym,
jak Lenin przechytrzył żandarmów
– Okazuje się, że nie znaleźliśmy u pana żadnych niedozwolonych
książek. Moje uszanowanie (s. 25).

Świat przedstawiony w Opowiadaniach podlega retuszowi, wręcz
idealizacji uwydatniającej świętość głównego bohatera i grzeszność
środowiska wynikającą głównie z nieznajomości zasad i strachu
przed nieznanym.
Zoszczenko poprzestaje na dokumentowaniu czysto ludzkiej
doskonałości Lenina. Jakkolwiek Wódz obdarzony został charyzmą i oddawana mu jest cześć jako najwyższej doskonałości, to nie
ma jednak cech boskich, bo jest taki „ludzki”, bliski prostym ludziom.
Słodycz wizerunku nachalnie wysławiającego rzekomą nienaganność
moralną w duchu religijności chrześcijańskiej brzmi u Zoszczenki
podwójnie ironicznie. W wątpliwość podaje się bowiem nie tylko
jednostkową doskonałość człowieka, ale i prawdziwość świata emocji
wokół niego stworzonych, reakcji, komentarzy itd. W ten sposób
wyeksponowana zostaje fikcyjność świata przedstawionego. Z drugiej
strony jednak, utwór Zoszczenki spełnia znakomicie swe zadanie
reklamowe – działa na podświadomość. Potrzebę takich cech już
u zarania istnienia Kościoła widzieli w swoich tekstach twórcy legend
11 Воспоминания Михаила Зощенко, Художественная литература, Ленинград

1990, s. 229.
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hagiograficznych. Cechy dobrze zredagowanego tekstu o treści religijnej dostępnej każdemu wiernemu określa Grzegorz Chrzanowski:
Dobrze zredagowany komunikat powinna cechować koncentracja
orędzia – a nie rozpraszanie go w wielkiej ilości komunikatów,
redukcja – dążenie do wydobycia przekazu z powszechnego
hałasu i szumu oraz wytworzenie napięcia przez zręczne zestawienia skojarzeń12.

W tym sensie opowiadania znakomicie operują funkcją emotywną, dotykają wartości najprostszych, tradycyjnych – opartych
na chrześcijańskiej aksjologii. Wszystkie wypływające zeń cnoty
pasują do Włodzimierza Lenina w ujęciu Zoszczenki. Narracja
(w trzeciej osobie) prowadzona jest dyskretnie, bezstronnie, dopiero
pointa określa jednak stronniczość narratora.
W zasadzie Zoszczenko nie rezygnuje więc w swych opowieściach
ze znanego z hagiografii sposobu budowania napięć, pozostaje też
prowadzona zupełnie serio narracja, której sensy naddane mogą
być przez różnych odbiorców odczytywane wręcz przeciwstawnie.
Ironiczny dystans zostaje zmniejszony poprzez znaczną rezygnację
z językowych naturalizmów (skazu), chwytu charakterystycznego
dla prozy tego autora. To, jak również specyficzna rytmizacja tekstu
opowiadań, uczyniły ich język bardziej podniosłym, jednocześnie
w sposób oczywisty powiązanym z perswazyjnością języka propagandy,
odwołującego się do percepcji podprogowej – niosącej niezauważalną
przyswajalność treści, kiedy indziej niekoniecznie akceptowalnych.
Hagiografie chrześcijańskie wyrosły z jednej strony z żydowskiej
nauki o aniołach, z drugiej zaś – z zapotrzebowania na pouczające
opowieści o dobru, o nosicielach wiary – męczennikach i świętych.
Jak podkreślają Henryk Fros i Franciszek Sowa, działo się to w czasach chaosu:

12 G. Chrzanowski, Kościelne gadanie, „Znak” nr 12, 1995, s. 88.
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Gdy pośród niepokojów, wojen, migracji i innych klęsk zatracono
właściwe znaczenie tytułów kościoła, czyli imion ich fundatorów,
tych ostatnich zaczęto uważać za świętych pierwszych wieków,
a więc na ogół za męczenników. Na tym właśnie tle wyrosła
znaczna część rzymskich legend hagiograficznych 13.

Hagiografie służyły więc wyzwalaniu w czytelniku wiary w zawsze
atrakcyjne wartości najprostsze i zawsze przydatne propagującej je władzy. A jest to przecież cel wszelkiej propagandy i wszelkiej reklamy.
Hagiografie – przesadne i naiwne – służą ugruntowaniu określonego ładu. Zawsze mieściły się idealnie w obowiązującym systemie
politycznym i moralnym, wspierały je. Nie uzurpując sobie prawa
do elitarności sztuki wysokiej, zyskiwały popularność i szerokie
pole oddziaływania Warto tu za Umberto Eco przytoczyć przykład
Supermana, z jego nieziemskimi zdolnościami, oddanymi walce
o dobro, w życiu codziennym zaś starannie maskowanymi. Superman,
podobnie jak Tarzan, zostaje poddany zabiegom hagiograficznym,
„udoskonalającym” oryginał według zapotrzebowań czasu i epoki
na moc, na ponadludzkie zdolności i umiejętności14. Eco powołuje się też na mitotwórcze oddziaływanie hrabiego Monte Christo
(wg Aleksandra Dumasa) jako swoistego poprzednika nadczłowieka,
znanego z Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego, a potem
z prymitywnych odczytań nazizmu.
Tę samą mitotwórczą siłę odnajdujemy w bohaterze Opowiadań
o Leninie. Gloryfikacji podlega tu niewinność dzieciństwa. Cnotliwe
i mądre, choć przebiegłe dziecko zostało literacko ukształtowane
na wzór Herkulesa, obdarzone niezwykłymi, boskimi zdolnościami
(nie siłą jednak) oraz iście chrześcijańską pokorą i dobrocią. Zoszczenko dokonuje tu podwójnej mistyfikacji – sławi dziecko, które
zachowuje się jak dojrzały człowiek, sławi dojrzałego człowieka,

13 H.Sowa, F. Fros, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, WAM,

Kraków 1988, s. 22.
14 U. Eco poświęcił temu zagadnieniu książkę Superman w literaturze masowej.

Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Znak, Kraków 2008.
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który zachował w sobie niewinność dzieciństwa. I w tym wszystkim
sławi chrześcijańskie cnoty w wodzu rewolucji i laickiego państwa.
Ironia, piętnując zło, przeciwstawia się bezsensowi rzeczywistości
zastanej.
Zoszczenko swym hagiograficznym Opowiadaniom o Leninie
nadał piętno ironii w czasach tragicznie absurdalnych. Przeciwstawił
swą ironiczną dezynwolturę obowiązującym prawom, nie łamiąc
ich przecież.
Paradoks dzisiejszej kultury polega na tym, że przeciwstawia ona
swą ironię pustce aksjologicznej. Zoszczenko mógł, igrając z losem,
naśmiewać się z nowego, przeciwstawiając mu stary system wartości,
posługując się formą, którą dyktował mu nowy porządek. Co jednak
można sensownie przeciwstawić dzisiejszej kulturowej entropii, tak
podobnej przecież do tej zoszczenkowskiej?

LITER ATUR A CYTOWANA

Chrzanowski G., Kościelne gadanie, „Znak” 1995, nr 12.
Чуковсуий К, Из воспоминаний, w: Михаил Зощенко
в воспоминаниях современников, Советский писатель,
Москва 1981.
Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna:
między retoryką a ideologią, Znak, Kraków 2008.
Groys B., Stalin jako totalne dzieło sztuki. tłum. P. Kozak, Sic!,
Warszawa 2010.
Herling-Grudziński G., Inny świat. Zapiski sowieckie, Czytelnik,
Warszawa 1989.
Maisonneuve J., Rytuały dawne i współczesne, tłum. M. Mroczek,
Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 1995.
Mucha W., Legenda biograficzna, dydaktyzm, polityka
(O „Opowiadaniach o Leninie” Michaiła Zoszczenki),
„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 1983, t. 7, s. 48–69.

Zoszczenko i hagiografi

Sowa H., Fros F., Twoje imię. Przewodnik onomastycznohagiograficzny, WAM, Kraków 1988.
Старков А., Юмор Зощенко, Художественная литература,
Москва 1974.
Воспоминания Михаила Зощенко, Художественная
литература, Ленинград 1990.
Tischner J., Niebo w płomieniach, „Tygodnik Powszechny”,
nr 20, 19 V 1996.
Zoszczenko M., Opowiadania o Leninie, tłum. A.Galis, Nasza
Księgarnia, Warszawa 1970.
Зощенко М., Рассказы о Ленине, Детиздат, Москва–
Ленинград 1939; Учпкдгиз, Ленинград 1941.

283

285
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INTERDYSKURSYWNOŚĆ
I DYSPOZYTYWNOŚĆ
KOMUNIKOWANIA – FOUCAULT

POTR ZEBA KRYTYCZNOŚCI WOBEC
POSTMODER NISTYCZNEGO OPISU MEDIÓW

J

edną z tendencji współczesności, zwłaszcza w obszarze teoretycznych
analiz mediów, jest próba opisu i wyjaśnienia zjawisk cywilizacji
medialnej. Charakterystycznym znamieniem tej orientacji jest
zorientowanie analiz na procesy zmian zachodzących w szerszym
kontekście społecznym, tzw. zmian cywilizacyjnych, odzwierciedlających procesy medialnej transformacji życia indywidualnego
i społecznego: procesy tzw. mediatyzacji społeczeństwa, wirtualizacji
rzeczywistości, technicyzacji kultury, globalizacji gospodarki, hybrydyzacji kultury itp. Analizy te są próbą opisu kondycji i perspektyw
rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów masowych
w dobie technologicznego postępu informacyjno-komunikacyjnego.
Wymagają one krytycznego spojrzenia i metodologicznej weryfikacji,
która może i powinna być przedmiotem szczegółowej monografii
w przyszłości.
Niezależnie jednak od ich merytorycznej i metodologicznej wartości, stanowią one pewien symptom współczesności, wyznacznik
mentalności i kultury współczesnej, nie tylko w obszarze badań medialnych, ale generalnie, w perspektywie patrzenia na teraźniejszość
i przyszłość człowieka oraz świata w zmieniających się dynamicznie
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uwarunkowaniach życia społeczeństwa informacyjnego. Łatwiej jest
chyba ocenić te analizy z perspektywy ich wartości i przydatności
badawczej, niż w miarę obiektywnie pokazać ich sens, znaczenie
i skutki, jakie mogą spowodować teraz i w przyszłości dla rozwoju
społeczności i jej dobra wspólnego oraz dla urzeczywistniania się
człowieka jako osoby. Według niektórych analityków mediów teorie
te są w istocie ideologiami, które mogą „wpłynąć na rzeczywistość
na zasadzie fałszywego proroctwa, tzn. uruchomić działania, które nie
dopuszczą do ziszczenia się zawartego w nich scenariusza przyszłości.
Jeśli tak, to spełnią one rolę bardzo podobną do tej, jaką u progu minionego stulecia spełniła teoria społeczeństwa masowego”1. Diagnoza
ta, posługując się zasadą „fałszywych proroctw”, kreśli optymistyczną
wizję przyszłości. Natomiast postmodernistyczne analizy medialne
jawią się w dużej mierze jako negatywne i destrukcyjne wizje teraźniejszości i przyszłości świata i człowieka, i jako takie przynależą
rzeczywiście do „fałszywych proroctw” współczesności.
Medialne konstrukcje, wyrastające z kulturowego nurtu myśli
i mentalności postmodernistycznej, które są przedmiotem moich analiz
w niniejszym artykule, zajmują się przede wszystkim diagnozą i analizą
zmian cywilizacyjnych i kulturowych, uwarunkowanych obecnością
i funkcjonowaniem coraz doskonalszych technologicznie mediów
masowych. Wychodzą one z założenia, że nowoczesne media mają
ogromny wpływ na procesy zmian cywilizacyjnych, odpowiadając
w zdecydowanej mierze za kształt struktur społecznych i charakter
prawie wszystkich obszarów życia społecznego. Ten wpływ ma wieloraki wymiar: poznawczy, etyczny, psychologiczny, społeczny itd.
Media określają czy wręcz determinują indywidualne i społeczne
rozumienie rzeczywistości i sposób postrzegania człowieka i świata,
wyznaczając nowy status i miejsce człowieka w rzeczywistości przez
nie kreowanej. Główne twierdzenia postmodernistycznych teorii
medialnych bazują na postmodernistycznej wizji świata, odrzucającej fundament racjonalności. Dlatego też tę orientację badawczą,
opartą często na irracjonalnych wizjach, wiążemy z procesami tzw.
1

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001,
s. 398.
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irracjonalizacji mediów i w konsekwencji irracjonalizacji rzeczywistości. Chociaż są to dwa różne procesy, to jednak w koncepcjach
medialnych wzajemnie się one warunkują. Będę się starał pokazać
w tej pracy główne cechy tych procesów.
Mam świadomość, że postmodernistyczne koncepcje medialne
wymagają dogłębnych analiz, krytycznego spojrzenia i metodologicznej weryfikacji, która wykracza poza ramy tej rozprawy i powinna być przedmiotem szczegółowej monografii w przyszłości.
Wydaje się, że koncepcje i teorie medialne formułowane w ramach
postmodernistycznego paradygmatu badań stają się zamkniętym
w sobie polem ciągle nowych kombinacji tych samych idei i zmieniającą się układanką tych samych elementów. Nie można jednak nie
docenić metaforycznego bogactwa postmodernistycznej ontologii
medialnej2. Pozwala ono odkrywać realne problemy świata mediów,
których wyjaśnienie należałoby jednak pozostawić empirycznym
teoriom medialnym. Prezentowane przeze mnie krytyczne oceny
tych koncepcji są dokonywane z perspektywy racjonalności ludzkiego
logosu i personalistycznego ethosu. Oceny te mogą się wydawać zbyt
krytyczne, ale chodzi mi w takim spojrzeniu przede wszystkim o to,
by prezentowane koncepcje mogły się ukazać w świetle racjonalnej
logiki, która nie pozwala zacierać granic między teorią a iluzją, między
racjonalną prognozą a irracjonalną wizją.
Media i ich rola wobec człowieka i społeczeństwa podlegają ciągłym procesom ewolucji. I tej ewolucji musi być świadoma każda
teoria komunikowania medialnego. Badania nad komunikowaniem
i mediami były i są podejmowane z różnych perspektyw: kulturowych, funkcjonalnych, politycznych, technologicznych itd. Myślenie
postmodernistyczne kwestionuje te perspektywy, odrzucając zarówno
dominujący, jak i alternatywny paradygmat3. Wydaje się, że przestrzeń
mediów stała się znakomitym polem doświadczalnym dla stosowania

2
3

Por. R. Leschke, Einführung in die Medientheorie, München 2003, s. 296.
Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa–Kraków 1999,
s. 148.
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wszystkich możliwych tez i pseudoteorii postmodernistycznych4. Jean
Baudrillard próbuje konstruować swoją teorię medialną na założeniu, że media mają decydujący wpływ na przemiany cywilizacyjne
współczesnego świata, sugerując, że współczesne społeczeństwo jest
odcięte od rzeczywistego doświadczenia, zaspokajając się w zamian
syntetycznym oszustwem. Dla Baudrillarda nie ma już „realnej rzeczywistości”, ale jest tylko „simulacrum”5, symulacja rzeczywistości6.
To właśnie media tworzą − według niego − ramy, dzięki którym
świat jest poznawany i rozpoznawalny7. Analizy te operują często
negatywnymi pojęciami negacji, braku, niemożliwości, niepewności:
negacji i odrzucenia człowieka (Foucault), obecności (Derrida), reprezentacji (Baudrillard), metanarracji (Lyotard), przestrzeni (Virilio),
hermeneutyki (Bolz) itd.8 W analizach tych nie chodzi o obiektywny
opis świata mediów, klasyfikację empirycznych faktów i próbę ich
teoretycznej interpretacji, ale raczej o poszukiwanie teoretycznych
4

5

6

7

8

Por. D. Kloock, A. Spahr, Medientheorien. Eine Einführung, München 2000,
s. 99–132; C. Pias, Poststrukturalistische Medientheorien, w: S. Weber (red.),
Theorien der Medien, Konstanz 2003, s. 277–293; H. Wenzel, Die Abenteuer
der Kommunikation. Echtzeitmassenmedien und der Handlungsraum der Hoch
moderne, Weilerwist 2001, s. 491–508; A. Lagaay, D. Lauer (red.), Medientheorien. Eine philosophische Einführung, Frankfurt am Main–New York 2004,
s. 127–248; Ch. Karpenstein-Eßbach, Einführung in die Kulturwissenschaft
der Medien, Paderborn 2004, s. 151–213; F. Hartmann, Medienphilosophie,
Wien 2000, s. 213–232, 308–328; R. Leschke, Einführung in die Medientheorie,
München 2003, s. 237–326; A. Wittwer, Verwirklichungen. Eine Kritik der
Medientheorie, Freiburg im Breisgau 2001, s. 215–376; W. Lesch, Zeit-Zeichen
nach der „Postmoderne”. Zur diagnostischen Funktionmedienethischer Diskurse,
w: A. Holderegger (red.), Kommunikations- und Medienethik. Interdisziplinäre
Perspektiven, Freiburg–Wien 1999, s. 21–38.
Zob. J. Baudrillard, Precesja symulakrów, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm.
Antologia przekładów, Kraków 1998, s. 175–189; J. Baudrillard, Porządek symulakrów, w: A. Gwoźdź (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków
2001, s. 63–78.
Zob. J. Baudrillard, Simulations, New York 1983; por. S. Weber, Einführung:
(Basis-) Theorien für die Medienwissenchaft, w: S. Weber (red.), Theorien der
Medien, op. cit., s. 31.
Por. S.R. Olson, Teoria komunikowania: ponowne rozpatrzenie kwestii, w:
B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław
1998, s. 55.
Por. C. Pias, Poststrukturalistische Medientheorien, op. cit., s. 277.

Interdyskursywność i dyspozytywność komunikowania – Foucault

291

uwarunkowań kwestionujących status przestrzeni medialnej jako obiektywnej i realnej rzeczywistości. Poststrukturalizm i postmodernizm
dają impuls do krytycznego spojrzenia na trzy podstawowe obszary
zagadnień medialnych: na kwestię natury, roli i miejsca procesów
komunikacji medialnej w całokształcie procesów cywilizacyjnych,
na charakter medialnych procesów semiotycznych oraz na kwestię
statusu oddziaływania medialnego.
Niniejszy artykuł koncentrować się będzie na koncepcji dyskursu
Michela Foucaulta. Na przykładzie jego koncepcji można zobaczyć
próbę poszukiwaniu wyjaśnień fascynującego świata mediów. Poszukiwania te wchodzą czasem w irracjonalny świat fikcji i absurdu.
Jednak krytyczne spojrzenie na przedstawioną koncepcję medialną
nie przekreśla jej heurystycznej wartości wskazującej potrzebę adekwatnego opisu i wyjaśnienia współczesnego świata mediów oraz
nie neguje wkładu i dorobku prezentowanego tu autora w innych
dziedzinach poszukiwań i badań, o ile nie zaprzeczają one ogólnym
wyznacznikom ludzkiej racjonalności.

DYSKURSY WNOŚĆ KOMUNIKOWANIA

Michel Foucault stworzył koncepcję kultury i poznania wokół pojęcia dyskursu rozumianego jako społecznie normowana pragmatyka
wypowiedzi i komunikacji. Tak pojmowany dyskurs pełni funkcje
wartościujące, współtworząc kulturę w procesach społecznej, dyskursywnej komunikacji. Innym terminem Foucaulta, uzupełniającym
pojęcie dyskursu, jest pojęcie „dyspozytywności” (dispositiv)9. Dyspozytywność jest efektem oddziaływania różnorodnych elementów,
nieprzynależących do określonego systemu, ale wpływających na zachodzące w nim procesy. Dyspozytywność umożliwia komunikację
interdyskursywną, tworząc swoistą sieć dyskursów. Produktem dyspozytywności są nieprzewidziane, niezamierzone efekty, przypadki
9

Zob. M. Foucault, Die Ordnung des Diskurses, München 1974; por. C. Pias,
Poststrukturalistische Medientheorien, op. cit., s. 279.
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marginalności, emergenty. Pojęcia dyskursu i dyspozytywności, jego
projekt metody „archeologicznej”10, ukrytych struktur władzy, krytyka
klasycznej koncepcji prawdy11, mają znaczący wpływ na kształtowanie
się postmodernistycznych ujęć mediów. Za pomocą wątpliwej jakości
metody analiz historycznych, „metody archeologicznej” oraz metody
„genealogii”, chce on wykazać prawdziwość już i tak na początku
a priori założonej tezy postmodernistycznej, że czasy współczesne
są okresem kryzysu świadomości i wiedzy opartej na racjonalności
i teleologicznej wizji świata12. Metody te powinny „utrwalać jednostkowość zdarzeń ponad każdą monotonną skończonością, czyhać
na nie tam, gdzie najmniej się można ich spodziewać, i w tym, co nie
uchodzi już za historię – w uczuciach, miłości, sumieniu, instynktach;
dostrzegać ich powrót, nie po to wszak, ażeby śledzić powolną linię
ewolucji, lecz by odkrywać rozmaite sceny, na których odgrywały
one przeróżne role; musi określać nawet miejsce ich nieobecności,
moment, w którym jeszcze się nie dokonały”13.
Foucault neguje obiektywną tożsamość podmiotu uczestniczącego
w dyskursie. Podmiot nie jest obiektywnym warunkiem, punktem
wyjścia dyskursu, jak przykładowo w transcendentalno-pragmatycznych teoriach dyskursu Karla Otto Apla czy Jürgena Habermasa,
ale raczej efektem, „produktem” dyskursu. Dyskurs jest systemem
epistemicznym dostarczającym podmiotowi wiedzy i konstytuującym
jego tożsamość. Cała metodologia, jeśli można sposób rozumowania
Foucaulta tak nazwać, ukierunkowana jest na negację podmiotu14.
Człowiek jako podmiot nie jest twórcą i kreatorem historii, kultury,
ale epifenomenem procesów i reguł dyskursu, które nim rządzą.
10 Zob. M. Foucault, Archeologia wiedzy, Warszawa 2002.
11 Zob. Ch. Taylor, Foucault o wolności i prawdzie, w: M. Kwiek (red.), Nie pytajcie

mnie, kim jestem, Poznań 1998.
12 Por. M. Foucault, Das historische Priori und das Archiv, w: C. Pias, J. Vogl,

L. Engell, O. Fahle, B. Neitzel (red.), Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen
Theorien von Brecht bis Baudrillard, Stuttgart 2000, s. 489–494.
13 Por. M. Foucault, Powrót do historii, Nietzsche, genealogia, historia, w: idem,
Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000, s. 113 (cyt.
za: K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji, Wrocław 2003, s. 110).
14 Por. M. Foucault, Słowa i rzeczy, w: W. Karpiński (opr.), Antologia współczesnej
krytyki literackiej we Francji, Warszawa 1974.
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Czynniki kulturowe, a więc również oddziaływanie mediów, kształtują
i ograniczają nasz sposób postrzegania świata i nas samych. Człowiek
staje się uzależniony od własnego dyskursu jako obiekt wiedzy (przedmiot poznania) i podmiot poznający, który w pragmatyce dyskursu
traci swoją podmiotowość. Dlatego też francuski postmodernista nie
tylko chce wręcz obsesyjnie „zetrzeć podmiot”15, ale także z ironią
i lekceważeniem odrzuca wszelką filozofię podmiotu, określając
ją „antropologicznym snem”.
Tym wszystkim, którzy chcą jeszcze mówić o człowieku, o jego
panowaniu i jego wyzwalaniu, tym wszystkim, którzy stawiają
jeszcze pytania, czym jest człowiek w swej istocie, tym wszystkim, którzy wychodząc od niego, liczą na przystęp do prawdy,
a i tym także, którzy każde poznanie sprowadzają do prawdy
człowieka, (…) można przeciwstawić tylko filozoficzny śmiech
– to znaczy, po części przynajmniej, śmiech milczący16.

To ironiczne zanegowanie możliwości poznania prawdy o człowieku
pokazuje również źródło tragicznej kondycji człowieka przeżywającego
lęk i cierpienie. Człowiek bowiem nie jest w stanie poznać własnej
tożsamości inaczej, jak tylko poprzez formy i reguły dyskursu życia,
historii, języka, poprzez reguły, nad którymi nie panuje i od których
jest uzależniony. Szczególnie język stanowi podstawową barierę
narzucającą człowiekowi dyskursywne ograniczenia. Człowiek nie
jest w stanie ich przekroczyć i przezwyciężyć, dlatego dyskurs językowy, stanowiący klucz do rozumienia człowieka i kultury, jest
źródłem skończoności człowieka. Człowiek nie może uciec przed
15 Por. T. Komendant, Miejsce króla, „Twórczość” 1990, nr 10, s. 60; K. Stasiuk,

Krytyka kultury jako krytyka komunikacji, op. cit., s. 157.
16 M. Foucault, Człowiek i jego sobowtóry, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6,

s. 233 (cyt. za: K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji, dz. cyt.,
s. 139–140). Negacja podmiotu i ironiczne lekceważenie racjonalnej filozofii
podmiotu było − jak twierdzą analitycy myśli Foucaulta − uwarunkowane jego
osobistymi przeżyciami i problemami (homoseksualizm, masochizm, narkomania, zarażenie HIV, próby samobójcze) (por. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako
krytyka komunikacji, dz. cyt., s. 106).
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koniecznością zdobywania swojej samoświadomości i tożsamości
przez dyskurs językowy, inaczej mówiąc, przez dyskurs komunikacji. Między życiem człowieka, poszukiwaniem własnej tożsamości
a regułami i funkcjonowaniem dyskursu kulturowego istnieje relacja
jednostronnej, niewspółmiernej zależności, na niekorzyść człowieka.
Dyskurs ten nie dostarcza człowiekowi żadnych trwałych fundamentów życia etycznego. „Jedyną rzeczą, jaką wiemy w tej chwili
z całkowitą pewnością, jest to, że nigdy w kulturze zachodniej byt
człowieka i byt języka nie mogły współistnieć i łączyć się nawzajem.
Ich niewspółmierność była jedną z fundamentalnych cech naszego
myślenia”17, które Foucault chce przezwyciężyć, odrzucając fundamenty racjonalności.

ZAKWESTIONOWANIE
TELEOLOGICZNEJ WIZJI ŚWIATA

W swojej refleksji nad kryzysem kultury racjonalnej Foucault
nie kryje swojej sympatii i zależności od myśli swojego wielkiego
prekursora Fryderyka Nietzschego18. Zaczerpnął od niego nie tylko
wzorce negacji historii, ale również negacji wartości, kultury racjonalnej. Mentalność i filozofia postmodernizmu znajduje się w prostej linii potrójnej nietzscheańskiej negacji. Po apelu Nietzschego
o „śmierć Boga”, potem negacji człowieka i jego chrześcijańskiego
świata wartości, postmodernizm ogłosił śmierć intelektualnej kultury
oraz śmierć prawdy. Negacja obiektywnej prawdy i obiektywnych
wartości etycznych prowadzi do radykalnego zakwestionowania
obiektywnego sensu.

17 M. Foucault, Człowiek i jego sobowtóry, „Literatura na Świecie”, op. cit., s. 230

(cyt. za: K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji, op. cit., s. 165).
18 Por. M. Foucault, Powrót do historii, Nietzsche, genealogia, historia, w: idem,

Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, op. cit.
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Wydaje się, że nihilistyczna negacja życia opisywana przez
Nietzschego nie tylko odnosi się do ludzkiego myślenia, sposobu oceniania, wartościowania i odczuwania. Ma ona wymiar
i znaczenie bardziej fundamentalne, to znaczy, że stanowi
fundament totalnej negacji człowieczeństwa, stając się (…)
korzeniem wszelkich destrukcyjnych nurtów widzenia i przekształcania rzeczywistości, do których bez wątpienia możemy
zaliczyć współczesną kulturę i mentalność postmodernistyczną19.

