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„Nic innego się za nimi nie kryje, 
tylko rzeczy”1. Rola słowa we 
„Wrońcu” Jacka Dukaja

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wroniec Jacka Dukaja, łączący w sobie konwencje prozy fantastycznej, literatury oni-
rycznej i baśni, poddaje się interpretacji z  jednej strony jako interesujący przykład 
artystycznej wizji stanu wojennego, z drugiej natomiast jako literacki głos na temat 
schematów kulturowych, ich kształtowania i  udziału w  konstruowaniu pamięci2. 
Dukaj odrealnia fabułę przy pomocy poetyki baśni oraz zabiegu fantastyczności ro-
zumianej jako gwałtowne przełamanie praw świata3. Oparta na tych założeniach 
narracja zarówno wpisuje się w stylistykę baśniową, operując schematami fabular-
nymi oraz uproszczeniami wynikającymi z konwencji, jak i realizuje założenia lite-
ratury fantastycznej, korzystając ze stosowanych przez nią mechanizmów. W efekcie 
powstaje wymykający się jednoznacznym kategoriom tekst, umiejscowiony pomię-
dzy pozornie lekką opowiastką dla dzieci a  zabarwioną horrorem, niepozbawioną 
intertekstualności groteską. Wydarzenie historyczne, do którego nawiązuje fabuła – 
stan wojenny, tu zrekontekstualizowany i sprowadzony do roli wątku w koszmarnym 
śnie – nie zostaje nazwane wprost ani określone jako prawdziwe. Przeciwnie: jego 
autentyczność rozmywa się, po pierwsze dzięki dziecięcej perspektywie, legitymizu-

1  J. Dukaj, Wroniec, Kraków 2009, s. 237.
2  Por. np. wywiad z  Jackiem Dukajem opublikowany w  Dużym formacie – J. Dukaj, Stan wojenny 

trzeba zrobić, wywiad przeprowadził W. Orliński, „Duży Format”, 05.09.2009. Na ten aspekt zwraca 
również uwagę wielu recenzentów i komentatorów powieści  – por. m. in.: M. Kobielska, Pamięć kul-
turowa jako konstrukcja. Adaptacje i przetworzenia „Wrońca” Jacka Dukaja, [w:] Opowiedzieć PRL, red. 
K. Chmielewska, Warszawa 2011; A. Madaliński, Stan wojenny w wersji pop, [on-line:] http://www.
dwutygodnik.com/artykul/611-stan-wojenny-w-wersji-pop.html, [08.08.2014]; P. Sterczewski, Du-
kaj i krytycy robią stan wojenny. O „Wrońcu” i wokół „Wrońca”, „Polisemia” 2010 nr 3, [on-line:] http://
www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-3-2010-3/dukaj-i-krytycy-robia-stan-wojenny-
o-wroncu-i-wokol-wronca, [08.08.2014] i  inni. Z uwagi na to właśnie szczególne zainteresowanie 
badaczy w niniejszym artykule ta ścieżka interpretacji zostaje odsunięta na dalszy plan.

3  A więc w zgodzie z pojawiającą się u wielu teoretyków definicją tego pojęcia. Por. np. R. Caillois, Od baśni 
do science-fiction, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967 („cud staje się w niej niebezpieczną 
agresją, podważającą stabilność świata, którego prawa uważane były dotąd za nieodwracalne i niewzruszone” 
– s. 33); A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science-fiction, Warszawa 1980 („pojawienie się fantastyki 
w utworze to przełamanie ustalonych wcześniej w tekście praw świata przedstawionego” – s. 21) i inni.
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jącej niezrozumienie i hiperbolizacje, po drugie zaś poprzez zastosowanie kompozycji 
szkatułkowej i motywu snu, w który zapada chory chłopiec i w którym pojawienie się 
Wrońca sygnalizuje wprowadzenie rejestru fantastycznego. Dodatkowym sygnałem 
sugerującym nierzeczywistość jest również pierwsze zdanie powieści: „Posłuchajcie, 
to nie zdarzyło się naprawdę”4.

Wprowadzenie dziecka jako głównego bohatera, którego punkt widzenia jest je-
dyną dostępną czytelnikowi wizją świata przedstawionego, wiąże się więc z odreal-
nianiem świata i uprawomocnianiem baśniowej konwencji. Tego typu postać repre-
zentuje figurę przybysza, częstą w tekstach kultury przynależących do nurtu szeroko 
rozumianej fantastyki. Zwykle funkcję tę pełni bohater pochodzący z miejsca lub 
czasu innych niż miejsce i  czas akcji lub innego rodzaju zewnętrzny obserwator5. 
Taki zabieg konstrukcyjny generuje dodatkowo możliwość zastosowania do opisu 
świata języka dziecięcego – bogatego w neologizmy, charakteryzującego się specyficz-
ną składnią i operującego nietypowymi w polszczyźnie ogólnej mechanizmami. Jest 
to szczególnie istotne z uwagi na to, jaką rolę w powieści Dukaja odgrywają mowa, 
pismo, opowieści i  słowa w ogóle – Wroniec wykracza poza ramy typowej lingwi-
stycznej stylizacji, kierując się raczej w stronę całościowego językowego obrazu świa-
ta dziecka. Zbadanie i interpretacja tych aspektów utworu Dukaja, które wiążą się 
z zagadnieniem języka, słowa i mowy mogą więc wprowadzić dodatkowy kontekst, 
umożliwiający poszerzenie odczytania całości utworu6.

