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POLSZCZYZNA POTOCZNA JAKO TWORZYWO WSPÓŁCZESNEJ POWIEŚCI 
NA PRZYKŁADZIE BIAŁO-CZERWONEGO DAWIDA BIEŃKOWSKIEGO

Czytając najnowsze powieści (np. Wojnę polsko-ruską pod fl agą biało-czerwoną 
Doroty Masłowskiej [2003] czy Biało-czerwonego Dawida Bieńkowskiego [2007]), 
zauważamy, że różnią się one językowo pod wieloma względami od powieści kla-
sycznych (np. Lalki Bolesława Prusa albo Nocy i dni Marii Dąbrowskiej). Mimo że 
każdy z czytelników wyczuwa intuicyjnie te odmienności, to nie potrafi  określić, na 
czym one polegają, z czego wynikają, co jest ich przyczyną. Językoznawcy wiedzą 
też, że dawne dzieła wybitnych twórców były wzorem starannej polszczyzny i słu-
żyły Polakom m.in. do oceny poprawnościowej innowacji językowych. 

Kryterium autorytetu kulturalnego, w tym tzw. kryterium literacko-autorskie, do 
czasów drugiej wojny światowej pomagało rozstrzygać, czy dane formy językowe 
są poprawne, jak też dyskwalifi kować pewne konstrukcje na podstawie odwołania 
się do tekstów znakomitych mistrzów pióra. Po drugiej wojnie światowej zrezygno-
wano ze stosowania tego miernika ocen, głównie z powodu zmian, jakie zaszły już 
to w samej literaturze, już to w odgrywanej przez nią roli w życiu społecznym (por. 
Sinko 1977; Gajda 2001a, 2001b; Gajda, Adamiszyn 1991; Anusiewicz, Nieckula 
1992; Witosz 1996; Kornhauser 1999; Rybicka 2000; Sławkowa, Witosz, Wojtak 
2001; Moch 2004; Dyszak 2006; Pięta 2008). Literatura – w przeciwieństwie do cza-
sów minionych – przestała bowiem kształtować świadomość społeczeństwa. Har-
monijny dotąd rozwój literatury i jej związków z życiem duchowym narodu został 
zahamowany, a obie dziedziny (kulturalna i społeczno-świadomościowa) zaczęły 
funkcjonować oddzielnie. 

W artykule spróbujemy zastanowić się, co było między innymi przyczyną tego, 
że dzisiejsze powieści nie mogą aspirować do rangi swych poprzedniczek – tekstów 
wzorcowych i stylistycznie nienagannych. Ponieważ powodów tej sytuacji jest wiele, 
dlatego skupimy się tu na wybranych czynnikach socjolingwistycznych i komunika-
tywnych, decydujących o cechach konkretnych wypowiedzi językowych. Bierzemy 
pod uwagę osiem parametrów lingwistycznych, wypracowanych w długiej dyskusji 
językoznawców o zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny (por. Klemensiewicz 
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1953; Urbańczyk 1956; Furdal 1973; Skubalanka 1976; Dunaj 1981, 1985, 1994; 
Buttler 1982; Gajda 1982, 2001a, 2001b; Markowski 1992a; Pisarek 1994, 2002; 
Wilkoń 1979, 2000; Warchala 2003), takich jak etniczność, czas występowania, sto-
pień ogólności, sytuacja komunikacyjna (typ kontaktu), styl wypowiedzi, sposób 
komunikacji (kanał przekazu), odmiana funkcjonalna, gatunek wypowiedzi. 