Koncepcja Foucaulta wpisuje się w ten nurt negacji zapoczątkowanej
przez Nietzschego. Postuluje w niej obudzenie nowej świadomości
odrzucającej wszelkie dążenia do obiektywności, uniwersalności,
jedności, które wypracowała kultura racjonalności. Odrzuca historię myśli racjonalnej jako bastion, w którym skryło się dziedzictwo
filozofii podmiotu i bezwzględnej wiary w racjonalizm20. Jego analiza
pokazuje, że historia nie jest przestrzenią, w której realizuje się jakikolwiek obiektywny sens, zwłaszcza sens stanowiący aksjologiczną
i antropologiczną podstawę samorealizacji autonomicznego podmiotu.
Historia jest tylko − według Foucaulta − przestrzenią praktyk dyskursywnych, wykluczających indywidualne, subiektywne myślenie.
Projekt historii genealogicznej Foucaulta ma na celu przeciwstawienie
się próbom szukania sensu w przeszłości i przenoszenia go na teraźniejszość i przyszłość. W projekcie tym człowiek jawi się jako istota
pozbawiona własnej tożsamości, wykorzeniona z przeszłości i tradycji, pozbawiona ciągłości, niemająca celów na przyszłość. Projekt
Foucaulta „zrzuca iluzoryczne zasłony; rozbija jedność podmiotu;
uwalnia w nim wszystko to, co gotowe go stłamsić i unicestwić”21.
W ten sposób projekt ten wpisuje się w ogólną tendencję obecną
w postmodernistycznej antropologii, mianowicie w antyteleologiczną
wizję świata i człowieka. Człowiek ponowoczesny, wykorzeniony
19 Por. M. Drożdż, Czy postmodernizm prowadzi do nihilizmu? Nietzscheańskie

korzenie postmodernizmu, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2002, t. 21, nr 1–2,
s. 157.
20 Por. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji, op. cit., s. 108.
21 Por. M. Foucault, Powrót do historii, Nietzsche, genealogia, historia, op. cit.,
s. 134.
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z własnej historii i tradycji, nie posiada również celów na przyszłość.
Jest obojętny na przeszłość i przyszłość, zawieszony w nieciągłej teraźniejszości22. „Stąd też w postmodernizmie człowiek ujmuje siebie
jako całość samą w sobie, bez podstaw i korzeni, bez przeszłości
i przyszłości. Nie jest dla niego ważne ani to, jak pojmował siebie
wczoraj, ani też, co czynił w przeszłości. Aktualne zaś samorozumienie
nie posiada znaczenia dla przyszłości”23. Człowiek jest zatem bytem
absurdalnym, gdyż pozbawiony jest trwałej struktury i ostatecznej
celowości swego działania. Prostą konsekwencją takiego ujęcia
jest więc uznanie ludzkiej egzystencji za całkowicie bezsensowną
i absurdalną. Wtedy, kiedy odrzuci się fundament racjonalności
jako gwarancję sensu, wtedy też człowiek może spoglądać „w pustą
Otchłań swego losu”24.
Antyteleologiczna wizja człowieka wykorzenionego z sensu tradycji i historii jest podstawą koncepcji postmodernistycznej etyki.
Opierając się na myśli Foucaulta, Zygmunt Bauman kreśli zarysy
etyki ponowoczesnej. Konstrukcję tę ujawniają już same tytuły poszczególnych rozdziałów pracy Baumana Etyka ponowoczesna, takie
jak: „Moralność bez kodeksu moralnego”, „O wykorzenionej jaźni”,
„Samotność podmiotu moralnego”, „Nieuchwytne fundamenty” czy
„Budowanie na nieufności”25. Istnienie ludzkie, zdaniem Baumana,

22 Por. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 15 i n.
23 Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Z. Sareło (red.), Postmo-

dernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 1995, s. 14.
24 Por. Z. Sareło, Założenia antropologiczne w etycznych poglądach Z. Baumana, w:

Z. Sareło (red.), Moralność i etyka w ponowoczesności, Warszawa 1996, s. 65 i n.
25 Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 44, 51, 60, 73, 85 itp.;

por. również tegoż autora: Z. Bauman, Freedom, Minneapolis 1988; Z. Bauman,
Socjologia, Poznań 1990; Z. Bauman, Postmodernizm a socjalizm, „Literatura
na Świecie” 1991, nr 6; Z. Bauman, Socjologiczna teoria postmoderny, w: A. Zei
dler-Janiszewska (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturowej,
Warszawa 1991; Z. Bauman, Nowoczesność i zagłada, Warszawa 1992; Z. Bauman,
Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994; Z. Bauman, Wolność,
Kraków 1995; Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń
1995; Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna,
Warszawa 1995.
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pozbawione jest sensu, ponieważ byt w ogóle nie posiada fundamentów. U podstaw bytu dostrzega się jedynie absurd i chaos.
Jaźń moralna − pisze Bauman − nie ma fundamentu. Opiera
się wprawdzie na impulsie moralnym − ale to jedyne jej oparcie
nie jest czymś takim, co mają na myśli filozofowie, gdy mówią
o fundamentach (…). Filozofowie nie mogą uwierzyć, by coś
tak subiektywnego, nieuchwytnego i kapryśnego, jak impuls
moralny mogło czemukolwiek posłużyć za fundament; jeśli już
ludzie zachowują się w sposób, który filozofowie zgodziliby się
nazwać moralnym, i jeśli zachowują się w ten sposób mniej lub
bardziej regularnie, musi istnieć jakaś solidniejsza niż impuls
moralny, przyczyna 26.

Tą przyczyną jest jednak „budowanie na nieufności” ludzkiej.
Zdaniem Baumana, w przeszłości człowiek usiłował nadać swemu
bytowaniu jakąś celowość i sensowność. W czasach ponowoczesnych
natomiast należy odrzucić aspiracje do odnalezienia uniwersalnego
celu ludzkości i trwałego ukierunkowania na przyszłość. Dlatego
Bauman mówi o nieuchwytnych fundamentach etyki. „Ludziom
kierowanym przez impuls wszystko może się zdarzyć. Nie można
też przewidzieć, jak się oni zachowają; w świecie samonapędzających
się bytów wszystko może się zdarzyć”27.
Można zatem stwierdzić na przykładzie myśli Baumana i Foucaulta,
że postmoderniści negują istnienie obiektywnego celu człowieka
i ludzkości, a także negują możliwość jego jednoznacznego odnalezienia. Brak celowości w życiu człowieka polegałby zatem na braku
transcendentnego, obiektywnie istniejącego początku i celu człowieka,
a także na braku immanentnego ukierunkowania poszukiwań tego
celu. Zbigniew Sareło, analizując całościowo kontekst wypowiedzi
Baumana dotyczących celowości życia ludzkiego, twierdzi, że „Bauman nie dostrzega w człowieku immanentnego ukierunkowania
i dlatego promuje on ponowoczesne odrzucenie wszelkich aspiracji
26 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, op. cit., s. 85.
27 Ibidem, s. 86.
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do poszukiwania lub nadawania celu ludzkiemu życiu”28. Człowiek
jest w tej wizji antropologicznej istotą zdystansowaną wobec swej
własnej tradycji, wykorzenioną ze świata wartości i sensu, żyjącą
złudzeniami jakiejś apriorycznej podmiotowości i obiektywizmu,
fałszującymi jego subiektywność i indywidualność. Habermas, wnikliwie analizując projekt dyskursu historycznego Foucaulta, pokazuje
niektóre konsekwencje takiej wizji. Uważa on, że negacja wszelkiej racjonalnej metafizyki, sensu i tożsamości podmiotu prowadzi
w końcu do przyjęcia postawy badacza bezradnego i zagubionego
w przestrzeni historii wypełnionej „przygodnymi zdarzeniami bezładnego rozbłyskiwania i przemijania nowych formacji dyskursywnych”.
Taka postawa prowadzi do akceptacji nowych, quasi-metafizycznych,
zasad metafizyki nihilistycznej29.

POTR ZEBA ODKRY WANIA W MEDIACH
PR ZESTR ZENI SENSU

Genealogiczny i archeologiczny projekt analizy historii Foucaulta
odrzuca teleologiczną wizję świata i człowieka. Tymczasem racjonalne
spojrzenie na historię świata i człowieka pokazuje, że przed pytaniami
o sens i cel ludzkiego losu i przyszłości świata żaden człowiek, żadne
pokolenie uciec nie zdoła, nawet chowając się za maską postmodernistycznej ironii. Pytania te trzeba wciąż na nowo formułować
i przypominać, nawet gdyby okazały się nierozstrzygalne. W nich
przecież wyraża się w pełni to, kim naprawdę jest człowiek. Nie tylko
w swej − mimowolnie obnażonej przez postmodernizm − słabości
i nędzy, ale również w swej wielkości30.
28 Z. Sareło, Założenia antropologiczne w etycznych poglądach Z. Baumana, op. cit.,

s. 67.
29 Por. J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2000, s. 288 i n.
30 Por. I. Ziemiński, Postmodernizm a dylematy człowieka, op. cit., s. 146–149;

K. Popielski (red.), Człowiek − wartości − sens. Logoteoria i nooteoria, logoterapia
i nooterapia, Lublin 1996.
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Wydaje się, że teorie medialne formułowane w ramach postmodernistycznego paradygmatu badań stają się zamkniętym w sobie
polem ciągle nowych, przypadkowych kombinacji tych samych idei,
sprzecznych ze sobą konstelacji, chaotyczną mozaiką układaną z tych
samych elementów. Nie można jednak nie docenić metaforycznego
bogactwa postmodernistycznej ontologii medialnej31. Pozwala ono
odkrywać realne problemy świata mediów, których wyjaśnienie
należałoby jednak pozostawić empirycznym teoriom medialnym.
Reasumując nasze analizy, będące krytycznym spojrzeniem na wartość i sens wielu teoretycznych opisów mediów, warto również spojrzeć
na mediosferę jako przestrzeń sensu. W dobie rozwoju cywilizacji
medialnej kulturowym faktem staje się sens tworzony i produkowany
przez media, szczególnie przez media elektroniczne. Współczesna
kultura medialna sugestywnie przekonuje w dostarczanych medialnych
treściach, iż należy porzucić „próby poszukiwania jakiegoś ‘boskiego’
źródła dla konstytucji świata naszego sensu − i pogodzić się z tym,
iż wszelki sens może mieć wyłącznie nasz ludzki, epokowy charakter, naznaczony piętnem stałego braku i niedostatku”32. Media nie
są bowiem tylko abstrakcyjnym i neutralnym nośnikiem informacji
i sensu, ale także posiadają swój własny wewnętrzny sens. Dlatego nie
jest możliwy jakikolwiek racjonalny opis mediów bez uwzględniania
istoty mediów jako nośników sensu i jednocześnie kreatorów sensu.
Media komunikują nie tylko wydarzenia, ale komunikują także siebie
jako podstawowe medialne zdarzenie. Warto podkreślić także to,
iż media przekazują informacje i wiedzę w kontekście uwarunkowań,
które same w dużej mierze określają, co więcej, w uwarunkowaniach
swoich własnych możliwości. Coraz doskonalsze możliwości mediów
są wykorzystywane jednak do „produkcji” sensu częściowego, fałszowanego czy manipulowanego, do dostarczania ludziom „celów
pośrednich”, fragmentarycznych, dających im poczucie, iż warto jest
konsumować rzeczywistość, nie myśląc o ostatecznych odniesieniach.
Produkowany medialnie sens wypełnia w jakiejś mierze egzystencjalną
31 Por. R. Leschke, Einführung in die Medientheorie, dz. cyt., s. 296.
32 J.A. Sikora, Omówienie „De la grammatologie”, w: B. Skarga (red.), Przewodnik

po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 5, Warszawa 1997, s. 116.
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pustkę wielu ludzi, zaspokajając częściowo ich potrzeby racji istnienia
i działania. Nie gwarantuje jednak życia godnego człowieka. Kiedy
mówimy więc o produkcji sensu „namiastkowego”, „cząstkowego”,
mamy na myśli takie medialne dostarczanie i upowszechnienie
motywów i racji życia, dzięki którym ludzie żyją tylko chwilą obecną,
zdominowaną przez atrakcyjność medialnych argumentacji i wizji
świata. W takich realiach medialnych głównym zagadnieniem jest
już nie tyle pytanie, czy życie ma sens, ale jaki ma sens i jaki kształt
powinny otrzymać przekazy medialne, by spełnić głębokie aspiracje
człowieka do urzeczywistniania swego człowieczeństwa. Warto więc
przypomnieć, że medialna produkcja sensu cząstkowego nie jest niczym
innym jak medialnym usiłowaniem propagowania takiej koncepcji
świata i życia ludzkiego, które tłumaczą się same bez odwoływania się
do Osobowej Transcendencji. Istnieje więc we współczesnej medio
sferze potrzeba ciągłego odkrywania i komunikowania integralnego
sensu opartego na prawdzie o człowieku i świecie. Odkrywanie tej
prawdy w kontekście mediów jest także wyzwaniem, które winny
podjąć teorie mediów, nierezygnujące z racjonalnych możliwości
poznawczych człowieka.
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ZABURZENIA KOMUNIKOWANIA SIĘ
W PIERWOTNEJ AFAZJI POSTĘPUJĄCEJ

P

ierwotna Afazja Postępująca (PPA – Primary Progressive Aphasia) cechuje się deficytami językowymi, nabytymi w wyniku
pierwotnego procesu neurodegeneracyjnego mózgu, którym
nie towarzyszy upośledzenie funkcji poznawczych. Wyniki badań
neuroobrazowych u chorych z afazją postępującą wskazują na zanik
struktur lewej półkuli mózgu, a zwłaszcza obszarów odpowiedzialnych
za regulację procesów językowych. Okres zachorowania przypada
najczęściej na wiek pomiędzy 40. a 60. rokiem życia. Etiologia pozostaje nieznana, zaś rokowania są niepomyślne.
Zaburzenia o typie PPA traktowano pierwotnie jako element
profilu chorób neurozwyrodnieniowych, przebiegających z demencją
(AD – Alzheimer’s Disease, FTD – Frontotemporal Dementia).
Pierwszy opis pacjenta z PPA odnaleźć można w publikacji Arnolda Picka z 1892 roku. Austriacki neurolog i psychiatra przedstawił w niej informacje na temat selektywnych zaburzeń językowych
zaobserwowanych u 69-letniego pacjenta, skarżącego się od dwóch
lat na problemy dotyczące zapominania nazw. Pick zdiagnozował
je wówczas, jako transkorową afazję czuciową. Za występujące dysfunkcje odpowiadały, jego zdaniem, przybierające ogniskowy charakter
zmiany neurodegeneracyjne w lewym płacie skroniowym – zanik
korowy obejmował głównie biegun skroniowy oraz tylne części II i III
zakrętu skroniowego półkuli dominującej dla mowy. Deficyty językowe,
będące następstwem zwyrodnienia mózgu w okolicach łączonych
z funkcjami werbalnymi, przyjęto nazywać od tej pory chorobą
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Picka (Pick’s Disease). Schorzenie to pojmowano wtedy jako każdy
rodzaj powoli postępującej atrofii ograniczonej do jednego z płatów1.
W ślad za nim, następne przypadki narastających deficytów
lingwistycznych zaobserwowali kolejno: Sérieux (1893), Déjerine
(1897) i Rosenfeld (1909), który opisał w swoim artykule najbardziej
reprezentatywny – dla dzisiejszego postrzegania pierwotnej afazji
postępującej – przykład zaburzeń językowych. Praca Rosenfelda
zawierała dokładnie udokumentowany przypadek dysfunkcji lingwistycznych u 62-letniego pacjenta, który od kilku lat zgłaszał trudności
w aktualizacji słów. Upośledzenie nominacji starał się przezwyciężyć,
stosując omówienia (tzw. pseudonazywanie, reakcje predykatywne).
W kolejnych latach problemy się nasilały – mowa spontaniczna
uległa znacznemu zubożeniu. Ograniczyła się pojemność pamięci
słownej – chory potrafił odtworzyć jedynie cztery z szeregu podanych
mu uprzednio słów. Pacjent zmarł w wieku 66 lat. Autopsja wykazała
redukcję neuronów w lewym płacie skroniowym2.
Przełom w debacie dotyczącej PPA dokonał się, gdy w 1982 roku
Marsel Mesulam przedstawił propozycję wyodrębnienia osobnej
jednostki nozologicznej dla zaburzeń o typie postępującej afazji.
Wprowadził do literatury nowy termin – powoli postępująca afazja
bez płynności mowy. Opisał przypadki 6 pacjentów, u których zaobserwował stopniową progresję dysfunkcji lingwistycznych bez
intelektualnych i behawioralnych symptomów otępienia. Typowym
objawem schorzenia, zwanym także zespołem Mesulama, miało
być systematycznie narastające upośledzenie płynnego sposobu
wypowiadania się. U podłoża tego procesu leżało, zdaniem autora,
zaburzenie mechanizmów programowania czynności mowy, a nie
np. problemy natury dyzartrycznej. W przeciwieństwie do pozostałych chorób neurodegeneracyjnych, które prowadziły do głębokiej
1

2

K. Jodzio, Afazja Pierwotna Postępująca, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999; idem,
Pamięć, mowa a mózg. Podejście afazjologiczne, Wydawnictwo UG, Gdańsk
2003.
C. Luzzatti, K. Poeck, An early description of slowly progressive aphasia, „Archives
of Neurology” 1991, nr 48, s. 228–229; A. Herzyk, Pierwotna Afazja Postępująca,
„Audiofonologia” 1996, t. IX, s. 41–59; K. Jodzio, Afazja Pierwotna Postępująca,
op. cit.
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deterioracji umysłowej, u chorych z Zespołem Mesulama pojawiał
się całkowity mutyzm3.
Nie trzeba było długo czekać na doniesienia o innych przypadkach.
Profil zaburzeń, z dominującą na tle innych objawów anomią, istotnie przypominał afazję powoli postępującą. Jednak w odróżnieniu
od poprzednich opisów głównym elementem obrazu klinicznego
nie było upośledzenie generowania, a odbioru (rozumienia) mowy.
Informacje te skłoniły Mesulama do rozważań nad wariantywnością
wyodrębnionej przez siebie jednostki. Ostatecznie zaproponował
nowe określenie – Pierwotna Afazja Postępująca (Primary Progressive
Aphasia – PPA). Szerszy termin był o tyle trafniejszy, że akcentował
niezależność zaburzeń afatycznych od innych objawów otępiennych.
Pierwsze kryteria diagnostyczne pierwotnej afazji postępującej,
zaproponowane przez Mesulama, obejmowały:
• wolno postępujący przebieg, utrzymujący się przez co najmniej kilka lat;
• stopniowo nasilające się objawy, które w sposób selektywny
zaburzają przebieg procesów językowych;
• niezauważalny dla otoczenia początek choroby, wynikający
z łagodnego charakteru wczesnych objawów;
• brak behawioralnych oraz intelektualnych symptomów otępienia;
• ogniskowe zmiany neurodegeneracyjne w dominującej dla
mowy półkuli, zlokalizowane wokół bruzdy Sylwiusza;
• brak typowych dla AD, FTD czy choroby Picka zmian patomorfologicznych (złogi amyloidowe4, sploty neurofibrylarne5);
3

4

5

P. Liberski, Z. Wszołek, Otępienie czołowo-skroniowe, Czelej, Lublin 2005. Mutyzm
organiczny – pod względem objawów podobny jest do mutyzmu funkcjonalnego
Może występować w postaci częściowego zredukowania ekspresji oralnej lub
jej braku. Przyczyną są organiczne uszkodzenia obwodowych narządów mowy
lub uszkodzenia mózgu. Podstawowymi zaburzeniami mowy są trudności
w poprawnym artykułowaniu dźwięków.
Amyloid to białko odkładające się w różnych chorobach w organizmie w postaci pozakomórkowych złogów. Złogi amyloidowe niszczą neurony, dlatego
poszukuje się obecnie leków zwiększających odporność komórek nerwowych
na czynniki szkodliwe.
Splątki neurofibrylarne (zwyrodnienie neurowłókienkowe Alzheimera) – patologiczne, wewnątrzkomórkowe agregacje białek, spotykane
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• prawidłowy lub zbliżony do normy stan neurologiczny.
Niezmiernie istotny był fakt iż, większość chorych zachowała
świadomość własnych zaburzeń i krytycyzm, czego konsekwencją
było obniżenie nastroju6.
Istotą pierwotnej afazji postępującej, rozumianej jako klinicznie
odrębna kategoria zaburzeń, jest językowy charakter deficytów, ich
względna selektywność i postępujący przebieg. Przytaczane kryteria,
mimo swojej spójności, są jednak bardzo ogólne. W żaden sposób
nie odnoszą się do rodzajów dysfunkcji, a zatem do profilu deficytów
językowych. Nie informują również o zróżnicowaniu symptomów
oraz ich zmienności w czasie7.
W dyskusji nad naturą pierwotnej afazji postępującej kontrowersje
budzi nie tylko samo określenie. Centralne pytanie dotyczy wątpliwości:
PPA jest symptomem choroby neurodegeneracyjnej przejawiającym
się selektywnie w zakresie czynności mowy i języka, czy też stanowi
zwiastun demencji prowadzącej do deterioracji umysłowej. Czy profil
zaburzeń lingwistycznych w PPA różni się od upośledzenia tej sfery
w przypadku schorzeń otępiennych?
Postawienie diagnozy różnicowej, po przyjęciu hipotezy o odrębności kategorii zaburzeń w PPA, nie jest proste. Szczególne trudności
sprawia odróżnienie PPA od choroby Alzheimera (AD) i otępienia
czołowo-skroniowego (FTD). Przeprowadzenie postępowania diagnostycznego wymaga również jakiegoś punktu odniesienia w postaci
reprezentatywnego profilu symptomów, co w tym wypadku może
być kłopotliwe. Spór wokół zaburzenia, jakim jest PPA, trwa nieprzerwanie. Przeciwnicy traktowania afazji postępującej jako nowej
jednostki diagnostycznej argumentują swoje stanowisko rzadkim
występowaniem typowo „czystych” przypadków tego typu zaburzeń

6

7

w cytoplazmie neuronów w niektórych chorobach neurodegeneracyjnych.
A. Herzyk, Pierwotna Afazja Postępująca, op. cit.; A. Barczak, Pierwotna afazja
postępująca – opis przypadku, „Polski Przegląd Neurologiczny” 2007, nr 2,
s. 110–115.
K. Jodzio, Afazja Pierwotna Postępująca, op. cit.
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(ale równie rzadko obserwuje się „czyste” przypadki innych typów
afazji, niezależnie od wyboru wykorzystywanej klasyfikacji).
Tabela 1. Kryteria diagnostyczne PPA

1

Niezauważalny początek i stopniowa progresja trudności w znajdowaniu
słów, nazywaniu obiektów i rozumieniu wyrazów, objawiające
się w spontanicznej rozmowie lub ujawnione podczas badania
neuropsychologicznego

2

Ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, które mogą wynikać
z zaburzeń językowych przez pierwsze 2 lata przebiegu choroby

3

Brak zaburzeń językowych w okresie przed chorobą (poza dysleksją
rozwojową)

4

Brak apatii, odhamowania, trudności w zapamiętywaniu bieżących
wydarzeń, zaburzeń wzrokowo-przestrzennych, zaburzeń rozpoznawania
wzrokowego (agnozji) oraz dysfunkcji czuciowo-ruchowych w pierwszych
2 latach choroby

5

Obecność akalkulii i apraksji ideomotorycznej, które mogą występować
nawet w ciągu pierwszych lat trwania choroby

6

Zaburzenia w obrębie pozostałych obszarów poznawczych, które mogą się
pojawić po upływie 2 pierwszych lat; wiodącym objawem pozostaje jednak
deficyt językowy, pogłębiający się szybciej niż pozostałe zaburzenia

7

Brak specyficznych przyczyn objawów, takich jak udar lub guz mózgu,
potwierdzonych w badaniu neuroradiologicznym
Źródło: opracowanie na podstawie: E. Sitek, A. Barczak, E. Narożańska
i in., Afazja pierwotna postępująca – zastosowanie nowych kryteriów
diagnostycznych w praktyce klinicznej, „Polski Przegląd Neurologiczny” 2014,
nr 1, s. 23–33; A. Barczak, Pierwotna afazja postępująca…, op. cit.

Nasuwa się jednak pytanie: Zdarzają się rzadko, czy po prostu
w nielicznej ilości są rozpoznawane i diagnozowane? Ponadto ujmowanie PPA w kategoriach nietypowej postaci demencji, najczęściej
choroby Alzheimera, jest dużym uogólnieniem i budzi wątpliwości
natury metodologicznej – zakłada relację przyczynowo-skutkową
zaburzeń o typie PPA i otępienia, tylko i wyłącznie na podstawie
przypadków ich następstwa w czasie. Selektywny przebieg afazji,
utrzymujący się kilka lat, traktowany jest jako etap „utajonego” rozwoju deterioracji umysłowej8.
8

K. Jodzio, Afazja Pierwotna Postępująca, op. cit.
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Wydaje się, że izolowane deficyty językowe stanowią, wielokrotnie
podkreślany, klucz do rozważań nad odrębnością nozologiczną afazji
postępującej. Brak zaburzeń pamięci, zdolności formułowania ocen
oraz zachowany krytycyzm wyróżnia afazję postępującą spośród
innych zespołów o podłożu neurozwyrodnieniowym. Pacjenci z PPA
są bardziej niezależni – sami radzą sobie w życiu codziennym. Przez
długi okres od zachorowania pozostają czynni zawodowo i podejmują próby przezwyciężenia narastających trudności językowych,
poszukując alternatywnych metod komunikacji. Zmiany neurodegeneracyjne mają najczęściej charakter asymetryczny i przebiegają
z zaoszczędzeniem hipokampa – co wyraźnie kontrastuje z rozlanym
uszkodzeniem w AD. Progresja PPA jest wolniejsza – u pacjentów
przez długi czas nie dochodzi do pogorszenia sprawności umysłowej
i rozpadu wyuczonych czynności. Żadne z przeprowadzanych testów
nie wykazały zmian psychotycznych czy upośledzenia myślenia
problemowego.
Krzysztof Jodzio przytacza badania neuropsychologiczne (wzięło
w nich udział 10 osób z PPA i tyle samo z AD, oprócz funkcji językowych oceniały również inne funkcje poznawcze), które wykazały
odmienny profil zaburzeń afatycznych9. U pacjentów z pierwotną
afazją postępującą obserwowano większe deficyty w takich zakresach,
jak: nazywanie, mowa spontaniczna, długość wypowiadanych fraz,
płynność wypowiedzi, jej zawartość informacyjna i poprawność
gramatyczna. Moment zachorowania przypadał najczęściej na okres
przedstarczy a progresja zaburzeń przebiegała wolniej. Za rozpoznaniem PPA przemawiały również: agramatyzmy, perseweracje, echolalie
i deficyty semantycznych aspektów języka. W przypadku chorych
z AD częściej stwierdzano natomiast upośledzenie uczenia się, toku
myślenia i dysfunkcje wzrokowo-przestrzenne. Pojawiły się, typowe dla
innych niż PPA chorób neurodegeneracyjnych, objawy neurologiczne
w postaci złogów amyloidowych czy splątków neurofibrylarnych.
Mowę dyskursywną pacjentów z chorobą Alzheimera określono jako
chaotyczną, lecz płynną, mało informacyjną i pozbawioną innych
9

Ibidem.
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niż osobiste odniesień. W świetle zgromadzonych danych można
zaryzykować stwierdzenie, że deficyty lingwistyczne w semantycznym
wariancie pierwotnej afazji postępującej (z zachowaną płynnością
mowy ekspresyjnej) przypominają AD z dominującymi symptomami
pogorszonego rozumienia, nazywania oraz zachowanymi przez jakiś
czas zdolnościami artykulacyjnymi .
Odróżnienie zaburzeń językowych w PPA i AD sprawia szczególne trudności, gdy deficyty lingwistyczne są pierwszymi objawami
choroby przebiegającej z otępieniem. Diagnoza afazji postępującej
wydaje się bardziej prawdopodobna w przypadku symptomów izolowanych, utrzymujących się dłużej niż 3 lata – w AD po roku dołączają
się inne dysfunkcje poznawcze. U większości chorych z pierwotną
afazją postępującą nie dochodzi do głębokiej deterioracji umysłowej,
co potwierdza początkowe przypuszczenia. Diagnozę należy stawiać
bardzo ostrożnie – oba schorzenia wiążą się z odmiennym przebiegiem
leczenia i postępowaniem terapeutycznym. Dodatkowe utrudnienie
polega na braku konkretnych badań, które prowadziłyby do rozpoznania PPA. Chorobę stwierdza się na podstawie obserwacji objawów,
choć analiza profilu klinicznego nie wydaje się dostatecznie czułą
metodą diagnostyczną. Większe prawdopodobieństwo prawidłowego
rozpoznania umożliwiają badania uzupełniające: neuroobrazowe,
biochemiczne płynu mózgowo-rdzeniowego, genetyczne oraz ocena
zmian strukturalnych i metabolicznych (MRI, PET)10. Wskaźniki
diagnozy różnicowej pierwotnej afazji postępującej i demencji typu
alzheimerowskiego prezentuje poniższa tabela.