O  szczególnej roli słowa we Wrońcu świadczyć może chociażby liczba użytych 
w powieści wyrazów, które powstały poprzez modyfikację różnych elementów znaku 
językowego: warstwy znaczeniowej lub warstwy brzmieniowej czy wizualnej – a więc 
tych słów, które wydają się czytelnikowi niestandardowe i obce. Tę liczną grupę moż-
na podzielić na kilka podgrup: będą to neologizmy i neosemantyzmy, formy wyrazo-
we wyróżniające się zapisem (szczególnie te pisane wielką literą), a także takie, które 
w sposób oczywisty nawiązują do konwencji baśniowej. Wszystkie te wyrazy składają 
się na specyficzny słownik Wrońca, silnie zakorzeniony w mowie dziecięcej.

Licznie występujące w utworze Dukaja neologizmy i neosemantyzmy sygnalizują 
działanie dziecięcej wyobraźni, próbującej objaśnić w wykonalny dla siebie sposób 
niezrozumiałe przedmioty i  sytuacje, które Adaś zmuszony jest obserwować7. To 
proces typowy dla tak zwanego etapu swoistej mowy dziecięcej – tworzone w tym 
okresie analogiczne formacje słowotwórcze stanowią egzemplifikację zmysłu obser-
4  J. Dukaj, Wroniec…, s. 7.
5  Por. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Warszawa 2009, s. 35.
6  Niniejszy artykuł nie pretenduje bynajmniej do miana analizy językoznawczej; tekst ma na celu 

raczej potraktowanie języka Wrońca jako elementu poddającego się interpretacji i  równocześnie 
umożliwiającego poszerzenie kontekstu odbioru całości utworu. Tego rodzaju – bardziej funkcjo-
nalne niźli strukturalne – podejście skutkować będzie ograniczeniem skonkretyzowanych analiz 
słowotwórczych na rzecz rozważań o szerszym, bardziej ogólnym charakterze.

7  Por. M. Kobielska, „Dlaczego dzieci muszą żyć między Tajemnicami, Strachami i potworami?” Pamięć 
o stanie wojennym we „Wrońcu” Jacka Dukaja, [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesiń-
ska, J. Wróbel, Kraków 2011, ss. 90‒91.  
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wacji i  zdolności poznawczych8. We Wrońcu te neologizmy dziecięce tworzone są 
niejako na dwa sposoby. Część z nich to wyrazy powstałe w wyniku połączenia czy 
zmodyfikowania znanych już słów lub poprzez przekształcenie źle usłyszanego oraz 
niezrozumianego wyrazu i powtarzanie go w zmienionej, błędnej formie. W świecie 
widzianym – czy też śnionym – przez Adasia występują więc: przewrotnie zły „Mi-
łypan” (w  liczbie mnogiej: „Milipanci”), „Enesy”, których miano wywodzi się od 
rozwinięcia niezrozumiałego dla dziecka skrótu od „nieznanych sprawców” i „Bube-
ki” – symbolizujące oczywiście pracowników Urzędu Bezpieczeństwa. Ci źli bohate-
rowie prześladują „bywateli”, a także „Pangłowców” – punkowców, którzy mieli „na 
głowach wielkie czuby, gwiazdy, płomienie, korony, drzewa i  fontanny”9. Dziecię-
cym przekształceniom podlegają również – jakby niedosłyszane bądź niezapamiętane 
i przez to przekręcone – nazwy otaczających przedmiotów i określenia sytuacji czy 
stanów: Miły pan mówi o „papragrafach”, w szpitalu matka Adasia i jego siostrzyczki 
podłączona jest nie do aparatury, a do „papratury”, a napis „remanent” na kartce 
powieszonej na drzwiach sklepu zostaje odczytany jako „relament”. Słowa ze świata 
dorosłych zlewają się w umyśle chłopca w zbitki, które wydają się podobne do bazo-
wych wyrazów, a skoro tak, to w wyobraźni dziecka mogą je efektywnie zastąpić. Wy-
starczającym argumentem przemawiającym zmianą oryginalnego słowa w neologizm 
zdaje się być wspominany przez Jeana Piageta synkretyzm słowny: „myśl przenosi się 
od całości do szczegółów, od synkretyzmu do analizy, a nie w kierunku odwrotnym”10 
– a więc wystarczy na przykład brzmieniowe podobieństwo, by uznać dwie nazwy za 
odpowiednie do opisu tego samego desygnatu.

Mniej liczne są natomiast w słowniku Wrońca słowa utworzone za pomocą metod 
bardziej typowych dla tradycyjnego słowotwórstwa: poprzez świadome i zamierzo-
ne konstruowanie derywatów11. Jeżeli już tego rodzaju wyraz powstaje – przykład 
stanowić tu mogą terminy „Oporny” i „Oporniejszy” – budowany jest nie poprzez 
proste skojarzenie, a w wyniku kilkuetapowego procesu myślowego. Opornik no-
szony w klapie marynarki stanowiący symbol opozycjonistów zostaje skojarzony ze 
słowem „opór”, od którego buduje się przymiotnik wykorzystywany w funkcji tytu-
łu lub nazwy. Zamiast słów powstałych w wyniku modyfikacji wyrazu źródłowego 
przez dodanie afiksu lub sufiksu, pojawiają się więc takie skonstruowane w sposób 
bardziej skomplikowany. Ostatecznie Wroniec nie jest przecież dokładnym zapisem 
dziecięcej opowieści, a literacką interpretacją opartą o próbę odtworzenia mechani-
zmów obserwowania, rozumienia i  zapamiętywania: dlatego też niektóre neologi-
zmy oscylują więc na granicy pomiędzy realistyczną mową dziecka, a typowymi dla 

