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WSTĘP

Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest rozważenie pytania, któ-
re nasunęło się w trakcie badań dyskursów historycznych Chorwatów i Serbów 
w popularnonaukowych syntezach dziejów narodu, publikowanych w książce Se-
miotyka dyskursu historycznego (zob. Czerwiński 2012a)1 – a mianowicie: jak to 
się dzieje, że czytając tekst historyczny, zakładamy, iż mówi on prawdę? Badania 
te uzmysłowiły mi, że założenie o prawdziwości przekazywanych treści w deko-
dowanym tekście może zostać przez interlokutora poczynione (jedynie?) na pod-
stawie określonych presupozycji, aktywizowanych na poziomie, mówiąc umow-
nie, gatunkowym. Aby zdać sprawę ze z n a c z ą c e g o  w y m i a r u  g a t u n k u, 
proponuję rozważyć tę kwestię na płaszczyźnie znakowej, uznając – w ślad za 
sugestią Jakobsona – że wszystkie składniki procesu komunikowania mają cha-
rakter znakowy. Uczony pisał: „Wszystkie zjawiska językowe – od najmniejszych 
składników do całych wypowiedzi i wymiany – działają zawsze i tylko jako zna-
ki” (Jakobson 1989: 67). W ten sposób podejmuję dialog i polemikę z niektórymi 
konstruktywistycznymi i antyesencjalistycznymi ujęciami w historiografii i w fi-
lozofii języka, których celem jest aprioryczne zakwestionowanie prawdziwości 
tekstu o przeszłości.

Po przeprowadzeniu takiej argumentacji próbuję na kolejnym etapie badań 
rozważyć konkretne zjawiska językowo-stylistyczne, które „współdziałają” z ga-
tunkiem mowy, przyczyniając się tym samym do semiozy stylu. Semioza gatunku 
i stylu – o ile nie prowadzi do wykluczających się w akcie dekodowania dyspozy-
cji semantycznych – współtworzy pejzaż tekstu historycznego i umożliwia narzu-
cenie mu zakładanych w akcie odbioru presupozycji, a w ślad za tym – uznanie go 
za prawdziwy. Aby problem ów stał się wystarczająco jasny, próbuję dla syntezy 
dziejów narodu znaleźć miejsce w uniwersum komunikowania, konfrontuję ów 
gatunek z podręcznikiem do historii, a także obszernie omawiam cechy stylo-
twórcze i ich potencjał znaczący. Analizuję również przenikanie innych gatunków 
do omawianych książek. Na koniec przedstawiam osobliwe syntezy, które znajdu-

1 Ogłoszone tutaj badania powstały w wyniku projektu badawczego „Językowe i semiotyczne 
struktury dyskursów w chorwackiej i serbskiej historiografii po 1945 roku” finansowanego przez 
MNiSW. W ramach tegoż projektu, choć na różnych jego etapach, opublikowałem dwa artykuły, któ-
re – w wersji skróconej – zostały umieszczone jako pierwszy i czwarty rozdział niniejszego opracowa-
nia (zob. Czerwiński 2010a i 2010b). 
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ją się na obrzeżach tego wzorca gatunkowego i, za sprawą projektowanego przez 
nie audytorium (dzieci lub specjaliści), nawiązują do podręcznika szkolnego albo 
do tekstu ściśle naukowego.

Badam wszystkie syntezy chorwackie i serbskie opublikowane od 1945 roku2, 
ale znaczącą część wyników można z powodzeniem zastosować do omówienia 
syntez polskich, włoskich czy francuskich. Są one bowiem oparte na t y m  s a -
m y m  wzorcu gatunkowym (ponieważ style, jak odnotowała Teresa Skubalanka, 
„przekraczają bariery języków etnicznych” [Skubalanka 2001: 24]).

Dotychczas nie prowadzono kompleksowych badań nad tego rodzaju teksta-
mi ani w filologii polskiej, ani w słowiańskiej, ani – o ile mi wiadomo – w ogóle. 
Przeglądowe stylistyki i genologie lingwistyczne nawet nie wspominają o takim 
gatunku mowy, tymczasem jest on istotny z dwóch przynajmniej powodów. Po 
pierwsze, pełni ważną funkcję społeczną jako istotny t e k s t  k u l t u r y: synte-
tycznie i przystępnie przekazuje wiedzę na temat przeszłości narodu. Synteza 
odgrywa więc istotną rolę w kształtowaniu narodowej wyobraźni historycznej, 
imaginarium kulturowego, a co za tym idzie, również tożsamości narodu. Każ-
da grupa społeczna, zwłaszcza zaś naród, swoją tożsamość kształtuje bowiem na 
podstawie własnej historii, a ściślej mówiąc: na podstawie własnej – zakodowanej 
w języku (ogólnie) i dyskursie (konkretnie) – i n t e r p r e t a c j i  historii. Kultura 
takiej czy innej grupy społecznej – rozumiana semiotycznie – opiera się na nie-

2 W aneksie I zamieszczam pełny spis syntez dziejów narodu opublikowanych w Chorwacji i w Ser-
bii – wcześniej odpowiednio w Socjalistycznej Republice Chorwacji i Socjalistycznej Republice Serbii – 
od 1945 r. (oraz wybór podręczników, które posłużyły do badań porównawczych). Stanowią one korpus 
badawczy, to jest materiał tekstowy, czy – jak postuluje Janina Labocha – „archiwum”. Konieczne jest 
słowo komentarza do kilku pozycji, odbiegają one bowiem – co da się zauważyć w części omawiającej 
wyniki badań – od zrekonstruowanego wzorca gatunku. (1) Zarówno dziesięciotomowa Historia narodu 
serbskiego (ISN), jak i Historia serbskiej państwowości (ISD) są pozycjami ściśle naukowymi, mającymi 
niezbędną dla języka nauki aparaturę badawczą. Są więc skierowane do innego niż zakładany przez gatun-
ki popularnonaukowe odbiorcy, a ponadto analizują uwarunkowania historyczne w sposób specjalistycz-
ny (w przypadku pierwszej pozycji – wąskospecjalistyczny). (2) Książka Hrvoje Hitreca także znacząco 
odbiega od wzorca, ponieważ jej prototypowym odbiorcą są dzieci, ewentualnie młodzież. (3) Z kolei 
Ilustrovana istorija Srba jest dwunastotomową pozycją, w której kody wizualne przejmują od werbalnych 
rolę głównej reprezentacji historycznej (sam tekst jest zaś pisany paralelnie: po serbsku i po angielsku). 
Analogiczne przykłady znajdujemy również po stronie chorwackiej (IPH i Matković), choć są to książki 
o znacząco mniejszej objętości. Ponieważ pozycje te istotnie zmieniają korelaty komunikacyjne (co na-
kazywałoby przeprowadzenie zupełnie nowych badań), ich analiza pojawi się jedynie w niektórych mo-
mentach wywodu.

Należy także odnotować, że większość omawianych książek została opublikowana niezależnie 
w Chorwacji i w Serbii. Wyjątkiem jest Historia narodów Jugosławii (I tom: 1953, II tom: 1959/1960), nad 
którą pracowali i chorwaccy, i serbscy historycy. Obie wersje, pisane odpowiednio łacinką i cyrylicą, są 
zbieżne, a różnice sprowadzają się wyłącznie do kwestii czysto językowych, najczęściej do leksyki i/lub 
stylistyki. W analizach używam wydania chorwackiego.

Odosobniony przypadek stanowi książka Otokara Keršovaniego: choć została opublikowana w 1971 r., 
autor napisał ją 27 lat wcześniej.
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ustannej wymianie komunikatów, przede wszystkim komunikatów językowych3. 
Po drugie, i to właśnie jest przedmiotem zainteresowania, synteza reprezentuje 
kompleksową i wyjątkową odmianę stylistyczną.

Poczynione we wspomnianej książce (Czerwiński 2012a) analizy mechani-
zmów powołujących do życia tekst historyczny dowiodły, że reprezentacja histo-
ryczna, a więc komunikat zastępujący desygnaty przeszłe, nie może być w pełni 
obiektywna. I to nie tylko dlatego, że historycy nie mają dostępu do pewnych da-
nych potwierdzających zajście tego czy innego zdarzenia, ale przede wszystkim 
dlatego, że uobecniając przeszłość, uobecniają także s a m y c h  s i e b i e, a ściślej: 
kulturę, z której się wywodzą, i ideologię, którą wyznają.

Proponowane tutaj konsekwentne stanowisko semiotyczne – uznające zna-
kowy charakter gatunku – może się na pierwszy rzut oka wydać bezzasadne, ale 
postaram się dowieść, że semioza gatunku i stylu – odbiegająca rzecz jasna od 
semiozy znaków leksykalnych – ma fundamentalny wypływ na akt dekodowania 
tekstu przez adresata. Co więcej, stanowi ona niemą płaszczyznę porozumienia 
między interlokutorami. 

***
W aneksie I zamieszczam wykaz badanych tekstów (syntez i podręczników), 

zaś w aneksie II – tabelkę z najważniejszymi cechami tekstowymi i stylistycznymi 
omawianych syntez. Skrótów używam na oznaczenie syntez, które mają kilku au-
torów (pozostałym omawianym książkom patronują ich autorzy). 

***
Recenzentom książki – Prof. Marii Dąbrowskiej-Partyce i Prof. Władysławowi 

Lubasiowi – dziękuję za ich cenne uwagi. 

3 Ten problem dogłębnie rozważam w książce Semiotyka dyskursu historycznego (Czerwiński 
2012a).





11

1. SEMIOZA GATUNKU

Na wstępie rozważań zaprezentuję semiotyczną koncepcję gatunku historycz-
nego, dzięki której uda się naświetlić te właściwości uniwersum komunikowania, 
które umożliwiają – mimo wszystko i wbrew wszystkiemu – mówienie o tekście 
historycznym jako o t e k ś c i e  p r a w d z i w y m. Oczywiście, owa prawdzi-
wość  ma tutaj znaczenie dalekie od konwencjonalnego, gdyż, jak pokażę, odnosi 
się nie tyle do opisywanych zjawisk przeszłych, ile do językowo-kulturowych uwa-
runkowań komunikacyjnych. Semioza gatunku zaprowadzi nas wprost do pytania 
o semiozę stylu, która z kolei stanie się przedmiotem rozważań stylistycznych sen-
su stricto zawartych w rozdziale 4 i 5 niniejszego opracowania.

Spróbujmy najpierw rozwiązać problem wskazany przez Romana Jakobsona, 
czyli rozważyć, jak rozumieć tezę, w której myśl „wszystkie zjawiska językowe – 
od najmniejszych składników do całych wypowiedzi i wymiany – działają zawsze 
i tylko jako znaki”. Powiedzmy od razu, że teza ta może się na pierwszy rzut oka 
wydawać zaskakująca, gdyż za znaki w języku słownym uznajemy zazwyczaj je-
dnostki elementarne służące zastępowaniu  innych bytów, o których możemy 
orzekać nawet pod nieobecność tych bytów. Znak, a właściwie nośnik znaku pies 
zastępuje – umysłowo – wszystkie możliwe psy, które istniały, istnieją czy będą 
istniały lub – zmysłowo – jeden z egzemplarzy tego typu (typem jest w tym 
przypadku gatunek zwierząt). Teza Jakobsona jest jednak niezwykle trafna, zaś 
g a t u n e k  j e s t  z n a k i e m, choć jest to znak osobliwy. Dla jasności wywodu za 
gatunek uznam Bachtinowską koncepcję „gatunku mowy”. Gatunki to – według 
autora Estetyki twórczości słownej – „konkretne, względnie trwałe pod względem 
tematycznym i stylistycznym typy wypowiedzi” (Bachtin 1986: 354)1. 

Warto odnotować (piszę o tym także w innym miejscu, zob. Czerwiński 2010a), 
że termin „tekst historyczny” jest w swojej istocie niejednorodny ze względu na 
realizację wielu różnych własności (wybór tematu, stopień specjalistyczności, sto-
pień popularyzatorskiego charakteru pracy, natężenie indywidualnego stylu hi-
storyka i wreszcie wybór dostępnych konwencji gatunkowych: tekstu naukowego, 
eseju, zapisu chronologicznego itd.), więc przy dogłębnych badaniach empirycz-
nych konieczne jest stworzenie typologii (pod)gatunków tekstów historycznych. 
Tutaj jedynie uznaję, że tekst historyczny reprezentuje jedną z odmian języka na-

1 Z kolei Janina Labocha dodaje, że „wypowiadamy się według form, narzuconych nam z góry przez 
tradycję językowo-kulturową, że odlewamy naszą mowę w rodzaj schematów” (Labocha 1996b: 57).
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ukowego. To ważne, ponieważ tekstem historycznym zajmuję się w tym rozdziale 
jako z n a k i e m, nie zaś jako faktem ze znaków złożonym.

Włączenie się w dyskusję na ten temat jest istotne, gdyż status tekstu historycz-
nego, w szczególności zaś hipoteza o jego „przystawalności” do pozajęzykowej re-
alności, został – za sprawą podejść narratywistycznych – podany w wątpliwość. 
Zanim jednak odniosę się do narratywistycznej koncepcji historii, która stanie się 
punktem wyjścia proponowanej tutaj krytyki oraz próby wypracowania koncepcji 
gatunku jako kategorii semiotycznej, zacznę od wskazania kilku własnych hipo-
tez, które staną się podstawą tych rozważań.

Każdy historyk, niezależnie od swoich przekonań politycznych czy swojej wie-
dzy, jest – podobnie jak każdy inny użytkownik języka – uwikłany w szereg relacji 
natury komunikacyjnej. Powoduje to, że w akcie mownym zostaje z sobą sprzężo-
nych wiele nakładających się (sub)kodów reprezentujących różne światopoglądy 
i różne wizje kultury. Najbardziej istotnym elementem owego różnojęzykowego 
środowiska – swoistej przestrzeni semiotycznej, czyli abstrakcyjnego rezerwuaru 
możliwych kodów i komunikatów językowych – jest znak, a ściślej: cały repertuar 
możliwych znaków językowych. Ich semioza – rozumiana nie statycznie, lecz dy-
namicznie, czyli jako nieustannie „dziejący się” proces – kształtuje się za sprawą 
ich konceptualizacji w konkretnych dyskursach. To właśnie dyskursy nie tylko 
potwierdzają zasadność dokonanego przeistoczenia nie-znaku w znak, ale także 
ciągle je modyfikują, wskutek czego semioza ma charakter dynamiczny.

Przekonanie o niemożliwości skonstruowania obiektywnego przekazu histo-
rycznego, a jest to rzecz nienowa w myśli europejskiej, ukonstytuowało w filozo-
fii współczesnej ponowoczesny paradygmat, którego najbardziej eksponowanym 
zwolennikiem jest amerykański uczony Hayden White. Wychodząc od najcięż-
szych zarzutów pod adresem historyków, które sformułował Fryderyk Nietzsche 
(zwłaszcza zaś odnosząc się do dogmatów o bezzałożeniowości, obiektywności 
i wolności od wartościowania), White uznaje, że tekst historyczny ma charakter 
konstruktywistyczny. Jak twierdzi, najpierw dochodzi do wynalezienia przeszło-
ści, w dalszej kolejności do jej odkrycia, najlepszą formą jej ujmowania jest zaś 
narracja. Wynika to stąd, dopowiada, że narracja potrafi w sposób najbardziej na-
turalny (uściślijmy: z n a t u r a l i z o w a n y) uporządkować i wyjaśnić zdarzenia 
świata pozajęzykowego, które są zbiorem nic nieznaczących faktów. Słowem, są 
one chaosem, który dopiero w procesie konstruowania dyskursu historycznego 
ulega uporządkowaniu. Zgodnie z taką skrajnie konstruktywistyczną regułą do-
piero i jedynie reprezentacja porządkuje chaos reprezentowanego. Według 
amerykańskiego uczonego błędem jest przekonanie, jakoby fakty miały swoje 
znaczenia i tylko czekały, aż zostaną przez historyka odkryte; jest wprost prze-
ciwnie – przeszłość nie istnieje w sposób niezależny od jej przedstawienia. White 
posuwa się nawet dalej, twierdząc, że żadne wydarzenie przeszłe nie ma znaczenia 
samo w sobie, czyli nie może być tragiczne per se, lecz staje się tragiczne tylko z okre-
ślonego punktu widzenia.
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Wychodząc od tez Rolanda Barthesa (zob. Barthes 1967), White uznaje, że hi-
storia ma charakter językowy. Jego koncepcja jest niezwykle interesująca, zwłasz-
cza wówczas, gdy amerykański uczony dowodzi, jak na przykład w Metahistory, 
że badania historyczne nie wypracowały (jeszcze?) własnego aparatu naukowego 
i swoje rozumienie przeszłości opierają na archetypowych wzorcach fabularnych 
(za Northropem Frye’em wymienia tutaj: romans, komedię, tragedię, satyrę).

Trzeba się jednak odnieść także do tych koncepcji amerykańskiego uczonego, 
które wydają się nad wyraz wątpliwe. To z kolei doprowadzi nas wprost do semio-
tycznej teorii gatunku, która językową koncepcję gatunku historycznego zmody-
fikuje, nie negując oczywistych zalet teorii White’a.

Amerykański filozof, rozważając status historii jako dyscypliny lawirującej 
pomiędzy nauką a sztuką, w niektórych momentach swojego wywodu wyraźnie 
próbuje sprowadzić tekst historiograficzny do poziomu literackiego artefaktu. 
Takie zbliżenie nauki do sztuki jest – zgódźmy się wstępnie – zasadne i wpisu-
je się w „klimat epoki” – epoki, w której dość powszechne jest przekonanie, że 
sztukę z nauką łączy ich konstruktywistyczna natura (nieczęsto niestety dodaje 
się, że chodzi jednak o konstruktywizm innego rodzaju). W ujęciach „tradycyj-
nych” konstruktywizm powszechnie wiązano jedynie z domeną sztuki, gdyż to 
sztuka była zdolna tworzyć światy możliwe, podczas gdy nauka miała opisywać 
świat rzeczywisty (nie dziwi zatem użycie liczby mnogiej – „światy” i pojedyn-
czej – „świat”). Takie podejście, zgoła nienowe w myśli europejskiej, przeciw-
stawia się pozytywistycznej koncepcji, w myśl której sztukę – w odróżnieniu od 
nauki – miał charakteryzować zupełnie odmienny sposób rozumienia świata. 
Sztuka miała być indywidualna i subiektywna, podczas gdy nauka – w wydaniu 
pozytywistycznym – obiektywna i weryfikowalna. Źródeł tego poglądu, pisze 
niezwykle przekonująco White, należy upatrywać w „obawie romantycznego 
artysty przed nauką i w ignorancji wobec sztuki cechującej pozytywistycznego 
naukowca” (White 2000: 41).

Traktowanie pisarstwa historycznego (czyli po prostu języka historiografii) 
jako rodzaju literatury jest, owszem, zasadne, ale zasadność ta dotyczy tylko 
niektórych jego aspektów. Spróbujmy się pobieżnie przyjrzeć podobieństwom, 
wskazując jednocześnie różnice, których pomijanie – co postaram się wykazać – 
nie służy ani nauce, ani sztuce (bardziej szczegółowe rozważania – zob. Czerwiń-
ski 2010a).

White, wychodząc od formy  narracyjnego przekazu historycznego (skodyfi-
kowanego w naszej cywilizacji, a być może i uniwersalnie – jako opowiadanie, co 
wiąże się z naturą percepcji zdarzeń przeszłych), rozciąga podobieństwo między 
tekstem literackim a tekstem historycznym na niemal wszystkie poziomy obu fak-
tów językowych. Skądinąd słuszna krytyka pozytywistycznego ujmowania histo-
rii (jako obiektywnej i bezzałożeniowej) i jej realistycznej narracji, pretendującej 
do miana jedynej i właściwej prawdy, prowadzi filozofa do tezy nazbyt radykalnej, 
takiej mianowicie, że oba typy tekstów w zasadzie się nie różnią.
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W tym fragmencie swojej argumentacji Hayden White zapomina, iż oba ro-
dzaje tekstów mają zupełnie inne – z a k o d o w a n e  w  k o n w e n c j i  g a t u n -
k o w o-s t y l i s t y c z n e j  – funkcje społeczne, wskutek czego ich interpretacja 
opiera się na odmiennych aktach hermeneutycznych. Zmienia to całkowicie se-
miotyzację wszystkich niemal elementów procesu komunikacyjnego (zwłaszcza 
statusu nadawcy, odbiorcy i kontekstu). Nawet jeśli założymy, że oba typy tekstów 
nie różnią się na poziomie stylistycznym (choć i ta teza jest wątpliwa, o czym już 
była mowa), to i tak różnice funkcjonalne w y s t a r c z ą, aby odbiorca inaczej je 
zinterpretował. Uaktywnienie roli odbiorcy w procesie komunikacji wydobywa 
więc z cienia dostatecznie dużo argumentów osłabiających stanowisko White’a.

Kwestię tę najlepiej wyjaśni oddanie głosu samemu White’owi, zwłaszcza wte-
dy, kiedy dobitnie formułuje on tezę o tożsamym (czy może porównywalnym) 
statusie tekstu historiograficznego i tekstu literackiego: 

Jak zauważył w Sztuce i złudzeniu Gombrich, nie oczekujemy, by Constable i Cézanne 
poszukiwali w pejzażu tego samego, i kiedy zestawiamy ich przedstawienia poszczegól-
nych pejzaży, nie liczymy się z koniecznością wyboru jednego z nich i określenia, który 
jest „bardziej poprawny”. Efektem takiego nastawienia nie jest relatywizm, ale uznanie, że 
styl, wybrany przez artystę do przedstawienia czy to wewnętrznych, czy też zewnętrznych 
doświadczeń, niesie ze sobą z jednej strony specyficzne kryteria określające, kiedy dane 
wydarzenie jest wewnętrznie spójne, a z drugiej dostarcza kodu przekładu, który pozwala 
widzowi odnieść wizerunek do rzeczy przedstawianej na określonym poziomie obiektywi-
zacji (White 2000: 69−70). 

Oczywiste jest, że dzisiaj nikt rozsądny i choćby trochę obyty w świecie kultu-
ry – konfrontując z sobą obrazy malarskie – nie oczekuje, że odnajdzie realizację 
„bardziej poprawną” względem rzeczywistości (no chyba że uznamy to wyrażenie 
za metaforę), ponieważ w sztuce – w której dominuje funkcja estetyczna (nie-
sprowadzana wyłącznie do kategorii stylu, jak czynili to formaliści) – zwłaszcza 
zaś w sztuce nowoczesnej, kategoria prawdy jest drugorzędna (a najczęściej nawet 
zbędna)2. W sztuce, a więc także w sztuce słowa, zostaje zawieszona, by przypo-
mnieć tezy polskich uczonych, „praktyczna weryfikowalność sądów” (Ingarden, 
Sławiński). Sięgając po książki historyczne, większość czytelników o c z e k u j e 
natomiast, że znajdzie w nich „prawdę historyczną”3.

2 Teza ta ma charakter umowny, można bowiem powiedzieć prawdę za pomocą paraboli albo 
kłamstwo uznać za symbol prawdy itd. Są to jednak zjawiska odmiennego rodzaju.

3 Przypomnijmy sobie fragment Braci Karamazow F. Dostojewskiego. Lokaj Smierdiakow po prze-
czytaniu opowiadań Gogola następująco recenzuje rosyjskiego pisarza: „O samej nieprawdzie pisali”, 
na co Fiodor Karamazow odpowiada mu: „Idźże ty do licha, lokajska duszo. Czekaj, masz tu Historię 
powszechną Szmaragdowa, tu już o samej prawdzie, czytaj” (tłum. A. Pomorski, Kraków 2004, s. 147). 
Dialog z książki Dostojewskiego ma w powieści wiele innych funkcji (np. pokazuje relacje między 
bohaterami, hierarchie i wzajemne stygmaty grup społecznych), jednak dla nas ciekawe jest to, że fik-
cja literacka została tutaj wyraźnie przeciwstawiona dyskursowi historycznemu. Powiedzielibyśmy, że 
semioza obu gatunków opiera się na zakodowanej w gatunku relacji do rzeczywistości pozajęzykowej, 
do prawdy w szczególności.
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Czy taka prawda istnieje, a jeśli istnieje, to czy możliwa jest jej obiektywna 
rekonstrukcja, to już zupełnie inna sprawa, my tu mówimy o oczekiwaniach od-
biorcy, które współtworzą semantykę komunikatu. Tego właśnie oczekuje się od 
książek historycznych, ponieważ – co zostało zakodowane dzięki ich semiozie ga-
tunkowej/stylistycznej – mają one inne umocowanie społeczne i instytucjonalne 
niż przywoływane przez White’a dzieła malarskie. Paul Ricoeur mówi o „umowie” 
między pisarzem a czytelnikiem (Ricoeur 2006 [2000]: 350), Tzvetan Todorov 
o „horyzontach oczekiwania odbiorców” (za: Grzmil-Tylutki 2007: 86), Stanisław 
Gajda o „kompetencji językowej” czy o „konwencjonalnej intencji językowej” 
(Gajda 2001: 260−261), Aleksander Wilkoń o „funkcji” (Wilkoń 2002: 200), kog-
nitywiści zaś – o skryptach.

Idąc zatem na wystawę (nawet jeśli jest to wystawa prac Matejki), oczekuję 
czegoś innego, niż idąc na odczyt naukowy na temat Polski Jagiellonów (nie mó-
wiąc już o tym, że jestem zmuszony dekodować dwa odmienne systemy semio-
tyczne i dwa zupełnie inne rodzaje znaków). Podobnie, czegoś innego oczekuję, 
gdy sięgam po książkę Historia Polski niż wtedy, kiedy sięgam po zbiór opowiadań 
Borgesa4. Co więcej, w odczytywaniu książki historycznej zupełnie jest inna rola 
czytelnika i uaktywnianych przez niego ram kontekstowych, choćby dlatego, że 
konteksty w fikcji literackiej – mimo że nieprzerwanie odnoszone do realności 
(i za sprawą owych odniesień ustanawiające indywidualny akt hermeneutycz-
ny) – mają zgoła inne funkcje.

Owszem, mojemu rozumowaniu można zarzucić, zwłaszcza z pozycji pono-
woczesnej humanistyki, że podział na sztukę i naukę jest zaledwie konwencjonal-
ny (o czym tak bardzo przekonywał Nietzsche i czego tak zaciekle broni White). 
Podział ten jest jednak zakorzeniony w kulturze i służy utrzymaniu pewnego po-
rządku społecznego. A poza tym, gdyby wszystko było sztuką, nie byłoby sztuki.

Nawet jeśli przyjmiemy, że prawdy nie możemy w pełni poznać, to gatunki na-
ukowe – w kulturze zachodniej – konwencjonalnie presuponują jej istnienie (cho-

4 Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że Gérard Genette, analizując fiction i diction jako kryte-
ria literackości, mówił o funkcji pseudoreferencji w tekstach fikcyjnych, czyli o denotacji bez obiektu 
denotowanego; wyróżniał przy tym dwa typy imion własnych: takie, które oznaczają rzeczywistego 
przedstawiciela rodu ludzkiego (Napoleon), i takie, które oznaczają osoby egzystujące wyłącznie w ob-
rębie pewnych tekstów (np. Sherlock Holmes i Gilberte Swann w dziełach Doyle’a i Prousta). Uznajmy 
więc, że nawet jeśli w dziele literackim pojawiają się postacie, które można odnieść do realności, to 
w prototypowym tekście historycznym pojawiają się w yłącznie  osoby, które odnosimy do realności, 
nawet jeśli nigdy nie istniały (np. jakiś legendarny powstaniec funkcjonujący jako mitologem świado-
mości zbiorowej). Różnica między tymi dwoma rodzajami tekstów polega bowiem na tym, że postać 
powstańca nie jest elementem świadomej kreacji artystycznej, lecz powieleniem błędnego przekazu 
historycznego. W innym miejscu Genette – wychodząc od Searle’owskich aktów mowy – twierdzi, że 
autor dzieła fikcyjnego illokucyjnie decyduje, że p (czyli decyduje, że np. „Pewna mała dziewczynka 
mieszka ze swoją matką…”). Tym samym autor dzieła wcale nie wypełnia warunku szczerości (nie 
zakłada więc, że czytelnik w taką szczerość uwierzy) i arbitralnie decyduje, że p (czyli, że „Pewna mała 
dziewczynka…”). Wynika to rzecz jasna stąd, że wydarzenie, o którym się opowiada, ma charakter 
wymyślony (zob. Genette 2002 [1991]: 37).
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ciaż wielu uczonych w swoich gabinetach już dawno w nią zwątpiło). Dzięki temu 
gatunki te a u t o r y z u j ą  a k s j o m a t  o  o b i e k t y w n e j  p o z n a w a l n o ś c i 
ś w i a t a. Ów aksjomat jest zakodowany w „semantyce” gatunku, jest więc zakła-
dany przez interlokutorów. Jerzy Bartmiński, analizując cechy stylu naukowego, 
nie mówi o obiektywnej prawdzie, lecz raczej o „założeniu obiektywnego istnie-
nia świata i pełnej jego poznawalności na drodze empirycznej” (Bartmiński 2003 
[1981]: 56). Stąd już blisko do potraktowania obiektywizmu naukowego nie jako 
zjawiska epistemologicznego, lecz jako szeregu presupozycji (czyli założeń opar-
tych na kontrakcie) (zob. Bartmiński 2003 [1981]: 62−63).

Wymienione przez uczonego presupozycje można by z łatwością odnieść do 
tego, co nazwałem oczekiwaniami odbiorcy tekstu i potraktować jako zbiór – 
użyjmy tu skrótu myślowego – zakładanego znaczenia gatunku. Skoro zatem ga-
tunek ma swoje znaczenie, można uznać, że jest znakiem; jest to zresztą bliskie 
tezie Bartmińskiego postawionej w innym miejscu, takiej mianowicie, że styl jest 
znakiem (zob. Bartmiński 2003 [1981]: 66).

Rozważmy teraz zasadniczą dla tego wywodu Bachtinowską koncepcję ga-
tunków mowy, zaznaczając przy tym od razu, że termin Bachtina nie do końca 
musi odpowiadać temu, co w genologii (także lingwistycznej) uznaje się za ga-
tunek. Według rosyjskiego uczonego „językowa wola mówiącego urzeczywist-
nia się przede wszystkim w wyborze określonego gatunku mowy” (Bachtin 1986: 
372), inaczej rzecz ujmując, „mówimy wyłącznie przy użyciu określonych gatun-
ków mowy, tzn. wszelkie nasze wypowiedzi posługują się konkretnymi, względnie 
trwałymi i typowymi formami konstruowania całości” (Bachtin 1986: 273).

Słynna już koncepcja, w której rosyjski filozof wskazał podmiotowy wymiar bar-
dziej kompleksowych poziomów komunikatów językowych, jest – moim zdaniem – 
jedną z najbardziej fundamentalnych jego myśli5. Bachtin dalej powiada, że: 

Gatunki mowy organizują wypowiedź prawie w tym samym stopniu, co formy gramatycz-
ne (syntaktyczne). Uczymy się nadawać naszym wypowiedziom formę gatunkową, a sły-
sząc cudzą mowę, już od pierwszych słów identyfikujemy jej gatunek, odgadujemy właś-
ciwy jej rozmiar (tzn. przybliżoną rozpiętość całości), określoną budowę kompozycyjną, 
przewidujemy koniec. Innymi słowy – od początku wyczuwamy językową całość, która 
potem, w procesie mowy, tylko się precyzuje (Bachtin 1986: 374). 

Takie aktywne uczestnictwo umożliwia, a nawet wręcz nakazuje odbiorcy – 
w naszym przypadku czytelnikowi – przyjęcie presupozycji, które zakodowane 
są nie tylko w tytule tekstu (jak w przypadku gatunków auktorialnych), ale także 
w samym gatunku. Odbiorca, na podstawie kontraktu między interlokutorami, 
zakłada lub odgaduje wiele informacji „dodatkowych”, których nie odczytujemy 
ze zn aczeń słów czy struktury zdań. Informacje te umożliwiają mu nie tylko – 

5 Zob. w tym kontekście uwagi dotyczące krytyki tez Aleksandra Wilkonia, które sformułował on 
pod adresem Bachtina (zob. Czerwiński 2010: 12−13).
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jak pisze Bachtin – identyfikację rozmiaru tekstu, kompozycję czy suponowanie 
finału, ale także odniesienie tekstu do świata pozajęzykowego i osadzenie go 
w przestrzeni komunikacyjnej.

Skoro więc gatunek – dzięki procesowi semiozy – jest nośnikiem wielu tego 
rodzaju informacji koniecznych w akcie interpretacji, musimy się przyjrzeć, co 
dokładnie dekoduje odbiorca. Przyjmujemy, przypomnijmy, teorię semiotycz-
ną jako podstawę rozwiązania tego problemu. Gatunek (i styl organicznie z nim 
związany) uznajemy więc za znak, który ma dwa lub trzy konwencjonalnie z sobą 
powiązane korelaty: w koncepcji de Saussure’a, przypomnę, są to signifiant i sig-
nifié, w koncepcji Peirce’a zaś: reprezentamen, interpretant i przedmiot. W roz-
ważaniach na temat gatunku model de Saussure’a wydaje się użyteczniejszy niż 
model Peirce’a. Już sama interpretacja tez amerykańskiego filozofa, zwłaszcza zaś 
fenomenologicznych kategorii Pierwszego, Drugiego, Trzeciego, a także ontolo-
gicznego statusu trzech korelatów triady, skierowałaby nas na zupełnie inne tory 
teorii semiotycznej (dyskusja na ten temat, zob. Kalaga 1987, a także inne teksty 
w tym tomie). Na nasze obecne potrzeby model de Saussure’a jest wystarczający 
i niezwykle jasny. Fundator strukturalizmu uznaje explicite, że korelat znaku języ-
kowego ma charakter niefizyczny. Skoro tak jest, to w ten sam sposób można po-
traktować nurtujący nas problem: możemy mówić – wzorem image acoustique – 
o pewnym wyidealizowanym modelu (obrazie/image) gatunku. Przypomnijmy 
tezę szwajcarskiego uczonego: „obydwa składniki zawarte w znaku językowym są 
natury psychicznej oraz […] są połączone w naszym mózgu więzią asocjacji” (de 
Saussure 1991: 90). W tym sensie signifiant nie jest, rzecz oczywista, fenomenem 
akustycznym, ale swojego rodzaju „wyobrażeniem-obrazem akustycznym” (po-
wiedzmy na marginesie, że francuskie słowo image odpowiada polskiemu „obra-
zowi” i „wyobrażeniu”!). Zgódźmy się więc na uznanie następującego faktu: tak 
jak w umyśle istnieje „psychiczne odbicie dźwięku” (termin de Saussure’a), tak 
również istnieje p s y c h i c z n e  o d b i c i e  w z o r c a  g a t u n k o w e g o. Choć 
jest to temat na zupełnie inną okazję, należy od razu odnotować, że oba te odbi-
cia  mogą podlegać rozmaitym modyfikacjom, które najlepiej rozpoznać w ujęciu 
historycznym. Wedle powyższego drugi korelat to konwencjonalnie przypisane 
mu znaczenie (czyli signifié – concept). W tym sensie wyidealizowany gatunek 
(czy ściślej: jego wyobrażenie) jako signifiant staje się – podobnie jak treść lekse-
mu – rozpoznawalną j e d n o s t k ą  k u l t u r o w ą  (Eco 2009 [1975]). 

Niezależnie więc od tego, który analityczny model uzna się za właściwszy, trze-
ba mieć świadomość, że korelacja obu elementów znaku (tutaj: gatunku), czyli – 
korzystając tym razem z Pierce’owskiej terminologii – jego semioza jest niezwykle 
skomplikowana, ponieważ (podobnie jak znaczenia innych znaków) jest dyna-
miczna i podatna na ciągłe zmiany, a ponadto nie ma wymiernego charakteru 
fizycznego (jak np. leksemy). Uznajmy jednak roboczo, że semioza gatunku aktu-
alizuje pewne skonwencjonalizowane informacje, które odczytuje odbiorca i któ-
re są intencjonalnie zakładane przez nadawcę. Przyjęcie takiej tezy każe w tym 
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momencie rozważań teoretycznych chwilowo odstąpić od – postulowanej przez 
współczesne ujęcia filologiczne (zob. Czerwiński 2007, 2008) – konieczności od-
różnienia nadawcy od odbiorcy. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że jest to od-
stępstwo tymczasowe i rozróżnienie to powinno powrócić na dalszych etapach 
proponowanego modelu.

Aby zobrazować złożoność semiozy, która zachodzi przy rozpoznaniu gatun-
ku, posłużyłem się we wspomnianym już artykule wygodnym modelem zapro-
ponowanym przez Ewę Miczkę (Miczka 1996; zob. Czerwiński 2010a: 13−14). 
Zrozumienie jakiegokolwiek tekstu jest według autorki możliwe dzięki temu, że 
jego odbiorca tworzy umysłowe reprezentacje tego tekstu, a w konsekwencji „musi 
podjąć decyzje w czterech dziedzinach: tematycznej, funkcjonalnej, ontologicznej 
i aksjologicznej” (Miczka 1996: 115). Są to obligatoryjne dziedziny reprezentacji, 
co oznacza, że każdy tekst w momencie jego dekodowania musi zostać do nich 
odniesiony. To z kolei prowadzi do jego właściwej interpretacji. 

Widać teraz wyraźnie, że wybór metodologiczny dokonany przez Haydena 
White’a jest mało wiarygodny, ponieważ w tej płaszczyźnie swojej teorii nie zakła-
da on istnienia interlokutorów (albo skutecznie ich marginalizuje), a przecież to 
oni w akcie odbioru tekstów współtworzą ich wartość hermeneutyczną. Kolejne 
rozdziały tej pracy pokażą, że synteza historyczna – w swojej istocie popularno-
naukowa – zakłada inną semiotyzację niż np. powieść historyczna. Bez tego do-
datkowego „gatunkowego” znaczenia – konstytuowanego, powtórzę, w akcie od-
bioru – tekst nie uzyskuje swej semantycznej pełni, co więcej – jest innym tekstem! 
Interlokutorzy dysponują bowiem wiedzą na temat gatunków mowy, która a priori 
określa parametry komunikacji językowej. Interpretacja tekstów historycznych 
(a także, trzeba powiedzieć wyraźnie, intencja ich stworzenia) jest niejako z góry 
określona przez ustanowioną konwencję społeczną. Konwencja ta leży u podstaw 
kulturowego uposażenia zarówno nadawcy, jak i odbiorcy tekstu, jest właśnie ga-
tunkiem, który – co zresztą w innych miejscach podkreśla White6 – współtworzy 
znaczenie tekstu. Gatunek niejako narzuca oczekiwania społeczne wobec tekstu, 
a także współtworzy jego treść.

Przypuśćmy teraz, że jakiś autor pisze książkę o dobrze rozpoznawalnym tytu-
le: Historia Polski od 1945 roku, po czym okazuje się, że jest to powieść dotycząca 
perypetii rodziny polskich emigrantów w Nowym Jorku, którzy byli właściciela-
mi galerii performansu o nazwie Historia Polski. W zaistniałej sytuacji już sam 
wybór tytułu staje się grą z czytelnikiem, czytelnik bowiem – zgodnie ze swoim 
uposażeniem kulturowym – oczekuje tekstu odpowiadającego konwencji gatun-
kowej: oczekuje tekstu historycznego, a otrzymuje fikcję literacką (jest to bliskie 

6 Przypomnijmy, że White wielokrotnie podkreśla, że wybór stylu (styl rozumie wielopoziomowo, 
jako pewną złożoną formację dyskursywną) jest związany ze sposobem, w jaki historyk postrzega dane 
zdarzenia przeszłe. Kształtuje on pewien obraz  tych wydarzeń. Co więcej, styl narzuca odbiorcy ów 
obraz wespół z wizją świata, która takie, a nie inne widzenie zdeterminowała i, zarazem, ukształtowa-
ła. Styl jest zatem wyborem konceptualizacji, ma więc charakter wyboru ideologicznego i moralnego.
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zjawisku, które Bachtin nazwał „transakcentacją gatunków” [Bachtin 1986: 375]). 
Zaskoczenie polega więc na tym, że zostają zakwestionowane oczekiwania czy-
telnika, który w swoim umyśle przechowuje gatunek ks iążka histor yczna 
z określonymi jego atrybutami. Jedną z tych cech jest właśnie to, że zakłada się, 
iż autor książki historycznej – mówiąc ostrożnie – dąży do rekonstrukcji prawdy 
historycznej. Rozpoczynając lekturę opowiadań Borgesa, nie ma się takich ocze-
kiwań. Oczekujemy najczęściej, o ile po książkę tę sięgamy świadomie (a więc i na 
tym poziomie intencja jest niezwykle istotna), że uda nam się zaspokoić naszą 
wrażliwość estetyczną i skonfrontować ją z trwałymi poglądami na temat skon-
wencjonalizowanej rzeczywistości historycznej i encyklopedycznej.

Czytając fikcję literacką, zakładamy zatem – jak powiada Genette – że p ma 
charakter wymysłu (zawieszamy weryfikowalność sądów logicznych), na co – jako 
czytelnicy – przystajemy. Można by to zapisać jako semiozę w następujący sposób 
(do takiego zapisu używam zdań języka naturalnego): „Wiem, że tekst ten jest wy-
myślony (lub luźno powiązany z rzeczywistością), ale zgadzam się na to i czytam 
go, mając świadomość jego fikcjonalnego charakteru”. Gdy zaś czytamy książkę 
historyczną, zakładamy, że „Tekst ten próbuje opisywać rzeczywistość, więc czy-
tam go w nadziei, że odnajdę w nim adekwatny opis owej rzeczywistości”7.

Cała powyższa argumentacja miała na celu doprowadzenie nas na powrót do 
porównania tekstu historycznego z dziełami malarskimi, jakie poczynił White. 
Różnica między Johnem Constable’em a Paulem Cézanne’em przywoływana przez 
niego na potwierdzenie własnych tez jest jednak z punktu widzenia dyskursu hi-
storycznego o tyle nierelewantna, że w swojej gatunkowej charakterystyce (któ-
ra oczywiście może ulegać ewolucji) zakłada on zupełnie inne intencje niż wy-
powiedź artystyczna. Porównywanie obrazów dwu pejzażystów, którzy tworzyli 
w dwu różnych epokach (a więc reprezentują dwa różne style), do tekstów histo-
rycznych (które mieszczą się w jednym gatunku, zakładającym odmienny sto-
sunek do porządku rzeczy), zmierzające do udowodnienia, że możliwe są różne 
wizje historyczne, jest równie nieuzasadnione jak konfrontowanie prozy Gustawa 
Flauberta z poezją Stephane’a Mallarmégo, po to aby dowieść, że traktat na temat 
słowa conundrum można prowadzić z wielu różnych perspektyw (jak niezwykle 
interesująca może to być opowieść, dowiódł Leo Spitzer [1972]). W obu przy-
padkach, czyli w poszukiwaniach historii słów czy też dziejów przeszłych, celem 
autora jest – zakodowana w samym gatunku tego dyskursu – chęć odnalezienia 
prawdy. Powtórzmy raz jeszcze: fakt, że do takowej prawdy nie można zapewne 
dotrzeć, ani fakt, że można do niej docierać z różnych perspektyw (używać – jak 
ujął to Émile Benveniste – różnych opowiadań), nie może być przyczyną uznania, 
iż narracja wywiedziona z tego rodzaju poszukiwań jest fikcją lub że jest do fikcji 
bliźniaczo podobna.

7 Nie oznacza to, dodajmy dla porządku, że fikcja nie mówi prawdy o świecie. Byłoby to uproszcze-
nie. Ona mówi prawdę, ale czyni to w inny – bardziej wyrafinowany i subtelny – sposób.
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Zgódźmy się więc z White’em, że akt pisarstwa historycznego nosi formalne 
znamiona pisarstwa literackiego (co zresztą wynika z kulturowego uposażenia 
historyków i ich umiejętności wykorzystywania „znaczenia” gatunków), ale nie 
gódźmy się na to, by ocenę jakości pisarstwa historycznego sprowadzać niemal 
wyłącznie do poziomu formalnej oceny estetycznej. Oczywiście, odrzucenie tej 
tezy nie oznacza, że uznajemy, jakoby można było mówić o historii napisanej 
„w pełni poprawnie”, ale uznajemy, że można oceniać, czy została napisana „bar-
dziej poprawnie” czy też „mniej poprawnie”. Ustalenie owej poprawności odbywa 
się w odniesieniu do określonego (sub)kodu, a więc w obrębie niezwykle skom-
plikowanej sieci powiązań kulturowo-językowych i zależy od pozycji interlokuto-
ra w społecznej heteroglosji.

Powyższe rozważania poświęciłem wyłącznie analizie gatunku rozumianego 
jako znak. Chciałem pokazać, że wybór danego gatunku na mocy rozmaitych 
konwencji presuponuje określony stosunek tekstu do rzeczywistości pozajęzyko-
wej. W tym sensie tekst historyczny jako gatunek jest znakiem, zastępuje bowiem 
(stat pro) „dodatkową” informację, którą na podstawie samej jego przynależności 
gatunkowej odczytuje odbiorca aktu komunikacyjnego. Ową dodatkową infor-
mację moglibyśmy spróbować zapisać jako semiozę: 

Tekst, który czytam, ma charakter historyczny. W naszej cywilizacji zakładamy, że świat 
pozajęzykowy jest poznawalny za pomocą języka słownego. Nauka obiektywnie wyjaśnia 
fakty i stany świata. Autor tekstu historycznego jest naukowcem. W tekście historycznym 
opisuje więc obiektywnie przeszłe fakty i stany świata. Tekst historyczny może być (i powi-
nien być) obiektywny. 

Semiozę taką można by oczywiście jeszcze bardziej rozbudować czy uściślić, 
wszak interlokutorzy uznają zazwyczaj, że prace niektórych historyków są obiek-
tywne, innych zaś – tendencyjnie subiektywne. To jednak kwestia na tyle złożona, 
że trzeba będzie do niej powrócić przy innej okazji.

Tym sposobem dotarliśmy do kolejnego niezwykle istotnego problemu. Skoro 
gatunek jest znakiem, to czym w takim razie jest styl? Czy styl także jest (może 
być) znakiem? Możemy wstępnie uznać, porównując z sobą dwa różne teksty, że 
ich odmienna semioza gatunkowa – np. semioza tekstu historycznego i semioza 
tekstu literackiego – wcale nie musi pociągać za sobą konieczności zaistnienia 
odmiennej semiozy stylistycznej, wszak oba teksty mogą mieć bardzo podobną 
strukturę formalną. Potwierdza to teza Johna Searle’a, według którego „nie ist-
nieje ani tekstualna, ani syntaktyczna, ani semantyczna cecha charakterystyczna, 
która by umożliwiała rozpoznanie w jakimś tekście dzieła fikcji literackiej” (cyt. 
za: Genette 2002: 48)8.

8 Choć przekonanie to wymagałoby uszczegółowienia, to trzeba powiedzieć, że filozof zwraca 
uwagę na rzecz fundamentalną, a mianowicie taką, że literackość tekstu nie musi wynikać z wybo-
rów czysto formalnych. Sądzę jednak, że nawet pobieżne zapoznanie się z fragmentem jakiegoś tekstu 
umożliwia nam odgadnięcie, do jakiegoś gatunku on przynależy. Takie odgadywanie możliwe jest 
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Skoro w ślad za tradycją Bachtinowską gatunek uznajemy za najbardziej pry-
marny i fundamentalny wybór językowy, który decyduje o kolejnych operacjach 
kształtowania tekstu, w tym także o operacji wyboru wzorcowego typu stylistycz-
nego, pociągającego za sobą – co oczywiste – również wybór jednostek języko-
wych na niższych poziomach organizacji języka, to i wybór stylu ma charakter 
znakowy. Odbiorca – podobnie jak w przypadku gatunku – na podstawie okre-
ślonych sygnalizacji w tekście odczytuje intencje nadawcy (być może i wybór 
gatunku)9. Oczywiście, potwierdzenie takiej hipotezy – tutaj o charakterze robo-
czym – wymagałoby ankietowych badań psycholingwistycznych, twierdzę jed-
nak, że jeśli chodzi o styl  wypowiedzi historycznej, to jest on tak specyficzny, 
że zostaje z łatwością rozpoznany i powiązany z zaproponowaną przez gatunek 
semiozą. Wówczas nie tylko gatunek jest znakiem, ale również – styl  jest 
znakiem.

Jeśli jednak gatunek będzie sugerował inną semiozę niż styl lub jeśli semio-
za gatunku będzie „nieprawidłowo” odsyłała do reprezentacji ontologicznej (jak 
w przypadku Historii Polski po 1945 roku jako tytułu książki na temat nowojor-
skiej galerii) – jeżeli więc gatunek semantycznie rozminie się ze stylem na którejś 
z możliwych płaszczyzn – wówczas pytanie zasadnicze będzie brzmiało: czy na-
dawca komunikatu uczynił to świadomie, czy też nieświadomie. W pierwszym 
wypadku będziemy mieli do czynienia z zabiegiem artystycznym lub z prowoka-
cją (być może także o charakterze artystycznym), w drugim zaś – z nieumiejęt-
nością korzystania z repertuaru gatunków lub stylów, co będzie oznaczało niedo-
statecznie ukształtowaną kompetencję stylistyczną interlokutora.

Bez uchwycenia semiozy gatunku i sprzężonej z nim semiozy stylu trudno więc 
prawidłowo zrozumieć intencje danego komunikatu i jego status w przestrzeni 
komunikacyjnej. W niektórych komunikatach ta dodatkowa semioza może wcale 
nie być konieczna, w innych z kolei może być elementem organizującym znacze-
nie tekstu, bez którego tekst ów będzie niezrozumiały.

Świadomość tego jest szczególnie istotna w przypadku tekstów artystycznych, 
w których porządek fikcyjny dynamicznie przeplata się z porządkiem realnym. 
Czytelnik w akcie interpretacji – zadając sobie pytania dotyczące stosunku teks-
tu do rzeczywistości – może bowiem zostać skonfrontowany z różnymi znaka-
mi, które przekazują sprzeczne informacje. Na przykład opowiadania Borgesa za 
sprawą semiozy gatunkowej przekazują następującą „informację”: „jest to fikcja 
literacka, a zatem stosunek tekstu do realności jest lub może być luźny”, podczas 
gdy semioza stylu na pewnych jego poziomach (np. konstrukcje charakterystycz-

właściwie dzięki znajomości rozpoznawalnych strategii stylistycznych stojących u podstaw semiozy 
stylu (do problemu tego na konkretnym przykładzie powrócę w rozdziale 3).

9 Na temat „znajomości konfiguracji cech z różnych poziomów organizacji komunikatu [...] przy 
rozpoznawaniu pewnych wzorców tekstowych przeniesionych poza ich pierwotny kontekst komuni-
kacyjny” (Dobrzyńska 1996: 25) wypowiadała się wielokrotnie Teresa Dobrzyńska (zob. np. Dobrzyń-
ska 1992 i 1996).
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ne dla stylu naukowego, powoływanie się na źródła, przypisy itd.) przekazuje zu-
pełnie inną „informację”: „nie jest to fikcja literacka, a zatem stosunek tekstu do 
realności nie jest lub nie powinien być luźny”. W tym sensie zawieszenie weryfiko-
walności sądów, semiotycznie zakodowane w gatunku, zostaje podważone przez 
wykorzystanie w komunikacie znamion stylu naukowego. Stopienie się fikcji 
i nie-fikcji – prowadzące do kolejnego poziomu doznań estetycznych – staje się 
możliwe za sprawą w y k o r z y s t a n i a  s p r z e c z n y c h  s t r u k t u r  z n a k o-
w y c h  na dwu różnych – choć bliskich sobie – poziomach organizacji wypowie-
dzi. Gatunek jest zatem – jak mawiał Bachtin – organicznie powiązany ze stylem, 
ale nie jest i nie może być z nim tożsamy. Dowiodą tego następne rozdziały, gdy 
okaże się, że niektórzy autorzy analizowanych syntez historycznych zaskakująco 
wykorzystują w nich inne wzorce gatunkowe.