10 R. Piusińska-Macoch, A. Stępień, Wariant semantyczny pierwotnie postępującej

afazji z zachowaną płynnością mowy – opis przypadku, „Polski Merkuriusz
Lekarski” 2011, nr 183, s. 175–178.
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Tabela 2. Diagnoza różnicowa PPA i otępienia (na przykładzie
demencji typu alzheimerowskiego – DAT)

WSKAŹNIK

PPA

DAT

PRZEBIEG ZABURZEŃ

powolny

nieznacznie
szybszy

SYMPTOMATOLOGIA ZABURZEŃ

zróżnicowana

względnie
jednorodna

OGÓLNE NASILENIE AFAZJI W MOMENCIE
umiarkowane
ZACHOROWANIA

łagodne

MOWA SPONTANICZNA

pogorszona

zachowana

ARTYKULACJA (PŁYNNOŚĆ WYMOWY)

pogorszona

zachowana

POWTARZANIE

zróżnicowane

zachowane

AGRAMATYZMY

częste

sporadyczne

DŁUGOŚĆ WYPOWIADANYCH FRAZ

skrócona

normalna

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA
WYPOWIEDZI

wyraźnie
zmniejszona

zmniejszona

NAZYWANIE

głęboko
zaburzone

zaburzone

ROZUMIENIE

zróżnicowane

zaburzone

PROCESY FONOLOGICZNE

zróżnicowane

zachowane

PAMIĘĆ SEMANTYCZNA

głęboko
zaburzona

zróżnicowana

PAMIĘĆ EPIZODYCZNA

zachowana

zaburzona

PAMIĘĆ ŚWIEŻA

zachowana

wcześnie
zaburzona

MOWA DYSKURSYWNA

zachowana

zaburzona

PROZODIA

zaburzona

zachowana

PRZEDNIA LOKALIZACJA USZKODZENIA
MÓZGU

częsta

sporadyczna

RODZAJ USZKODZENIA MÓZGU

ogniskowe
asymetryczne

rozlane
symetryczne

WIEK ZACHOROWANIA

przedstarczy

starczy (>65 lat)

ZARADNOŚĆ W ŻYCIU CODZIENNYM

zachowana

zmniejszona

KRYTYCYZM

zachowana

zaburzony

ORIENTACJA

zachowana

zaburzona

PERCEPCJA

zaburzona

zachowana
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WSKAŹNIK

PPA

DAT

NIEWERBALNE FUNKCJE POZNAWCZE

zachowane

zaburzone

KALKULIA

zachowana

zaburzona

PRAKSJA

zachowana

zaburzona

OBJAWY PSYCHOPATOLOGICZNE

sporadyczne

częste

STAN NEUROLOGICZNY

prawidłowy

możliwe
pogorszenie

Źródło: K. Jodzio, Afazja pierwotna postępująca, op. cit.

Dysfunkcja mózgu w przypadku pierwotnej afazji postępującej
ma najczęściej charakter asymetryczny, lewostronny i dotyczy obszarów zlokalizowanych wokół bruzdy Sylwiusza. Zdarzają się jednak
przypadki obustronnych zaników mózgu oraz atrofii w płatach
czołowych i ciemieniowych. W przeciwieństwie do innych chorób
neurozwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem, gdzie dominują zmiany rozlane lub rozsiane, w PPA obserwuje się ogniskowe
uszkodzenia, które prowadzą do selektywnych i izolowanych deficytów językowych11.
Zmiany w mózgu mają nie tylko charakter strukturalny, ale i funkcjonalny. Oprócz widocznego w obrazie TK czy MRI naurozwyrodnienia (atrofii) obserwuje się także:
• zwolnienie rytmu w badaniu elektroencefalografem (EEG);
• obniżony przepływ krwi mierzony metodą tomografii emisyjnej
pojedynczego fotonu (SPECT);
• wchłanianie glukozy stwierdzone za pomocą pozytonowej
tomografii emisyjnej (PET) w obszarach, którym przypisuje się
funkcje związane z mową. Zmiany w prawej półkuli mogą nie
występować – przynajmniej w początkowym stadium choroby12.
U pacjentów z agramatycznym wariantem uszkodzenia dotyczą
najczęściej obszarów zlokalizowanych do przodu od bruzdy bocznej
11 K. Jodzio, Afazja Pierwotna Postępująca, op. cit.
12 J. Panasiuk, Postępowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegene-

racyjnych, w: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy
postępowania logopedycznego, Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 955–994.
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i w górnej części płata skroniowego w lewej półkuli mózgu. W przypadku chorych z płynną afazją i zaburzeniami rozumienia, atrofia
mózgu i dysfunkcje metabolizmu zlokalizowane są do tyłu od bruzdy
Sylwiusza lub w środkowych, dolnych i biegunowych obszarach płata
skroniowego w półkuli dominującej dla mowy13.
Rozmaita lokalizacja uszkodzeń mózgu w PPA niesie ze sobą problem zróżnicowania objawów lingwistycznych i utrudnia stworzenie
profilu zaburzeń, który ułatwiłby diagnostykę. Obecnie wiadomo,
że pierwotna afazja postępująca nie stanowi jednorodnego zespołu
zaburzeń. Szeroki zakres objawów oraz ocena deficytów, przekładających się na różny poziom dysfunkcji, sprawił, że mówi się o trzech
podstawowych wariantach PPA:
1. afazji postępującej z zaburzoną płynnością mowy;
2. afazji postępującej z zachowaną płynnością mowy;
3. afazji logopenicznej.
Najbardziej charakterystyczne dla PPA są zaburzenia ekspresji
słownej pod postacią: niepłynności, mowy telegraficznej, nadmiernego
wysiłku przy produkcji mowy, niemożności wypowiedzenia zdania
poprawnego gramatycznie, upośledzenia artykulacji. Występują
opuszczenia bądź niepoprawne kontekstowo użycia słów i części
mowy. Sama mowa jest często określana jako „pusta”. Zrozumienie
dłuższych wypowiedzi sprawia trudności. We wszystkich wariantach
pojawia się anomia i to ona jest typowym symptomem opisywanych
zaburzeń. Zachowane są pamięć i pozajęzykowe aspekty mowy –
również w sytuacjach społecznych14.
Pionierska praca Mesulama opisywała głównie deficyty dotyczące fluencji słownej oraz umiejętności nazywania. Obok obniżonej ekspresji mowy na znacznie lepszym poziomie funkcjonowało
powtarzanie i rozumienie. Postępujący proces zwyrodnieniowy
sprawiał, że mowa stawała się jednak powolna, przerywana i sprawiająca wyraźne trudności, wynikające z niemożności aktualizacji
słowa. W innych przypadkach obserwowano z kolei płynną mowę
spontaniczną, zniekształconą parafatycznie, o niskiej zawartości
13 A. Barczak, Pierwotna afazja postępująca…, op. cit.
14 Ibidem.
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informacyjnej wypowiedzi. Anomia często dotyczyła wybranych
kategorii semantycznych (imion, nazwisk, przedmiotów, zwierząt
itp.). Głęboko zaburzone rozumienie kontrastowało z przebiegiem
choroby we wcześniejszych opisach.

OBJAWY JĘZYKOWE W PPA

Tabela 3. Zaburzenia językowe w podtypach PPA

WARIANT
AGRAMATYCZNY

WARIANT
SEMANTYCZNY

WARIANT
LOGOPENICZNY

• anomia
• agramatyzmy
• stosowanie omówień
(pseudonazywanie)
• postępująca utrata
słownictwa
• stosowanie
niewłaściwych słów
i neologizmy
• ograniczona
pojemność
bezpośredniej pamięci
słownej
• powolny spadek
kojarzenia
i formułowania ocen
(defekt myślenia
słowno-logicznego)
• spowolnienie mowy
spontanicznej
• niezdolność
do słownego
wyrażenia siebie
• niezdecydowanie
słowne

•
•
•
•

• anomia
• wolne tempo
wypowiedzi
• długie przerwy
między kolejnymi
frazami spowodowane
trudnościami
w wyborze
odpowiednich słów
• zaburzenia
powtarzania
i rozumienia

•

•

•
•

•

anomia
mylenie słów
perseweracje
rozpad poziomu
składniowego języka
(zmiana prawidłowej
kolejności wyrazów
w zdaniu)
wypowiedzi bardzo
obszerne i płynne, ale
pozbawione treści
(tzw. mowa pusta)
mowa spontaniczna
zniekształcona przez
parafazje werbalne,
semantyczne
i neologizmy
zaburzenia rozumienia
wypowiedzi
niedokończone lub
rozwlekłe z licznymi
stereotypami
konwersacyjnymi
mylenie i reduplikacja
niektórych zwrotów

Źródło: opracowanie na podstawie: K. Jodzio, Pierwotna Afazja Postępująca, op. cit.

Ustalenie typowego profilu deficytów językowych wydaje się niemożliwe. PPA to bardzo zróżnicowany klinicznie zespół o indywidualnym przebiegu, którego cechy można ująć, tworząc charakterystyki
trzech głównych postaci: wariantu agramatycznego – pierwotna
afazja postępująca bez płynności mowy, wariantu semantycznego
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– pierwotna afazja postępująca z zachowaną płynnością mowy oraz
postępującej afazji logopenicznej. Prezentuje to tabela 3.
Diagnoza i terapia mowy pacjentów z pierwotną afazją postępującą
stanowi wyzwanie również dla środowiska logopedycznego. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, rozważając zagadnienie diagnozy
PPA, stwierdza, że
u pacjenta – po pierwsze – powinny się przejawiać stopniowe,
postępujące zaburzenia językowego funkcjonowania, np. pod
postacią problemów z wyszukiwaniem słów, ich użyciem bądź
w zakresie budowy zdań. Po drugie, zaburzenia afatyczne powinny powodować zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu chorego, podejmowaniu przez niego różnych aktywności.
Trzecim warunkiem zdiagnozowania PPA jest uwydatnienie
w czasie badania procesów neurodegeneracyjnych jako jedynych
możliwych przyczyn wystąpienia tego zaburzenia 15.

Satysfakcjonującą próbą ujednolicenia strategii postępowania
w przypadku PPA jako zaburzenia komunikowania się z przebiegającymi procesami neurodegeneracji (we wszystkich wariantach) jest
stworzenie standardu postępowania logopedycznego z tą grupą pacjentów. Jolanta Panasiuk16 jako objawy osiowe PPA wskazuje powolny
początek i postępujący przebieg oraz mowę spontaniczną pozbawioną płynności, z przynajmniej jednym ze wskazanych symptomów:
anomia, agramatyzm, parafazje fonetyczne. Objawy potwierdzające
diagnozę grupuje zaś w sposób przedstawiony w tabeli 4.

15 M. Rutkiewicz-Hanczewska, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej

i apelatywnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016, s. 305.
16 J. Panasiuk, Postępowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegenera-

cyjnych, op. cit.
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Tabela 4. Objawy potwierdzające diagnozę PPA

Mowa i procesy
językowe

•
•
•
•
•

zacinanie lub apraksja oralna
zaburzenia powtarzania
aleksja, agrafia
wczesne perseweracje17 werbalne i semantyczne
późny mutyzm akinetyczny

Zachowanie

• bez zaburzeń zachowań społecznych we wczesnym
okresie
• późno występujące zaburzenia zachowania

Objawy fizykalne: późno występujące przeciwstronnie objawy deliberacyjne18,
spowolnienie ruchowe, sztywność i drżenie mięśni
Badania diagnostyczne: • badanie neurologopedyczne i neuropsychologiczne:
afazja przy braku głębokich zaburzeń pamięci
i zaburzeń wzrokowo-przestrzennych
• elektroencefalografia: prawidłowe lub niewielkie asymetryczne
spowolnienie czynności bioelektrycznej mózgu
• badania neuroobrazowe (strukturalne/czynnościowe); asymetryczne
zmiany głównie w półkuli dominującej (zwykle lewej)
Źródło: J. Panasiuk, Postępowanie logopedyczne w przypadkach
chorób neurodegeneracyjnych, op. cit.

Autorka zaproponowała w nurcie tworzenia standardów postępowania logopedycznego szkielet diagnostyczny obejmujący następujące
zakresy diagnozy:
1. ocena kompetencji i sprawności interakcyjnych, a w tym rozumienie zachowań niewerbalnych i werbalnych oraz kreowanie
obu typów zachowań,

17 Perseweracja – (łac. perseveratio – obstawanie przy czymś) – zaburzenie psy-

chiczne, polegające na uporczywym powtarzaniu tej samej czynności (mogą być
to słowa, zdania, skojarzenia, ale również fragmenty melodii lub omyłki), mimo
zaniku wywołującej ją przyczyny. Występuje w afazji, schizofrenii, katatonii,
otępieniu, upośledzeniu umysłowym, por. A. Prusiński, Neurologia praktyczna,
PZWL, Warszawa 1998.
18 Odruchy deliberacyjne – prymitywne objawy, świadczące o patologii układu
nerwowego; ich występowanie świadczy o uszkodzeniu dróg nadjądrowych
(korowo-opuszkowo-mostowych), por. W. Kozubski i P.P. Liberski, Neurologia – podręcznik dla studentów medycyny, wyd. 2. rozszerzone i uaktualnione,
PZWL, Warszawa 2014; R.J. Podemski, Kompendium neurologii, Via Medica,
Gdańsk 2008, s. 56–57.
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2. ocena kompetencji i sprawności komunikacyjnych – rozumienie i stosowanie reguł językowych z wyróżnieniem aspektu
społecznego, sytuacyjnego i pragmatycznego,
3. ocena kompetencji i sprawności językowych na poziomie
rozumienia i realizacji,
4. ocena innych czynności językowych – w tym czytanie, pisanie,
liczenie),
5. ocena funkcji prymarnych w obrębie aparatu mowy19.
Należy podkreślić, że brak charakterystycznego schematu przebiegu
choroby sprawia, iż każda terapia musi być dostosowana indywidualnie do pacjenta. Leczenie powinno przebiegać w 3 kierunkach:
1. farmakologicznym – celem uniknięcia objawów związanych
z obniżonym nastrojem (antydepresanty);
2. niefarmakologicznym – służące podtrzymaniu funkcji językowych i wykształceniu alternatywnych sposobów komunikacji;
3. dostarczającym wsparcie i edukację pacjentom i ich opiekunom.
Niezwykle ważne jest zaangażowanie we współpracę rodziny
chorego, która powinna liczyć z naszej strony na stosowne doradztwo.
Oparcie i zrozumienie ze strony najbliższych uczyni naszą pracę
efektywniejszą.
Emilia J. Sitek (wraz ze współpracownikami)20 zwraca uwagę
na istotny element diagnostyki neuropsychologicznej służącej dokonaniu diagnozy różnicowej PPA z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi (np. Bostoński Test do Diagnozy Afazji czy Progressive
Aphasia Language Scale – PALS).
Proponowane metody postępowania terapeutycznego winny
zmierzać do opóźnienia degeneracji psychicznej poprzez wielopłaszczyznową rehabilitację, oddziaływanie psychoterapeutyczne
19 J. Panasiuk, Postępowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegenera-

cyjnych, op. cit., s. 971.
20 E. Sitek, A. Barczak, E. Narożańska i in., Afazja pierwotna postępująca – zasto-

sowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej, op. cit.
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i psychospołeczne. W standardach postępowania logopedycznego
proponuje się obok terapii logopedycznej, której celem jest „aktywizowanie do wchodzenia w interakcje i przezwyciężanie zaburzeń
w rozumieniu i tworzeniu komunikatów niewerbalnych oraz werbalnych w mówionym i pisanym subkodzie języka”21, psychoedukację
pacjenta, jego rodziny i najszerzej rozumianego otoczenia, terapię
psychologiczną, terapię zajęciową, socjoterapię, arteterapię ćwiczenia
fizyczne i terapię farmakologiczną22.
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O TZW. „WPŁYWIE” MEDIÓW

N

a przestrzeni ostatnich stu lat powstało wiele teorii wpływu
i oddziaływań mediów, zarówno na jednostki, jak i grupy
społeczne oraz na wszystkie niemal dziedziny życia indywidualnego i zbiorowego. Teorie te powstawały w związku z pojawianiem
się nowych środków przekazu i technologii komunikacyjnych, a także
w rezultacie zastosowań coraz bardziej wyrafinowanych metod, technik
i narzędzi badań. Obok motywacji poznawczych, chęci zrozumienia
powiązań pomiędzy informacją i zachowaniem ludzi, niemałą rolą
odgrywały tu zapotrzebowania polityczne, rynkowe czy edukacyjne1.
Politycy chcieli skuteczniej manipulować, producenci i handlowcy
więcej sprzedawać, pedagogowie skuteczniej uczyć i wychowywać.
Na użytek marketingu politycznego i ekonomicznego wyłaniają się więc
nowe dyscypliny i subdyscypliny nauk o komunikacji, ze szczególnym
uwzględnieniem mediów i technologii cyfrowych, nowe podejścia
do tradycyjnych ujęć relacji między nadawcami i odbiorcami oraz
nowe modele interakcji społecznych, uwzględniające rolę zmian
świadomości, które zachodzą pod wpływem życia na pograniczu realu
i najszerzej pojętej cyberprzestrzeni. Zależnie od punktu widzenia,
przyjętej aksjologii oraz przedsądów natury ideologicznej i ukrytych
założeń różnej natury, tę nową, apokaliptyczną lub rajską rzeczywistość czy quasi-rzeczywistość próbuje się opisywać i równocześnie
wartościować za pomocą takich terminów i pojęć, jak informatyzacja,
komputeryzacja, digitalizacja, algorytmizacja, agentyzacja, agenturalizacja, telematyzacja, mediatyzacja, medializacja, semantyzacja,
1

A. Granat, Recepcja mediów. Badania nad odbiorem przekazów masowych
w praktyce edukacji medialnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.
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cybernetyzacja, multimedializacja, symulakryzacja itp.2 Zarówno
jednak teorie, ilościowe i jakościowe badania, opisy i wyliczenia
nie przynoszą – jak dotąd – satysfakcjonujących i przekonujących
rezultatów. Dotyczy to teorii efektów komunikowania masowego,
metodologii badań kontaktów z mediami, skutków odbioru contentu
środków przekazu, interakcji medialnej oraz ogólnie praktyki badań
sondażowych nad recepcją mediów i edukacją medialną3. W takim
samym stopniu nie zadowalają poznawczo mizerne i mało przekonujące wyniki przedsięwzięć badawczych podejmowanych na użytek
kampanii wyborczych, marketingu politycznego i różnych rodzajów
propagandy. Na szczęście czy na nieszczęście, bo działania na tych
obszarach przybierają często postać manipulacji, korzystając z właściwych jej instrumentów i budząc zaniepokojenie domniemanymi
bądź rzeczywistymi rezultatami przeróżnych wmówień. Zdania
są podzielone zarówno co do przydatności i efektywności badań,
jak i w odniesieniu do ewentualnych zastosowań niebezpiecznej dla
jednych i zarazem pożądanej przez innych wiedzy. Spory na tym obszarze mają zatem charakter jednocześnie epistemiczny i aksjologiczny.
Arbitralność ocen niepopartych naukowo stwierdzonymi faktami
wróży im długą i bezpłodną przyszłość. Wpływ mediów na poglądy
i zachowania jest przecież tylko jednym z ogromnej ilości czynników
kształtujących indywidualny i zbiorowy behawior oraz normy i wzory
kultury. Jego wyodrębnienie i wyizolowanie dla celów badawczych
z kontekstu niezliczonych równoczesnych oddziaływań środowiskowych i wewnątrzsystemowych wydaje się – jak dotąd – zadaniem
niewykonalnym, mimo że ciągle podejmowanym z gorszymi lub
lepszymi, ale zawsze nieprzekonującymi rezultatami. Nie znaczy to,
iż wolno nam rezygnować z poszukiwań odpowiedzi na pytania, które
z biegiem czasu nabierają coraz większej teoretycznej i praktycznej
wagi. Coraz częściej zatem mówi się o nieuniknionym zwrocie paradygmatycznym, uwzględniającym doświadczenia dyscyplin innych
niż medioznawstwo. Chodzi tu przede wszystkim o perspektywę
2
3

J. Janowski, Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek
świata, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
A. Granat, Recepcja mediów, op. cit.
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interdyscyplinarną („multiparadygmatyczną”), a zarazem „cyfrową
rewolucję” i możliwości obliczeniowe oraz wizualizacyjne stwarzane
przez komputery4. Być może radykalnie inne ujęcie doniosłego problemu „wpływu” mediów i zastosowanie nowych narzędzi badawczych
pozwoli przenieść kwestię z obszaru domniemań do repertuaru
zjawisk obiektywnie stwierdzalnych i wymiernych przy wszystkich
nieuniknionych ograniczeniach i zastrzeżeniach. Co przecież nie
musi oznaczać rezygnacji z autonomii i tożsamości szeroko pojętej
humanistyki oraz bezkrytycznego, niezdystansowanego naśladownictwa i nieuprawnionych zapożyczeń z innych obszarów doświadczeń
i wiedzy. Ryzyko jest niewielkie a korzyści mogą się okazać warte
zachodu. Pojęcie „wpływu” używane w humanistyce i naukach społecznych może tu stwarzać dobrą okazję dla interdyscyplinarnej refleksji,
ze względu na przynależność do szerokiego pola semantycznego
„pływów”, które odsyła również do hydrodynamiki oraz obserwacji
chaotycznych ruchów cieczy i gazów, jak też przejść w różne stany
stany skupienia – transformacji, których badanie wniosło szereg
zmian w tradycyjnych ujęciach zjawisk zachodzących w naszym
otoczeniu. Uwagi te nie kwestionują – rzecz jasna – w całości i radykalnie dotychczasowego dorobku medioznawstwa i innych dyscyplin
w zakresie badania wpływów środków przekazu na jednostki i grupy,
do których kierowane są intencjonalnie różne rodzaje komunikatów.
Model układu oddziaływań media – odbiorcy musi być niedokładny
aż do granic nieprzydatności, jeśli w dostatecznym stopniu nie zostanie wzięta pod uwagę złożoność i różnorodność obu elementów
interakcji. Być może jest to model zbyt skomplikowany jak na nasze
dyspozycje poznawcze. Da się go jednak uprościć, uwzględniając
możliwie dużo istotnych parametrów, posługując się czymś, co astronomowie nazwali rachunkiem zaburzeń niewykluczającym kolejnych
przybliżeń do rzeczywistości.
O ile jednak w obszarze nauk przyrodniczych doszło do znaczącej
modyfikacji mechaniki newtonowskiej, to dyscypliny humanistyczne
4

A. Radomski, Narzędzia i metody humanistyki cyfrowej w badaniach świata
mediów, Folia 242 Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis „Studia
de Cultura” 2017, t. 9, nr 4, Kraków 2017, s. 116–127.
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i społeczne wydają się ciągle hołdować zasadom prostej, liniowej,
deterministycznej symetrii przyczyn i skutków (bodziec – reakcja),
kierując się często ukrytymi założeniami, przedsądami i uprzedzeniami. A tymczasem w rzeczywistym świecie symetria taka nie
zawsze zachodzi, o czym dowiedzieli się już dawno nie tylko fizycy,
matematycy i meteorolodzy („efekt motyla”), ale również na przykład
rolnicy („z dużej chmury mały deszcz”). Oczywiście ciągi przyczynowo-skutkowe istnieją; nawet teoria chaosu nie wyklucza możliwości
przewidywania i nie neguje związków pomiędzy rzeczami, zjawiskami
i procesami. Nie jest zatem tak, że wolno nam arbitralnie zaprzeczyć
zachodzeniu relacji pomiędzy obrazami przemocy czy nadmiaru nie
przez wszystkich akceptowanego seksu w mediach a zachowaniami
ludzi; pomiędzy cyberprzestrzenią a realem (tzn. przestrzenią fizyczną
czy społeczną). Chodzi o coś innego.
Teoria chaosu – w opisie wybitnego fizyka Iana Stewarta – uczy
nas, że układy podlegające prostym regułom mogą się zachowywać w zadziwiająco skomplikowany sposób (…) Jednak świat
nie może być całkowicie chaotyczny, ponieważ nie moglibyśmy
w nim przeżyć. Rzeczywiście jednym z powodów, dla których
nie odkryto wcześniej chaosu, jest to, że pod wieloma względami
nasz świat jest prosty. Prostota ta ma skłonność do znikania,
lecz na powierzchni wciąż istnieje. Nasze wykorzystanie języka
do opisu świata jest oparte na istnieniu podstawowej prostoty
pewnych zjawisk (…) Odkrycie chaosu ujawniło zasadnicze
nieporozumienie obecne w poglądach na związek między
regułami i wytwarzanym przez nie zachowaniem, między
przyczyną i skutkiem. Powszechnie uważano, że przyczyny
deterministyczne muszą prowadzić do regularnych skutków,
teraz widzimy, że mogą mieć one bardzo nieregularne skutki,
które łatwo pomylić z przypadkowością. Przywykliśmy do myśli, że proste przyczyny mogą prowadzić do prostych skutków
(z czego wynikało, że złożone skutki muszą mieć złożone przyczyny), obecnie wiemy jednak, że proste przyczyny mogą mieć
złożone skutki. Uświadamiamy sobie, że znajomość przyczyn
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nie jest jednoznaczna z możliwością przewidywania przyszłego
zachowania 5.