8  Por. M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne” 1971,  
t. 21, passim.

9  J. Dukaj, Wroniec…, s. 103.
10  J. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, tłum. J. Kołudzka, Warszawa 2005, s. 130.
11  Por. I. Lubińska, Neologizmy dziecięce ‒ wynik nieporadności językowej czy objaw geniuszu?, „Aspekty” 

2004, nr 3 (22), [on-line:] http://www.bialystok.edu.pl/szcen/archiwum/aspekty/aspekty_3_22_ 
2004/art05.htm, [25.07.2014].
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dorosłych użytkowników języka grami słownymi. Wyrazistym tego przykładem jest 
chociażby „potwarzysz” zastępujący we Wrońcu „towarzysza”. Przekształcenie istnie-
jącego wyrazu w – podobny brzmieniowo – neologizm jest jasnym nawiązaniem do 
słowa „potwarz”, które nie funkcjonuje raczej w dziecięcym słowniku, ale mogłoby 
posłużyć jako nieco przypadkowa, niezrozumiała podstawa nowej nazwy. Przykład 
ten jest kolejnym argumentem przemawiającym za niejednoznacznością kwestii pla-
nowanego czytelnika Wrońca – mimo że składnia, forma wydania, a także ogólny za-
rys fabuły sugerują, że miałaby to być powieść dla dzieci, niektóre gry słowne, w tym 
wspomniany „potwarzysz” prawdopodobnie nie zostałyby przez młodszego odbiorcę 
w pełni odczytane.

Bardzo często pojawiają się natomiast we Wrońcu niezwykle plastyczne i wyraziste 
opisy słów stanowiących w języku ludzi dorosłych terminy abstrakcyjne lub metafo-
ryczne. Zostają one udosłownione, odarte ze znaczeń przenośnych. Myślenie postępuje 
więc w  tym przypadku nie od wyobrażenia do słowa, które miałoby je nazwać, ale 
kierunku przeciwnym: od zasłyszanego słowa do dosłownego wyobrażenia desygnatu. 
„Szpicel” to „człowiek w czarnym płaszczu z pięciometrową igłą anteny wyrastającą ze 
szczytu czaszki”12. Z kolei „Podwójny Agent” zinterpretowany zostaje jako ktoś, kto 
podwaja wymawiane słowa i dzięki temu możliwe jest zdemaskowanie go:

- Dlaczego ten pan jest taki podwójny? – Adaś zapytał pana Jana.
- Co ty opowiadasz?
- Wszystko robi podwójnie i mówi podwójnie.
Pan Jan zmarszczył brwi, wzruszył ramionami.
Ale zaraz palnął się w czoło.
- Mamy pod nosem Podwójnego Agenta!
- Podwójnego Agenta?
- Agent, widzisz, to ten, co działa. Ty działasz, mały, ja działam. Ale każdy za siebie, dla 
siebie. A są Agenci Podwójni: oni działają i w swoim, i w czyimś imieniu. Jawnie i w se-
krecie. Tak i owak. Na prawdę i na kłamstwo. Że w prawo, a w lewo. Niby to, a tamto13.

Na szczególną uwagę zasługują również te wyrazy, które zyskują w śnie Adasia nowe 
znaczenie poprzez skojarzenie ich z istotami żywymi. „Suki”, oznaczające przenośnie sa-
mochody policyjne, zostają zrozumiane niemetaforycznie, jako zwierzęta. Z kolei „GAZ” 
w dziecięcej wyobraźni ulega ożywieniu i przekształca się w straszliwego potwora: 

GAZ zbliżał się z każdą sekundą. Rozdziawił szarą paszczę, nadął policzki, wybałuszył 
bulwiaste ślepia. Siedem okrągłych brzuchów GAZ-u  spiętrzyło się falami, blokując 
całą szerokość ulicy i skrzyżowanie14. 

Do tak wydzielonej kategorii można zaliczyć pośrednio również słowo „Wro-
niec”, w oczywisty sposób powiązane z powszechnym w okresie stanu wojennego 
12  J. Dukaj, Wroniec…, s. 25.
13  Ibidem, s. 31.
14  J. Dukaj, Wroniec…, s. 49.
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przedstawieniem wrony – taki motyw pojawia się w większości zarówno wizualnych, 
jak i słownych karykatur odnoszących się do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowe-
go. W świecie Adasia asocjacja ta ulega dalszym modyfikacjom: drapieżny ptak staje 
się Wrońcem – głównym antagonistą Adasia i sprawcą, a równocześnie personifikacją 
panującego wokół zła15. Na podobnej zasadzie funkcjonuje „Złomot”, którego nazwa 
– zbudowana w oparciu o skrót ZOMO – staje się mianem kolejnego z zagrażających 
bohaterom potworów. Zarówno „Suki” i „GAZ”, jak i „Wroniec” i „Złomot” są więc 
nazwami-imionami wrogów Adasia stworzonymi na podobnej zasadzie: poprzez in-
terpretację najbardziej dosłownego znaczenia zasłyszanego – prawidłowo lub błęd-
nie – słowa lub poprzez zabawę językową koncentrującą się wokół niego. Pierwsze 
z określeń powstało poprzez dosłowne zrozumienie wyrazu używanego powszechnie, 
drugie – poprzez próbę logicznego zinterpretowania słowa zasłyszanego w kontekście 
sugerującym atak jakiejś istoty ożywionej („Wszyscy już uciekali. – GAZ! – krzyczeli. 
– GAZ!”16), zaś dwa ostatnie – w wyniku ciągów skojarzeń wychodzących od skrótów 
funkcjonujących w  języku dorosłych oraz w  związku z  usiłowaniem dookreślenia 
i wyobrażenia sobie wroga jako konkretnej, materialnej i żywej istoty.