Powiedzmy na koniec, że korelacja obu typów semiozy – semiozy gatunku 
i semiozy stylu – może przebiegać na dwa różne sposoby: od gatunku do stylu, 
gdy czytelnik ma do czynienia z całym tekstem (ma np. w ręku książkę Historia 
Polski) i rozpoczyna czytanie; oraz od stylu do gatunku, gdy nie zna całości tekstu 
(np. nie widzi książki i nie zna jej tytułu), a czyta napotkany poza kontekstem 
fragment. Oczywiście, takie ujęcie jest czysto hipotetyczne i miało jedynie poka-
zać, o jakich mechanizmach mowa. Interesuje mnie natomiast fakt, że semioza 
gatunku i semioza stylu dokonują się równocześnie w akcie dekodowania teks-
tu. Istotne jest zatem odpowiedzenie sobie na dwa pytania: (1) jaki jest zespół 
cech stylistycznych stanowiący o specyfice omawianego gatunku; i (2) jaki mają 
one wpływ na odbiorcę dekodującego ową semiozę globalną. Spróbuję w następ-
nych rozdziałach opisać niektóre właściwości stylistyczne wzorca gatunkowego 
syntezy dziejów narodu, a także poszczególnych tekstów – reprezentantów zbio-
ru. Wszystkie one stanowią o wyjątkowości tego wzorca, a także umożliwiają 
interlokutorom odgadywanie, że z takim właśnie (a nie innym) wzorcem mają 
do czynienia, co z kolei przyczynia się do semiozy stylu par excellence. Aby móc 
przystąpić do badań gatunku i charakterystycznych dla niego cech stylistycznych, 
należy uściślić zakres używanych terminów i wypracować metodologię badań. 
W następnym rozdziale zdefiniuję podstawy teoretyczne, w trzecim, czwartym 
i piątym rozważę najważniejsze wykładniki stylotwórcze omawianego gatunku. 
Analizie poddaję (lub odnoszę się do już opublikowanych przeze mnie artykułów) 
tylko te cechy stylu, które stanowią o wyjątkowości syntezy dziejów narodu i są 
jednocześnie – jako znaki osobliwego charakteru – nośnikami znaczeń istotnych 
dla reprezentacji historii narodowej. 
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY STYLISTYCZNEJ 

Wszystkie tezy zawarte w książce Semiotyka dyskursu historycznego (Czerwiń-
ski 2012a), a także zrekonstruowana w poprzednim rozdziale semioza gatunku, 
potwierdzają spostrzeżenia Stanisława Gajdy, który pisał, że „gatunki funkcjonują 
jako swojego rodzaju manifestacje światopoglądów ukształtowanych w długo-
trwałym, historycznym procesie przemian rzeczywistości społecznej i kultury, 
jako ich odbicie i jednocześnie narzędzie aktywnego kształtowania” (Gajda 2001b: 
262). Gatunek to według niego „złożony system środków i sposobów rozumie-
nia rzeczywistości, a także kształtowania tekstu i znajdywania dla niego miejsca 
w obiegu społecznym” (Gajda 2001b: 262). Takie wielowymiarowe, językowo-kul-
turowe ujęcie wymusza, abyśmy za punkt wyjścia badań gatunku – i zespolonego 
z nim stylu – wybrali koncepcję gatunków mowy Michaiła Bachtina (nawiasem 
mówiąc, wszystkie najbardziej doniosłe teorie genologiczne wywodzi się od tego 
wybitnego rosyjskiego uczonego, zob. Wierzbicka [2004]; Bartmiński [1998]; Gaj-
da [2001b]; Witosz [2005a]). Bachtinowską koncepcję najlepiej streszcza następu-
jący fragment: 

Językowa wola mówiącego urzeczywistnia się przede wszystkim w wyborze  okreś lo-
nego gatunku mowy. Wybór ten uwzględnia specyfikę danej dziedziny obcowania języ-
kowego, racje przedmiotowe oraz znaczeniowe (tematyczne), konkretną sytuację, w której 
zachodzi porozumienie, personalny skład jego uczestników itp. Koncepcja językowa mó-
wiącego, przy całym jej zindywidualizowaniu i subiektywności, przystosowuje się następ-
nie do wymogów wybranego gatunku, jest precyzowana i rozwijana w określonym kształ-
cie gatunkowym. […] Mówimy wyłącznie przy użyciu określonych gatunków mowy, tzn. 
wszelkie nasze wypowiedzi posługują się konkretnymi, względnie trwałymi i typowymi 
formami konstruowania całości (Bachtin 1986: 273)1. 

Nie ma wątpliwości, że teoria gatunków mowy (propagowanych swojego czasu 
przez Annę Wierzbicką i zwanych przez nią genrami) jest jednym z najbardziej 
fundamentalnych odkryć tego filozofa języka. Bachtin dowiódł, że nie możemy 
mówić bezgatunkowo, gdyż gatunek – zwany przez Gajdę „konwencją kulturo-
wo-językową” (Gajda 2001a: 255) – determinuje zarówno strukturę konkretnego 
tekstu, jak i semiotyczne wykładniki aktu komunikacji (takie jak podmioty i relacje 

1 Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wyróżnienia w cytatach wprowadził autor niniejszej mo-
nografii.
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między nimi, relacje między podmiotami a światem pozajęzykowym, stosunki re-
ferencjalne, intencje nadawczo-odbiorcze, konteksty sytuacyjne i kulturowe2 itd.). 
Gatunek – choć nie jest to rzecz dana raz na zawsze (gatunki ulegają bowiem ewo-
lucji, czasem niezwykle dynamicznej) – „zawiera w sobie” zatem wszystkie „śla-
dy” tych wykładników. Przeciętni interlokutorzy nie do końca muszą być tego 
świadomi, choć implicite uwzględniają te informacje w indywidualnym akcie de-
kodowania. Presuponują, że jest „tak a tak”. Zakładają na przykład, że formularz 
PIT presuponuje, iż jego nadawcą jest organ władzy państwowej, iż ma określoną 
formułę stylistyczną i nie pojawi się jako wzorzec komunikacji – powiedzmy – na 
urodzinach u cioci. Owo „tak a tak” w s p ó ł t w o r z y  więc treść komunikatów. 
Znaki – jako elementy komunikatu – nabywają dzięki gatunkowi dodatkowego 
znaczenia, dzięki temu – jak się rzekło – gatunek staje się znakiem; dlatego właś-
nie należało odrzucić niektóre tezy Haydena White’a.

W ślad za tradycją Bachtinowską gatunek traktuję jako najbardziej podstawowy 
wybór językowy decydujący o kolejnych operacjach lingwistycznych, w tym o ope-
racji wyboru wzorcowego typu stylistycznego3, pociągającego za sobą – co oczywi-
ste – także wybór jednostek językowych na niższych poziomach organizacji komu-
nikatu. Należy od razu zastrzec, że relacji gatunek–styl nie można interpretować 
jako hierarchicznej relacji nadrzędność–podrzędność. Model ów jedynie wskazuje 
ujęcie operacyjne, w myśl którego styl, rozumiany jako autonomiczny byt języko-
wy, akomoduje się do gatunku. Takie przystosowanie się zachodzi rzecz jasna tylko 
wtedy, kiedy nadawca komunikatu za sprawą stylu nie zamierza podważyć istoty 
wzorca gatunkowego, bo przecież z taką sytuacją mamy do czynienia we współ-
czesnej kulturze. Wymowny był przykład fikcji Borgesa (omawiany w poprzednim 
rozdziale), ale przecież nie jest to przypadek odosobniony. Warto przypomnieć, że 
style niskie migrują obecnie do gatunków uznawanych dotychczas za wysokie (na-
potykamy je na przykład w języku debaty publicznej czy w wypowiedzi naukowej), 
styl niski bywa też dominantą prozy narracyjnej, narracyjność zaś jest elementem 
liryki i tak dalej. Takie „negocjacje” ustabilizowanych wzorców gatunkowych mają 
współcześnie na celu (wyraźniej niż w okresach wcześniejszych) podważenie lub 
zakwestionowanie istniejących hierarchii społecznych, które były przez gatun-
ki i za ich sprawą  reprodukowane. Co jednak istotne, styl jest – by użyć po-
nownie słów Bachtina – „elementem gatunkowej jedności wypowiedzi” (Bachtin 

2 W swoim czasie Stefania Skwarczyńska zaproponowała, aby gatunek ujmować w wielości czyn-
ników go konstytuujących, którymi są: nadawca, odbiorca, stosunek nadawca–odbiorca, sytuacje – 
nadawcza, nadawczo-odbiorcza i odbiorcza, funkcja tekstu, przedmiot (temat) tekstu, ujęcie przed-
miotu, tworzywo tekstu, przedstawienie i wyraz oraz kod (zob. Gajda 2001a: 258). Zbliżoną koncepcję 
prezentuje również Branko Tošović (zob. Tošović 2002).

3 Bożena Witosz twierdzi, że „od wyboru wzorca gatunkowego uzależniony jest wybór wzorca 
stylowego, czyli konwencjonalnego zespołu środków językowych w odpowiednim do potrzeb sytua-
cji uporządkowaniu. Wybór stylowego wzorca tekstu respektuje restrykcje narzucane przez gatunek 
mowy i przez typ stylu (artystyczny, naukowy, potoczny itp.)” (Witosz 1999: 46).
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1986: 354) i za sprawą stylu dokonuje się ewolucja wzorców gatunkowych. Bachtin 
twierdzi także, iż gatunek mowy jest najbardziej prymarnym i fundamentalnym 
wyborem językowym, który – niczym reguły języka literackiego (Gajda sądzi na-
wet, że niczym „gramatyka” [Gajda 2001a: 256]) – wpływa zarówno na budowę 
komunikatu, jak i na jego funkcje i intencje nadawcy.

Skoro już przyjęliśmy powyższe założenia, powinniśmy teraz wypracować 
wzorzec gatunkowy syntezy dziejów narodu, który można potraktować jako „pro-
jekcję typu wydarzeń komunikacyjnych – osadzonych w określonym kontekście 
kulturowym – na struktury tekstowe” (Witosz 1997: 45). Aby uniknąć niepotrzeb-
nych niejasności, należy od razu wyodrębnić dwie płaszczyzny oglądu, podobne 
w pewnym sensie – ale tylko w pewnym sensie – do Saussure’owskiej dychotomii 
langue i parole. Pierwszy poziom ma charakter abstrakcyjny (to poziom idealne-
go – czy ściślej: wyidealizowanego wzorca gatunkowego), drugi zaś – konkret-
ny, realizowany w akcie mownym (to poziom konkretyzacji czy aktualizacji tegoż 
wzorca). Należy także stwierdzić, że żaden konkretny tekst nie jest sam w sobie 
gatunkiem, choć w niektórych koncepcjach taka definicja funkcjonuje (np. Sta-
nisław Gajda twierdzi, że takie może być wtórne znaczenie tego terminu [Gajda 
2001a: 255]). Konkretny tekst jest jakimś konkretnym egzemplarzem  określo-
nego a b s t r a k c y j n e g o  wzorca gatunkowego, czyli typu. Przyjmijmy więc, że 
o żadnym tekście nie można powiedzieć, jakoby był gatunkiem. Może on pewien 
gatunek, a konkretniej: pewien wzorzec gatunkowy, w taki czy inny sposób 
a k t u a l i z o w a ć. Wzorzec gatunkowy należy więc traktować abstrakcyjnie – 
jako pewien ustanowiony przez normy społeczne mechanizm umożliwiający two-
rzenie konkretnych tekstów (do pytania, w jakim stopniu owe konkretne teksty są 
egzemplarzami konkretnych typów, powrócę w następnych rozdziałach). Istotne 
jest także i to, że ów typ nie może być traktowany wyłącznie w kategoriach wąsko 
językowych, gdyż gatunek to, przypomnijmy, „kulturowo i historycznie ukształ-
towany oraz ujęty w społeczne konwencje sposób językowego komunikowania 
się; wzorzec organizacji tekstu” (Gajda 2001a: 255). Jest więc gatunek czymś wię-
cej niż tylko zjawiskiem czysto lingwistycznym. Za sprawą określonej językowej 
organizacji komunikatu ewokuje on pewną mniej lub bardziej konwencjonalną 
wiedzę interlokutorów na temat swoich funkcji, domen realizacji, układu nadaw-
czo-odbiorczego (w tym hierarchii społecznych), kontekstów (sytuacyjnych i kul-
turowych) i wielu innych. Inaczej rzecz ujmując, dzięki naszej wiedzy na temat 
gatunków – naszej kompetencji stylistycznej (czy ściślej: genologicznej) – jeste-
śmy się w stanie porozumiewać czy to w szkole, czy w sklepie, czy na poczcie, czy 
na spotkaniu klasowym, czy podczas pisania referatu lub listu, czy też podczas 
gry w brydża i tak dalej. Właśnie to Bachtin miał na myśli, gdy mówił o niemoż-
liwości bezgatunkowego komunikowania; to miał na myśli Gajda, gdy pisał, że 
„Posługiwanie się językiem polega m.in. na tworzeniu tekstu zgodnie z wzorcami. 
Z reguły jednak konkretne teksty różnią się mniej lub bardziej od wzorców teks-
towych” (Gajda 2001a: 261).



26

Oczywiste jest, że ów schemat nie eliminuje wszystkich problemów, gdyż 
współczesna genologia wciąż się zmaga z wieloma trudnościami, przede wszyst-
kim zaś (1) z ustaleniem granic gatunków (a więc także ich typologii), (2) z wy-
znaczeniem roli podmiotu, kreacyjnej i reprodukującej zarazem, w tworzeniu 
konkretnych tekstów (chodzi o pytanie, w jakim stopniu podmiot aktu komu-
nikacyjnego jest wolny, a w jakim zniewolony konwencjami gatunkowymi), 
(3) z migracjami gatunków w różnych domenach komunikowania czy wreszcie 
(4) z wykorzystaniem różnych gatunków – z różnych porządków genologicz-
nych – w konkretnym tekście (najpełniej wszystkie te pytania próbuje zasyg-
nalizować i uaktualnić książka Bożeny Witosz [2005a]). Moje opracowanie nie 
zamierza, rzecz oczywista, podejmować tego problemu (przecież zagadnienia te 
są w zasadzie humanistycznym pytaniem o istotę języka), ale analiza stylistyczna 
wymaga, abyśmy do niektórych kwestii wielokrotnie powracali.

Wynika z powyższego, że wzorzec gatunkowy można opisać prawidłowo je-
dynie wtedy, kiedy uwzględni się nie tylko językową budowę konkretnego tekstu, 
czyli obecne w nim zjawiska par excellence językowo-stylistyczne, ale także wszyst-
kie inne elementy decydujące o jego wyjątkowości, w tym intencje nadawcy, jego 
funkcje społeczne itd. Należy więc teraz sprecyzować pojęcie stylu i wskazać, ja-
kie korelaty językowe i pozajęzykowe decydują o charakterze danego stylu (na ten 
temat zob. żywą dyskusję teoretyczną: Dobrzyńska 1992; Bartmiński 1995, 2003 
[1981]; Wilkoń 2002; Gajda 1996; Dubisz 1995; Enkvist 1995; Kovačević 1995; To-
šović 2002; Ożdżyński 1993; Pisarkowa 1995; Ruszkowski 1998; Skubalanka 1995, 
2001; Witosz 1998, 1999, 2005a, 2009; Balbus 1996; Lubaś 2003; Zgółka 1995)4.

Przypomnijmy dla porządku, że myśl stylistyczna rozwijała się (i wciąż się tak 
rozwija) między dwoma – pozornie tylko wykluczającymi się – założeniami badaw-
czymi. Jeden jej biegun wyznaczają poszukiwania tego, co w tekstach powtarzalne 
i skonwencjonalizowane, czyli badania stylu jako typu rozpoznawalnych społecznie 
zachowań językowych, drugi zaś biegun to poszukiwania tego, co w stylu oryginalne, 
niepowtarzalne, wyjątkowe (w tym wydaniu styl utożsamiano z idiolektem). Oba 
warianty stylistyki są – trzeba to wyraźnie podkreślić – równie zasadne, o wybo-
rze jednego z nich decyduje zaś odpowiednio zdefiniowany przedmiot badań. Moje 
poszukiwania będą dotyczyły przede wszystkim rekonstrukcji wzorca stylistyczne-
go gatunku, ale w ostatnich paragrafach tego opracowania spróbuję także wskazać 
indywidualne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów sposoby jego aktua-
lizacji. Styl konkretnego autora, o ile będzie nosił znamiona jakiejkolwiek oryginal-
ności lub też będzie z jakiegoś powodu charakterystyczny (np. będzie dalece odbie-
gał od przyjętych konwencji), określę mianem stylu indywidualnego (idiolektu)5. 

4 Nie podejmuję tutaj dyskusji nad samą terminologią, która wciąż pozostaje nieujednolicona, 
zwłaszcza zaś w odniesieniu do terminów stylu i odmiany (konkretną propozycję wysunął Jerzy Bart-
miński, zob. np. Bartmiński 2003 [1991]). O kompleksowości tego problemu zob. Lubaś 2003.

5 Pomijam w tej chwili trzeci wymiar słowa styl, a mianowicie wymiar aksjologiczny, o którym 
pisała Krystyna Pisarkowa: „pojęcie stylu staje się predykatem wartościującym” (Pisarkowa 1995: 283). 
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W każdym konkretnym idiolekcie będą się z sobą ścierały: społeczny wzorzec ga-
tunkowy i odrębność twórcza autora. Jak zauważa Bożena Witosz, „komunikacja 
jest więc traktowana jako kompromis między pierwiastkiem indywidualnym a spo-
łecznym, kompromis niejako wymuszony” (Witosz 2009: 47). W badaniach okaże 
się, że takie „odstępstwo” od normy społecznej, niemające wcale znamion erupcji 
romantycznego geniuszu czy wirtuozerii, może czytelnika zaskakiwać i w rezulta-
cie prowadzić do zakłóceń w akcie dekodowania. Warto już teraz odnotować, że 
nie będą to zaburzenia dalece odbiegające od normy wzorcowej, gdyż na ogół jest 
tak, że „indywidualizm jednostki przegrywa w konfrontacji z normą społeczną pod 
groźbą zerwania porozumienia językowego” (Witosz 2009: 47).

Styl będę – zgodnie z postulatami współczesnej stylistyki – rozpatrywał w ho-
ryzoncie semantycznym, to jest hermeneutycznym (o takie właśnie ujmowanie 
badań stylistycznych upomina się Teresa Skubalanka [zob. zwłaszcza Skubalanka 
2001: 9−19]). W tym ujęciu oba te działy – zarówno semantyka, jak i hermeneu-
tyka6 – stają się podrzędne wobec semiotyki. Styl ma bowiem charakter znakowy 
(zob. Mayenowa 1974; Skubalanka 2001; Sandig, Selting 2001; Bartmiński 2003 
[1981]). Po pierwsze − ze znaków się składa, po drugie − jego konkretyzacja wy-
wołuje wiele dodatkowych procesów semiozy, o czym była mowa wcześniej. Na-
leży także odnotować, że ów model zakłada interakcyjną symbiozę tekstowych 
i kontekstowych (to jest wewnętrznych i zewnętrznych) wyznaczników stylu, 
do czego zresztą przekonują wszystkie współczesne ujęcia stylistyczne i teksto-
logiczne (zob. np. Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009; Witosz 2005a 
i 2005c; Tošović 2002).

Nauka o znakach i kodach oferuje wygodną metodę badań u ż y c i a  z n a -
k ó w  (a więc budowy dyskursu) i u n i w e r s u m  i c h  z n a c z e n i a  (semantyki 
wynikającej z takiego, a nie innego kombinowania znaków w dyskurs). Refleksja 
semiotyczna jawi się jako nadrzędny mechanizm zespalający zarówno styl, jak 
i znaczenie, co jest zgodne z postulatem wysuniętym przez Romana Jakobsona, 
że „wszystkie zjawiska językowe – od najmniejszych składników do całych wypo-
wiedzi i wymiany – działają zawsze i tylko jako znaki” (Jakobson 1989 [1970]: 67). 
Zarówno wybór gatunku, jak i wybór wzorca stylistycznego (nie mówiąc już 
o wyborze leksykalnych nośników konkretnych znaków), a także ich ciągła in-
terakcja, mają więc charakter znakowy, czyli – w konsekwencji – znaczący. Gwoli 
ścisłości warto przypomnieć, że dla Teresy Skubalanki ów hermeneutyczny wy-
miar stylu można zespolić z Gadamerowską interpretacją „horyzontu sensu teks-
tu”, czyli „wyjawianiem tego, co w tekście ukryte” (Skubalanka 2001: 14). Co wię-
cej, „język dokonuje stałej syntezy horyzontu przeszłości i teraźniejszości” oraz 
„w zwierciadle języka można zobaczyć poglądy na świat poszczególnych ludów”. 

Tak rozumiane akty wartościujące wyrażają się w sformułowaniach typu: „dobry styl”, „mieć styl”, 
„w wielkim stylu” itd.

6 Podobne zdanie wyraża Dubravko Škiljan (zob. Škiljan 1985: 54–55).
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Skubalanka konkluduje: „Tak więc jedno z odkryć semantyki głębokiej to ukaza-
nie historyczności tekstu, jego miejsca w dziejach, związku z konwencją i trady-
cją” (Skubalanka 2001: 14).

Nietrudno zatem dojść do wniosku, że wybór wzorca stylistycznego i po-
szczególnych stylotwórczych elementów językowych jest wyborem o charakte-
rze semiotycznym, wszakże zawsze jest osadzony w historycznym kontekście już 
wcześniej dokonywanych wyborów znaczących. Zdaje się nawet, że jest to teza 
bliska temu, o czym w innym miejscu pisze Skubalanka: „stylistyka jest swego 
rodzaju odrębną »semantyką« w semiozie językowej” (Skubalanka 2001: 25). Na 
tym właśnie polega najbardziej fundamentalne odkrycie Bachtina. Rosyjski uczo-
ny zwraca uwagę na tradycję komunikowania, która za sprawą gatunku może być 
reprodukowana lub odrzucana. 

O znaczącym aspekcie stylu mówiły również chorwackie badaczki, Marina 
Kovačević i Lada Badurina (ażeby uniknąć dwuznaczności i wzbogacić statyczny 
model funkcjonalistyczny, autorki wprowadzają pojęcia domeny  czy pola dys-
kursu; Kovačević, Badurina 2001). Dla analizy stylistycznej nieodzowna staje się 
interpretacja wielowymiarowych czynników wewnątrztekstowych, a także poza-
językowych (zob. Tošović 2002). Do takiego stanowiska przychyla się także sara-
jewska lingwistka Marina Katnić-Bakaršić, łącząc taką orientację ze zmianą para-
dygmatu: ze strukturalistycznego (najpierw preskryptywnego, później deskryp-
tywnego) na poststrukturalistyczny. Ów nowy paradygmat bardziej niż ujęcia 
wcześniejsze podkreśla wagę okoliczności społeczno-kulturowych w kodowaniu 
i dekodowaniu komunikatu. W takim ujęciu język nie jest wyłącznie narzędziem 
komunikacji, ale także: 

środkiem, za którego sprawą ludzie – w taki czy inny sposób – demonstrują swoją przy-
należność do ideologii lub idei; środkiem, dzięki któremu nie tylko komunikują znaczenia 
słów, ale także znaczenia w wymiarze interakcji społecznych i społecznych sieci przez nie 
reprezentowanych; środkiem, dzięki któremu dążą do zmian i zmiany takie osiągają (Kat-
nić-Bakaršić 2001: 22)7. 

Dodajmy, że takie ujęcie zbliża stylistykę do krytycznych studiów nad dyskur-
sem (zwanych także krytyczną lingwistyką), które dążą do rekonstrukcji wszel-
kich możliwych struktur językowych w kontekście i ko-tekście celem odkrycia 
motywacji ich występowania, zarówno kulturowej i społecznej, jak i – przede 
wszystkim – ideologicznej. W takim ujęciu każdy komunikat, a więc nie tylko 
wybór środków językowych, ale także jego kompozycja i budowa stylistyczna, 
jest analizowany przy aktywnym współudziale pozajęzykowych korelatów prag-
malingwistycznych. Badacza interesuje sposób i motywacja takiego a nie innego 
przechodzenia z płaszczyzny langue (kodu) do płaszczyzny parole (komunikatu).

7 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady tekstów pochodzą od autora niniejszego opra-
cowania.
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Saussure’owski model, choć niezwykle odkrywczy dla badaczy początków 
XX wieku, jest nazbyt statyczny, nie uwzględnia bowiem potrzeby badania 
wszystkich czynników warunkujących powstawanie komunikatów (co więcej –
uproszczone jego interpretacje próbują takiego badania zakazywać). Z tego po-
wodu dużo bardziej kompletny jest model komunikacyjny Romana Jakobsona, 
w którym relacja między kodem a komunikatem jest osadzona w dynamicznej 
sieci wzajemnych powiązań interlokutorów (nadawcy i odbiorcy), kontekstu, ka-
nału komunikacyjnego i wreszcie przedmiotów odniesienia, czyli rzeczywistości 
pozajęzykowej. Dopiero takie ujęcie procesu komunikacji (które można sprowa-
dzić do kilku pytań będących dzisiaj obiektem zainteresowań pragmalingwistyki: 
kto mówi?, do kogo mówi?, w jakich warunkach mówi?, o czym mówi?) może dać 
odpowiedź na pytanie o powody i celowość takiej czy innej budowy komunikatu 
językowego. Opinię tę podziela Katnić-Bakaršić:

Niektóre nowsze ujęcia stylistyczne – pojawiające się w obrębie myśli poststrukturalistycz-
nej – uznają, iż rola stylistyki nie sprowadza się wyłącznie do deskrypcji, ale również do in-
terpretacji, to jest do wyjaśnienia stylu w ramach kontekstu społeczno-kulturowego, w któ-
rym dany tekst zarówno powstaje, jak i zostaje odczytany (Katnić-Bakaršić 2001: 33−34).

Wszystkie powyższe tezy są zgodne z założeniami teoretycznymi dotyczącymi 
aktywności językowej, które zawarłem we wstępie, a także rozwijałem w innych 
pracach. Najważniejszym z nich jest przekonanie o tym, że komunikacja języko-
wa, jak każda inna komunikacja, odbywa się w pewnych warunkach pozajęzyko-
wych, które należy w badaniach uwzględniać, gdyż mają one charakter znakowy, 
a więc współtworzą znaczenie komunikatu językowego, nawet jeśli na pierwszy 
rzut oka wydaje nam się, że tak nie jest.

To nadawca (uwikłany w relacje społeczne) w momencie powstawania komu-
nikatu językowego – a więc przechodzenia z płaszczyzny langue do płaszczyzny 
parole – dokonuje rozmaitych wyborów językowych. Dobiera on elementarne je-
dnostki kodu z dostępnego mu rezerwuaru, ale także dobiera odpowiedni wzo-
rzec gatunkowy8. W jaki sposób dokonuje tych wyborów, nie jest w tym momen-
cie istotne. Wybór gatunku – powtórzmy stanowisko Bachtina – jest prymarny. 
Także inne wybory (powiązane z sobą dialektycznie) – i dokonywane niemal jed-
nocześnie – współtworzą komunikat i umożliwiają odbiorcy rekonstrukcję jego 
znaczenia, a znaczenie to można odczytać jedynie, gdy uwzględni się w s z y s t -
k i e  zasygnalizowane korelaty. W momencie skorelowania wszystkich czynników 
tworzących komunikat odbiorca może – bardziej lub mniej świadomie – ustalić, 
w jakim stopniu ów komunikat przynależy do zbioru tekstów danego gatunku 
i jakie to ma znaczenie dla komunikatu jako nośnika sensu. 

8 Nieco inaczej definiuje dyskurs francuska szkoła analizy dyskursu: jest on ujmowany w opozy-
cji do wypowiedzi (énoncé); dyskurs to „wypowiedź rozpatrywana z punktu widzenia mechanizmów 
umożliwiających jej powstanie” (Grzmil-Tylutki 2007: 22), przy czym nie można go utożsamiać z teks-
tem. Dyskurs to „wypowiedź + sytuacja komunikacyjna”.
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3. WZORZEC GATUNKOWY A KONKRETNY TEKST 

W powyższej dyskusji pokazałem, że każdy konkretny tekst jest egzemplarzem 
pewnego typu (wzorca gatunkowego) i w jakiś sobie właściwy sposób ów typ ak-
tualizuje. Badacz, rzecz oczywista, ma dostęp wyłącznie do egzemplarzy, gdyż typ – 
przypomnę – ma charakter abstrakcyjny. Rekonstrukcja typu to rekonstrukcja ze-
społu typowych, czyli w jakiś sposób powtarzających się cech owych egzemplarzy. 
Można założyć, że cechy te, stanowiące o specyfice stylu, interlokutor z łatwością 
rozpoznaje i na ich podstawie – o ile dysponuje odpowiednią kompetencją styli-
styczną (to jest językowo-kulturową) – wnioskuje o gatunkowej przynależności 
tekstu; presuponuje, że dany tekst jest „taki a taki”. Jest to zatem semioza podobna 
do tej, o której była mowa w rozdziale 1. Różni się ona jednak tym, że teraz to styl, 
wespół z wiedzą o gatunku (na ogół bowiem wiemy, jaki tekst czytamy, to jest jakie 
miejsce zajmuje on w uniwersum komunikowania) stanowi podstawę przebiegu 
semiozy. Aby zobrazować, o co dokładnie chodzi, wezmę przypadkowy fragment 
tekstu z jednej z książek i założę, traktując to jako hipotezę roboczą, że odbiorca 
nie zna kontekstu, a więc nie wie, iż fragment ten został wyekscerpowany z książki 
profesjonalnego historyka: 

Dwadzieścia lat sprawowania urzędu bana przez Karola Khuena-Hédervary’ego (1883−
−1903) cechowały ciągłe napięcia i nieudolność opozycji w walce o władzę. Ban kontrolo-
wał sejm (Sabor): nowe prawo wyborcze z roku 1887 umożliwiało prawo głosu w bardzo 
ograniczonym zakresie, więc część wyborców stanowią urzędnicy instytucji węgierskich 
i autonomicznego rządu chorwackiego. Geometria wyborcza działała na niekorzyść tych 
jednostek terytorialnych, w których możliwe było zwycięstwo opozycji. Wówczas wpro-
wadzono prawo, w myśl którego wybory nie odbywają się już co trzy lata, lecz co pięć 
(Goldstein: 144). 

Ów hipotetyczny czytelnik, użytkownik języka, na podstawie konkretnych 
przesłanek formalno-językowych (a więc nie na podstawie wiedzy gatunkowej, 
gdyż tutaj jeszcze nie wie, w jakiej domenie tekst się pojawił) rozpoznaje, że jest 
to tekst traktujący o przeszłości. Świadczy o tym sam temat wypowiedzi, a także 
wiele cech stylotwórczych: wielorakie okoliczniki czasu (dvadeset godina bano-
vanja, (1883−1903), 1887, svake treće nego svake pete godine), znaki desygnujące 
konkretne postacie historyczne (Karol Khuen-Hédervary), opisowo-narracyjna 
forma podawcza, wyrażenia z domeny zjawisk społeczno-politycznych, będące 
czasem terminologizmami (banovanje, politička napetost, opozicja, kontrolirati 
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Sabor, izborni zakon, autonomna hrvatska vlada) i tak dalej. Oczywiście nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby powyższy tekst uznać za fragment jakiejś powieści hi-
storycznej (zwłaszcza pisanej w XIX-wiecznej konwencji realistycznej), „histo-
rycznego” reportażu, tekstu z epoki lub współczesnego tekstu publicystycznego. 
Na podstawie samych cech językowych odbiorca nie może jednak tego jedno-
znacznie rozstrzygnąć; aby to uczynić, musiałby bowiem znać o k o l i c z n o ś c i 
p o w s t a n i a  t e k s t u, a więc autora, miejsce, sposób publikacji i tym podobne. 
Dopiero wtedy może ustalić jego przynależność gatunkową i, za sprawą złożonych 
procesów semiozy, dokonać jego prawidłowej interpretacji.

Jeśli ów czytelnik – pamiętajmy: przeciętny użytkownik języka – wykluczy 
pierwszą możliwość, a więc powieść (która przecież może zawierać zmyślone wy-
darzenia historyczne, ale równie dobrze we właściwy sobie sposób wykorzystywać 
styl naukowy, jak czasem bywało w powieści realistycznej, a do perfekcji dopro-
wadził to Borges), automatycznie zapewne przyjmie, że tekst przekazuje prawdę 
historyczną. Na tym właśnie polega odczytywana przez odbiorcę w konkretnym 
akcie komunikacyjnym semioza stylu. Odbiorca zakłada, że skoro ów styl ma for-
mę „taką a taką”, presuponuje to zapewne, że przynależy do gatunku „tego a tego”, 
a więc jego stosunek do prawdy historycznej jest „taki a taki”. Naturalnie szansa 
na prawidłowe odczytanie tej semiozy znacząco wzrasta wówczas, gdy interlo-
kutor ma dostęp zarówno do wiedzy dotyczącej przynależności gatunkowej, jak 
i do fragmentu konkretnego tekstu. Jeśli więc odbiorca ma do czynienia z tekstem 
Goldsteina i wie, że ów autor jest profesjonalnym historykiem, tekst zaś jest frag-
mentem opublikowanej monografii historycznej, to na pewno właściwie odczyta 
intencje nadawcy, a zatem właściwie przeprowadzi semiozę całego tekstu zgodną 
z modelem omówionym w rozdziale 1.

Mówiąc jednak o cechach stylu, należy zauważyć, że trudno jednoznacznie 
stwierdzić, które z tych cech są powszechnie rozpoznawalne (to jest rozpoznawal-
ne dla przeciętnych interlokutorów), które zaś nie. Wygodnym narzędziem takiej 
analizy mogłoby się stać instrumentarium kognitywistyczne spod znaku teorii 
prototypu, wykorzystywane w nowszych ujęciach semantycznych (ale także od 
niedawna genologicznych). Zarówno w przypadku badań ukierunkowanych na 
typologię (pod)gatunków, jak i na ustalenie stopnia wykorzystania w ich obrębie 
określonych cech stylistycznych, analizy nie powinny się obejść bez tego ujęcia. 
Chodziłoby więc o zbadanie prototypowej obecności poszczególnych atrybutów 
w danym wzorcu gatunkowym, ale do tego konieczne by było skorzystanie z me-
todologii psycholingwistycznej (kwestionariuszowej), dzięki której dałoby się 
ustalić, w jaki sposób użytkownicy języka, czyli członkowie danej kultury, kate-
goryzują określone egzemplarze w obrębie danego typu. Dzięki temu dowiedzie-
libyśmy się, jakie są najbardziej centralne, jakie zaś peryferyjne cechy tego wzorca, 
a w następnej kolejności także – jakie teksty są „lepszymi” i „gorszymi” egzem-
plarzami syntezy dziejów narodu, a więc typu. Klasyczne genologie arbitralnie 
wyznaczyłyby zapewne granicę określającą cechy wystarczające i konieczne dla 
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tej klasy tekstów. Tymczasem, jak w każdej kategorii, mamy tu również do czy-
nienia z egzemplarzami peryferyjnymi, w mniejszym stopniu przynależącymi do 
tejże kategorii. Dzięki instrumentarium kognitywistycznemu można więc znacz-
nie pełniej opisać hierarchię kategoryzowanych klas gatunkowych. Jest to zatem 
problem niebłahy, ale nie najistotniejszy wobec stawianych sobie w tym opraco-
waniu celów.

Odejście od badań psycholingwistycznych nie oznacza bynajmniej akceptacji 
klasycznej teorii kategoryzacji, wywodzonej od Arystotelesa (zob. Tabakowska 
2001; Nowakowska-Kempna 1992; Taylor 2001: 44−64). Po prostu kategoryza-
cja konkretnych tekstów, egzemplarzy, w obrębie typu mnie tutaj nie interesuje. 
Moim obecnym celem jest naświetlenie cech typowych dla takiego tekstu (semio-
za na poziomie mikro) i ich znaczenia w procesie interpretacji (semioza na po-
ziomie makro). Można jednak założyć, że wydobyte w procesie badawczym cechy 
typowe będą w  j a k i m ś  s t o p n i u  bliskie prototypowi, ale prototypowi o cha-
rakterze eksperckim, nie zaś potocznym. Założę więc roboczo, że rekonstruowa-
ne poniżej elementy wzorca gatunkowego będą atrybutami egzemplarzy przede 
wszystkim centralnych. Aby móc właściwie zdefiniować prototyp, a zatem także 
stwierdzić, jak się mają te badania do badań prototypu, warto w kilku słowach 
przypomnieć, jak jest definiowany.

Teoria prototypu – wzorowana na refleksjach późnego Wittgensteina i rozpro-
pagowana w językoznawstwie przez psychologię, zwłaszcza zaś przez Eleanor Ro-
sch – rzuca zupełnie nowe światło na proces kategoryzacji świata pozajęzykowego1. 
W myśl tego ujęcia kategoryzacji nie powinniśmy wiązać – jak czynili to twórcy 
teorii obiektywistycznych, zwanych też klasycznymi – wyłącznie z obiektywnymi 
przesłankami istniejącymi w rzeczywistości pozajęzykowej, lecz (także) z naszym 
aparatem poznawczym, a ściślej: ze sposobem, w jaki sami pojmujemy świat, to 
jest − w jaki sposób rozczłonkowujemy jego elementy na jednostki dyskretne, na-
dając im nazwy. Kategorie są więc rezultatem poznawczej działalności człowieka, 
ale nie tylko tym. Istnieją bowiem także ich realne pozajęzykowe przesłanki2. Do-
konując klasyfikacji faktów i stanów świata, porządkujemy je według stworzone-
go przez nas samych modelu poznawczego, wskutek czego granice kategorii są 
najczęściej rozmyte. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że jakiś egzemplarz 
przynależy do danego typu lub nie. Możemy za to powiedzieć, j a k i e  są „lep-
sze” i „gorsze” atrybuty stanowiące o przynależności do kategorii „synteza dzie-
jów narodu” oraz j a k  blisko lub daleko od prototypowego wzorca gatunkowego 

1 Więcej na ten temat: Tabakowska (1995, 2001); Lakoff, Johnson (1988 [1980]); w kontekście ge-
nologicznym, zob. także Witosz (2005a).

2 Istnieją oczywiście skrajnie konstruktywistyczne poglądy, w myśl których to wyłącznie aparat 
pojęciowy i poznawczy decydują o kategoryzacji, nie zaś obiektywne dane pozajęzykowe. Na przykład 
takie jest stanowisko Edmunda Leacha (zob. Taylor 2001: 21). We współczesnej filozofii analitycznej 
z kolei opinię taką, określaną czasem mianem koherentyzmu, prezentuje Donald Davidson (zob. też 
krytykę koherentyzmu – McDowell 1994).



34

znajduje się konkretny tekst (egzemplarz), czyli w  j a k i m  s t o p n i u  jest „lep-
szym” reprezentantem tego wzorca, w  j a k i m  zaś „gorszym”. Przynależność do 
kategorii zawsze jest bowiem „w jakimś stopniu”; ma charakter radialny.

Zastrzegę jednak od razu, że prototypowy wzorzec nie może być utożsamia-
ny z żadnym konkretnym egzemplarzem jakiegoś konkretnego typu. Według 
Bożeny Witosz, wzorującej swoje refleksje na Umberto Eco i Michaelu Kleiberze, 
„[…] za prototyp jakiegoś typu tekstu uważa się nie konkretny egzemplarz, ale 
egzemplarz idealny, reprezentację mentalną, zbudowaną z wiązki typowych, naj-
bardziej reprezentatywnych cech, pomagających ustalić przynależność do danej 
kategorii” (Witosz 2005a: 116)3. Egzemplarz idealny nie jest jednak, co oczywi-
ste, egzemplarzem n e u t r a l n y m, lecz swoją umowną neutralność zawdzięcza, 
jak w przypadku każdego innego rodzaju znaków, konwencjonalizacji. Dokonuje 
się ona za sprawą skomplikowanych procesów semiozy, to jest procesów zarów-
no językowych, jak i kulturowych. Wzorzec gatunkowy jest zatem pewnym abs-
trakcyjnym typem, w którego obrębie pojawiają się konkretne egzemplarze, ale 
zawsze w odniesieniu do najlepszego możliwego egzemplarza – prototypu, który 
staje się zarazem swoistym punktem orientacyjnym. Co istotne, „nowo poznany 
egzemplarz zalicza się do klasy (wchodzi w układ taksonomiczny) na mocy po-
dobieństwa do znanego zbioru, np. zielona, niedojrzała cytryna do klasy cytryn, 
słonie indyjskie do słoni” (Nowakowska-Kempna 1992: 139). Taka inkluzja po-
woduje, że mniej lub bardziej oddalone od prototypu egzemplarze także przyna-
leżą do tego samego typu, ale są egzemplarzami peryferyjnymi.

Takie ujęcie to novum w stosunku do tradycyjnych badań genologicznych, 
także w ramach refleksji stylistycznej. O ile bowiem ujęcie obiektywistyczne ka-
tegorii gatunku mówi o jego cechach „fakultatywnych”, o tyle ujęcie zapropono-
wane przez kognitywizm − o cechach „lepszych” i „gorszych”, dzięki czemu daje 
możliwość przyjrzenia się temu problemowi w sposób bardziej syntetyczny i mo-
delowy. Zwróćmy uwagę, że fakultatywność zakłada, iż pewne cechy językowe 
presuponowane przez wzorzec m o g ą  (powinny) się w tekście pojawić, ale nic 
nam nie mówi o cechach, które się w tekście pojawić n i e  m o g ą  (czy raczej n i e 
p o w i n n y), gdyż model gatunku im tego „zabrania” (w tym sensie można śmia-
ło stwierdzić, że ujęcie klasyczne, Arystotelesowskie, miało charakter wyraźnie 
normatywny). Teoria prototypu zakłada w istocie, że w tekście może się pojawić 
każdy element językowy, z tym że niektóre z nich są bardziej oczekiwane, podczas 
gdy inne – mniej4. Obecność takich „nieoczekiwanych” cech będzie dany tekst 
oddalała od prototypu, ale nie będzie negowała jego przynależności do danego 

3 Uznają prototyp za ideę (czy wyobrażenie w umyśle) A. Wierzbicka, G. Lakoff, J. Bartmiński 
(zob. Nowakowska-Kempna 1992: 144).

4 Podobnie rzecz się ma w nowszej refleksji stylistycznej, w której zrewidowano kategorię nace-
chowania  (stylistycznego). W myśl tej teorii nie mówi się już, że pewien tekst czy pewien element 
językowy jest nacechowany bądź nie, lecz raczej o różnych stopniach nacechowania  sty l istycz-
nego (zob. Kovačević 1996: 142).
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typu gatunkowego. Będzie co najwyżej pozwalała określić go mianem egzempla-
rza „gorszego”, ale wciąż egzemplarza tego samego typu. W badanych tutaj synte-
zach dziejów narodu dominująca podawcza forma narracyjna może na przykład 
zostać zastąpiona argumentacją, wtedy kiedy autor będzie omawiał dzieje naro-
du problemowo. I wcale nie będzie to oznaczało, że nie mamy już do czynienia 
z tym samym gatunkiem, a jedynie iż ów gatunek uzyskał nową, mniej dla niego 
prawdopodobną formę (z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dwóch 
pozycji stricte naukowych ISD i 10-tomowej ISN). Podobnie rzecz się będzie mia-
ła z nadmiernym wykorzystaniem terminologizmów czy trudnych wielokrotnie 
złożonych zdań charakterystycznych dla stylu naukowego. Pojawianie się takich 
mniej oczekiwanych cech językowych może znamionować ewolucję gatunku, jak 
na przykład w momencie wprowadzania do poezji lirycznej form narracyjnych, 
do prozy liryzmu czy też do tekstu naukowego elementów eseju. Każde bowiem 
wprowadzenie elementu nietypowego dla danego modelu może (choć wcale nie 
musi!) znamionować początek pewnych jego zmian i, w rezultacie, ewolucji. 
Równie dobrze jednak taki eksperyment może pozostać bez wpływu na ów gatu-
nek i stanowić jedynie wyjątkowe jego exemplum, realizację odległą od prototypu.

Cechy prototypowe – będące elementem naszej kompetencji językowej – moż-
na sprowadzić do oczekiwań na pojawienie się w danej sytuacji komunikacyjnej 
takich a nie innych właściwości kompozycyjnych i językowych. Oczekiwania te, 
zgódźmy się z formułą Nilsa Erika Enkvista, są zatem związane z „przeszłym do-
świadczeniem korpusu tekstów, które – świadomie lub nieświadomie – uznajemy 
za kanoniczne i stylistycznie normatywne” (Enkvist 1995: 27). Można powiedzieć, 
że ów wzorzec jest elementem naszej kompetencji językowej (ściślej: stylistycznej) 
i uaktywnia się (zmartwychwstaje niczym pewien wymiar znaczenia w językowym 
konkrecie), gdy jest to komunikacyjnie uzasadnione. Enkvist dodaje: „kiedy sły-
szymy lub czytamy jakiś tekst, porównujemy go, krok po kroku, z cechami kano-
nicznymi […] innych tekstów, które słyszeliśmy lub czytaliśmy” (Enkvist 1995: 27). 
Stąd wszelkie cechy należy rozpatrywać z punktu widzenia probabilistycznego, 
nie zaś czysto deterministycznego.

Zawarte poniżej badania komparatystyczne, powtórzmy, nie rekonstruują eg-
zemplarza prototypowego (do tego potrzebne byłyby innego rodzaju dane em-
piryczne), lecz analizują najbardziej typowe cechy poszczególnych egzemplarzy. 
Zakładam jednak, że na tej podstawie można odczytać bliski prototypowi eg-
zemplarz. Załączam do aneksu II tabelkę z najważniejszymi cechami tekstowymi 
i stylistycznymi omawianych egzemplarzy, przy czym celem nie jest wskazanie 
obecności/nieobecności owych cech, lecz stopnia ich obecności/nieobecności. 
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4. HYBRYDYCZNY GATUNEK SYNTEZY DZIEJÓW NARODU

Synteza dziejów narodu, jak się rzekło, nie doczekała się omówienia w kom-
pleksowych opracowaniach genologicznych z tego prostego powodu, że badacze 
uznawali ją albo za egzemplarz podręcznika, albo za egzemplarz tekstu po-
pularnonaukowego. Czas wstępnie dowieść, że jest to nazbyt duże uproszczenie.

Aby wykazać gatunkową odrębność syntezy dziejów narodu, należy osadzić 
ów podtyp wzorca tekstu historycznego w obrębie innych podtypów tegoż wzorca. 
Można wstępnie założyć, że książka o przykładowym tytule Historia Polski czy Hi-
storia Chorwacji, czy też Historia Serbii będzie miała inną nieco strukturę (a więc 
także nieco inną semiozę globalną!) niż Historia ostatniego z Piastów. Jeszcze inny 
charakter będą miały książki typu Historia stosunków polsko-rosyjskich, Historia 
polskich dynastii królewskich, Historia insurekcji kościuszkowskiej, Historia rewo-
lucji francuskiej, Stosunki polsko-pruskie po pokoju toruńskim w latach 1466−1472 
z uwzględnieniem ogólnego tła politycznego, Historia rozwoju sieci melioracyjnej 
w Cieszynie w XVIII wieku, Historia Rzeczypospolitej Raciechowickiej, Historia 
sporu o obniżkę stóp procentowych na przełomie lutego i marca 1999 roku, Historia 
wpływu dróg miejskich w Krakowie na wydajność pracy w pierwszej połowie 2008 ro-
ku i tak dalej. Z powyższego widać, że w obrębie wzorca, który umownie nazywa-
my tekstem historycznym, może się znajdować wiele różnych egzemplarzy-podga-
tunków – typu dyskursu historiograficznego, z syntezami historii narodu, synteza-
mi historii regionu, historiami postaci, historiami zjawisk społecznych, historiami 
dokonań człowieka, analizami przyczyn jakiegoś konfliktu i tym podobne.

Sam wybór tematu historii narodu narzuca wiele oczekiwanych zjawisk języ-
kowych, a więc wyborów lingwistycznych, już na poziomie wzorca stylistycznego. 
Wybór tematu obejmującego szerszy zakres dziejów, jakim jest historia jakiegoś 
narodu w całej swej czasowej rozciągłości i w całej złożoności, wpływa na stopień 
s p e c j a l i s t y c z n o ś c i  t e k s t u. Historia Rzeczypospolitej Raciechowickiej czy 
Stosunki polsko-pruskie po pokoju toruńskim w latach 1466−1472 z uwzględnie-
niem ogólnego tła politycznego będą pozycjami skierowanymi do wąskiego gro-
na odbiorców, można więc ostrożnie założyć (choć to będzie zależeć również od 
innych czynników, np. od projekcji odbiorcy), że będą to pozycje bardziej spe-
cjalistyczne. Z drugiej strony Historia Polski, ze względu na ogrom poruszanej 
problematyki, będzie miała charakter mniej specjalistyczny. Oczywiście możemy 
założyć istnienie stutomowej Historii Polski, która może się okazać dziełem nie 
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mniej skrupulatnym naukowo niż Historia rozwoju sieci melioracyjnej w Cieszy-
nie w XVIII wieku, ale jest to rzecz raczej mniej oczekiwana, co nie znaczy, że 
niemożliwa. Na obecnym etapie rozważań istotne jest podkreślenie, że już sam 
wybór tematu – a więc k o n c e p t u a l i z a c j a  fragmentu przeszłości, nie zaś ca-
łego kontinuum – może sugerować stopień specjalistyczności tekstu (wybór te-
matu ma także inne funkcje), a wiąże się to z ustaleniem przez autora zakładane-
go spektrum jego odbiorców.

Charakter konkretnych tekstów historycznych będzie się więc sytuował w konti-
nuum, które ograniczają dwa wyidealizowane punkty graniczne: dominanta na-
ukowa i dominanta popularna czy ściślej: popularnonaukowa. Wszystkie realiza-
cje, wszystkie konkretne teksty-egzemplarze, będą się pojawiały pomiędzy oboma 
biegunami, a każdy gatunek, ściślej: podgatunek, będzie miał, za sprawą konwen-
cji, swój usankcjonowany i ustabilizowany wzorzec stylistyczny.

Syntezy dziejów narodu rządzą się – jak każdy inny wzorzec gatunkowy – 
oczekiwaną przez interlokutorów budową i specyficznymi cechami językowymi. 
Była na początku mowa o poznaniu naukowym i jego statusie w kulturze Za-
chodu. Nic więc dziwnego, że większość ujęć stylistycznych, przede wszystkim 
funkcjonalistycznych, zakłada obiektywizm  jako kategorię prymarną w języku 
nauki. Nowsze refleksje, komunikacyjne i tekstologiczne (o czym była mowa 
w rozdziale 1), kategorię tę próbują osłabić lub przynajmniej uściślić.