Niewielkie różnice na wejściu układu mogą ulegać poważnym
transformacjom na wyjściu. Jeśli jednak ma się odpowiednio dużą
(choć zawsze niepełną) informację o warunkach początkowych
oraz dysponuje wiedzą o prawach natury, to można w przybliżeniu
przedstawić zachowanie się systemu, a przynajmniej niektórych jego
elementów. Uwagi te wolno – z zastrzeżeniami uwzględniającymi
specyfikę ontyczną – odnieść zarówno do przestrzeni fizycznej, jak
i społecznej, kulturowej czy komunikacyjnej. W przestrzeniach
symbolicznych i w sferze ludzkich zachowań aproksymacje mogą się
jednak okazać pozorne, zawodne i niesatysfakcjonujące, ze względu na szczególną złożoność i słabo rozpoznawalną postać układów. Zastrzeżenia dotyczą wszelako nie tylko modelowania ruchów
na arenie politycznej czy zmian cen na rynku, ale również dynamiki
zjawisk atmosferycznych. Nie znaczy to, że symetria, przewidywalność i regularność nie istnieją. „Chaos jest nietestowalny, ale to nie
znaczy, że nienaukowy”6. „Tam, gdzie zaczyna się chaos, kończy się
klasyczna nauka”7 i – dodajmy – zaczyna jej kolejny etap rozwoju.
„Chaos przełamuje linię, która dzieliła różne dyscypliny naukowe.
Ponieważ jest to nauka o globalnej naturze układów, zetknęła ona
myślicieli z różnych obszarów wiedzy, do tej pory bardzo odległych.
(…) Chaos stawia problemy, których nie podejmowano przy tradycyjnym sposobie pracy w nauce. Przedstawia mocne twierdzenia
dotyczące uniwersalnego zachowania się złożoności”8. Chaos nie
jest przypadkowy, niedeterministyczny, pozbawiony wzoru, tyle
że bardziej złożony i subtelny niż nasze mechanistyczne wyobrażenia
o rzeczywistości. Zarówno jednostka (osoba, uczeń), jak i społeczeństwo, każde w swoim rodzaju i skali, stanowią układy dynamiczne,
5
6
7
8

I. Stewart, Liczby natury. Nierealna rzeczywistość matematycznej wyobraźni,
tłum. M. Tempczyk, Copernicus Center, Kraków 2016, s. 141, 151.
Ibidem, s. 151.
J. Gleick, Chaos. Narodziny nowej nauki, tłum. P. Jaśkowski, Zysk i S-ka, Poznań
2018, s. 12
Ibidem, s. 15.
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niezwykle wrażliwe na warunki początkowe, przez to ich zachowania
pod wpływem różnych zmiennych są bardzo trudno przewidywalne
i nieregularne, pozornie przypadkowe, pozornie skomplikowane
i pozornie pozbawione wzoru. Żeby jednak ten wzór odkryć, trzeba
uwzględnić w modelu dynamicznym wszystkie lub jak najwięcej
wartości początkowych – tak jak czynią to fizycy i matematycy, posługując się równaniami nieliniowymi (najczęściej nierozwiązywalnymi,
wyrażającymi relacje niebędące prostymi proporcjonalnościami) czy
różniczkowymi (które ukazują rzeczywistość jako kontinuum ciągłych
zmian), a także pojęciem przestrzeni fazowej (jako ograniczonego obszaru zachodzenia różnych możliwych zmian o charakterze
częściowo tylko przewidywalnym). Jest to sposób przekształcania
liczb w wykresy obrazujące wiedzę o układzie dynamicznym, który
w danej chwili zawiera się w dynamicznym punkcie wyznaczonym
przez współrzędne. Obserwacja stanów układu jest stosunkowo łatwa
przy dwóch zmiennych (odpowiednio: oś pionowa – oś pozioma pary
współrzędnych), choć i tu dwuwymiarowe portrety fazowe przynoszą
niekiedy zaskakujące niespodzianki. Dwa wymiary to jednak za mało,
by satysfakcjonująco opisać świat fizyczny, a tym bardziej społeczny,
jedynie w postaci płaskich pół umożliwiających zaznaczanie miejsc
i przebiegów elementów oraz rodzajów oddziaływań. Uwzględnianie zaś kolejnych składników układu zwiększa wymiary przestrzeni
fazowej do nieskończoności.
Jak zatem wykorzystać doświadczenia matematyków, fizyków
i biologów w badaniach tak złożonych, wieloelementowych struktur
jak kultura i społeczeństwo, jednostki i grupy? Wydaje się to niezwykle trudne, zwłaszcza w odniesieniu do człowieka i komunikacji.
W przestrzeni komunikacyjnej nie sposób (przynajmniej obecnie)
wyróżnić i wyodrębnić odpowiedniki matematycznej przestrzeni
fazowej oraz zbudować w miarę dokładny model np. oddziaływania
przemocy w mediach czy przemocy medialnej wywieranej na jednostki
i grupy. Można jednak wziąć pod uwagę ogólne wnioski z doświadczeń dotyczących strategii badań naukowych i natury obserwowanej
rzeczywistości. „Proste układy zachowują się w prosty sposób”, ale
„złożone zachowanie wynika ze złożonych przyczyn” i odnosi się
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to do wszystkich rodzajów złożonych układów. Nadto „różne układy
zachowują się różnie” – stwierdza w konkluzji swej książki o chaosie
James Gleick9. Zarówno indywidualne, jak i zbiorowe zachowania
ludzi są bardzo skomplikowane, zróżnicowane, niestabilne i w niewielkim tylko zakresie sterowalne – zatem „każdy układ, który jest
wyraźnie niestabilny, nieprzewidywalny albo niesterowalny, musi być
albo rządzony przez mnóstwo niezależnych składników, albo musi
być poddany działaniu przypadkowych zewnętrznych wpływów”10.
Dlatego m.in. wyniki badań nad zachowaniem i reakcjami ludzi
w warunkach laboratoryjnych i sytuacjach sztucznie izolowanych lub
arbitralnie wykreowanych różnią się (czasem krańcowo) od sprawozdań
z obserwacji ich behawioru w naturalnym otoczeniu i w codziennych
zaangażowaniach, co sprawia, że raporty z eksperymentów mają
często nikłą wartość poznawczą i praktyczną z uwagi na wątpliwe
założenia metodologiczne, nieuwzględniające skutków sytuacyjnej
izolacji oraz mnogości znanych i nieznanych, „normalnych”, a nie
sztucznie konstruowanych, oddziaływań na osoby badane. W rezultacie
otrzymujemy potwierdzenia ukrytych założeń i powierzchownych
potocznych sądów wartościujących, a nie przyrost wiedzy naukowej. Mimo tych trudności, na obszarach nauk humanistycznych
i społecznych coraz częściej spotyka się odniesienia do teorii chaosu,
nieliniowości, niestabilności. Próby aplikacji tych pojęć i koncepcji
teoretycznych do pedagogiki, socjologii, psychologii czy filozofii
spotykamy nie tylko w literaturze światowej, głównie anglojęzycznej,
ale również w rozważaniach podejmowanych na gruncie polskim11.
Jak twierdzi Michał Tempczyk
9

J. Gleick, Chaos…, op. cit., s. 376–377.

10 Ibidem, s. 177.
11 J. Malikowski, Dynamika, nieliniowość, niestabilność świata impulsami inicjują-

cymi porządek, „Podstawy Edukacji” 2015, t. 8: Między porządkiem a chaosem,
s. 15–34; K. Wenta, Aplikacje teorii chaosu w rozważaniach nad edukacją jako
droga do szczęścia, „Podstawy Edukacji” 2015, t. 8: Między porządkiem a chaosem, s. 35–47; D. Heck, Wśród (po)nowoczesnych konceptualizacji chaosu, „Acta
Universitatis Wratislaviensis”, nr 3143, „Kształcenie Językowe” 2008, t. 7(17),
s. 11–19; A. Bodanko, Czy teoria chaosu będzie wykorzystana w pedagogice?
„Nauczyciel i Szkoła” 2013, nr 1(53), s. 43–54.
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Teoria chaosu – wbrew swej nazwie nie jest wcale teorią naukową w tradycyjnym sensie, taką jak teoria ewolucji, teoria
cząstek elementarnych, teoria struktur społecznych czy teorie
ekonomiczne. Jest to raczej szeroki front badawczy o bardzo
zróżnicowanych metodach i grupach zagadnień (…) Trudno jest
znaleźć obecnie dział nauk przyrodniczych, technicznych czy
społecznych, w którym nie byłyby stosowane pojęcia i metody
teorii chaosu (…) Uniwersalność i skuteczność jej pojęć i metod
jest źródłem rozwoju całej nauki i czynnikiem integrującym
naukowy obraz świata. Z tego powodu niektórzy zwolennicy teorii chaosu widzą w niej nowy paradygmat całej nauki,
znacznie bardziej uniwersalny od podstawowych teorii fizyki
(…). To właśnie dzięki temu, że teoria chaosu nie ma odrębnej
dziedziny badań i rozwijała się w ramach innych teorii, mogła
stać się siłą napędową wielu dziedzin i doprowadzić stopniowo
do istotnych zmian ich pojęć i metod. Jej nowość i znaczenie
polegają na tym, że analizuje świat z nowego ogólnego punktu
widzenia – z puntu widzenia złożoności. Z tego powodu jest
często nazywana teorią złożoności12.

Złożoność ta, w jej najróżniejszych odmianach i na wielu obszarach została dostrzeżona i poddana badaniom dzięki nowemu
instrumentarium w postaci komputerów i digitalizacji obejmującej
swymi zastosowaniami coraz to nowe nauki i dziedziny wiedzy. Pojęcie chaosu do niedawna funkcjonujące poza obszarem dyscyplin
przyrodniczych w postaci mniej lub bardziej zmetaforyzowanej ulega
stopniowo operacjonalizacji umożliwiającej poszerzenie i przeniesienie jego zastosowań na inne pola badawcze.
Równocześnie – i nie bez związku z interdyscyplinarnym paradygmatem chaosu – zaczyna się więc mówić o „zwrocie cyfrowym”
w szeroko pojętej humanistyce. Jak pisze Radosław Bomba:

12 Tempczyk M., Teoria chaosu dla odważnych, WN PWN, Warszawa 2002,

s. 7 i 11–12.
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Zwrot cyfrowy zbliża nauki humanistyczne i nowe technologie,
znosząc do pewnego stopnia podział na nauki ścisłe i humanistyczne w duchu idei trzeciej kultury. Jest to także perspektywa,
która – jak chyba żadna inna dotąd – bazuje na konkretnych
narzędziach cyfrowych rozumianych jako software i hardware. Do tej pory przewroty naukowe na gruncie humanistyki
miały raczej charakter niematerialny, ograniczały się do teorii
i sposobów konceptualizowania, rozumienia rzeczywistości
kulturowej, które określały co prawda praktyki i dyrektywy
badawcze, ale rzadko projektowały namacalne narzędzia, tak
jak ma to miejsce w naukach ścisłych 13.

Zwrot cyfrowy w nauce oraz narodziny współczesnej wersji teorii
chaosu jako nowego spojrzenia na świat człowieka i przyrodę – to efekty
zastosowań komputerów jako wielofunkcyjnych narzędzi służących
nie tylko do robienia szybkich obliczeń, ale również do modelowania układów i eksperymentowania z ich dynamicznymi wariantami
(przedstawianymi często graficznie). Instrumentarium cyfrowe
wspomagające lub umożliwiające weryfikację teorii i podejmowanie
zróżnicowanych przedsięwzięć badawczych może się okazać szczególnie pożyteczne w naukach o komunikacji, m.in. dlatego, że sprzyja
gromadzeniu i wykorzystywaniu znacznie większych niż dotychczas
ilości danych wyjściowych.
Jeśli więc da się to zrobić, to warto i trzeba w badaniach nad oddziaływaniem czy wpływem mediów, a ogólniej nad wiązką relacji
pomiędzy mediami i użytkownikami, możliwie dokładnie opisać
13 R. Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań

humanistycznych, w: A. Radomska, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/nowe media/kultura 2.0, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 57;
M. Wieczorek-Tomaszewska, Cyfrowa humanistyka jako współczesna „Republika
Listów” [January 2012], https://researchgate.net/publication/304011871 (dostęp:
28.07.1019); J. Ucińska, Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia,
„Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2017, t. 55, nr 1(109),
s. 124–145; R. Bomba, Humanistyka cyfrowa: geneza, definicje, praktyki, „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne
wobec muzeologii cyfrowej” Projekt 2016–2019, http://muzeumpamieci.umk.
pl?p=577 (dostęp: 23.07.2019).
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i uwzględnić układy i warunki początkowe. Jeśli na przykład szukamy źródeł agresji i przemocy, to nie możemy formułować opartych
na przedsądach i uprzedzeniach oskarżeń pod adresem wyizolowanych ze społecznego i indywidualnego kontekstu mediów – internetu,
gier komputerowych, filmów, literatury itp. Koncentrując się na tych
rzeczywistych i domniemanych oddziaływaniach, lub też ograniczając
się do takich tylko badań, uzyskamy najpewniej efekty redundantne
– mechaniczne potwierdzenia hipotez i potocznych przekonań w językowych szatach właściwych poszczególnym dyscyplinom. By uniknąć
straty czasu i pieniędzy oraz konfliktu nie tylko z regułami podejścia
naukowego, ale również zdrowym rozsądkiem, musimy wziąć pod
uwagę główne motywacje ludzkiego działania, neurologiczną strukturę
przemocy, nierówności społeczne, usytuowania materialne, religię,
prawo, historie jednostkowe i grupowe, rolę osób znaczących, rodziców
i rodzeństwa, normy i wzory kultury, a także wiele innych danych
charakteryzujących dynamiczne układy wyjściowe (przez analogię
można stwierdzić, że przestrzeń fazowa zachowań ma tu nieskończony wymiar a raczej nieskończoną ilość wymiarów – jeśli założyć
wolną wolę badanych)14. Oczywiście nie jesteśmy i chyba nigdy nie
będziemy w stanie spełnić tych wymogów i uwzględnić wszystkich
warunków początkowych, a już na pewno nie da się tu zastosować
prawomocnie i rozstrzygająco metod ilościowych, które prowadziłyby do uzasadnionych generalizacji różnego stopnia i zasięgu,
nawet przy wyborze i zastosowaniu najbardziej wyrafinowanych
estymatorów. Dodatkowo bowiem, niezależnie od ilości i jakości czy
wagi danych charakteryzujących układ będący przedmiotem badań,
zawsze będziemy mieli do czynienia z nieoznaczonym a znaczącym
czynnikiem w postaci wspomnianej już wolnej woli.
To oczywiste i zupełnie naturalne – piszą Scott O. Lilienfeld
i Sally Satel – że postęp naukowy i rozwój wiedzy o mózgu
14 Rola osób znaczących w wychowaniu dzieci i młodzieży, red. W. Walc, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019; Rola rodzeństwa w rozwoju
dzieci i młodzieży, red. W. Walc, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2019.

O tzw. „wpływie” mediów

331

sprawia, iż zaczynamy myśleć o sobie w sposób nieco bardziej
mechanistyczny. Trzeba jednak uważać, by nie zajść tą drogą
zbyt daleko, bo może to utrudnić sprostanie największemu
kulturowemu i cywilizacyjnemu wyzwaniu, jakie nas czeka
w nadchodzących latach – tym wyzwaniem jest odpowiedź
na kluczowe pytanie: Jak pogodzić rozwój nauk o mózgu z ideą
wolności. Wolności osobistej, prawnej i obywatelskiej15.

Jak w konsekwencji urzeczywistnić i urządzić życie w dwóch
światach – w realu i cyberprzestrzeni – by uniknąć uzależnień, pomieszań czy nawet ślepych ewolucyjnych uliczek? Czy wreszcie nasze
obawy nie są iluzoryczne i płonne a ambicje poznawcze wygórowane
i nierealistyczne? Czy medialna (i nie tylko medialna) panika, lęki
przed nieprzewidywalną przyszłością i nieoczekiwanymi zmianami
mają faktyczne uzasadnienia, czy też wynikają z niewiedzy i niewiary
w nasze możliwości kognitywne i siły sprawcze?
Czy zatem powinniśmy „odpuścić” sobie ekstremalnie trudne
i niesatysfakcjonujące, mało owocne praktycznie i teoretycznie
sporne badanie relacji pomiędzy zachowaniem ludzi a ich środowiskiem kulturowym, zwłaszcza komunikacyjnym? Nic podobnego.
Ostatecznie przecież nauka zajmuje się przede wszystkim relacjami,
znacznie zaś gorzej radzi sobie z substancją (istotą) rzeczy. Zagłębianie się w „drzewo złożoności” może nas poprowadzić od teorii
chaosu do nowego paradygmatu pojmowania przestrzeni społecznej
i przyrodniczej; paradygmatu, którego rdzeń zawiera się w tezie,
iż „prostota w wielkiej skali wyłania się ze złożonych oddziaływań
wielkiej liczby składników”16. Oddziaływania te i składniki należy
jednak najpierw odkryć, przebadać i uwzględnić. I opisać nie tylko
i nie przede wszystkim liczbowo, odmawiając naukowej wartości
innym sposobom deskrypcji. Ernst Rutheford powiedział kiedyś,
że „jakościowe jest zubożonym ilościowym”, lecz zdaniem Iana Stewarta, które w pełni podzielam, „podejście to nie ma już większego
15 S. Satel, S.O. Lilienfeld, Pranie mózgu. Uwodzicielska moc (bezmyślnych) neuro-

nauk, tłum. P. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2017.
16 I. Stewart, Liczby natury…, op. cit., s. 153.
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sensu. Odwracając maksymę Rutheforda, powiemy, że ilościowe jest
jedynie zubożonym jakościowym. Liczba jest tylko jedną z ogromnej
rozmaitości jakości matematycznych, które pomagają opisać przyrodę”17. Dodajmy, że to samo można odnieść do kultury i społeczeństwa,
nie stroniąc od metod ilościowych, ale też nie wpadając w kompleksy,
które prowadzą do deprecjonowania ujęć jakościowych.
Dialektyka powiązań ilościowego i jakościowego, konstytuująca
metodologiczną istotę teorii złożoności, polega na tym, że ilościowe
częściej znajduje zastosowanie w praktyce, jakościowe zaś wyznacza
cel i nadaje sens ujęciom ilościowym. Koegzystencja tych metod
poznawania i działania warunkuje postęp techniczny, ale też inspiruje humanistykę i nauki społeczne do przedsięwzięć mających
na celu zmienianie świata, z uwzględnieniem kombinacji nie tylko
melioracyjnych (w sensie ułatwiania i uatrakcyjnienia życia), ale
także aksjotycznych, nadających znaczenie (pozorne lub rzeczywiste)
istnieniu człowieka i kosmosu. Przyrodniczych modeli matematycznych i fizycznych nie da się mechanicznie przenosić na rzeczywistość
ludzką ani ich eksperymentalnie weryfikować ze względu na złożoność i różnorodność zjawisk poziomu chaotycznego, ale trzeba
przynajmniej próbować ów chaos poznawczo oswoić i uporządkować
myślowo, dopatrując się w pozornym bezładzie pewnych reguł czy
zasad, a choćby tylko odstępstw od przypadkowości czy nieprzewidywalności wskazujących na to, że pozorny bezład może skrywać
wysoko zorganizowaną złożoność i współzależność. W tym miejscu
nauka spotyka się z filozofią. Oczywiście można się zastanawiać nad
tym, jaki jest pożytek z poznawania nieładu, ale trzeba znać nieład,
by wiedzieć, jak z nim postępować18.
Paradygmat złożoności konfigurujący chaotyczne ze swej natury
oddziaływania komunikacyjne być może okaże się przydatny w budowaniu modelu dynamicznych relacji pomiędzy contentem mediów a ich
użytkownikami, czy jeszcze szerzej – pomiędzy aktorami komunikacji
społecznej oraz jej wytworami. Dotychczasowe teorie wpływu nie
wyjaśniają zadowalająco ani warunków, ani przebiegu tego niezwykle
17 Ibidem, s. 173–174.
18 J. Gleick, Chaos…, op. cit., s. 92.
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skomplikowanego procesu i jego rzeczywistych efektów. Pozostajemy
tedy ciągle na etapie mniej lub bardziej uzasadnionych domniemań
i przekonań, na gruncie hipotez i twierdzeń, które wynikają z wiary
lub niewiary, zamiast z empirii będącej podstawą sprawdzonej wiedzy. Cyberprzestrzenna apokalipsa i „szklane pułapki” telewizora
lub komputera zmniejszają poczucie winy i ułatwiają zachowanie
komfortu osobom i instytucjom odpowiedzialnym za wychowanie
i stan świadomości społecznej, dostarczając alibi rodzicom oraz
pedagogom, którzy skłonni są oskarżać środki przekazu o całe zło
realnego świata. Również politycy szukają w sferze komunikacji
społecznej usprawiedliwień i wyjaśnień swych klęsk i niepowodzeń
(winna jest telewizja, internet i media społecznościowe).
Nie umniejszając wartości i przydatności dotychczasowych osiągnięć badawczych, warto jednak testować nowe podejścia i czerpać
z doświadczeń innych dyscyplin, bo – powtórzmy raz jeszcze – nauka
jest jedna. I nawet jeśli poszukując nowych punktów widzenia, paradygmatów i metod dociekań, niewiele więcej niż dotąd osiągniemy,
to przynajmniej pogłębimy świadomość swoich ograniczeń, stracimy
chęć do formułowania pochopnych wniosków i arbitralnych osądów.
Co nie oznacza ani negacji sensu prowadzenia badań w ramach
dotychczasowego paradygmatu, ani nie usprawiedliwia bezradności
wobec chaosu. Zjawiska pogodowe są chaotyczne i na dłuższą metę
nieprzewidywalne w pożądanym przez nas stopniu. Ale przecież badając je i kumulując naszą wiedzę, zdobyliśmy mnóstwo bezcennych
informacji o porządku panującym w atmosferycznym i oceanicznym
chaosie. Znamy drogi pasatów i korytarze huraganów, istnieją mapy
prądów i pływów. Wiemy, dlaczego Sahara jest sucha, choć na tej
samej szerokości rosną mokre, tropikalne lasy w Ameryce Południowej (efekt Coriolisa). Paradygmat chaosu przechodzi stopniowo
w wielu dyscyplinach w paradygmat złożoności. Niedeterministyczny,
niezakładający symetrii przyczyn i skutków, ale wiele wyjaśniający
i bynajmniej nieeliminujący przewidywania, choćby w ograniczonym
tylko zakresie (są wszak „pozaparadygmatyczne” wyjątki – giełda,
turbulencje cieczy i gazów, gry liczbowe, ruch uliczny). To prawda,
że nie każdy paradygmat i nie wszystkie metody badań dadzą się
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przenieść z nauk przyrodniczych na grunt społecznych (ani odwrotnie),
ale warto się im przyglądać, a może jednak – niektóre przynajmniej
– ostrożnie przetestować. Nie jest wykluczone, że relacje pomiędzy
cyberprzestrzenią a rzeczywistością codziennego, społecznego i jednostkowego życia ukażą się nam w innym świetle i zaczną podlegać
bardziej wyważonym i głębiej uzasadnionym ocenom. Nasze obawy
i nadzieje związane z inwazją cyfrowego świata wzrosną lub zmaleją,
obrazy i wizje teraźniejszości i przyszłości ulegną naukowym korektom lub okażą się po prostu i tylko redundantne (zdroworozsądkowo oczywiste, bez scjentyficznych dociekań) – w każdym jednak
przypadku będziemy się czuć pewniej, bliżsi poszukiwanych prawd
oraz praw i reguł rządzących naszym życiem albo w nim obecnych.
Niewykluczone też, iż przełoży się to wówczas na podejmowanie
działań, które uczynią świat miejscem w większym stopniu stopniu
poznawalnym, a w konsekwencji może nawet choć odrobinę lepszym,
bo przecież chciałoby się wierzyć, że wiedza, prawda i dobro jakoś
są ze sobą powiązane.
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SZTUKA REPORTAŻU WOJENNEGO
WEDŁUG MELCHIORA WAŃKOWICZA

W

śród ogromnego dorobku literackiego Melchiora Wańkowicza szczególnie reportaże wojenne1 zajmują eksponowaną
pozycję ze względu na to, że reporter z dziennikarską
szybkością zbierał materiały w toku dziania się ważnych historycznych
wydarzeń pierwszej oraz drugiej wojny światowej i opracowywał je,
podając natychmiast do druku. Zależało mu na tym, żeby świadkowie i uczestnicy wydarzeń mogli się do nich ustosunkować i w ten
sposób je zweryfikować. Traktował swe reportaże jako historyczne
źródło dla następców2.
We wrześniu 1939 roku przyjął status korespondenta wojennego
przy Armii Polskiej, potem przy Polskich Siłach Zbrojnych gen. Sikorskiego, a następnie gen. Andersa, żeby mieć zapewniony dostęp
do materiałów źródłowych i dokumentów wojskowych.
Już jako uczestnik pierwszej wojny światowej przekazał jej obraz
w Strzępach epopei (1923), przedstawiając walki legionistów i ruchy
wojsk na wschodnich terenach Rzeczypospolitej3. Ukazał także prace
1

2

3

M. Wańkowicz, Strzępy epopei (1923), Szpital w Cichiniczach (1923), Wrześniowym
szlakiem (1943), Dzieje rodziny Korzeniewskich (1944), Bitwa o Monte Cassino
(t. 1–3; 1945–1947), Wrzesień żagwiący (1947).
Reportaż Wańkowicza był źródłem historycznym w znaczeniu rozeznania
przez autora wagi wydarzeń dziejących się w jego obecności i w jego czasach.
Por. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, PIW, Warszawa 1978,
s. 18–19.
T. Burek, Problem wojny, rewolucji i niepodległości w zwierciadle prozy narracyjnej,
w: A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski (red), Literatura polska 1918–1975,
t. 1, 1918–1932, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975. s. 470.
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szpitala polowego, zwłaszcza ofiarną postawę polskich kobiet sanitariuszek (Szpital w Cichiniczach, 1923). Obie te książki spotkały się
z ogromnym uznaniem krytyków. Mieczysław Niedziałkowski nazwał
Strzępy epopei „arcydziełem”, a Jarosław Iwaszkiewicz podkreślał,
że „największą zasługą książki jest chwytanie historii na gorącym
uczynku”4. I to było pierwsze najcelniejsze określenie pisarstwa autora Westerplatte. Również potem wybitni recenzenci jego książek
podkreślali ich walory dokumentalne i literackie5.
Koncepcję reportażu wojennego wyprowadził Wańkowicz z korespondencji wojennej – od listu z pola bitwy, poprzez wspomnienia
i opowieści świadków oraz kroniki wydarzeń do sprawozdań korespondentów akredytowanych przy poszczególnych armiach. Sam
jednak był twórcą i teoretykiem reportażu, oddającego środkami
prozy narracyjnej, artystycznej, panoramiczny obraz przedstawianych wydarzeń6.
Fakty z życia autentycznych bohaterów, wzięte z losów jednostkowych jako znaczące, charakterystyczne, oryginalne (dobrane
na zasadzie punktów kolorystycznych w malarstwie czy barw kamyczków w mozaice) oddają, według autora Bitwy o Monte Cassino,
niezafałszowany obraz rzeczywistości7. W ten sposób Wańkowicz
przedstawił panoramę wydarzeń wojennych, starając się dotrzeć tam,
gdzie działo się coś ważnego i wielkiego, ale nie pomijał zwykłego,
codziennego tła życia ludzi walki. Umiał uchwycić ducha czasów, ich
autentyczną atmosferę, nie zaś tę, którą narzucali okupanci. A więc
od razu w Polsce w 1939 roku z falą wycofującego się na tereny
4
5

6

7

Zob. M. Kurzyna, O Melchiorze Wańkowiczu – nie wszystko, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1975, s. 73.
Recenzentami utworów Wańkowicza byli także Jan Stanisław Bystroń, Wojciech
Natanson, Ksawery Pruszyński, Jan Szczawiej, Juliusz Kaden-Bandrowski,
Zygmunt Lichniak, Bronisław Zieliński i inni.
M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1972, s. 123–130, oraz por. A. Kaliszewski, Mistrzowie polskiego reportażu
wojennego (1914–2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2017, s. 57–95; A. Kaliszewski, E. Żyrek-Horodyska, Fakty i artefakty. Formy
paraartystyczne w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2018, s. 43–46.
M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, t. 1, op. cit., s. 197.
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wschodnie Rzeczypospolitej wojska poszedł jako korespondent
wojenny, przekroczył granice Rumunii i tam Polakom, przekonanym o ich klęsce, mówił prawdę o polskim wrześniu. Informował
o podstępnym najeździe sowieckim na wschodnie ziemie polskie.
Mówił o internowaniu przywódców państwa – prezydenta Ignacego
Mościckiego i naczelnego wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego
– przez władze Rumunii, przeprowadził ostatnie wywiady z marszałkiem Rydzem-Śmigłym i ministrem Józefem Beckiem. Przekazywał
podupadłym na duchu rodakom wiadomości uzyskane z niemieckich
audycji radiowych (Inna twarz Polski), pisał o trwających w kraju
walkach pojedynczych armii i oddziałów aż do ostatniego naboju –
w obronie Westerplatte, o śmierci gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego
pod Grodnem, o walkach gen. Franciszka Kleeberga na ziemi pińskiej,
o walczącej Warszawie oraz nieulęknionym oddziale majora Henryka
Hubala-Dobrzańskiego w Górach Świętokrzyskich, przekształconym
w pierwszą polską partyzantkę (Wrzesień żagwiący).
Przed zajęciem Rumunii przez Niemców razem z rozbitkami Armii
Polskiej Wańkowicz został dzięki ministrowi Tomaszowi Arciszewskiemu przewieziony na Cypr (2 września 1940 roku)8, następnie
pojechał do Palestyny9, skąd po przybyciu wojsk polskich, jako
korespondent wojenny 2 Korpusu Polskiego objeżdżał Liban, Syrię,
Irak i Iran. Zebrał tam relacje od Polaków deportowanych w głąb
Rosji i wstępujących do Armii Polskiej gen. Władysława Andersa
(Dzieje rodziny Korzeniewskich).
W swoich reportażach ukazał los wojska i ludności cywilnej
na terenach okupowanych przez hitlerowców: pacyfikacje wsi, łapanki, obozy śmierci; a także sowietów: deportacje w głąb Rosji,
łagry rosyjskie, również to, co zdarzyło się na Bliskim Wschodzie
i we Włoszech.
Wańkowicz zaznacza swoją obecność jako reporter. Zbiera materiały
bezpośrednio od świadków albo uczestnicząc w wydarzeniach. Liczy
się dla niego szybkość działania, zapis dokumentalny rozmowy lub
relacji bohatera – ustnej bądź pisemnej, np. dowódcy Westerplatte
8
9