Niezwykle częste są we Wrońcu modyfikacje grafii, zwłaszcza zapisywanie wyra-
zów pospolitych wielką literą. Pisownia taka dotyczy większości terminów powiąza-
nych ze światem dorosłych, a konkretniej: z tymi jego aspektami, które dotyczą sfer 
innych niż bezpieczna, oswojona przestrzeń rodzinnego domu Adasia. Na drodze 
bohatera pojawiają się więc między innymi: „Ramki”, „Napisy”, „Podpisy”, „Pieczę-
cie”, „Pieniądze”, „Elektronika”, „Sygnały”, „Komisariat”, „Zaplecze”, „Komunika-
ty”, „Pozycje”, „Wiadomości”, „Radio” i wiele innych. Zapisane w ten sposób słowa 
budzą wrażenie obcości, ale równocześnie zwiększa się ich symboliczne znaczenie. 
Z pospolitych wyrazów urastają do rangi swoistych nazw własnych, podkreślających 
istotność desygnatów. Niekoniecznie wiąże się z tym faktyczny wzrost semantyczne-
go potencjału: dla Adasia poszczególne opisywane w ten sposób przedmioty, czyn-
ności czy zjawiska pozostają zwykle przede wszystkim niezrozumiałe i wymagające 
traktowania z ostrożnym dystansem. Niejednokrotnie zapisywane wielką literą słowa 
określają przedmioty obdarzone szczególną mocą lub spełniające funkcję magicznego 
środka17: jest tak na przykład w przypadku „Dowodu Osobistego”, „Dokumentów”, 
a szczególnie „Ameryki”, która we Wrońcu zostaje sprowadzona do roli silnie zsym-
bolizowanego artefaktu pomagającego pokonać wroga.

Uwidocznione we Wrońcu mechanizmy tworzenia nowych słów i nowych znaczeń 
słów już istniejących bądź wyraźnie nawiązują do tych typowych dla mowy dziecka, 
bądź to hiperbolizują je (w przypadkach, gdy nowe wyrazy oparte są na zrozumiałych 
raczej dla dorosłego grach słów). Artystyczna wizja stanu wojennego jako dziecięcego 

15  Na uwagę zasługuje również zastosowanie do zbudowania nazwy „Wroniec” sufiksu –ec, stylistycz-
nie nacechowanym, bo mogącym sugerować intensyfikację czy hiperbolizację podstawy słowotwór-
czej. Por. np. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001, s. 61.

16  J. Dukaj, Wroniec…, s. 48.
17  Por. W. Propp, Morfologia bajki¸ tłum. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 212 i n.
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snu zbudowana jest w dużej mierze w oparciu o te właśnie modyfikacje językowe. 
Są one oczywiście nieprzypadkowe i możliwe jest zinterpretowanie ich inaczej niż 
tylko jako elementów literackiej fantazji czy próby dodania powieści stylistyczne-
go kolorytu. Język, za pomocą którego dokonuje się opis świata widzianego oczami 
Adasia, w wyraźny sposób odzwierciedla wrażenie braku zrozumienia obserwowanych 
i doświadczanych zjawisk. Zastana sytuacja staje w sprzeczności z potrzebą wyjaśniania 
wszystkiego i uzasadniania za wszelką cenę, którą Piaget wskazuje jako jeden z typo-
wych elementów mowy dziecka oraz podstawowych mechanizmów napędzających jej 
rozwój18. Świat Wrońca przepełniony jest nieznanymi chłopcu postaciami i zjawiskami, 
które budzą w nim lęk i zaskoczenie, a ponieważ nowe elementy pozostają dla głów-
nego bohatera albo nienazwane, albo nazwane niezrozumiale, potrzeba nowych termi-
nów na ich określenie. Adaś konstruuje je więc na drodze własnych skojarzeń, opierając 
się na dosłownościach i urywkowych, zasłyszanych informacjach19. Wittgensteinowska 
formuła mówiąca, że „granice mego języka są granicami mojego świata”20 znajduje tu 
swoje wyraźne odbicie: tylko to, co ujęte zostaje w znanym podmiotowi języku, ten 
sam podmiot może uznać za „swoje”. Poszerzanie granic języka skutkuje zaś poszerza-
niem granic poznanego i zrozumianego – a przynajmniej oswojonego – świata.