Według autorów Wprowadzenia do gramatyki komunikacyjnej tekst naukowy 
dąży do znalezienia „sposobów wiarygodnego opisu rzeczywistości, metodologii 
jej badań, sformułowania ogólnych reguł przewidujących zmiany jakościowe i iloś-
ciowe w opisywanych obiektach badawczych” (Awdiejew, Habrajska 2006: 216). 
Także Jerzy Bartmiński, przypomnijmy, twierdzi, że chodzi o „z a ł o ż e n i e 
obiektywnego istnienia świata i jego poznawalności na drodze empirycznej […], 
z a ł o ż e n i e  racjonalności działań własnych i przekonanie o takiej racjonalno-
ści przynajmniej głównych czytelników (odbiorców) dzieła”, a także o swoistą 
poznawczą p o s t a w ę  „wobec opisywanej rzeczywistości, warunkującą ocenę 
twierdzeń z punktu widzenia ich prawdziwości” (Bartmiński 2003 [1981]: 62). 
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak mówi z kolei o obiektywizmie jako cesze tekstu na-
ukowego, ale zaznacza, że opiera się on „na z a ł o ż e n i u  obiektywnego istnienia 
świata” (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 129). W nowszych ujęciach bezrefleksyjny 
obiektywizm zostaje więc zastąpiony założeniem  czy postawą; zakładamy – 
jako naukowcy – że świat obiektywny istnieje i że działamy racjonalnie, aby go 
odkryć. Niektórzy badacze spod znaku krytycznych studiów nad językiem – jak 
na przykład Marina Katnić-Bakaršić – twierdzą jednak, że „nie istnieje absolut-
nie obiektywna perspektywa badacza/badaczki, ponieważ do każdego badania 
nieuchronnie wnosi on/ona własne schematy społeczno-kulturowe, poznawcze 
i ideologiczne” (Katnić-Bakaršić 2004: 193). Tak więc nie mamy już do czynienia 
z obiektywizmem, lecz z „toposom afektirane objektivnosti” lub „toposom nagla-
šene objektivnosti” (Katnić-Bakaršić 2004: 193). Tego typu przekonania podzielają 
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także przedstawiciele innych nurtów lingwistycznych. Andrzej Pawelec o ujęciu 
obiektywistycznym – które wiązać należy z często bezrefleksyjnym przenosze-
niem na grunt humanistyki epistemologii nauk przyrodniczych – pisze następu-
jąco: „Z tej perspektywy idealne medium ekspresji – »język nauki« – powinno być 
całkowicie przejrzyste: w sposób jednoznaczny powiązane z odkrytymi elemen-
tami świata” (Pawelec 2005: 16). W dalszych częściach swojej książki wyjaśnia, 
dlaczego uznaje taką wizję za co najmniej „problematyczną”.

Istnieją więc przynajmniej dwa powody, dla których z dystansem należy 
podchodzić do obiektywizmu analizowanych tekstów (a także do własnych analiz 
tychże tekstów!). Po pierwsze, a o tym była mowa wyżej, trudno sobie wyobrazić 
jakiekolwiek przedstawienie historyczne prawdziwie obiektywne, gdyż człowiek, 
obserwując świat, nakłada nań swój własny – a więc subiektywnie uwarunkowa-
ny – aparat pojęciowy i poznawczy. Po drugie, analizowane tutaj teksty nie repre-
zentują zbioru prac stricte naukowych, lecz mają charakter popularnonaukowy 
i ujawniają się w nich „cechy drugorzędne tekstów ściśle naukowych, a jako cen-
tralne występują takie, które właściwe są raczej tekstom artystycznym lub publi-
cystycznym” (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 132). Już i tak wątpliwy postulat obiek-
tywizmu zostaje więc tutaj poważnie osłabiony i zakwestionowany.

Aby móc dalej posunąć te rozważania, należy w tym miejscu wskazać na dwie 
kwestie, które cytowana autorka pomija milczeniem. Zwróćmy uwagę, że w jej 
interpretacji mowa jest o cechach innych stylów: publicystycznego i artystyczne-
go (pomijam w tej chwili fakt niejednoznaczności obu terminów), nie zaś o spo-
sobach przedstawiania rzeczywistości pozajęzykowej. Czy styl użyty w jakimś 
komunikacie – a więc w tym wąskim znaczeniu: zespół cech językowo-formal-
nych – może ostatecznie decydować o tym, że przedstawienie jest, mówiąc bardzo 
umownie, obiektywne? Oczywiście, że nie. „Obiektywnie” i „prawdziwie” może-
my mówić równie dobrze w języku potocznym, a „subiektywnie” i „kłamliwie” 
w języku naukowym. W dogłębnym omówieniu polszczyzny potocznej Włady-
sław Lubaś ani razu nie wspomina, jakoby ów styl języka był specjalnie predesty-
nowany do mówienia nieprawdy (zob. Lubaś 2003). Co więcej, współczesny język 
nauki – pod naporem zmian kulturowych i związanych z nimi pośrednio migracji 
gatunków – coraz bardziej bezkompromisowo sięga po potoczność jako element 
ekspresji stylistycznej (o „ekspansji potoczności” wypowiadała się np. Bożena Wi-
tosz [zob. Witosz 2006, 2009] czy Marina Katnić-Bakaršić [zob. Katnić-Bakaršić 
2001, 2004]).

Przypomnę w tym miejscu również dyskusję dotyczącą jednego z omawianych 
przez Bachtina języków bytujących w społecznej heteroglosji, a mianowicie języ-
ka zwolenników Nietzschego. O niemieckim filozofie można – rzecz jasna – mó-
wić na wiele sposobów. Można prowadzić o nim dysputy naukowe, i już na tym 
poziomie ujawnią się różne formy realizacji: recenzja (naukowa i publicystyczna), 
książka (naukowa i publicystyczna), wykład dla doktorantów, spotkanie z ucznia-
mi liceum. Można o nim również mówić w sposób mniej oficjalny, na przykład 
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podczas nieformalnej rozmowy czy spotkania towarzyskiego (samo spotkanie 
może mieć różny charakter, inaczej będzie rozmawiało dwu znajomych profeso-
rów – specjalistów, inaczej ten sam profesor z zaciekawionymi kolegami amato-
rami na 20-leciu matury). Można także o Nietzschem rozprawiać, posługując się 
gwarą, o czym przekonał Józef Tischner w Historii filozofii po góralsku, ale równie 
dobrze można go wykorzystać do wyeksponowania funkcji estetycznej i eschato-
logicznej, czego z kolei dowiódł Krystian Lupa w sztuce Zaratustra. Każda nowa 
inkarnacja dysputy o Nietzschem w tej czy innej odmianie (czy to regionalnej, 
czy to stylistycznej, czy to społecznej) musi wpływać na ogólne znaczenie komu-
nikatu i znaków, ale o żadnej z nich – odnosząc się wyłącznie do wyboru wzorca 
stylistycznego – nie można a priori powiedzieć, że mówi prawdę lub kłamie. Da 
się najwyżej ocenić, że mówi prawdę, ale w nieco odmienny sposób, to jest na 
przykład z innej perspektywy. Sygnalizuję ten problem, gdyż umyka on czasem 
uwadze autorów analiz stylistycznych. Powtórzmy: wybór stylu – rozumianego 
wąsko: jako wybór zespołu form językowych – nie decyduje o prawdzie/fałszu 
wypowiadanych sądów, a więc w ogólności o stosunku języka do rzeczywistości. 
O tym decyduje wiele innych czynników językowych (związanych z adekwatnoś-
cią znaków do desygnatów i sądów do zdarzeń) oraz pozajęzykowych wykładni-
ków związanych ze statusem gatunku w uniwersum komunikowania. Zarówno 
bowiem teksty naukowe, jak i popularnonaukowe swój status społeczny – zakła-
dający ich obiektywizm właśnie – uzyskują za sprawą semiozy, o której była mowa 
w rozdziale 1. Interlokutorzy po prostu zakładają prawdziwość tych tekstów. Są to 
jednak, jak widać, dwa różne porządki prawdy: pierwszy dotyczy relacji znaków 
i desygnatów, drugi – konwencji społecznej presuponującej (i ewokującej) praw-
dziwość i obiektywizm określonych gatunków. Pierwszy jest więc problemem lo-
gicznym czy epistemologicznym, podczas gdy drugi – językowo-kulturowym.

Trzeba odnotować jeszcze jedną rzecz. Ponieważ styl naukowy dąży do wiary-
godnego opisu rzeczywistości, to struktura tekstu naukowego jest – jak twierdzą 
autorzy gramatyki komunikacyjnej – „podporządkowana odpowiednio zorgani-
zowanym ciągom interpretacyjnym” (Awdiejew, Habrajska 2006: 216). Zdaniem 
Awdiejewa i Habrajskiej w stylu naukowym przeważa więc statyzacja, jej grama-
tycznymi wyznacznikami są zaś: rozpatrywanie zjawisk atemporalnie, abstrak-
cyjność, typologizacja zjawisk, znaczące ograniczenie czasu przeszłego i przy-
szłego, logiczna argumentacja (czyli „rzeczowe i udokumentowane dowodzenie 
słuszności przyjętych założeń” [Awdiejew, Habrajska 2006: 227]). Trzeba jednak 
zaznaczyć, że w przypadku tekstu historycznego – o ile dominuje w nim podaw-
cza forma narracyjna (wyjątkiem są historyczne teksty typologiczne lub refleksje 
samego historyka nad metodologią) – zachodzi sytuacja odmienna. Ponieważ 
teksty historyczne reprezentują czasowy bieg zdarzeń zmierzający do jakiegoś 
celu – finału, nie może ich charakteryzować przede wszystkim statyczność, lecz 
c h r o n o l o g i c z n a  d y n a m i c z n o ś ć. Można więc powiedzieć, że historycz-
ny styl naukowy będzie – w przeciwieństwie do większości tekstów naukowych – 
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bardziej werbalny niż nominalny1. W przypadku tekstów historycznych – zarów-
no naukowych, jak i popularnonaukowych – owo udokumentowane dowodzenie 
słuszności przyjętych tez będzie się wiązało nie tyle z atemporalnymi i abstrakcyj-
nymi ciągami interpretacyjnymi, ile z w i a r y g o d n ą  n a r r a c j ą. Łączy się to 
z jeszcze jedną specyficzną cechą nauk historycznych. Jurij Łotman wskazywał, że 
„w odróżnieniu od nauk dedukcyjnych, które logicznie konstruują swoje wyjścio-
we sytuacje, lub doświadczalnych, mogących je obserwować, historyk jest skazany 
na p r a c ę  z  t e k s t a m i ” (Łotman 2008: 313), co z kolei prowadzi do tego, że 

pomiędzy zdarzeniem „jak się ono wydarzyło” a historykiem znajduje się tekst i to zasad-
niczo zmienia sytuację naukową. Tekst zawsze jest przez kogoś i w jakimś celu stworzony, 
zdarzenie jawi się w nim w zaszyfrowanej postaci. Historyk przede wszystkim musi wystą-
pić w roli deszyfratora. Fakt nie jest dla niego punktem wyjścia, lecz rezultatem ciężkich 
wysiłków. Sam stwarza fakty, dążąc do wydobycia z tekstu pozatekstowej realności, z opo-
wieści o zdarzeniu – zdarzenia (Łotman 2008: 314). 

Pora przyjrzeć się mechanizmom językowym – cechom stylotwórczym poja-
wiającym się w omawianych tutaj tekstach. Ponieważ analizie poddawane są teks-
ty popularnonaukowe, trzeba poszukiwać zarówno cech „bardziej naukowych”, 
jak i „bardziej popularyzatorskich”. Zgodnie z teorią prototypu, zespół obu rodza-
jów cech będzie miał w tekstach charakter stopniowalny. Można sobie wyobrazić 
konkretny tekst, w którym pewne cechy nie pojawią się w ogóle lub ich obecność 
będzie ograniczona. Badanie repertuaru cech ma więc na celu opisanie pejzażu 
stylistycznego analizowanego wzorca gatunkowego (typu), a także jego poten-
cjału znaczącego. Wszystkie cechy będą się – w osobliwy dla konkretnego tekstu 
sposób – krzyżowały, tworząc specyfikę każdego konkretnego egzemplarza.

Wypada zacząć od następującego pytania: na czym miałaby polegać „niepeł-
na” naukowość tekstu popularnonaukowego? Tekst stricte naukowy zakłada nieco 
inną, a może nawet zupełnie inną, relację między interlokutorami niż w przypad-
ku tekstu popularnonaukowego. Odbiorca presuponowany w tekście popularno-
naukowym nie musi należeć do grona specjalistów uprawiających jakąś konkret-
ną dyscyplinę naukową. Nie jest koniecznie znawcą poruszanego tematu, a więc 
nie posługuje się jemu właściwą terminologią i nie jest depozytariuszem pewnej – 
weryfikowanej formalnie – wiedzy naukowej. Jest wprost przeciwnie. Zakodo-
wany w języku takich tekstów odbiorca jest przeciętnym członkiem wspólnoty, 
o której ta historia traktuje. Mówimy o adresacie prototypowym, gdyż syntezy 
dziejów narodu mogą oczywiście czytać zarówno specjaliści (inni historycy), jak 
i członkowie innych wspólnot (możliwe np., aby Polak – jak autor tej książki – 
czytał dzieje Chorwatów i Serbów).

1 Chorwacki stylistyk, Josip Silić, wszystkie style funkcjonalne dzieli na dwie kategorie: nominalni 
stilovi (które charakteryzuje deskr ypc ja) i verbalni stilovi (z dominującą narrac ją, pripovjedanjem; 
zob. Silić 2006).
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Z tego powodu autorzy syntez dziejów narodu muszą tak konstruować swój ję-
zyk, aby z jednej strony utrzymać autorytet naukowca i obiektywnego obserwato-
ra (pierwiastek naukowości – za sprawą semiozy [zob. rozdział 1] – taki status im 
zapewnia), z drugiej zaś zmniejszyć dystans w stosunku do potencjalnego odbior-
cy, aby być zrozumianym i osiągnąć dogodną pozycję perswazyjną. Taka akomo-
dacja stylu naukowego do potrzeb popularyzatorskich jest najbardziej wyrazistą 
strategią tekstową analizowanych książek. Pytanie o to, w jaki sposób udaje się to 
osiągnąć, to jest w jakim stopniu ich autorzy używają stylistycznych cech z zasobu 
naukowego i popularyzatorskiego – jest pytaniem o ich indywidualny sposób i styl 
ujmowania rzeczywistości (idiolekt). W badanym materiale znajdują się zarówno 
książki o wyraźnie naukowych rysach, jak i takie, w których dominują cechy popu-
laryzatorskie, przy czym o żadnej z nich nie można powiedzieć, że jest wyłącz-
nie naukowa czy wyłącznie popularyzatorska. Jest to zawsze kwestią stopnia.

Aby w pełni opisać specyfikę popularnonaukowej syntezy dziejów narodu, na-
leży ją skonfrontować nie tylko z sąsiadującym tekstem stricte naukowym, lecz 
także z tekstem stricte dydaktycznym (podręcznikiem do nauki historii). Pod-
ręcznik nie jest bowiem tożsamy z syntezą, choć oba rodzaje tekstów może łączyć 
wiele wspólnych cech językowych i pozajęzykowych. Przeprowadzone badania 
potwierdzają, że w tekstach dydaktycznych, podobnie jak w syntezach dziejów 
narodu, relacja nadawcy z odbiorcą odpowiada relacji specjalista−niespecjalista, 
choć niespecjalista jest w przypadku podręcznika specyficzny, gdyż występuje 
w zinstytucjonalizowanej roli ucznia/studenta. Według autorów Wstępu do lin-
gwistyki tekstu teksty dydaktyczne nie wychodzą poza bieżący zasób wiedzy społe-
czeństwa; służą jedynie do rozpowszechniania ustalonej wiedzy wśród odbiorców 
uczących się lub wśród niespecjalistów. Zamiar taki wymaga prezentacji wiedzy 
drugoplanowej w sposób szerszy i jaśniejszy, niż to jest przyjęte w tekstach nauko-
wych (de Beaugrande, Dressler 1990 [1981]: 244). Już choćby ta definicja pokazu-
je, że dla omawianej tutaj syntezy dziejów narodu termin „tekst dydaktyczny” 
jest nieadekwatny, gdyż podkreśla niemal wyłącznie wymiar edukacyjny, co może 
sugerować, iż mamy do czynienia z dydaktyką szkolno-akademicką. Nie chodzi 
tutaj tymczasem o nauczanie sensu stricto, lecz przede wszystkim o dostarczenie 
jakiemuś społeczeństwu wiarygodnego źródła wiedzy o jego dziejach przeszłych. 
W tym sensie oczywiście jedną z funkcji takiego tekstu jest funkcja dydaktyczna 
(wymiar dydaktyczny mają w istocie wszystkie teksty, nie tylko historyczne i nie 
tylko popularnonaukowe), ale nie jest ona dominująca.

W związku z powyższym należy dokonać wyraźnego rozróżnienia: popu-
larnonaukową nazwiemy syntezę dziejów narodu przeznaczoną do po-
wszechnego obiegu publicznego, dydaktyczną zaś, nazwiemy książkę o charak-
terze podręcznika będącego narzędziem edukacji na różnych jej poziomach. 
Oczywiście nie zmienia to faktu, że w pewnych okolicznościach pierwszy typ 
może pełnić funkcje charakterystyczne dla drugiego i odwrotnie. Co więcej, syn-
tezy w znakomitej większości rzeczywiście reprodukują ustaloną już wiedzę, ale 
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ich autorzy – najczęściej, jak pokazują badania, profesjonalni naukowcy – mogą 
równie dobrze zaproponować jakieś nowe naświetlenie pewnego problemu, czyli, 
semiotycznie rzecz ujmując, mogą zaproponować nową, a nawet zupełnie nową 
reprezentację przeszłego świata pozajęzykowego (np. jakiś epizod pominąć lub 
przypisać go do innej kategorii procesu historycznego). Co równie istotne, adre-
satami syntez mogą być również inni naukowcy, a podręczników – nie (z wyjąt-
kiem sytuacji nadzwyczajnych, takich np. jak praca komisji naukowej nad pod-
ręcznikami szkolnymi).

Wymienione różnice nie są jedynymi, choć dość już wyraźnie dowodzą, że 
mamy do czynienia z d w o m a  o d m i e n n y m i  p o d g a t u n k a m i  tekstu hi-
storycznego. Aby dowieść, że różnic tych jest więcej, należy się odnieść do badań 
Stanisława Gajdy, który kompleksowo zajmował się polszczyzną naukową i jej ge-
nologicznym rozwarstwieniem. Uczony – za Stefanią Skwarczyńską – przyjmuje, 
że istotne cechy struktury gatunkowej to cechy należące do „pól strukturalnych 
nadawcy, odbiorcy, stosunku nadawca−odbiorca, sytuacji nadawczej i odbiorczej 
oraz nadawczo-odbiorczej, funkcji, przedmiotu, ujęcia, tworzywa, przedstawienia 
i kodu” (Gajda 2004 [1982]: 216). Na podstawie takiego modelu proponowana 
przez językoznawcę typologia – słusznie zakładająca jedność strony formalnej 
i funkcjonalnej – wskazuje na wielość czynników biorących udział w powsta-
waniu konkretnych tekstów, choć ma ona – jak przyznaje sam autor – charakter 
„roboczej hipotezy”. Gajda charakteryzuje gatunki naukowe, uwzględniając wiele 
różnych konstytuujących je czynników, pogrupowanych według cech pól seman-
tycznych (np. charakter treści, pełność ujęcia, rozczłonkowanie, forma podawcza, 
skonwencjonalizowanie, ciągłość, rozmiar, kody, funkcje, komunikanci), wylicza-
jąc w sumie aż 78 zmiennych. Wśród analizowanych przezeń gatunków nie poja-
wia się synteza dziejów narodu, co wcale nie jest zaskakujące, wszakże jest to gatu-
nek szczególny, charakterystyczny wyłącznie dla nauk historycznych. Pojawia się 
za to podręcznik jako kategoria zbiorcza. O podręczniku do nauki historii będę 
mówił wielokrotnie, konfrontując go na bieżąco z syntezami, ale już teraz rozważę 
te cechy, które wyodrębnił autor, gdyż posłużą one do ostatecznego doprecyzowa-
nia różnic między syntezą a podręcznikiem i zdefiniowania obu tych gatunków.

W podręcznikach ujęcie jest albo „pełne”, albo „skrócone” (ale już nie jest 
„rozwinięte” czy „krótkie”). Używana forma podawcza to zarówno „opis”, „opo-
wiadanie”, jak i argumentacja (w terminologii Gajdy – „rozważanie”), skonwen-
cjonalizowanie – „średnie”, ciągłość – „wyraźna”, rozmiar zaś – „średni”. Z kodów 
języka naturalnego wykorzystuje się w podręczniku jedynie „kod dydaktyczny”, 
ale już nie używa się „kodu teoretyczno-naukowego”, „praktycznego”, „ogólne-
go” ani „żargonu”. Używa się „kodów ikonicznych” (które będę konsekwentnie 
nazywał w i z u a l n y m i 2), „formalnych” i „parajęzyka”, zaś „kod pojęciowy” jest 

2 Peirce’owski termin „ikona” uległ w refleksji semiotycznej znaczącemu przewartościowaniu, zob. 
Eco (2009 1976) czy Tabakowska (2003). Elżbieta Tabakowska dyskutuje z tradycyjnym pojmowa-
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niepełny. Podręcznik, według Gajdy, nie ma funkcji „informacyjnej praktycznej” 
ani „humanistycznej” (ani też „dydaktycznej humanistycznej”, „impresywno-
-ekspresywnej” czy „rozrywkowo-autotelicznej”), ale pełni wyłącznie funkcję 
„dydaktyczną praktyczną”. Jest „monologiem”, a nie „dialogiem”, przeważa w nim 
„pisemność”, nie „ustność”, a także „formalność” i „oficjalność”. W kwestii inter-
lokutorów (w terminologii Gajdy – komunikantów) warto wskazać niektóre ce-
chy ich samych i relacji między nimi. „Nadawca implicytny” (uobecniony przez 
formę bezosobową, a nie w 1. osobie liczby pojedynczej lub mnogiej) ma cha-
rakter „indywidualny” lub „grupowy”, ale nie „instytucjonalny”, z kolei „odbior-
ca implicytny” (uobecniany przez 2. osobę liczby mnogiej lub bezosobowo) jest 
„nieprzeliczalny”. Nadawca implicytny nie jest ani „uczonym”, ani „popularyzato-
rem”, ani też „mistrzem”, lecz „dydaktykiem”, odbiorca nie jest zaś ani „uczonym”, 
ani „laikiem”, ani „praktykiem”, lecz „uczniem”. Nadawca eksplicytny jest z kolei 
„informatorem”, „instruktorem”, „deskryptorem”, „narratorem” i „dysertatorem”.

Co istotne, Gajda w legendzie do tabeli podkreśla, że zastosowany znak minus 
jako kwalifikator nieobecności cechy nie oznacza wyłącznie jej braku, lecz także 
„niski stopień jej natężenia”, znak plus oznacza zaś „znaczny stopień natężenia ce-
chy” (Gajda 2004 [1982]: 220). Jest to niezwykle istotne uściślenie, gdyż świadczy 
o tym, że uczony nie traktuje cech zgodnie z obiektywistyczną logiką przynależ-
ności kategorialnej, lecz podkreśla ich charakter stopniowalny.

Zanim omówię te ustalenia i ich związek z analizowanymi tutaj syntezami 
dziejów narodu, doprecyzuję dwie z cech wymienionych przez Gajdę. Po pierw-
sze, terminy „dialog”/„monolog” są w nowszych ujęciach – wzorem koncepcji 
Bachtina, na którego w innych miejscach polski uczony się powołuje – poddane 
istotnej rewizji. W istocie każdy tekst – niezależnie od tego, jakie są jego kon-
kretne funkcje – jest uznawany za dialogiczny, co wiąże się z aktywną rolą od-
biorcy w każdym akcie komunikacyjnym. Przyjęcie terminu „monolog” jest więc 
tutaj możliwe tylko przy założeniu, że ma on znaczenie umowne i konwencjonal-
ne, czyli takie: tekst podręcznika jest monologiczny, dlatego że nadawca zwra-
ca się do pewnego adresata, adresat zaś milczy. Po drugie, niełatwo zgodzić się 
z tezą, jakoby w języku podręczników używany był wyłącznie „kod dydaktycz-
ny”, podczas gdy inne kody – „teoretyczno-naukowy”, „praktyczny”, „ogólny” czy 
„żargon” – nie były (lub były w małym stopniu) wykorzystywane. Wydaje się, że 
kod teoretyczno-naukowy i żargon występują w nich równie wyraźnie jak kod 

niem ikoniczności, znacząco poszerzając zakres zastosowania tego terminu zarówno w języku, jak 
i w innych kodach semiotycznych. Tezy polskiej anglistki – podobnie zresztą jak włoskiego semiotyka 
(choć dotyczą innych domen) – idą w kierunku przypisania podmiotowi postrzegającemu znaczącej 
roli w akcie poznawczym (w swojej istocie trójstopniowym): percepcji, konceptualizacji i  sym-
bolizacji. W tym nowym ujęciu ikoniczność wykracza dalece poza znaki, w których ma miejsce – jak 
u Peirce’a – zgodność formy z treścią, ale dotyczy także wszystkich tych znaków, w których owa „zgod-
ność” uległa zatarciu, więc i motywacja jest niedostrzegalna na pierwszy rzut oka. W świetle nowych 
ujęć konieczne jest więc odgraniczenie znaków/kodów wizualnych od znaków/kodów ikonicznych.
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dydaktyczny, oczywiście – powtórzę – występowanie to ma charakter stopniowal-
ny (w tej rubryce powinno się więc pojawić oznaczenie +/–, symbolizujące „sze-
roką możliwość amplitudy cechy”).

Takie uściślenie było konieczne, aby móc skonfrontować podręcznik z syntezą 
dziejów narodu, która podręcznikiem par excellence nie jest. Otóż, przede wszyst-
kim synteza ma – w przeciwieństwie do podręczników, które są w ujęciu Stanisława 
Gajdy „średnio skonwencjonalizowane” – budowę skonwencjonalizowaną, wręcz 
w sposób skostniały schematyczną (wyjątek stanowią tutaj książki szeroko wyko-
rzystujące gatunki literackie). Tak odmienne zakwalifikowanie wynika zapewne 
stąd, że kategoria „podręcznik” jest kategorią pojemną i może dotyczyć podręczni-
ków z różnych dziedzin: matematyki, języka polskiego, technologii żywienia i tak 
dalej. Różnorodność tematyczna powoduje więc, że jej ewentualną schematyczność 
można rozpatrywać w y ł ą c z n i e  w odniesieniu do konkretnego przedmiotu na-
uczania. Po dokonaniu takiego zastrzeżenia okazałoby się również, czego zresztą 
dowodzą podręczniki chorwackie i serbskie, że podręcznik ma strukturę „bardzo 
skonwencjonalizowaną”. Takie uściślenie dowiodłoby z kolei, że – jak odnotowa-
łem wcześniej w dyskusji na temat sposobów logicznego argumentowania w tek-
ście naukowym – w podręczniku do historii (a zasada ta odnosi się do każdego 
tekstu historycznego, także syntezy dziejów narodu) pośród trzech form podaw-
czych dominujące miejsce zajmuje narracja (w kategoriach Gajdy: „opowiadanie”).

Jeśli chodzi o obecność kodów języka naturalnego, to w syntezach „kody dy-
daktyczne” zdecydowanie, poza nielicznymi przypadkami, ustępują „kodom 
popularnonaukowym” i „ogólnym”. Oczywiście, nie znaczy to, że „dydaktyczne” 
w ogóle zanikają; po prostu zostają w cieniu. Należy to oczywiście wiązać z pry-
matem funkcji popularyzatorskiej w syntezach nad funkcją stricte dydaktyczną 
podręcznika. Znaczące różnice obserwujemy także w dystrybucji innych funkcji. 
W syntezach na pierwszy plan z wymienionych przez Gajdę wysuną się: „infor-
macyjna praktyczna”, „informacyjna humanistyczna” i „dydaktyczna humani-
styczna”. Podstawowym celem tego gatunku jest bowiem popularyzacja wiedzy 
na temat dziejów jakiegoś narodu, a więc „informacja praktyczna” (moglibyśmy 
uściślić – praktyczna, choć niepogłębiona) i, szeroko rzecz ujmując, „humani-
styczna”. Pierwiastek dydaktyczny jest tutaj nieco osłabiony, a termin „funkcja 
dydaktyczna humanistyczna” wskazuje, że mamy do czynienia z dydaktyzmem 
osobliwego rodzaju: ukierunkowanym na wiedzę ogólnohumanistyczną, którą 
należy wiązać z popularyzacją wiedzy społecznej na temat historii i kultury da-
nego narodu. W omawianym gatunku jeszcze wyraźniej dochodzi do głosu sta-
tus nadawcy. Otóż, w przeciwieństwie do nadawcy podręcznika, może on być, 
a najczęściej nawet jest, uczonym czy profesorem specjalistą o uznanej renomie 
i autorytecie, mimo że w tej konkretnej sytuacji występuje w roli popularyzatora. 
Nie wyklucza to, rzecz jasna, sytuacji, w której nadawca byłby po prostu tylko 
popularyzatorem lub dydaktykiem, ale są to sytuacje rzadkie, a w badanej bazie 
stanowią około 10 procent.
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Autorzy syntez – czy to profesjonalni naukowcy, czy, rzadziej, amatorzy – 
są z pewnością świadomi konieczności zastąpienia swojego, nie dla wszystkich 
zrozumiałego, dyskursu językiem bardziej przystępnym. Tekst historiograficzny, 
ukierunkowany popularyzatorsko, musi zatem zostać przystosowany do oczeki-
wań i możliwości przeciętnych odbiorców, niekoniecznie potrafiących się poru-
szać po skrupulatnych opracowaniach historycznych. Autorzy sięgają zatem po 
bardziej rozpoznawalny dla przeciętnego czytelnika język, a jednocześnie starają 
się ustrzec przed jego nadmierną potocznością, która mogłaby ich pozbawić auto-
rytetu. Uważnemu czytelnikowi tego rodzaju książki nie może zatem umknąć fakt 
wykorzystania wielu elementów językowych łączonych na ogół ze stylem publicy-
stycznym. Należy odnotować, że badaczka funkcjonalnych odmian polszczyzny, 
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, mówiła także o wpływie stylu artystycznego na re-
jestr popularnonaukowy (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 128), ale wydaje się, że ten 
nazbyt już dzisiaj wieloznaczny termin wnosi tutaj niepotrzebny nieład. Nawet 
jeśli rzeczywiście o niektórych cechach omawianego języka można powiedzieć, 
że mają charakter artystyczny, to należy uściślić, że poza dziełem literackim swój 
„artyzm” wytracają, stając się zwyczajnymi, wręcz szablonowymi wyrażeniami fi-
guratywnymi, i niczym ponadto. Już sam termin „styl publicystyczny” zakłada 
bowiem możliwość pojawienia się w nim „artystycznych” cech stylotwórczych. 
Nie ma więc potrzeby mówić w tym kontekście o stylu artystycznym, lecz jedy-
nie – i to również umownie – o publicystycznym.

Obecność tej funkcjonalnej odmiany języka gwarantuje, że tekst historyczny 
będzie dla odbiorcy zrozumiały i – dzięki swojej familiarności i schematyczno-
ści – perswazyjnie skuteczniejszy (w tym sensie już sam wybór hybrydycznej ma-
trycy stylistycznej można potraktować jako perswazję implicite). Walery Pisarek 
stwierdza, że 

dobry tekst perswazyjny ma sprawiać na odbiorcy wrażenie, że dotyczy osobiście jego i lu-
dzi takich jak on. Spełnieniu tego warunku będzie sprzyjało posługiwanie się językiem 
zbliżonym do języka, w jakim ów odbiorca myśli i mówi na co dzień, a nie wtedy, kiedy 
pisze sprawozdanie z realizacji nie zrealizowanego planu (Pisarek 2004: 100).

Możemy więc powiedzieć, że interesujący nas gatunek – choć zapewne wy-
razisty z punktu widzenia czytelnika (wydaje się, że przeciętny czytelnik nie ma 
problemu z rozpoznaniem fragmentu traktującego o przeszłości) – należałoby 
z perspektywy stylistycznej traktować jako rozmyty. Cechy naukowości i popu-
laryzatorskości będą się z sobą w każdym tekście przeplatały; od konkretnego 
egzemplarza będzie więc zależało, które ostatecznie wezmą górę. Wykorzystując 
instrumentarium kognitywistyczne, można powiedzieć, że obecność cech sty-
listycznych z obu domen językowego komunikowania będzie miała charakter 
stopniowalny. Należy jednak pamiętać, że sam styl – jeśli go rozumiemy wąsko 
językowo – wcale nie musi (choć może) decydować o naukowej doniosłości teks-
tu; podobnie – tekst stricte naukowy, wręcz wąskospecjalistyczny może czasem 
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mieć językową dominantę popularyzatorską. Na przykład fachowe książki filo-
zofa analitycznego Johna Searle’a pisane są prostym, żywym językiem bez pre-
tensji naukowych na poziomie stylu (zob. np. Searle 1999). Nietrudno znaleźć 
przykłady odwrotne, kiedy to książka ma w dziedzinie czysto językowej charakter 
„naukowy”, ale nic do nauki nie wnosi, pozostawiając stan wiedzy na poziomie za-
stanym. Także domena, w której dany komunikat się pojawia, nie jest tutaj od rze-
czy. Załóżmy, że w prasie, na przykład w jakimś dzienniku lub tygodniku, zostaje 
opublikowany artykuł, który – wbrew oczekiwaniom wynikającym z kompetencji 
stylistycznej – ma charakter naukowy. Może to na przykład być fragment jakiejś 
książki. Wówczas odbiorca może powiedzieć, że jest on pisany stylem naukowym 
albo że – z jego perspektywy – jest nazbyt akademicki (wrażliwy na ton języka 
specjalista możne nawet uznać, że mamy do czynienia z utrudniającą zrozumie-
nie „pretensjonalną uczonością” [zob. Pisarek 2004: 101]). Ma to niekiedy charak-
ter zarzutu wobec autora. I analogicznie, jakaś książka naukowa może się narazić 
na zarzut bycia nazbyt publicystyczną, a cechę tę można łączyć zarówno z pozio-
mem czysto językowym (książka jest napisana stylem publicystycznym), jak i ze 
sposobem omawiania danej problematyki (książka ta jest nazbyt publicystyczna, 
czyli powierzchowna lub nazbyt subiektywna).

Z powyższego wynika, że mówiąc o „stylu naukowym”, mamy najczęściej na 
myśli rozmaite fenomeny. I zjawiska językowe (czyli styl sensu stricto), i dome-
nę, w jakiej się tekst pojawia (książka, gazeta), i wreszcie funkcje (w tym projek-
towane audytorium odbiorców). Wszystkie te trzy wymiary, w różnym stopniu 
i w różnych sytuacjach, decydują o tym, że jakiś konkretny egzemplarz uznamy 
za element typu naukowego lub popularnonaukowego.

Pora teraz przejść do omówienia najważniejszych cech stanowiących o sty-
listycznym charakterze analizowanych tekstów. Nie można wymienionych cech 
traktować – jak czyniła to doktryna Arystotelesowska – w kategoriach przynależ-
ności kategorialnej, czyli oczekiwać ich obligatoryjnej obecności. W poszczegól-
nych tekstach cechy te – a raczej ich dynamiczne krzyżowanie się – będą wpływa-
ły na pejzaż językowy każdego z nich. 
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5. CECHY STYLOTWÓRCZE 

Język nauki, mimo że niejednorodny i chociaż w jego obrębie dokonują się 
obecnie najgłębsze bodaj przeobrażenia, ma cały zespół cech, które skłonni jeste-
śmy łączyć z tą właśnie, to jest z naukową, domeną funkcjonowania języka.

Od razu trzeba przypomnieć (a mówiliśmy o tym już wielokrotnie), że obiek-
tywizm i bezstronność autora, a więc cechy przypisywane stylowi naukowemu 
przez tradycyjną stylistykę, są raczej wyidealizowanym i umownym postulatem 
niż realną możliwością. Owszem, niektóre nauki – zwłaszcza ścisłe i przyrodni-
cze – bliższe są obiektywizmowi, ale nie znaczy to, że potrafią go w pełni zrealizo-
wać. Znacząco bardziej odległe od obiektywizmu są nauki humanistyczne, które 
− mimo wypracowania pewnych ścisłych metodologii (często zresztą wzorowa-
nych na naukach ścisłych czy przyrodniczych) − są w ostatecznym rozrachunku 
naukami mniej lub bardziej s p e k u l a t y w n y m i. Nie oznacza to bynajmniej, że 
nie dążą do odkrycia prawdy o świecie (porzucenie takiego aksjomatu doprowa-
dziłoby do śmierci raison d’être nauki), oznacza to jedynie, że nie mogą odkryć 
pełni prawdy. Także nowsze ujęcia humanistyczne – w ślad za filozofią neokan-
towską, postmodernistycznym dekonstruktywizmem (Jacques Derrida, Michel 
Foucault) czy współczesną filozofią języka, zwłaszcza neopragmatyzmem (Ri-
chard Rorty) – podkreślają, że nasz aparat poznawczy jest a priori subiektywny, 
gdyż nieunikniony jest fakt obecności podmiotu poznającego w każdym akcie 
obserwacji świata (przeciwko skrajnej wersji takiego dogmatu występuje Searle 
[1999]). Mówiąc o świecie, nawet przy wykorzystaniu kompleksowego aparatu 
naukowego, zawsze mówimy o nim w pewien sposób, to jest z pewnej perspekty-
wy, gdyż jesteśmy ludźmi (stąd przecież także wynika podział ssaków – na ludzi 
i nieludzi, roślin – na chwasty i niechwasty itd.), a także jesteśmy jakimiś ludźmi, 
to jest przynależymy do różnych wspólnot interpretacji. W przypadku tekstów 
historycznych, powtórzę, to przynależność narodowa – i związany z nią system 
wyobrażeń i hierarchii wartości – najbardziej wpływa na sposób formułowania 
myśli i przekazywania ich w procesie komunikacyjnym.

Jeśli powyższe stwierdzenia się zaakceptuje, trzeba wraz z nimi uznać, że au-
tor tekstu historycznego jest szczególnie narażony na subiektywizm w trakcie 
przetwarzania danych z realnego, pozaznakowego stanu rzeczy na język słowny 
(zob. Czerwiński 2012a). Oczywiście, w rozmaitych dyskusjach – potocznych 
lub specjalistycznych – o historykach często mówi się, że zakłamują przeszłość 
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bądź też nią manipulują. Ale nieczęsto można się spotkać z opinią, że każdy histo-
ryk – nawet jeśli uzna się, że przeszłości nie zakłamuje – w jakiś konkretny spo-
sób buduje swój komunikat, narzucając dziejom przeszłym pewne wyobrażenia 
i zespół cech z nimi związanych. Taki komunikat wcale nie musi przeszłości za-
kłamywać, aby nigdy nie być w pełni obiektywnym, gdyż żaden historyk – a ści-
ślej: żaden użytkownik języka – nie jest w stanie uchwycić w s z y s t k i c h  danych 
empirycznych związanych z historią określonego narodu. Nie jest także w stanie 
owych wszystkich elementów uporządkować – hierarchicznie i aksjologicznie – 
w reprezentację znakową w pełni zgodną z rzeczywistością pozajęzykową (można 
nawet zasadnie pytać, czy w rzeczywistości pozaznakowej istnieje taki porządek, 
czy też jest on jej może narzucany dopiero w akcie przetwarzania, o czym była 
już mowa). Kwantyfikator „wszystkie” użyty w powyższych zdaniach również ma 
zresztą charakter umowny. Trudno sobie wyobrazić opis w s z y s t k i c h  uwarun-
kowań istnienia jakiegokolwiek narodu i w s z y s t k i c h  relacji hierarchicznych je 
łączących. Oczywiście możemy powiedzieć – choć to, ponownie, termin umow-
ny – że jakiś tekst czyni to lepiej, więc uznajemy go za b a r d z i e j  o b i e k t y w n y 
od innego, ale również taka ocena, jak każda inna ocena, będzie miała charak-
ter subiektywny. Dla jednego odbiorcy pewien tekst i przedstawione w nim wy-
obrażenia będą prawdą, inny zaś uzna je za niewłaściwe, nieprawdziwe, a nawet 
kłamliwe. Trudno sobie wyobrazić taki opis historyczny, który byłby uznany przez 
wszystkich za prawdziwy i obiektywny. I nie wynika to wyłącznie ze słabości kon-
kretnych historyków, ale ze słabości naszego aparatu poznawczego i języka, który 
ów kompleksowy świat pozaznakowy próbuje ująć w ramy pojęciowe, a w dalszej 
kolejności – także werbalne.

W syntezie dziejów narodu nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć o wszyst-
kich zdarzeniach, które zaszły w przeszłości, i o wszystkich postaciach historycz-
nych. Jest to po prostu niemożliwe, gdyż zawsze pojawi się pytanie, kogo uznać za 
postać historyczną, jakie zasługi jej przypisać i jak opisać jej wpływ na dzieje na-
rodu. Już na tym najprostszym poziomie historyk dokonuje więc s e l e k c j i. Każ-
de zdarzenie – a przecież w syntezie dziejów narodu, nawet po dokonaniu selek-
cji, jest ich niezwykle dużo – może być opisane na nieskończenie wiele sposobów. 
Język – jako rezerwuar znaków i reguł kombinatorycznych – daje nam bowiem 
nieskończenie wiele możliwości. Już sam wybór konkretnych znaków (a przecież 
i one same są znakami naszego bytowania w danej kulturze) i ich łączenie w ko-
munikat jest zawsze decyzją arbitralną, zależną od wielu czynników, nie tylko 
natury czysto poznawczej (pomijam już tutaj brak źródeł historycznych). Co wię-
cej, wyselekcjonowane i opisane zdarzenia muszą się stać częścią jeszcze bardziej 
kompleksowej narracji, a więc są w jakiś sposób skorelowane. Tworzenie tekstu to 
ciągłe przecinanie się linii paradygmatycznej z syntagmatyczną, któremu towa-
rzyszy wiele arbitralnych posunięć autora. To on decyduje, co wspomnieć (i jak!), 
a co pominąć (i jak, i dlaczego!), czemu poświęcić więcej miejsca (i jak!), a co 
zmarginalizować (i jak, i dlaczego!), co podporządkować czemu (i jak!) i tak dalej. 
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Dokonywanych wyborów, na wielu poziomach, jest nieskończenie wiele. Autora – 
jeśli traktuje on swoją pracę poważnie i profesjonalnie – zawsze wiąże oczywiście 
zobowiązanie weryfikacji swoich tez z realnym stanem rzeczy, co jest wątpliwe 
w przypadku refleksji humanistycznej. Filozof języka, Willard van Orman Quine, 
opisując relację sądów o świecie z rzeczywistością, metaforycznie mówił o tym, że 
stają one przed „trybunałem doświadczenia”. Każdy historyk – choć każdy w zu-
pełnie inny sposób – staje przed takim trybunałem. Ale – powtórzmy – nawet 
jeśli uznamy za subiektywny każdy opis zdarzeń historycznych, nie zwalnia nas 
to z konieczności weryfikowania, która jego wersja jest bliższa temu, co jesteśmy 
skłonni określać mianem prawdy. Popularnonaukowy charakter analizowanych 
tekstów, zakładający relację specjalista−niespecjalista, powoduje jeszcze większe 
osłabienie już i tak nadwyrężonego obiektywizmu. 

Po tych wprowadzających rozważaniach czas teraz przejść do analizy zjawisk 
stylistycznych i ich semiotycznych funkcji (zob. tabela w aneksie II). Skoncentro-
wałem się na tych wykładnikach stylotwórczych, które są najbardziej wyraziste 
w procesie tworzenia globalnego sensu historycznego tekstu popularnonaukowe-
go. Ich lista nie jest więc pełna, wskutek czego ukierunkowana na inne cele inter-
pretacja mogłaby zawierać ich pełniejszy zakres. Odnotujmy, że z przyczyn tech-
nicznych nie publikuję wszystkich analiz stylistycznych i odsyłam do wyników 
badań ogłoszonych w formie artykułu w innym miejscu (zob. Czerwiński 2012b). 

5.1. PODSTAWOWE MECHANIZMY JĘZYKOWE TEKSTU HISTORYCZNEGO 

Z badań ogłoszonych w książce Semiotyka dyskursu historycznego wynika1, że 
skonwencjonalizowany tryb konceptualizacji zdarzeń przeszłych, jaki odnajduje-
my w syntezie dziejów narodu, zapewne także za sprawą samego wzorca gatun-
kowego (!), odpowiada upowszechnionym społecznie o g ó l n y m  w y o b r a ż e-
n i o m  h i s t o r y c z n y m  ujętym w narracyjną formę podawczą. Samo jednak 
opowiadanie o przeszłości – zakładające (1) c z a s o w y  s e n s  r o z u m i e n i a, 
(2) c e l o w o ś ć  oraz (3) p r z y c z y n o w o - s k u t k o w ą  h i p o t a k s ę  – nie wy-
starczy. Musi mu towarzyszyć kilka zasadniczych strategii mówienia o przeszło-
ści, o których średnio obyty w literaturze przedmiotu badacz wie już sporo. Wie 
na przykład, że naród w tego typu narracjach występuje pod postacią ujednoli-
conej figury dziejowej; że przypisuje mu się wiele właściwości personifikujących 
i deifikujących (sakralizujących); że pewne zjawiska z przeszłości interpretuje się 
na podstawie już wcześniej ustanowionych schematów wyobrażeniowych umoż-
liwiających ujmowanie ich jako pewnych powtarzalności; że historia narodowa 
zawłaszcza – w sensie metaforycznym – różne terytoria, postacie czy zdarzenia 
historyczne; że wreszcie mówiąc o głębokiej przeszłości jakiegoś kraju, na przy-

1 Zob. Czerwiński 2012a: I 1−5.



52

kład o Chorwacji w wieku X, ujmujemy ją w kategoriach nie tyle przeszłych, ile 
dzisiejszych. Wszystko to jest dość oczywiste, jednak nie do końca chyba zdajemy 
sobie sprawę, jak jest to możliwe.

Aby rzucić światło na językowe mechanizmy rządzące takimi zjawiskami, 
w pierwszej kolejności rozważyłem w omawianej książce kapitalną koncepcję Bo-
risa Uspienskiego o roli „finału”, bez którego tekst historyczny w ogóle nie mógłby 
powstać. „Finał”, wpływający na konceptualizację zdarzeń przeszłych, a w ślad za 
tym – na ich interpretację, kontroluje kilka płaszczyzn tekstowych i semantycz-
nych:

(1) temat główny:
(a) ujmowany jako osobliwy rodzaj źródła światła, które pada tylko na pew-
ne fragmenty rzeczywistości przeszłej. Taka właściwość każdego tekstu, nie 
tylko historycznego, umożliwia w ogóle utrzymanie kontroli nad desygna-
tami, o których orzeka się w tekście;
(b) nadzorujący czasowy przebieg zdarzeń. Wskazałem, że aby w ogóle 
móc mówić o przeszłości, użytkownicy języka muszą wpierw rozczłonko-
wać kontinuum historyczne, to jest doprowadzić do jego segmentacji, gdyż 
kontinuum to ma charakter ciągły, podczas gdy język słowny ma naturę 
nieciągłą, czyli składa się z jednostek dyskretnych. Powstanie komunikatu 
językowego traktującego o przeszłości musi więc zakładać istnienie pew-
nych konwencjonalnych jednostek dyskretnych, które dopiero w dalszej 
kolejności ulegają odpowiedniemu zespoleniu na osi syntagmatycznej2;

(2) kategorię inkluzyjności semantycznej – mechanizm umożliwiający usta-
nowienie relacji posesywnej względem pewnych regionów czy postaci historycz-
nych;

(3) kategorię typów i egzemplarzy umożliwiającą ukonstytuowanie przekona-
nia o powtarzalności zdarzeń i postaci historycznych;

(4) osobliwy rodzaj źródła światła, które pada tylko na pewne fragmenty rze-
czywistości przeszłej; 

(5) mechanizm r z u t o w a n i a  s e m i o t y c z n e g o, dzięki któremu możli-
we jest ujmowanie desygnatów pochodzących z innych okresów historycznych 
w kategoriach desygnatów nowych (np. XIV-wiecznego państwa Nemanjiciów 
w kategoriach Serbii  czy dziesięciowiecznego księstwa nadadriatyckiego jako 
Chorwacji), a także o płynących z tego konsekwencjach dla tekstu, dla języka, 
dla świadomości historycznej. 

2 Jak wskazują badania zamieszczone w rozdziale Figuratywność – od słowa do obrazu, narracyjna 
forma podawcza jest jedyną dostępną formułą językową umożliwiającą mówienie o przeszłości. Każdy 
naród – tutaj Chorwaci i Serbowie – ma, mówiąc metaforycznie, pewną drogę do przebycia. Odbywa 
podróż, podczas której napotyka różne zjawiska, zdarzenia i postacie. Semioza tematu głównego de-
cyduje, które z nich są relewantne dla podróży danego narodu z punktu A do punktu B. Dzięki temu 
zostają one wpisane w uprzednio ustanowiony sens. Każdy naród ma więc swoją własną drogę, którą 
podąża do celu, jakim jest szczęśliwy koniec, koniec ustanowiony przez „finał”.
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5.2. HIERARCHICZNA SEGMENTACJA PRZESTRZENI TEKSTOWEJ 

Z całą pewnością jedną z ważniejszych strategii tekstowych w syntezie dziejów 
narodu jest hierarchiczna segmentacja przestrzeni tekstowej. Według autorów 
Tekstologii jest to typowa cecha stylu naukowego: „Teksty naukowe mają rozpo-
znawalną strukturę, na którą składają się: tytuł, hierarchiczny podział na roz-
działy, podrozdziały, punkty i akapity”, a także „operowanie tekstem pobocznym 
w postaci przypisów, aneksów, tabel i wykresów, odpowiednio do szczegółowych 
wymogów poszczególnych gatunków” (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 
2009: 120). Pierwsza część definicji jest zgodna ze stanem obecnym w analizowa-
nych tekstach. Jeśli zaś chodzi o drugą, należy ją uściślić.

Zacznijmy od kwestii pierwszej, czyli od segmentacji przestrzeni tekstowej na 
części. Jest to istotny element strategii językowych, który wpływa – użyjmy ter-
minu Anny Duszak – na „orientację w dyskursie” (Duszak 1998: 127), czyli stra-
tegie umożliwiające odbiorcom komunikatu lepszą kontrolę przepływu danych 
oraz interpretację zdarzeń komunikacyjnych, co z kolei ułatwia im poruszanie się 
w rzeczywistości tekstowej, a więc i semantycznej. Badaczka zauważa: 

Chodzi tu o sygnały, które jakby organizują przestrzeń tekstową, wytyczają jej punkty stra-
tegiczne, a tym samym pomagają odbiorcy ustalać, w jakim miejscu się znajduje i w jaką 
stronę powinien zmierzać, dążąc do całościowej interpretacji danego zdarzenia tekstowe-
go. Sygnały tego rodzaju mają charakter mnemotechniczny i funkcjonują podobnie jak 
„zwykłe” znaki orientacyjne, które na przykład pozwalają ludziom rozpoznawać topografię 
terenu (Duszak 1998: 127).