M. Kurzyna, O Melchiorze Wańkowiczu – nie wszystko, op. cit., s. 153.
Ibidem, s. 155.
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– majora Sucharskiego i porucznika Pająka, wachmistrza Rodziewicza
i adiutanta Hubala – podchorążego Ossowskiego (Hubalczycy), czy
od uratowanej z katorgi rosyjskiej – młodej pracowniczki świetlicy
Czerwonego Krzyża w Teheranie – Hanki Korzeniewskiej (Dzieje
rodziny Korzeniewskich). W reportażach tych rekonstruował fakty.
W reportażu Bitwa o Monte Cassino przekazał natomiast własne
obserwacje zebrane podczas bitwy i poddawał je natychmiastowej
weryfikacji (był uczestnikiem i obserwatorem zarazem).
Dzięki takiej technice, opracowanej przez Wańkowicza i teoretycznie sformułowanej w toku dyskusji z krytykami w przedmowach
do następnych wydań reportaży (m.in. Hubalczycy, Monte Cassino)10
lub w odrębnych artykułach i opracowaniach (O poszerzenie konwencji
reportażu i Karafka La Fontaine’a, t. 1 i 2), powstała teoria reportażu
wojennego, opartego na faktach, stającego się źródłem historycznym,
ale zarazem – bardziej wiernym obrazem rzeczywistości niż ten, który
tworzyła sprawozdawcza rejestracja faktów.
Według Wańkowicza, bezpośrednim „bodźcem reportażu jest
chęć spotęgowania własnych odczuwań przez komunikowanie ich
innym”11. Zwracał szczególną uwagę na główny element reportażu,
jakim są fakty.
Pisanie reportażu Wańkowicz porównuje do pracy nad mozaiką
składającą się z bardzo wielu różnorodnych kamyków, które tak należy
ułożyć, by oddały obraz rzeczywistości. A kamykami tymi są wzięte
z życia fakty12. Reporter musi umieć nimi gospodarować, selekcjonować
je, łączyć w całość, decydować, które są ważne, a które mniej istotne.
Fakty są tworzywem reportażu, stają się dokumentami rzeczywistości,
z którymi reporter się zaznajamia, a następnie opisuje. Ważna jest
tu umiejętność łączenia faktów zaobserwowanych, poznanych przez

10 M. Wańkowicz, Przedmowa do drugiego wydania Hubalczyków (1960), w: idem,

Dwie prawdy. Westerplatte. Hubalczycy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
1974, s. 93–99; idem, przedmowa do wydania Monte Cassino z 1972 roku,
w: idem, Monte Cassino, Wydawnictwo MON, Warszawa 1989, s. 7–10.
11 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1965, s. 26.
12 M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, op. cit., s. 197.
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reportera z dopływem faktów wyszperanych w dokumentach, oraz
ingrediencja – przekaz doznań osobistych autora13.
Od ich doboru i ułożenia zależy wartość reportażu. Do zbierania materiałów Wańkowicz przywiązywał dużą wagę. W szkicu pt.
Reportaż panoramiczny w rozdziale mówiącym o Bitwie o Monte
Cassino wspomina:
przystępując (…) do opracowania materiałów, sporządziłem
sobie tyle arkuszy papieru poświęconych jednostkom do kompanii włącznie, ile kwadransów było w gorętszych okresach
bitwy, ile półgodzin w okresach mniejszego natężenia i ile
godzin w chwilach zacisza. Arkusz każdy miał rubryki plutonów, czasem drużyn, rubryki różnokolorowych haseł i rubryki
odnośników do tematyki na innych arkuszach kartoteki. Takie
same arkusze były założone dla dowództw, batalionów, brygad,
dywizji i sztabu Korpusu, dla szpitali i służb pomocniczych.
Dało to przejrzystą synchronizację 14.

W tej samej pracy mówi, że najlepsze efekty opisów bitew osiąga
się nie przez lekturę poświęconych im książek czy wykorzystanie
zasłyszanych opowieści, ale wtedy gdy się w nich uczestniczyło15.
Sam z kolei dzięki wrodzonej ciekawości starał się opisać, co widział,
a to, w czym nie uczestniczył, przedstawiał, dopuszczając do głosu
bohaterów danych wydarzeń.
Melchior Wańkowicz uważa, że w reportażu nie wystarczy opisać
zdarzenie, bohatera, jego wygląd czy sytuację, w jakiej się znalazł.
Autor reportażu musi mieć bujną wyobraźnię, którą wzbogaca faktami,
a te mogą być czerpane z wyobraźni i z doświadczenia.
Wańkowicz za wzór podaje Ernesta Hemingwaya, który potrafił
tak podać fakty, „że ukazują się one w całej jaskrawości, z jaką rysuje

13 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, op. cit., s, 38–39.
14 M. Wańkowicz, Reportaż panoramiczny, w: idem, Wojna i pióro, Wydawnictwo

MON, Warszawa 1983, s. 555.
15 Ibidem, s. 547.
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się iglica lodowego szczytu w kryształowym powietrzu”16. Reporter
może tworzyć postać bohatera na podstawie trzech, czterech osób,
ich przeżyć lub zachowania. Jako przykład podaje Wańkowicz teorię
Reinera Kunzego, który uważa reportaże (podobne do Wniebowzięcia
Szubienicznej Toni Egona Kischa) za utwory zgodne z poetyckim
odzwierciedleniem rzeczywistości, co upoważnia, a nawet zmusza,
reportażystę do uprawiania fikcji. Warstwa dokumentarna jest autentyczna jak w informacji czy sprawozdaniu, a odzwierciedlenie
obrazowe (estetyczne) jest dla reportażu wspólne z opowiadaniem
czy nowelą, bowiem „specyficzne znaczenie reportażu wynika ze stopienia się jego dokumentarnych i estetycznych składników”17. Na tej
podstawie Wańkowicz dochodzi do wniosku, że prawo, które musi
sobie zdobyć reportaż, to poszerzenie ram konwencji, polegające
na stosowaniu fikcji, wyobraźni, tam, gdzie to jest możliwe bez fałszowania prawdopodobieństwa obrazu. Kiedy reporter zastanawia
się nad zebranym materiałem, faktami, opowieściami swych interlokutorów, musi przepuszczać przez filtr to, o czym się dowiedział,
by nie ulec tzw. „mitomanii”, polegającej na przesadnym podkreślaniu
nieprawdziwych cech bohaterów bądź dopowiadaniu zdarzeń, jakie
miały miejsce tylko w wyobraźni informatora. „Reporter musi rozeznać, gdzie, w którym miejscu zaczyna się mitomania”18.
Przy cytowaniu wypowiedzi bohaterów należy również zachować
taki język, jakim naprawdę mówią przedstawiane postacie. Wańkowicz nawołuje do tego, by nie wstydzić się używania wyrazów
obscenicznych ani nie zastępować ich innymi wyrazami. „Reporter
idzie za całokształtem życia i żadna jego forma – bogata lub uboga
– nie jest mu obojętna”19.
Wańkowicz przyznaje również, że tworząc nowy gatunek, jakim
jest reportaż, sięgnął do bardzo tradycyjnej formy znanej w polskim
pisarstwie, jakim jest gawęda:
16 M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu, w: idem, Od Stołpców po Kair,

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 7.
17 Ibidem, s. 13.
18 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, dz. cyt., s. 54.
19 Ibidem, s. 64.
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pisarz miewa niedosyt, żonglując walorami formalnymi tak
niedostatecznymi, jak składniki zaprowiantowania wyprawy
arktycznej. Sięgnąłem więc po witaminy – do gawędy. Gawęda
daje element zbliżenia 20.

Sam autor reportażu ma mówić barwnie, obrazowo, działając zarazem na wyobraźnię odbiorcy. Choć reporter nie opisuje w reportażu
siebie bezpośrednio, to odbiorca ma znaleźć w tekście jego cząstkę.
Wańkowicz starą polską gawędę unowocześnił. Wyeliminował z niej
ogrom dygresji i przesyt dywagacji. Twierdził, że „dywagacja jest
to dygresja bez dyscypliny”, natomiast „dygresja – krąży koło głównego trzpienia narracji”. Według Wańkowicza, współczesna gawęda
„wyrzuca nity, wyrzuca wsporniki, zostaje wyżyłowany niezatłuszczony
temat. Owszem, rozgałęzia się, ale w logicznej harmonii”21.
Autor Wojny i pióra uważa, że
reportera obowiązują te wszystkie dyscypliny co i powieściopisarza, ale poza tym wiele innych sprawności. Musi umieć
prowadzić wóz, fotografować, stenografować (…), posiłkować się
magnetofonem i znać się na grafice. Nie mówiąc o tym, że każda
inna sprawność – konna jazda, pływanie, itd. – wzbogaca jego
uzdolnienia zawodowe22.

Wszystkie te sprawności ułatwiają reporterowi dotarcie do autentycznych źródeł.
W pracy O poszerzenie konwencji reportażu Wańkowicz mówi,
że reporter nie tworzy faktów, ani ich nie zmyśla. Korzystając ze swoich uzdolnień i osiągniętej sprawności, może na podstawie rozmów
z dziesięcioma bohaterami, którzy przeżyli podobne zdarzenie,
stworzyć jedną postać, w jakiej rozpozna się stu, dwustu, pięciuset,
a może i nawet tysiąc czytelników. Nie jest to „prawda literalna” –
zdaniem autora Tworzywa – ale „prawda generalna”, ukazująca obraz
20 Ibidem, s. 68.
21 Ibidem, s. 76 (zob. także, M. Wańkowicz, Struktura gawędy, „Odra” 1970, nr 6).
22 Ibidem, s 95.
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zadowalający odbiorcę. Jest to, jak wspomniano wcześniej, mozaika
ułożona z faktów – kamyczków szlachetnych i nieszlachetnych, które
tworzą obraz rzeczywisty, nie tylko prawdopodobny, ale prawdziwy23. Kamyczkami szlachetnymi są fakty z życia wzięte, dotyczące
opisywanej postaci, a nieszlachetne to zasłyszane, „domalowane” już
przez reportera. Wańkowicz tym sposobem walczył o poszerzenie
ram konwencji reportażu, o stworzenie reportażu panoramicznego,
który zdarzenie opisuje z każdego punktu widzenia, bez przejaskrawiania. Problemy, ujęte w wydarzenia, wysuwane na plan pierwszy,
mają być prawdziwe, natomiast to, co jest na planie dalszym, może
być domalowane. Wańkowicz porównuje taki zabieg do malowania
obrazu realistycznego w ujęciu panoramicznym: a więc najpierw rzuca
się obserwatorowi w oczy płot prawdziwy, a dalej jest domalowany24.
Melchior Wańkowicz uważa, że i tak nie są do sprawdzenia przez
czytelnika fakty, które zostały przez reportera przedstawione. Najważniejsze, według mistrza reportażu, jest wychwycenie atmosfery
i klimatu zdarzeń, by odbiorca miał wrażenie, że czytając dany reportaż, uczestniczy w opisywanych wydarzeniach25.
Autor Bitwy o Monte Cassino realizował z powodzeniem tę metodę
panoramy, polegającą na zapisywaniu faktów i poznanej prawdy, nie
zafałszowywaniem jej, ale tworzeniem wielkiego obrazu wydarzeń.
Jednak twórcy reportażu i teoretycy nie zawsze zgadzali się z metodą
pisania reportażu stosowaną przez Wańkowicza. Między innymi
Kazimierz Dziewanowski pisał do autora Westerplatte:
nie zgadzam się z wieloma zawartymi w pańskiej pracy wnioskami. Pańska metoda, aczkolwiek dała świetne wyniki, jest
tylko jedną z możliwych metod, dostępną zresztą tylko panu.

23 M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu, op. cit., s. 15. W wywiadzie

udzielonym Krzysztofowi Kąkolewskiemu Wańkowicz „prawdę generalną” nazywa
także „prawdą esencjonalną”, a także „prawdą syntetyczną” (zob. K. Kąkolewski,
Wańkowicz krzepi, Wydawnictwo Lubelskie. Lublin 1984, s. 18 i 20, a także;
M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu, op. cit., s. 15).
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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Ale dobrych reporterów może być wielu i mogą pisać zupełnie
inaczej26.

Wańkowicz nie bał się tworzyć nowej formy reportażu, jako
opowieści o prawdziwych zdarzeniach. Opowiadał o nich, wykorzystując wszystkie dostępne dokumenty, z jakimi wcześniej w czasie
zbierania materiałów się zaznajamiał. Wszystko to łączyło się w logiczną, obrazową całość, dającą prezentację zdarzeń, uwypuklającą
ich dramatyzm.
Dopuszcza w reportażu przekazywanie myśli bohaterów. Niektórzy teoretycy (Ambroziewicz, Kąkolewski) są przeciwni takiej
technice, ale autor Hubałczyków twierdzi, że przecież o przeżyciach
opisywanych postaci musiał się od nich samych dowiedzieć, więc jest
to w reportażu uzasadnione. Wiele temu tematowi poświęcił miejsca
w rozdziale Karafki La Fontaine’a, twierdząc między innymi, że dopuszczenie myśli bohaterów niewyrażonych przez nich samych jest
poszerzeniem konwencji reportażu, w którym jest zawarta prawda
merytoryczna27.
Autor Ziela na kraterze, poszerzając konwencję reportażu, w opisach przedstawianych przez siebie zdarzeń udowodnił, że reportaż
może być tekstem niezwykle interesującym do czytania, jak również
źródłem dla historyków, socjologów, polityków i wielu innych. Dbał
o to, by przedstawieni bohaterowie i opisane zdarzenia były nie tylko
barwne w chwili, kiedy czytelnik się z nimi zapoznaje, bo właśnie
o nich większość ludzi aktualnie mówi, ale by opisy miały wymiar
ponadczasowy i były tak przedstawione, żeby zawsze robiły wrażenie
i odżywały w świadomości odbiorców.
W dwóch tomach Karafki La Fontaine’a Wańkowicz przedstawił
szczegółowo swoją technikę pisarską, zwracając uwagę zwłaszcza
na reportaż. W książce tej omówił m.in. teorię reportażu wojennego.
Zaznaczył, że tworzywem reportażu wojennego może być korespondencja wojenna. Korespondent wojenny musi być zorientowany w rzemiośle wojskowym, „musi znać podkład historyczny, ekonomiczny,
26 M. Wańkowicz, Karafka La Fontainea, t. 1, op. cit., s. 215.
27 Ibidem, 202–203.
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polityczny, socjologiczny i techniczny wojny”28. Korespondent wojenny
powinien – zdaniem Wańkowicza – być wyczulony na to wszystko,
co niosą ze sobą wydarzenia wielkich i małych bitew. Nie wolno
mu tworzyć mitów, legend, spłycać pojęć,
rozdmuchiwać romantycznych poszlacheckich nawyków polskiego zrywowego myślenia, które nieraz w dziejach ściągało
na Polskę dyktaturę nierozumu 29.

Reporter wojenny powinien być obiektywny, ale nie wolno mu spłycać opisu wydarzeń, bo koloryt reportażu wojennego uzależniony
jest od podłoża cywilizacyjnego, z jakiego pochodzi reporter. Wańkowicz charakteryzuje także poszczególnych reporterów z różnych
kultur. I tak np. amerykańscy korespondenci wojenni przywiązują
wagę do rzeczowości i emocjonalizmu, zwracając uwagę na drobne
zamiłowania ludzkie; radzieccy korespondenci z kolei, relacjonują
wydarzenia bohaterskie, romańscy – ulegają stylowi przesadnemu,
Anglosasi natomiast są bardziej powściągliwi30.
Wańkowicz o polskim reportażu wojennym tak mówi:
(…) w naszym reportażu wojennym płyną dwa nurty: poszlachecki, bliższy przesady, i chłopski, raczej epicki. Takie są liczne
opowiadania partyzanckie. Sądzę, że z tego synteza może być
bardzo piękna 31.

Autor Monte Cassino w swych reportażach o tematyce wojennej
sprostał zadaniu korespondenta wojennego, odtworzył dramat wydarzeń i ducha walki, przywołał myśli i uwypuklił uczucia żołnierzy
w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, oddał hołd bohaterstwu
bez zbędnej przesady.

28 Ibidem, s. 125.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 130.
31 Ibidem.
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Reportaż wojenny Wańkowicza to dokumentacja faktów historycznych ujęta w barwnym obrazie literackim (plastyka przekazu,
wywoływanie wrażeń), z wpisaną w tekst interpretacją semantyczną,
przedstawiająca wielkie problemy epoki XX wieku – z jednej strony
zagładę i okrucieństwo, z drugiej, bohaterską walkę o zachowanie
godności człowieka nawet w nieludzkich warunkach.
Teksty Wańkowicza, przyciągające lekkością i barwnością, humorem,
tempem akcji, soczystością języka – grają w odbiorze czytelniczym
na wszystkich strunach znaczeń, wzruszeń, refleksji, pamięci.
Każdy reportaż wojenny Melchiora Wańkowicza był inaczej opracowywany. Autor odznaczał się pasją w poszukiwaniu materiałów
z pierwszej ręki, w docieraniu do źródeł wydarzeń historycznych,
których był świadkiem, uczestnikiem czy obserwatorem. Wańkowicz
przede wszystkim zdawał sobie sprawę ze znaczenia czasów, w jakich
przyszło mu żyć. Wyróżniał się poczuciem odpowiedzialności za to,
żeby dany temat opracować w najlepszy sposób. Nawet w najmniej
sprzyjających warunkach wyzwalały się w nim – jako reporterze
i korespondencie wojennym – ogromne siły duchowe, które pomagały
mu pokonywać trudności, żeby drukować na szlaku bojowym swoje
reportaże. Tak było z reportażem o gehennie Żydów De profundis,
opracowanym w czasie pobytu na Bliskim Wschodzie w Tel-Avivie.
Podobnie szybko opublikował materiały źródłowe do reportażu
z bitwy o Monte Cassino – już we Włoszech w latach 1945–1947,
żeby mogli je przeczytać (najpierw w urywkach w prasie wojskowej,
a potem w rozsyłanych kurendą relacjach) uczestnicy walk i żeby
je uzupełnili swoimi spostrzeżeniami jako świadkowie.
Ta gigantyczna praca, kontynuowana na szlaku bojowym, wyznaczyła zarazem metodę powstawania reportaży Wańkowicza. Jej
podstawowe cechy to:
• szybkość w docieraniu do materiałów – źródeł, relacji z pierwszej ręki, jeszcze „gorących”, stających się, będących w różnych
fazach;
• systematyczność w realizowaniu planu – mimo niesprzyjających warunków, szczególnie na linii frontu;
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• zabezpieczenie dokumentalne źródeł nie tylko przez opis,
ale i autentyczne wypowiedzi bohaterów wydarzeń oraz dokumentację fotograficzną i filmową, a także opracowanie
graficzne tekstu;
• korekta zebranych od uczestników wypowiedzi oraz uwzględnienie uwag, uzupełnień, sprostowań w wydaniu większej całości;
• ostateczny kształt reportażu, będącego źródłem historycznym,
ale zarazem tekstem z literatury faktu.
Reportaż wojenny Wańkowicza odznacza się, obok wartości dokumentalnych, sztuką obrazowania, wartkością akcji ujętej w wątki
fabularne, komunikatywnością języka oraz zaznaczoną łącznością
z czytelnikami. Cechy te nadają mu wysoką rangę literacką. Czytelnik ma wrażenie, że sam jest uczestnikiem opisywanych wydarzeń.
I to jest największą zaletą reportaży mistrza Wańkowicza.
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PRASA WILEŃSKA DAWNIEJ I DZIŚ
Z historii prasy wileńskiej

N

a temat wydawanej w Wilnie prasy polskiej i polskojęzycznej istnieje bogata literatura. Pisali o niej m.in. Ludwik
Abramowicz (1925)1, Wanda Dobaczewska-Niedziałkowska
(1938)2, Jerzy Myśliński (1968)3, Józef Szostakowski (2004)4 a przeglądu encyklopedycznego dokonał Mieczysław Jackiewicz (2008)5.
Według różnych zestawień bibliograficznych w Wilnie ukazało się
w sumie ok. 300 tytułów, w większości okazjonalnych. Tu ograniczam
się do naważniejszych i nadłużej wydawanych periodyków drukowanych w samym Wilnie, pomijam natomiast pisma regionalne oraz
obcojęzyczne (litewskie, białoruskie, rosyjskie, niemieckie, jidyszowe
i karaimskie).
1
2

3
4

5

Abramowicz L.K., Cztery wieki drukarstwa w Wilnie (1525–1925), Nakładem
Ludwika Chomińskiego, Wilno 1925.
Dobaczewska-Niedziałkowska W., Dzieje prasy polskiej politycznej na ziemiach
Wielkiego Księstwa Litewskiego, w: eadem, Wileńszczyzna i Nowogródczyzna
w latach 1920–1937, Nakładem Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu
Szkolnego Wileńskiego, Wilno 1938.
Myśliński J., Prasa w języku polskim na Litwie Radzieckiej 1940–1966, „Rocznik
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1968, t. 7, nr 2, s. 198–219.
Szostakowski J., Między wolnością a zniewoleniem. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku, Oficyna Literatów i Dziennikarzy
POD WIATR, Wilno–Warszawa 2004.
Jackiewicz M., Książka i prasa na Ziemi Wileńskiej. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. 6, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Bydgoszcz 2008.
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Nie licząc wydawanych na przełomie XVI i XVII wieku pism
ulotnych („Relacje”, „Wyprawy”, „Nowiny”, przypominających zewnętrznie wydawnictwa prasowe), regularne periodyki pojawiają się
w Wilnie w połowie XVIII wieku. Zapoczątkowały je „Kalendarze
Polityczne” (najstarszy z 1737). Autor jednego z nich ks. Fraciszek
Paprocki rozpoczął 20 marca 1760 roku wydawanie tygodnika „Kurier
Litewski”, który wychodził do 19 sierpnia 1763, a został wznowiony
4 kwietnia 1797 przez Tadeusza Włodka i ukazywał się z przerwami
do roku 1863.
W okresie liberalnej polityki Aleksandra I i rozkwitu Uniwersytetu Wileńskiego pojawiają związane z tą uczelnią słynne periodyki:
„Wiadomości Brukowe” (1816), „Dziennik Wileński” (1805) oraz
„Tygodnik Wileński” (1804), w którym debiutuje Adam Mickiewicz
swą Zimą miejską (1818, VI, s. 254–256). Po upadku powstania
listopadowego i likwidacji uniwersytetu, życie literackie w Wilnie
kwitnie dalej (Ignacy Chodźko, Edward Odyniec, Władysław Syrokomla), a młody Józef Ignacy Kraszewski tworzy, redaguje i wypełnia
artykułami „Athenaeum” (1841): „Pismo poświęcone historii, literaturze, sztukom, krytyce itd.”, do którego po latach nawiąże „Ateneum
Wileńskie” (1923): „Czasopismo naukowe poświęcone badaniom
przeszłości ziem W. X. Litewskiego”.
W wyniku represji po powstaniu styczniowym w latach 1863–1904
w Wilnie nie wychodzi żadne czasopismo polskojęzyczne. Dopiero
w po zelżeniu cenzury carskiej pojawiają się kolejne dzienniki („Kurier Litewski” 1905, „Dziennik Wileński” 1908), periodyki naukowe
(„Litwa i Ruś” 1912) i religijne („Zorza Wileńska” 1906, „Jutrzenka”
1910) oraz wydawnictwa okazjonalne („Żórawce” 1910, „Nadwiljanka”
i „Nowalijka” 1912).
Okupacja niemiecka (1915–1918) mimo represji głównie organizacyjno-ekonomicznych (w Wilnie i w strefie przyfrontowej ludzie
naprawdę umierali z głodu i niedożywienia) przynosi ożywienie życia
kulturalnego i politycznego, a także konfliktów litewsko-polskich,
co znajduje wyraz w różnorodności wydawnictw periodycznych
i okazjonalnych. Po wyzwoleniu Wilna 19 kwietnia 1919 roku spod
krótkotrwałej okupacji bolszewickiej, pod którą szalała komunistyczna
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prasowa propaganda we wszystkich używanych tu językach (rosyjskim,
białoruskim, litewskim, jidysz, polskim), rozkwita prasa polskojęzyczna (także prolitewska dla nieznających tego języka cztelników).
W październiku zostaje wskrzeszony uniwersytet i mimo trwających
walk (druga okupacja bolszewicka, litewska, Litwa Środkowa) pojawijają się liczne periodyki, wydawnictwa okazjonalne i druki ulotne.
W okresie międzywojennym najsłynniejszym pismem wileńskim
o zasięgu ogólnopolskim stało konserwatywne „Słowo” Stanisława
Cata-Mackiewicza. Większość wydawanych tu perioduków o zasięgu
regionalnym zawiera nazwę miasta Wilna w formie przymiotnika
lub dopełniacza: „Codzienna Gazeta Wileńska”, „Dziennik Wileński”
„Dzień Wilna”, „Echo Wileńskie”, „Ekspres Wileński”, „Gazeta Wileńska”, „Głos Wilna / Wileński”, „Goniec Wileński”, „Kurier Wileński”,
„Robotnik Wileński”, „Słowo Wileńskie”, „Wiadomości Wileńskie”,
„Wieczór Wileński”, „Wieczorna Gazeta Wileńska”, „Wileńska Gazeta Powszechna”, „Wileński Kurier Nowości”. Radziej pojawiają się
określenia: narodowy, krajowy, kresowy: „Echo Kresowe”, „Gazeta
Krajowa”, „Głos Kresowy”, „Głos Narodowy”, „Nasz Kraj”. Zupełnie
wyjątkowo występuje w tytule nazwa Litwa, lub przymiotnik litewski:
„Echo Litwy”. Obok nich w międzywojennym Wilnie wychodziły
różnego rodzaju wydawnictwa seryjne, w tym poważne periodyki
literacko-naukowe, jak „Alma Mater Vilnenis”, „Ateneum Wileńskie”,
„Balticoslavica”, w których publikują autorzy z samego Wilna, innych
części Polski, a nawet z zagranicy.
Po przyłączeniu 10 października 1939 roku Wilna do Litwy pojawia się koncesjonowana prasa polskojęzyczna, której redaktorzy
nawiązują tytułami do przedwojennych periodyków polskich: „Gazeta
Codzienna”, „Goniec Codzienny”, „Kurier Wileński”. Na ich łamach
niektórzy „krajowcy” (i kilku z byłych profesorów Uniwersytetu
Stefana Batorego) firmuje swoimi nazwiskami panowanie litewskie
w Wilnie. Po włączeniu Litwy do ZSSR 14 lipca 1940 roku pojawia się
„Prawda Wileńska”, a przedwojenna lewica akademicka opowiada się
za władzą sowiecką, co Teodor Bujnicki przepłacił życiem (27 listopada
1944 r.). Co się zaś tyczy okupacji niemieckiej (czerwiec 1941 – lipiec
1944), to podejrzewany niesłusznie o współpracę z Niemcami Józef
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Mackiewicz otrzymał (niezatwierdzony przez komedanta „Wilka”)
wyrok śmierci, wykonano go natomiast (16 marca 1943) na Czesławie Ancerewiczu, redaktorze „Gońca Codziennego”, nazywanego
powszechnie Podogońcem.
W latach 1945–1990 cała polskojęzyczna prasa w ZSSR ogranicza
się do Republiki Litewskiej, gdzie dla ludności polskiej wydawano
„Czerwony Sztandar” (do 1990 r.), „Pioniera Litwy” (1952–1957),
„Młodzież Litwy” (1952–1955), „Czerwoną Gwiazdę” (1952–1953).
W okresie tym pojawiają się liczne propagadowe gazetki lokalne: Wilno
„Notes Agitatora” (1950–1959), Troki „Sztandar Zwycięstwa” (1950–
1962), „Przodownik” (1962–1988), Soleczniki „Ojczyzna Radziecka”
(1951–1962), „Przykazania Lenina” (1962–1972), Ejszyszki lokalny
„Czerwony Sztandar” (1951–1962), Rudziszki „Praca Kołchozowa”
(1951–1953), Jaszuny „Praca Stachanowska” (1952–1953), Mickuny
„Szlakiem Stalina” (1951–1953), Landwarów „Iskra Kołchozowa”
(1952–1953), Dziewieniszki „Sztandar Pracy” (1951–1953), Podbrzezie „Życie Kołchozowe” (1952–1953), Podbrodzie „Traktorzysta
Radziecki” (1952–1953), „Człowiek Pracy” (1950–1951), Bezdany
„Praca Stachanowska” (1951–1953), Niemenczyn „Przykazania Lenina”
(1950–1962) oraz na obszarze przedwojennej Litwy: Jewie „Leninowiec” (1952–1956), Szyrwinty „Sztandar Lenina” i inne6.
Po odzyskaniu przez Litwę 11 marca 1990 roku niepodległości
pojawia się w Wilnie niezależna prasa polska. Niektóre z jej tytułów
nawiązują do wydawnictw przedwojennych: „Gazeta Wileńska”,
„Kurier Wileński”, „Magazyn Wileński”, „Nasza Gazeta”, „Tygodnik
Wileńszczyzny”, „Słowo Wileńskie”, „Znad Wilii” i inne.