Zastosowane do wskazanego obiektu językowego parametry, kontrastujące bi-
narnie (plusowo lub minusowo) rozpatrywane wypowiedzi, decydują, że np. po-
wieść Noce i dnie przyjmuje następujący zestaw cech:

– reprezentuje język polski (+), a nie np. rosyjski czy angielski;
– język starszy, przedwojenny (+), a nie współczesny;
– język ogólny (+), a nie regionalny bądź gwarowy;
– sytuację komunikacyjną ofi cjalną (+), a nie nieofi cjalną;
– styl staranny (+), a nie swobodny;
– język pisany (+), a nie mówiony;
– język występujący w odmianie funkcjonalnej artystycznej (+), a nie np. nauko-

wej;
– powieść klasyczną (+), a nie np. współczesną,
a zwykła rozmowa przybiera znowu takie oto cechy:
– przedstawia język polski (+), a nie np. czeski;
– język współczesny (+), a nie np. dawny, historyczny;
– język ogólny (+), a nie np. regionalny bądź gwarowy;
– sytuację komunikacyjną nieofi cjalną (+), a nie ofi cjalną;
– styl swobodny (+), a nie staranny czy neutralny;
– język mówiony (+), a nie pisany;
– język występujący w odmianie funkcjonalnej potocznej (+), a nie np. urzędo-

wej;
– rozmowę prywatną przy stole (+), a nie np. gratulacje czy kondolencje.
Powieść klasyczna i rozmowa prywatna to typowe gatunki charakterystyczne dla 

dwu przeciwstawnych, wyraźnie zarysowanych modeli komunikacyjnych: ogólne-
go ofi cjalnego starannego (czy neutralnego) i ogólnego nieofi cjalnego swobodnego. 
Ten pierwszy wariant bywa określany w starszych ujęciach językoznawczych mia-
nem języka literackiego, drugi zaś nosi nazwę języka potocznego. 

Mamy więc w wypadku owych dwu modeli do czynienia z układami czystymi: 
typem a, gdy sytuacja komunikacyjna ofi cjalna warunkuje użycie stylu starannego 
(lub neutralnego), oraz typem b, gdy sytuacja komunikacyjna nieofi cjalna pociąga 
wystąpienie stylu swobodnego. Natomiast zasadniczo odmienny układ komunika-
cyjny pojawia się, kiedy w grę wchodzi powieść współczesna. Wówczas bowiem 
zostaje naruszony zarówno kategorialny model typu a, jak i przeciwstawny mu ka-
tegorialny model typu b. 

Analizowany gatunek literacki (powieść współczesną) można także scharakte-
ryzować za pomocą podanych wcześniej parametrów lingwistycznych, których roz-
kład wygląda następująco:

– wskazuje na język polski (+), a nie np. węgierski;
– język współczesny (+), a nie dawny, historyczny;
– język ogólny (+), a nie np. regionalny czy gwarowy;
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– sytuację komunikacyjną ofi cjalną (+), a nie nieofi cjalną;
– styl swobodny (+), a nie staranny bądź neutralny;
– język pisany (+), a nie mówiony;
– język występujący w odmianie funkcjonalnej artystycznej (+), a nie np. publi-

cystycznej;
– powieść współczesną (+), a nie np. klasyczną. 
Porównanie trzeciej serii wskaźników plusowych z ustalonymi poprzednio dla 

wariantów podstawowych (typy a i b) przekonuje, że zachodzi przede wszystkim 
brak zgodności między sytuacją komunikacyjną, a stylem wypowiedzi językowej, 
gdyż w wypadku kontaktu ofi cjalnego pojawia się swobodny styl wypowiedzi, 
przewidzianej dla kontaktu nieofi cjalnego. Dochodzi więc tutaj do wykształcenia 
wariantu mieszanego typu c: w sytuacji komunikacyjnej ofi cjalnej występuje styl 
swobodny, luźniejszy. Skrzyżowanie dwu wykluczających się kategorii: socjolin-
gwistycznej i stylowej doprowadziło do powstania swoistej hybrydy komunikacyj-
nej, dokumentowanej przez współczesną powieść. 

Sytuacja komunikacyjna ofi cjalna wynika z braku bezpośredniego kontaktu 
nadawcy z odbiorcą tekstu literackiego, a także stąd, że każdorazowo powieść adre-
sowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. 