Co więcej, ułatwiają one autorom zogniskowanie uwagi odbiorców na wybra-
nych przez siebie zagadnieniach, czyli zmuszenie ich do akceptacji takiego, a nie 
innego wyboru, a także wciągnięcie ich we własny tok rozumowania i narzuce-
nie im własnej wizji świata. Podział na rozdziały porządkuje tekst i przekazywane 
przezeń treści w sposób hierarchicznie zorganizowany. Weźmy przykład z HNJ: 

Rozdział X 

SERBSKIE PAŃSTWA FEUDALNE I MACEDONIA OD POŁOWY XII WIEKU DO 
UPADKU 

A. Serbia i Macedonia od połowy XII do połowy XIV wieku 

1.  Umacnianie  i  eksp ansja  s erbsk iego p aństwa feudalnego. Umacni-
anie  p orząd ku feudalnego i  niezależnoś ci  p aństwowej. – Wysiłki ce-
sarza Manuela Komnena dążące do przełamania oporu Raszki i utrzymania jej pod 
panowaniem Bizancjum doprowadziły do obalenia wielkiego żupana Desy (około 
1168) i ustanowienia jego następcą Tihomira, syna Zavidy, nieznanego członka ser-
bskiej dynastii. Bracia Tihomira równocześnie posiadali już poszczególne dzielnice 
serbskiego państwa. Najmłodszy z nich, Stafan Nemanja, administrował dzielnicami 
wschodnimi... (HNJ, I: 353). 
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Hierarchię wyznacza tutaj przede wszystkim kolejny numer i tytuł rozdziału, 
podtytuł (przez autorów sklasyfikowany jako A), a także tytuł paragrafu stresz-
czający następujące po nim informacje (sklasyfikowany jako 1). W analizowanych 
tekstach niemal każda pierwsza część – najczęściej pierwsze zdanie – początku 
rozdziału czy paragrafu streszcza dalszy rozwój narracji zarówno w dziedzinie te-
matycznej (ogólna informacja), jak i aksjologicznej (ogólny sąd wartościujący). 
Czytelnikowi zostaje najczęściej explicite podany klucz interpretacyjny, swoista 
instrukcja, zgodnie z którą powinien rozumieć kolejne informacje.

Takie mechanizmy, w swojej istocie metatekstowe, które Anna Duszak nazy-
wa „hasłami prognostycznymi” (w przeciwieństwie do „haseł retrospektywnych”, 
omawianych w Czerwiński 2012a: I 1), odgrywają „rolę elementu prognozującego 
dalszy przebieg komunikatu” (Duszak 1998: 154). I tak na przykład podkreślone 
zdanie w cytowanym wyżej fragmencie: „Jačanje i ekspanzija srpske feudalne dr-
žave. Učvršćivanje feudalnog poretka i državne nezavisnosti”, narzuca czytelni-
kowi temat, a także sposób jego rozumienia. Odbiorca wie, że kolejno podawane 
informacje będą dotyczyły „umocnienia i ekspansji serbskiego państwa feudalne-
go”, a „także umacniania porządku feudalnego i niezależności państwowej”; wie, 
że ów fragment jest streszczeniem, swojego rodzaju tezą nadrzędną, której należy 
podporządkować kolejne fragmenty. W tym konkretnym paragrafie oznaczonym 
punktem 1 autor uściśla, dlaczego i w jaki sposób można mówić o takich, a nie 
innych procesach historycznych. Jako odbiorcy będziemy więc mieli do czynienia 
z mniej lub bardziej szczegółowym o m ó w i e n i e m  sygnalizowanego w inicjal-
nym zdaniu problemu. Wszystko zostaje podporządkowane tytułowi, zupełnie 
tak samo, jak cała książka zostaje podporządkowana tematowi głównemu.

Rozważmy następny przykład z tej samej książki: 

Królestwo chorwackie w czasach Tomislava i jego następców w X wieku. – Na początku 
X wieku, gdy w Chorwacji rządził książę Tomislav (ok. 910 – ok. 930), w najbliższym są-
siedztwie doszło do pewnych ważnych zdarzeń, które znacząco wpłynęły na rozwój państwa 
chorwackiego. Pierwszym było przybycie Węgrów [Mađara] w region Podunavlja, drugim 
zaś – wzmocnienie państwa bułgarskiego pod panowaniem Symeona i jego walka z Bizan-
cjum i z Serbami (HNJ, I: 192). 

Choć w tym konkretnym fragmencie autorzy nie użyli żadnego graficznego 
wyróżnienia, na przykład pogrubienia czy numeru paragrafu, to w momencie de-
kodowania czytelnik zakłada (a ściślej: zakłada to jego kompetencja językowa), 
że pierwsze zdanie, „Księstwo Chorwacji w czasach Tomislava i jego następców 
w X wieku”, streszcza to, o czym mówi się w tej części książki. Z podobną sytuacją 
mamy do czynienia w następujących fragmentach: 

2 .  Pol ityka  dworu i  walka  o  sprawy rolne. –  Nowy kierunek fizjokratycznej poli-
tyki rolnej urzeczywistnia się szczególnie po wojnach. Maria Teresa w każdym względzie, 
także w kwestii urbarza, jest skłonna do rozwiązań kompromisowych, zamierza tylko ure-
gulować obowiązki i opodatkować szlachtę. 
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3. Zmiany ekonomicznego, społecznego i  pol itycznego statusu S erbów po 
Pokoju Karłowickim(HNJ, II: 1168). 

Po obu tych fragmentach następuje dokładniejszy opis. W pierwszym cytacie 
(oznaczonym w książce jako 2) zdanie „Polityka dworu i walka o sprawy rolne” 
określa zakres opisywanych treści. Odbiorca wie, że autor uściśli, jaka była wów-
czas polityka dworu i o jaką kwestię agrarną chodziło. Jeśliby jednak nadawca 
omawiał inne kwestie, na przykład problem oświaty w małych miastach, wówczas 
doszłoby do zachwiania oczekiwaniami komunikacyjnymi, co w rezultacie do-
prowadziłoby do zakłócenia procesu interpretacji. Podobnie jest w drugim przy-
padku. Odbiorca w akcie dekodowania założy, że zdanie „Zmiany gospodarcze-
go, społecznego i politycznego statusu Serbów po Pokoju Karłowickim” powinno 
zostać uściślone; oczekuje informacji o jakie konkretne zmiany chodziło, jaki był 
status Serbów wcześniej, a jaki później i tak dalej.

Jak wynika z powyższego, niemal każdy początek rozdziału, podrozdziału czy 
paragrafu to ogólna – użyję terminu van Dijka stosowanego do analizy narracyjnej 
formy podawczej – ekspozycja (van Dijk 2004 [1975]). Czytelnik w największym 
zarysie dowiaduje się, o jakich zdarzeniach lub procesach będzie mowa, kiedy 
i gdzie one zaszły, a także jakie mają ogólne znaczenie dla całej narracji (najczęś-
ciej więc zawierają eksplicytny lub implicytny sąd aksjologiczny)3. Można zatem 
mówić o pewnego rodzaju oczekiwaniach odbiorczych wynikających – powtórz-
my – z kompetencji stylistycznej i ogólnej wiedzy na temat s p o s o b u  mówienia/
pisania o historii.

We wszystkich analizowanych tekstach taka strategia jest stosowana nagmin-
nie, nie we wszystkich jednakowoż używa się segmentacji na podrozdziały, para-
grafy i, ewentualnie, punkty. HNJ wykorzystuje trzystopniowy podział mnemo-
techniczny, podobnie jak książka Keršovaniego, przy czym u tego historyka nie 
mamy do czynienia z rozdziałami (poglavlje, glava, dio), lecz z tematami  (tema: 
prva tema, druga tema itd.), co jest pewnego rodzaju kuriozum gatunkowym. 
O tematach mówimy bowiem na ogół wtedy, kiedy książka ma charakter zbioru 
analiz naukowych, na przykład gdy jest zbiorem studiów, szkiców, wykładów czy – 
w nowszych pracach – esejów. Zastosowanie takiej segmentacji można by również 
uznać za gatunkowy archaizm, wszakże pozycja chorwackiego historyka pisana 
była w latach 40. XX wieku. W pozostałych książkach pojawia się podział na roz-
działy, podrozdziały i punkty, dwu- lub trzystopniowy (w chorwackich: Keršovani, 
PHN; Pavličević, Goldstein, PH; serbskie: Ćirković, Ekmečić, Dedijer, IJ; Mitrović, 
Bojanić, NISN) lub też jednostopniowy (występujący wyłącznie w chorwackich: 
u Macana z 1971 roku, u Pericia, u Macana z 2004 roku i Gračanina).

3 Walery Pisarek, analizując język mediów, pokazał, w jaki sposób tytuł, podtytuł i tzw. lid wpływa 
na przebieg argumentacji, co zaowocowało powstaniem schematu zwanego „odwróconą piramidą” 
(Pisarek 1988).
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Hierarchiczna organizacja tekstu wynika, rzecz oczywista, z potrzeby hierar-
chicznej organizacji treści, a treść zdarzeń historycznych strukturyzuje się przede 
wszystkim w narracyjną formę podawczą. O narracji mówiłem w innym miejscu, 
tutaj interesują mnie nie tyle mechanizmy łączenia zdarzeń w jeden wspólny in-
terpretacyjny horyzont sensu, ile mnemotechniczna organizacja przestrzeni teks-
towej. Chronologia jest w tym wypadku makrostrukturalnym spoiwem, oczeki-
wanym przez czytelnika wykładnikiem konstrukcji tekstu. Zdarzenia historycz-
ne – choć podane chronologicznie – są jednak pogrupowane w bloki tematyczne, 
w których chronologia bywa często zakłócona. Nie znaczy to, że tekst historyczny 
nie „zmierza” ku końcowi, to jest ku „finałowi”, oznacza to jedynie, że musi się 
czasami „zatrzymać” lub „cofnąć”, aby móc omówić inny wymiar już zreferowa-
nych zdarzeń. Historii nie można bowiem omówić w jej symultanicznej złożono-
ści, co wynika z paralelności wielu zjawisk w różnych miejscach i sytuacjach, ale 
przede wszystkim z samej natury znaków werbalnych, mających – jak twierdził 
Jakobson – audytywny charakter: 

Percepcja wzrokowa i słuchowa powstaje w sposób oczywisty w przestrzeni i w czasie, ale 
wymiar przestrzenny dominuje w przypadku znaków wizualnych, a wymiar czasowy – 
w przypadku znaków audytywnych. Złożony znak wizualny zawiera serię składników 
symultanicznych, podczas gdy złożony znak audytywny jest w zasadzie uformowany 
z serii komponentów sukcesywnych. […] Istnieje uderzająca różnica między przedsta-
wieniem ze swej istoty przestrzennym, postrzeganym jednym spojrzeniem, a muzycznym 
czy słownym przepływem, który rozwija się w czasie i pobudza nasz słuch w sposób konse-
kutywny (Jakobson 1989 [1964]: 79). 

Nie można więc słownie wyrazić paralelizmu zdarzeń i procesów, należy 
uformować komunikat jako „serię komponentów sukcesywnych”. W tym sensie 
hierarchiczna budowa tekstu historycznego opiera się na pewnej umownej ha-
słowości. Odbiorca czyta książkę „nie w kolejności”, lecz według pewnych zde-
finiowanych przez konwencję gatunkową zasad. I nie zmienia to najważniejszego 
aspektu natury tekstu historycznego, takiego mianowicie, że zdarzenia „posuwają 
się naprzód”. Zdarzenia „posuwają się do celu”, ale nie może się to odbywać na za-
sadzie symultanicznej (takie możliwości ma, mówiąc teoretycznie, malarstwo czy 
fotografia, choć przecież i tę symultaniczność ogranicza kadrowanie), lecz jedynie 
sukcesywnej. Nie dziwi więc czytelnika, gdy dekoduje tekst, w którym, zgodnie 
z logiką przedstawiania od ogółu do szczegółu, autor opisuje najpierw sytuację 
międzynarodową, później ogólnonarodową, jeszcze później – kwestie regionalne. 
Najczęściej wtedy właśnie stosuje się podział na podrozdziały, aby umożliwić czy-
telnikowi lepszą orientację w omawianych zagadnieniach i ułatwić szybkie odna-
lezienie się w hierarchicznej strukturze semantycznej.

Każdy opis ogniwa niższego w hierarchii wymusza „cofnięcie się” do pewnej 
umownej daty i rozpoczęcie analizy rzeczy na nowo. Podobnej strategii używa 
się przy omawianiu ważnych dla kultury postaci. Jeżeli historyk zdecyduje się 
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opowiedzieć zdarzenia, które zaszły w pewnym odcinku czasu, ujmując go przez 
pryzmat działalności postaci historycznych, to nie może ciągle „posuwać się na-
przód”, gdyż byłby zmuszony pominąć wiele faktów. Na przykład w książce Gold-
steina w podrozdziale Modernizacja i przyspieszona integracja narodowa histo-
ryk – paralelnie do biegu narracji – omawia działalność ważnych dla epoki ludzi: 
Starčevicia, Strossmayera i Mažuranicia (podobne strategie stosuje Mijo Pem, 
a także – po stronie historyków serbskich – autorzy NISN). Każde omówienie in-
nego aspektu zdarzeń wymaga ponownego „cofnięcia się” w czasie.

W podobny sposób analizuje się różne porządki zjawisk historycznych. Są one 
najczęściej sklasyfikowane jako: społeczne, polityczne i kulturalne. Czasem spo-
łeczno-polityczne tworzą całość, a kultura zawsze stanowi ostatnią (czytaj: mniej 
ważną) część omówienia. Taka strategia wynika z dość oczywistej przyczyny, takiej 
mianowicie, że najbardziej upodmiotowionym wymiarem przeszłości są w synte-
zach zdarzenia, procesy i postacie mające wpływ na życie, przede wszystkim poli-
tyczne. Dla historii Chorwacji czy Serbii mniejsze znaczenie ma publikacja przeło-
mowej książki Šenoi czy Crnjanskiego aniżeli bitwa pod Krbavą czy na Kosowym 
Polu lub też zmiana przywódcy państwa (dzieło literackie może się stać ważniejsze 
wtedy, kiedy zostanie uznane za przyczynę/czynnik zmian politycznych).

Wróćmy jednak do hasłowości. Tego rodzaju strategie tekstowe jeszcze bar-
dziej potęgują sygnalizowaną hybrydyczność gatunku i umożliwiają wykorzy-
stanie, choć w różnym stopniu, jeszcze innych wzorców gatunkowych, zwłaszcza 
słownika czy ściślej: leksykonu lub encyklopedii. Zastosowanie takiej strategii 
„zatrzymuje” na jakiś czas narrację i, dzięki opisowi pewnych uwarunkowań, pró-
buje przygotować czytelnika do odbioru kolejnych zdarzeń. Nie jest to strategia 
częsta (przypomina bowiem podręczniki, w których argumentacja i dodatkowe 
wyjaśnianie współtworzą pejzaż stylistyczny), ale odnajdujemy ją na przykład 
w książkach, o których już na wstępie powiedzieliśmy, że mają wyraźne cechy 
podręcznikowe, czyli w chorwackich PHN i Goldstein oraz serbskiej NISN.

Na przykład w rozdziale zatytułowanym Walka polityczna i jej nośniki chor-
waccy autorzy PHN zatrzymują narrację, która była dotąd dominującą formą po-
dawczą, i zapoznają czytelnika z doktrynami ideologicznymi, konceptualizowa-
nymi przez najważniejsze postacie chorwackiej polityki. Czytelnik nie dowiaduje 
się więc, co zaszło po zdarzeniach roku 1860 i 1861 (choć o tym właśnie traktował 
poprzedni rozdział), ale o tym, jak na procesy polityczno-kulturowe zapatrywali 
się Josip Juraj Strossmayer, Franjo Rački, Ante Starčević, a potem także Eugen 
Kvaternik.

Z kolei w NISN i u Goldsteina paralelnie z tekstem głównym pojawiają się – 
wyodrębnione inną czcionką bądź też tabelką – informacje, na przykład biogram 
jakiegoś działacza politycznego, cytat z książki, fragment wypowiedzi polityka. 
Sprawia to, że owe książki przypominają szkolne podręczniki do nauki historii, 
choć ich wartość merytoryczna daleko wykracza poza normy podstawowej edu-
kacji szkolnej.
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Powyższe rozważania nad strategią przedstawiania zdarzeń przeszłych uświa-
damiają również, że pełni ona także inne funkcje. Przede wszystkim ma na celu 
uwypuklenie na poziomie najniższych jednostek tekstowych (rozdziałów, pod-
rozdziałów) makrostrukturalnych zależności spójnościowych i organizacyjnych: 
przyczyna–skutek, warunek–rezultat czy odniesienie–porównanie, bez których 
zrozumienie biegu zdarzeń przeszłych byłoby właściwie niemożliwe.

Jeszcze innego rodzaju zabiegiem mnemotechnicznym jest zastosowanie enu-
meracji, przy czym nie chodzi tu – jak wyżej – o podział na rozdziały lub pod-
rozdziały, a więc o podział na całości tematyczne (w ostateczności i to można by 
bowiem za enumerację uznać), lecz o wyliczenie w tekście ciągłym pewnych zja-
wisk, cech, skutków i tak dalej. Enumeracja ma niewątpliwy potencjał perswazyj-
ny, już choćby dlatego, że – jak przekonuje Rafał Zimny, analizując rolę trójki czy 
triady w języku i kulturze – jest głęboko zakorzeniona w naszym myśleniu, po-
nieważ, jak odnotował Manfred Lurker, „przez liczby człowiek stara się sortować 
skomplikowaną rzeczywistość z jej niezliczonymi, przeczącymi sobie nawzajem 
zjawiskami szczegółowymi oraz unaocznić i uzmysłowić w postaci uproszczonej, 
dostosowanej do ludzkiego rozumu uporządkowanej struktury” (Zimny 2000).

W badanych książkach rzadko stosuje się taką enumerację. Można założyć, 
że jest to strategia, której autorzy unikają świadomie, ponieważ operacja sche-
matyzacji tekstu kojarzona jest na ogół z opracowaniami analitycznymi, a naj-
częściej ze szkicami naukowymi o charakterze typologicznym lub z podręczni-
kami dla niższych klas, gdzie kładzie się nacisk na klasyfikację zjawisk, nie na ich 
opis. Enumeracja może się jednak również kojarzyć czytelnikowi z nazbyt napas-
tliwą naukowością, a przecież tego autorzy – jak się rzekło – chcą unikać. Wyjąt-
kiem jest książka KIS. Jej struktura opiera się na kronikarskim zabiegu wyliczenia 
dat, które – niczym hasła encyklopedyczne – są omówione po prawej stronie. Nie 
wpływa to znacząco na samą strukturę narracji; choć jest ona wyraźniej niż w in-
nych pozycjach rozczłonkowana zgodnie z logiką narzucaną przez daty, to i tutaj 
narracja stanowi dominującą formę podawczą.

Wróćmy jednak do enumeracji występującej w tekście, lecz niestanowiącej 
jego architektury. Z analizowanych książek najbardziej odległe od cech dyskursu 
popularnonaukowego są enumeracje Otokara Keršovaniego. Weźmy dwa przy-
kłady. Pierwszy pochodzi z rozdziału IV, Politički razvitak, gdzie zastosowano 
następujące mechanizmy rozczłonkowujące: „Następstwa: taki rozwój wypadków 
miał bardzo poważne następstwa: a) [następuje opis] (…); b) [następuje opis]” 
(Keršovani: 28−29). Drugi zaś jeszcze bardziej przypomina tekst typologiczny lub 
podręcznik (komentarze autora do każdej klasy zjawisk – mniej w tej chwili istot-
ne – zastępuję trzema kropkami w nawiasie): 

1) Rozprzestrzenianie się
[…]
2) Główne okresy rozwoju
[…]
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a) Okres rządów Arpadów
[…]
b) Okres Andegawenów (1301-1382)
[…]
c) Od Andegawenów do upadku państwa chorwacko-węgierskiego (1382–1526)
[…] (Keršovani: 25).

W pierwszym z przytoczonych przykładów pojawiają się podpunkty oznaczo-
ne kolejno literami alfabetu, w drugim zaś – każdy wyodrębniony segment zostaje 
dokładnie omówiony, najczęściej w podawczej formie narracyjnej lub deskryp-
tywnej. Być może taka analityczna forma tekstowa – starsza i przez dzisiejszego 
czytelnika postrzegana raczej jako obca – zakładała wzmocnienie autorytetu au-
tora oraz wpływała na wysoki stopień imperatywności i oficjalności całego stylu, 
implikując przy okazji, że przedstawione fakty czy dane są obiektywnymi stwier-
dzeniami naukowymi, niewymagającymi dogłębnych komentarzy.

Wydaje się, że takie strategie, jeśli stosowane są nazbyt często – co widać szcze-
gólnie w książce tego autora – wywołują przekonanie, że ów tekst przynależy do 
gatunku innego niż synteza dziejów narodu, w której powinna raczej dominować 
spójna tematycznie i semantycznie narracja, przerywana uszczegóławiającymi 
formami argumentacji i opisu. Skostniałe wyliczanie zakłóca takie oczekiwania 
odbiorcze.

W książkach chorwackich, poza omawianą wyżej pozycją, nie pojawia się enu-
meracja (wyjąwszy „wspólną” HNJ i, śladowo, trzytomową PH), za to wykorzy-
stują ją niemal wszyscy historycy serbscy (IJ: 220, Mitrović, Jović: 62, Bojanić: 42, 
NISN: 218), choć u większości występuje raczej rzadko (zob. aneks II). Za przy-
kład niech posłuży NISN: „Piotr Pierwszy miał trzy główne cele: 1) ogranicze-
nie separatyzmu plemiennego, 2) wprowadzenie nowoczesnego ustawodawstwa i 
organów politycznych, 3) rozpoczęcie walki o wyzwolenie narodu” (NISN: 218). 
Enumeracja ma tutaj na celu nie tyle klasyfikację, ile zdefiniowanie pewnego zja-
wiska, w tym konkretnym przypadku: s y n t e t y c z n e  u j ę c i e  głównych celów 
politycznych Petra I Petrovicia Njegoša. Widać więc, że enumeracja ma wiele 
funkcji tekstowych, ale taka strategia jest raczej obca analizowanemu gatunkowi, 
gdyż preferuje on najczęściej płynną i spójną narrację. 

5.3. CUDZE SŁOWO – OD WIARYGODNOŚCI DO MITOLOGIZACJI 

Termin „cudze słowo” – ukuty przez Bachtina – jest wieloznaczny i odnosi 
się do wielorakich form obecności różnych głosów w tekstach. W tym rozdziale 
traktuję go zupełnie potocznie – jako przywoływane przez autorów cytaty i pa-
rafrazy. W syntezach dziejów narodu występują cztery rodzaje cytatów (ewen-
tualnie parafraz), każdy o odmiennej wartości epistemologicznej. Inny status 
mają cytaty pochodzące ze źródeł historycznych (np. dokumentów prawnych), 
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inny przytoczenia wypowiedzi bohaterów, o których się orzeka w narracji, inny 
opinie naukowców (najczęściej mniej lub bardziej profesjonalnych historyków), 
jeszcze inny cytaty literackie. Jak postaram się wykazać, dla niektórych autorów te 
oczywiste różnice będą na tyle niewyraźne, że będą gotowi przypisać im wszyst-
kim identyczną funkcję epistemologiczną i aksjologiczną w opisie rzeczywistości 
przeszłej.

Zacznijmy od stwierdzenia, że cudze słowa nie występują w syntezach tak 
często, jak w literaturze ściśle naukowej, dla której są one jednym z najistotniej-
szych elementów stanowiących o jej explicite wyrażonej dialogiczności i inter-
tekstualności4. Co więcej, w opracowaniach naukowych funkcje przytoczeń są 
nieco inne niż w popularnonaukowych. Podczas gdy w tych pierwszych badacz 
na ogół sytuuje własne rozważania w kontekście kwestii już omówionych (często 
stają się one punktem wyjścia dla przyjęcia lub odrzucenia pewnych tez), w pra-
cach popularnonaukowych, a więc i w syntezach dziejów narodu, cytaty zwykle 
nie odnoszą się do specjalistycznych omówień tego czy innego problemu, lecz 
są przede wszystkim przytoczeniami wypowiedzi bohaterów narracji lub teks-
tów źródłowych, czasem nawet obszernych dokumentów historycznych. Służą 
one zatem uwiarygodnianiu opowiadanych zdarzeń i formułowanych twierdzeń 
dotyczących procesu dziejowego, nie odsyłają zaś explicite do ich interpretacji 
dokonanych wcześniej przez innych profesjonalnych historyków. W interesu-
jącym mnie gatunku przy cytowaniach dominuje więc narracyjna, ewentualnie 
deskryptywna forma podawcza, podczas gdy argumentacja – zasadnicza dla 
tekstów naukowych – występuje rzadziej. Jeszcze inną wartość mają cytaty po-
chodzące z literatury pięknej, gdyż znakomita ich większość ma charakter fikcyj-
ny lub − w najlepszym razie, gdy mówią one o zdarzeniach rzeczywistych − do-
minuje w nich funkcja estetyczna. Owego estetyzmu nie możemy, jak czyniły to 
ujęcia formalistyczne, sprowadzać do mniej lub bardziej świadomego udziwnie-
nia, ale możemy założyć, że jego obecność generuje inną semiozę. Tekst literacki 
może więc, choć wcale nie musi, prowadzić do mitologizacji lub ściślej mówiąc: 
mitologizacja taka może się w nim zasadnie pojawić.

Zacznę od kilku słów na temat cytatów pochodzących od historyków lub spe-
cjalistów z innych dyscyplin naukowych, gdyż są one relatywnie rzadkie (wyjąt-
kiem są oczywiście pozycje naukowe, takie jak ISD czy ISN) i nie pełnią w ana-
lizowanych książkach istotnej funkcji. Ich zasadniczym celem jest autoryzacja 
tez stawianych przez autora. Najczęściej sięgają po te zabiegi historycy amatorzy, 
którzy chcąc ukryć braki w wykształceniu, powołują się na znanych naukowców 
(zob. np. Jović: 38, 253; Bojanić: 56, 103−109, Pem I: 138), nie zauważając przy 
tym, że znacząco odchodzą od aktualizowanego wzorca gatunkowego. Niektórzy, 
jak na przykład Jeremija Mitrović, cytują nawet obszernie swoje własne słowa 

4 O intertekstualności zob. np. de Beaugrande i Dressler 1990 [1981]; Duszak 1998; Gajda 2010; 
Wilkoń 2002; Głowiński 1986b; Witosz 2009; Balbus 1996; Nycz 2006; Ożóg 2010.
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opublikowane w innym miejscu (zob. Mitrović: 216−217, 243, 251−255). Z kolei 
cytaty pochodzące od poważanych naukowców mają jeszcze jedną funkcję: sta-
nowią argument na rzecz takiego czy innego rozstrzygnięcia, najczęściej o cha-
rakterze czysto ideologicznym, a nie epistemologicznym (przy czym, odnotujmy, 
czasem trudno odróżnić epistemologię od ideologii). Aby na przykład dowieść 
przynależności Dubrownika do kultury serbskiej, a nie chorwackiej, w NISN się-
ga się po znane tezy chorwackiego lingwisty (Serbowie twierdzą, że był Serbem 
katolikiem) Milana Rešetara (NISN: 124), z kolei w książce Mitrovicia dowodem 
mającym potwierdzać, że w Povelji Bana Kulina z 1189 roku – dokumencie praw-
nym (otwierającym cykl piśmiennictwa sztokawskiego) – używa się języka serb-
skiego, a nie jakiegokolwiek innego, jest teza chorwackiego filologa – Vatroslava 
Jagicia, który na dodatek zostaje określony mianem „najmądrzejszego i najbar-
dziej prawego Chorwata” („najumniji i najčestitiji Hrvat”). W obu przywołanych 
wypadkach specjaliści z zakresu lingwistyki autoryzują sądy autora, ale siła użycia 
tej strategii polega przede wszystkim na tym, że obaj wybrani naukowcy są Chor-
watami, a więc ich opinie wydają się w tej sytuacji (i tylko w tej sytuacji!) bar-
dziej obiektywne. Ogólny sens wykorzystania tego zabiegu ma też inny wymiar 
semantyczny, implikuje bowiem, że również wśród Chorwatów – choć to, jak się 
podkreśla, sytuacja zupełnie wyjątkowa – mogą się znaleźć ludzie prawi, ale tylko 
wtedy, kiedy przyjmują odpowiadające serbskiej sprawie (czytaj: właściwe i zgod-
ne z prawdą) stanowisko.

Cytaty pochodzące z dokumentów, które można nazwać źródłowymi, mają 
rzecz jasna zupełnie inny status: informują o zdarzeniach bezpośrednio, choć 
wcale nie muszą być zgodne z prawdą (wyjątkiem są akty nadania praw, tytułów 
lub dóbr, w których dominują performatywne akty mowy). Jurij Łotman, przy-
pomnijmy, wskazywał, że nauk historycznych nie można porównywać z innymi 
dyscyplinami, gdyż „w odróżnieniu od nauk dedukcyjnych, które logicznie kon-
struują swoje wyjściowe sytuacje, lub doświadczalnych, mogących je obserwować, 
historyk jest skazany na p r a c ę  z  t e k s t a m i” (Łotman 2008: 313).

Jeśli nawet założy się (choć to hipoteza nadzwyczaj idealistyczna), że historyk 
właściwie deszyfruje dokumenty, to i tak wciąż pozostaje mu do dyspozycji spo-
sób ich interpretowania i cytowania, a także wnioski, jakie z tej procedury wycią-
ga. Warto przypomnieć, że w historii narodów południowosłowiańskich takich 
spornych dokumentów jest sporo, na przykład Pacta conventa (1102), umowa wi-
edeńska (1850) czy deklaracja na Korfu (1917). W jak zupełnie odmienny od sie-
bie sposób można zinterpretować deklaracje komunistów, wykażę niżej. Najpierw 
zobaczmy, jaki zasięg ma w analizowanych książkach strategia odwoływania się 
do dokumentów.

Obszerne, czasem nawet niezwykle rozbudowane cytaty odnajdujemy w książ-
kach: Mijo Pema i Hrvoje Matkovicia. U tego pierwszego cytowane są na przykład: 
cała bulla z 1222 roku (I: 188−191), ugoda chorwacko-węgierska (I: 319−325), 
mowa Kristofora Frankopana do papieża Hadriana VI (I: 23−26), a także obszerne 
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interpretacje historyczne, dokonane przez historyka Ivo Pilara (I: 284). U tego dru-
giego autora pojawia się pierwszy numer „Novin horvatzkih” ze stycznia 1835 roku 
(Matković: 175) czy pierwsza strona chorwacko-węgierskiej ugody z 1868 ro-
ku (Matković: 205−206). W drugim wydaniu książki Trpimira Macana (1992) wy-
stępują – czasem w całości, czasem w obszernych fragmentach – teksty źródłowe 
(których, dodajmy, nie przytaczano w pierwszym wydaniu książki z roku 1971). 
Autor wykorzystuje: tekst Konstantyna Porfirogenety z X wieku, list papieża Ja-
na VIII do księcia Branimira z 879 roku (a także faksymile tegoż listu – fotogra-
fia), chorwacką redakcję Latopisu popa Dukljanina, pacta conventa (1102), Złotą 
bullę Beli IV, povelję bana Kulina, list Petra Zrinskiego do żony Katariny, uchwa-
ły i odezwy chorwackiego Saboru, porozumienie chorwacko-węgierskie z 1868 
roku, proklamację państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, decyzję o zerwaniu 
stosunków państwowo-prawnych z Jugosławią i wiele innych. W sumie źródła, 
zamykające każdy rozdział tej książki, stanowią aż 128 stron, czyli niemal czwartą 
część całego tekstu. Tak znacząca obecność dokumentów jest pośród analizowa-
nych pozycji ewenementem5.

Spośród książek serbskich mniej obszerne dokumenty wykorzystują autorzy 
w IJ, na przykład fragmenty z gazety „Glas Crnogorca” (IJ: 374), Deklarację Fran-
ciszka Józefa (IJ: 374), ultimatum rządu austro-węgierskiego wobec Serbii z 1914 
roku (IJ: 384), decyzję przywódcy chorwackiego ruchu chłopskiego Vladko Mač-
ka, w której polityk oficjalnie akceptuje władze ustaszowskie (IJ: 544) czy doku-
menty władz partyzanckich. Jeremija Mitrović obszernie przedstawia fragment 
Zakonika Cara Dušana (IJ: 119), Ćirković z kolei Ewangeliarz Mirosława z po-
czątku XII wieku. W NISN odnajdujemy na przykład fragment Zakonika Cara 
Dušana (NISN: 44), fragment z poematu Górski wieniec (NISN: 218), ultimatum 
Austro-Węgier wobec Serbii i odpowiedź na nie (NISN: 247), obszerne fragmenty 
wspomnień Stanislava Krakova (pół-Polaka, rojalisty, zwolennika londyńskiego 
rządu serbskiego) pochodzących z – opublikowanej na emigracji w 1968 roku – 
książki pt. Život čoveka na Balkanu (NISN: 265−266), a także decyzję Kominternu 
wyrażającą postawy antyserbskie (NISN: 291).

Aby pokazać, jak znaczącą funkcję pełnią cytaty wypowiedzi bohaterów narra-
cji, przeanalizujmy najpierw wyekscerpowany z analizowanych książek przykład 
obrazujący wykorzystanie dwóch różnych cytatów autorstwa tego samego na-
dawcy, ale przytaczanych w inny sposób i z inną intencją. Dwie książki serbskie – 
jedna opublikowana w 1972 roku (IJ) i druga niemal 30 lat później (NISN) – za 
pomocą cytatów przypisują Komunistycznej Partii Jugosławii odmienną rolę, a co 

5 Na marginesie odnotujmy, że w Chorwacji w 2006 roku pojawiła się książka historyczna autor-
stwa Hrvoje Matkovicia Na vrelima hrvatske povijesti, która reprezentuje zupełnie odmienny wzorzec 
gatunkowy. Nie jest bowiem narracyjnym ujęciem dziejów ani też ich zapisem chronologicznym, lecz 
po prostu zbiorem oryginalnych dokumentów uznanych przez autora za istotne z punktu widzenia na-
rodowej kultury i państwowości. Są to teksty źródłowe – rodzaj antologii – same przez się układające 
się w „opowieść” o dziejach narodowych.
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za tym idzie – narzucają tej partii wykluczające się wartości. Odnotuję od razu, 
że podczas gdy pierwsza – z oczywistych powodów – gloryfikuje komunistyczny 
ruch partyzancki, druga odnosi się do niego krytycznie.

W IJ czytamy o decyzjach drugiego posiedzenia Antyfaszystowskiej Rady 
Wyzwolenia Narodowego Jugosławii (AVNOJ), głównego organu nowej komu-
nistycznej władzy: 

Posiedzenie to zdecydowało:
AVNOJ konstytuuje się jako zwierzchnie ciało ustawodawcze i wykonawcze Jugosławii 
i przewodni przedstawiciel narodu/ludu oraz państwa Jugosławii jako całości. Jugosławia 
kształtuje się jako federacyjna wspólnota równoprawnych narodów.
Powstaje również nowy rząd rewolucyjny – Narodowy/Ludowy Komitet Wyzwolenia Ju-
gosławii, który otrzymuje wszelkie uprawnienia rządu, królewski rząd na wychodźstwie 
pozbawia się zaś praw legalnego rządu Jugosławii.
[…]
A Manuilski, nominalnie szef Kominternu, przekazał mu wiadomość od Stalina:
„Hazjajin (w kręgach moskiewskich Stalina określa się tym mianem, co oznacza gospoda-
rza, pana domu) jest bardzo zły. Uważa on, że jest to cios w plecy ZSRR i w decyzje podjęte 
w Teheranie” (IJ: 532). 

Taka, a nie inna kontekstualizacja powyższych cytatów lub momentami pa-
rafraz prowadzi do afirmacji stawianych przez nie tez (wynika z tego, że auto-
rzy zgadzają się z przekazem manifestu) i utrzymuje ich autorytet (pojawiają się 
również fotografie całych dokumentów AVNOJ, na przykład „Decyzja drugiego 
posiedzenia AVNOJ dotycząca federacyjnego systemu rządów w Jugosławii” [IJ: 
184] lub „Decyzja drugiego posiedzenia AVNOJ dotycząca pozbawienia praw ju-
gosłowiańskiego rządu na obczyźnie oraz zakazu powrotu do kraju króla Petra 
Karađorđevicia” [IJ: 185])6.

Z kolei w książce NISN cytowania tekstów komunistycznych to często całe, 
nawet dość obszerne, dokumenty. I tak na przykład w kontekście problemu rela-
cji serbsko-chorwackich pojawia się całe pismo Kominternu z 1924 roku Decyzje 
Piątego Kongresu Kominternu 1924. „Kwestia jugosłowiańska” (przytaczam tylko 
fragmenty): 

1. Jugosławia jest państwem wielonarodowym. Serbska burżuazja  wcielająca w życie 
swoją hegemonię reprezentuje naród, który stanowi tylko 39 procent wszystkich miesz-
kańców Jugosławii. Pozostałe narody, które razem stanowią znaczną część społeczeństwa, 
mniej lub bardziej są podporządkowane reżimowi narodowego ucisku, a przeciwko nim 
prowadzi się politykę denacjonalizacji.
2. Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy są trzema narodami. Pod teorią o jednym, trójimiennym 
narodzie Serbów, Chorwatów i Słoweńców kryje się wyłącznie maska wielkoserbskiego na-
cjonalizmu.
[…]

6 Zobaczymy niżej, że także Macan (1971) zastosuje podobne zabiegi celem afirmacji ideologii 
komunistów.
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5. Walka z wyzyskiem narodu, walka o prawo narodu do samostanowienia, do secesji oraz 
o klasę robotniczą i władzę ludu musi być powiązana z ogólną walką z reakc yjną bur-
żuazją  serbską, z monarchią i z Konstytucją Vidovdańską (NISN: 291). 

Ów passus ma kapitalne znaczenie dla interpretacji całego tekstu (do języka 
komunistów – i jego wykorzystywania w historiografii – powrócę w kolejnych 
partiach, gdyż kryją się w nim interesujące mechanizmy konstruowania dyskur-
su). Cytowany w NISN tekst ma przede wszystkim charakter antyserbski, a ściślej: 
jednoznacznie negatywnie ocenia serbską burżuazję (z kontekstu wynika jednak, 
że znak „serbska burżuazja” jest metonimicznym zastępnikiem znaku „Serbo-
wie”). Widać więc, że ostrze tej druzgocącej krytyki jest nie tyle skierowane prze-
ciwko burżuazji jako takiej, czego można by oczekiwać od komunistycznego in-
ternacjonalizmu, ile przeciwko burżuazji jednego narodu – Serbów. Wybór takie-
go, a nie innego cytatu i jego kontekstualizacja podczas omawiania przyczyn kry-
zysu w przedwojennej Jugosławii świadomie narzucają czytelnikowi pewną z góry 
zdefiniowaną optykę: Serbowie są w niej przedstawieni jako ofiary rozmaitych 
doktryn ideologicznych, w tym komunistycznej (dzięki temu aktualizacji ulega 
typ wiktymologiczny, zob. 2012a: II 3). Aby obraz był jeszcze wyraźniejszy, aby 
więc czytelnik miał świadomość, że antyserbskie są w istocie także inne formacje 
ideowe i inne narody, autorzy kolejne rozdziały opatrują następującymi tytuła-
mi: Współpraca komunistów z HSS-em, Powiązania komunistów z ruchem usta-
szowskim (NISN: 292). Mamy więc do czynienia z osobliwą strategią amalgamacji 
znaczeń: Chorwaci z Partii Chłopskiej i Chorwaci z Ruchu Ustaszowskiego (obie 
partie jednoznacznie konotują negatywne wartości w języku serbskim), a także 
komuniści ulegają synonimizacji (utożsamienie o charakterze mitycznym), czego 
wynikiem jest spotęgowanie kategorii semantycznej stanowiącej o istnieniu typu- 
-sądu: „Wszyscy są przeciw Serbom” (zob. Czerwiński 2012a: I 4).

O antyserbskim nastawieniu ruchu komunistycznego i samego marszałka Tity 
mają również świadczyć liczne cytaty ze wspomnień dwóch jugosłowiańskich 
dysydentów: Edvarda Kardelja i Milovana Đilasa. Gdy autorzy omawiają konse-
kwencje polityki komunistów względem Serbii, dowiadujemy się, że: „Stanowisko 
Josipa Broza Tity było naszym wspólnym stanowiskiem, w myśl którego Kosowo 
i Metohiję odstępujemy Albanii” (Đilas, za NISN: 346). Cytat ma przekonać czy-
telnika lub utwierdzić go w przekonaniu, że komuniści, a z nimi C h o r w a t  Josip 
Broz i C z a r n o g ó r z e c  Milovan Đilas (niektórzy Serbowie zarzucają temu 
ostatniemu, co może stanowić dodatkową kontekstualizację jego słów, że wymy-
ślił naród czarnogórski), stworzyli wspólny front w walce przeciwko Serbom i ich 
uświęconym tradycjom państwowym. Przypomnijmy, że Kosowo ostatecznie zo-
stało w 1974 roku uznane za region autonomiczny, a wielu serbskich komentato-
rów twierdzi, że właśnie wprowadzona wówczas ustawa zasadnicza zapoczątko-
wała rozpad Jugosławii, czego rezultatem była secesja Kosowa w roku 2008. Chor-
wacja i Czarnogóra oficjalnie poparły wtedy dążenia kosowskich Albańczyków. 
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W obrębie serbskiego kodu wiktymologicznego taka polityka obu państw może 
zostać uznana za naturalne następstwo wcześniej podjętych decyzji, wpisuje się 
bowiem w ciąg powtarzających się zdarzeń (zgodnie z modelem typ-egzemplarz, 
więcej na temat kodu wiktymologicznego zob. Czerwiński 2012a).

Powyższe przykłady wykorzystania cytatów pochodzących od jednego i tego 
samego nadawcy – komunistów – pokazały, w jaki sposób selekcja cudzego słowa 
może wpływać na amalgamację znaczeń i na narzucenie całemu tekstowi pewnej 
ogólnej optyki interpretacyjnej. Autor książki historycznej – jak każdy inny na-
dawca komunikatu – świadomie (i często cynicznie) dobiera cytaty w taki sposób, 
aby dowieść czytelnikowi, że komunizm należy interpretować „tak a tak” lub „nie 
tak a tak”. Żadna z analizowanych książek, nawet jeśli próbuje budować niejed-
noznaczny obraz komunizmu w Jugosławii, nie dobiera cytatów uczciwie (taką 
uczciwość moglibyśmy chyba uznać za przejaw „obiektywizmu”), czyli w sposób, 
który pokazywałby – choćby w uproszczeniu – wielowymiarowość tego proble-
mu. Po książce ściśle naukowej – mimo że to założenie idealistyczne – można by 
oczekiwać konfrontacji odmiennych poglądów. Autorzy syntez są jednak w tej 
kwestii skrajnie jednostronni.

Spróbujmy teraz pokazać jeszcze inne funkcje przytoczeń, zarówno pochodzą-
cych od bohaterów narracji, jak i z dzieł literackich. Weźmy cytat z HNJ: 

Sukcesy tureckie nie są wyłącznie rezultatem bardzo dobrej organizacji wojskowej, lecz 
wynikają również z trudnej sytuacji szlachty i ludu. „Naród, pisze  w roku 1552 Z r in-
ski, jest już tak zrozpaczony, że niektóre wsie zwracały się do sułtana, że mu się podpo-
rządkują, o ile je wyzwoli z grabieży”. Chłopi, z powodu dramatycznej sytuacji nawet nie 
podejmowali walki z Turkami (HNJ, II: 414). 

Widać, że autorzy wykorzystują słowa jednego z bohaterów narracji, o którym 
się orzeka – chorwackiego bana Nikoli Zrinskiego, który jest jednocześnie interlo-
kutorem uczestniczącym w dialogu w obrębie uniwersum tekstu. Zabieg sięgania 
po cytaty bohaterów opowieści historycznej w formie przytoczeń akomoduje syn-
tezę do tradycyjnego wzorca gatunkowego powieści historycznej (lub ściślej: wy-
korzystuje ów wzorzec), a nie do elaboratu ściśle naukowego. W przeciwieństwie 
do powieści głos bohatera pojawia się tutaj jednak rzadko, by nie powiedzieć nie-
zwykle rzadko i pełni zupełnie inną funkcję (zob. Czerwiński 2012a: I 2). Czasem 
przytoczenia podaje się w starym, oryginalnym języku, co z kolei przywodzi na 
myśl literacki chwyt mimetyzmu formalnego, spotykanego w prozie narracyjnej 
przynajmniej od czasów klasycznego realizmu. Czytamy na przykład: „Dok ban 
ratuje u Ugarskoj, »razbiše«, k a k o  j a v l j a  Vr a m e c, »Turke gospoda hrvatska 
(...) pri Otočcu v Gatskoj«” (HNJ, II: 412)7. W tym konkretnym przypadku cytat 
pochodzący z pism XVI-wiecznego kanonika zagrzebskiego, Antuna Vramca, za-
chowuje regionalne elementy dialektu kajkawskiego (przyimek v zamiast wtór-

7 Przekład: „Gdy ban wojuje na Węgrzech, »rozbili«, jak informuje Vramec, »Turków panowie 
chorwaccy [...] u Otočca w Gacce«”.
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nego sztokawskiego u). Cechy lokalne – zrośnięte z rodzimą glebą – oraz użycie 
rzadkiego aorystu (razbiše) ewokują u adresata konotacje starego i regionalnego 
języka. Dzięki temu opowiadane zdarzenia, niczym w powieści realistycznej lub 
w kronice, nabierają kolorytu i narzucają opisywanym postaciom właściwą im, 
implikowaną przez używane przez nich formy językowe, tożsamość i społeczną 
przynależność.

Wielu chorwackich autorów przywołuje cytat z kroniki popa Martinca, legen-
darnego kronikarza, który silnie wpłynął na świadomość historyczną i językowo-
-literacką Chorwatów (jego opowieść jest jednym z najważniejszych zabytków 
starej ludowej czakawszczyzny, zawierającym elementy wycofujących się cerkie-
wizmów). Na przykład Pavličević cytuje obszerny fragment świadectwa średnio-
wiecznego pisarza: 

I [...] dvigoše (se) Turci i obujamši vsu Grčiju i Bulgar iju, Bosnu i Rabaniju (Albaniju), 
nalegoše na jezik (na rod) hrvatski... Tagda že  robijahu vse  zemlje hrvatske i slovinske (sla-
vonske) do Save i Drawe daže  do gore Zaprte (Moslavine), vse  že  dežele  kranjske daže 
do mo ra robeće harajuče, i  domi božije palete ognjem i oltari gospodnje razdrušujuće 
... I tagda načeše cviliti rodivšije i vdovi  (udovice) mnoge i proči ini. I bisi skrb velija na 
vseh živućih v st ranah vs ih, jakaže  nest bila ot vremena Tatarov i  Gotov i Atele 
(Atile) nečast iv ih. Let  gospodnjih 1493 (Pavličević: 82). 

I powstali Turcy [...] i zagarnąwszy Grecję i Bułgarię całą, Bośnię i Albanię, naparli na ję-
zyk (naród) chorwacki… Wtenczas rabować poczęli ziemie wszystkie chorwackie i sło-
wiańskie do Sawy i Drawy nawet że do Góry Zamkniętej (Moslaviny), wszystkie części 
kranjskie aż do morza rabując i łupiąc, i domy Boże paląc i ołtarze Pańskie niszcząc. [...] 
I wtedy że poczęły jęczeć kobiety brzemienne i wdowy, i liczne inne. I trwoga zawładnęła 
u wszystkich, którzy na tych ziemiach zamieszkiwali, jakiej nie było tutaj od Tatarów nie-
czystych i Gotów, i Atylli. Roku Pańskiego 1493.

W tekście tym występuje wiele form językowych rodem ze starej czakaw-
szczyzny (oczywiście, niektóre z nich mogłyby się pojawiać także w starej szto-
kawszczyznie, której nie objęły innowacje fonologiczne i morfologiczne): zaimek 
uogólniający vas zamiast sztokawskiego sav; partykuła wzmacniająca že, również 
w złożeniach typu daže, jakaže; stare końcówki dopełniacza liczby mnogiej – 
Tatarov, Gotov; i leksykalno-semantyczne: dežela, leto i tak dalej (autor zastę-
puje jedynie półsamogłoski fonemami zwokalizowanymi). Pojawiają się także 
rzadko dziś spotykane formy czasu przeszłego imperfectum (np. robijahu) i nieco 
częstszego aorystu (np. dvigoše). Dzięki takiemu zabiegowi – a więc dzięki odda-
niu głosu świadkowi „naocznemu” – udaje się wzmocnić autorytet przekazywa-
nych informacji. Chorwaci są w tym przekazie przedstawieni jako niewinne ofia-
ry najazdu Turków, a dzięki temu zdarzenia historyczne z owego okresu zostają 
podporządkowane wiktymologicznemu horyzontowi interpretacyjnemu8.

8 Ów zabytek piśmiennictwa do niedawna był w filologii i historiografii chorwackiej traktowany 
jako quasi-dokument historyczny obrazujący walkę z Turkami. Dopiero pod wpływem nowszych stu-
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W serbskich syntezach również wykorzystuje się cytaty w oryginalnym zapisie 
językowym, np. w IJ odnajdujemy fragment tekstu Matiji Nenadovicia w języku 
słowiano-serbskim: „»moradu i gospodari, poglavari i sovjet praviteljstvujušćij 
i svjaščanstvo, i vojinstvo, i sav narod biti, i to pod jednim i tim istim zakonom«”9 
(IJ: 213). Występują tutaj zarówno cechy ruskie/rosyjskie (sovjet praviteljstvuju-
šćij, svjaščanstvo, vojinstvo), jak i serbskie/sztokawskie (moradu, poglavar, biti, 
sav, zakon). Ćirković z kolei cytuje fragment Načertanija Garašanina, w którym 
występują wyłącznie ortograficzne cechy starego języka (zapis morfologiczny): 
„Trebalo je da Srbija okupi »sve narode srpske koji ju okružavaju« i da sagradi 
»novu srbsku državu« i to »na starom dobrom temelju starog carstva srbskog«”10 
(Ćirković: 216).

Oczywiście sama archaiczność i lokalność nie są celem użycia tego cytatu, 
dąży się przede wszystkim do wyeksponowania pozytywnych własności seman-
tycznych przypisywanych serbskiej ideologii narodowej, tutaj metonimicznie za-
stępowanej przez znak Garašanin. Cytaty pełnią więc funkcję „dowodów w spra-
wie”, podobnie jak słowa wypowiedziane przez Gavrila Principa, a cytowane przez 
Bojanicia: Gavrilo Princip w pewnym momencie postępowania sądowego powie-
dział: „Ja jestem nacjonalistą Jugosłowianinem i dążę do zjednoczenia wszystkich 
Jugosłowian w obrębie jakiejkolwiek organizacji państwowej, i do wyzwolenia 
spod panowania Austrii” (Bojanić: 88). Nie ma tutaj wprawdzie cech starego ję-
zyka, ale to nie stylizacja jest celem autora. Chce on przede wszystkim podkreślić 
fakt, że Princip (i w ogóle organizacja Młoda Bośnia), któremu chorwackie ideo-
logie przypisały konotacje nacjonalistyczno-serbskie był w istocie nacjonalistą 
jugosłowiańskim (a więc jednym z tych Serbów, którzy w swej naiwności ulegli 
„przebiegłej” koncepcji chorwackiej). Autor, posługując się tym cytatem, pomi-
ja milczeniem, że w dzisiejszej praktyce językowej wyrażenie jugosłowiański 
nacjonalista, w ogóle niewystępujące w badanych książkach (z wyjątkiem tego 
cytatu), stanowi contradictio in adiecto, ponieważ z nacjonalizmu uczyniono – za-
równo w czasach komunistycznych, jak i po rozpadzie Jugosławii – semantyczny 
konwers idei jugosłowiańskiej. Znak „nacjonalizm” stał się, na pewnym pozio-
mie, antonimem „jugosłowiańskości”, a przecież jeszcze przed II wojną świato-
wą – w niektórych przynajmniej kodach – oba te znaki się nie wykluczały. Wy-
rażenia „jugosłowiański nacjonalista” nie używał wyłącznie Gavrilo Princip, ale 
również różni inni interlokutorzy, na przykład zwolennicy jugosłowiańskiego re-
żimu państwowego po wprowadzeniu dyktatury przez króla Aleksandra w 1929 

diów, zwłaszcza autorstwa Eduarda Hercigonji, zaczęto mu przypisywać walory literackie (zob. Ko-
lumbić 1997).