Tego rodzaju oswajanie przy pomocy języka elementów rzeczywistości, które 
w  szczególny sposób mogłyby zaburzyć sprawne funkcjonowanie podmiotu, kie-
rować może również w stronę kategorii zaczerpniętych z filozofii Jacques’a Lacana. 
Adasiowe poruszanie się po świecie dorosłych to również poruszanie się w przestrzeni 
tego, co francuski psychoanalityk nazwał rejestrem czy też porządkiem symbolicz-
nym – a więc sferą działania praw, zakazów i nakazów oraz silnie ustrukturyzowa-
ną siecią powiązanych ze sobą i wzajemnie się przenikających znaczących. Porządek 
symboliczny jest zewnętrzny i  autonomiczny wobec podmiotu, istnieje też przed 
nim – a więc podmiot zmuszony jest wejść w niego i nauczyć się sprawnego w nim 
funkcjonowania21. Podstawowym narzędziem, w którym Symboliczne objawia swo-
je działanie, jest mowa – i  ten aspekt szczególnie mocno uwypuklony zostaje we 
Wrońcu. Porządek symboliczny nie jest jednak nigdy wystarczający do opisania praw-
dziwego kształtu rzeczywistości. Niemożliwe jest wyrażenie za jego pomocą tego, co 
mieści się w rejestrze wyobrażeniowym (a więc między innymi wizji podmiotu na 
temat jego samego i otaczającego go świata), nie pomaga również zaadaptować i zro-
zumieć Realnego, czyli tego, co w skrajny sposób wymyka się symbolizacji. Słowne 
innowacje Adasia można postrzegać jako próbę odnalezienia się w porządku sym-
bolicznym – wyrazy tworzone przez chłopca nawiązują do tych wykorzystywanych 
przez dorosłych użytkowników języka. Stanowią też efekt próby symbolizacji niezro-
zumiałych zjawisk, które mają stać się oswojone do tego stopnia, by nie przezierała 

18  J. Piaget, op. cit., s. 140.
19  Por. M. Kobielska, Dlaczego dzieci..., s. 90. 
20  „ Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt” – L. Wittgenstein, Tractatus Logico-

Philosophicus, transl. C. K. Ogden, London 1922, s. 150.
21  Por. J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, tłum. J. Waga, Kraków 2014, s. 17.
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spod nich nie do końca pojmowalna dla ludzkiego umysłu prawda o rzeczywistości. 
Uniwersalny, jak mogłoby się zdawać, system języka, okazuje się w przypadku Adasia 
niewystarczający i dodatkowo komplikujący postrzeganie – chłopiec musi bowiem 
nie tylko radzić sobie z tym, co obserwuje i unikać materialnych niebezpieczeństw, 
lecz również poruszać się w  labiryncie nieznanych słów, które stanowią dla niego 
puste semantycznie i podobne do siebie skorupy. 

Uczestnictwo Adasia w – uwidaczniającym się między innymi poprzez język – 
świecie dorosłych jest niepełne. Niedoskonałe jest także jego funkcjonowanie w re-
jestrze symbolicznym. Uwidacznia to liczba nowych wyrazów, które wprowadza do 
swojego systemu językowego i nowych znaczeń, które przypisuje wyrazom znanym, 
ale też sposób, w jaki postrzega te słowa i zdania, z którymi styka się w mowie lub 
piśmie. Jak pokazały niektóre z omówionych wyżej przykładów lingwistycznej in-
wencji, Adaś z trudem przyswaja elementy języka mające charakter abstrakcyjny lub 
– z punktu widzenia zasad gramatyki – niepoprawny22. Sposób postrzegania chłopca 
i  jego interpretacja zasłyszanych lub zauważonych słów, zwrotów i wyrażeń świad-
czą także o  tym, że nie używa on w pełni efektywnie tych struktur, które dorosły 
rodzimy użytkownik języka postrzega jako naturalne. Są to – obok omawianych już 
wyrażeń metaforycznych – na przykład skrótowce czy funkcjonujące w przestrzeni 
publicznej nazwy własne. Zetknąwszy się z nimi, Adaś odbiera je w sposób dosłow-
ny, próbując nadać im znaczenie na podstawie własnego luźnego skojarzenia. Dzieje 
się tak w przypadku wspomnianych wyżej „Bubeków” i  „Enesów”, ale też między 
innymi wtedy, gdy bohater Wrońca odczytuje napisy na szyldach i budynkach. „Spo-
łem” potraktowane przez niego zostaje jako ekwiwalent czasownika „spałem” i zin-
terpretowane jako określenie stanu: „To prawda, sklep przyznawał już na szyldzie: 
SPAŁEM”23. Tego rodzaju drobne przeinaczenia i nieporozumienia z jednej strony 
świadczą o  niedostatecznym operowaniu językiem dorosłych, z  drugiej natomiast 
obrazują nieprzystawalność elementów porządku wyobrażeniowego do pozornie im 
odpowiadających słów funkcjonujących w rejestrze symbolicznym. Adaś porusza się 
w  świecie przedstawionym we Wrońcu jak przybysz, przedstawiciel obcej kultury, 
w  sporym stopniu niezakorzeniony w  otaczającym go Symbolicznym. Wrzucony 
w nową sytuację, zmuszony jest do poznania odmiennych reguł rządzących otacza-
jącą go rzeczywistością i  interpretowania elementów językowych, które zrozumiałe 
są tylko na tyle, na ile ich zrozumienie umożliwia pewien uniwersalny mechanizm 
przyswajania języka, a więc dążenie do funkcjonowania w porządku symbolicznym. 
Jednakże, zgodnie z refleksją Lacana, narzędzia rejestru symbolicznego nigdy nie są 
w stanie w pełni wyrazić prawdy o rzeczywistości; „istnieje pewien obszar realnego,  

22  „[…] dziecko ma do dyspozycji ubogi i ułomny zasób danych – znaczna część słyszanych przez nie 
wypowiedzi to zdania niegramatyczne”. K. Rosner, Teoria języka i umysłu ludzkiego Noama Chom-
sky’ego i  jej interdyscyplinarna doniosłość, [w:] Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej, t. 1,  
red. K. Rosner, Warszawa 1995, s. XIV.