Druga z kategorii, stylowa, okazuje się bardziej skomplikowana. Wymaga ona 
ustalenia elementów językowych, które decydują o wartościach artystycznych ba-
danego utworu. W związku z tym należy zwrócić zasadniczo uwagę na cechy lek-
sykalno-syntaktyczne (systemowe) i kompozycyjno-tekstową organizację materiału 
słownego w powieści (tzw. uporządkowanie naddane, niekonieczne dla celów zwy-
kłej komunikacji językowej). 

Przedmiotem analizy stylistycznej czynimy trzy wybrane rozdziały powieści 
D. Bieńkowskiego Biało-czerwony: pierwszy, przedstawiający powrót prawnika 
Pawła z pracy do domu i spowodowanie przez niego wypadku drogowego, ostatni, 
ukazujący wizytę policjantów w mieszkaniu głównego bohatera i małą uroczystość 
z okazji wręczenia Pawłowi odznaczenia za jazdę po pijanemu oraz jeden z roz-
działów środkowych, którego tematem jest oglądanie meczu piłkarskiego w kręgu 
przyjaciół. 

Poszczególne rozdziały powieści koncentrują się wokół rozwijanych zagadnień 
tematycznych, pól językowych (por. Trier 1931, 1968; Porzig 1934, 1982; Buttler 
1967; Pisarek 1967; Pisarkowa 1972; Miodunka 1980; Tokarski 1984; Cygal-Kru-
pa 1986, 1990; Markowski 1992b), gromadząc materiał leksykalny składający się 
przede wszystkim na: 

1) fi zyczny opis postaci, np.: broda, brwi, brzuch, czoło, dłoń, głos, głowa, kola-
na, nogi, oczy, palce, policzki, ręce, uszy, włosy, wzrok, zęby;

2) psychiczny opis postaci, np.: dojrzały, dyskretny, obejmować kogo, odporny, 
poczuć co, pomóc komu, popłakać się, porozmawiać, przytulać się, rozdrażniać, słu-
chać kogo, śmiać się, wściekłość na kogo/na co, wzdychać, zadowolona;

3) dom i jego urządzenie, np.: apartament, apartamentowiec, barek, dom, drzwi, 
garaż, hol, krzesełko, mieszkanie, piętro, rynna, salon, sofa, taras, telewizor, zasłonka;

4) posiłki, pożywienie i napoje, np.: alkohol, apetyt, bigos, butelka, czkawka, 
kieliszek, kompania, koniak, łyk, miseczka, naczynie, nałożyć, napełnić, odrobina, 
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pachnieć, pić, podnosić, polewać, popijać, porcja, posilić się, przechylić, przepijać, 
rozlewać, smakowicie, toast, wódka, wypijać, zagryzać, zjeść;

5) zawody i stanowiska, pracę, np.: decyzja, dokument, gabinet, kancelaria, 
klient, konsekwencje, mecenas, odpowiedzialny, opinia, pomoc, praca, pracować, 
prawo, prawnik, prawniczy, prawodawca, projekt, renoma, robota, sąd, segregator, 
sprawa, status, sukces, umowa, ustalenie, wersja, wizerunek, właściciel, wniosek, 
wykładowca, wyrok, zaniedbać, zatrudniać, za wolny, zawód;

6) podróż i środki komunikacji, np.: blacha, bok, droga, drzwi, dynamicznie, ga-
raż, gaz, jazda, jechać, hamulec, kierować, kierowca, kierownica, kluczyki, luster-
ko, mechaniczny, nawierzchnia, nie zauważyć, odjechać, opona, pedał, pisk, pojazd, 
prędkość, prowadzić, przewód, samochód, silnik, skręcić, skrót, sprzęgło, sunąć, 
szyba, taksówka, trasa, uderzyć, wgnieciony, wracać, wyposażenie, zakręt, zatrzy-
mać się, zdarzenie, zgasnąć;

7) miasto, ulicę, instytucje, np.: apartament, apartamentowiec, chodnik, jezdnia, 
kamery, krawężnik, nawierzchnia, policja, słupek, szkoła, szosa, taksówka, uczelnia, 
ulica;

8) czas i pogodę, np.: ciepło, doba, dwudziesta, dzisiaj, godzina, lato, noc, piątek, 
piątkowy, rano, tydzień, wieczór;