9 Przekład: „Musieli i pany, i władcy, i rada, i duchowni, i wojsko, i cały naród stanąć pod jednym 
i tym samym prawem”.

10 Przekład: „Należało doprowadzić do tego, aby Serbia skupiła »wszystkie ludy serbskie w jej oto-
czeniu« i aby zbudowała »nowe państwo serbskie« i to »na dobrych fundamentach starego carstwa 
serbskiego«”.
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roku lub – choć jeszcze przed I wojną światową – chorwacki mistrz dłuta, Ivan 
Meštrović (zob. Meštrović 1969), u którego polityczna orientacja jugosłowiańska 
(w późniejszym okresie zarzucona) nie wykluczała ortodoksyjnego katolicyzmu 
ani chorwackiego patriotyzmu. Autor, nie tłumacząc tych zawiłości, manipuluje 
czytelnikiem i próbuje wpłynąć na jego poglądy.

Cytaty wypowiedzi postaci historycznych mogą również ewokować emotywi-
zację czy dramatyzację jakiegoś zdarzenia. W książce NISN czytamy: 

Na tajnym posiedzeniu rządu z przedstawicielami Skupštiny i przywódcami ugrupowań po-
litycznych Pašić podkreślił: „Myśmy wojny nie chcieli, gdyż wystarczająco jesteśmy umęcze-
ni i wycieńczeni dwoma niedawnymi konfliktami z lat 1912 i 1913. Ale zmuszeni jesteśmy 
narzuconą nam wojnę podjąć w obronie narodowej godności i państwowej suwerenności. 
Również zwykła osoba napadnięta przez kogoś, choćby przez kogoś silniejszego, musi się 
bronić i walczyć, jeśli ma choćby trochę godności i dumy. Miejmy przy tym nadzieję, że Eu-
ropa nie pozostawi nas na pastwę losu Austro-Węgier. Co by się jednak nie stało, będziemy 
się bronić – choćbyśmy sami w tej walce zostali – do ostatniej kropli krwi” (NISN: 249). 

Cytat ów (nawiasem mówiąc, pełniący podobne funkcje w kulturze serbskiej, 
co w polskiej słynne przemówienie gen. Józefa Becka z 5 maja 1939 roku) sam 
w sobie mógłby być interesującym obiektem analiz językowych, ale nas w tej chwi-
li interesuje przede wszystkim jego funkcja w tekście. Zamieszczenie w nim pate-
tycznego fragmentu wypowiedzi premiera rządu jugosłowiańskiego ma na celu 
dramatyzację całego dyskursu i narzucenie mu – a więc także substytuowanym 
przezeń zdarzeniom – wielu dodatkowych znaczeń emocjonalnych. Dochodzi też 
do aktualizacji typu wiktymologicznego, o którym była mowa w książce Semioty-
ka dyskursu historycznego (zob. Czerwiński 2012a: I 4) − Serbowie p o n o w n i e 
stają się ofiarą innych państw. Nie chcą wojny (implikowany sąd: „Serbowie nigdy 
nie są agresywni”), ale ich bohaterstwo i godność – jak zwykle – uniemożliwia 
im zajęcie postawy biernej, w wyniku czego przeciwstawiają się przemocy. Dzięki 
temu jednemu cytatowi (a także innym wykorzystanym w tym kontekście: pro-
klamacja wojny przez serbskiego króla regenta Aleksandra i przez czarnogórskie-
go króla Nikolę Petrovicia), konstruuje się w książce jednostronną interpretację 
historii: „Serbowie są ofiarą”, „Serbowie bronią się przed przemocą” czy „Serbo-
wie są honorowi i dumni”. Jest więc wspomniany cytat swojego rodzaju mottem 
dla rozwijającej się historii.

Czasem cytaty mają na celu dynamizację i dramatyzację tonu przekazu. Za 
przykład niech posłuży deskrypcja rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku 
zaproponowana przez Ivo Goldsteina. Historyk ów, raczej nieskłonny do emo-
tywizacji i uciekający od patosu, tak opisuje niebezpieczeństwo bombardowania 
Zagrzebia przez zdominowaną już wówczas przez Serbów Jugosłowiańską Armię 
Ludową: 

W ostatnich tygodniach czarnogórski członek Prezydium SFRJ, Branko Kostić 
zarządał od zwierzchnictwa armii, żeby ta „uderzyła frontalnie, wszystkimi siłami” 
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oraz żeby w „błyskawicznym uderzeniu zdobyła Zagrzeb”. Ale Kadijević [generał jugo-
słowiański, federalny sekretarz obrony – M.C.] realistycznie odpowiedział: „Branko, 
nie mamy wystarczających sił ani ludzi!” (Goldstein: 544). 

Za sprawą tego zabiegu udaje się autorowi wprowadzić czytelnika w atmosferę 
tamtych zdarzeń. Co więcej, adresat, dekodując ów komunikat, zostaje poinfor-
mowany, że do takiego uderzenia nie doszło tylko z powodów czysto pragmatycz-
nych – Serbowie i Czarnogórcy, jak sami przyznają w cytowanej rozmowie (ich 
wypowiedzi są więc „dowodem w sprawie”), odstąpili od akcji zbrojnej, bojąc się, 
że jej nie podołają.

Inni autorzy – tylko po stronie chorwackiej: Dragutin Pavličević i Mijo Pem – 
każdy nowy rozdział swojej książki rozpoczynają jakimś starannie dobranym 
mottem. W tej funkcji pojawiają się u Pavličevicia fragmenty autorstwa znanych 
postaci historycznych, na przykład: Filipa Lukasa, Konstantyna Porfirogenety, 
Vjekoslava Klaicia, Tadiji Smičiklasa, Ferdo Šišicia, Trpimira Macana. Trzeba od-
notować, że nie pełnią one jedynie funkcji dekoracyjnej, nie są też zwyczajnym 
oddaniem hołdu cytowanym postaciom historycznym lub historykom, lecz – po-
dobnie jak wyżej opisane przykłady – narzucają rozdziałowi i całej książce aksjo-
logiczny klucz interpretacyjny.

Również Mijo Pem – podobnie jak analizowany wyżej autor – dobiera fragmen-
ty najbardziej nacechowane emocjonalnie. Wykorzystuje przede wszystkim dzieła 
literatury pięknej pochodzące z dorobku Augusta Šenoi (Dolazak Hrvata czy Hrvo-
je Vukčić Hrvatinić), Vladimira Nazora (Hrvatski kraljevi czy Hrvatsko kraljestvo), 
a nawet Adama Mickiewicza, bliżej nieznanego poety z Hvaru, Pery Ljubičicia, czy 
też Đury Arnolda, którego opisuje za pomocą cech zupełnie nierelewantnych dla 
książki o dziejach Chorwatów „poeta, profesor, filozof, w młodości – agnostyk, 
rodem z Ivanca spod Varaždina, umarł w Zagrzebiu” (Pem II: 283). Dobór takich, 
a nie innych autorów i takich, a nie innych fragmentów ich tekstów nasyca opo-
wiadane zdarzenia historyczne dodatkowymi konotacjami, a przede wszystkim na-
rzuca im optykę gloryfikującą naród chorwacki (jak w przypadku utworów Šenoi) 
i uniwersalizującą dążenia tego narodu (jak w przypadku utworów Mickiewicza).

Obaj wyżej wspomniani chorwaccy autorzy – Pavličević i Pem – bezrefleksyj-
nie przywołują legendę o pięciu braciach i dwu siostrach jako protoplastach naro-
du chorwackiego11. Co więcej, Pavličević na podstawie przysłów formułuje sądy 
asertoryczne o charakterze ogólnym. I tak, we fragmentach opisujących średnio-
wieczne państwo bośniackie czytamy, że „Wśród ludu okres rządów bana Kulina – 
uznany za złoty wiek – pozostawił w języku ślad, więc do dzisiaj się mówi: »od Kulina 
bana i dobrijeh dana«” (Pavličević: 94). Przekonanie o ogólnym dobrobycie panu-
jącym w dwunastowiecznej Bośni ugruntowało się w świadomości społecznej za 
sprawą owego powiedzenia, jednak poza dokumentami dotyczącymi spraw hand-

11 Najbardziej syntetyczny opis miejsca tej legendy w chorwackiej tradycji daje Joanna Rapacka, 
zob. Rapacka 1997: 145−148.
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lowych (zwłaszcza tym najbardziej znanym – Povelją bana Kulina) tak naprawdę 
niewiele wiemy o tym, jak wyglądało życie jej ówczesnych mieszkańców. Nie moż-
na więc stwierdzić, czy rzeczywiście w ich świadomości epoka ta funkcjonowała 
jako „złoty okres”, czy może jest to interpretacja późniejsza. W podobny sposób 
próbuje autor narzucić odbiorcy atmosferę panującą w społeczeństwie w okresie 
międzywojennym, gdy pisze, że „Z tego powodu już wówczas ironicznie mawia-
no, że SHS ma dwa znaczenia: »Srbin hoće sve!« (Serb chce wszystkiego) i »Samo 
Hrvat smeta!« (Tylko Chorwat przeszkadza)” (Pavličević: 222). Oczywiście, 
przysłowia i frazeologizmy przechowują pewną wiedzę o świecie, czym – jak wia-
domo – zajmują się badania spod znaku językowego obrazu świata, ale ich analiza 
powinna się odbywać w drodze bardzo uważnej refleksji naukowej.

Ten sam autor stosuje także osobliwy zabieg powoływania się na anonimowe, 
i bliżej nieokreślone, źródła: 

Od ujścia Sutli do Uny Sawa dzieliła Chorwację na dwa cesarstwa; w Zagrzebiu, na saw-
skim moście, postawiono francuskie punkty celne, zaś w Jasenovcu, jak  mówią wspo-
mnienia, jak zapiał kogut, dało się słyszeć trzy cesarstwa: austriackie, francuskie i tureckie 
(Pavličević: 241). 

Wyrażenie kako kažu sjećanja uniemożliwia odbiorcy weryfikację stawianej 
przez autora tezy o rzeczonym kogucie, nawiasem mówiąc, zupełnie nieistotnym 
z punktu widzenia opisywanych zdarzeń. Chwyt tego rodzaju nie jest przypadki-
em odosobnionym w badanym materiale. Autorzy dość często stosują wyrażenia 
narzucające opowiadanym zdarzeniom uprzednio zdefiniowany horyzont inter-
pretacyjny, ale niemożliwe do weryfikacji, np. „według pewnych danych” („prema 
nekim svedočanstvima”; NISN: 337), „według pewnych dokumentów” („prema 
nekim dokumentima”; IJ: 462) „źródła historyczne nie mówią, ile…” („istorijski 
izvori ne kažu koliko...”; Mitrović: 138), „według niektórych danych wynika, że” 
(„po nekim podacima izlazi da”; Mitrović: 504), „w gazetach mówiło się o »proce-
sie Lisaka, Stepinaca i pozostałych«” („u novinama se govorilo o »suđenju Lisaku, 
Stepincu i družini«)” (Goldstein: 422), „widać było, że nie będzie tego robił za po-
mocą dotychczasowych metod” („vidjelo se da to neće činiti dotadašnjim metoda-
ma”; Pavličević: 373). Wszystkim tym wyrażeniom, choć świadomie imitują język 
nauki, brak konkretnego odniesienia do jakichkolwiek zweryfikowanych źródeł 
historycznych, wszystkie mają charakter uogólniający.

Jeszcze dalej posuwa się Mijo Pem, który w następujący sposób opisuje oko-
liczności koronowania chorwackiego króla Tomislava w 925 roku: 

Chcąc uświetnić uroczystość koronacji pierwszego króla chorwackiego i podniesienia 
dotychczasowego księstwa do rangi królestwa, całe Duvanjskie Pole wypełniła ludność 
wszelakich chorwackich plemion i rodów. Uroczystą ceremonię rozpoczyna procesja, gdy 
biskupi, księża i duchowni przywiedli przyszłego króla do kościoła. W świątyni biskup 
przewodniczący koronacji zapytał lud, czy pragnie, aby Tomislav stał się jego królem. 
Gdy lud jednoznacznie odpowiedział: Chcemy! Biskup przywiódł Tomislava pod ołtarz, 
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przy którym na podwyższeniu już znajdował się tron. Po odczytaniu przywołania Ducha 
Świętego król złożył przysięgę przed otwartą Ewangelią. Następnie biskup przymocował 
królowi, przywdzianemu w purpurową szatę i opasanemu złotą wstęgą, poświęcony miecz, 
święconym olejem namaścił mu głowę, na której obiema rękoma umieścił koronę. Przeka-
zał monarsze berło jako znak sprawiedliwości, po czym zawiódł go do tronu. […] 

Przed końcem ceremonii chorwacki biskup, Świątobliwy Grzegorz, wspina się na am-
bonę, podwyższone miejsce przy Ołtarzu i śpiewa: 

„Chwała Bogu na wysokości, a pokój ludziom na ziemi [na niskosti]!
Chwała i dziękczynienie Bogu, który się umiłował nad ludem i obdarzył go królem  
        koronowanym. 
Chwała i dziękczynienie ojcu świętemu, papieżowi rzymskiemu. 
Chwała i dziękczynienie najjaśniejszemu i wielkodusznemu królowi chorwackiemu 
           (Tomislavovi). 
Chwała, dziękczynienie i zdrowie. 
Radość dla ludu, który doczeka dnia wielkiego i zostanie świadkiem koronacji króla 
swego. 
Błogosławiony dzień życia nowego narodu chorwackiego […]”. 
[…]
Tak mniej więcej przeprowadzono i uczczono koronację Tomislava (Pem I: 92−93)12.

Powyższy, dość obszerny fragment książki ilustruje, w jak kuriozalny sposób 
ów autor odchodzi od naukowego postulatu weryfikacji źródeł historycznych. Nie 
dość, że w ogóle nie dysponujemy dowodami potwierdzającymi, jakoby Tomis-
lav był królem (o tym mówią profesjonalni historycy reprezentujący różne op-
cje ideologiczne13), to cała relacja z tego zdarzenia jest przez autora wymyślona. 

12 „Cijelo Duvanjsko polje ispunio je narod iz svih plemena i rodo va Hrvatske, želeći uveličati 
svečanost kruni dbe prvog hrvatskog kralja i uzdizanja dosad ašnjeg kneževstva u kraljevstvo. Sveča-
ni obred započne procesijom, kada su biskupi, svećenici i redovnici poveli budućeg kralja u crkvu. 
U crkvi je biskup krunitelj upitao narod želi li za svoga kralja Tomislava? Kad je narod jednoglasno 
odgovorio, Hoćemo! Biskup krunitelj doveo je Tomislava do oltara gdje je na uzvišenom mjestu već 
bilo postavljeno prijestolje. Poslije očitanog zaziva Sv. Duha, kralj je pred otvorenim evanđeljem polo-
žio prisegu. Zatim je biskup kralju, odjevenom u grimiznu halju i opasanom zlatnim pasom, na pojas 
pričvrstio posvećeni kraljev ski mač, svetim uljem pomazao kralja po glavi, na glavu mu položio krunu 
obje ma rukama, dao mu kraljevsko žezlo, kao znak pravde i poveo ga do prijestolja, gdje ga je posjeo.

[...] Pred kraj obreda hrvatski biskup Časni Grgur popne se na ambon, povišeno mjesto pred 
Žrtvenikom i otpjeva ovako: 

»Slava Bogu na visini, a mir ljudima na nizini!
Slava i hvala Bogu, koji se smilova narodu, te mu dade okrunjena kralja.
Slava i hvala svetomu ocu papi rimskomu.
Slava i hvala svijetlomu i dobromu kralju hrvatskomu (Tomislavu).
Slava i hvala i zdravlje.
Blago narodu koji doživi taj veliki dan, da vidi okrunjena svoga kralja.
Blaženi dan novoga života naroda hrvatskoga [...]«. 
[...] 
Tako je otprilike obavljena i proslavljena krunidba kralja Tomislava” (Pem I: 92–93).
13 Zob. Goldstein: 49 i Pavličević: 54.
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Nie mamy żadnych poświadczeń historycznych potwierdzających taki, a nie inny 
przebieg tej ceremonii (o ile oczywiście założymy, że się odbyła).

W opisanych wyżej przypadkach mieliśmy do czynienia z jeszcze wyraźniejszą 
próbą narzucenia tekstowi historycznemu wymiaru explicite mitologizującego. Po-
rządek literacki, w którym – przypomnijmy Ingardena – weryfikowalność sądów 
logicznych zostaje zawieszona, jest tutaj świadomie wymieszany z porządkiem res 
gestae, w którym prawdziwe sądy logiczne powinny stanowić fundament rerum ge-
starum. Dzięki takiemu zabiegowi kontaminacji porządków emotywność dyskursu 
ulega spotęgowaniu, a osłabiona zostaje jego wiarygodność; w przypadku Mijo Pema 
trudno zresztą w ogóle mówić o jakiejkolwiek wiarygodności. Należy jednak pamię-
tać, że przeciętny czytelnik tej książki może bezkrytycznie przyjąć te informacje, 
zgodnie z regułą, że gatunek ów przekazuje zdarzenia zgodne z prawdą historyczną.

Z kolei w książce IJ odnajdujemy wiersz Desanki Maksimović Krvava bajka, 
mający w zamierzeniu oddać atmosferę nazistowskich zbrodni popełnionych na 
ludności serbskiej (IJ: 478). W książce Mitrovicia Vuka Mandušicia, serbskiego 
uskoka z Dalmacji – bohatera na wskroś historycznego – poznajemy nie na pod-
stawie źródeł historycznych, lecz z Górskiego wieńca (Mitrović: 244), poematu 
fikcyjnego i alegorycznego o charakterze mitotwórczym. Również w NISN postać 
księcia Lazara zostaje zmitologizowana za sprawą obszernego cytatu z dzieła Po-
hvala knezu Lazaru autorstwa Patriarchy Danila III. Z kolei wiersz Jovana Dučicia 
Vrbas ma uwypuklić okrucieństwa zbrodni ustaszowskich, których ofiarą padli 
Serbowie (NISN: 334). Można nawet zasadnie uznać, że to właśnie ów mitotwór-
czy potencjał tych utworów, a w ślad za tym ich perswazyjna moc, spowodowały 
sięgnięcie po te cytaty.

Z serbskich książek czytelnik może się również dowiedzieć na przykład, co 
śpiewali Turcy, gdy palili ciało św. Sawy, co mówił książę Lazar przed bitwą na Ko-
sowym Polu, co wiedzą gęślarze, co dzisiaj (to jest w momencie powstania książ-
ki) śpiewają Chorwaci i dlaczego. Dla przykładu w książce Bojanicia czytamy: 

Książę Lazar przygotowywał swoje wojsko do decydującej bitwy z Turkami. Wezwał 
wszystkich Serbów, aby wyruszyli na Kosowo i bronili swego państwa i swego imienia 
przed Turkami. Pieśń ludowa powiada, iż każdego, kto nie przybył na Kosowo, książę Lazar 
wyklął w następujący sposób: 

„Kto z  was  S erb a  serbską krew ma w żyłach,
Kto serbskiego rodu i  narodu,

A nie  poszedłby w bój  do Kosowa,
B odaj  nie  miał  ku sercu potomstwa

Ni męskiego,  ani  niewieściego!
B odaj  z  ręki  nic  mu nie  rodzi ło,

Ani  wino,  ni  bia ła  pszenica!
Rdza by zżarła ,  jeś l i  co  urodzi !”
(Bojanić: 33, podkreślenia Bojanić)14. 

14 Przekład za: Anną Kamieńską, zob. A. Kamieńska, Perły i kamienie, Warszawa 1967, s. 46. 
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W tym przypadku epika ludowa służy jako niepodważalne źródło historyczne, 
na podstawie którego – taka jest illokucyjna dyrektywa nadawcy komunikatu – 
odbiorca powinien prawidłowo zdekodować opisywane zdarzenia i przypisywane 
im znaczenia15. Książę Lazar jawi się tutaj jako reprezentant narodu serbskiego, 
który wprawdzie nie pragnie wojny, ale – podobnie jak Nikola Pašić 450 lat póź-
niej – podejmuje walkę w  o b r o n i e  państwa. Obaj bohaterowie stają się zatem 
egzemplarzami tego samego typu – bohaterskimi przedstawicielami dzielnego 
serbskiego rodu. Są – podobnie jak później Slobodan Milošević – kolejną in-
karnacją wodza (Dąbrowska-Partyka 2004: 203). W ten sposób narzuca się 
czytelnikowi logikę, w myśl której zachowanie zgodne z nakazami honoru jest ty-
powe dla każdego prawdziwego Serba. Według Ivana Čolovicia (Čolović 2001: 57) 
taka powtarzalność wyborów dokonywanych przez serbskich bohaterów wpisuje 
się w ustanawianie dla zjawisk pochodzących z różnych porządków historycznych 
jednego horyzontu sensu (szerzej na ten temat zob. Czerwiński 2012a: I 3). O roli 
epiki ludowej we współczesnych koncepcjach ideologicznych pisali poza Čolo-
viciem również Maria Dąbrowska-Partyka (Dąbrowska-Partyka 2004: 191−213), 
Dorota Gil (Gil 2005) czy Ivo Žanić (Žanić 1999).

Równie kuriozalne, ale wpisujące się w przekaz na wskroś mityczny, są cytaty 
pochodzące z książki Jeremiji Mitrovicia, na przykład wówczas, gdy autor omawia 
bitwę na Kosowym Polu: 

Oprócz słów owego sługi czy też nieznanego z imienia ludowego gęślarza przywołajmy 
również końcowe wersy z wiersza osławionego poety Milana Rakicia Na Gazimestanie: 

„I dzisiaj, gdy w boju stawić przyjdzie czoła,
Nie olśniony starej aureoli światłem,

Ja oddam swój żywot, o ojczyzno moja,
Wiem, co poświęcam i daję nie przypadkiem”. 

Słowa bohaterów kosowskich i idącego na Kosowo księcia Lazara oraz słowa ludowego 
gęślarza i nam współczesnego Rakicia dzielą wieki, ale łączy je ta sama myśl. Ich słowa nie 
różnią się, tak jakby nie istniały między nimi stulecia (Mitrović: 143)16. 

15 Spośród omawianych tu historyków serbskich epikę ludową jako fałszywe źródło historyczne 
demistyfikuje jedynie Sima Ćirković, u którego czytamy: „cały cykl pieśni (…) dalekich od rzeczywi-
stości” (Ćirković: 89).

16 „Pored reči ovoga sluge ili nepoznatog narodnog guslara dodajmo i završne stihove pesme »Na Gazi 
Mestanu« proslavljenog Milana Rakića: 

»I danas kad dođe do poslednjeg boja,
Neozaren starog oreola sjajem,
Ja ću dati život, otadžbino moja,
Znajući šta dajem i zašto ga dajem«. 
Između reči kosovskih junaka i kneza Lazara idući na Kosovo, reči narodnog guslara i stihova 

našeg savremenika Rakića postoji vekovna udaljenost, ali misao je uvek ista, u njihovim rečima nema 
razlike, kao da vekovi nisu ni postojali” (Mitrović: 143).



74

Tym razem fragment wiersza serbskiego poety służy autoryzacji sądów, a także 
narzuca im pewną emocjonalną interpretację. Historyk, nie dość, że wykorzystuje 
lirykę patriotyczną oraz figurę bliżej niesprecyzowanego „nieznanego ludowego 
gęślarza” jako wiarygodne źródło historyczne, to jeszcze tworzy ponadczasową 
więź emocjonalną pomiędzy doznaniami poety a zdarzeniami sprzed kilkuset 
lat. Dzięki temu udaje mu się przedstawić pewne zdarzenia i sytuacje z różnych 
momentów dziejowych jako realizacje t e g o  s a m e g o  m o d e l u  – typu. Taki 
mechanizm umożliwia ustanowienie spójności semantycznej, a więc i formalnej 
między różnymi zdarzeniami pochodzącymi z różnych porządków, w tym przy-
padku spójności o charakterze niemal mitologicznym.

Jeszcze inną funkcję pełni cytat przywołany w następującym fragmencie: 

Ani psychologowie, ani historycy nie zdołają wyjaśnić jednomyślności, jaką podziela-
ją twórca i burzyciel Jugosławii. Żeby dzisiaj jeszcze lepiej unaocznić tragedię w stosun-
kach tych dwóch osobistości, należy podkreślić, że król wiedział, iż Radić w roku 1914 
gorąco apelował do narodu chorwackiego w obronie „najjaśniejszej” monarchii, wzywając 
przy tym do wybicia parszywych Serbów; król znał również wersy Radicia, które najle-
piej streszczają jego przekonania – i dzisiaj „sumiennie” powtarzane są przez Chorwatów 
w piosence Danke, Deutchland: 

„Wszystkim Dunaj pola topi,
Wszystkim wiarę daje Rzym,

Wszystkim Wschód krew topi,
Niemcy to jest wzorzec – wszem”

(Mitrović: 499)17. 

W tym przypadku autor dąży do dyskredytacji chorwackiego ruchu ludowego 
z początku XX wieku (symbolizowanego przez przywódcę tego ruchu – Stjepana 
Radicia) i jako exemplum podaje fragment piosenki pt. Danke Deutschland, którą 
chorwackie koła rządowe propagowały na początku lat 90. jako wyraz wdzięczno-
ści dla narodu niemieckiego za poparcie chorwackich starań niepodległościowych. 
Podobnie jak w wyżej przedstawionym przypadku, również tu działa mechanizm 
typ-egzemplarz. Chorwaci, a także ich przywódcy polityczni, są przedstawieni 
jako sojusznicy Niemców, tutaj reprezentowanych przez dwa egzemplarze: CK 
monarchię i Republikę Federalną Niemiec sprzed zjednoczenia. Powstaje i ulega 
reprodukcji omawiany już wyżej typ, który można zapisać jako sąd: „Chorwaci 

17 „Psiholozi i istoričari neće lako objasniti ovu istomišljenost jednog tvorca i jednog rušioca Jugo-
slavije. Da bi tragika odnosa ovih dveju ličnosti bila danas nama očevidnija, valja podvući da je kralj 
znao kako je Radić 1914. hrvatskom narodu upućivao vatrene pozive da brani »svetlu« carevinu, da 
treba uništiti šugave Srbe, kralj je znao i za Radićeve stihove koje verno slikaju njegove vodeće misli, 
misli koje i danas Hrvati tako »zdušno« potvrđuju u pesmi »Danke Dojčland«: 

»Svima Dunav njive topi,
Svima vjeru dade Rim
Svima Istok krvcu topi,
Njemačka je uzor svim«” (ibidem: 499).
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są zawsze sojusznikami Niemców”. Jest to zresztą jedno z głównych centrów se-
mantycznych badanych tekstów serbskich, a także w ogólności serbskiej kultury, 
głęboko zakodowanych w znaczeniu etnonimów: „Chorwaci” i „Niemcy”18.

Pojawienie się utworów literackich, legend czy przysłów może prowadzić, 
i najczęściej prowadzi, do nieuprawnionej przez wzorzec gatunkowy tekstu hi-
storycznego kontaminacji porządku fikcyjnego z rzeczywistym. Tego typu zabiegi 
intertekstualne są z pewnością efektywnym narzędziem agitacyjnym, prowadzą-
cym do narzucenia zdarzeniom historycznym ogólnego (pożądanego) horyzontu 
sensu, gdyż są to najczęściej teksty społecznie utrwalone, ale niekonieczne zgodne 
z prawdą historyczną. Na ogół nie informuje się przy tym czytelnika, że należy 
zachować do nich dystans. Jest wprost przeciwnie: za sprawą mechanizmów sty-
listycznych, zwłaszcza zaś wykorzystywania stylotwórczych operatorów nauko-
wych, wysyła się adresatowi dyspozycję, iż są to dane empirycznie zweryfikowa-
ne. Porządek literacki (z reguły fikcyjny) staje się więc rękojmią autentyczności 
opowiadanych zdarzeń, choć przecież jest on najczęściej niezgodny z faktycznym 
stanem rzeczy.

Dochodzi więc do manipulacyjnego w swojej istocie zrównania dokumen-
tów stricte historycznych z dokumentami stricte literackimi. Oczywiście uprosz-
czeniem by było, gdybyśmy jednoznacznie stwierdzili, że teksty historyczne są 
prawdziwe, literackie zaś – fałszywe (jest to, nawiasem mówiąc, jeden z aksjoma-
tów pozytywistycznie ukierunkowanej historiografii). Także dokumenty mogą 
przecież być fałszowane (zresztą wiele z nich, zwłaszcza prawnych, ma charakter 
performatywów, wobec których nie obowiązują logiczne kryteria prawdziwości) 
lub też – a najczęściej z tym właśnie mamy do czynienia – sporządzane jedno-
stronnie czy wręcz kłamliwie (teczki ubeckie, oficjalne informacje takiego czy 
innego reżimu dotyczące traktowania więźniów politycznych itd.). Z kolei teksty 
literackie czy paraliterackie mogą często w sposób bliższy prawdzie informować 
o pewnych zdarzeniach przeszłych. Tego kompleksowego problemu – dotyczą-
cego relacji porządku rzeczy i poznania tych rzeczy (a więc ontologii i episte-
mologii) – tutaj nie rozstrzygniemy, gdyż daleko wychodzi poza stawiane w tej 
pracy cele. Kwestię tę analizują różne odłamy filozofii19. Chodzi tylko o podkre-
ślenie, że oba typy dokumentów (a przecież w ogóle nie można wyznaczyć mię-
dzy nimi ostrej granicy!) zakładają inną – społecznie uwarunkowaną – semiozę. 

18 Być może najlepiej oddaje to następujący cytat: 
„Niektóre dane dowodzą, że we wszystkie te plany skierowane przeciwko Jugosławii 

zamieszani byli także niemiecc y naziśc i . Jeśliby się to okazało prawdą, wówczas staje się jasne, że 
Niemc y są  zawsze  naszymi wrogami –  czy  to  pod panowaniem cesarza  czy  Führera 
czy  –  jak  dziś  –  demokratycznie  wybranego prezydenta!  Zresztą nawet jeśli nie uda 
się dowieść związku miedzy nazistami a tragedią w Marsylii, swój  stosunek do nas  Niemc y 
niezbic ie  odsłoni l i  w okres ie  od 1941 do 1945”  (Mitrović: 504).

19 Spośród relewantnych dla spraw roli języka w poznaniu warto zwrócić uwagę na prace Johna 
Searle’a (Searle 1995, 1999, 2006); McDowella (McDowell 1994); Strouda (Stroud 1989); Quine’a (Qui-
ne 1969, 1999). Nie wymieniam tutaj publikacji kognitywistycznych, gdyż są powszechnie znane.
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Nieinformowanie o tym czytelnika, i narzucanie mu ujednoliconej semiozy dla 
obu typów danych, jest pogwałceniem zasad etycznych w komunikacji nauko-
wej. W taki sposób sporządzał swoją 37-tomową Historię naturalis Pliniusz Star-
szy (stąd np. opisowi krokodyla i bazyliszka poświęca tyle samo miejsca, zob. 
Eco 2010: 29), ale subtelna różnica polega na tym, że 2000 lat temu stosowano 
zupełnie inne kryteria odróżniające dokumenty wiarygodne od legend (nawia-
sem mówiąc, samo słowo „legenda” – a więc „rzeczy czytane” – ma dzisiaj zna-
czenie oderwane od swego źródłosłowu). Współczesne encyklopedie, nawet jeśli 
odwołują się do źródeł niewiarygodnych i niesprawdzonych (a przecież wiedza 
encyklopedyczna to również wiedza o takich rzeczach), odnotowują tę różnicę, 
dzięki czemu czytelnik w akcie dekodowania zostaje poinformowany o tym, ja-
kie kryteria zastosować w odniesieniu do tych czy innych danych (a wiąże się to 
z omawianą w rozdziale 1 semiozą gatunku).

Dobór cytatów służy także dyskredytacji „ich” i usprawiedliwianiu „nas”. Na 
przykład celem złagodzenia negatywnej oceny zbrodni ustaszowskich na więź-
niach serbskich w Jasenovcu, Dragutin Pavličević wykorzystuje wspomnienia 
pewnego więźnia obozu, Đorđa Milišy20, którego imię i nazwisko implikuje, że 
mamy do czynienia z Serbem, ewentualnie z osobą pochodzenia serbskiego. Nie-
które źródła twierdzą, że ów dziennikarz był Chorwatem, ale nawet jeśli tak było, 
nie jest to istotne – historyk dąży do wywołania u przeciętnego czytelnika (który 
przecież nie ma wiedzy na temat przynależności narodowej cytowanego prota-
gonisty) takiego przebiegu semiozy, któa sugerowałaby, że mamy do czynienia 
z Serbem. Czytamy więc: 

Interesujące opisy z życia i pracy w obozie pozostawił jeszcze w 1945 roku więzień z Ja-
senovca, Đorđe Miliša. Jego książka była zakazana, ponieważ twierdził w niej, że mimo 
wszystko więźniów traktowano humanitarnie, że chodzili do kościoła, cieszyli się dnia-
mi odpoczynku w niedziele i w święta, otrzymywali paczki z papierosami i wyżywieniem, 
korespondowali z bliskimi, mieli bibliotekę, chór, gazetki ścienne, grali w piłkę nożną ze 
strażnikami, wśród których byli zarówno „dobrzy”, jak i „źli” ustasze, itd (Pavličević: 424). 

Podobnie jak w analizowanych wyżej cytatach, także tutaj celem nadawcy 
jest wpłynięcie na odbiorcę tak, aby uznał, że świadectwo serbskiego więźnia jest 
w tym konkretnym kontekście bardziej obiektywne niż kogokolwiek innego.

Ideologicznie warunkowany, a więc skrajnie jednostronny dobór cytatów 
może także prowadzić do dyskredytacji jakiejś osoby lub grupy, co w rezultacie 
przekłada się na semiozę znaków desygnujących tę osobę lub grupę. Na przykład 
w IJ odnajdujemy rozmyślnie dobrany cytat z chorwackiej gazety, opatrzony od-
powiednim komentarzem: 

20 Historyk nie powołuje się na konkretne źródła, można więc założyć, że chodzi mu o książkę 
Jasenovac, Zagreb 1945 (Naklada piščeva).
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Określone czasopisma będące w rękach frankowców [zwolenników skrajnie prawicowej 
frakcji Partii Prawa] lub pisma będące pod ich wpływem, a inspirowane przez wiedeńskie 
stronnictwo wojenne, wyraźnie podkreślały zamiar unicestwienia narodu serbskiego jako 
takiego. Dnia 3 lipca 1914 roku gazeta „Hrvatska” pisała: „Naród [nasz] ogłasza przeciw 
Serbom walkę na śmierć i życie oraz [konieczność] ich wypędzenia z Bośni i Hercegowi-
ny”. W tej samej gazecie 29 lipca 1914 można było przeczytać: „Musimy się z nimi raz na 
zawsze rozliczyć i unicestwić ich [...] Serbowie są jadowitymi wężami, których nie trzeba 
się obawiać tylko wtedy, kiedy im zetniesz głowę”.

Zamiary ludobójstwa wprowadzono w życie na wiele zbrodniczych sposobów: bezpo-
średnią fizyczną eliminacją, wymuszoną ewakuacją i obozami koncentracyjnymi (IJ: 395)21. 

Nadawca komunikatu, chcąc uwypuklić, że „zbrodnicza działalność” antyserb-
ska nie była zjawiskiem lokalnym, lecz charakteryzowała całą grupę – wszyst-
kich Chorwatów, cytuje fragment z gazety, w której nawołuje się do fizycznego 
obrachunku z Serbami. Przeciętny odbiorca − w dobrej wierze czytający ów tekst 
− musi uznać, że w owym czasie rzeczywiście taka antyserbska atmosfera pano-
wała w całym społeczeństwie chorwackim.

W NISN z kolei pojawia się cytat autorstwa Mile Budaka, chorwackiego litera-
ta, ministra do spraw wyznań w faszystowskiej NDH, w którym twierdzi on, że: 
„Jedną część Serbów zabijemy, drugą wygnamy, a pozostałym narzucimy katoli-
cką wiarę – i tym sposobem przekształcimy ich w Chorwatów” (NISN: 313). Z ko-
lei Jeremija Mitrović w następujący sposób opisuje nastroje społeczne panujące 
w drugiej połowie XIX wieku: 

Podczas gdy Serb wyznania  prawosławnego  Jovan Sundečić śpiewał: 

„Czym jest Chorwat bez Serba;
Czym jest Serb bez Chorwata?...

Małe mrówki, dwie ofiary
Pierwszy ogień, pierwsza wojna” 

[…] wśród Chorwatów prowadzono coraz głośniejszą agitację przeciwko Serbom, szczując 
ich siekierą Starčevicia przeznaczoną na serbskie karki i coraz częściej śpiewaną piosenką:

„Między pasmem Bałkanu a Triglavem 
Chorwacja będzie państwem” 

21 „Pod uticajem bečke ratne stranke, izvesni frankovački listovi, ili listovi pod njihovim uticajem, 
jasno su istakli nameru uništenja srp skog naroda kao takvoga. List Hrvatska je 3. jula 1914. pisao: »Narod 
naviešćuje Srbima borbu na život i smrt i progonstvo iz Bosne i Her cegovine«. Isti list je 29. juna 1914. 
pisao: »S njima moramo jednom za uviek obračunati i uništiti ih[...] Srbi su ljute zmije od kojih si siguran 
onda kada im satareš glavu«.

Namera genocida je sprovođena sledećim zločinačkim radnjama: direktnim fizičkim istrebljenjem, 
prisilnom evakuacijom i koncentra cionim logorima” (IJ: 395).
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oraz w potwornych wersach: 

„Uderz, uderz in der stadt 
Slawoserbom utnij kark” 

(Mitrović: 407−408)22.

Widać, że obaj zacytowani autorzy za pomocą cytatów próbują zdyskredy-
tować Chorwatów, i w rezultacie nasycić etnonim Hrvati negatywnymi kono-
tacjami. W obu przypadkach mamy do czynienia z manipulacją, gdyż history-
cy albo – jak w pierwszym przypadku – nie konfrontują tych radykalnych słów 
chorwackiego polityka z równie radykalnymi słowami serbskich działaczy życia 
społecznego albo – jak w przypadku drugim – rozmyślnie i jednostronnie dobie-
rają przyśpiewki, rzekomo popularne wśród ludu, aby jednoznacznie dowieść, 
że Serbowie mieli pozytywny stosunek do Chorwatów, podczas gdy Chorwaci 
Serbów nienawidzili. Taka optyka wpisuje się zresztą w typ rozpowszechnionego 
w społeczeństwie serbskim przekonania na temat antyserbskich postaw Chor-
watów. Wykorzystanie cytatów tylko ów typ aktualizuje, zapewniając mu jedno-
cześnie żywotność. Ze zgromadzonego materiału wynika, że serbscy historycy 
najczęściej wykorzystują kompromitujące Chorwatów cytaty pochodzące z pism 
Ante Starčevicia (Mitrović: 408; NISN: 212), dotyczące ich udziału w polityce fa-
szystowskiej (zob. IJ: 438, 470; NISN: 313, 315) czy działań politycznych w latach 
90. XX wieku (Jović: 280).

Całe powyższe omówienie pokazuje, że dokonywane wybory cytatów umożli-
wiają historykom narzucenie opisywanym zdarzeniom uprzednio zdefiniowanej 
aksjologii. Sama taka, a nie inna selekcja słów pochodzących od bohaterów narra-
cji w książkach serbskich zabarwia znak „Chorwaci” negatywnie, w chorwackich 
zaś jest na odwrót, co prowadzi do świadomej generalizacji oglądu: konceptuali-
zuje „Serbów” jako „wszystkich Serbów” i „Chorwatów” jako „wszystkich Chor-
watów”. Etnonim „Serbowie” i „Chorwaci” staje się zatem figurą ujednoliconą, 
która – w głębokiej przestrzeni semantycznej – petryfikuje ogólnie zakorzenione 
przekonania i antagonizmy społeczne. Cały ów mechanizm jest zgodny z zasadą 
konstrukcji dyskursu w odniesieniu do dychotomii my−oni, którą sformułował 

22 „Dok je Srbin pravoslavne vere Jovan Sundečić pevao: 
»Što je Hrvat bez Srbina;
Što li Srbin bez Hrvata?...
Dvje mrvice, dvije žrtve

Ognja prvog, prvog rata« 
[...] dotle se protiv srpskog naroda sve glasnije agitovalo među Hrvatima pretnjom onom 

Starčevićevom sekirom za srpske vratove i sve češće pevanom pesmom: 
»Od Balkana (planine) do Triglava

Hrvatska će biti država« 
i onim stravičnim stihovima: 

»Udri, udri in der stadt
Slavosrbom štrik (uže) o vrat«” 

(Mitrović: 407–408).
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i zastosował w badaniach empirycznych Teun van Dijk, a która sprowadza się do 
następujących „wytycznych” respektowanych przez wszystkie ideologie: „mów 
pozytywne rzeczy o NAS; mów negatywne rzeczy o NICH” oraz „nie mów ne-
gatywnych rzeczy o NAS; mów negatywne rzeczy o NICH” (zob. van Dijk 2000: 
43−44, 2006 [1998]). Wiąże się to, rzecz oczywista, z – warunkowaną każdym 
aktem poznawczym – selektywnością postrzegania rzeczywistości. Przypomnij-
my, że Maria Todorova, autorka słynnej książki Bałkany wyobrażone, demaskuje 
charakterystyczny dla człowieka sposób ujmowania świata: „Posługując się po-
wszechnie panującym przekonaniem, że »nasze wrażenia są z góry zdetermino-
wane przez nasz schemat poznawczy« oraz że »nasze zainteresowania poddane są 
wpływowi naszej tendencji do tworzenia wzorów«, twierdzi [Mary Douglas], iż 
ignorujemy lub kwestionujemy niewygodne fakty, które nie dają się dopasować, 
tak by nie naruszyć owych ustalonych założeń. Z zasady wszystko, co zauważamy 
podlega wstępnej selekcji i strukturyzacji w samym akcie postrzegania” (Todoro-
va 2008 [1997]: 49).

5.4. WYZNACZNIKI REFERENCJI NAUKOWEJ 

Jak pokazałem wyżej, autorzy odwołują się do źródeł, ale − inaczej niż w teks-
tach stricte naukowych − rzadko opatrują cytaty opisami bibliograficznymi. Usta-
liłem także, iż za właściwość stylu naukowego uznaje się w niemal wszystkich 
definicjach równoległą obecność tekstu głównego i pobocznego. Awdiejew i Ha-
brajska mówią o „gramatycznych wyznacznikach referencji naukowej” (Awdie-
jew, Habrajska 2006: 216), których najbardziej typową cechą są cytaty, przypisy, 
przytoczenia, lista biograficzna, indeks.

W syntezach dziejów narodu – co jeszcze bardziej eksponuje ich popularyza-
torski charakter – niezwykle rzadko występują przypisy. Dzięki temu autorzy osią-
gają większą spójność tekstu głównego (jawi się on jako niezakłócona aparaturą 
opowieść), nie wymuszając na czytelniku ciągłego weryfikowania przekazywanej 
wiedzy (czytelnik nieprofesjonalista najczęściej takiej weryfikacji nie oczekuje). 
Rzecz jasna, taka formuła czyni omawiane książki mniej wiarygodnymi, gdyż 
opis zdarzeń może – częściej niż w tekstach stricte naukowych – ulegać mniej lub 
bardziej oczywistej manipulacji danymi historycznymi, choć trzeba odnotować, 
iż manipulacja jest możliwa także w tekstach naukowych, już choćby za sprawą 
jednostronnego doboru cytowanych źródeł.

Po stronie chorwackiej przypisów najczęściej używa Keršovani, pozostali auto-
rzy niemal całkowicie ich unikają. Z kolei w książkach serbskich pojawiają się one 
w IJ, u Ćirkovicia i Jovicia, przy czym u wszystkich tych autorów mają odmienny 
charakter. W IJ i u Ćirkovicia pojawia się tylko kilkanaście przypisów i mają one 
na celu wyłącznie doprecyzowanie wiedzy pochodzącej z tekstu głównego, nie są 
więc nośnikami adnotacji bibliograficznej. Autor trzeci, Jović, nagminnie stosu-
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je z kolei rozbudowane przypisy, które mają charakter zarówno wyjaśniający, jak 
i bibliograficzny. Objętość owych przypisów przekracza czasami objętość teksu 
głównego. I tak na przykład na stronie 13 tekst główny zajmuje tylko dwie linijki, 
reszta zaś przypada na przypis. Można odnieść wrażenie, że autor sformalizowa-
nym sposobem konstruowania tekstu próbuje nadrobić słabość stylu i wyraźne 
niedostatki wiedzy naukowej. W pozostałych książkach – Mitrovicia, Bojanicia 
i NISN – przypisy się nie pojawiają (w przypadku tej ostatniej pozycji omawiane 
kwestie uszczegółowiono w tabelach, glosach i dodatkowych informacjach wy-
eksponowanych za pomocą innej czcionki). Książki specjalistyczno-naukowe, jak 
dwunastotomowa ISN oraz ISD, używają przypisów nagminnie, zarówno w funk-
cji bibliograficznej, jak i uszczegóławiającej. Z kolei w HNJ bibliografia nie znaj-
duje się na końcu książki, lecz zamyka każdy rozdział, zaś osobliwość jej budowy 
polega na tym, że ma ona formę obszernego omówienia źródeł i istniejących już 
opracowań historycznych.

Bibliografia jest skądinąd ważnym elementem „gramatycznych wyznaczników 
referencji naukowej”, lecz – jak się okazuje – nie jest niezbędnym składnikiem 
analizowanych tutaj tekstów. W publikacjach stricte naukowych bibliografia to na 
ogół spis literatury cytowanej w tekście głównym. W przypadku analizowanych 
książek spis literatury jest z tekstem głównym luźno związany, co oznacza, że nie 
pojawiają się w nim – poza nielicznymi wyjątkami – bezpośrednie odniesienia 
do umieszczanych w nim tekstów. Bibliografia w książce popularnonaukowej ma 
więc inny charakter niż w prototypowej pozycji naukowej: spis pozycji służy tu 
przede wszystkim jako rękojmia warsztatu naukowego (jest więc mechanizmem 
autoryzującym), a także jako narzędzie ustanawiające łączność z rodzimą trady-
cją historiograficzną – łączność jednakże osobliwą.

Wobec powyższego trudno jednoznacznie ustalić, czy bibliografia jest skład-
nikiem typowym dla syntezy dziejów narodu, czy też nie. Można jednak założyć, 
że spis cytowanej literatury (nie chodzi o dowolnie podaną bibliografię) przybliża 
książkę, przynajmniej w wymiarze formalnym, do stylu naukowego i zwiększa jej 
autorytet, choć przecież nie musi decydować o jej wartości merytorycznej, czego 
dowodzi już choćby książka Jovicia.

Innym istotnym wykładnikiem formalnym tekstu naukowego jest indeks 
pojęć (obejmujący nazwy osób i nazwy miejscowe), który ułatwia czytelnikowi 
poruszanie się po książce. Można – podobnie jak w przypadku omawianej wy-
żej bibliografii – uznać, że jest to jedna z jego typowych cech stylistycznych, choć 
przecież indeksy występują także w innego typu tekstach, na przykład w litera-
turze biograficznej czy pamiętnikarskiej. W przypadku analizowanych pozycji 
indeks pojawia się wyłącznie w książkach nowszych: u Macana (tylko w drugim 
wydaniu Povijesti hrvatskoga naroda i w Hrvatska povijest), u Pericia, Goldsteina, 
Pavličevicia, w trzytomowej PH. W serbskiej historiografii występuje wyłącznie 
w IJ jako Registri ličnih imena i Registri geografskih i etničkih naziva i w książkach 
specjalistycznych − ISD i ISN.
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W części analizowanych pozycji pojawiają się także inne elementy usytuowa-
ne poza tekstem głównym, świadczące z kolei o orientacji dydaktycznej, nie zaś 
stricte naukowej. Chodzi o słowniczki pojęć czy tablice systematyzujące pewne 
dane historyczne, na przykład genealogie rodzimych władców lub spisy hierar-
chów Kościoła. U Ivo Goldsteina jest to część bardzo rozbudowana (w II wydaniu 
strony: 611−635), zamieszczono tam także spis partii politycznych, strukturę 
narodowością Republiki Chorwacji, spis rektorów Uniwersytetu Zagrzebskie-
go, a nawet rejestr chorwackich medalistów mistrzostw świata, Europy i Igrzysk 
Olimpijskich. Nawiasem mówiąc, tak szeroki zakres danych świadczy o funkcji 
społecznej, jaką autor przypisuje temu gatunkowi.

U Pavličevicia pojawia się spis królów i banów chorwackich, w tym także – 
co ciekawe – władców bośniackich do drugiej połowy XV wieku (ów zabieg 
służy zapewne zawłaszczeniu tradycji bośniacko-hercegowińskiej, zob. Czer-
wiński 2012a: II 2). Z kolei u Gračanina – w książce o najbardziej wyrazistym 
pierwiastku dydaktycznym, o czym świadczy też tytuł: Historia dla młodych – 
znajduje się słowniczek pojęć, zjawisk i nazw własnych (pojawiają się np. nastę-
pujące hasła: „antyfaszyzm” – antifašizam, „absolutyzm” – apsolutizam, „wojna 
niepodległościowa” – Domovinski rat, „Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia 
Narodowego Jugosławii” – AVNOJ, UE – EU, „rezolucja zagrzebska” – Zagre-
bačka rezolucija), ale jest to jedyna pozycja, w której korzysta się z takiej formy 
przekazu.

Jeśli chodzi o książki serbskie, to tego rodzaju dodatkowe dane historyczne 
pojawiają się u większości autorów: u Mitrovicia – drzewa genealogiczne (rodo-
slov) dynastii serbskich, a także czarnogórskich i bośniackich, uznanych za serb-
skie (Vlastimiroviciów, Nemanjiciów, Kotromaniciów, Balšiciów, Brankoviciów, 
Crnojeviciów, Petrović-Njegošów, Obrenoviciów, Karađorđeviciów); u Bojani-
cia – podobnie (lista władców z obszaru Serbii i lista władców Jugosławii); zaś 
w NISN jest to dział niezwykle rozbudowany, przy czym nie pojawia się on, jak 
w przypadku pozostałych na końcu książki, lecz występuje na marginesie tekstu 
głównego.

W analizowanych syntezach niezwykle rzadko sięga się po charakterystyczne 
dla tekstów naukowych konstrukcje metatekstowe – zwane przez Annę Wierz-
bicką „tekstem o tekście” (zob. Wierzbicka 1971) – ułatwiające orientację w dys-
kursie, to jest odsyłające do wcześniejszych lub późniejszych jego fragmentów. 
Najczęściej, choć nie u wszystkich autorów, pojawiają się formy nos modestiae: 
„nie będziemy wchodzić w…”, „jak już wspomnieliśmy” (Keršovani), „jak powie-
dzielismy” (Pavličević), „żebyśmy tylko wskazali” (IJ: 550), „tak przynajmniej my 
sądzimy” (Jović), „będzie to jeden z ważnych elementów naszego uzasadnienia” 
(Mitrović: 22), „najmniej zatrzymywaliśmy się przy Chorwatach” (Mitrović: 42), 
rzadsze formy bezosobowe: „jak była mowa” „już z dotychczasowego widac jasno” 
(HNJ), „jako się powiedziało” (Mitrović: 289), czy wreszcie wyrażenia typu „wyżej 
wspomniane”. Zupełnie incydentalnie występuje robiąca coraz większą karierę 
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w literaturze naukowej forma pierwszej osoby liczby pojedynczej23, na przykład 
„mnie samemu przypuszczenie o wymuszonej śmierci wydaje się bardzo prawdo-
podobne” (Pavličević: 72).