23  J. Dukaj, Wroniec…, s. 59.
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który nam umyka”24. W świetle tak daleko idących skojarzeń, które generuje lektura 
Wrońca, pokusić się można o rozszerzenie interpretacji postaci Adasia. Mógłby on 
już nie tylko być przekaźnikiem schematycznie rozumianego sposobu pojmowania 
właściwego dziecku, które przeżywa historyczne, traumatyzujące wydarzenia, stające 
się w jego wyobraźni i pamięci zlepkiem własnych doświadczeń i kulturowo wygene-
rowanych klisz; uprawomocnione stałoby się też postrzeganie jego losów jako paraleli 
funkcjonowania podmiotu, jednostki ludzkiej, narażanej na bezustanne plątanie się 
w sieci znaczących, które jedynie coraz bardziej oddalają ją od istoty rzeczywistości, 
zamiast do niej przybliżać.

Znajdują się we Wrońcu również takie słowa i ich zbitki, które nawiązują w wyraźny 
sposób do konwencji baśni; są to w szczególności rymowane i zrytmizowane określenia 
bohaterów i przedmiotów – „Wojacy-Wroniacy”, „Maszyna-Szarzyna” czy „Puchacze-
-Słuchacze” – skonstruowane na podobnej zasadzie jak na przykład znane z baśni „kije 
samobije”. Do tej kategorii zakwalifikować można także wymyślane przez Adasia nazwy 
przedmiotów, które wydają się efektem skojarzenia widzianej rzeczy z obrazami zapamię-
tanymi z opowieści dla dzieci: na przykład „czarcie kotły”, którymi stają się w wyobraźni 
chłopca stojące na ulicach koksowniki. Ta wyczuwalna baśniowość zwraca uwagę na 
fakt, że słowo we Wrońcu służy nie tylko do próby opisywania i oswajania rzeczywisto-
ści – pełni też wyraźnie funkcję magiczną. Adaś za pomocą języka stara się wpływać na 
otaczający go świat i podporządkowywać go swojej woli; jego zachowania to uproszczo-
ne rytualne akty mowy25. Uwięziony w kolejce do sklepu, która staje się pułapką bez 
wyjścia, bohater Wrońca uwalnia się, odstępując komuś swoje miejsce. Decyzja ta ulega 
jednak uprawomocnieniu dopiero wtedy, gdy Adaś odwraca wypowiadane przez ota-
czających go dorosłych słowo „Pantuniestał” w, pełniące funkcję zaklęcia, „Pantustał”.

W dziecięcej wyobraźni również funkcjonowanie aparatu państwowego i formal-
ności urzędowe nabierają charakteru magicznego. Zostają one skojarzone z  tajem-
niczymi rytuałami, których działanie uzależnione jest od spełnienia konkretnych 
warunków, które związane są z koniecznością użycia określonych słów, gestów i re-
kwizytów26. Adaś porusza się swobodnie po świecie Wrońca dzięki „przepustce”, bę-
dącej kartką z zapisanym na maszynie jego imieniem; później sporządza dla swoich 
bliskich podobne „dokumenty”, używając znalezionych druków urzędowych. Po-
wodzenie takiego przedsięwzięcia jest możliwe dzięki zapisaniu imienia lub nazwy 
jednoznacznie – w opinii Adasia – identyfikującej daną osobę oraz użyciu maszyny 
do pisania, która, jako narzędzie wykorzystywane przez urzędników, umożliwia legi-
tymizację tego, co znajduje się na papierze:
24  J. Lacan, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., 

Warszawa 2013, s. 15
25  Por. np. A. Engelking., Rytuały słowne w  kulturze ludowej. Próba klasyfikacji, „Język a  kultura”,  

t. 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, ss. 75−76; rytuał słowny polega na 
kontakcie ze sferą sacrum poprzez mówienie, dzięki czemu osiągnięty zostaje pewien założony sku-
tek; jednakże „nie chodzi tutaj o obiektywną realność skutków; moc sprawcza rytualnych aktów 
mowy jest realną subiektywnie (w obrębie światopoglądu mitycznego)”. Ibidem, s. 84.

26  Por. ibidem, s. 76.
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Przygryzając język, wkręcił w maszynę kartkę papieru. Tu wszystkie kartki były kartka-
mi Oficjalnymi. Miały Ramki, Nadpisy, Podpisy, Pieczęcie, Nadruki, Znaki i Symbole. 
Adaś z wielkim przejęciem naciskał klawisze. TATA. Wkręcił drugą kartkę. MAMA. 
I trzecią. SJOSTRA. I czwartą. BABCJA. I piątą. WUJEK. Pomyślał i wkręcił kolejną. 
PAN BETON27.

Mimo że przypomina to zabawę w udawanie, w której dostępny dziecku przedmiot 
symbolizuje wybrany element ze świata dorosłych, tego rodzaju dowody tożsamości 
okazują się wystarczające. Łącząc w sobie niezrozumiałe z punktu widzenia dziecka ce-
chy dokumentu urzędowego28 oraz szczególną, magiczną rolę imienia lub nazwy, mogą 
w odpowiednim kontekście zafunkcjonować w roli magicznych rekwizytów:

Adaś stanął na palcach i pokazał Milipantowi papiery Oficjalne.
- Przyszliśmy do babci, proszę pana. I wujka. I siostry. Małej.
Miłypan zgarbił się nad dokumentami.
Przeczytał. Wyprostował się. Zasalutował.
- Tędy, bywatele29.