6

J. Myśliński, Prasa w języku polskim, op. cit.; A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej
SRR 1944–1989, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
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WAŻNIEJSZE TYTUŁY

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

„Alma Mater Vilensis” (1922–1935; 1949–1973 Londyn, autorzy m.in. prof. Stanisław Kościałkowski, Wiktor Sukiennicki,
Władysław Wielhorski).
„Athenaeum” (1841–1851, red. Józef Ignacy Kraszewski).
„Ateneum Wileńskie” (1923–1939, red. 1923 Kazimierz Chodynicki, 1929 Teofil Modelski, 1930 Bolesław Wilanowski,
1931–1939 Stanisław Franciszek Zajączkowski).
„Codzienna Gazeta Wileńska 5 groszy” (1924–).
„Czerwony Sztandar” (1953–1990, red. Anton Fiedorowicz,
Leonid Romanowicz, Stanisław Jakutis, ostatni redaktor Zbigniew Balcewicz przekształcił gazetę 9 lutego 1990 w „Kurier
Wileński”).
Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej. Litwa
Środkowa (17 XI1 1920–1922).
„Dziennik Wileński” (1805–1830, redakcja: Jędrzej Śniadecki,
ks. Stanisław Bonifacy Jundziłł; 1906–1908, wyd. Władysław
Zahorski; 1916–1939, z przerwami; red. Jan Konrad Obst,
Aleksander Zwierzyński, pisali m.in. Stanisław Cywiński,
Helena Romer-Ochenkowska).
„Dzień Wilna” (1935, 1938).
„Dzwon Litwy” (1920–1921, red. Józef Ogint, Michał Birżiszka).
„Dzwonek Ostrobramski” (1933).
„Echo Wileńskie” (1924).
„Echo Wilna” (1932).
„Ekspres Wileński” (1923–1939).
„Gazeta Codzienna” (25 XI 1939 – 20 VIII 1940, red. Józef
Mackiewicz, Teodor Bujnicki, pisali profesorowie: Zygmunt
Jundziłł, Jan Otrębski, Mieczysław Limanowski, Bolesław
Skirmunt, Michał Kryspin Pawlikowski, Barbara Toporska,
Konstanty Szychowski, Michał Romer, Wacław Studnicki;
literaci: Kazimierz Hałaburda, Światopełk Karpiński, Janusz
Minkiewicz, Czesław Miłosz).
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15. „Gazeta Literacka Litewska” (1806, wyd. Godfryd E. Groddeck, Kazimierz Kontrym).
16. „Gazeta Litewska” (1804–1805, wyd. Godfryd E. Groddeck).
17. „Gazeta Narodowa Wileńska” (1794 , wyd. ks. Filip Golański).
18. „Gazeta Wileńska” (1906, wyd. Michał Romer; autorzy:
Ludwik Abramowicz, Mikołaj Birżiszka Michał Brensztejn,
Edward Słoński, Leon Wasilewski; 1920–1923; 1934–1939);
1998–2000 red. Czesław Okińczyc, Zbigniew Balcewicz).
19. „Gazety Wileńskie” (1764–?1793, wydawcy: Aleksander
Januszkiewicz, Adam Naruszewicz, Marcin Poczobut-Odlanicki).
20. „Głos Litwy” (1919–1922, red. Michał Birżiszka).
21. „Głos Wileński” (1912–1913, 1915 red. Jan Bajewski; 1921–
1931; 1933–1936)
22. „Głos Wilna” (1923–1924; 1931–1932).
23. „Goniec Codzienny” (1910–1911; 1941–1944, red. Czesław
Ancerewicz).
24. „Goniec Wileński Polityczny, Społeczny” (1908–1910).
25. „Goniec Wileński” (1908–1910, red. m.in. Józef Hłasko; 1922;
1926–1927; 1936).
26. „Jutrzenka” (1910–1915, red. Józef Korolec i in.).
27. „Kukułka Wileńska” (1929–1931, red. Tomasz Ratkowski).
28. „Kurier Litewski” (1760–1763 wyd. ks. Franciszek Paprocki; 1797 Tadeusz Włodek, Kalikst Daniłłowicz, 1813 prof.
Euzebiusz Słowacki, 1817 prof. Antoni Marcinowski, 1840
Edward Odyniec, 1960–1963 Adam Kirkor; 1905–1915, założył Hipolit Korwin-Milewski, pisali: Ludwik Abramowicz,
Michał Brensztejn, Stanisław Cywiński, Czesław Jankowski,
Eliza Orzeszkowa, Helena Romer-Ochenkowska, Napoleon
Rouba).
29. „Kurier Wileński” (1923 – IX 1939, red. Aleksander Kleczkowski, Kazimierz Okulicz i inni; XI 1939 – VII 1940, red.Witold
Staniewicz, Józef Święcicki, autorzy: Konrad Górski, Henryk
Łowmiański, Stefan Srebrny; 1990– red. Zbigniew Balcewicz,
dziś Robert Mickiewicz).
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30. „Kwartalnik Litewski” (1910–, red. Jan Konrad Obst, Franciszek Rawita-Gawroński).
31. „Litwa” (1908–1915, red. Mieczysław Dowoyno-Sylwestrowicz; 1922, red. Paweł Sipowicz).
32. „Litwa i Ruś” (1912–1913, red. Jan Konrad Obst, Franciszek
Rawita-Gawroński).
33. „Magazyn Wileński” (1990–, red. Michał Mackiewicz).
34. „Nadwilianka” (1912, jednodniówka, wyd. B. Kozyr [Mieczysław Barwicki]).
35. „Nad Wilją” (1935).
36. „Niepodległość” (1942–1945).
37. „Nowalijka” (1912).
38. „Nowiny Litewskie” (1918).
39. „Nowiny Wileńskie” (1906, red. Leon Bohdanowicz, Józef
Tokarzewski).
40. „Partyzant” (1943–1944, red.Tadeusz Ginko; pismo V brygady
AK „Łupaszki”).
41. „Pionier Litwy” (1952–1957).
42. „Pobudka” (1944, red. Antoni Snarski).
43. „Pogoń” (1905–1906, pseudonimy redaktorów: Dogończyk,
Gryf).
44. „Polska w Walce” (1939–1941, red. m.in. Józef Bujnowski).
45. „Po prostu” (1935–1936, red. Henryk Dembiński, Stefan
Jędrychowski, Jerzy Orda, Jerzy Putrament).
46. „…Póki my Żyjemy” (1940–1941, wyd. ks. Henryk Hlebowicz).
47. „Prawda Konsomolska” (21 VII 1940 – 3 VI 1941, red. Olgierd
Prokopowicz, pisał m.in. Leopold Tyrmand).
48. „Prawda Wileńska” (1940–1941, red. m.in. Teodor Bujnicki,
Stefan Jędrychowski; 1944–1948, red. Anton Fiedorowicz).
49. „Słowo” (1922–1939, red. Stanisław Cat-Mackiewicz, pisali
m.in. Waleria Charkiewicz, Czesław Jankowski, Józef Mackiewicz, Ksawery Pruszyński, Sergiusz Piasecki, Wacław
Studnicki, Jerzy Wyszomirski, Wacław Zbyszewski, Marian
Zdziechowski).
50. „Straż Litwy” (1921, red. Mikołaj Birżiszka).
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51. „Szubrawiec” (1913, red. Władysław Leszczyński).
52. „Tygodnik Wileński” (1804, pismo literackie, autorzy m.in.
Leon Borowski, Kazimierz Kontrym, Euzebiusz Słowacki;
1815–1822 założyciel: Joachim Lelewel, pisali: Michał Baliński,
Adam Mickiewicz, Leon Borowski, Józef Korzeniowski,Teodor Narbutt, Edward Odyniec; 1910–1911; 1925, red. Witold
Hulewicz).
53. „Tygodnik Wileńszczyzny” (1994–, red. Irena Mikulewicz).
54. „Wiadomości Brukowe” (1816–1822, organ „Towarzystwa
Szubrawców”, pisali: Kazimierz Kontrym, Jędrzej Śniadecki).
55. „Wiadomości Literackie” (1760–1763, red. ks. Franciszek
Paprocki).
56. „Wiadomości Wileńskie” (1920, red. Mikołaj Birżiszka).
57. „Wieczorna Gazeta Wileńska” (1933–1939, red. Leon Staniewicz, Aleksander Markowski).
58. „Wieczorny Kurier Wileński” (1932).
59. „Wieczór Wilna” (1935).
60. „Wileńska Gazeta Powszechna” (1923).
61. „Wileński Goniec Poranny” (1911, red. Hipolit Świetliński).
62. „Wileński Kurier Nowości” (1932).
63. „Wilnianka” (1909, red. Wacław Rolicz-Chrościcki).
64. „Wilno (1939, red. Antoni Wasilewski).
65. „Wczęga” (1933–, red. zbiorowa).
66. „Znad Wilii” (1989–, red. Roman Mieczkowski).
67. „Zorza Wileńska” (1906–1909, red. Lucjan Wolski i inni).
68. „Żagary” (1931–1934, red. Teodor Bujnicki, Antoni Gołubiew,
Jerzy Zagórski).
69. „Żórawce” (1910, grafika Ferdynand Ruszczyc; wyszedł jeden
numer).
70. „Życie Ludu” (1924–1929, red. Kazimierz Welecki).
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ZAKOŃCZENIE

Jak z powyższego zestawienia widać, polska i polskojęzyczna prasa
wileńska od chwili powstania w połowie XVIII wieku do dziś mimo
upływu czasu i zmiennych losów miasta, wykazuje zastanawiające,
cykliczne powtarznie się tytułów, w których dominuje określenie
lokalizujące wileński i litewski dodawane do nazwy głównej: dziennik,
gazeta, głos, goniec, kurier, słowo, tygodnik. Powtarzalność ta zachodzi(ła) niezależnie od orientacji politycznej redaktorów i publicystów.
Byli wśród nich najwięksi pisarze polscy XIX i XX wieku: Euzebiusz
Słowacki, Adam Mickiewicz, Ignacy Chodźko, Edward Odyniec,
Józef Ignacy Kraszewski, Władysław Syrokomla, Eliza Orzeszkowa,
Edward Słoński, Witold Hulewicz, Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki,
Józef Mackiewicz, Sergiusz Piasecki. W okresie międzywojennym
publikowali również profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego,
m.in. Konrad Górki, Henryk Łowmiański, Stanisław Pigoń, Marian
Zdziechowski, a nad nad szatą graficzną czuwali Ferdynand Ruszczyc,
Jan Bułhak i inni słynni artyści wileńscy. Spośród tytułów niektóre
stały się znane w całej Polsce, jak przejęte z języka litewskiego „Żagary”
‘zarośla’, czy lewicowe „Po prostu”. Inne, mimo oryginalności nazwy
i formy, jak „Żórawce” czy „Nadwilianka”, „Kukułka Wileńska” nie
przetwały swojej epoki.
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KILKA UWAG O AGRESYWNYCH
GRACH KOMUNIKACYJNYCH

P

rofesor Maciej Kawka, mój znakomity Kolega od czasów, kiedy studiowałem i pracowałem w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, napisał wiele bardzo ciekawych
i merytorycznie nośnych książek i artykułów, które ciągle mnie
inspirowały do moich badań. Pamiętam, że w roku 2009 na sesji
w Krakowie, zorganizowanej przez Profesora Bogusława Dunaja
i Doktora Macieja Raka, wygłosił ważny referat Wyrwane z kontekstu
– manipulacja, retoryka1. Artykuł ten zainspirował mnie tak bardzo,
że powróciłem do badań naszej młodości. Panie Profesorze! Składając
wielki hołd z okazji Pańskiego Jubileuszu, życzę Panu zdrowia i nowych,
wspaniałych tekstów. Macieju, dobrych słów i dobrych ludzi wokół!

AGRESJA JĘZYKOWA

Język naturalny jest najwspanialszym wynalazkiem człowieka.
Ludzkość dzięki temu doskonałemu systemowi znaków może się
nieustannie rozwijać. Język jest powszechnym dobrem, dzięki któremu
możemy pomnażać naszą wiedzę, możemy na co dzień się komunikować z grupą, tworzyć nieskończoną ilość tekstów będących siłą
napędową każdej kultury i cywilizacji. Przez tysiąclecia słowo jest
1

M. Kawka, Wyrwane z kontekstu – manipulacja, erystyka, retoryka, w: B. Dunaj,
M. Rak (red.), Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2009, s. 319-326.
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kategorią etyczną, służy bowiem do tworzenia dobra między ludźmi,
ale może wnosić także zło. To zło w znacznej mierze jest niesione
przez agresję językową, która uderza w godność osoby. Dlatego
należy tu poczynić kilka uwag na temat godności osoby. Sprawa
godności człowieka (łaciński termin dignitas hominis) jest obecna
w myśli europejskiej od starożytności. Jest także obecna na kartach
najważniejszej księgi ludzkości – w Piśmie Świętym. Kolejne epoki
wnosiły swój wkład w przybliżanie i urzeczywistnianie tej wartości.
Podobnie się dzieje we współczesności, która – mimo straszliwych
zamachów na godność człowieka, na jej totalne niszczenie w czasie
najkrwawszych w historii wojen światowych, mimo programowego
deptania w systemach totalitarnych – uczyniła z tej wartości wielki
sztandar wolności człowieka, ogłaszając przy pomocy najszerszej
światowej organizacji, jaką jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, Powszechną Deklarację Praw Człowieka (rok 1948, trzy lata
po II wojnie światowej). Godność jest w tym dokumencie wymieniana w pierwszym zdaniu i – co istotne – na pierwszym miejscu
jako wartość najważniejsza wśród kilkudziesięciu przytaczanych
w tym znamienitym dokumencie. Godność człowieka jest dzisiaj
– przynajmniej formalnie – fundamentem życia społecznego większości państw świata. Także Unia Europejska w swoich założeniach
i programach działania mocno akcentuje sprawy godności człowieka,
traktując tę wartość jako drugą po wolności. Jak zatem jest ta wartość
rozumiana? Definicji – jak w przypadku wielkich wartości umieszczanych w sporach ideologicznych – jest wiele. Najczęściej powtarza
się rozumienie godności jako
właściwości człowieka wypływającej z jego specyficznej struktury bytowej, ujawniającej się w aktach rozumnego i wolnego
działania; cecha bytu osobowego wskazująca na jego szczególną
wartość ontyczną i związaną z tym nieredukowalność do roli
środka 2.
2

K. Chałas, A. Maj, Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 376.
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Godność człowieka jest podstawowym elementem zarówno wielkich systemów religijnych, jak i różnych narracji ideologicznych czy
filozoficznych idei. Wynika ona z dwóch racji, dla ludzi wierzących
(np. dla chrześcijan) jest ta wartość motywowana przez Boga, który
stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Zatem, według
magisterium Kościoła, wszyscy ludzie jako Boże stworzenia są równi.
Ich godność wypływa z najdoskonalszej sankcji zewnętrznej, z wolnej decyzji dobrego Boga, który obdarza każdego człowieka życiem
i nieśmiertelnością duszy. Dla humanizmu świeckiego godność
osoby ludzkiej wynika z prawa naturalnego, wszyscy ludzie rodzą
się równi, jednakowo wyposażeni biologicznie, z takimi samymi
cechami gatunkowymi3.
Wielkim zamachem na godność człowieka jest agresja słowna,
w której język pełni rolę narzędzia agresywnych działań skierowanych na drugiego człowieka, aby mu wyrządzić krzywdę moralną,
słowo jest brutalnym uderzeniem w człowieczeństwo. Językoznawcy
zgodnie przyznają, że agresja słowna to zamierzone, a więc intencjonalne, świadome działanie słowne, którego celem jest wyrządzenie
drugiej osobie bądź grupie osób krzywdy psychicznej. Ta krzywda
psychiczna rzutuje zresztą w wielu przypadkach na utratę zdrowia, stanowi zatem krzywdę fizyczną. Agresja słowna jest zwykle
wstępem do agresji fizycznej. Jako badacz języka, szczególnie jako
badacz grzeczności językowej i komfortu komunikacyjnego, zwracam uwagę na naruszenie godności drugiego człowieka przez słowo
złe, nieprzyjazne, niszczące dobre imię atakowanej osoby, jej cześć,
honor, poczucie własnej tożsamości, wartości. Uderzamy w godność
drugiego człowieka różnymi elementami języka, praktycznie każda
cząstka języka może być do tych złych celów użyta.
W roku 1981 opublikowałem w „Języku Polskim” artykuł O współczesnych polskich wyrazach obraźliwych4. Był to jeden z pierwszych
w powojennym językoznawstwie polskim szkiców o zależnościach
3
4

W. Zieliński, Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji badawczych Zygmunta Baumana, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2001.
K. Ożóg, O współczesnych polskich wyrazach obraźliwych, „Język Polski” 1981,
t. LXI, z. 3–5, s. 179–187.

366

Kazimierz Ożóg

językowych i kulturowych wyrazów uderzających w godność drugiego człowieka. Postulowałem w tym tekście szerokie badania
pragmalingwistyczne nad aktem obrazy. I ten postulat został wypełniony przez znakomite opracowania językoznawcze. Jeśli w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku językoznawcy sporadycznie pisali o agresji słownej, to w ciągu ostatnich trzydziestu
lat nastąpił wielki postęp w tych badaniach. W roku 1995 Maciej
Grochowski wydał Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów5.
Toruński językoznawca pokazał, jak liczna jest w polszczyźnie reprezentacja leksykalna ciemnej strony języka. Z kolei Maria Peisert
opublikowała bardzo ważne studium Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii6. Autorka bardzo dobrze wydzieliła główne
typy agresji werbalnej, jawne i zakamuflowane. Jawne – z użyciem
słownictwa znieważającego lub podlegającego tabu oraz z użyciem
słownictwa skodyfikowanego. Zakamuflowane – takie jak: podejrzenie, posądzenie, pomówienie, kalumnia, oszczerstwo, potwarz,
plotka, zdrada, denuncjacja, donos, anonim, dowcip, kawał i ironia.
Kapitalne rozważania dotyczą agresywnych zachowań językowych
angażujących otoczenie; autorka zalicza do nich kompromitowanie,
oskarżanie, podżeganie, podburzanie, buntowanie, podjudzanie. Już
samo wyliczanie agresywnych aktów mowy daje nam obraz częstego
występowania tych negatywnych zjawisk. Kolejno, Bożena Taras
napisała obszerną i bardzo nośną merytorycznie rozprawę Agresja.
Studium semantyczno-pragmatyczne, w której wyczerpująco zanalizowała trzy bloki zagadnień: po pierwsze, agresję jako przedmiot
badań językoznawstwa i nauk pokrewnych (psychologii, socjologii,
pedagogiki), po wtóre, agresję z perspektywy semantyki, po trzecie,
agresję w świetle pragmalingwistyki. Ta część stanowi najważniejszy
fragment rozprawy7.
5
6
7

M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1995.
M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
B. Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
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Irena Kamińska-Szmaj zbadała agresję w życiu publicznym. Jej tom
Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych
1918–2000 zawiera nie tylko świetne ustalenia teoretyczne, ale bardzo
poglądowy słownik słów i wyrażeń obraźliwych używanych w działaniach politycznych8. W roku 2005 ukazał się 17 tom znakomitej serii
„Język a Kultura” zatytułowany Życzliwość i agresja w języku i kulturze.
Zawiera on kilkanaście artykułów poświęconych opozycji grzeczny –
agresywny i zdaje relację z empirycznych badań cząstkowych9.
Mirosław Karwat jako politolog i psycholog społeczny przeprowadził ważne i udane badania nad aktami agresji w języku współczesnej polskiej polityki. Rezultat swoich badań opublikował w cennej
monografii O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem
przeciwnika10 (Karwat 2006).
Danuta Natalia Wesołowska na podstawie dużych badań materiałowych udowodniła, że agresja słowna była wielkim mechanizmem
niszczącym więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie
II wojny światowej. Niezwykłe jej opracowanie Słowa z piekła rodem.
Lagerszpracha stanowi ważny głos przeciwko totalitarnej agresji
językowej11. Była to rzeczywiście nienawistna, niszcząca człowieka,
odzierająca go z godności „mowa z piekła rodem”, porównajmy
niewielki fragment oddający dobrze ten straszliwy język:
Padały przy tym obficie przekleństwa, wymyślne, często nieprzyzwoite. (…) Miały one w intencji oprawców pomóc poniżeniu
i odczłowieczeniu dręczonych numerów. Nie sposób uniknąć
plugawych przykładów, jeżeli się chce przybliżyć nie zorientowanemu prawdę o obozie. Przejawiała się tutaj cała lagrowa
brutalność i okrucieństwo, a nawet ci funkcyjni, którzy słabą
I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
9 A. Dąbrowska, A. Nowakowska (red.), Życzliwość i agresja w języku i kulturze, „Język
a Kultura”, t. 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
10 M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
11 D.N. Wesołowska, Słowa z piekła rodem. Lagerszpracha, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, Kraków 1996.
8
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znajomość polskiego łączyli z okrucieństwem, pluli także wyzwiskami tłumaczonymi z niemczyzny lub rodzimymi. (…) Wśród
wiązanek chłoszczących jak bicz szczególnie często przewijały
się wyrazy takie, jak Arsch (dupa), Dreck i Scheiss (gówno), Mist
(gnój), Sweine (świnia), Kuh (krowa), Hure (kurwa)12.

Co ciekawe, tematyczne sfery obrażania, te złe wyrazy nadal
są eksploatowane w różnych typach współczesnej komunikacji.
W moich badaniach skupiałem się na dwóch aspektach agresji
językowej, po pierwsze, na jawnych formach napaści z użyciem słownictwa skodyfikowanego uznawanego za obraźliwe, czyli naruszającego
dobre imię, godność drugiego człowieka, używanego w bezpośrednich
atakach typu cham, dziwka (jesteś chamem, jesteś dziwką), ty kutasie,
ty gnoju, a po wtóre – na schematach obrażania, sankcjonowanych,
powtarzalnych, uruchamianych w czasie agresywnego dialogu.
Najpierw kilka wyników moich badań, obserwuję bowiem od czterdziestu lat jawne formy napaści, używane w dialogach (tekstach)
agresywnych. Pod koniec lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku życie codzienne w Polsce było bardzo ciężkie, panowała
trudna sytuacja ekonomiczna, wtedy następowały epokowe wydarzenia
związane z walką Solidarności o niepodległość Polski i wyzwolenie
narodu i państwa spod wpływów Związku Radzieckiego. Nie było
wtedy Internetu, nie było telewizji satelitarnych, telefonów komórkowych. W życiu politycznym dominowała Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza, która ograniczała wolność słowa przez surowe
zakazy, cenzurę, tępienie słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
Za znieważanie rządzących groziły surowe kary więzienia. Zatem
słowa obraźliwe były używane głównie w kontaktach interpersonalnych. Ogółem zanotowałem w wielkich krakowskich badaniach
około 400 obraźliwych słów i zwrotów. Używane one były głównie
w czasie ostrych sprzeczek towarzyskich czy rodzinnych. Gwałtowny
przyrost tych wyrazów nastąpił po przełomie politycznym. Wiązało się
to przemianami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i szerzej
12 Ibidem, s. 37.
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kulturowymi, które występują w Polsce od trzydziestu lat. Obecnie mój
indeks obraźliwych „słów zakazanych” liczy ponad 1200 przykładów
i jest ciągle rozszerzany. Obfitym źródłem materiału są teksty internetowe, w których mamy do czynienia ze zjawiskiem hejtu (dawniej
tego nie mieliśmy), i teksty polityczne, należące w znacznej mierze
do tzw. mowy nienawiści. Paradoksalnie, do rozszerzenia agresji
werbalnej w Polsce przyczyniła się po roku 1989 wolność słowa, ponowoczesne rozumienie wolności osoby, która może mówić „co się
jej podoba”, tolerancja społeczeństwa osłabiająca czy wręcz znosząca
w wielu przypadkach tabu językowe, brutalizacja i wulgaryzacja języka zarówno w codziennych kontaktach Polaków, jak i w mediach,
w których słowo wulgarne, agresywne dobrze się sprzedaje. Nowe
media elektroniczne dają obecnie wielkie możliwości publicznego
wypowiadania się w tekstach, które są w znacznej mierze anonimowe,
a ich nadawcy – często młodzi – nie czują ciśnienia reguł dobrego
wychowania, są zbuntowani, nie przejmują się groźbą „utraty twarzy”. Słowa obraźliwe wywołuje także wysoka temperatura sporów
politycznych licznych partii, opozycja my – oni i hermetyczność
dyskursu każdej grupy. Niebezpieczna jest tendencja do tworzenia
nowych wyrażeń obraźliwych na zasadzie gry językowej, zabawy
słownej, swoistego licytowania się, kto obrazi Innych w sposób bardziej oryginalny, wymyślny, związany ze współczesnymi modami
językowymi. Szczególnie eksploatowana jest ironia, por.: tępa dzida,
Kaczystan, ojciec narodu, towarzysz pierwszy sekretarz, pisowskie barbi,
pojebuska, premier tysiąclecia, PiS robi w gacie.
Agresywne gry językowe polegają na tym, że uderzamy słowem
drugiego człowieka, obrażamy go, powodując uszczerbek na jego
honorze, stosując usankcjonowane, powtarzalne schematy negatywnie ocenianych, złych zachowań komunikacyjnych. Takie schematy
natychmiast są kojarzone z agresją i jednoznacznie odczytywane
jako zamach na osobę. Tak pisała o tym Bożena Taras:
Wydaje się, że każdy akt agresji w aspekcie społeczno-kulturowym istnieje jako pewna całość, pragmalingwistyczny wzorzec
jego organizacji, w którym mieszczą się kategorie strukturalne
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i konsytuacyjne. Jest on sposobem językowego-niejęzykowego
komunikowania się ujętego w socjokulturowe konwencje13.