Wydaje się, że absencja wszystkich tego typu wyrażeń wynika z dwóch prze-
słanek. Po pierwsze, teksty narracyjne – charakteryzujące się spójnością opartą na 
czasowym rozumieniu biegu zdarzeń (opowiadają się „same”) – potrzebują nar-
ratora trzecioosobowego, nie zaś dodatkowych narzędzi koherencyjnych ujawnia-
jących obecność nadawcy (spójność nadaje tekstowi przede wszystkim narracyjna 
hipotaksa). Po drugie, nazbyt duże nasycenie tekstu popularnonaukowego ope-
ratorami stricte naukowymi mogłoby spowodować wyobcowanie odbiorcy, któ-
ry nie jest specjalistą. Wstrzemięźliwie stosowana aparatura naukowa umożliwia 
jednak autorowi zajęcie dogodnej pozycji perswazyjnej, dzięki czemu umacnia on 
swój autorytet: jawi się jako specjalista i przedstawiciel instytucji autoryzującej 
badania naukowe. 

5.5. TERMINOLOGIA I DEFINICJE – OD NAUKI DO IDEOLOGII 

Za jedną z głównych cech języka nauki stylistycy uznają terminologię cha-
rakterystyczną dla danej dziedziny. Terminy charakteryzuje bowiem (czy raczej 
charakteryzować powinna) ścisłość semantyczna, przejrzystość, zwięzłość 
i możliwość tworzenia form pochodnych. Pomijam tutaj spór o to, czy nauki hi-
storyczne w ogóle dysponują sobie właściwą terminologią. Hayden White twierdzi 
na przykład, że nie, ponieważ jego zdaniem historia „nie została zdyscyplinowana 
poprzez konstrukcję formalnego systemu terminologii opisu swego przedmiotu 
na podobieństwo fizyki czy chemii” (White 2000: 100). W badanych syntezach 
dziejów narodu sprawa jest mniej skomplikowana, gdyż w gatunku tym za sprawą 
jego popularyzatorskiej natury – brak, mówiąc ogólnie, specjalistycznego apara-
tu terminologicznego. Oczywiście, można do terminologizmów zakwalifikować 
wiele zapożyczeń z języków zachodnich, czyli europeizmów, ale po pierwsze, nie 
są one terminami wyłącznymi (specyficznymi) dla nauk historycznych, po drugie 
zaś – ulegają w tekście popularnonaukowym daleko posuniętej d e t e r m i n o l o-
g i z a c j i.

Aby dowieść, że tak właśnie rzecz się ma w analizowanych tekstach, posłuż-
my się słowami, co do których można mieć przekonanie, że – przynajmniej na 
pewnym poziomie swojej struktury semantycznej – są terminami naukowymi. 
W analizowanej bazie tekstów pojawiają się znaki oznaczające następujące do-
meny:

(1) system lub sposób sprawowania rządów w państwie: apsolutizam (apsolu-
tistička vladavina, neoapsolutizam), autoritarizam, komunizam, republika, parla-

23 O użyciu zaimka osobowego w tekście naukowym, a także o innych operatorach naukowości we 
współczesnej nauce, zob. Marina Katnić-Bakaršić 2001: 75−87.
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mentarizam, socijalizam, monarhija, feudalizam, kapitalizam, demokracija, impe-
rijalizam, unija (np. personalna unija, Europska unija), građansko društvo, kneže-
vina, kraljevstvo (kraljevina), federacija, konferederacija, savez i tak dalej;

(2) zjawiska społeczne i polityczne: klasno društvo, zakonodavna vlast (sudska, 
izvršna), modernizacija, centralizacija, revolucija, evolucija, germanizacija, mađa-
rizacija, integracija, nacionalizacija, reformacija, protureformacija, urbanizacija, 
industrijaliyacija, europeizacija (evropeizacija) i tak dalej;

(3) tradycyjne nazwy instytucji państwowych lub urzędników: vrhovna vlast, 
vlada, vijeće, parlament (Sabor, Skupština), Vrhovni Sud, predsjednik vlade (premi-
jer), zastupnik, ministar i tak dalej;

(4) dokumenty prawne: ustav, deklaracija, rezolucija, zakon i tak dalej;
(5) zjawiska gospodarcze: stagnacija, inflacija, devalvacija, recesija i tak dalej;
(6) grupy społeczne: nacija, plemstvo, velikaši, velmože, buržoazija, proletarijat 

(radnička klasa), kmetstvo, građanstvo (buržoazija) i tak dalej;
(7) nazwy epok historycznych: neolit, paleolit, Srednji vijek (vek), renesansa, 

barok i tak dalej; 
(8) nazwy postaw światopoglądowych: nacionalizam, konzervatizam, liberali-

zam, komunizam, socijalizam, nacionalsocijalizam, libertanizam i tak dalej.
Należy odnotować, że wiele z wymienionych terminów może mieć w różnych 

dyscyplinach naukowych, a nawet w różnych metodologiach tej samej dziedziny, 
odmienne znaczenia (jakże różne znaczenia mają terminy „język” czy „styl” w ob-
rębie różnych szkół badawczych). Na przykład znak socijalizam w refleksji filozo-
ficznej należy przede wszystkim rozpatrywać jako doktrynę filozoficzną, o wiele 
rzadziej jako konkretny sposób sprawowania rządów (tym zajmują się politologia, 
socjologia czy prawo). Ponieważ wszystkie dostępne znaczenia współwystępują 
w jego reprezentacji semantycznej, czekając tylko na „zmartwychwstanie”, ozna-
cza to, że interlokutorzy na potrzeby afirmacji własnych przekonań ideologicz-
nych mogą aktualizować tylko wybrane jego cechy treści i tym samym manipulo-
wać językiem. W rzeczy samej, z taką strategią mamy także do czynienia w anali-
zowanych książkach. Jeśli interlokutor chce zdyskredytować socjalizm jako dok-
trynę (koncepcję) ideologiczną, może się odwołać do zbrodniczych działań par-
tyzantów Tity, gdy ci mordowali swoich przeciwników politycznych pod koniec 
II wojny światowej, i nazwać je „socjalistycznymi”. Wówczas jego argumentacja 
nie naświetla tych cech treści, które dotyczą słabości owej doktryny (a więc stricte 
tematu dyskusji), lecz uwypukla cechy treści odnoszące się do zupełnie innego 
porządku. Z kolei rządy prawicowe można w taki sam sposób zdyskredytować, 
odwołując się do „nacjonalistycznych” praktyk politycznych stosowanych w la-
tach 90. przez Slobodana Miloševicia. Z manipulacją nie mielibyśmy do czynie-
nia tylko wtedy, gdyby interlokutor stwierdził, że socjalizm w wydaniu Tity był 
systemem złym (oczywiście trzeba by było jednocześnie zdefiniować sam termin 
„socjalizm”, gdyż systemy polityczne w Europie Wschodniej po II wojnie świato-
wej – wbrew nazwie – z socjalizmem nie miały zbyt wiele wspólnego), bądź też 
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gdyby interlokutor stwierdził, że w socjalizmie (jako doktrynie) nie podoba mu 
się, dajmy na to, zasada równości. W omówionym przypadku mamy do czynienia 
z manipulacją, gdyż użytkownik języka wykorzystuje wieloznaczność terminu, 
eksponując tylko jedną cechę semantyczną i świadomie miesza dwa semy pocho-
dzące z dwu różnych porządków – jeden pochodzący z doktryny ideologiczno-
-politycznej, drugi – z konkretnej praktyki społecznej.

Wszystkie wyżej wymienione znaki ulegają mniejszej lub większej determi-
nologizacji, czyli procesowi polegającemu na upowszechnieniu terminów nauko-
wych i wchłonięciu ich przez język ogólny. W ten sposób nabierają one znaczeń 
potocznych (ze zjawiskiem odwrotnym, terminologizacją, mamy oczywiście do 
czynienia wtedy, kiedy słowo języka ogólnego staje się terminem, np. „język”). 
Przecież wypowiadając zdanie „Feudalizm był systemem niesprawiedliwym spo-
łecznie”, wcale nie traktujemy słowa „feudalizm” jako terminologizmu. Nabiera 
ono charakteru stricte terminologicznego dopiero wtedy, kiedy zostaje odpowied-
nio zdefiniowane i u ż y t e  w naukowej książce specjalistycznej. I to też nie za-
wsze; czasem autorzy – mniej lub bardziej świadomie – odchodzą od tego rygoru. 
Dość przypomnieć o terminie „język”, który – choć ma wiele różnych definicji 
naukowych (a więc już na tym poziomie jest wieloznaczny) – bywa w tekstach na-
ukowych pozbawiony swojego ścisłego znaczenia terminologicznego. Znamienne 
są pod tym względem semiotyczne pisma Charlesa Sandersa Peirce’a, w których 
ów pragmatysta – skądinąd skłonny do rygorystycznego formalizmu – wielo-
krotnie apeluje o rozróżnianie terminów „znak” i „nośnik znaku” (ten pierwszy 
termin ma oznaczać całą korelację, a więc semiozę, drugi zaś – fizyczny nośnik 
znaku, czyli jeden z korelatów tej semiozy), ale sam wielokrotnie używa potocz-
nego terminu znak w znaczeniu „nośnik znaku”. Z kolei w wielu pracach języ-
koznawczych Saussure’owski termin signifié (jeden z korelatów znaku)  bywa nie-
właściwie rozumiany w kategoriach czysto fizycznych, podczas gdy szwajcarski 
strukturalista twierdził stanowczo, że chodzi mu o image, a więc o wyobrażenie 
przedmiotu odpowiadające jakiemuś pojęciu – signifié (concept jest tu tłumaczone 
jako „pojęcie”), czyli ściślej mówiąc: reprezentację mentalną, związaną z aktyw-
nością umysłu. Przykłady można by mnożyć.

Dość osobliwemu procesowi determinologizacji uległ w badanych książ-
kach – i nie tylko w nich – znak nacionalizam. Wydaje się, że słowo to – jako 
t e r m i n  – pierwotnie oznaczało ideologię narodową oraz XIX-wieczne proce-
sy narodotwórcze, czyli takie, których celem było ukształtowanie nowoczesnego 
narodu, nacji. Zwolennikiem nacjonalizmu był ten, kto otwarcie popierał takie 
dążenia, zresztą w niektórych publikacjach historycznych, socjologicznych czy fi-
lologicznych w takim znaczeniu ów znak się pojawia24. Najczęściej ma on jednak 
obecnie − we wszystkich językach słowiańskich i nie tylko słowiańskich – inne 
znaczenie: jest negatywną etykietą desygnującą radykalną i często ekspansywną 

24 Zob. np. Banac 1995, Stančić 2009.
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wersję patriotyzmu. W omawianych syntezach tak właśnie jest: autorzy, mówiąc 
o serbskim czy chorwackim nacjonalizmie, mają na myśli radykalną i ekspansjo-
nistyczną wersję programu politycznego. Oczywiście, granica owego radykalizmu 
nie jest jednoznacznie ustalona, stąd to, co jednemu interlokutorowi może się 
wydawać wyrazem patriotyzmu, przez innego może zostać zakwalifikowane jako 
nacjonalistyczne. Najczęściej ów znak – i skorelowany z nim kod ideologiczny – 
staje się jednym z głównych punktów orientacyjnych w przekonaniach światopo-
glądowych autorów omawianych książek (zob. Czerwiński 2012a).

W badanych tekstach pojawiają się również charakterystyczne dla języka na-
uki techniki metajęzykowe, na przykład dyskusja terminologiczna. Choć, jak się 
rzekło, analizowane teksty nie mają właściwej sobie terminologii, ani też – w du-
chu naukowego uzusu pisarskiego – nie ustalają na wstępie zakresu (denotacji) 
używanych terminologizmów, niejednokrotnie zdarza się, że autorzy prowadzą 
spory przypominające polemikę terminologiczną. Istotne jest jednak to, że dys-
kusja taka – zamieniająca dominującą narrację w argumentację – najczęściej nie 
dąży do ujednolicenia pojęć operacyjnych, lecz używając strategii rodem z języka 
nauki, próbuje wskazać alternatywne sposoby konceptualizowania omawiane-
go w danym momencie zjawiska pozajęzykowego. Zobrazujmy to następującym 
przykładem: 

Pojawił się zatem ogólnochorwacki ruch narodowy/ludowy, który na wzór praskiej wiosny 
(w Czechach) został później przez niektórych określony mianem „chor wackie j  wios-
ny”. Z kolei jego przeciwnicy używali syntagmy ruch masowy lub maspok […]. Jestem 
skłonny przyjąć nazwę H. Matkovicia z Historii Jugosławii (s. 361), który określa ów ruch 
mianem „chor wackiego ruchu narodowego”, a moglibyśmy go również nazwać ru-
chem narodowym/ludowym (Pavličević: 488). 

Odbiorca dekoduje ów fragment jako dysputę naukową dotyczącą uściśleń 
terminologicznych. Dzięki takiej strategii owa dość swobodna dyskusja na temat 
przeszłości nabywa autorytetu wywodu naukowego. Zwróćmy jednak uwagę, 
że nie jest to typowy spór terminologiczny (w którym np. dyskusja dotyczyłaby 
użycia terminu „globalizacja” czy „feudalizm”), lecz spór o aksjologiczną kono-
tację znaku, a więc o nadanie rzeczywistości pozajęzykowej konceptualizacji wy-
nikającej z takich, a nie innych właściwości kodu ideologicznego. Choć jeszcze 
pierwsze zdanie komunikatu można by uznać za dyskusję stricte terminologicz-
ną, to już drugie i trzecie wyraźnie przeformułowują treści znaków, aby osiągnąć 
cel ideowy, nie zaś naukowy, i odrzucić konceptualizację wyrażaną przez dyskurs 
komunistyczny (wyrażenie „ruch masowy” – co może się czytelnikowi niezorien-
towanemu wydać zaskakujące – pochodzi właśnie z retoryki komunistycznej), 
a w rezultacie narzucić opisywanemu zdarzeniu optykę narodową, o czym świad-
czą znaki nacionalni i narodni (złożoności semantycznej obu leksemów, i ich wza-
jemnej zależności, nie może do końca oddać żadne polskie słowo).

W badanych tekstach można także odnaleźć próby przeformułowania pew-
nych terminologizmów. Na przykład u Ćirkovicia czytamy: 
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Powstanie z 1804 roku było przez współczesnych, a także przez ich potomków nazywane bu-
nom na dahije25. Gdy z późniejszej perspektywy zauważono długofalowość i kompleksowość 
walk, podkreślano różnicę między pierwszym powstaniem Karađorđa i drugim – Milo-
ša. […] Patrząc na zdarzenia z bliska, a jednocześnie z perspektywy historii powszechnej, 
wielki historyk niemiecki, Leopold Ranke nazwał w 1829 roku walki Serbów w Pašaluku 
„Serbską Rewolucją”. Taka nazwa ma swoje uzasadnienie z powodu dwóch jej zdobyczy: 
wywalczenia wolności narodowej pod postacią trwałej, choć ograniczonej autonomii oraz 
wolności indywidualnej i majątkowej związanej ze zniesieniem zależności i jarzma wobec 
chłopów (Ćirković: 187). 

W konfrontacji z dominującą narracyjną formą podawczą ów fragment ma 
wyraźnie charakter argumentacji – ukierunkowanej na przedstawienie uwarun-
kowań takiego, a nie innego definiowania pojęć historycznych: „powstanie”, 
„bunt”, „rewolucja”.

W podobny sposób próbuje się w książce NISN zredefiniować niektóre termi-
ny służące interpretacji kwestii narodowościowych w Jugosławii: 

Jeśli chodzi o rozwiązywanie kwestii narodowościowych na Bałkanach, Tito rzeczywiście 
zasłużył na miano „ostatniego Habsburga”, którym opatrzył go pewien dalekowzroczny 
brytyjski historyk.

W kwestii serbskiej Tito coraz słabiej wychwytywał różnicę między „burżuazją” a lu-
dem. Analiza jego Dzieł zebranych dowodzi, że w pierwszej fazie walki o władzę częste 
użycie wyrażenia „hegemonia  wielkoserbskie j  burżuazj i” ustępuje w okresie po-
wojennym wyrażeniu „wielkoserbska hegemonia”. W ten sposób odpowiedzialność 
„burżuazj i” coraz bardziej przenosiła się na cały naród (NISN: 347). 

Mamy tu w istocie do czynienia, podobnie jak wyżej, z argumentacyjną for-
mą podawczą, w której dominuje metajęzyk. Z jednej strony autor sam opatruje 
Titę stygmatem, ukutą przez anonimowego Brytyjczyka metaforyczną peryfrazą 
„ostatniego Habsburga”, z drugiej zaś sam poddaje analizie jego język. Celem nie 
jest sprecyzowanie znaczenia terminu, lecz narzucenie mu odpowiednich kono-
tacji prowadzących do dyskredytacji jugosłowiańskiego przywódcy.

Największą skłonność do definicji wyrażanych explicite ma, nie tylko 
w chorwackich syntezach, Keršovani (być może wynika to również z użycia prze-
zeń najbardziej naukowego stylu). W pewnym miejscu jego książki czytamy na 
przykład: 

Austria. W ślad z rozwojem kapitalizmu, wraz ze zmianami ogólnej sytuacji w Europie, 
monarchia habsburska – ten produkt osobliwych okoliczności, w których kraje Europy 
Środkowej doświadczały swojej transformacji z wczesnego feudalizmu do kapitalizmu – 
stawała się coraz bardziej przebrzmiałym, zamierzchłym tworem państwowym, który nie-
uchronnie zbliżał się ku upadkowi (Keršovani: 87). 

25 Dahije byli przywódcami janczarów, którzy – wbrew centralnej władzy sułtana – sprawowali 
rządy nad okręgiem belgradzkim na początku XIX wieku. Terminem buna na dahije określa się walkę 
przeciwko ich samowoli, co stanowi początek I powstania serbskiego.



87

W tym konkretnym przypadku definicja została umieszczona w konstrukcji 
parentetycznej. Autor w zdaniu wtrąconym definiuje desygnat wyrażenia „mo-
narchia habsburska”.

Dyskusję terminologiczną o charakterze ideologicznym dobrze oddają rów-
nież następujące fragmenty wyekscerpowane z badanych książek: (1) „»Wielka 
Serbia« nie jest żadną potęgą ciemiężycieli, lecz wyłącznie zjednoczoną ojczyzną 
Serbów (ujedinjena otadžbina svih Srba)” (Mitrović: 6); (2) „Serbowie wywołali 
wiele antytureckich powstań, więc »nie do przyjęcia jest traktowanie XIX-
-wiecznych powstań jako pierwszego i drugiego powstania serbskiego« (Jović: 
207); (3) „Bośniacy wszystkich trzech wiar wiedzieli, że wszyscy są Serbami” 
(Mitrović: 187); dzięki takiemu mechanizmowi udaje się autorowi zredefinio-
wać etnonim „Serbowie”, narzucając mu szerszą denotację (w tym ujęciu do tej 
grupy przynależą już nie tylko prawosławni, ale także katolicy i muzułmanie); 
(4) w innym miejscu zauważa on, że istnieje „niebezpieczeństwo zawężenia poję-
cia Serbii i pojęcia serbski naród” (Mitrović: 309). Zarówno wyrażenia metateksto-
we, jak i metajęzykowe (sprowadzające się czasem do wyrażeń z zakresu nauk fi-
lologicznych typu: „syntagma”, „wyrażenie” [izraz], „słowo” [riječ], „epitet”, „zda-
nie” [rečenica], itd.) ujawniają obecność autora-narratora, wydobywają go niejako 
„spoza” trzecioosobowej formy opowiadania, i przypisują mu cechy typowe dla 
specjalisty.

Tak jak w analizowanych wyżej przykładach dyskusja w swojej istocie seman-
tyczna jest niezwykle istotnym elementem pejzażu tekstu historycznego. Bez 
takich uszczegółowień – nawet tych głęboko zawoalowanych w strukturach ko-
munikatu – trudno sobie wyobrazić prowadzenie jakiejkolwiek narracji na temat 
zdarzeń przeszłych, o czym przekonaliśmy się w badaniach tematu głównego syn-
tezy dziejów narodu (zob. Czerwiński 2012a: II 1).

Mamy też w analizowanych pozycjach do czynienia z definicjami (zresztą część 
analizowanych wyżej dyskusji terminologicznych również miała charakter defini-
cji). Nie są to jednak definicje ściśle naukowe, lecz formuły tekstowe, dzięki którym 
nadawcy narzucają odbiorcom określone, aksjologicznie zdeterminowane, ujmo-
wanie pozajęzykowego stanu rzeczy. Ten osobliwy sposób definiowania najlepiej wi-
dać na przykładzie zdania „Chorwacja w tym czasie była potęgą wojskową” („Hrvat-
ska je u to doba bila jaka vojnička sila”). Nadawca jednoznacznie – za pomocą 
asercji – definiuje znak Hrvatska, wskazując pewne pozytywne cechy desygnatu. 
Z podobnymi formułami mamy do czynienia u Pavličevicia, gdy stwierdza on, że 
„Chorwacja jest krajem wyraźnie zachodnioeuropejskim” („Hrvatska je izrazito 
zapadnoeuropska zemlja”) albo „Chorwacja jest krajem wyraźnie śródziemno-
morskim” („Hrvatska je izrazito mediteranska zemlja”; Pavličević: 17) czy w innym 
miejscu: „Chorwacja nie była pod  Węgrami, lecz [wraz] z Węgrami” („Hrvatska 
nije bila pod Ugarskom, nego s Ugarskom”; Pavličević: 77); u Macana: „mađa-
ronstvo – postać chorwackiego oportunizmu” („mađaronstvo, oblik hrvatskog 
oportunizma”; Macan 2004: 183), czy „W Chorwacji zapanowało przygnębienie, 
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rozżalenie i niezadowolenie” („U Hrvatskoj je zavladala potištenost, ogorčenje 
i nezadovoljstvo”; Macan 1971: 167), „Wojna kandyjska doprowadziła do dłuższe-
go zaburzenia wcześniejszych stosunków” („Kandijski rat je doneo duži pore-
mećaj ranijih odnosa”; IJ: 155), „w taki sposób powstaje państwo z monarchą na 
czele” („tako se stvara država sa monarhom na čelu”; Macan: 219), „Serbia nadal 
była krajem rolniczym” („Srbija je i dalje bila agrarna zemlja”; Macan: 288), 
„powstanie 1875−1878 było największym przełomem społecznym” („ustanak 
1875−1878 predstavljao je najveći socijalni prelom”; Macan: 316), „Kongres Ber-
liński był wielką porażką Słowian Południowych” („Berlinski kongres je bio veliki 
južnoslavenski poraz”) (ibidem: 318), „przestrzeń serbska – wszystek serbskich 
krain” („srpski prostor, skup svih srpskih krajeva, [...]; Mitrović: 6), „Teokracja to 
taki rodzaj rządów... ” („Teokratijom se naziva ona vrsta vladavine...”; Mitrović: 
289), „Zwycięstwo Bizancjum nad Carstwem Bułgarii jest jednym z najbardziej 
przełomowych momentów w historii Półwyspu Bałkańskiego” („Pobeda Vizantije 
nad Bugarskim carstvom predstavlja jedan od najvećih preloma u istoriji Bal-
kanskog poluostrva”; Ćirković: 23), „Południowymi Słowianami byli: Serbowie, 
Czarnogórcy, Macedończycy, Chorwaci, Słoweńcy” („Južni Slaveni bili su: Srbi, 
Crnogorci, Makedonci, Hrvati i Slovenci...”; Bojanić: 3), „Korfu to święta serbska 
ziemia” („Krf je sveta srpska zemlja”; Bojanić: 105).

Definicje mogą mieć również charakter wyraźnie retoryczny: 

Charakterystyka rządów tego bana [banovanje grofa Khuena] jest następująca: kon-
ser watywny rząd, któremu ton nadają możnowładcy; rząd faktycznego przekształca-
nia Chorwacji w prowincję Węgier [Madžarske]; rząd, który opiera się na metodzie „kija 
i marchewki”„, na brutalnej wyborczej przemocy, na falsyfikatach, na przekupstwach 
i szantażach […] rząd, który może zdobywać większość na różnych wyborach (1881, 
1884, 1892, 1897, 1901), tylko z tego powodu, iż większa część starej Partii Narodowej [Na-
rodna stranka] już w 1880 roku przekształciła się w jego ślepą oręż […]; rząd, który mógł 
następnie sprawować władzę tylko dlatego, że udało mu się – za sprawą serbskich elemen-
tów reakcji – zdobyć głosy Serbów (Keršovani: 76).

Powyższy cytat jest fragmentem dość spójnym, pomimo faktu, iż jest rozczłon-
kowany na kilka mniejszych segmentów, w których strategiczną funkcję pełni 
anaforyczne użycie znaku vlada. W retoryce i lingwistyce tekstu zwraca się na 
ogół uwagę na spójnościową i artystyczną funkcję anafory, przy czym kwantyfi-
kator „artystyczny” należy tu rozumieć szerzej: jako kwantyfikator retoryczny. 
Leksem vlada – narzucający analizowanej tutaj składni charakter paralelizmu – 
jest w cytowanym fragmencie znakiem definiowanym, o którym orzeka się, wy-
mieniając różne jego własności, tutaj negatywne26. Osiąga to także autor za sprawą 
kumulacji homofunkcjonalnych jednostek języka: „za pomocą brutalnego bez-
prawia wyborczego, falsyfikatów, przekupstw, szantażów” („na brutalnim izbor-

26 Wykorzystanie anafory może oczywiście również służyć afirmacji pozytywnych wartości danego 
znaku, zob. np. Keršovani: 78.
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nim nasiljima, falsifikatima, na podmićivanju i ucjenjivanju”). Retoryczne figury 
per adiectionem wzbogacają ekspresję językową, eksponując tym razem zaangażo-
wanie autora-narratora względem opisywanego przezeń świata. 

Niekiedy definicje pojawiają się już na początku rozdziału, wskutek czego frag-
menty te przypominają słowniki lub leksykony. Na przykład w książce PHN tytuł 
podrozdziału Chorwacja w czasach bana Khuena Hédervarego zapowiada opis 
wydarzeń, tego przynajmniej oczekuje czytelnik, tymczasem ogólny opis uwa-
runkowań społecznych, który − jak się rzekło − zawsze pojawia się na początku 
cząstek tekstowych otwierających rozdział, jest tutaj wyjątkowo długi: 

POLITYKA MADZIARONÓW
Mađaronstvo jest formą chorwackiego oportunizmu, który w lęku przed wielkopaństwo-
wym centralizmem i hegemonią, przed stratą własnej autonomii politycznej, przed zacie-
raniem narodowej świadomości i upadkiem gospodarczym – akceptował program zdoby-
czy materialnych, wyrzekając się przy tym prowadzenia samodzielnej polityki. Mađaroni 
twierdzili, że Chorwaci nie mogą żyć poza państwem węgierskim [Ugarska] (PHN: 237). 

W omawianej książce – ale dodajmy, że jest to zjawisko raczej rzadkie – poja-
wia się także definicja w przypisie, w której zostaje doprecyzowane porozumienie 
chorwacko-węgierskie: „W chorwackiej historiografii porozumienie to określa się 
mianem »Pacta Conventa«” (PHN: 237).

Dość zaskakujące – bo nietypowe dla tego gatunku i rzadkie w innych rodza-
jach tekstów funkcjonalnych – są przykłady definicji zawarte już w samych tytu-
łach rozdziałów. Strategię taką stosuje Bojanić, zob. Idea jugosłowiańska – wielki 
błąd narodu serbskiego (Bojanić: 84) czy Korfu – wyspa wyzwolenia i śmierci (Bo-
janić: 105), dzięki czemu narzuca całości określony klucz interpretacyjny.

Innymi strategiami quasi-definiującymi są wyrażenia eksponujące najważ-
niejszy element jakiegoś zbioru lub uwypuklające najważniejszy moment dane-
go okresu historycznego, czyli segmentu, np. „pośród nich na uwagę zasługuje” 
(među njima se ističe), „najważniejszy czynnik w tym okresie” (najvažniji čimbe-
nik u toj periodi), „niezwykle duże znaczenie ma” (neobično veliko značenje ima), 
„wydarzenie miało duże znaczenie” (događaj je imao veliko značenje).

W analizowanych syntezach pojawia się także wiele wyrażeń szablonowych 
charakterystycznych dla języka naukowego, w których autor wyraża wątpliwości 
dotyczące przebiegu omawianych przez siebie zdarzeń, na przykład: „dysponuje-
my bardzo słabymi danymi” (raspolažemo vrlo oskudnim podacima), „fragmenta-
ryczne dane odsyłają do” (fragmentarni podaci upućuju na), „można wywniosko-
wać, że...” (može se zaključiti da...), „o nim wiadomo niewiele” (o njemu se malo 
zna). Dotyczy to jednak przede wszystkim okresów wcześniejszych, umownie, do 
XVI wieku. Autorzy zapewne zakładają, że wszystko, co nastąpiło później, jest 
dobrze znane i omówione. 
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5.6. FIGURATYWNOŚĆ – OD SŁOWA DO OBRAZU 

Figuratywność polega na wykorzystaniu (ewentualnie na stworzeniu) niedo-
słownych wyrażeń językowych, najczęściej figur retorycznych (myśli i mowy) czy 
szablonowych wyrażeń frazeologicznych27. Ich opisem i systematyzacją zajmuje 
się retoryka, stylistyka (poetyka) i frazeologia28, ich roli nie powinno się zaś spro-
wadzać wyłącznie do poziomu formy, ma ona również niebagatelny wpływ na 
semantyczną organizację komunikatu.

Z przyczyn praktycznych nie zamieszczam w niniejszej książce dokładnych 
analiz języka figuratywnego, który – jak dowiodłem w innym miejscu (zob. Czer-
wiński 2012b) – stanowi istotny element pejzażu stylistycznego i co za tym idzie – 
semiotycznego. Tutaj w kilku słowach streszczam najważniejsze ustalenia, a wyni-
ki porównawcze zamieszczam w tabeli (zob. aneks II).

Wiele językowych cech syntez dziejów narodu ma charakter figuratywny, za-
równo na poziomie makro, jak i mikro. Te pierwsze odzwierciedlają konwencjo-
nalne myślenie o historii jako o linii zmierzającej w jakimś kierunku – w stronę 
finału (zob. Czerwiński 2012a).

Z kolei zjawiska lokalne występują na wielu poziomach tekstu. Są to bowiem 
niemal zawsze wyrażenia szablonowe, typowe także dla innych domen funkcjo-
nalnych, choć ich metaforyczna motywacja uległa już zatarciu. Przeciętny czytel-
nik nie zdaje sobie sprawy, że komunistički p o k r e t, u l a z a k  u rat, i z g r a dn j a 
vlasti i wiele innych są w istocie rzeczy metaforami pojęciowymi (tutaj: od cza-
sowników wyrażających zmiany przestrzenne). 

Inaczej rzecz się ma z wyrażeniami, które mają odczuwalny charakter figura-
tywny, na przykład zmartwychwstanie Serbów (v a s k r s n u ć e  Srba), potop 
osmański (osmanlijska p o p l av a), budowanie wspólnego domu (s t v a r a n j e 

zajedničkog d o m a; w znaczeniu: tworzenie nowego państwa), rozgraniczanie 
przestrzeni (o m e đ i v a n j e  prostora). Oczywiście ich figuratywność ma cha-
rakter stopniowalny, więc niektóre uznamy za bardziej figuratywne od innych. 
Nie można więc – jak niesłusznie proponowały funkcjonalistyczne ujęcia styli-
styczne – twierdzić, że wyrażenia metaforyczne przynależą wyłącznie do tekstu 
artystycznego (artyzm komunikatu językowego może się równie dobrze opierać 
na prostym, wręcz świadomie pozbawionym obrazowania języku), bądź też że są 
odstępstwem od normy. Metafory, a szerzej: wszelkie figury retoryczne, niezależ-
nie od stopnia ich konwencjonalizacji, są powszechną formą komunikowania we 
wszystkich niemal stylach języka (najmniej zmetaforyzowany, ale przecież niepo-
zbawiony figur, jest język administracji publicznej).

27 Termin „figuratywność” jest stosowany przez stylistykę angielską, chorwacką i serbską w tym 
samym znaczeniu (zob. np. Bagić 2006; Simić 2001: 257−275). W polskiej stylistyce używała go Teresa 
Skubalanka.

28 Frazeologię o największym zasięgu badanych zjawisk, pod nazwą frazematyki, propaguje Woj-
ciech Chlebda (zob. np. Chlebda 2001).
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Język popularnonaukowy, bardziej niż język ściśle naukowy, będzie korzystał 
z repertuaru ustabilizowanych przez językowy uzus figur, choć rzadziej będzie 
tworzył figury nowe. Jest to świadoma strategia charakterystyczna dla tego ga-
tunku, której celem jest uczynienie stylu wypowiedzi bardziej rozpoznawalnym 
dla przeciętnego użytkownika języka, a więc jasnym i zrozumiałym. Ów interlo-
kutor, mówimy o interlokutorze prototypowym, nie jest bowiem specjalistą ani 
też niekoniecznie musi być oswojony z nowatorskimi chwytami literackimi. Język 
popularnonaukowy stylistycznie zbliża się więc do niewymagającej publicystyki, 
nie boi się potoczności ani żurnalizmu, dystansuje się od nadmiernej naukowo-
ści – a wszystko po to, aby nie zakłócać przebiegu interpretacji, znaleźć dogod-
ną pozycję perswazyjną, nakłonić czytelnika do przyjęcia takiej, a nie innej wizji 
dziejów przeszłych. Oczywiście wykorzystanie chwytów stylistycznych – podob-
nie jak wykorzystanie figur – będzie się w niektórych tekstach nasilało, w innych 
będzie znikome. Z poczynionych analiz wynika, że książki bardziej ambitne, nad-
to pisane przez historyków specjalistów, niekoniecznie unikają stylu potocznego 
i figuratywności (przecież, jak zauważa Władysław Lubaś, „potoczność nie jest 
tylko właściwością tematyki codzienności” [Lubaś 2003: 73]). Nie istnieje więc za-
leżność pomiędzy specjalistycznością a figuratywnością. Na przykład chorwackie 
książki Pavličevicia i Goldsteina czy serbskie IJ i NISN w sposób nieskrępowany 
sięgają zarówno po niskie rejestry językowe, jak i po figury retoryczne i frazeolo-
gizmy. Z kolei książki o niskiej wartości naukowej epatują czasem stylem nauko-
wym, terminologią, choć zarazem nie stronią od figur (Pem, Bojanić, Mitrović). 
W niektórych książkach – zwłaszcza zbliżających się formalnie do podręcznika 
lub adresowanych do ludzi młodych (jak np. Gračanin czy Hitrec) – figuratyw-
ność będzie strategią dominującą i przeplataną ze stylizacją na język dzieci/mło-
dzieży. Stylizacja ta opiera się na wykorzystaniu innych gatunków, o czym niżej. 
Synteza dla dzieci tym właśnie będzie się różniła od podręcznika, który – wy-
jąwszy książki dla najmłodszych – niechętnie naśladuje język młodzieży, raczej 
próbuje jej narzucać style wysokie, choć niekoniecznie naukowe. Ma to zapewne 
na celu inkulturację młodego pokolenia.

W tekstach historycznych, zwłaszcza w popularnonaukowych, występuje wiele 
wyrażeń – głównie metafor pojęciowych – desygnujących istotne z punktu widze-
nia wyobraźni historycznej stany i procesy podmiotów, o których się orzeka. Aż 
trudno sobie wyobrazić, aby w ogóle można było mówić bez nich o przeszłości. 
Kierunek procesów historycznych mogą określać spersonifikowane i ujednolico-
ne figury desygnujące grupy społeczne. Jest on w istocie – w sensie pojęciowym – 
bliski kierunkowi w podróży, jaką odbywa człowiek. Przemieszczając się, może-
my wybrać jakąś drogę, skręcić w lewo lub w prawo albo pójść prosto, możemy też 
kogoś spotkać lub ominąć, cofnąć się i tak dalej. Podobnie jest w historii, o czym 
świadczą następujące wyrażenia: „spotkać się na tej samej drodze” (susresti se 
u zajedničkom cilju) czy „iść inną drogą” (ići drugim putem), „być na drodze” (biti 
na putu), „pozostać na drodze” (ostati na putu), „zmieni(a)ć kierunek polityczny” 
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[m(ij)enjati (politički) sm(j)er], „zmieni(a)ć bieg historii” [m(ij)enjati tok istori-
je]. To ostatnie uświadamia nam jeszcze jedną kwestię, a mianowicie to, że na 
przebieg/kierunek  zdarzeń historycznych możemy mieć wpływ, możemy go 
jakoś – jak wskazuje źródłosłów – ukierunkować. Takie przekonanie jest jed-
nak jednocześnie wątpliwe, o czym świadczy wyrażenie „proces historyczny nie 
do powstrzymania” (nezadrživ istorijski proces). Jeśli wymienione wyrażenia w ja-
kiś sposób powielają potoczną wiedzę o świecie (a taka teza stanowi jądro badań 
językowego obrazu świata29), to panuje w tej kwestii sprzeczność epistemologicz-
na: z jednej strony, historia pędzi ze swoją własną nieskrępowaną żywiołowością, 
z drugiej zaś − możemy mieć na ten bieg zdarzeń jakiś wpływ.

Widać więc, że zdarzenia przeszłe konceptualizujemy również za pomocą 
metafory „dzieje przeszłe to podróż”. Ruch (i metafora podróży) jest zatem jedną 
z głównych cech naszego myślenia o przeszłości, o czym zresztą świadczy wybór 
narracyjnej formy podawczej, odpowiadającej czasowemu rozumieniu zdarzeń. 
Historia – a ściślej: jej główne tematy tekstowe – zawsze „zmierza” bowiem w ja-
kimś kierunku, a ruch taki ma w swojej istocie charakter „odwzorowania ikonicz-
nego” (Tabakowska 2003: 114).

W syntezach, podobnie jak we wszystkich innych książkach historycznych, 
personifikacja narodu lub państwa jest nieodzowna dla prowadzonej narracji. 
Temat główny i tematy poboczne są ujmowane w kategoriach ludzkich: „naród 
w yb r a ł  księcia” (narod [je] i z a b r a o  kneza); „naród p o w s t a ł” (narod s e  d i-
g a o  na ustanak); „Chorwacja s t r a c i ł a” (Hrvatska j e  i z g u b i l a ) ; „Chorwa-
cja z d o b y ł a”  (Hrvatska j e  s t e k l a ) ; „Naród chorwacki p r z e s z e d ł  przez 
cztery organizacje państwowe” (Hrvatski j e  narod p r o š a o  kroz četiri državne 
tvorbe); „społeczeństwo chorwackie w k r o c z y ł o  w...” (hrvatsko društvo j e  z a-
k o r a č i l o  prema), „[...] b y ł o  r o z d a r t e  między lewym a prawym” [...] b i l o 
j e  r a z a p e t o  između desnog i lijevog), „Serbia p ł a c i  Turcji daninę” (Srbija 
p l a ć a  danak Turskoj), „Serbia m a  jaką-taką konstytucję” (Srbija i m a  neka-
kav ustav), „Serbia w c h o d z i  rozdarta” (Srbija u l a z i  rascepljena), „Serbia 
w p a d ł a  pod wpływy” (Srbija j e  p a l a  pod uticaj), „naród serbski z o s t a ł 
s k a z a n y  na zniszczenie” (srpski narod j e  i z l o ž e n  uništenju), „naród serbski 
w a l c z y” (srpski narod s e  b o r i) i tak dalej. Postrzegamy zatem grupy społeczne 
w kategoriach ujednoliconych i spersonifikowanych figur. Dzięki personifikacji 
byt substytuowany, w tym przypadku naród, staje się bliższy odbiorcy, jest bar-
dziej dlań przystępny. Zaczyna funkcjonować jako swego rodzaju superbohater 
mający swoją osobowość i mentalność, charakteryzuje go procesualność, zmien-
ność stanów, jest więc obiektem interesującym, gdyż „postać, która zupełnie się 
nie zmienia, jest zasadniczo obiektem statycznym i wkrótce zaczyna nas nużyć” 
(Stockwell 2006 [2002]: 27).

29 Zob. Bartmiński: 1993, 2001, 2006; Grzegorczykowa: 1999.
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Z punktu widzenia aksjologii istotną rolę odgrywają w tekstach również tak 
zwane orientacyjne metafory pojęciowe, wyrażane przez opozycje: GÓRA–DÓŁ 
czy PRZÓD–TYŁ. Pierwsza opozycja występuje na wielu poziomach analizowa-
nych tekstów, a najlepiej oddają ją następujące znaki: „rozwój/wzrost” (uspon), 
„upadek” (slom, pad), „szczyt” (vrhunac), „wspiąć się” (popeti se), „upadać” (pa-
dati), „wzrastać” (rasti) i tak dalej. Powstaje więc metafora „PANOWANIE TO 
GÓRA” i, zgodnie z logiką, „DÓŁ – BYCIE POD PANOWANIEM” („być pod 
zwierzchnią władzą Bizancjum” [biti p o d  vrhovnim gospodstvom Bizanta], 
„być p o d  Wenecją” [biti p o d  Mlecima], „w p a d a ć  p o d  panowanie tureckie” 
[po t p a d a t i  p o d  Tursku], dosł. „w p a d ać p o d  zależność” [up a d a t i  p o d 
zavisnost] itd.). Co więcej, metafora spadania, opadania czy podporządkowania 
będzie oznaczała zmianę stanu – na ogół negatywnie ocenianą zależność wobec 
kogoś/czegoś (zob. „p o d danie się papieskiej jurysdykcji” [p o d vrgavanje papinoj 
jurisdikciji], „u p a d e k  Macedonii p o d  zwierzchność Turecką” [p a d  Makedo-
nije p o d  Turke], „upadek Serbii [op a d a n j e  Srbije]”, „u p a d e k  Dalmacji p o d 
zwierzchność osmańską” [p a d  Dalmacije p o d  osmansku vlast]).

Skoro można znaleźć się POD czymś, można równie dobrze próbować tę sy-
tuację zmienić, to jest przesunąć się NAD. Znak ustanak (pol. powstanie, ang. 
uprising) jest metaforą pojęciową, w której presuponuje się, że BYCIE NAD jest 
czymś pożądanym, czymś, do czego należy dążyć. Powstanie to więc – jak w zna-
czeniu dosłownym – podniesienie się z pozycji niskiej  do pozycji wysokiej. 
To, co przysługuje bytom ożywionym, zwłaszcza człowiekowi, jest tutaj – po-
nownie za sprawą metafory ontologicznej – przeniesione w domenę bytów nie-
fizykalnych. Narody, podobnie jak ludzie, mogą więc świadomie decydować się 
na powstanie. Ów znak ma w języku serbskim silne konotacje mitotwórcze, 
podobnie jak w języku polskim. W języku chorwackiej historiografii termin ów 
wprawdzie się pojawia, czasem nawet dość często, ale tym różni się od serbskiego, 
że nie wyspecjalizował się w nazywaniu jakichś konkretnych zrywów niepodle-
głościowych, lecz służy jako nazwa ogólna, z którą konkurują inne, bardziej na-
cechowane: buna czy pobuna (w przypadku serbskim specjalizacja znaku wyni-
ka zapewne z łączenia go z konkretnymi zdarzeniami w XIX wieku, czyli z I i II 
powstaniem), dlatego zapewne w chorwackim nie przypisuje mu się aż tak sil-
nych emocjonalnych konotacji. Można więc powiedzieć, że w języku serbskim 
słowo to – to samo słowo! – pełni niemal funkcję nazwy własnej, podczas gdy 
w chorwackiej – nazwy pospolitej. A nie jest to fakt bez znaczenia. Przypomnij-
my bowiem, że nazwom pospolitym i własnym przypisuje się odmienną logikę. 
Podczas gdy imię własne ma niejako wynikać z samej istoty desygnatu, tak imię 
pospolite ma charakter konwencjonalny i niejednoznaczny. To właśnie imionom 
własnym przypisują Uspienski i Łotman szczególne znaczenie w kształtowaniu 
świadomości mitologicznej (Uspienski 1998: 63–80). Obecność wyrazu o tym sa-
mym źródłosłowie – od czasownika ustati – kultura chorwacka zawdzięcza jed-
nak zupełnie innym okolicznościom: organizacji faszystowskiej powstałej przed 
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II wojną światową (Ustaša). Również celem ustaszy było, jak sama nazwa wska-
zuje, powstanie przeciwko Jugosławii i Serbii oraz stworzenie niepodległego 
państwa chorwackiego. Faszystowski charakter tego państwa i metody stosowane 
przez reżim totalitarny sprawiły, że słowo to i wszystkie jego derywaty nabyły do-
datkowych znaczeń: negatywnych dla adresatów serbskich i, w zależności od wy-
znawanej ideologii, negatywnych lub pozytywnych dla adresatów chorwackich. 
Widać teraz, jak potężna jest siła kontekstu językowego i pozajęzykowego: słowa 
utworzone za pomocą tych samych metod derywacyjnych, choć z innym sufiksem 
o tej samej funkcji, mogą mieć zupełnie odmienne znaczenia i zajmować zupełnie 
inne miejsce w systemie semantycznym. Świadczy o tym para usta-nik i usta-ša.

Istotną właściwością omawianych tekstów jest również orientacja horyzontal-
na, którą wyraża najczęsciej para (is)pred – poslije (nakon). Coś, co znajduje 
się przed jest na ogół uznawane za lepsze; coś, co znajduje się po – za gorsze. 
Stąd na przykład częste znaki typu „posuwać naprzód” (unapr(ij)editi [napredo-
vanje]) czy „pozostawania w tyle, cofanie się” (nazadovanje), „zacofanie” (zaost-
ajanje, [ew. natražnjački]), „zrobić krok w tył” (otići korakom unazad), a także 
wyrażenia typu „postępowa młodzież” (napredna omladina), „siły postępowe/
przodownicze” (napredne snage), „postępowe idee” (napredne ideje), „wzrost go-
spodarczy” (gospodarski napredak)30, „postępowe tendencje europejskie” (napred-
na europska strujanja). Często używa się również wyrażeń z przydawką vodeći np. 
„elity przewodnie” (vodeća elita), „przewodnia klasa społeczna” (vodeća klasa) 
czy „wiodący politycy” (vodeći političari), które wpisują się w ten właśnie transfer 
metaforyczny. „Wiodący” czy „przewodni” to tyle co będący z przodu, na prze-
dzie, a więc uznawany za najważniejszy lub jeden z najważniejszych.

Sytuację kryzysową można określić mianem (političko) vrenje, z kolei kryzys 
da się pokonać „przepływając” go (prebroditi krizu). Niektóre koncepcje zaś uj-
muje się w kategoriach „dojrzewania” (sazr(ij)evanje lub derywat z innym pre-
fiksem dozr(ij)evanje: situacija je počela dovrijevati, narod je sazr(ij)evao). Takie 
ujęcie umożliwia mówienie o procesach historycznych w kategoriach aksjolo-
gicznych: rozwoju pewnych koncepcji czy grup narodowych. Jeśli coś dojrzewa, 
to po pierwsze znaczy, że mamy do czynienia z procesem ukierunkowanym na 
jakiś pozytywnie oceniany cel, zgodnie z przekonaniem naszej cywilizacji, że to, 
co bardziej dojrzałe, jest po prostu lepsze (kategoria niedojrzałości, zaproponowa-
na przez Witolda Gombrowicza jako artystyczny akt sprzeciwu wobec zastygłych 
modeli myślenia, niewiele w tej kwestii zmieniła). Po drugie, dojrzewanie impli-
kuje założenie istnienia pewnej wzorcowości procesu; jeśli ktoś/coś jest dojrzały/
dojrzałe, to znaczy, że – niczym roślina – przeszedł/przeszło pewien powtarzalny 
i standardowy proces. W tekstach historycznych często mówi się więc o narodzie, 
że „osiągnął swój normalny poziom/pułap” („osiągnął swój normalny rozwój”) 
lub że panują w nim „normalne stosunki”. Najczęściej ma się wówczas na myśli 

30 W tym konkretnym przypadku polszczyzna wykorzystuje metaforę GÓRA, nie PRZÓD.
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osiągnięcie świadomości narodowej, a w ślad za tym także – politycznej. Jest to 
warunek sine qua non osiągnięcia niepodległości.

Osobliwy rodzaj metaforyzacji stanowi w języku historiografii (nie tylko w ję-
zyku omawianej tu syntezy dziejów narodu) nagminne stosowanie konceptuali-
zacji walki – czy to walki rozumianej dosłownie (walka na jakimś konkretnym 
polu bitwy), czy umownie, metaforycznie, zgodnie z metaforą odnotowaną przez 
Lakoffa i Johnsona „SPÓR TO WOJNA”: walka o niepodległość, walka o prawa, 
walka o ideały i tak dalej. Historia narodowa jest w przeważającej części histo-
rią wojen, walk, bitew, pokojów, rozejmów i porozumień. Nie prowadzono dotąd 
psychologicznych badań na ten temat, ale można intuicyjnie założyć, że uczący się 
na wszystkich poziomach edukacji zapamiętują raczej wojny i konflikty (w tym 
wielkie bitwy pełniące funkcje mitologizujące) niż czasy pokoju, rozwój gospo-
darczy czy zdarzenia kulturalne. Już sam wzorzec gatunkowy syntezy dziejów na-
rodu – zwłaszcza zaś hierarchiczna budowa tekstu – demaskuje zresztą takie zało-
żenie. We  w s z y s t k i c h  analizowanych książkach organizacja przekazywanych 
informacji biegnie od wiadomości ogólnopolitycznych (w tym ciągłych sporów 
i wojen), w następnej kolejności społecznych, kultura zaś – czy to materialna, czy 
duchowa – zawsze zajmuje ostatnie miejsce w rozdziałach poświęconych oma-
wianym epokom i jest dość często rękojmią dla uprawianej polityki (o pisarskich 
osiągnięciach wspomina się na ogół wtedy, kiedy dotyczą one ruchów narodo-
twórczych lub koncepcji ideologicznych). Przypomnijmy, że kolejność – rozu-
miana jako porządek ikoniczny – odzwierciedla hierarchię ważności: to, co poja-
wia się jako pierwsze, jest uznawane za najważniejsze.

Nie dziwi zatem, że jednym z najważniejszych znaków wykorzystywanych 
przez syntezy dziejów narodu jest czasownik boriti se i jego nominalizacja borba. 
W rzeczy samej, rozwój historyczny Chorwatów i Serbów – a także każdego in-
nego narodu europejskiego (i zapewne nie tylko europejskiego) – jest konceptua-
lizowany przez ciągłe walki, których ostateczny cel stanowi osiągnięcie wolności, 
autonomii czy niepodległości. Takie wyobrażenie ucieleśnia się za sprawą rozma-
itych, już w tej chwili szablonowych wyrażeń językowych: „walka wyzwoleńcza” 
(oslobodilačka borba), „walka narodowa/narodu” (nacionalna borba) [hrvatskog, 
srpskog naroda, jugoslavenskih/jugoslovenskih naroda, jugoslavenskog/jugosloven-
skog naroda], „walka o integralność Chorwacji” (borba za cjelovitost Hrvatske), 
„walka przeciwko węgierskiemu nacjonalizmowi/walka z węgierskim nacjona-
lizmem” (borba protiv mađarskog nacionalizma), „walka o autonomię” (borba za 
autonomiju), „walka o wolność” (borba za slobodu), „walka o podstawy wolności 
obywatelskich” (borba za temelje građanske slobode), „walka o niepodległość” 
(borba za samostalnost), „walka o prawa” (borba za prava), „walka o język” (borba 
za jezik), „walka o przetrwanie” (borba za opstanak), „walka klasowa” (klasna bor-
ba), „walka o przestrzeń życiową narodu chorwackiego” (borba za životni prostor 
hrvatskog naroda). Można więc „prowadzić walki o…” (voditi borbe o/za), moż-
na „polec w walce” (pasti u borbi), walki mogą być (i na ogół są) „zapalczywe” 
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(žestoke), „ciężkie” (teške), „nieprzerwane” (neprekidne), „bohaterskie” (junačke), 
„heroiczne” (herojske), „beznadziejne” (beznadne), „konieczne” (potrebne), „nieu-
niknione” [neizb(j)ežne], „długotwałe” (dugoročne), „krwawe” (krvave), „zacięte” 
(ogorčene) i tak dalej.