Ostateczna konfrontacja Adasia z Wrońcem również wiąże się ze słowami – i po-
nownie są to słowa w postaci pisanej. Chłopiec staje przed wrogiem po zapisaniu na 
ścianie czarnym piórem zaklęcia „WRONIEC KONIEC” – ta, ponownie nawiązu-
jąca do baśni, formuła otwiera przed Adasiem drogę nie tylko do starcia z potwo-
rem, lecz również do zrozumienia. Dostrzega on szczególną rolę, jaką pełni w świecie 
przedstawionym słowo, pisanie i opowieść. Ojciec, kilka scen wcześniej zastany przy 
„wyczytywaniu książek na szaro”, a więc przy usuwaniu tego, co zostało wcześniej 
zapisane – prawdy? historii? wolnej, nieocenzurowanej twórczości? – jawi się jako 
potężny władca Słowa, a przez to – niemalże władca świata, śmiertelne zagrożenie dla 
chcącego niepodzielnie panować Wrońca. Ten dar dziedziczy po nim syn, który już 
wcześniej ujawnia swój talent do odwracania destrukcyjnego działania Maszyny-Sza-
rzyna; opowieści rozbudzają w słuchaczach – zarówno dzieciach, jak i ich rodzicach 
– nadzieję i chęć do życia: „im dłużej słuchali, tym mniej i mniej szarzy się robili”30. 
Opowiadanie pełni więc – podobnie jak słowa-zaklęcia – funkcję niemal magiczną, 
umożliwiając odwrócenie skutków działania złych mocy. Snute przez Adasia opo-
wieści mają jednakże również wyraźny aspekt terapeutyczny, kojący. Opowiadana jej 
siostrzyczce bajka ma odwrócić uwagę dziecka od dziejących się wokół wydarzeń; jej 
istotną cechą jest – z punktu widzenia dorosłego absurdalne i alogiczne – szczęśliwe 
zakończenie: Jaś i Małgosia unikają zjedzenia przez Babę Jagę dzięki temu, że Jaś 
miał „bombę pantomową” i odkurzacz, za pomocą których pokonał złą czarownicę. 
To narracja bardzo bliska tym, które konstruują dzieci: skrócona, obfitująca w nagłe 

27  J. Dukaj, Wroniec…, s. 
28  Por. M. Kobielska, Dlaczego dzieci…, s. 93.
29  J. Dukaj, Wroniec…, s. 
30  Ibidem, s. 109.
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zwroty akcji, łącząca elementy ze świata baśniowego oraz wyolbrzymionego lub zmo-
dyfikowanego przez wyobraźnię świata rzeczywistego. Siostrzyczka Adasia oczywiście 
nie jest w stanie prawie nic z takiej bajki zrozumieć – faktycznym odbiorcą opowieści 
jest jednak także sam chłopiec; „sprawozdawca mówi sam do siebie, nie troszcząc 
się o słuchacza”31, zauważa Piaget, analizując rozmowy między dziećmi. Ten swoisty 
egocentryzm typowy dla mowy na pewnym etapie jej rozwoju, w przypadku Ada-
sia dodatkowe ukorzenienie znajduje w autoterapeutycznej funkcji opowieści. Do-
powiadanie pozytywnego zakończenia bajki to rodzaj myślenia magicznego – wiara 
w  sprawczą moc opowieści towarzyszy Adasiowi nieodmiennie i  niejednokrotnie 
okazuje się słuszna: mówienie o Czapce Niewidce pozwala przedostać się potajem-
nie do siedziby Wrońca, a kolejna historia umożliwia odnalezienie właściwej drogi 
w  labiryncie korytarzy w  budynku. Konstruowanie opowieści i  włączanie swoich 
aktualnych wrażeń i  poczynań w  zawoalowanej formie w  budowaną narrację od-
wzorowującą schematy baśni pozwala Adasiowi na wpisanie własnego doświadczenia 
w uniwersalne schematy, które – jako element porządku symbolicznego – dają po-
czucie obiektywizacji i otwierają drogę do oswojenia tego, co traumatyczne. To typo-
wy mechanizm podmiotu dotkniętego traumą – ujmowanie doświadczenia w ramy 
opowieści pozwala spojrzeć na nie z  zewnątrz. Jak stwierdza Dominick LaCapra: 
„Narracja pomaga […] przepracować symptomy posttraumatyczne w teraźniejszości 
w  sposób, który daje szansę przyszłości”32. Trauma to przecież to, co wymyka się 
symbolizacji – a więc to, co zsymbolizowane, traumą już nie jest33. W sytuacji Adasia 
takie podejście skutkuje dodatkowo wiarą w zdolność zmieniania rzeczywistości za 
pomocą opowieści: jeżeli coś zostało nazwane i opisane, zyskuje się nad tym władzę, 
a przenosząc obserwowaną rzeczywistość do świata baśni, podmiot opowiadający sta-
je się bajarzem, w którego rękach pozostaje dalszy tok historii.

Ostatecznie jednak takie przekonanie okazuje się złudne. Wyrażona przez Pana 
Betona wątpliwość („Tobie się wydaje, że to taka bajka. […] Że musi się skończyć 
szczęśliwie. Nie musi”34) znajduje swoje potwierdzenie w  najdobitniejszy sposób 
wtedy, gdy Adaś – mimo bajki o Różdżce-Odwracajce, zdolnej zmieniać złą prze-
szłość – nie jest w stanie uratować wujka podległego władzy Wrońca. Opowieść za-
wodzi, magia słowa przestaje działać – spod pozornie szczelnej warstwy zbudowanej 
przez chłopca sieci słów-symboli na nowo przeziera trauma Realnego. W szeregu co-
raz bardziej onirycznych scen walki Adasia z Wrońcem zostaje zanegowana nawet na-
dzieja na możliwość użycia języka jako narzędzia do opisu własnego doświadczenia. 
Dziecięcy bohater w zamian za uwolnienie ojca i powrót do rzeczywistości sprzed 

31  J. Piaget, op. cit., s. 105.
32  D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, tłum. K. Bojar- 

ska, Kraków 2009, s. 158.
33  Maria Kobielska, odwołując się do założeń Agaty Bielik-Robson i Julii Kristevej, interpretuje ten 

zabieg jako „tłumacząco-oddzielający filtr, pozwalający podmiotowi na ustrukturowanie, uporząd-
kowanie, zrozumienie i zapamiętanie doświadczeń”. M. Kobielska, Dlaczego dzieci…, s. 87.