Podobnie sądzi Maria Peisert – uważa, że
formy agresywnych zachowań są wyuczone i wchodzą w skład
kompetencji kulturowo-językowej członków konkretnej grupy
ludzi 14.

Także Mirosław Karwat wspomina o tym zjawisku:
Na ogół jednak człowiek, który chce kogoś znieważyć, obrazić,
czyni to według pewnego powtarzalnego schematu, zgodnie
z pewnymi regułami interpretacji znaków, licząc na ich znajomość u adresata i wśród świadków zdarzenia. Funkcjonują
swoiste kody niegrzeczności 15.

W moim ujęciu kody niegrzeczności, tak dobrze nazwane przez
Mirosława Karwata, to agresywne gry językowe.
Interesujące obserwacje zarówno o samym zjawisku agresji słownej,
jak i o uderzających w drugiego człowieka słowach złych przynosi
analiza językowego obrazu świata niesionego przez wyrazy związane
z obraźliwym aktem mowy, rozpatrywanego od strony jego skutków.
Przez użycie słów złych obrażamy osobę, a ona, czując się obrażona,
przerywa z nami kontakt. Zatem najpierw zanalizujemy słowo obrażać.
To właśnie wyrażenia pochodzące od tego wyrazu uznałem w roku
1981 za podstawowe w analizie aktu agresji, mamy przecież tu akt
obrazy. Obrażać to słowo nazywające obecnie działanie słowne, ale
w dziejach języka polskiego znaczyło ‘wymierzać komuś fizyczne razy,
bić, uderzać ręką bądź jakimś narzędziem’. W tym dawnym znaczeniu
można znaleźć potwierdzenie tezy, że słowa uderzają w drugiego
człowieka, biją go. Podstawowa jest tutaj metafora – krzywdzić
13 B. Taras, Agresja…, op. cit., s. 161.
14 M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej…, op. cit., s. 25.
15 M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji…, op. cit., s. 276.
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słowami to z ad aw a ć b ól f i z ycz ny 16. O bólu fizycznym traktuje
jeszcze w pierwotnym obrazie świata obrażania słowo dotknąć. Słowa obrażające, agresywne dotykają Innych, ranią ich jak kamienie.
Inne określenia traktują już o zamachu psychicznym, duchowym
na godność człowieka, na jego cześć, honor, człowieczeństwo, por.
poniżać ‘sprawiać, że ktoś znajduje się niżej’, lekceważyć kogoś ‘sprawiać, że czyjaś godność mniej waży, jest umniejszona, naruszona’,
znieważać ‘sprawiać, że czyjaś godność jest mniejsza, mniej waży’.
Słowa jak kamienie godzą w duchową integralność, w cześć osoby,
odbierają jej tożsamość, ranią, a stosowane przez długi czas zabijają
człowieka. Efektem agresywnej gry językowej jest chwilowe osiągnięcie przewagi nad Innym, przewaga ta jest swoistym substytutem
przewagi fizycznej: (ja obrażający) zwyciężyłem, ty jesteś gorszy, bo źle
mówię o tobie, pokonałem cię, dominuję, wygrałem. Jest to jednak
złudna wygrana, chwilowy emocjonalny sukces, wyładowanie gniewu, frustracji, zawiści i innych negatywnych gwałtownych emocji
towarzyszących agresji. Kiedy emocje opadną, kiedy intelekt bierze
nad nimi przewagę, pozostaje dyskomfort komunikacyjny, niesmak,
przerwana bądź mocno zakłócona komunikacja, obrażony partner
komunikacji. Model grzeczności polskiej przewiduje takie sytuacje,
bo są one powszechne, i proponuje, wprost wymaga, zastosowanie
przeproszenia. Jest to rzeczywiście cudowny akt mowy przywracający
komunikację, swoiście leczący rany po obrazie.

AGRESY WNE GRY JĘZYKOWE

Gr a pie r w s z a , jednostronne złamanie dystansu w kontakcie
oficjalnym, mówienie przez ty: jesteś gorszy od Innych, niegodny, aby
ci mówić przez pan, pani. W kontakcie oficjalnym jest to obrażanie
drugiej, dorosłej osoby przez obniżenie jej prestiżu, bowiem winniśmy
się zwracać do innych przez pan, pani:
16 Ibidem, s. 272; por. też J. Maćkiewicz, Słowo o słowie. Potoczna wiedza o języku,

Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999, s. 111.
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A. tyłem się nie wysiada
B. ty tu nie rządzisz!
Gr a d r u ga , wariant góruję nad tobą, bo jesteś złym człowiekiem
o niskiej wartości moralnej, jest to obrażanie drugiej osoby przez nazywanie jej wyrazami oznaczającymi niską wartość moralną, przypisywanie komuś najgorszych cech charakteru wrodzonych i nabytych,
czynów społecznie potępianych, przekraczania podstawowych zasad
współżycia społecznego, por.: ty egoisto, nierobie, brudasie, karierowiczu, wazeliniarzu, kłamco, oszuście, lizusie. Jest to podstawowy
zamach na godność drugiej osoby: ty bandyto, morderco, złodzieju,
ty plotkaro, ty oszuście, ty skurwysynie, dalej jest chuligan, moralna
zgnilizna, patologia, ochlaptus, kanalia, notoryczny oszust, kłamca,
szubrawiec, jesteś zerem. To tylko niektóre przykłady z obszernego
indeksu. Tu szczególnie eksploatowane jest negatywne słownictwo
z kręgu nadużywania alkoholu, niemoralnego prowadzenia się w sferze seksualnej oraz złodziejstwa: ty dziwko, ty ku…, ty alkoholiku,
ty aferzysto, napompowana dziwko.
Gr a t r z e c ia , wariant jesteś głupi, uderzanie w godność drugiej
osoby przez przypisywanie jej niskiego poziomu intelektualnego, w ogóle odbieranie zdolności umysłowych atakowanej osobie,
odsądzanie od czci przez imputowanie jej niskich, ograniczonych
możliwości intelektualnych, potocznej głupoty: idiota, kretyn, kompletny debil, impertynent, ty matole, imbecylu, ograniczony umysłowo.
Wiele wyrażeń określa obrażaną osobę na zasadzie przypisywania
jej gwałtownej emocjonalnej niestabilności, braku równowagi czy
wręcz choroby psychicznej, por.: ty psycholu, świrze, wariacie, schizie,
chory człowieku, chory pojebie, pojebany, chory no chory na umyśle!,
masz wodogłowie zamiast mózgu.
Gr a cz w a r t a , wariant jesteś gorszy pod względem atrakcyjności
fizycznej, jest to bardzo brutalny sposób urągania komuś przez słowne
eksponowanie jego cech, często wad i ułomności fizycznych, wieku,
a niekiedy nawet kalectwa. Chwilowy sukces komunikacyjny polega na wykazywaniu, że nadawca jest lepszy od obrażanego, bo jest
normalny, fizycznie zdrowy, lilipucie, pieprzony karzeł, kuternoga,
grubasie, stara pudernico, stary pierdzielu, poczwaro.
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Gr a pi ąt a , wariant jesteś brudny, poniżenie kogoś przez skalanie, czyli – idąc za etymologicznym znaczeniem tego słowa – jego
pobrudzenie przez ludzkie ekskrementy bądź zrównanie z męskimi
czy kobiecymi narządami wydalania, tutaj pierwsze miejsce mają
ty chu…, ty pi…, ty ci…, dalej przykładowo: ty gnoju, zasraniec, macie
nasrane w tych swoich pałach, ścierwo!, szambo, fekalia, dupa wołowa.
G r a s z ó s t a , wariant niegodny miana człowieka, jesteś rzeczą,
uwłaczanie komuś przez jego urzeczowienie, uprzedmiotowienie,
przez odesłanie do świata bezwartościowych, konotujących antywartości przedmiotów, zwłaszcza starych, bezużytecznych, brudnych,
zniszczonych: ty szmato, manekinie, gałganie, bałwanie, klocu, łachu,
wycierusie, pajacu, dalej: kapeć, pantofel, podnóżek, dzban. Rzecz
jest w każdej kulturze niżej wartościowana od człowieka i powinna
mu służyć, tutaj człowiek w słowach traktowany jak przedmiot.
G r a sió d m a , wariant jesteś cham ze wsi, zamach na godność
drugiej osoby przez odsyłanie jej do semantycznego kręgu związanego ze wsią. Jest to, niestety, ciągle utrzymująca się kulturowa
pozostałość trwającej przez stulecia wielkiej dyskryminacji chłopów
polskich, to przywoływanie braku wykształcenia ludu wiejskiego,
prymitywizmu, brudu. Jest to uruchamiany, ciągle żywy, stereotyp,
że wieś jest gorsza od miasta, że człowiek wsi jest niekulturalny, prymitywny, por. ty buraku, cham ze wsi, słoma ci z butów wyłazi, wiejski
prostaku, prymitywie, wieśniaku, cieć ze słomą w butach, wiejska babo,
kumoszko, niedouczony kmiocie.
Gr a ósma , wariant jesteś zwierzęciem, uzwierzęcenie człowieka,
pozbawienie go cech ludzkich, agresja słowna wykorzystująca świat
przyrody: ty ropucho wstrętna, ty żmijo, ty krowo, klępa, bambus,
świnia, wieprz, prosiak, kundelek, ty psie, suka! Celnie o tej bardzo
powszechnej metodzie obrażania, o tej stosowanej przez wielu z nas
grze agresywnej napisała Kamińska-Szmaj:
(…) metaforyczne przeniesienie nazw zwierząt (wraz z ich negatywnymi konotacjami wartościującymi) na określenie człowieka
i jego zachowań sprawia, że nazwy te stają się konwencjonalnymi znakami zastępującymi rozbudowaną charakterystykę
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przeciwników politycznych. Utożsamianie człowieka ze zwierzęciem służy nie tylko degradacji, lecz także wykluczeniu ze świata
istot rozumnych i umieszczeniu go w świecie istot drapieżnych,
bezwzględnych, którym przypisuje się najgorsze instynkty17,

por. ty ośle, goryl, małpiszon, baran, padalec. Niekiedy wykorzystuje
się na zasadzie obraźliwej synekdochy (mocne pars pro toto) nazwy
części ciała zwierzęcia czy zwierzęce atrybuty: świński ryju, świńska
mordo, spierdalaj do budy, widzicie na horyzoncie koryta.
Gr a d z ie w i ąt a , wariant kulturowy, obrażanie przez używanie
wyrazistych negatywnych nazw funkcjonujących w kulturze europejskiej ewokujących zło, będących synonimem zła, wypełnionych
agresją. Często są to eponimy od różnego typu nazw własnych: faszysto, komunisto, bolszewiku, towarzyszu, agencie bezpieki, ubowiec,
barbarzyńco, hitlerowcu, cyganie, turku, tatarze, Rumunie, Pinokio,
judaszu, ksantypo, Urbanie, Misiewiczu.
G r a d z i e s i ą t a , wariant obraźliwie zrywam z tobą kontakt,
tu znieważenie następuje przez kategoryczny, obraźliwy imperatyw,
połączony zwykle z deprymującym odbiorcę zwrotem adresatywnym: spieprzaj dziadu, spierd…j kutasie, idź w cholerę, zmywaj, goń
się kretynie, idź! ty łachudro jedna!, won stąd ruska swołocz!, odpieprz
się ty głąbiu!, idź w ch…
G r a j e d e n a s t a , wariant obraźliwego zdziwienia: jak można
+ negatywne określenie postępowania partnera komunikacji. Gra
ta polega na otwieraniu i wykorzystywaniu semantycznego upadku
osoby obrażanej. Z prawej strony konstrukcji uruchamiamy negatywne, silne emocjonalnie określenia złego postępowania odbiorcy.
W „zyskach” komunikacyjnych, w efektach językowego działania
nadawca góruje nad obrażanym przez to, że jest lepszy, a jego zdziwienie (pozorowane oburzenie), jako główny element przewagi, poparte
jest często brutalnymi słowami wulgarnymi noż kurwa, jak można
być tak złym!; dziwię się, jak można tak nisko upaść; co za bezczelność;
co za chamstwo; jak można się tak upodlić; jaki kurwa megakretyn!
17 I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym…, op. cit., s. 64.
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Gr a dw u n a s t a , wariant moje jest lepsze. Obraźliwe działanie
osiąga tu swój cel, jakim jest uderzanie w godność drugiej osoby,
przez ciągłe wykazywanie jej, że jest gorsza, atakujący jest lepszy
w swoim działaniu, zaś odbiorca do niczego się nie nadaje, jest nieudacznikiem. Nieustająca niegrzeczna krytyka jest bardzo trudnym
doświadczeniem dla krytykowanego: źle to robisz, jaki szajc, fatalnie
to zrobiłeś, nie tak trzeba było do tego podejść, to debilizm, żeby tak
zrobić. Ta obraźliwa gra stosowana jest szczególnie często w działaniach politycznych przez zantagonizowane partie.
Gr a t r z y n a s t a , wariant gdyby nie ty, nadawca uderza w partnera komunikacji przez stwierdzenia, że jest przeszkodą na drodze
do sukcesu, że jest zawadą w życiu, kulą u nogi, przeszkadza dobrym
przedsięwzięciom, por. cholera! ciągle mi przeszkadzasz jak największa
zawalidroga, jesteś żałosny w tym przeszkadzaniu, nie udało się nam
tego zrobić, bo pieprzone twoje lenistwo.
G r a c z t e r n a s t a , wariant dopadłem cię, obrażajacy uderza
w godność odbiorcy przez „punktowanie”, eksponowanie, przywoływanie jego błędów, wcześniejszych złych czynów, por.: zachciało
ci się alfonsie tej dziwki, ty sukinsynie wypiłeś cały alkohol, ty zboku,
zniszczę tę twoją ździrę.
G r a pi ę t n a s t a , obraźliwa generalizacja ty zawsze, ty nigdy,
ty ciągle, ty wciąż + negatywne, agresywne określenia: ty zawsze
wszystko zasyfisz, ty ciągle zostawiasz po sobie gnój jak w stajni, ciągle
dziamotasz, morda ci się nie zamyka, zamknij do kurwy ten wredny
pysk – zawsze pierdolisz głupoty.
Gr a sz e sna st a , bardzo obraźliwy wariant nie mogę cię słuchać:
nie pierdol, co mi tu opowiadasz dziadostwa, co za bełkot, jakie banialuki nawijasz, nie można tego słuchać. Ciekawym elementem tej
gry jest obraźliwe przedrzeźnianie.
G r a s ie d e m n a s t a , groźba ja ci pokażę. Uderzamy w honor,
godność, w człowieczeństwo Innych przez bezpośrednią groźbę rzeczywistego ataku fizycznego. Zabieg ten ma skutkować osiągnięciem
doraźnych celów, góruję nad tobą, bo jestem silniejszy i cię uderzę:
przestań opowiadać brednie, bo ci przypierdolę, jak dam ci kopa
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w tę szeroką dupę, to zaczniesz myśleć!, zamknij ten wredny pysk,
bo ci wjebię, zaraz ci przypieprzę, to się nakryjesz nogami.
Wyżej podałem aż siedemnaście współczesnych agresywnych
gier językowych i tylko nieliczne słowa je realizujące. Listę gier
można rozszerzać, obserwując agresywne zachowania w Internecie.
Porównajmy chociażby obraźliwą grę wykorzystującą nazwy własne
adwersarzy (imiona, nazwiska, tytuły, nazwy partii), których chcemy
pognębić: Totalni, dla debili, czyli pisowców, mały Jarek, Gronkowiec-Waltz, Prezio – ukochane słońce, Nadprezes, Kulawy, Matołusz,
Komoruski, tatuś Kaczyński, wóda panie Kukiz i w mózgu zamiast
szarych komórek goowno!
Zakończę ten artykuł tak samo jak tekst z roku 1981, tym samym
cytatem ze szkicu Zenona Klemensiewicza, bo znakomity krakowski językoznawca zapisał cenną myśl, poczynił uwagę uniwersalną,
bardzo aktualną i dziś:
Chamstwo językowe jak wszelkie chamstwo nie jest środkiem
społecznie skutecznym. (…) jeśli nie trafimy do kogoś słowem
dobrym, uprzejmym i życzliwym, to z pewnością nie podbijemy
go ordynarnym i wrogim 18.

Niech także ten mój skromny tekst będzie wielkim wołaniem
o poszanowanie każdego człowieka ze względu na jego godność
i człowieczeństwo. Przez agresywne gry językowe – jak przez każde
zło – niczego dobrego nie osiągniemy, owszem, obrazimy drugą
osobę i stracimy własną twarz.

18 Z. Klemensiewicz, Higiena językowego obcowania, „Język Polski” 1965, t. LXV,

s. 3–13.
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LESZEK BEDNARCZUK
PR ASA WILEŃSK A DAW NIEJ I DZIŚ
Autor artykułu, po pierwsze, przedstawia historię prasy wileńskiej, pod drugie, prezentuje
alfabetyczne zestawienie najważniejszych czasopism i wydań specjalnych, które zostały
opublikowane w Wilnie oraz – po trzecie – zajmuje się swoistymi cechami tej prasy. Regularnie publikowane czasopisma zaczęły się ukazywać w Wilnie w połowie XVIII wieku.
Na początku XIX wieku nastąpił rozkwit polskiej prasy, która została jednak zlikwidowana
po powstaniu w 1863 roku. Polska prasa w Wilnie odrodziła się po rewolucji w 1905 roku.
Mimo perypetii historii Wilna w XX wieku polskie życie kulturalne kwitnie, a niezależna
prasa polska jest wydawana do dnia dzisiejszego. Niektóre elementy tytułów prasowych,
takie jak wileński, litewski, dziennik, gazeta, głos, goniec, kurier, słowo, tygodnik pojawiały w całym okresie istnienia prasy wileńskiej.
S Ł OWA K LUC Z OW E : prasa, Wilno, polska historia, kultura, czasopiśmiennictwo.

POLAND AND POLISH-LANGUAGE WILNO
PR ESS IN THE PR ESENT AND IN THE PAST
The object of the article has to do with (1) an outline of the history of this press, (2) an alphabetical listing of the major periodicals and special issues which were published in Wilno,
(3) the characteristics of this press. Regularly published periodicals appeared in Wilno
in the mid-18th century. The early 19th century saw an efflorescence of the Polish press,
which was liquidated after the uprising of 1863, and which was revived after the revolution
of 1905. Despite the vicissitudes of the history of Wilno in the 20th century, Polish cultural
life thrives and Polish-language press is still published. Certain components of their titles
such as wileński, litewski – dziennik, gazeta, głos, goniec, kurier, słowo, tygodnik – have
been featured during the whole period of its existence.
K E Y WOR D S: press, Vilnius, Polish history, culture, magazines.
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IRENEUSZ BOBROWSKI
O PEW NYM NIEOCZEKIWANYM TR ANSFER ZE
LEKSYK ALNYM Z ZASOBÓW PROPAGANDY PR L
DO TZW. DYSKURSU OBOZU PATR IOTYCZNEGO
Artykuł jest poświęcony pejoratywnie zabarwionej jednostce leksykalnej lewacki (i jednostkom pochodnym), która w okresie Polski komunistycznej zaliczana była do narzędzi
komunistycznej nowomowy. W czasach obecnych jest ona używana w prawicowym
dyskursie, który jest też nazywany dyskursem obozu patriotycznego. W dyskursie tym
jednostka leksykalna lewacki nadal jest nacechowana pejoratywnie. Jest ona wszakże
prawie dokładnym odpowiednikiem dawnej jednostki leksykalnej lewicowy, która była
w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jednostką raczej neutralną.
S Ł OWA K LUC Z OW E : propaganda komunistyczna, dyskurs prawicowy, lewicowy,
lewacki, nacechowanie jednostek leksykalnych.

ON SOME UNEXPECTED LEXICAL TR ANSFER
FROM THE PROPAGANDA R ESOURCES OF THE
COMMUNIST POLAND PER IOD TO THE
DISCOURSE OF SO-CALLED PATR IOTIC CAMP
The present article is devoted to the pejoratively marked lexical unit lewacki ‘leftist’ (and
derivative units), which in the Polish People’s Republic period was included in the communist
newspeak tools. Currently, it is used in the right-wing discourse which is also called the
discourse of patriotic camp. In this discourse this lexical unit is still pejoratively marked,
however, it is almost an exact equivalent of the lexical unit lewicowy ‘left-wing’, which was
rather a neutral lexical unit in the period of the Polish People’s Republic.
K E Y WOR D S: communist propaganda, right-wing discourse, left-wing, leftist, lexical
units marking.
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MICHAŁ DROŻDŻ
INTER DYSKURSY W NOŚĆ I DYSPOZYTY W NOŚĆ
KOMUNIKOWANIA – FOUCAULT
Medialne konstrukcje, wyrastające z kulturowego nurtu myśli postmodernistycznej, które
są przedmiotem moich analiz w niniejszym artykule, zajmują się przede wszystkim diagnozą
i analizą zmian cywilizacyjnych i kulturowych, uwarunkowanych obecnością i funkcjonowaniem coraz doskonalszych technologicznie mediów masowych. Postmodernizm daje
impuls do krytycznego spojrzenia na trzy podstawowe obszary zagadnień medialnych:
na kwestię natury, roli i miejsca procesów komunikacji medialnej w całokształcie procesów cywilizacyjnych, na charakter medialnych procesów semiotycznych oraz na kwestię
statusu oddziaływania medialnego. Niniejszy artykuł koncentrować się będzie na analizie
koncepcji dyskursu Michela Foucaulta. Na przykładzie jego koncepcji można zobaczyć
próbę poszukiwaniu wyjaśnień fascynującego świata mediów. Poszukiwania te wchodzą
czasem w irracjonalny świat fikcji i absurdu. Jednak krytyczne spojrzenie na przedstawioną koncepcję medialną nie przekreśla jej heurystycznej wartości, wskazującej potrzebę
adekwatnego opisu i wyjaśnienia współczesnego świata mediów, oraz nie neguje wkładu
i dorobku prezentowanego przez nas autora w innych dziedzinach poszukiwań i badań,
o ile nie zaprzeczają one ogólnym wyznacznikom ludzkiej racjonalności.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Foucault, media, dyskurs, postmodernizm, racjonalność, teorie
mediów.

INTER DISCURSIVENESS AND AVAILABILITY
OF COMMUNICATION – MICHEL FOUCAULT
Media constructions, growing out of the cultural current of postmodern thought, which
are the subject of my analysis in this article, deal primarily with the diagnosis and analysis
of civilization and cultural changes conditioned by the presence and functioning of increasingly technologically advanced mass media. Postmodernism gives impetus to a critical
look at three basic areas of media issues: the nature, role and place of media communication processes in all civilization processes, the nature of media semiotic processes and
the issue of the status of media impact. This article will focus on analyzing the concept
of Michel Foucault’s discourse. On the example of his concept, you can see an attempt
to find explanations for the fascinating world of the media. These searches sometimes
enter the irrational world of fiction and absurdity. However, a critical look at the presented
media concept does not exclude its heuristic value, indicating the need for an adequate
description and explanation of the modern world of the media, and does not negate the
input and achievements of the author presented by us in other fields of research, unless
they contradict general determinants of human rationality.
K E Y WOR D S: Foucault, media, discourse, postmodernism, rationality, media theories.
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RYSZARD FILAS, PAWEŁ PŁANETA
DOROBEK NAUKOW Y PROFESOR A MACIEJA K AWKI
W artykule przedstawiono ogólną analizę biografii naukowej Profesora Macieja Kawki
oraz jego dorobku obejmującego 150 prac, w tym 133 ściśle naukowych (m.in. 8 książek)
i 17 popularyzatorskich. Wyróżniono cztery charakterystyczne okresy w działalności
naukowej Profesora (do doktoratu, do habilitacji, okres samodzielnej pracy w Wyższej
Szkole Pedagogicznej/Akademii Pedagogicznej oraz okres kierowania Ośrodkiem Badań
Prasoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim), w których nieco odmiennie rozkładały się
akcenty w jego zainteresowaniach i przedmiocie prac badawczych. W rozwoju naukowym
Macieja Kawki we wszystkich okresach dominowały prace językoznawcze, obejmujące
większość pól badawczych współczesnego językoznawstwa, od syntaktyki i semantyki
po różne zagadnienia pragmatyki językowej i – zwłaszcza w wersji popularyzatorskiej –
kultury języka polskiego. Profesor Kawka przez całe życie naukowe uprawiał też slawistykę,
zajmował się językami południowych Słowian, w szczególności badając język i kulturę
Macedonii. Pracując na Akademii Pedagogicznej, zajmował się też kwestiami dydaktyki
języka polskiego, natomiast zatrudnienie w OBP spowodowało większe zainteresowanie
mediami masowymi i badaniem komunikacji społecznej. Ale we wszystkich tych rolach
Maciej Kawka nie przestawał być przede wszystkim językoznawcą.
S Ł OWA K L U C Z OW E : Maciej Kawka, Akademia Pedagogiczna, Ośrodek Badań
Prasoznawczych, Uniwersytet Jagielloński, Macedonia Północna, językoznawstwo, slawistyka,
dyskurs, dydaktyka języka polskiego, komunikowanie społeczne.

PROFESSOR MACIEJ K AWK A AND HIS
SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS
The authors of the article present a general analysis of the scientific biography of Professor
Maciej Kawka and his achievements, including 150 papers, including 133 strictly scientific
(including 8 books) and 17 popularizing papers. Four characteristic periods in the Professor’s scientific activity were distinguished (1st – till doctorate, 2nd – till obtaining the degree
of habilitation, 3 rd – a period after obtaining the habilitation at the Pedagogical Academy
(later Pedagogical University) and 4th – the period of heading the Press Research Centre
at the Jagiellonian University), in which accents in his interests and the subject of research
work were slightly different. The scientific development of Maciej Kawka in all periods was
dominated by linguistic works, covering most of the research fields of modern linguistics,
from syntax and semantics to various issues of linguistic pragmatics and – especially in the
popularizing version – the culture of the Polish language. Professor Kawka throughout
his entire scientific life also practiced Slavic studies, he worked on the languages of
 the
Southern Slavs, in particular, studying the language and culture of Macedonia. While working at the Pedagogical Academy, he was also involved in didactics of the Polish language,
whereas his employment at Press Research Centre resulted in his greater interest in the
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mass media and the study of social communication. But in all these roles Maciej Kawka
never ceased to be a linguist.
K E Y WOR DS: Maciej Kawka, Pedagogical University, Press Research Centre, Jagiellonian
University, Nothern Macedonia, linguistics, Slavic studies, discourse, didactics, Polish
language, social communication.

IGNACY FIUT,
KRYSTYNA I WOJCIECH KAJTOCHOWIE
K RÓTK A ROZPR AWA MIĘDZY kawką, Kawką A kawką –
ROZWAŻA NI A OR NITOLOGICZNO-JĘZYKOZNAWCZE
Pierwsze trzy podrozdziały artykułu pokrótce zaznajamiają ze związaną z kawką – ptakiem z rodziny krukowatych (Corvus monedula) problematyką ornitologiczną: cechami
biologicznymi, zasięgiem występowania, zwyczajami stadnymi. Czwarty, onomastyczny
podrozdział zajmuje się nazwiskiem Kawka i pokrewnymi, zwłaszcza jego etymologią
i zasięgiem występowania na ziemiach polskich. Kolejna część tekstu opisuje obecność i etymologię wyrazu kawka (tudzież synonimów) w językach słowiańskich na tle mitologicznym
i folklorystycznym. Część piąta relacjonuje treść haseł „kawa” i „kawka” w historycznych
i współczesnych słownikach języka polskiego. Zakończenie artykułu przynosi syntetyczny
obraz ewolucji znaczeń powiązanych z homonimicznymi formami kawa i kawka.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Corvus monedula, antroponimia polska, zmiany leksykalne
w polszczyźnie, etymologia słowiańska, folklor słowiański.