Można chyba nawet mówić o swoistej metaforze w skali makro − „historia to 
wojna”. W analizowanych tekstach pojawia się wiele znaków konceptualizujących 
zdarzenia przeszłe jako zdarzenia wojenne, zarówno w sensie dosłownym, jak 
i figuratywnym. Oto kilka najważniejszych: „szturmować/atakować” (navaljivati/
navaliti), „napaść/napadać napasti/napadati, niszczyć/zniszczyć” (razarati/razori-
ti), „zajmować/zająć” (zauzimati/zauzeti), „przepędzać/przepędzić” (protjerivati/
protjerati), „zdobywać/zdobyć” (osvajati/osvojiti), „ujarzmić/podbić” (pokoriti), 
„przedzierać/przedrzeć” (probijati/probiti), „pokonywać/pokonać” (poražavati/
poraziti) [bardziej administracyjne nanostiti/nanijeti poraze], a także wyraże-
nia „być w oblężeniu” (biti u opsadi), „przedarcie się” (prodor), „opór” (otpor), 
„wymusić pokój” (natjerati na mir), „oczyścić z Turków” (očistiti od Turaka), „uto-
pić we krwi” (ugušiti u krvi), „wypaść z gry” (ispasti iz igre), „(najtańsze) mięso 
armatnie” [(najjeftinije) topovsko meso], „stawiać opór” (pružati otpor), „ponieść 
wielkie straty” (pretrpjeti goleme gubitke), „przechodzić z rąk do rąk” (prelaziti iz 
jednih ruku u druge), „zawierać pokój” (zaključiti mir), „zawiązać spisek” (skovati 
zavjeru), „złożyć przysięgę wierności” (položiti zakletvu vjernosti), „odwołać się 
do odpowiedzialności” (pozvati na odgovornost), „wykopać rów między” (iskopati 
jaz imeđu nekoga), „kruszyć kopie” (lomiti koplja).

Syntezy dziejów narodu petryfikują przekonanie o konieczności walki, co wy-
nika z samej semantyki pojęcia „ojczyzna”. Zdaniem Anny Wierzbickiej pojęcie to 
ma charakter etyczny i implikuje szereg „obowiązków” nakładanych na lojalnych 
członków narodu (Wierzbicka 2007: 311–355). Do podobnych wniosków docho-
dzi Jerzy Bartmiński (zob. Bartmiński 1993). Istotne jednak jest i to, że walka ma 
na ogół charakter o b r o n n y  (i, doprawdy, trudno sobie wyobrazić, aby w tym ga-
tunku uznano jakąkolwiek walkę prowadzoną przez „nas” za ekspansywną). Woj-
ny są więc na ogół konceptualizowane przez wyrażenia typu „obronne” (obrambe-
na/odbrambena borba), „sprawiedliwe” (pravedna borba), „wyzwoleńcze” (oslobo-
dilačka borba, narodnooslobodilačka borba, w tym mitologem partyzantki – NOB). 
Obok leksemu borba pojawiają się także wyrazy bliskoznaczne, np. rat, bitka. 

5.7. ZNAKI WIZUALNE A ZNAKI WERBALNE 

Ścierające się w syntezie dziejów narodu język nauki i język popularyzacji 
nauki w równym stopniu, choć na różne sposoby, wykorzystują tak zwane kody 
ikoniczne (termin ten – choć rozmyty – przyjął w swoich badaniach Stanisław 
Gajda), zwane tutaj w i z u a l n y m i  (zob. przypis 2 na s. 43). Za kody wizualne 
w tekście pisanym (w mowie możemy bowiem mieć jeszcze do czynienia z komu-
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nikacją niewerbalną, np. z gestami) uznamy wszystkie środki znakowe niebędą-
ce elementami kodu werbalnego, czyli języka słownego. Będziemy jednak o nich 
mówić jako o z n a k a c h  wizualnych, nie zaś o kodach (termin „kod” ma w tym 
opracowaniu jasno sprecyzowane znaczenie). Mogą to być fotografie, obrazy, wy-
kresy, tabele, diagramy, mapy, schematy i inne. Zarówno naukowiec, jak i pub-
licysta – choć swoje teksty upubliczniają w odmiennych domenach komunika-
cyjnych – posługują się tego rodzaju narzędziami semiotycznymi. Ich celem jest 
najczęściej wyjaśnienie pewnego zjawiska za pomocą obrazów, a więc znaków in-
nych niż werbalne. Istnieją bowiem zjawiska, które za pomocą znaków wizualnych 
łatwiej opisać. Na przykład przywykliśmy do skonwencjonalizowanego mówienia 
o relacjach rodzinnych w kategoriach tak zwanych drzew genealogicznych, wszel-
kie typologie i kategoryzacje – również na przykład układy syntagmatyczne a la 
Noam Chomsky – ujmujemy w odpowiednio uporządkowane drzewka (skądinąd 
słowo „drzewo” jest niezwykle trafną metaforą). We współczesnej prasie, która 
coraz bardziej opiera się na przekazie obrazowym (popadając tym samym w oczy-
wistą przesadę), a mniej na werbalnym, aż trudno sobie wyobrazić obszerniejszy 
komunikat bez towarzyszącego mu jakiegokolwiek znaku wizualnego. Reportaż 
będzie na ogół opatrzony fotografią z miejsca relacjonowanych zdarzeń lub mapą, 
tekst publicystyczny (w zależności od tematyki) – fotografią lub wykresem po-
kazującym procentowe wartości poparcia społecznego lub dane ekonomiczne, 
felieton – fotografią publicysty i tak dalej. Odbiorcy rzadko zastanawiają się nad 
perswazyjną stroną tych obrazów, a przecież są one na ogół odpowiednio i świa-
domie dobierane, aby mogły osiągnąć pewien – nazwijmy go, posługując się ter-
minami oksfordzkiej szkoły pragmatycznej – cel perlokucyjny.

Nie wchodząc nazbyt głęboko w problematykę związku znaków werbalnych 
i wizualnych (zob. Eco 2009 [1976]; Tabakowska 2003), uznajmy, że nie można 
ich analizować w oderwaniu od siebie, gdyż na wielu poziomach krzyżują się 
z sobą, i w każdym komunikacie wzajemnie nasycają się znaczeniami. Relacja 
owego „nasycania” bywa wieloraka. Znaki wizualne mogą bowiem autoryzować 
i intensyfikować treści zawarte w znakach słownych, mogą je osłabiać, ale równie 
dobrze mogą stać z nimi w sprzeczności.

Omawiane tutaj książki bez wyjątku używają znaków wizualnych, jedne częściej, 
inne rzadziej. W większości pojawiają się rozmaite mapy historyczne, drzewa gene-
alogiczne, ikonografia narodowa, w tym heraldyczna, wykresy statystyczne, obra-
zy malarskie i rzeźby (z okresów starszych) oraz fotografie (z okresów nowszych) 
obrazujące ważne dla kultury postacie, zdarzenia i zabytki kultury materialnej.

Mapy historyczne mają na celu z o b r a z o w a n i e, to jest przestrzenne usy-
tuowanie granic politycznych, a także ich ewolucji. Poza tą ściśle desygnacyjną 
właściwością mapy oferują odbiorcom niezwykle rozbudowany system przepla-
tających się konotacji. Mogą na przykład konotować potęgę danego państwa czy 
władcy. Gdy odbiorca dekoduje tekst, dajmy na to z NISN, dotyczący XIV-wiecz-
nego państwa serbskiego i gdy poza przekazem werbalnym natrafia na mapę ce-
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Rysunek 1. Mapa państwa cara Duszana NISN: 40 (za zgodą wydawnictwa Edi-
tions l’Age d’Homme) 
Źródło: NISN: 40.
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sarstwa Duszana (NISN: 40), wówczas odbiór tego przekazu zostaje wzbogacony 
wartością konotowaną, którą można zapisać w postaci sądu: „Serbia za czasów 
Duszana była potęgą”. 

Czytelnik widzi na mapie (zob. rys. 1), że granice tego państwa obejmowa-
ły części współczesnej Grecji, Albanii, Macedonii, Bośni i Chorwacji, a ponadto 
że sam władca legitymował się tytułem cara Srbljem i Grkom. Ogólnie entuzja-
styczny ton komunikatu w tej książce, noszący znamiona panegiryku czy mowy 
pochwalnej, skonfrontowany z rzeczoną mapą, eksponuje pozytywne wartości 
semantyczne znaku car Dušan i znaków z nim związanych (typu: Dušanovo car-
stvo31, srednjovekovna država).

Znaki wizualne służą również wyrażaniu explicite posesywności względem 
innych kultur, czyli zawłaszczaniu ich tradycji. W literaturze naukowej dość 
dobrze znany jest i opisany sposób, w jaki naukowcy (specjaliści) rekrutujący 
się ze wszystkich narodów byłej Jugosławii spierali się o narodową przynależ-
ność takich czy innych atrybutów historycznych. Najczęściej spory te dotyczyły 
ważnych postaci czy terytoriów (w tej ostatniej kwestii wynikiem sporów były 
również działania zbrojne). Spierano się najczęściej o Ivana Gundulicia, Mavro 
Orbiniego, Ruđera Boškovicia (i całą kulturalną tradycję dubrownicką), o Pe-
tra II Petrovicia Njegoša (i tradycję czarnogórską), o piśmiennictwo Boki Ko-
torskiej, o tradycję Bośni i Hercegowiny, o takich pisarzy współczesnych, jak 
Ivo Andrić, Meša Selimović, Mak Dizdar, Mirko Kovač, Danilo Kiš czy Vladan 
Desnica, naukowców takich jak Nikola Tesla i wielu innych. Nie jest moim ce-
lem odnoszenie się do tej problematyki (zresztą każda z tych postaci wymaga-
łaby osobnej książki), lecz jedynie pokazanie, w jaki sposób są one, na pozio-
mie desygnujących je nośników znaków, przez kody wizualne zawłaszczane.

W NISN trzecią część książki, zatytułowaną „Walki o niepodległość i zjedno-
czenie” (1804−1918), otwiera reprodukcja portretu władyki czarnogórskiego Nje-
goša (zob. rys. 2, s. 100). 

Dzięki takiemu zabiegowi tradycja czarnogórska – symbolizowana przez znak 
wizualny władyki – zostaje wchłonięta do tradycji serbskiej. Fakt, że periodyzację 
tego okresu rozpoczyna rok 1804, a więc pierwsze powstanie serbskie, prowadzi 
do usytuowania obu znaków w tym samym porządku tematycznym, a w ślad za 
tym znak „Czarnogóra” i znaki pokrewne zostają uznane za hiponim znaku „Ser-
bia”. W rezultacie takiej korelacji kodów kulturowych zostaje ustanowiona relacja 
semantyczna: „czarnogórski” znaczy tyle co „serbski”. Taki punkt widzenia może 
oczywiście odrzucić każdy czytelnik w akcie dekodowania, ale nie zmienia to fak-
tu, że kodowanie obu znaków w tej książce, i w wielu innych pozycjach serbskich, 
przebiega w ten właśnie sposób.

31 Wyrażenie to funkcjonuje również, zwłaszcza w obiegu nienaukowym, jako Carstvo Dušanovo, 
ale – za sprawą inwersji – ma wówczas konotację dawności, a w ślad za tym generuje dodatkowe zna-
czenia mitologizujące.
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Podobnie formułowana jest dyspozycja generująca semiozę znaku Dubrovnik 
i znaków jemu pokrewnych. Za przykład niech posłuży rozdział Dubrovačka re-
publika, w którym omawia się dzieje miasta, tak jakby niewątpliwie przynależały 
do kultury serbskiej. 

Na pierwszej stronie tego fragmentu tekstu odnajdujemy reprodukcję lito-
grafii, która przedstawia kupca dubrownickiego (zob. rys. 3, s. 101), podobnie 
na kolejnej stronie odnajduje czytelnik wizerunek Ruđera Boškovicia – słynnego 
przedstawiciela dubrownickiej nauki. Taka budowa rozdziału, a także analizowa-
ne w innym miejscu fragmenty języka słownego presuponują, że – podobnie jak 
w przypadku Czarnogóry – także znak „Dubrownik”, a w ślad za tym jego desyg-
nat, stają się elementem szerszej kultury serbskiej.

Dość oczywistą funkcję w konstruowaniu semantyki dyskursu pełnią obra-
zy − dzieła malarskie i fotografie. Fakt umieszczenia reprodukcji obrazu jakiegoś 
działacza społecznego czy polityka, a nieumieszczenia innego (lub umieszczenie 

Rysunek 2. Strona otwierająca nowy rozdział książki – rycina przedstawia czarnogórskie-
go władykę Petra II Petrovicia Njegoša (za zgodą wydawnictwa Editions l’Age d’Homme)
Źródło: NISN: 134.
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Rysunek 3. Republika Dubrownicka i rycina dubrownickiego kupca (za zgodą wydawni-
ctwa Editions l’Age d’Homme)
Źródło: NISN: 213.
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pewnej fotografii w bardziej strategicznym miejscu) zdradza na ogół postawę 
światopoglądową nadawcy komunikatu, a także wpływa na semiozę składających 
się nań znaków − zarówno werbalnych, jak i wizualnych.

I tak na przykład chorwackie historiografie – bez wyjątku – nie wykorzystują 
wizerunku Vuka Stefanovicia Karadžicia, który przecież przed rokiem 1990 ucho-
dził za postać istotną dla kodyfikacji języka chorwackiego. Owszem, chorwackie 
językoznawstwo, wraz z postępującym kryzysem państwa jugosłowiańskiego, 
stopniowo kwestionowało jego rolę w procesie standaryzacji tego języka, ale nie 
zmienia to faktu, że Vuk i jego koncepcje były, także dla rozwoju kultury chorwa-
ckiej, zjawiskiem w swoim czasie niebłahym32. Dodajmy również, że serbski etno-
graf jest w werbalnych kodach chorwackich niemal zawsze opatrzony negatyw-
nym znakiem wartości. Z kolei większość serbskich syntez – z wyjątkiem książki 
NISN, wzbogaconej różnorodnym materiałem fotograficznym – unika obrazu bi-
skupa Strossmayera, postaci, której ideologia jugosłowiańska przypisała niezwy-
kle doniosłą rolę (nawiasem mówiąc, zaskakująca jest absencja tego duchownego 
pod jakąkolwiek postacią – czy to werbalną, czy wizualną – w książce Ćirkovicia). 
Z kolei we wszystkich monografiach serbskich eksponuje się najbardziej kompro-
mitujące fotografie Ante Pavelicia (reprezentanta Chorwatów), na przykład pod-
czas spotkania z Hitlerem. Dodajmy, że z chorwackich autorów tę fotografię po-
kazuje jedynie Ivo Goldstein; pozostali historycy albo wybierają zdjęcia bardziej 
neutralne, albo w ogóle ich nie pokazują. Za symptomatyczne można uznać, że 
trzytomowa PH, omawiając NDH, w ogóle nie dostarcza obrazu wodza, co wię-
cej, na 40 bez mała stronach pojawia się tylko jedna fotografia (oprócz Pavelicia, 
brakuje też fotografii kardynała Alojzija Stepinca, Dido Kvaternika, obozów kon-
centracyjnych).

W IJ mamy do czynienia z osobliwym, gdyż dzisiaj już anachronicznym, spo-
sobem wykorzystania znaków wizualnych. Jest to książka, przypomnijmy, o naj-
bardziej projugosłowiańskiej wymowie ze wszystkich analizowanych tu syntez. 
Na jednej stronie (zob. IJ: 246) znajdują się fotografie różnych postaci z życia na-
rodów południowosłowiańskich XIX wieku: Ljudevit Gaj, ban Josip Jelačić, Vuk 
Karadžić, France Prešeren, a także faksymile Načertanija Iliji Garašanina oraz 
pierwszego wydania „Danicy” w dialekcie kajkawskim. Jeśli potraktujemy je jako 
nośniki treści kulturowych, zauważymy, że autorzy − za sprawą odpowiedniej 
kombinacji znaków wizualnych, a także ich korelacji ze znakami werbalnymi − 
budują ujednolicone, to jest wspólne jugosłowiańskie imaginarium symboliczne. 
Dochodzi tutaj do amalgamacji znaczeń konotacyjnych przywoływanych przez 
oba rodzaje nośników znaków. Na obu poziomach buduje się bowiem pozytywną 

32 Jako przykład odnotujmy fakt, że jeszcze w roku 1992, a więc już po formalnym rozpadzie Ju-
gosławii, czołowy chorwacki filolog, Radoslav Katičić, jeden z rozdziałów swojej książki poświęca 
Karadžiciowi: Vuk Stefanović Karadžić i književni jezik Hrvata (Katičić 1992: 328−340). Nawiasem 
mówiąc, w tej publikacji znajdują się także teksty poświęcone innym kontynuatorom polityki Vuka 
w Chorwacji, np. Đuro Daničiciowi.
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aksjologię wszystkich tych znaków, czytelnik zaś dekoduje, że przynależą one 
do t e g o  s a m e g o  p o r z ą d k u, co w przypadku owych postaci sprowadza 
się w istocie do uznania ich za reprezentantów t e g o  s a m e g o  ś w i a t o p o -
g l ąd u  – ideologii zjednoczenia Słowian Południowych. Dochodzi więc tutaj, na 
pewnym poziomie znaczeniowym, do ich zauważalnej synonimizacji: wszystkie 
konotują bowiem zjednoczenie Jugosławii. Jest to jednak strategia odosobnio-
na. Odnotujmy, że historiografia po roku 1990, a także niektóre pozycje sprzed 
rozpadu Jugosławii, skutecznie doprowadziły do ich d e s y n o n i m i z a c j i. 
W chorwackiej historiografii dokument Garašanina czy działania wspominane-
go już Vuka uznano za przejaw polityki wielkoserbskiej, w serbskiej zaś to samo 
uczyniono z Gajem czy Jelačiciem. W tekstach chorwackich serbskie znaki zaczęły 
konotować wyłącznie wartości semantyczne przynależące do kultury serbskiej 
(i przeciwstawione chorwackim) i analogicznie, w tekstach serbskich symbole 
chorwackie zaczęły konotować wyłącznie wartości chorwackie. Za sprawą takich 
zabiegów szeregi tych znaków – pełniących w IJ funkcję synonimów – stały się an-
tonimami. Mówiąc semiotycznie, w obrębie jednego kodu ujmowano je w jednym 
lub zbieżnym polu semantycznym, w obrębie kodu drugiego – w polu sprzecznym 
czy wręcz wykluczającym się, o czym przekonaliśmy się w badaniach dyskursów 
(zob. Czerwiński 2012a).

We wszystkich analizowanych książkach chorwackich i serbskich znaki wizu-
alne stanowią istotny element pejzażu semiotycznego. Wyjątkiem jest tutaj praca 
Keršovaniego, w której jedynym przejawem strategii tego rodzaju jest umieszcze-
nie kilku zaledwie obrazów na początku książki. Na obwolucie znajduje się foto-
grafia dzieła Ivana Meštrovicia Domagojevi strijelci, zaś na wewnętrznych stro-
nach zdobienie z wczesnochorwackiej bazyliki w miejscowości Gornji Koljani. 
Z kolei na stronie otwierającej znajduje się fotografia autora, a nad nią chorwacki 
herb. Warto przypomnieć, że książka tego historyka została wydana w 1971 roku, 
a więc w okresie odwilżowym, zwanym „chorwacką wiosną”. Wydaje się, że tak 
jednoznaczne wykorzystanie symboliki narodowej, zwłaszcza herbu z szachowni-
cą (a przecież szachownicę – w niektórych sytuacjach – traktowano po II wojnie 
światowej jako symbol ustaszowski), możliwe było również dlatego, że nieżyjący 
w momencie publikacji autor zginął z rąk faszystów i jako zdeklarowany komuni-
sta propaguje w swej książce ideologię lewicową. Kontaminacja herbu (symbolu 
Chorwacji) i kodu komunistycznego była przed rozpadem Jugosławii zjawiskiem 
dość powszechnym, o ile nie przekraczało się delikatnej granicy strzeżonej przez 
instytucje kontrolne (w Jugosławii cenzura miała innych charakter niż w Polsce); 
dopiero od lat 90. wielu autorów podjęło próbę ich przeciwstawienia, o czym była 
mowa w innym miejscu (zob. Czerwiński 2012a).

W pozostałych pracach najczęściej umieszczane są fotografie i reprodukcje 
dzieł kultury materialnej (malarstwa, rzeźby, zabytków piśmiennictwa), znacznie 
rzadziej tabele z danymi statystycznymi. Kody wizualne na ogół egzemplifikują 
treści komunikowane przez kod werbalny, ale niemal zawsze tę treść – w taki czy 
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Rysunek 4. Obraz O. Ivekovicia „Śmierć Petra Svačicia” w książce T. Macana (za zgodą 
wydawnictwa Školska Knjiga z Zagrzebia)
Źródło: Macan 1971: 40.
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inny sposób – wzbogacają. Aby pokazać, w jaki sposób się to dokonuje, spróbuj-
my dla przykładu zobrazować dwa przypadki wykorzystania kodów wizualnych 
w celach perswazyjnych – jeden chorwacki, drugi serbski.

W książce Trpimira Macana często pojawiają się fotografie ważnych dzieł 
malarskich okresu historyzmu (Koronacja króla Zvonimira, Pacta conventa) oraz 
rzeźb (Grgur Ninski, Chorwacki król Tomislav). Wpływają one na semiozę znaków 
werbalnych, ponieważ narzucają czytelnikowi wizję historyczną skodyfikowaną 
za sprawą XIX-wiecznych i wczesno-XX-wiecznych kodów historycystycznych. 
Weźmy na przykład następujący fragment tekstu: 

W celu zachowania swojej niezawisłości Chorwaci skupili się wokół wybranego króla Pe-
tra, który jest znany jako Petar Svačić (1093−1097). Petar rezydował w Kninie i wygnawszy 
Almosa, zdołał zjednoczyć Chorwację do Dravy. Odnowiona i zjednoczona Chorwacja nie 
cieszyła się jednak długim życiem.

W roku 1097 do Chorwacji wtargnął następca Władysława, Koloman (1095−1116). Poko-
nał on chorwackie wojsko na górze Gvozd. W walce poległ również król Petar, więc na jego 
pamiątkę górę tę nazywa się dzisiaj Piotrową Górą. Koloman pomyślnie przedarł się do 
morza, zajął Biograd i w 1098 zawarł porozumienie z Wenecjanami. Tym samym odstąpił 
im terytoria na przymorzu chorwackim.

Niepodległościowe dążenia Chorwatów ujawniły się po dotkliwej porażce Węgrów w Gali-
cji (1099). Chorwaci wykorzystali ten fakt i wyparli Węgrów z Chorwacji. Po tych zdarze-
niach Koloman zrezygnował ze zdobywania Chorwacji siłą, ponieważ zdał sobie sprawę, 
że w taki sposób nie uda mu się zapewnić trwałej władzy. Z tego powodu w 1102 roku 
porozumiał się z najważniejszymi chorwackimi możnowładcami (Macan: 40). 

Ów passus znajduje się pod reprodukcją obrazu Ottona Ivekovicia Smrt Pe-
tra Svačića (zob. rys. 4, s. 104). Konfrontacja obrazu z tekstem języka słowne-
go (trzeba dodać, że oba są realizacjami odmiennie zorganizowanych, ale tutaj 
współwystępujących systemów semiotycznych) nasyca semiozę znaków komuni-
katu językowego. Zwróćmy uwagę, że ów komunikat jest zbudowany na podsta-
wie wyeksponowanego antonimu semantycznego: „my” – Chorwaci (król Petar) 
i „oni” – Węgrzy. Co więcej, dychotomia ta nosi znamiona podziału aksjologicz-
nego: „nam” się przypisuje cechy pozytywne (co wyrażają następujące wyrażenia: 
„zachowanie niezawisłości”, „wybrany król”, „zjednoczenie Chorwacji”, „odno-
wiona integralna Chorwacja”), „im” zaś – negatywne („Chorwację najechał Kolo-
man”, „pokonał wojsko chorwackie”, „dotarł do morza”, „podpisał porozumienie 
z Wenecjanami”, „nadał im posiadłości na Przymorzu Chorwackim”). Obecność 
nacechowanego dramatyzmem obrazu przedstawiającego śmierć króla dodatko-
wo wzmacnia wiktymologiczny charakter kategorii „my”. Współwystępowanie 
obu kodów semiotycznych powoduje, że odbiorca za pomocą jednego rodzaju 
znaków wzbogaca semiozę znaków systemu drugiego (a taka jest właśnie intencja 
nadawcy). Znaki wizualne wpływają na znaczenie znaków języka słownego, te 
zaś – a raczej semioza całego tekstu – nasycają obraz odpowiednimi dyspozycja-
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mi dotyczącymi założonej interpretacji. Dzięki takiej amalgamacji znaczeń zo-
staje – jeszcze bardziej wyraziście – ustanowiona globalna semioza komunikatu.

Podobnie budowana jest figura wiktymologiczna narodu serbskiego w książce 
Mitrovicia (Mitrović: 254). W centralnej części strony znajduje się najsłynniejsze 
malarskie przedstawienie wielkiej wędrówki Serbów pod koniec wieku XVII, au-
torstwa Paja Jovanovicia (będące dziełem tej samej epoki co obraz Ivekovicia; zob. 
rys. 5). Sam nośnik znaku słownego „Wielka Wędrówka” jest w języku serbskim 
opatrzony wieloma dodatkowymi własnościami konotacyjnymi, w tym znacze-
niami mitologizującymi, które w omawianym przykładzie ulegają aktualizacji. 
Poniższy tekst – umieszczony pod reprodukcją − ilustruje, jakie są to konotacje 
i w jaki sposób dochodzi do ich eksplikacji: 

Owo męczeństwo narodu serbskiego [stradanje srpskog naroda] i jego wysiedlanie [ra-
seljavanje] z południa na północ, rozpacz  pogromów i  śmierci, pozostawienie bez 
przyjaciół  – wszystko to przypomina ogólnonarodowe nieszczęście  z początku X 
wieku doznane ze strony wojsk bułgarskich, przypomina zgubę kosowską z 1389. Jeśli 
w takich nieszczęściach naród zachowa swoje witalne siły, wówczas poszukuje źródła no-
wych sił, poszukuje bodźca do jeszcze bardziej konsekwentnej walki, do nowych dążeń 
i nadziei (Mitrović: 254−255). 

Wszystkie wyróżnione znaki dowodzą, z jakimi relacjami semantycznymi zo-
staje skorelowany znak „Wielkiej Wędrówki”; przypomnijmy jednak dla porząd-
ku, że wszystkie te własności konotacyjne są w nim już wcześniej zakodowane, 
tutaj dochodzi jedynie do ich aktualizacji. Znaki stradanje srpskog naroda, svena-
rodna nesreća, očaj, pogromi i smrt desygnują jeden z głównych mitologemów za-
kodowanych w języku serbskim, taki mianowicie, że Serbowie zawsze cierpią i są 
ofiarami działań – najczęściej przesiedleń lub eksterminacji – ze strony innych 
narodów. Samo znaczenie znaku kosovska pogibija sugeruje, że cierpienia się po-
wtarzają, co semantycznie można ująć w relacji typ-egzemplarz. Co więcej, Ser-

Rys. 5. Paja Jovanović „Wędrówka Serbów” (1900; za zgodą Muzeum Miasta Belgradu)
Źródło: Mitrović 1994: 254.
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bowie są w tej ofierze osamotnieni (znak „bez żadnego przyjaciela”), choć ciągle 
przeciwstawiają się złu (znak „walka”). Obraz, jak widać, przedstawia dzielnych, 
choć sponiewieranych bojowników, którzy udali się w długą i uciążliwą wędrów-
kę. Aby zdać sprawę z istoty kontaminacji obu rodzajów znaków, wyobraźmy so-
bie, że to samo zdarzenie zostałoby opatrzone tytułem „Wielka ucieczka Serbów”. 
Wówczas sens byłby zupełnie inny, ale z punktu widzenia s e r b s k i c h  k o d ó w 
k u l t u r o w y c h  byłby to znak nie do przyjęcia, gdyż zakłócałby zawarte w języku 
serbskim i stanowiące istotny element serbskiej kultury przekonanie, że Serbowie 
to naród dzielnych wojowników, którzy są w każdej chwili gotowi przelać krew 
i oddać życie za swoją otadžbinę. Przypomnijmy, że właśnie świadoma śmierć sta-
ła się jednym z elementów mitu kosowskiego, przywoływanego tutaj jako ogni-
wo tego samego porządku semantycznego, łączące przeszłość z teraźniejszością. 
Trzeba również zauważyć, że powyższy cytat jest niezwykle nacechowany drama-
tyzmem, wzmacnianym również gramatycznymi środkami stylotwórczymi, np. 
anaforą (njegov – njegovo oraz ravni su – ravni su).

Warto także wskazać na mechanizm stygmatyzacji narodu chorwackiego, któ-
ry zostaje uruchomiony dzięki umiejętnemu wykorzystaniu innego znaku wizual-
nego. W NISN, a jest to książka o silnym pierwiastku antychorwackim, napotyka-
my fotografię, na której franciszkanin chrzci serbskich chłopów, a równocześnie 
fotografie demaskujące zbrodniczy reżim NDH (zob. rys. 6 i 7 s. 108 i 109). Czy-
telnik, konfrontując wstrząsające zdjęcia z fragmentami języka słownego (zob. 
„Ofiary zabijano najczęściej kamieniem, siekierą, młotem…” „lub po prostu – 
głodem” „Ustasze konkurowali między sobą w masowym zabijaniu”, „Przez całe 
lata Sawa wyrzucała ludzkie ciała. Niektóre miały wokół szyi pogardliwe »pozdro-
wienia« dla Belgradu”) dekoduje komunikat zgodny z intencją – Chorwaci okrut-
nie traktowali Serbów. Oryginalne fotografie służące jako egzemplifikacja sądów 
kodu werbalnego obrazują – niczym dowody w sprawie – bezmiar okrucieństwa. 
Warto na marginesie dodać, że ów fragment książki wykorzystuje styl zaczerp-
nięty z postępowań czy orzeczeń sądowych. Autor jawi się tutaj jako oskarżyciel 
dostarczający dowodów w sprawie, a fotografie są jednymi z najważniejszych, bo 
nie mogą zostać zakwestionowane.

Na zakończenie trzeba jeszcze powiedzieć kilka słów na temat 12-tomowej Ilu-
strowanej historii Serbów (1991–1994). Jest to jedyna pozycja spośród wszystkich 
opublikowanych po roku 1945, w której to nie kod werbalny, lecz znaki wizualne 
stanowią podstawę prowadzonej narracji (kod werbalny, serbski i – paralelnie – 
angielski, jest swego rodzaju dopełnieniem). Pochodzące z różnych porządków 
obrazy (malarstwo, rzeźba, fotografia, drzewa genealogiczne itd.) same układają 
się w ściśle określony przebieg narracyjny. Jest to jednak przykład odosobniony 
i stanowi wyjątek niepotwierdzający reguły. 
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Rysunek 6. Obóz koncentracyjny w Jasenovcu – fotografie ofiar (za zgodą wydawnic-
twa Editions l’Age d’Homme)
Źródło: NISN: 314.
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Rysunek 7. Fragmenty dotyczące zbrodni ustaszowskich – fotografia przedstawiająca 
spotkanie arcybiskupa Alojzja Stepinca z Ante Paveliciem (za zgodą wydawnictwa Edi-
tions l’Age d’Homme)
Źródło: NISN: 315.
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5.8. INNE GATUNKI W PEJZAŻU SYNTEZ 

W tym rozdziale przyjrzę się wykorzystaniu innych gatunków czy konwencji 
stylistycznych w analizowanych syntezach, zwłaszcza zaś tych nieoczekiwanych 
przez kompetencję językową. Nie jest więc moim celem dostarczenie informacji 
na temat pewnego wspólnego zasobu stylistycznego omawianego gatunku, lecz 
raczej zobrazowanie odstępstw od tego wzorca. Gwoli ścisłości trzeba jednak 
przypomnieć, że żadna z omawianych książek nie reprezentuje (bo nie może!) 
idealnego czy prototypowego egzemplarza syntezy dziejów narodu, lecz jedy-
nie stanowi pewną lepszą lub gorszą realizację tego typu. Przy dogłębnych bada-
niach w każdej z książek można by odnaleźć elementy „obce” temu gatunkowi, 
ale moim celem jest jedynie pokazanie, w jaki sposób dochodzi do radykalnego 
odejścia od presuponowanego przez konwencję wzorca. Rozważę teraz tylko naj-
bardziej wyraziste strategie językowe, wywodzące się z różnych – czasem zupełnie 
zaskakujących odmian gatunkowych. Będę zatem nawiązywał do transakcen-
tacji  (Bachtin 1986: 375), a ściślej mówiąc, do rozmijania się semiozy gatunku 
z semiozą stylu, co może – ale wcale nie musi (zwłaszcza u przeciętnego interlo-
kutora) – prowadzić do konfuzji interpretacyjnej.

W syntezie dziejów narodu pojawiają się n i e o c z e k i w a n e  w tym wzorcu 
gatunkowym zjawiska językowe. Jak widzieliśmy wyżej, w jednym z analizowa-
nych przykładów dotyczących znaków wizualnych okazało się, że autorzy NISN, 
opisując zbrodnie chorwackich faszystów, wykorzystali w swoim dyskursie ele-
menty językowe charakterystyczne dla mowy oskarżycielskiej (zob. NISN: 315). 
Oczekiwania odbiorcze zostają w takiej sytuacji zawiedzione, gdyż nasza kom-
petencja językowa przewiduje dla tego konkretnego gatunku, to jest oskarżenia, 
inny kontekst sytuacyjny: nie książkę historyczną, lecz salę sądową oraz innego 
adresata, to jest sędziego. Ponieważ żaden z tych warunków nie został spełniony, 
a gatunki mowy to „konkretne, względnie trwałe pod względem tematycznym 
i stylistycznym typy wypowiedzi” (Bachtin: 354) oraz „są nam dane w taki sam 
nieomal sposób jak język ojczysty” (Bachtin: 373), odbiorca zostaje skonfronto-
wany z nową, niespodziewaną dotąd sytuacją. Zupełnie tak samo, jakby podczas 
zakupów w sklepie spożywczym ekspedientka zwracała się do nas, realizując wzo-
rzec gatunku hagiograficznego.

Rozważę teraz kolejny przypadek gatunkowej transakcentacji pochodzący 
tym razem z książki Trpimira Macana, który w 1971 roku tak omawiał zdarzenia 
sprzed drugiej wojny światowej: 

KP [Partia Komunistyczna] coraz wyraźniej odzyskiwała siły rozszerzając zakres swojej 
działalności. W grudniu 1934 roku odbyła się Czwarta  Krajowa Konferenc ja  Par t i i 
Komunistycznej . Dyskutowano tam nie tylko o zasadniczych problemach Par t i i , 
ale również poruszano kwestię czynników społeczno-pol itycznych w Jugosławii.
[...]
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W następstwie odnowy i  umacniania  KP, na Kongresie Założycielskim odbywającym 
się w nocy z 1 na 2 sierpnia 1937 roku w okolicach Samoboru, utworzono Komunistyczną 
Partię Chorwacji (Macan 1971: 212). 

Powyższy fragment jest w sensie stylistycznym niezwykle interesujący, gdyż 
wykorzystuje, zwłaszcza w passusach wyróżnionych – wzorzec ulotki propagan-
dowej czy szerzej: odezwy politycznej (można sobie nawet wyobrazić, że tekst ów 
mógłby zostać odczytany jako tło w propagandowej kronice filmowej). Jest niemal 
pewne, że autor parafrazował lub – co wydaje się bardziej prawdopodobne, zwa-
żywszy na skostniałe schematy językowe – w całości cytował fragmenty odezwy 
jugosłowiańskich komunistów, nadając tekstowi wyraźne nacechowanie emocjo-
nalne. Co istotne, fragmenty te stanowią integralną część tekstu głównego i nie są 
z niego w żaden sposób wyodrębnione (jest to typowy zabieg charakterystyczny 
dla komunistycznej nowomowy). Odbiorca nie dekoduje ich zatem jako samo-
dzielnego komunikatu agitacyjnego i partyjnego, wprowadzonego jako egzempli-
fikacja pewnego problemu politycznego, lecz jako omówienie rzeczywistych zda-
rzeń z tamtego okresu, gdyż historyk nie ujął ich w cudzysłów ani nie odnotował, 
że jest to parafraza. Przypomnijmy sobie w tym momencie wykorzystanie tego 
cytatu w książkach IJ i NISN. Pierwszy eksponował ich konotacje pozytywne, dru-
gi – negatywne, ale odbywało się to za sprawą wyselekcjonowania różnych cytatów 
pochodzących od tego samego nadawcy (od Partii Komunistycznej), wskutek cze-
go przypisywano komunistom zupełnie odmienne treści. W tym przypadku jest 
inaczej: autor nie tylko wprowadził do tekstu historycznego gatunek mu obcy, czyli 
stawiający sobie zupełnie inne cele aniżeli gatunki naukowe czy popularnonauko-
we, lecz także – nie informując o tym czytelnika – narzucił w ten sposób pewien 
z góry określony klucz interpretacyjny. Mało czujny odbiorca może uznać, że słowa 
te mniej lub bardziej obiektywnie opisują rzeczywistość historyczną.

W innych momentach swojej książki autor lojalnie odnotowuje, że mamy 
do czynienia z przytoczeniem, wysyłając czytelnikowi zupełnie inną dyspozycję 
dotyczącą dekodowania komunikatu; czytamy na przykład: „Wszystkie te krai-
ny ZAVNOH przyłączył do »macierzy – do Chorwacji, a w ślad za tym do nowej 
demokratycznej, braterskiej wspólnoty narodów Jugosławii, o którą walczą nasze 
narody« ”  (Macan: 223). Widać, że cudzysłów wprowadza obce słowo, ale czyni 
to w sposób nienaruszający kontraktu językowego między interlokutorami. Gdy 
jednak ów fragment umieści się w szerszym kontekście, również okaże się, że są 
w nim wykorzystywane inne gatunki, i to ponownie w sposób dość osobliwy: 

Istryjski Okręgowy Komitet Narodowowyzwoleńczy i Komitet Terytorialny dnia 13 i 25 
września ogłosiły przyłączenie Istrii do Chorwacji. Tym sposobem po raz pierwszy w dłu-
giej historii Chorwacji Istria znalazła się w obrębie kraju macierzystego [matica zemlja]. 
Dnia 20 września ZAVNOH [Krajowa Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego/
Ludowego] unieważnił wszystkie traktaty rządów wielkoserbskich, na mocy których Wło-
chom oddano Istrię, Rijekę, Zadar, Lošinj, Cres i Lastovo, kolejno również traktaty NDH 
z Włochami, w myśl których Italii przekazano części Gorskiego Kotaru, Przymorza Chor-



112

wackiego oraz Dalmacji. ZAVNOH przyłączył wszystkie te chorwackie krainy do „ziemi 
macierzyste j  –  Chor wacj i ,  a  w ś lad za  tym nowej ,  demokratycznej  i  brat-
nie j  wspólnocie  narodów Jugosławii ,  za  którą  nasze  narody toczą  bój”.

W październiku (od 12 do 25) 1943 roku, w miejscowości Plaško odbyło się Drugie Po-
siedzenie ZAVNOH. Było  ono kole jnym krokiem w umacnianiu i  budowaniu 
władzy ludowej  w Chor wacj i ,  nowej  chor wackie j  państwowości ,  kole jnym 
krokiem w walce  o  nową,  demokratyczną i  federac yjną Jugosławię,  której 
fundamenty położono tego samego roku na Drugim Posiedzeniu AVNOJ 
[Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego/Ludowego Jugosławii]  w Jajce  29/30 
l is topada (Macan: 223–224)33. 

Kompetencja stylistyczna „informuje” nas za sprawą semiozy, że mamy tutaj 
do czynienia z gatunkiem obcym dla syntezy dziejów narodu. Aby zobrazować 
przeplatanie się różnych wzorców, zaznaczone zostały wyrażenia odnoszące się do 
odmiennych porządków genologicznych. Predykaty (w tekście pogrubione) repre-
zentują główny tok narracji: mamy w nich do czynienia z informacjami, które po-
suwają zdarzenia „naprzód”, a więc relacjonują, co się działo i jak się działo. Z kolei 
fragmenty rozstrzelone reprezentują nowomowę, którą – jak się rzekło – łączymy 
z gatunkami języka polityki, a ściślej mówiąc: języka agitacji politycznej. Trzeba za-
uważyć, że jego obecność zatrzymuje narrację i w sobie właściwy sposób (a ściślej: 
właściwy swojemu wzorcowi gatunkowemu) propaguje określoną wizję świata. 
O tym, że jest to gatunek odezwy politycznej, świadczy nie tylko użycie określone-
go słownictwa z tej domeny, ale także kumulacja homofunkcjonalnych jednostek 
językowych, w tym charakterystycznych dla komunistycznej nowomowy epitetów.

Dość osobliwą migrację gatunkową można też odnaleźć w książce PHN, którą 
zamyka następujący opis: 

Nasza chorwacka ojczyzna jest piękna i bogata. Jej urok naturalny, morze, bogactwa histo-
ryczno-kulturowe powodują, iż jest niezwykle atrakcyjna dla wielu turystów (dla rozwoju 
wszelakich form turystyki). Ma płodne pola (nie musi importować zboża), bogate lasy, 
pola naftowe i gazowe, marynarkę i przemysł stoczniowy na najwyższym światowym po-
ziomie oraz – z perspektywy komunikacyjnej łączności z zagranicą – dogodne położenie 
(PHN: 312). 

Ów fragment stylistycznie przypomina elementarz dla dzieci, ewentualnie 
podręcznik dla niższych klas szkoły podstawowej, nie zaś publikację popularno-

33 „Istarski Okružni i Pokrajinski NOO-i proglasili su 13. i 25. rujna priključenje Istre Hrvatskoj. Tako 
se prvi put u dugoj povijesti Hrvatske Istra našla u zajednici s maticom zemljom. ZAVNOH je 20. ruj-
na proglasio ništetnim sve ugovore velikosrpskih vlada kojima su Italiji prepušteni Istra, Rijeka, Zadar, 
Lošinj, Cres i Lastovo, zatim ugovore NDH s Italijom po kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskog 
primorja i Dalmacije predani Italiji. ZAVNOH je sve te hrvatske krajeve priključio »matici zemlji – Hrvat-
skoj, a preko nje novoj demokratskoj, bratskoj zajednici naroda Jugoslavije, za koju se naši narodi bore«.

U listopadu (12-25) 1943, u Plaškom je održano Drugo zasjedanje ZAVNOH-a. Ono je bilo idući 
korak u učvršćivanju i izgradnji narodne vlasti u Hrvatskoj, nove hrvatske državnosti, stepenica u borbi za 
novu demokratsku i federativnu Jugoslaviju, kojoj su temelji položeni iste godine na Drugom zasjedanju 
AVNOJ-a u Jajcu 29/30. studenoga” (Macan: 223–224)
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naukową. Język jest tutaj zinfantylizowany, zdania krótkie i proste, patetyczne, 
jawnie wartościujące (naša, lijepa, bogata, izuzetno privlačne, na svjetskoj razini).

W chorwackich syntezach najczęściej po inne gatunki – pochodzące z róż-
nych domen komunikowania – sięga również Mijo Pem (bohater innych nie-
konwencjonalnych strategii, o których już była mowa), wskutek czego tekst jego 
reprezentuje niezwykle heterogeniczną stylistycznie hybrydę, momentami wręcz 
kuriozalną. Autor niejednokrotnie sam zadaje sobie dość szkolne pytania i sam na 
nie odpowiada, na przykład w tym fragmencie: 

Kluczem do zrozumienia chorwackiej historii średniowiecznej jest położenie państwa 
chorwackiego, które oscylowało między Rzymem a Konstantynopolem [Carigrad] i wa-
hało się, czy dołączyć do Zachodu czy do Wschodu. Dlaczego Chor waci  odrzucil i 
Wschód? Przyjmując  tr wały  związek z  Rzymem, to  jes t  z  Z achodem, Chor-
waci  dostrzeg l i  możl iwość  utrzymania  niepodległości  państwa. Dołącze-
nie do Kościoła w Konstantynopolu oznaczało dla państwa polityczną niesamodzielność, 
a więc wybierając między zależnością a niezależnością, było oczywistym, za którą opcją 
opowiedział się lud i jego władcy (Pem I: 115)34. 

Niewyróżnione elementy komunikatu reprezentują typową konstrukcję nar-
racji historycznej, w której opowiadane zdarzenia umieszczane są w kontekście 
pewnego – zdefiniowanego wcześniej – stanu rzeczy i zmiany tego stanu, a także 
wynikających z tej zmiany konsekwencji, tutaj politycznych. Autor jednak nagle 
przerywa swój wywód i wprowadza doń formułę dialogizującą: krótkie pytanie – 
krótka odpowiedź (ma to charakter repliki dialogowej). Podobnie dzieje się wie-
lokrotnie w tej książce, na przykład: „Jak rządzi król? Decyzji nie podejmuje sam, 
lecz w porozumieniu z żupanami/wojewodami” („Na koji način vlada knez? Odlu-
ke ne donosi sam, nego sporazumno sa županima”) (Pem I: 62), „Jakie terytorium 
obejmowała Czerwona Chorwacja? Czerwona Chorwacja obejmuje pozostałe czę-
ści zasiedlone przez Chorwatów w czasie ich przybycia na te obszary” („Koje pod-
ručje obuhvaća Crvena Hrvatska? Crvenu Hrvatsku obuhvaćaju preostali dijelovi 
zemlje naseljene Hrvatima prigodom njihova dolaska u ove krajeve”; Pem I: 83). 
Jest to, jak widać, strategia osobliwa, niestosowana przez żadnego innego z przy-
woływanych tutaj historyków. Jeśliby poszukiwać pierwowzoru tego typu zjawisk, 
trzeba by prawdopodobnie odnaleźć je w gatunkach mających charakter stricte 
dydaktyczny, a więc przede wszystkim w podręcznikach, a trzeba odnotować, że 
autor jest nauczycielem gimnazjalnym, więc zapewne sięga po swoje naturalne 
doświadczenia językowe. Rekonesans w obrębie podręczników do historii poka-
zuje jednak, że tego rodzaju pytania (ale już bez odpowiedzi) są na ogół, wyjąwszy 

34 „Položaj hrvatske države koja se dvoumila između Rima i Carigrada, pri stati uz Zapad ili Istok, 
ključ je razumijevanja srednjovjekovne hrvatske povije sti. Z ašto  su  Hr vat i  odbi l i  Istok?  Pr i-
hvaćajući  trajnu povezanost  s  Rimom, odnosno sa  Z apadom, Hr vat i  su  v idje l i  mo-
gućnost  održanja  nezavisnost i  države. Prikloniti se Crkvi u Carigradu za državu je značilo 
postati politički zavisan, a birajući između zavisnosti i nezavisnosti, bilo je jasno za koga su se narod 
i nje govi vladari opredijelili” (Pem I: 115).
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książki dla najmłodszych, odrębną strukturą tekstową. Zamykają one najczęściej 
pewien rozdział i służą jako weryfikacja wiedzy zdobytej przez uczniów – to ucz-
niowie na nie odpowiadają, nie zaś sam autor. On jest ukryty i jako niemy au-
torytet sprawdza prawidłowość/nieprawidłowość udzielonej odpowiedzi. Jeśliby-
śmy więc powyżej zacytowane pytania pozbawili autorskiej odpowiedzi, mogłyby 
one z powodzeniem pełnić taką właśnie funkcję. Na przykład pytanie „Na czym 
polegają rządy księcia?” mogłoby zamykać rozdział o wczesnośredniowiecznej 
organizacji zalążków państwowości, „Jakie terytorium obejmowała Czerwona 
Chorwacja?” – rozdział o pierwszych podziałach politycznych, z kolei „Dlaczego 
Połowcy wdarli się na Węgry?” – część o wędrówkach ludów i tak dalej.

U Pema można odnaleźć także inne wzorce gatunkowe, których raczej nie 
spodziewalibyśmy się w syntezie dziejów narodu. Rozważmy następujący passus: 

Umarł  król! Umarł Ludwik I Wielki Andegaweński (Ludwik Węgierski). Buda jest okryta 
żałobą. Niech żyje  królowa Maria! Królowa Maria, władczyni Królestwa Chorwackiego, 
Węgierskiego i Polskiego. Buda s ię  raduje! Król umarł 11 września 1382 roku. […] Nie 
zwołano węgierskiego i chorwackiego sejmu stanowego ani chorwackich związków szlach-
ty. Któż  tego potrzebuje?! To się przedawniło! My jesteśmy władcami krain, więc to 
my dec ydujemy! Ten, kto przybył na pogrzeb świętej pamięci króla, może uczestniczyć 
w koronacji jego córki, ale też nie musi. I tak się wszystko zaczęło! (Pem I: 281)35. 

Fragment ów zaskakuje przede wszystkim swoją emocjonalnością, już choć-
by za sprawą sposobu użycia interpunkcji, wielu wykrzykników (w tym krótkim 
fragmencie występuje ich aż siedem), krótkich zdań oraz ironii obecnej w ostat-
nich partiach. Pierwsza część odsyła nas zarówno do gatunku depesz lub tele-
gramów, jak i do – imitujących te pierwsze – nagłówków medialnych. Czytając 
ów tekst, odnosi się wrażenie, że zdania pochodzą z pierwszej strony dziennika, 
a ściślej: z brukowca, lub że wykrzykuje je uliczny sprzedawca gazet (ten gatunek 
komunikacji przestał istnieć wraz z odejściem takiej formy sprzedaży). Pojawia-
ją się również skojarzenia z głosem masy, to bowiem anonimowy motłoch tak 
żywiołowo reaguje na ważne zdarzenia polityczne. Taka hybrydyczna struktura 
tekstu może być dla odbiorcy sugestią sposobu odczytania atmosfery tamtych 
zajść, podkreślać, że są one istotne dla dalszego przebiegu narracji. Włączają 
adresata do opisywanych zdarzeń, zrównują go z bohaterami narracji (impliko-
wane inkluzyjne „my”). Ostatnia część passusu reprezentuje zastosowanie mowy 
pozornie zależnej: narracja wchłania słowa jednego z podmiotów, o których się 
orzeka (podmiotem tym jest władza węgierska), chcąc tym samym zdemasko-

35 „Umro je kralj! Umro je Ludovik I. Veliki Anžuvinac. Budim je u žalosti. Živjela kraljica Marija! 
Kraljica Marija, vladarka Hrvatskog, Ugarskog i Polj skog Kraljevstva. Budim se veseli! Kralj je umro 
11. rujna 1382. [...] Nije sazvan ni Ugarski, pa niti Hrvat ski sabor feudalne gospode i hrvatskih ple-
mićkih bratstava. Kome to treba?! To je zastarjelo! Mi smo upravljači zemalja, mi odlučujemo! Tko je 
došao na pokop preminulog kralja može biti nazočan na ustoličenju njegove kćeri, ali i ne mora. Tako 
je to počelo!” (Pem I: 281).
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wać jego imperialną i arogancką naturę. Za sprawą konfrontacji węgierskiego 
zwierzchnictwa z chorwackimi poddanymi autor próbuje – w sposób doprawdy 
nieoczekiwany – unaocznić błędną, to jest serwilistyczną, postawę Chorwatów 
względem Węgrów.