34  J. Dukaj, Wroniec…, s. 186.
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traumatyzujących zdarzeń wyrzeka się wszelkiej mocy związanej ze słowem. Wyrzuca 
pióro i drze kartki – pozbywa się potężnych artefaktów – i zawiera układ z Wrońcem, 
który w ostatecznej klątwie-ostrzeżeniu przepowiada jego przyszłość:

NIKT JUŻ NIE DA CI WIARY. CHOĆBYŚ MÓWIŁ I MÓWIŁ, PISAŁ I PISAŁ. TY 
TEŻ NIE UWIERZYSZ. […] SŁOWA BĘDĄ BRZMIAŁY JAK SŁOWA. PRZEJRZYSZ 
JE NA WYLOT. NIC INNEGO SIĘ ZA NIMI NIE KRYJE, TYLKO RZECZY35.

Można więc podejrzewać, że dla Adasia nie ma nadziei na ucieczkę od traumy w narrację.. 
Alternatywą pozostaje wyparcie – zapomnienie, odrzucenie traumatyzujących wspomnień, 
które niemożliwe są do opisania słowami tak, by deskrypcja oddała ich rzeczywisty kształt.

W  ten sposób zakończenie Wrońca, chociaż sprawia wrażenie pozytywnego – 
przerażające wydarzenia zostają sprowadzone do postaci sennego majaku chorego 
dziecka – nie jest jednoznaczne. „Bajki kończą się smutno”36, oznajmia Wroniec 
w konfrontacji z Adasiem, i wydaje się, że scena, w której chłopiec kreśli niezro-
zumiałe nawet dla siebie, przerażające rysunki związane z wydarzeniami ze „snu”, 
stanowi potwierdzenie tych słów. Spokój bezpiecznego domu – jakże dalekiego od 
straszliwej rzeczywistości, w której istniał Wroniec – nie jest zupełny. To, co wyparte, 
powraca, jednakże pod inną postacią: wydostając się z podświadomości, odnawia-
jąc się w skojarzeniach, powracając w urywkach niepokojących wizji, „nieuznawane 
przez podmiot po tym, jak zostało zwerbalizowane”37. Wyrzeczenie się werbalizacji 
doświadczenia traumatycznego jest wysoką ceną – choć niedoskonałe i zawodne, sło-
wa są bowiem jedynym dostępnym narzędziem, przy pomocy którego można spró-
bować opowiedzieć to, co traumatyczne. Powieść Dukaja, którą postrzegać można 
zarówno jako opowieść dla dzieci, jak i jako intertekstualną narrację skierowaną do 
dorosłych, przedstawiając mechanizmy przeżywania i zapamiętywania, daje się więc 
interpretować wielopłaszczyznowo. Z jednej strony możliwe jest odbieranie jej jako 
– umiejętnie operującego stylizacją – zapisu funkcjonowania dziecięcej wyobraźni 
i  pamięci. Z  drugiej natomiast dostrzec w  niej można świadectwo skomplikowa-
nej relacji pomiędzy podmiotem a  językiem. Słowa bezustannie to rodzą nadzieję 
na zrozumienie rzeczywistości, to zawodzą, pozostając wszakże jedynym dostępnym 
kodem, za pomocą którego można spróbować wyrazić doświadczenie. Ułomne i nie-
wystarczające do doskonałego opisu świata zewnętrznego i  wewnętrznego, zawsze 
wymagające kolejnych dopracowań i modyfikacji, składają się jednak na sferę, w któ-
rej funkcjonowanie jest dla podmiotu potrzebne i konieczne. Cała rzeczywistość działa 
przecież według mechanizmów tekstu, który „nie ma granic, a tekstualność w najogól-
niejszym znaczeniu jest także właściwa sposobowi istnienia tego, co rzeczywiste”38.

35  Ibidem, ss. 236‒237.
36  Ibidem, s. 236.
37  J. Lacan, Seminarium III…, s. 24.
38  R. Nycz, Tekstowy świat. Poststukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 43.
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 „Nic innego się za nimi nie kryje, tylko rzeczy”. Rola słowa...

Summary

“Nothing else does not hide behind them, only 
things”. The role of words in Jacek Dukaj’s “Wroniec”

Main aim of presented paper is the analysis the role of words in Jacek Dukaj’s novel 
“Wroniec” (2009). This novel is seemingly aimed at children, but may be considered 
also as an allegorical novel for adult readers. The events are presented in the frame-
work of children’s dream; also resemble fairy tales seen through the little boy’s eyes. 
Very important element of the poetic is language – verbal layer contains many new 
words: neologisms, modifications of known lexemes, words with changed spellings 
etc. These techniques cause that the language of Wroniec is similar to the children’s 
language. This can be interpreted in various ways, among others as a representation 
of the children’ss experience but also as a metaphor of experience the subject lost in 
the world. These and another interpretations are discussed in this paper.