SHORT DISSERTATION BETWEEN: BIR D JACKDAW
(IN THE POLISH – ‘ kawka’), WOR D kawka AND
POLISCH SUR NAME Kawka – OR NITHOLOGICAL
AND LINGUISTIC CONSIDER ATIONS
The first three subsections of the article briefly familiarize the reader with ornithological
problems related to the jackdaw (Corvus monedula): biological features, range, herd habits.
The fourth, onomastic subchapter deals with the name Kawka and related, especially its
etymology and range of occurrence in Polish lands. The next part of the text describes the
presence and etymology of the word kawka (and synonyms) in several Slavic languages
against the mythological and folklore background. The fifth part of the article reports the
content of the terms kawa and kawka in historical and contemporary dictionaries of the
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Polish language. The end of the article brings a synthetic image of the evolution of the
meanings of the words kawa i kawka in the Polish language.
K E Y WO R D S : Corvus monedula, Polish anthroponymy, lexical changes in Polish
language, Slavic etymology, Slavic folklore.

ZBIGNIEW GREŃ
WIZERUNEK K ATOLIK A W DYSKURSIE
NA TEMATY R ELIGIJNE NA PORTALACH
R EGIONALNYCH ŚLĄSK A CIESZYŃSKIEGO
Celem artykułu była charakterystyka obrazu katolika w wielowyznaniowej społeczności
Śląska Cieszyńskiego na materiale dyskusji internetowych na portalach regionalnych.
Na podstawie analizy zróżnicowanego materiału można stwierdzić, że obraz katolika jest
niejednolity. Z jednej strony, wynika z przynależności konfesyjnej dyskutantów, z drugiej,
również w obrębie osób przyznających się do katolicyzmu, pozostaje pod wpływem postrzegania katolicyzmu przez innowierców.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Śląsk Cieszyński, katolicyzm, Internet, spory religijne, językowy
obraz świata, stereotypy religijne.

IMAGE OF A CATHOLIC IN THE DISCOURSE
ON R ELIGIOUS TOPICS ON R EGIONAL
WEB PORTALS OF CIESZYN SILESIA
The aim of the article was to describe the image of a Catholic in the multi-faith community
of Cieszyn Silesia on the material of internet discussions on regional web portals. As a result
of the material analysis, it can be concluded that the image of the Catholic is not homogeneous. On the one hand, it results from the confessional affiliation of participants, on the
other, even within the confessions of Catholicism, it remains influenced by the perception
of Catholicism by followers of other religions.
K E Y WOR DS: Cieszyn Silesia, Catholicism, the Internet, religious disputes, the linguistic
image of the world, religious stereotypes.
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LILLA MOROZ-GRZELAK
TR ADYCJA I INSTYTUCJE KULTURY JAKO
W YZNACZNIK TOŻSAMOŚCI MACEDOŃSKIEJ
W artykule, poprzez odniesienia do najważniejszych wydarzeń i zjawisk kultury kształtujących i utwierdzających istnienie współczesnego państwa macedońskiego, podjęto próbę
przekrojowego ujęcia problematyki macedońskiej tożsamości. W tym celu odniesiono się
do podtrzymywanej tradycji wielkich bohaterów z przeszłości oraz ukazano kształtowanie
po II wojnie światowej instytucji kultury i nauki. Podejmowane w uwarunkowaniach państwa
jugosłowiańskiego inicjatywy – m.in. powołanie uniwersytetu w Skopiu, zawiązanie Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk, stworzenie Związku Pisarzy Macedonii – służyły wsparciu
i kształtowaniu macedońskiej tożsamości. Jak dowiedziono, niebagatelną rolę w tym procesie
odegrał Blaže Koneski (1921–1993) – językoznawca, pisarz, tłumacz, historyk literatury.
Ranga jego dokonań pozostaje niepodważalna i stanowi dla Macedończyków drogowskaz
dotyczący ich dalszego rozwoju i pielęgnowania własnego dziedzictwa, w którym Blaže
Koneski zajął poczytne miejsce architekta i konstruktora kultury macedońskiej w XX wieku.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Blaže Koneski, macedońskie instytucje kultury, Republika
Północnej Macedonii, Socjalistyczna Republika Macedonii, FYROM.

THE TR ADITION AND CULTUR AL INSTITUTIONS
AS A DETER MINANT OF MACEDONIAN IDENTITY
The authoress of the article – by reference to the most important cultural events and phenomena shaping and reinforcing the existence of the modern Macedonian state – undertakes an attempt to present the multidimensional image of Macedonian identity. In order
to reach that research aim, the authoress refers to the maintained tradition of great heroes
from the past and the formation of the institution of culture and science after World War
II. Initiatives taken in the conditions of the Yugoslav state – including the establishment
of the University of Skopje, and founding the Macedonian Academy of Sciences and Arts,
as well as the Union of Macedonian Writers – served to support and shape the Macedonian
identity. It has been proved that Blaže Koneski (1921–1993) – linguist, writer, translator
and literary historian played a significant role in this process. The importance of his achievements remains indisputable. Koneski’s work is a signpost for Macedonians regarding
their further development and preserving their own heritage, in which Blaže Koneski took
the prominent place as an architect and creator of Macedonian culture in the 20th century.
K E Y WOR D S: Blaže Koneski, Macedonian cultural institutions, Republic of Northern
Macedonia, Socialist Republic of Macedonia, FYROM.
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JERZY JASTRZĘBSKI
O TZW. „WPŁY WIE” MEDIÓW
Dotychczasowe teorie wpływu mediów i badania naukowe nad ich oddziaływaniem nie
wyjaśniają zadowalająco ani warunków, ani przebiegu tego niezwykle skomplikowanego
procesu i jego efektów. Pozostajemy na gruncie mniej lub bardziej uzasadnionych domniemań i przekonań, które wypływają z wiary lub niewiary i przeróżnych założeń bądź
uprzedzeń, zamiast wynikać z empirii będącej podstawą sprawdzonej wiedzy. Być może
zatem konieczna jest zmiana paradygmatu badawczego, uwzględniająca doświadczenia
nauk przyrodniczych, a szczególnie teorie chaosu i złożoności, oraz „przełom cyfrowy”
w humanistyce. Nie dyskwalifikuje to ujęć jakościowych, a przeciwnie – daje im mocną
podstawę i wzmacnia zaufanie do prawomocności ustaleń.
S Ł OWA K LUC Z OW E : wpływ mediów, paradygmat badawczy, teoria chaosu, teoria
złożoności, badania ilościowe, badania jakościowe.

ABOUT THE SO-CALLED “MEDIA INFLUENCE”
Hitherto existing theories of media influence and scientific research on their effects give
no satisfactory explanations on conditions, circumstances and courses of this extremely
complicated process and its results or consequences. We continue subjective, imperfectly
founded or groundless suppositions, which are implicated by faith, no-faith or beliefs and
are accepted on trust or intuition instead of hard empiria and objective observation. Perhaps
in such situation it is necessary to change the research paradigm including experience and
findings of the exact sciences – especially chaos theory and complexity theory. “Digital
turn” in humanities does not eliminate actually respected practices, but to some degree
it changes the division between quantitative hard science and humanities research based
on qualitative formulations.
K E Y WOR D S: media influence, paradigm, chaos theory, complexity theory, quantitative
hard sciences, humanities, qualitative formulations, digital turn.
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МАКСИМ КАРАНФИЛОВСКИ
ASPEKT CZASOW NIKÓW W FOR MACH NEGATY W NYCH
IMPER ATY W U W JĘZYKU MACEDOŃSKIM
I W INNYCH JĘZYK ACH SŁOWIAŃSKICH
W języku macedońskim zaprzeczone formy imperatywu w wyrażeniach o charakterze
rady, zalecenia albo ostrzeżenia zasadniczo przybierają aspekt niedokonany. Podobnie
jest też w języku bułgarskim. W języku serbskim i chorwackim zauważa się zwiększenie
częstotliwości używania form trybu rozkazującego w aspekcie dokonanym, chociaż nadal
dominuje aspekt niedokonany. Podobna sytuacja panuje w czeskim, polskim i rosyjskim.
Natomiast w języku słowackim w takich sytuacjach używa się równie często obu aspektów.
Aspekt dokonany dominuje w formach negatywnych imperatywu w podobnych użyciach
tylko w języku słoweńskim.
S Ł OWA K LUC Z OW E : imperatyw (tryb rozkazujący), negacja, aspect czasowników,
język macedoński, języki słowiańskie.

THE VER BAL ASPECT OF THE NEGATIVE
IMPER ATIVE FOR MS IN MACEDONIAN
AND IN SLAVONIC LANGUAGES
In Macedonian language, the imperative forms of perfective verbs are very limited – some
forms are fully lexicalized and others have stylistic nuances and are used for giving recommendation or warning. In Macedonian and in Slavonic languages, the negative imperative
forms are very often used in the daily press, especially in commercials and in listings,
in different sorts of headlines which include giving advice in any way or texts that contain
instructions, directions, recommendations or warnings. This type of characteristics (short
pieces of advice, recommendations and warnings) are also used in the astrology forecasts,
published in the daily press and in the periodic press, such as weekly and monthly magazines
etc. Slavic languages (also called Slavonic languages) have a lot of similarities regarding
the use of the verbal aspect in the negative imperative forms. Although, in specific cases,
they do tend to show smaller of bigger differences in the selection of the verbal aspect
when used in the short types of texts already mentioned above. In Macedonian language,
the aspect of the negative imperative forms that are used in written form for giving advice, recommendation or warning is usually imperfective. On the other hand, in Slavonic
languages in similar contexts these forms are represented almost equally in both aspects,
perfective and imperfective in the West and East Slavic languages (the use of two forms
with the dominance of imperfective form). Among the Slavic languages the use of perfective
form appears in Serbian language, although the imperfective form is dominant. The use
of the perfective form increases in Croatian language, and it is the biggest and practically
dominant in most western South Slavic language, especially Slovenian.
K E Y WOR D S: imperative, negation, verbal aspect, Macedonian, Slavonic languages.
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DANUTA KĘPA-FIGURA
MEM (INTER NETOW Y) JAKO NOŚNIK
NAR R ACJI O ŚWIECIE
Przedmiotem niniejszego artykułu jest mem internetowy rozumiany jako zjawisko komunikacyjne. Mem został pokazany jako kategoria złożona, której przejawem są nie
tylko memy-realizacje i serie memowe, lecz także wzorzec gatunkowy. Pokazano, że mem
internetowy jest nośnikiem dwupoziomowej narracji o świecie. Poziom narracji snutej
na kanwie języka opisano na przykładzie spolaryzowanych przykładów serii memowych
(realizujących narrację negatywną i narrację pozytywną). Na tej podstawie wyprowadzono
wstępne wnioski dotyczące poziomu narracji zawartej w języku, traktowanej jako sposób
ujęcia aspektu poznawczego wzorca gatunkowego memu (internetowego).
S ŁOWA K LUCZ OW E: mem internetowy, gatunek medialny, schemat poznawczy, narracja.

(INTER NET) MEME AS A VEHICLE
OF NAR R ATIVE ABOUT THE WOR LD
The article deals with the Internet meme understood in terms of a communication phenomenon. The meme is shown as a complex category, which manifests itself not only
in memes-implementations and meme-series, but also as a genre model. It is shown that
the Internet meme carries a two-level narrative about the world. The level of narrative span
on the loom of the language structure is discussed using polarized examples of meme-series
(realizing negative narrative versus those with positive narrative). This is how preliminary
conclusions are drawn regarding the level of narrative represented in the language, treated
as a way to capture the cognitive aspect of the genre model of the (Internet) meme.
K E Y WOR D S: Internet meme, media genre, cognitive scheme, narrative.
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KATARZYNA MAKOWIECKA
ZOSZCZENKO I HAGIOGR AFIE
Artykuł Zoszczenko i hagiografie poświęcony został namysłowi nad przewrotnością formy
zastosowanej przez Michaiła Zoszczenkę w Opowiadaniach o Leninie. Zoszczenko kreuje
bohatera na idola – jak w hagiografiach, kulturze pop i przesyconych kiczowatą słodyczą
tekstach dla dzieci. Mistrzowsko operuje emocjami i napięciem. Przesadna teatralizacja
określa granice sfery sanctum, przysposabia znane treści do zmieniających się porządków
obrzędowości, sięgając do archetypowych warstw psychiki społecznej. Opowiadania
o Leninie Zoszczenki to niezwykły hagiograficzny tekst quasi-propagandowy.
S Ł OWA K LUC Z OW E : hagiografia, Lenin, sanctum, rytuał, absurd, propaganda.

ZOSHCHENKO AND HAGIOGR AFIES
The article Zoshchenko and hagiographies was devoted to deliberations on the perversity
of form employed by Mikhail Zoshchenko in Stories about Lenin. Zoshchenko makes the
main character a hero just like in hagiographies, pop culture and stories for children filled
with kitschy sweetness. He uses emotions and tension in a masterly way. The exaggerated
dramatization defines the borders of the sphere of sanctum, adapts the familiar content
to the changing rituals referring to archetypal aspects of social psyche. Stories about Lenin
is an unusual, hagiographic and quasi-propaganda work.
K E Y WOR D S: hagiography, Lenin, sanctum, ritual, absurdity, propaganda.

KAZIMIERZ OŻÓG
KILK A UWAG O AGR ESY W NYCH
GR ACH KOMUNIK ACYJNYCH
Przedmiotem rozważań jest opozycja model grzeczności – model niegrzeczności w języku
i kulturze polskiej. Autor porównuje swoje badania sprzed 40 lat z obserwacjami współczesnymi. Wnioski dotyczą znaczącego nasilenia po roku 1989 wyrazów obraźliwych.
Proponowany termin agresywne gry językowe to rzecz nowa w polskim językoznawstwie.
Jest to propozycja nowego spojrzenia na agresywne akty mowy.
S Ł OWA K LUC Z OW E : Polska grzeczność językowa, obraźliwe akty mowy, godność,
życzliwość, agresja językowa, krzywda.
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A FEW R EMAR KS ON THE AGGR ESSIVE
COMMUNICATION GAMES
The subject of the consideration is the opposition: model of politeness vs. model of offensiveness in Polish language and culture. The author compares his research from 40 years
ago with contemporary observations. The conclusions relate to the significant increase
in offensive words after 1989. The proposed term aggressive language games is new in Polish
linguistics. This is a proposal for a new look at aggressive speech acts.
K E Y WO R D S : Polish language politeness, offensive speech acts, dignity, kindness,
language aggression, harm.

HALINA PAWŁOWSKA-JAROŃ
ZABUR ZENIA KOMUNIKOWANIA SIĘ
W PIERWOTNEJ AFAZJI POSTĘPUJĄCEJ
Pierwotna afazja postępująca (PPA) jest jednym z zaburzeń związanych z procesami
neurozwyrodnieniowymi. Jako jednostka chorobowa diagnozowana jest stosunkowo
rzadko, stąd nadal budzi dyskusje dotyczące kryteriów pozwalających wyodrębniać trzy
jej postaci. Poniższy tekst ma na celu prezentację kryteriów, standardów diagnostycznych
i terapeutycznych.
S Ł OWA K LUC Z OW E : pierwotna afazja postępująca, otępienie czołowo-skroniowe,
otępienie semantyczne, standard postępowania terapeutycznego.

COMMUNICATION DISOR DERS IN THE
PR IMARY PROGR ESSIVE APHASIA
Primary progressive aphasia (PPA) is one of the disorders associated with neurodegenerative processes. As a disease entity, it is diagnosed relatively rarely, hence it still raises
discussions about the criteria for distinguishing its three forms. The following text aims
to present criteria, diagnostic and therapeutic standards.
K E Y WOR DS: primary progressive aphasia, fronto-temporal dementia, semantic dementia,
standard of therapeutic treatment.
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WOJCIECH PRAŻUCH
ŚRODKOWOEUROPEJSKI KRYZYS POLITYCZNY
NA TLE DEKR ETÓW EDVAR DA BENEŠA (1999–2003)
Centralnym zagadnieniem niniejszego artykułu jest casus sporu o dekrety Beneša w kontekście piątego rozszerzenia Unii Europejskiej. Z perspektywy Pragi integracja ze strukturami
europejskimi miała się dokonywać głównie przy wsparciu Austrii i Niemiec. Tymczasem
to właśnie czesko-austriackie i czesko-niemieckie relacje utrudniały wejście Republiki Czeskiej
do Europy. Kwestia wysiedleń Niemców sudeckich stała się bowiem kartą przetargową dla
skrajnie prawicowych środowisk w Bawarii i Austrii, a w kluczowym momencie negocjacji
akcesyjnych stanowiła dogodny pretekst do opóźniania rozszerzenia.
S Ł OWA K LUC Z OW E : dekrety Beneša, Republika Czeska, Europa Środkowa, integracja
europejska.

THE CENTR AL-EUROPEAN POLITICAL CR ISIS IN THE
LIGHT OF EDVAR D BENEŠ DECR EES (1999–2003)
The main topic of the article is the case of the dispute concerning the Beneš decrees in the
context of the Fifth Enlargement of the European Union. From the perspective of Prague,
the integration with EU structures was to be carried out mainly with the support of Austria
and Germany. However, actually it was the Czech-Austrian and Czech-German relations
which hindered the joining of Europe by the Czech Republic. The issue of displacements
of Germans from the region of the Sudetes became a bargaining chip for extreme right-wing circles in Bavaria and Austria. At the climax of accession negotiations, it was used
as a convenient pretext for delaying the enlargement.
K E Y WOR D S: Beneš decrees, the Czech Republic, Central Europe, European integration.
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MAREK RUSZKOWSKI
O ZANIK ANIU JĘZYKÓW
Liczba języków, którymi mówią ludzie na Ziemi, kurczy się od kilkuset lat, a współczesna
globalna cywilizacja przyspiesza ten proces. W ciągu ostatnich pięciu stuleci od czterech
do dziewięciu tysięcy języków wymarło w wyniku wojen, masowego mordowania całych
narodów i grup etnicznych, migracji i asymilacji mniejszości narodowych. Uczeni przewidują,
że do końca XXI wieku połowa obecnie używanych języków zaniknie. Ponad 80% języków
nie ma pisma, tylko wersję mówioną, dlatego znaczna część z nich zostanie zapomniana,
a językoznawcy nie zdążą ich zbadać i opisać. Spośród około 6000 języków współczesnego
świata nie więcej niż 5% zostało opisanych dość dokładnie, a dla 15% dysponujemy tylko
szczątkowymi opisami. W historii wyjątkowo zdarzało się, że wymierały języki wielkich
cywilizacji, np. sumeryjski (język pierwszej wielkiej cywilizacji w Mezopotamii) stał
się martwy mniej więcej 2000 lat p.n.e., a jego następca – akadyjski (język imperiów
babilońskiego i asyryjskiego) wymarł około połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. Jednak
na wymarcie skazane są przede wszystkim języki małych i bardzo małych społeczności,
chyba że rząd danego państwa wprowadzi odpowiednie regulacje prawne i przeznaczy
wystarczające środki finansowe na ochronę języka zagrożonego. Jak szacują eksperci
UNESCO, co najmniej 100 tys. ludzi musi mówić danym językiem, aby był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Czasem można dość dokładnie podać datę śmierci języka,
która jest równoznaczna z datą śmierci ostatniego człowieka, który się nim posługiwał.
Uważa się, że ostatnia osoba mówiąca językiem kornickim, używanym do XVIII stulecia
w Kornwalii, zmarła w roku 1777. W 1898 roku zmarł prawdopodobnie ostatni użytkownik
języka dalmańskiego, w 1905 – ostatnia osoba pamiętająca język tasmański, a w roku 1992
zmarł w Turcji Tevfik Esenç, ostatni człowiek, który mówił językiem ubyskim. Próbuje
się wskrzeszać języki już wymarłe lub wymierające, ale skuteczność tego typu działań jest
bardzo mała. Przyczyn zanikania języków jest co najmniej kilka: 1. centralizacja życia
i globalizacja, 2. aspiracje kulturowe (posługiwanie się językiem „silniejszym” zapewnia
lepszy dostęp do dóbr kultury, pracy i osiągnięć cywilizacyjnych), 3. względy ekonomiczne,
4. wojny, kolonizacje i aneksje terytoriów podbitych (w przeszłości np. konkwista), 5. sama
struktura języka. Śmierć każdego języka sprawia, że ludzkość staje się coraz bardziej jednorodna, a tym samym uboższa kulturowo, poznawczo i mentalnie.
S Ł OWA K LUC Z OW E : języki wymarłe, języki mówione, zanikanie języków, ochrona
języka zagrożonego, przyczyny zanikania języków.

ON THE EXCTINSION OF THE LANGUAGES
The number of languages spoken by people on Earth has been shrinking for several hundred
years, and modern global civilization is accelerating this process. Over the past five centuries,
four to nine thousand languages have died out as a result of wars, mass murder of entire
nations and ethnic groups, migration and assimilation of national minorities. Scholars
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predict that by the end of the 21st century, half of today’s languages will have disappeared.
Over 80% of languages have no written, but only a spoken version, which is why a significant part of them will be forgotten, and linguists will not be able to examine and describe
them. Out of approximately 6,000 languages of the modern world, no more than 5% have
been described quite accurately, and for 15% we have only rudimentary descriptions.
In history, it happened quite unusually that the languages of great civilizations died out,
e.g. Sumerian (the language of the first great civilization in Mesopotamia) became dead
about 2,000 BC, and its successor – Akkadian (the language of the Babylonian and Assyrian
empires) died out about the middle of the first millennium BC. However, the languages
of small and very small communities are doomed to extinction, unless the government
of a given country introduces appropriate legal regulations and allocates sufficient funds
to protect the endangered language. According to UNESCO experts, at least 100,000 people
must speak a given language so that it can be passed down from generation to generation.
Sometimes the date of death of a language can be given quite accurately, which is the
same as the date of death of the last man who used it. It is believed that the last person
speaking the Kornic language, used until the 18th century in Cornwall, died out in 1777.
In 1898, probably the last user of the Dalmatian language died, in 1905 – the last person
remembering the Tasmanian language, and in 1992 Tevfik Esenç died in Turkey, the last
man who spoke the Ubi language. There are attempts to resurrect extinct languages, but
the effectiveness of this type of activity is very low. There are at least several reasons for
the disappearance of languages: 1. centralization of life and globalization, 2. cultural
aspirations (using a ‘stronger’ language provides better access to cultural goods, work
and civilization achievements), 3. economic causes, 4. wars, colonization and annexations
of conquered territories (in the past e.g. a conquest), 5. the language structure itself. The
death of each language makes humanity more and more homogeneous, and thus poorer
culturally, cognitively and mentally.
K E Y WO R D S : extinction of languages, spoken languages, language disappearance,
protection of an endangered language, causes of language disappearance.
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IRENA STAWOWY-KAWKA
UDZIAŁ MACEDOŃCZYKÓW W WOJNIE
DOMOWEJ W GR ECJI (1946–1949)
Wykorzystując dokumenty z archiwów: Narodowego Archiwum w Londynie (the National
Archives) i Państwowego Archiwum Republiki Macedonii w Skopiu (Državen Arhiv na Republika Makedonija), przedstawiono międzynarodowy aspekt problemu macedońskiego
podczas wojny domowej w Grecji oraz pokazano, że KPG rozpoczęła współpracę z oddziałami
macedońskimi dopiero po długich negocjacjach i przy uwzględnieniu warunków, które
odpowiadały komunistom greckim. Mimo że Macedończycy byli ich naturalnym sojusznikiem, to KPG (w obawie przed chęcią zjednoczenia Macedonii Egejskiej z istniejącą już
republiką macedońską w ramach federacji jugosłowiańskiej) narzucała oddziałom – NOF
– rygorystyczne rozwiązania dotyczące taktyki walki i dowodzenia.
S Ł OWA K LUC Z OW E : wojna domowa w Grecji, Macedonia Egejska, DAG, KPG.

THE PARTICIPATION OF MACEDONIANS
IN THE CIVIL WAR IN GR EECE (1946–1949)
The authoress of the article—referring to the documents derived from the National Archives
in London and the State Archives of the Republic of Macedonia in Skopje (Državen Arhiv
na Republika Makedonija)—presents the international aspect of the Macedonian issue during
the civil war in Greece. The reader of the article can learn the fact that The Communist
Party of Greece (CPG) did start the cooperation with Macedonian troops after long-drawn
negotiations. Moreover, the Macedonians had to accept the conditions set by the Greek
communists. Although the Macedonians were the natural ally of the Greek communists,
the CPG (for fear of the potential Macedonians’ desire to unite Aegean Macedonia with the
already existing Macedonian republic within the Yugoslav federation) put rigid conditions
to the Macedonian troops (National Liberation Front (НОФ, Narodnoosloboditelen front
— NOF) regarding the tactics and command of warfare.
K E Y WOR D S: civil war in Greece, Aegean Macedonia, DAG, CPG.
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MARIA WOJTAK
TYTUŁY Z PR ASY TR ADYCYJNEJ W ANALIZIE
GENOLOGICZNEJ I DYSKURSY W NEJ
Podstawowym założeniem analiz i interpretacji zawartych w artykule jest następująca
hipoteza: tytuły prasowe są zakorzenione w dyskursie, podlegają też jednak nie tylko
działaniu kodów gatunkowych (co pozwala mówić o tytułach typowych dla felietonów,
wywiadów czy reportaży), ale same funkcjonują jako gatunkowe schematy, ukonkretniające
się w wypowiedziach prasowych w formie zróżnicowanych aktualizacji. Schematyczność
i rekurencyjność sprzyjają, innymi słowy, powstawaniu konwencji, czyli typowego dla tytułów kodu gatunkowego, którego tekstowe realizacje tworzą barwną mozaikę wypowiedzi
redagowanych w taki sposób, aby były atrakcyjne dla czytelników.
S Ł OWA K LUC Z OW E : prasa, dyskurs prasowy, gatunek prasowy, tekst, tytuł.

TITLES FROM THE TR ADITIONAL PR ESS
IN THE GENR E AND DISCOURSE ANALYSIS
The basic assumption of analyses and interpretations contained in the article is the following hypothesis: press titles are rooted in the discourse, yet they are also subject not only
to the operation of genre codes (which permits talking about titles typical of feature articles,
interviews or reportages), but they themselves operate as genre schemes, materializing
themselves in press utterances in the form of multifaceted actualizations. Schematism and
recursiveness contribute, in other words, to the creation of conventions, i.e. a genre code
typical of titles, whose textual realizations create a colorful mosaic of utterances formulated
in such a way as to make them attractive to readers.
K E Y WOR D S: press, press discourse, press genre, text, title.
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KAZIMIERZ WOLNY-ZMORZYŃSKI
SZTUK A R EPORTAŻU WOJENNEGO
WEDŁUG MELCHIOR A WAŃKOWICZA
Reportaż wojenny według Melchiora Wańkowicza to dokumentacja faktów historycznych
ujęta w barwnym obrazie literackim, z wpisaną w tekst interpretacją semantyczną, przedstawiająca wielkie problemy epoki XX wieku – z jednej strony zagładę i okrucieństwo,
z drugiej, bohaterską walkę o zachowanie godności człowieka nawet w nieludzkich warunkach. Według Wańkowicza, reporter wojenny ma szybko docierać do źródeł, zabezpieczać
dokumenty, opisywać je, rozmawiać z bohaterami, ma prowadzić dokumentację fotograficzną
i filmową, zadbać o rzetelną korektę zebranych wypowiedzi uczestników zdarzeń, nadać
materiałom ostateczny kształt reportażu, będącego źródłem historycznym, ale zarazem
tekstem z literatury faktu.
S Ł OWA K LU C Z OW E : reportaż, reporter wojenny, bohater reportażu wojennego,
kompozycja.

THE ART OF WAR R EPORTAGE ACCOR DING
TO MELCHIOR WAŃKOWICZ
War reportage according to Wańkowicz is a documentation of historical facts in a colorful
literary image with a semantic interpretation inscribed in the text. It presents the great
problems of the twentieth century, as well as the heroic struggle for maintaining human
dignity even in inhumane conditions. According to Wańkowicz, a war reporter is to quickly
reach sources, secure documents, describe them, talk to heroes, conduct photographic
and film documentation, and ultimately give the message in a proper shape, so that the
text becomes non-fiction.
K E Y WOR D S: reportage, war reporter, hero of war reportage, composition.
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