W kolejnym wybranym do analizy passusie chorwacki historyk ponownie sto-
suje wykrzyknienia, ale pełnią one tutaj inną niż powyżej funkcję: nie tyle infor-
mują o rekonstruowanej atmosferze minionych zdarzeń, ile demaskują stosunek 
użytkownika kodu do komunikowanych treści. 

I znów kubeł zimnej wody na Chorwację z Wiednia! Chorwaci doprawdy nic się nie na-
uczyli ze swojej bliższej przeszłości! […] Chorwaccy politycy, nie wierzcie obcym, a w swo-
jej walce politycznej opierajcie się sami na sobie i na wzajemnym porozumieniu. Zjednocz-
cie naród chorwacki, i w tym wasza moc (Pem II: 309). 

W pierwszych dwóch zdaniach autor wyraża rozgoryczenie, ponieważ Chor-
waci nie nauczyli się niczego z własnej przeszłości (nawiasem mówiąc, jest to je-
den z toposów mówienia o przeszłości, który nawiązuje do historii jako magistra 
vitae). Z punktu widzenia różnorodności gatunkowej ciekawsze są jednak ostat-
nie fragmenty tego cytatu, w których autor explicite zwraca się w formie trybu 
rozkazującego („nie wierzcie obcym”, „opierajcie się sami na sobie”, „zjednoczcie 
chorwacki naród”) i wołacza („chorwaccy politycy”) do wszystkich działaczy spo-
łecznych w Chorwacji. Jest to rodzaj apelu, w którym zostaje sformułowane zale-
cenie czy raczej wytyczna: chorwaccy politycy mają nie ulegać wpływom obcych. 
Mógłby to być fragment tekstu agitacyjnego formułowanego z pozycji skrajnie 
konserwatywnych, na przykład w programie politycznym, ulotce czy w mediach. 

Mijo Pem wykorzystuje również gatunek rozbudowanego biogramu, który – 
w mniejszym lub większym stopniu – pojawia się także w innych pozycjach (wte-
dy, kiedy autorzy omawiają istotne dla życia wspólnoty postaci), jednak to właśnie 
w tej książce biogram nie tyle jest wtrętem w główną linię narracyjną, ile staje się 
przez pewien czas dominantą stylistyczną. Zobaczmy, w jaki sposób jest prezen-
towana sylwetka kardynała Alojzego Stepinca: 

Arcybiskup zagrzebski i kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego Dr Alojzije Viktor 
Stepinac urodził się 8 maja 1898 roku we wsi Brezarić, na południowy zachód od Kra-
šicia, a zmarł więziony w Krašiciu 10 lutego 1960. Już kolejnego dnia po urodzinach zo-
stał ochrzczony w kościele Świętej Trócy w Krašiciu. Niezwykła była droga życiowa tego 
człowieka wielkiego formatu. [...] Alojzije Stepinac, po opuszczeniu wojska, natychmiast 
wrócił do domu, w którym przez sześć lat pracował z rodzicami jako zwykły gospodarz na 
włościach. Dnia 24 września 1924 roku udał się do pobliskiego sanktuarium Matki Boskiej 
Dolskiej wraz z matką i tam zapowiedział jej, że chce zostać księdzem. Arcybiskupstwo 
Zagrzebskie posłało go na studia teologiczne do Rzymu i w Wiecznym Mieście przebywał 
przez siedem lat. Teologię ukończył – in omnibus optimus – z najlepszymi ocenami rzym-
skiego kolegium Germanicum, wyświęcony, a swoją pierwszą mszę służył w Rzymie. [...]
Jego umiejętności organizacyjne, mądrość i pracowitość doprowadziły do tego, że w ra-
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mach Arcybiskupstwa Zagrzebskiego udało mu się zręcznie zjednoczyć chorwacki kościół 
katolicki i naród chorwacki (Pem II: 477–488)36. 

Różne elementy passusu odsyłają nas do innego typu tekstów – do biogramu 
encyklopedycznego lub do biografii szkolnej37. Zaskakują w powyższym frag-
mencie zupełnie nierelewantne z punktu widzenia historii narodu (przypomnij-
my: temat główny to naród chorwacki) szczegółowe informacje dotyczące szkoły 
podstawowej czy osobistych (ale przecież niezweryfikowanych) danych na temat 
pielgrzymki przyszłego kardynała odbytej z matką konkretnego dnia: 24 wrześ-
nia 1924 roku. Wdzierają się do tego fragmentu także cechy charakterystyczne 
dla stylu hagiograficznego (informacje o odbytych pielgrzymkach, bezkrytyczna 
gloryfikacja każdej decyzji późniejszego biskupa). Autor chyba nieświadomie za-
kłóca przebieg narracji, wskutek czego uważny czytelnik może ulec stylistycznej 
konfuzji. Odbiorca – na mocy swojej kompetencji stylistycznej (zob. rozdział 1)
– oczekuje bowiem od syntezy dziejów narodu wyjaśnienia podstawowych me-
chanizmów historycznych, w które uwikłany jest naród chorwacki. Chociaż Aloj-
zije Stepinac jest niewątpliwie postacią centralną, bez której trudno zrozumieć 
XX-wieczne uwarunkowania polityczne w Chorwacji, to przecież opisywany 
przez Pema aspekt jego egzystencji n i e  j e s t  tutaj istotny (można uznać, że może 
być istotny dla odbiorców o głębokich przekonaniach religijnych, ceniących so-
bie niezłomność i oddanie wierze katolickiej). Na podstawie powyższego trzeba 
skonstatować, że przyczyną powstałej podczas interpretacji sprzeczności semiozy 
gatunku z semiozą stylu jest z pewnością niewłaściwa „kontrola” tematu głów-
nego, i związanych z jego obecnością mechanizmów globalnych, nad tekstem na 
poziomie lokalnym. To właśnie zabiegi tego rodzaju odpowiadają za naświetlanie 
tych tylko zdarzeń, które są relewantne z perspektywy całości narracji (więcej na 
ten temat zob. Czerwiński 2012a: I 2 i I 5).

Z powyższego wynika, że struktura tekstu Mijo Pema ma charakter najbar-
dziej hybrydyczny ze wszystkich badanych tutaj książek. Autor czerpie z różnych 
gatunków komunikacji szkolnej (pytanie–odpowiedź, biogramy itd.), ale czyni to 
najczęściej tak, że sam popełnia szkolne, doprawdy, błędy.

36 „Zagrebački nadbiskup i kardinal Svete rimske crkve Dr. Alojzije, Viktor Stepinac rođen je 8. 05. 
1898. u selu Brezariću, jugozapadno od Krašića, a umro je u Krašiću u zatočeništvu 10. veljače 1960. 
Već sljedeći dan po rođenju je kršten u crkvi Svetog Trojstva u Kra šiću. Neobičan je bio životni put 
ovoga velikana. [...] Alojzije Stepinac se smjesta napustivši vojsku vratio kući, gdje je šest godina radio 
kao običan seljak na vlastitom imanju s roditeljima. S majkom je 24. rujna 1924. otišao u obližnje sveti-
šte Majke Božje Dolske, gdje joj je kazao kako želi postati svećenik. Zagrebačka nadbiskupija poslala ga 
je na teološke studije u Rim i u vječnom gradu boravio je sedam godina. Teo loški nauk završio je – in 
omnibus optimus – s najboljim ocjenama u rimskom za vodu Germanicumu, zaređen je za svećenika 
i prvu mladomisničku misu služio je u Rimu. [...] U okviru Zagrebačke nad biskupije njegove umne, 
radne i organizacijske sposobnosti došle su do izražaja i hrvatsku katoličku crkvu i hrvatski narod 
uspio je djelotvorno objediniti i usmje riti k apostolatu laika” (Pem II: 477–478).

37 Biogramy znajdują się także w NISN, z tym że tam są one znacząco krótkie (wystarczające dla 
czytelnika) i pojawiają się na marginesie, niczym glosy uzupełniające tekst główny.
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Po stronie serbskiej skłonność do gatunkowo-stylistycznych hybryd ma Boja-
nić, choć są one dla odmiany nieco innego rodzaju. W pewnym momencie oma-
wiania sytuacji politycznej w XIX-wiecznej Serbii napotykamy na przykład taki 
fragment:

Po otrzymaniu listu od Karađorđa, Miloš stanął przed trudnym wyborem. „Widzę, że  ze 
środków, jakich on s ię  domaga,  nic  dobrego wyjść  nie  może, jedynie  rany 
moje  pokaleczyć  mogę,  którem z  trudem wielkim ozdrowić  zdołał”, powie-
dział w tej sytuacji Miloš (Bojanić: 55).

Tym razem widać, że autor sięga po narracyjny gatunek epicki, znacząco od-
mienny od narracji historycznej. Nie mamy tu bowiem do czynienia z ważną dla 
wspólnoty opowieścią o istotnych zdarzeniach przeszłych, lecz z anegdotą na temat 
pewnego zajścia, którego protagonistą miał być serbski książę Miloš. Oczywiście, 
jest owo zajście skorelowane z narracją o zdarzeniach istotnych, lecz nie zmienia to 
faktu, że pojawienie się anegdoty (w dodatku niezweryfikowanej) w tej niewielkiej 
książce o historii narodu serbskiego zakłóca presuponowany ciąg zdarzeń. Z punk-
tu widzenia narracji historycznej istotne jest nie tyle to, co myślał książę, i w jaki 
sposób analizował otrzymany list, ile to, co stało się w związku z konfliktem po-
między obu przywódcami politycznymi. Oczywiście można by argumentować, że 
pojawienie się takiej strategii ma swoje zalety, mianowicie takie, że „uczłowiecza” 
komunikat i stara się nasycić go atmosferą tamtego czasu. Problem polega jednak 
na tym, że większa część książki traktuje o zdarzeniach istotnych. Taki odosobnio-
ny wtręt jawi się więc jako hybryda tekstowa, niepresuponowana ani przez wzor-
cową semiozę gatunku, ani przez sam tekst. Czytelnik może odnieść wrażenie, że 
autor – podobnie jak Mijo Pem – ma problemy z wykorzystywaniem dostępnych 
odmian funkcjonalnych języka. Widać to we fragmentach, w których serbski hi-
storyk opisuje zamach na arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie w 1914 roku: 

Sześć automobilów wyrusza, mijając szpaler ciekawskich. Wszyscy milczą. Pojedyncze 
głosy. Zaskakuje to komendanta policji w pierwszym automobilu. Zadziwia burmistrza Fe-
hima Ćurčicia i komisarza rządowego, dr. Gerdę. Przeraża Sophię Chotek von Hohenberg, 
która siedzi obok cesarskiego następcy, swojego męża, w trzecim wozie. Przy kierowcy 
miejsce zajmuje hrabia von Harrah, zaś naprzeciwko cesarskiej pary [carsko-ćesarski par] 
generał Potiorek, wojskowy gubernator i namiestnik Bośni i Hercegowiny. W pozostałych 
automobilach – świta, adiutanci, dwórki. Około 1030 na rogu ulicy Ćumurije i Obale hu-
knęła eksplozja. Był to ładunek wybuchowy Nedeljka  Čabr inovića, Serba z Bośni. 
[...] Kolumna stanęła. Podbiega eskorta, policja. Niektórzy obywatele są lekko ranni. Z a-
machowiec  wskazkuje  do rzeki  Mi ljacki. [...]

Tutaj się gości przyjmuje bombami! – z przekąsem cedzi przez zęby blady następca tronu. 
Gubernator wojenny Potiorek próbuje swoimi dobrymi manierami podnieść na du-

chu dostojnych gości. Na pytanie hrabiego Harraha, dlaczego nie ma żołnierzy na ulicach 
wzdłuż szpaleru mieszkańców, Potiorek odpowiada: 

„Szacowny hrabio, czy  sądzi  hrabia, że  w Sarajewie  jes t  wie lu  zama-
chowców?” 

[...] 
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Na rogu generał Potiorek wstał w automobilu następcy tronu i krzyknął:
„Halt! Nie  tędy!  Powrót!”
[...] To był wymarzony moment dla Gavr i la  Pr incipa. Pierwszym nabojem trafił 

w szyję następcy tronu. Drugi, przeznaczony dla Potiorka, przeszył karoserię automobilu 
i ugodził Zofię von Hohenberg. Oba strzały były śmiertelne. [...] Z ust następcy tronu cie-
kła krew (Bojanić: 86−87, wyróżnienia – Bojanić)38.

Należy w pierwszej kolejności odnotować, że już sama decyzja o tak szczegó-
łowym opisie tego zdarzenia (w innym miejscu autor pedantycznie omawia ka-
liber broni!) – zupełnie nietypowa dla niewielkiej, jednotomowej historii naro-
du – ma swoje znaczenie: narzuca odbiorcy przekonanie o jego wadze dla losów 
Serbów, ma więc potencjał mitotwórczy. Używając Barthes’owskiej metodologii, 
powiedzielibyśmy, że cały ów cytat – wzorem Saussure’owskiej diady semiotycz-
nej, pełni funkcję signifiant i ewokuje znaczenie tego mitu, a więc signifié. Po 
drugie, w komunikacie zastosowano wiele strategii pochodzących z różnych po-
rządków uniwersum gatunkowego: emocjonalnie nacechowaną relację, być może 
medialną, ze zdarzenia (o czym świadczą formy praesens historicum, krótkie zda-
nia, równoważniki zdań), elementy prozy narracyjnej (dialogi, opis bohaterów), 
zapis z kroniki kryminalnej (okoliczniki czasu, szczegółowy opis okoliczności). 
Mówiąc ogólnie, ów hybrydyczny passus mógłby być równie dobrze fragmentem 
zbeletryzowanej biografii Gavrila Principa lub zbeletryzowanej historii miasta Sa-
rajewa. W syntezie dziejów narodu – co widać wyraźnie – jest to natomiast stra-
tegia co najmniej zaskakująca.

W równie egzotyczny sposób opisuje autor okoliczności egzekucji serbskiego 
żołnierza, Dragutina Dimitrijevicia-Apisa: 

38 „Šest automobila kreću pokraj špalira radoznalaca. Svet ćuti. Po koji poklik. To čudi komandanta 
policije u prvom automobilu. Zbunjuje gradonačelnika Fehima Ćurčića i vladinog komesara dr Gerdu. 
Poražava Sofiju Šotek fon Hoenberg, koja sedi pored carskog prestolonaslednika, svog muža, u trećem 
automobilu. Uz vozača je grof Harah, a sučeljice carskom-ćesarskom paru general Poćorek, vojni guverner 
i poglavar Bosne i Hercegovine. U ostala tri automobila – svita, ađutanti, dvorske dame. Na uglu ulice 
Ćumurije i Obale, oko 10,30 časova, odjeknula je eksplozija. Bila je to bomba Nedel jka  Čabr inovića, 
Srbina iz Bosne. [...] Povorka se zaustavila. Pometnja. Priskače pratnja, policija. Neki građani su lakše 
povređeni. Atentator  skače  u  Mi ljacku. [...]

O vde goste  dočekuju bombama! – jetko mu se obraća prebledeli predstolonaslednik.
Vojni guverner Poćorek trudi se da svojim držanjem ohrabri visoke goste. Grofu Harahu, koji ga je 

upitao zašto nema vojnika pored špalira građana na ulicama, Poćorek nadmeno odgovara:
„Poštovani  grofe, zar  mis l ite  da  je  Sarajevo prepuno atentatora?“
[...]
Na uglu, general Poćorek je ustao u predstolonaslednikovom automobilu i povikao:
„Halt !  Ne t im pravcem! Nazad!“
[...] Gavr i lu  Pr incipu,  taj momenat došao je kao naručen. Prvim metkom iz pištolja pogodio 

je u vrat predstolonaslednika. Drugi, namenjen Poćoreku, probio je karoseriju automobila i pogodio 
Sofiju fon Hoenberg. Oba hica bila su smrtonosna. [...] Iz prestolonaslednikovih usta tekla je krv“ 
(Bojanić: 86–87, wyróżnienia – Bojanić).
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Wyrok wykonano o świcie na  S olunskim Polu 26 czerwca 1917 roku.
Apis  prosił gardę rozstrzeliwującą, aby nie celowali w głowę. Miał na tyle sił, aby stroić 
sobie żarty. Spojrzawszy na wykopany dół, rzekł: 

− To dla mnie za małe. 
Zwrócił się do oficera odpowiedzialnego za wykonanie kary śmierci: 

− Proszę przekazać moim druhom, że żałuję, iż ginę z serbskiej broni, bo to za wiel-
ką Serbię, która się wkrótce urzeczywistni. Owszem, w świetle prawa jestem winny, tak 
musiało być, nazbyt nadwyrężyłem stosunki i dlatego muszę odejść… Nie wiążcie mnie, 
błagam was. 

− Muszę, tak stanowi prawo. 
− Niech będzie, skoro takie jest prawo… Czy mogę zapalić? 
− Proszę, proszę palić. 
− Vuloviciu, Malobabiciu, spotkamy się na tym świecie… Żegnajcie, żołnierze, tylko 

celnie strzelajcie, droga otwarta! Niech żyje wielka Serbia! Niech żyje Jugosławia!
Seria przerwała mowę pułkownika Dragut ina Dimitr i jev ic ia  Apisa .  Wpadł do wy-
kopanego dołu z zapalonym papierosem (Bojanić: 111−112, wyróżnienia – Bojanić)39. 

Powyższy fragment stylistycznie presuponuje przynależność do zupełnie in-
nej klasy tekstów: albo do prozy narracyjnej, albo do reportażu, ewentualnie do 
wspomnianej już wyżej zbeletryzowanej biografii. Na pewno jednak nie jest to 
zabieg oczekiwany przez choćby trochę obytego w odmianach języka czytelni-
ka. Podobnie rzecz się ma z omawianymi przez Bojanicia zdarzeniami na wyspie 
Korfu w czasie I wojny światowej. Autor pokazuje dramatyzm losu żołnierza serb-
skiego zarówno na płaszczyźnie wybranych cech stylistycznych (krótkie zdania, 
emocjonalnie nacechowane słowa), jak i przy wykorzystaniu obcych gatunków 
(piosenki, zapisów z pamiętnika angielskiej sanitariuszki) dokumentujących te 
trudne momenty (zob. Bojanić: 106−107).

U kilku autorów odnajdujemy czasem obecność form językowych spotyka-
nych najczęściej w powieściach, czy ściślej: w prozatorskich formach fikcjonal-
nych. Narracja historyczna akomoduje się wówczas na moment do ich wzorca 
gatunkowego. Rozważmy fragment z książki IJ: 

39 „Presuda je izvršena u zoru na S olunskom polju  26. juna 1917. godine.
Apis  je molio streljački stroj da ga ne gađaju u glavu. Čak je smogao snage i da se našali. Pogledavši 

iskopanu raku, rekao je:
– Ovo je malo za mene.
Onda se obratio oficiru koji je komandovao izvršenjem smrtne kazne:
– Saopštite mojim drugovima da ne žalim što umirem od srpske puške, jer je to za veliku Srbiju, 

koja će se uskoro ostvariti. Jeste, po zakonu sam kriv, a tako je moralo biti, ja sam bio suviše zategao 
odnose i zato je potrebno da padnem... Nemojte me, molim vas, vezivati.

– Moram po zakonu.
– Pa dobro, kad je po zakonu... Smem li da pušim?
– Pušite, pušite.
– Vuloviću, Malobabiću, srećemo se na ovom svetu... Zbogom vojnici, samo dobro gađajte, gađajte 

slobodno! Živela velika Srbija! Živela Jugoslavija!
Rafal je prekinuo govor pukovnika Dragut ina  Dimitr i jev ića  Apisa . Pao je u iskopanu raku 

s pripaljenom cigaretom” (ibidem: 111–112, wyróżnienia – Bojanić)
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Giesl od razu uzmysłowił sobie, że rząd serbski nie zaakceptował wszystkich punk-
tów ultimatum. Poinformował Pašicia, że nie jest z tego zadowolony i że opuszcza Belgrad. 
Tego samego wieczoru rząd serbski wycofał się do Niszu. Dnia 28 lipca rząd Austro-Węgier 
wypowiedział wojnę Serbii. Stało się to drogą telegraficzną. Poeta Sibe Miličić znajdował 
się przypadkiem, w czasie obiadu, w karczmie w Niszu, gdy pewien żandarm przyniósł te-
legram spożywającemu obiad za innym stołem Nikoli Pašiciowi. Pašić przeczytał telegraf, 
wstał od stołu i poinformował obecnych:

„Austria wypowiedziała nam wojnę. To jest koniec Austrii. Bóg da nam wygraną” 
(IJ: 379)40. 

Ton powyższej wypowiedzi jest niejednorodny. Podczas gdy pierwsza jej część 
powiela strukturę narracyjną charakterystyczną dla syntezy dziejów narodu (po-
jawiają się tam relewantne z punktu widzenia polityki podmioty i ich działania, 
takie jak rząd serbski, rząd austrowęgierski, Międzynarodowy Sąd w Hadze, am-
basador w Jugosławii – Wladimir Giesl von Gieslingen, Serbia), w części drugiej 
jednym z bohaterów jest poeta i krytyk literacki Sibe Miličić, postać nieznacząca 
dla opisywanych zdarzeń; relacjonowane są także okoliczności niemające zna-
czenia dla dalszego rozwoju narracji. Fakt, że ów pisarz był w tym czasie w ja-
kiejś gospodzie w Nišu, że spożywał tam obiad, czy że był rzekomo świadkiem 
sceny z serbskim premierem w roli głównej pełni przede wszystkim funkcję uroz-
maicającą, oddającą dramatyzm sytuacji (a więc atmosferę chwili), ale – jak się 
rzekło – nie stanowi istotnego ogniwa prowadzonej w książce narracji na temat 
dziejów narodów Jugosławii. Ów passus przypomina prozę narracyjną także dla-
tego, że jest to w istocie scena rodzajowa opisująca zdarzenie ze szczegółami, które 
pretendują do poetyki opisu literackiego. 

W badanych tekstach można także odnaleźć, choć to zjawisko sporadyczne, 
cechy językowe przypominające gatunki hagiograficzne. Na przykład w książce 
NISN w podrozdziale zatytułowanym Đorđe Petrović-Karađorđe (1752−1817) 
czytamy: 

Nie był ani księciem, ani zbójem [hajduk], nie miał też żadnego specjalnego wykształcenia. 
Pracowity gospodarz serbski, sprawdzony w poprzedniej wojnie. Rozumiał swoją epokę 
i całkowicie odpowiadał na jej zapotrzebowanie. Wyjątkowo odważny i konsekwentny, 
pewny siebie i zdecydowany. W kwestiach wojskowości nadzwyczaj utalentowany, mniej 
w sprawach politycznych. Był po prostu wizjonerem nowej epoki i fundatorem nowego 
państwa (NISN: 143)41. 

40 „Gizl je odmah video da srpska vlada nije prihvatila sve tačke ultimatuma. Saopštio je Pašiću da je 
nezadovoljan odgovorom i da napušta odmah Beograd. I srpska vlada se povukla iste večeri u Niš. Na dan 
28. jula vlada Austro-Ugarske objavila je rat Srbiji. To je učinila telegrafskim putem. Pesnik Sibe Miličić 
zatekao se u Nišu, u jednoj kafani, za vreme ručka, kada je jedan žandarm doneo tele gram Nikoli Pašiću, 
koji je ručao sam za drugim stolom. Pašić je pročitao telegram, digao se od stola i prisutnima saopštio:

»Austrija nam je objavila rat. To je njen kraj. Bog će nam dati pobedu«” (IJ: 379).
41 „Nije bio ni knez, ni hajduk, niti je imao posebnog obrazovanja. Vredan srpski domaćin, iskušan 

u prethodnom ratu. Razumeo je svoje vreme i u potpunosti ogdovarao njegovim zahtevima. Izuzetno 
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Zacytowany fragment nosi wprawdzie znamiona żywotu zmodyfikowanego 
(wytyka się np. wodzowi brak umiejętności politycznych), ale pewne elementy 
tekstu wyraźnie wskazują na inspirację hagiografią, na przykład kumulacja cech 
pozytywnych („odważny”, „konsekwentny”, „pewny siebie, zdecydowany”, „nie-
zwykle utalentowany”, „wizjoner”), wyeksponowanie wyjątkowych przymiotów 
bohatera. 

Na koniec kilka słów o książce autorstwa Hrvoje Hitreca Hrvatska povjestica, 
która rozpoczyna się w taki oto sposób: 

Opowieść, którą wam opowiem, napisała historia. Opowieść jest piękna i krzepka, krwa-
wa i krucha. Początek opowieści utonął we mgle czasu, w porannej mgiełce na wielkich 
równinach pomiędzy zaśnieżonym Kaukazem a rwącą rzeką Don, która wpada do Morza 
Czarnego. Przez wiekuiste bory suną cienie łowców, a na ich błękitnym włosiu pozostał 
błysk zorzy zachodzącego słońca (Hitreca: 5)42. 

Gdyby nie to, że autor expressis verbis przedstawia temat swojej opowieści – 
historię narodu chorwackiego, czytelnik – nie znając tytułu – miałby poważne 
problemy z zakwalifikowaniem go do tego gatunku. Zapewne zidentyfikowałby 
tekst jako baśń, więc i opisywane zdarzenia uznałby za nieprawdziwe. Janina La-
bocha, omawiając narracyjne teksty ludowe, stwierdza, że „zazwyczaj formuła 
początkowa zapowiadająca bajkę przybiera postać zdania typu »Opowiem wam 
bajkę«” (Labocha 2009: 100−101). Może to być również – równoprawna wobec 
owego zdania otwierającego – sentencja lub przysłowie, zupełnie tak jak w przy-
padku tekstu autorstwa znanej pisarki dla dzieci Ivany Brlić-Mažuranić Kako je 
Potjeh tražio istinu: 

Było to bardzo dawno temu. Na pewnym karczowisku, w starym bukowym borze żył sta-
rzec o imieniu Vijest ze swoimi trzema wnukami. Życie sprawiło, że starzec sam pozostał 
ze swoimi wnuczętami i żywił je od kołyski43.

W obu analizowanych tekstach występują motywy wędrowne, które sugerują, 
że opowieść będzie traktowała o zdarzeniach niezwykłych, zanurzonych w głę-
bokiej przeszłości, w której działają tajemnicze moce. Oba teksty dzieli jednak 
przynależność gatunkowa: pierwszy jest syntezą dziejów narodu chorwackiego, 
w której z założenia opowiada się o zdarzeniach prawdziwych, drugi jest baśnią, 
w której kategoria prawdziwości zostaje zawieszona. Odbiorca obu tekstów – o ile 

hrabar i uporan, samopouzdan i odlučan. Vojnički izuzetno obdaren, više nego politički vešt, bio je 
jednovremeno vizionar novog doba i utemeljitelj nove države” (NISN: 143).

42 „Priču koju ću vam ispričati, ispisala je povijest. Priča je lijepa i snažna, krvava i nježna. Priča 
o povijesti hrvatskoga naroda. Početak priče izgubljen je u magli vremena, u jutarnjoj sumaglici veli-
kih ravnica između snježnoglava Kavkaza i moćne rijeke Don, koja se ulijeva u Crno more. Vječnim 
šumama promiču sjene lovaca, u čijim se plavim vlasima zadržao bljesak rumenila izlazećeg sunca” 
(Hitrec: 5).

43 „Bilo je to u vrlo davno doba. Na jednoj krčevini u staroj bukovoj gori živio starac Vjest sa svoja 
tri unuka. Desilo se, da je starac ostao sam sa svojom unučadi te ih othranio od malena”.



jest kompetentnym użytkownikiem języka chorwackiego – dekoduje więc na 
wstępie taką samą semiozę gatunkową obu tekstów, choć podczas dalszej lektury 
musi nastąpić jej weryfikacja, gdyż w kolejnych fragmentach tekstu Hitreca język 
baśni powoli ustępuje pod naporem dyskursu historycznego, to zaś przekłada się 
na modyfikację semiozy i ostateczne uznanie, że mamy do czynienia z tekstem 
historycznym. Oczywiście w zupełnie innej sytuacji będą dzieci, do których prze-
de wszystkim ta książka jest adresowana, ale jest to zagadnienie innego rodzaju. 
Zarówno dorośli, jak i dzieci rozpoznają w autorze znanego i poczytnego autora 
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pytanie, w  j a k i m  s t o p n i u  i  w  j a k i 
s p o s ó b  będą się przeplatać oba porządki, to jest mitologiczny i deskrypcyjny, 
w konkretnych aktach interpretacji, jest tematem daleko wykraczającym poza za-
mierzone tu cele. 
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WNIOSKI 

W niniejszym opracowaniu próbowałem pokazać, jaką rolę w interpretacji 
tekstu historycznego – a ściślej: syntezy dziejów narodu – odgrywa konwencjo-
nalne znaczenie gatunku i stylu. Rozpoznanie ich semiozy, w tym wzajemnej in-
terakcji obu poziomów znaczących w konkretnych tekstach, daje kapitalny wgląd 
w przebieg procesu dekodowania tekstu traktującego o historii narodowej. Na 
przeciętnym adresacie – za sprawą opisanych w rozdziale 1 dyspozycji seman-
tycznych, wspartych konkretnymi rozwiązaniami stylistycznymi – zostaje wymu-
szone przyjęcie opisywanych w tekście zdarzeń jako prawdziwych. Oczywiście 
w akcie odbioru może on odrzucić pewne propozycje ich ujęcia przez tego czy 
innego historyka (mówimy o czytelniku krytycznym lub o specjaliście), ale jest to 
problem innego rodzaju.

Analizy wybranych cech stylotwórczych syntezy dziejów narodu pokazały 
również, w jaki sposób i w jakim stopniu konkretne mechanizmy językowe, cha-
rakterystyczne dla tego gatunku (typu), są w poszczególnych egzemplarzach re-
prezentowane oraz jakie to ma znaczenie dla tekstu, języka i kultury.

Skoro uznaliśmy, że gatunek i skorelowany z nim styl mają charakter znaczą-
cy, naturalnie doprowadziło nas to do założenia, że teoria prototypu – wzorem 
kognitywistycznych teorii semantycznych – jest (lub ściślej: może być) dosko-
nałą metodą badań gatunku. Ostateczne ustalenie, który z tekstów jest „naj-
lepszym” egzemplarzem tego gatunku (typu) oraz ustalenie, które cechy styli-
styczne są „najlepszymi” cechami charakteryzującymi ten gatunek, musiałoby 
zostać zweryfikowane przez psycholingwistyczne badania ankietowe. Ponieważ 
nie interesował mnie tutaj sam opis tych atrybutów, a jedynie opis ich f u n k -
c j i  z n a c z ą c y c h  (semiotycznych), zrekonstruowałem tylko te z nich, które 
można uznać za najbardziej typowe dla tego wzorca. Podczas badań zauważyłem 
jednak, że teoria prototypu ma w analizach dotyczących gatunków pewne ogra-
niczenia. Po pierwsze, nie wiadomo, czy pytania zawarte w ewentualnych bada-
niach ankietowych, nawet jeśliby je przeprowadzić na reprezentatywnej grupie, 
byłyby dla interlokutorów zrozumiałe. Wyobraźmy sobie, że naiwnych interlo-
kutorów pytamy o to, czy z gatunkiem kojarzy im się narracyjna forma podaw-
cza, wyrażenia figuratywne, czy personifikacja tematu głównego. Są to terminy 
specjalistyczne, poza domeną nauki na ogół nieznane lub rozumiane opacznie. 
Po drugie, mogłoby się okazać, że jakiś egzemplarz uznany za najbardziej proto-
typowy swoją prototypowość uzyskiwałby na poziomie doboru słów niespecja-



124

listycznych i dystrybucji potocyzmów, ale już w kwestii przypisów sytuowałby 
się na obrzeżach tego wzorca. Oczywiście, nie zmienia to faktu, że kognitywi-
styczna aparatura znacznie lepiej zdaje sprawę z różnorodności form komuni-
kowania aniżeli instrumentarium tradycyjne, oparte na klasycznych sposobach 
kategoryzacji. Tak jak znaczenia słów są rozmyte (o czym mówił Wittgenstein 
w terminach „rodzinnego podobieństwa” i do czego przekonuje teoria prototy-
pu i, wzorowana na niej, semantyka kognitywna), tak granice gatunków są ra-
czej mgliście usytuowane w kontinuum komunikowania (Czerwiński 2012a: 
III 1−3; Witosz 2005a). Wydaje się, że ewentualne ankiety – w badaniach tego 
oraz innych gatunków – nie powinny bazować na spisie konkretnych cech podle-
gających ocenie przez ankietowanego, lecz powinny mieć postać gotowych teks-
tów nasyconych tymi lub innymi cechami.

Z przeprowadzonych badań wynika, że omawiany gatunek – z wyjątkiem róż-
nic leksykalnych wprowadzanych pod naporem puryzmu językowego w chorwa-
ckiej historiografii44 – n i e  u l e g a ł  w okresie od 1945 roku do dzisiaj zauważal-
nym zmianom − ani językowym, ani stylistycznym45. Niektóre egzemplarze ga-
tunku w taki czy inny sposób odbiegały od prototypu, ale wiązanie tego zjawiska 
z jego e w o l u c j ą  byłoby nazbyt ryzykowne. Świadczy to jedynie o jego żywot-
ności oraz o zróżnicowaniu sposobów realizacji wzorca, wynikającym z p r e f e -
r e n c j i  światopoglądowych autorów i ich k o m p e t e n c j i, a także o nieprze-
rwanym ciążeniu ku różnym modelom komunikowania w obrębie tegoż wzorca.

Da się jednak zaobserwować pewne znamiona zmian, choć dokonują się one 
w mniejszym stopniu na poziomie stricte werbalnym, a w większym – na po-
ziomie kompozycyjno-strukturalnym. Niektóre współczesne książki (Goldstein 
2008 [2000], Pavličević 2000 [1994], Gračanin 2006, Pem 2006, NISN 2000) wy-
raźniej niż inne pozycje urozmaicają reprezentację historyczną, rozszerzając czy-
stą narrację (ewentualnie wzbogaconą fotografiami) o paralelny tekst, najczęściej 
znajdujący się na marginesie lub w wyodrębnionym z tekstu głównego wyszcze-
gólnieniu. W tych strategicznych dla aktu dekodowania miejscach – nazwijmy 
je „g l o s a m i ”  w e r b a l n o - w i z u a l n y m i46 – znajdują się dane historyczne 
mające najczęściej charakter deskrypcji: biogramy czy szczegółowe informacje na 

44 W innym miejscu analizowałem zmiany językowe, które dokonały się pod wpływem puryzmu 
w analizowanych syntezach dziejów narodu (zob. Czerwiński 2009b). Dowiodłem, że w ciągu 65 lat 
norma leksykalna ulegała niewielkim zmianom, ale ani w czasach komunistycznych, ani w czasach 
najnowszych nie doszło do ujednolicenia leksyki, to jest do upowszechnienia się preferowanej w da-
nym momencie formy wyrazu.

45 Trzeba odnotować, że wstępny rekonesans prac opublikowanych w pierwszej połowie wieku XX, 
autorstwa lub pod redakcją Vjekoslava Klaicia, Anuna Dabinovicia, Vladimira Ćorovicia i Stanoje 
Stanojevicia nie wskazuje, jakobyśmy mieli do czynienia z zupełnie innym wzorcem. Można jedynie 
mówić o bardziej archaicznym i intelektualnym języku, co z kolei wynika zarówno z innego, przedwo-
jennego, wykształcenia autorów, jak i z innego audytorium zakładanych adresatów.

46 Dla Anny Duszak są to teksty paralelne względem tekstu podstawowego, dla Gérarda 
Genette’a zaś – parateksty (zob. Genette 1992 [1982]).
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temat ważnych zdarzeń ujmowanych w narracji. Można powiedzieć, że za sprawą 
takiego r o z s z c z e p i e n i a  r e p r e z e n t a c j i  na dwa paralelne teksty (jeden – 
główny, charakteryzujący się spójnością tematyczną, drugi – poboczny, odzna-
czający się fragmentarycznością i stanowiący jego uzupełnienie) – ale zespolone 
z sobą ko-tekstem i kontekstem – narracja główna może być bardziej wartka, 
gdyż może sobie pozwolić na częściową rezygnację z niektórych deskrypcji i po-
zostawić je na marginesie.

Nie sposób nie zauważyć, że podobna tendencja jest znamienna dla nowszych 
podręczników do nauki historii, w których coraz bardziej preferuje się wielo-
kodowy, wręcz „multimedialny” sposób przekazywania treści. Jeśli porównamy 
podręczniki do nauki historii, zauważymy, że do pierwszej połowy lat 50. do-
minuje przekaz czysto narracyjny (Jantolek 1951; Solarić 1951), w późniejszych 
latach wzbogacany znakami wizualnymi (Rajičić, Prljević, Solarić 1954; Žeželj 
1960; Saltzer, Lovrenčić 1974; Novaković, Perović 1978; Knežević, Smiljević 1978; 
Ćubelić, Pavličević 1980; Gaćeša, Živković, Radović 1992), zaś od początku lat 90. 
pojawiają się owe „glosy” (Perović, Novaković 1992; Nikolić, Žutić, Pavlović, Špa-
dijer 2005; Potrebica, Pavličević 1992; Matković, Mirošević 2001; Leček, Najbar-
Agičić, Agičić, Jakovina 2000). Te ostatnie podręczniki epatują już – często chyba 
nadmiernie – wielokolorową szatą graficzną, obrazami, tabelami, dodatkowymi 
deskrypcjami i tak dalej. Dokonuje się to zapewne pod naporem tendencji cha-
rakterystycznych dla współczesnej cywilizacji – zauważalnych w różnych dome-
nach komunikacji, od mediów po literaturę piękną – preferujących obraz zamiast 
słowa lub ściślej: preferujących wizualność zamiast werbalności.

W tym kontekście można powiedzieć, że omawiane tu syntezy są wciąż konser-
watywne. Większość z analizowanych książek – w przeciwieństwie do nowszych 
podręczników, a w zgodzie z wzorcami syntez starszych (HNJ; Keršovani, Macan 
1971, 1992; IJ) – pozostaje bowiem wierna tradycyjnej strukturze narracyjnej, 
wzbogaconej ewentualnie znakami wizualnymi (PHN 1995; Hitrec 1995; Perić 
1997; Matković 2001; Jurišić 2005; Gračanin 2006; PH 2003–2007; IIS 1991–1994; 
Mitrović 1994; Jović 1997; ISD 2000; Ćirković 2004; Bojanić 2007).

Jak widać z powyższego, popularnonaukowa synteza dziejów narodu podą-
ża w dwu kierunkach jednocześnie: (1) w kierunku urozmaicania reprezentacji 
poprzez intensyf ikac ję  wielokodowości  przekazu i rozszczepienie 
kompozyc j i, (2) w kierunku utrzymania przywi le ju  narrac j i  jako jedyne-
go nośnika treści. Trudno oczywiście wyrokować, która z tych tendencji stanie 
się dominująca, zresztą można sobie wyobrazić koegzystencję obu postaci. Nie-
wątpliwie można jednak uznać, że przeciętny interlokutor uzna oba te sposoby 
reprezentacji za aktualizację tego samego typu, a więc aktualizację gatunku syn-
tezy dziejów narodu. Takie właściwe (to jest zgodne z zamierzeniem autora) za-
klasyfikowanie tekstu, przypomnijmy, prowadzi do właściwego przebiegu semio-
zy – semiozy na poziomie gatunku mowy, która ostatecznie decyduje o uznaniu 
tego czy innego tekstu za tekst prawdziwy. 
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ANEKS I: BAZA BADANYCH TEKSTÓW 
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Mirošević Franko, Šanjek Franjo, Macan Trpimir, Perić Ivo, red., (1995), Pregled povijesti hrvat-

skog naroda od VI. Stoljeća do naših dana, Zagreb48 [PHN].
Perić Ivo (1997), Povijest Hrvata, Zagreb.
Matković Hrvoje (2001), Mala iliustrirana hrvatska povijest, Zagreb.
Nazor Ante, Ladić Zoran (2003), Povijest Hrvata. Ilustrirana kronologija, Zagreb.
Macan Trpimir (2004 [1995]), Hrvatska povijest II prošireno izdanje49, Zagreb.
Jurišić Ivan (2005), Hrvatska od 7. stoljeća do Vijeća Europe, Zagreb.
Gračanin Hrvoje (2006), Kratka povijest Hrvatske za mlade, Zagreb.
Pem Mijo (2006), Hrvatska povijet, Zagreb.
Šanjek Franjo, ur. (2003–2005–2007), Povijest Hrvata, Zagreb [PH].
Goldstein Ivo, Hrvatska povijest (2008 [2000]), II izdanje, Zagreb. 

Serbia: 
Grafenauer Bogo, Perović Dušan, Šidak Jaroslav (1953, 1960), Iistorija naroda Jugoslavije, Beo-

grad [INJ].
Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić, Vladimir Dedijer (1972), Istorija Jugoslavije, Beo-

grad [IJ].
Samardžić Radovan, red., (1981–2000), Istorija srpskog naroda, Beograd50.

47 Późniejsze wznowienia w 1974 i w 1990.
48 W 1996 roku wyszła w Zagrzebiu trzytomowa wersja tej książki: I. Mirošević, Šanjek, Hrvatska 

i svijet od V. do XVIII. stoljeća, II. Mirošević, Macan, Hrvatska i svijet u XVIII. i XIX. stoljeću, III. Perić, 
Hrvatska i svijet u XX w.. stoljeću (w stosunku do jednotomowej wersji są one, przynajmniej w intere-
sującej mnie kwestii, niemal identyczne).

49 Pierwsze wydanie – 1995.
50 Cała kolekcja wyszła w wyd. SKZ w 1994 i 2000 roku, tymczasem niektóre tomy zostały pierwot-

nie opublikowane wcześniej. W 1981 roku – I i V księga (w dwu tomach), w 1982 – księga II, w 1983 – 
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Ratko Peković, red. (1991–1994), Ilustrovana istorija Srba, Beograd. [IIS].
Mitrović Jeremija (1994), Istorija Srba, Beograd.
Jović Momir (1997), Istorija Srba, Priština.
Bataković Dušan T., red. (2000), Nova istorija srpskog naroda Beograd [NISN]
Popov Čedomir, red. (2000), Istorija srpske državnosti (autorzy tomów: I – Miloš Blagojević 

i Dejan Medaković, II – Radoš Ljušić, III – Ljubodrag Dimić), Novi Sad [ISD]
Ćirković Sima (2004), Srbi među evropskim narodima, Beograd.
Bojanić Đorđe (2007), Istorija Srba: (od doseljavanja Slovena na Balkan do 1945 godine), drugo 

dopunjeno izdanje, Niš.
Jovanović Jelka, red. (2011), Kratka istorija Srba, Beograd. 

PODRĘCZNIKI (WYBÓR): 

Chorwacja: 
Žeželj Mirko (1960), Povijest naroda Jugoslavije od XVI. do XVIII. stoljeća. Priručnik za II. 

razred gimnazije, Zagreb.
Salzer Olga, Lovrenčić Rene (1974), Narodi u prostoru i vremenu 3, Zagreb.
Čubelić Tomo, Pavličević Dragutin (1980), Povijest 2. Udžbenik za srednje škole, V. izdanje, 

Zagreb.
Potrebica Filip, Pavličević Dragutin (1992), Povijest: za VII razred osnovne škole, Zagreb.
Matković Hrvoje, Mirošević Franko (2001), Povijest 4. Udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb.
Leček Suzana, Najbar-Agičić Magdalena, Agičić Damir, Jakovina Tvrtko (2000), Povijest 4. 

Udžbenik za 4. razred (opće) gimnazije, Zagreb.
Koren Snježana, Najbar-Agičić Magdalena, Jakovina Tvrtko (2007 [2005]), Dodatak udžbenici-

ma za noviju povijest, [w:] Jedna povijest, više historija, red. Maja Dubljević, Zagreb. 

Serbia: 
Jantolek Stevan (1951), Istorija naroda Jugoslavije, (2. dopunjeno izd.), Beograd.
Solarić Gojko (1952), Istorija za VIII i IV razred, Beograd.
Rajičić Miodrag, Prljević Dragutin, Solarić Gojko (1954), Istorija za VII i III razred, Beograd.
Božić Ivan, Veselinović Rajko, i in. (1963), Pregled istorije jugoslovenskih naroda, Beograd.
Novaković Relja, Perović Milutin (1978), Istorija za III razred gimnazije, Beograd.
Knežević Đorđe, Smiljević Bogdan (1978), Istorija najnovijeg doba za IV razred gimnazije, 

(15. izdanje), Beograd.
Gaćeša Nikola, Živković Dušan, Radović Ljubica (1992 [1. izdanje] i 2001 [9. izdanje]), Istorija 

za III i IV razred gimnazije, Beograd.
Perović Milutin, Novaković Relja (1992), Istorija za III razred gimnazije, Beograd.
Nikolić Stanoje (1998), Pregled istorije srpskog naroda i starih civilizacija, Učiteljski fakultet, 

Bijeljina.
Nikolić Kosta, Žutić Nikola, Pavlović Momčilo, Špadijer Zorica (2005), Istorija za III i IV ra-

zred, Beodrag. 

Inne: 
Bilandžić Dušan (1985), Historija Socijalištičke Federativne Republike Jugoslavije: glavni procesi: 

1918–1985, Zagreb.

księga VI (w dwu tomach), w 1986 – księga IV (w dwu tomach), w 1993 – księga IV (w dwu tomach).
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Biljan Frano, Božić Ivan, Vinaver Vuk, Perović Dušan (1963), Pregled istorije jugoslovenskih 
naroda, Beograd.

Čulinović Ferdo (1959/1961), Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja, Zagreb.
Ćorović Vladimir (1933), Istorija Jugoslavije, Beograd (późniejsze wydanie: 1989).
Ćorović Vladimir (1989 [1941]), Istorija Srba/Istorija srpskog naroda, Beograd (późniejsze wy-

dania: 1992, 1993, 1999, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010).
Dabinović Antun (1940), Hrvatska državna i pravna povijest: s reprodukcijama najvažnijih do-

kumenata i slikama, Zagreb (drugie wydanie – 1990).
Deretić Jovan (1975, 1977), Istorija Srba, Nica.
Deretić Jovan I. (2009), Zapadna Srbija. Izmišljeno doseljavanje Srba, Banja Luka 2009.
Desnica Gojko (1981), Istorija srpskog naroda. Srpski vladari, Novi Sad.
Horvat Brabko (1989), ABC jugoslavenskog socijalizma, Zagreb.
Jevitć Dragoš, Popović Dragoljub (1990), Istorija država i prava jugoslovenskih naroda, Beo-

grad.
Klaić Vjekoslav (1899), Povijest Hrvata: od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća, Zagreb 

(późniejsze wydania: 1972–1973, 1980, 1985 ze wstępem Trpimira Macana, 1988).
Krleža Miroslav, red. (1954–1971), Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb.
Pantelić Nikola (1984), Narodna umetnost Jugoslavije, Beograd.
Petranović Branko (1981), Istorija Jugoslavije 1918–1978, II. izd., Beograd.
Sirotković Hodimir, Margetić Lujo (1990), Povijest država i prava naroda SFR Jugoslavije, 

II izdanje, Zagreb.
Šišić Ferdo (1916), Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb1.
Smičiklas Tade (1882, 1887), Poviest Hrvatska, Zagreb.
Stanojević Stanoje (1908), Istorija srpskoga naroda (pierwsze wydanie – 1908, kolejne wyda-

nia – 1926, 1982, 1993, 2000, 2006).
Štokalo Vladimir, red. (1985), Ilustrovana dečja enciklopedija Jugoslavije, Zagreb.
Tito Josip Broz (1985), Jugoslavenska revolucija i socijalizam, Zagreb.
Tuđman Franjo (1960), Stvaranje socijalističke Jugoslavije, Zagreb. 

1 Kolejne wydania: drugie poszerzone – 1920 jako Pregled povijesti hrvatskoga naroda od najsta-
rijih dana do 1. decembra 1918. (Split). Wznowienia: 1962 – predgovor Jaroslav Šidak; 1975 – priredio 
i pogovor napisao: Trpimir Macan; 2004 – jako Povijest Hrvata: pregled povijesti hrvatskoga naroda 
(Split).
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ANEKS II: CECHY STYLOTWÓRCZE 

Legenda:
Punkty od 1 do 5 informują o stopniu nasilenia danej cechy. 
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HNJ/
INJ 2156

l. 30. 
XVIII 
w.

2 1 5 2 5 2 2 2 0 0 4 5 4 4 5 3 0

CHORWACKIE

Keršo-
vani 219 l. 30. 

XX w. 3 3 2 0 0 2 1 2 0 0 4 5 5 4 5 1 0

Macan 
(1971) 232 l. 60. 

XX w. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 4 4 5 2 0

IPH 319 l. 40. 
XX w. 3 0 0 0 0 3 4 2 1 2 0 5 4 4 5 5 4

Macan 
(1992) 503 l. 90. 

XX w. 1 0 0 2 0 1 5 0 0 0 2 5 5 4 5 4 0

Pavliče-
vić 619 l. 90. 

XX w. 1 1 3 3 0 2 2 1 3 5 3 5 5 5 5 4 5

PHN 314 l. 90. 
XX w. 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 2 5 4 4 4 4 0

Hitrec 210 l. 90. 
XX w. 0 0 0 0 0 5 3 1 3 0 1 5 5 5 5 5 0

Perić 306 l. 90. 
XX w. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 4 4 5 4 5

Mat-
ković 366 l. 90. 

XX w. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 3 3 4 5 4
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Macan 
(2004) 294 l. 90. 

XX w. 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 3 5 5 4 5 4 4

Jurišić 118 XXI w. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 3 4 4 3 0

Grača-
nin 588 XXI w. 0 0 0 3 5 2 1 2 0 0 2 5 4 4 5 2 0

Pem 1199 l. 90. 
XX w. 2 4 3 4 0 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 4 0

PH 1693 XXI w. 1 0 2 0 0 3 3 1 1 0 4 5 3 4 5 3 5

Gold-
stein 695 l. 90. 

XX w. 0 0 5 5 0 2 1 2 1 0 3 5 3 4 4 4 5

SERBSKIE

IJ 607 40. 
XX w. 2 2 0 4 0 4 3 1 1 0 3 5 4 4 5 4 0

ISN 5 821
l. 
20.XX 
w.

3 5 5 5 0 5 5 5 2 0 5 5 4 4 5 5 5

IIS 1 008 l. 10. 
XX w. 2 0 0 3 0 1 2 1 2 0 2 5 4 4 5 5 0

Mi-
trović 516 l. 40. 

XX w. 2 2 0 3 0 5 3 2 4 0 2 5 5 5 5 4 0

Jović 334 l. 90. 
XX w. 2 4 3 0 0 3 2 0 0 0 1 5 4 4 5 0 3

NISN 391 l. 90. 
XX w. 2 0 0 5 0 4 4 2 2 0 3 5 5 4 5 4 0

VISD 1261 l. 80. 
XX w. 3 5 5 3 0 4 5 5 2 0 5 5 4 4 5 1 5

Ćirković 37 l. 90. 
XX w. 2 1 4 3 0 3 2 0 0 0 3 5 3 4 5 4 5

Bojanić 67 l. 30.
XX w. 2 0 1 1 0 4 2 5 4 0 1 5 4 5 5 4 0

KIS 191 l. 10. 
XX w. 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 3 4 5 3 0

* Podaję orientacyjną datę, do której historia została doprowadzona.
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