9) sport i urządzenia sportowe, np.: akcja, asysta, atak, biegać, boisko, bramkarz, 
cofnąć się, czekać, futbol, gol, gra, gwizdek, kryć kogo, mecz, murawa, napastnik, 
nieobstawiony, obrona, piłkarz, piąstkowanie, podać ‘przekazać piłkę’, poprzeczka, 
przerzut, rozbieg, sędzia, siatka, skrzydło ‘bok, strona’, strzał, trafi ć, transmisja, tre-
ner, ustawić się, wygrać, zagranie, zaklaskać, zawodnik, zespół;

10) uroczystości, rozrywki i zabawy, np.: alkohol, brawo, butelka, całować, cie-
szyć się, dostać, gościć, gość, kieliszek, klepać kogo, kompania, kultywować, na-
groda, napić się, obejmować kogo, pić, promil, propagować, radować się, skakać, 
tradycja, wódka, wręczyć, wyróżnienie, zaszczycić, zdrowie.

Przedstawione pola leksykalne (tematyczne) łączy to, że opisują one od stro-
ny zewnętrznej i wewnętrznej człowieka, a także jego codzienne zajęcia i rozryw-
ki, a więc cechuje je głównie antropocentryzm i konkretność słownictwa, tj. wła-
ściwości, które konstytuują od strony kulturowej zjawisko stylu potocznego (por. 
Bartmiński 2001). Wszystkie wymienione struktury leksykalne cechuje ponadto 
przynależność do rejestru neutralnego (według Jerzego Bartmińskiego) bądź tzw. 
wspólnoodmianowość (zdaniem Andrzeja Markowskiego). 

Rejestrowi neutralnemu przeciwstawia się skala uzupełniających go elementów 
nacechowanych, emocjonalnych, które dla większości lingwistów współtworzą wła-
śnie tę funkcjonalną odmianę języka. W naszej powieści rejestr emocjonalny reali-
zowany jest m.in. za pomocą:

1) deminutywów, np.: abeesik, beczułka, bigosik, braciszek, browarek, butelecz-
ka, głosik, kieliszeczek, kolejeczka, koniaczek, lakierek, lodóweczka, malutki, ma-
musia, meczyk, milutki, piwko, porcyjka, samochodzik, siostrzyczka, szybciutko, tro-
szeczkę, wódeczka, zydelek; 

2) hipokorystyków, np.: Majeczka, Majka, Pawcio, Pawełek, Wiktorek;
3) słownictwa i frazeologii emocjonalno-ekspresywnej, np.: bingo pot., browar 

‘piwo’ pot., drobiazg pieszczot., dzierżyć książk. lub żart., funkcjonariusz książk., 
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kretynka obelż., łapa rub. żart., łyski ‘whisky’, napaplać pot., przeskrobać pot., re-
chotać rub., rozchodniaczek neol. pot. ‘toast spełniany na pożegnanie przed odej-
ściem’, stacyjka pot., szczebiotka pieszczot., szwendać się posp., truchtać pobł., won 
‘precz’ posp., wygodnicka iron., zwyknąć książk., dodać gazu, do wesela się zagoi, 
mieć rozorany cały prawy bok, prowadzić (pojazd) bez trzymanki, przemówić komu 
do rozumu, ręce komu latają, robi się komu od czego gęsia skórka, skosić słupki, 
walenie do drzwi, wszystko stanęło na głowie;

4) wyrazów dosadnych i wulgarnych, np.: cholera, cholerny, dupa, gówno, gów-
niarz, fajfus, kurwa, pieprzyć, pochwiak, smród, staruch, zadupie, wisior;

5) emocjonalnych wyrażeń metatekstowych, np.:
[...] a policję i promile jak każdy prawdziwy mężczyzna to miałem wtedy gdzieś! Promile, też 
mi coś, promile! (s. 14);

Hoc, hoc, będzie zabawa! Niech będzie, jak to Dziadek mawia, w galopie, po ułańsku (s. 15);

No, tak! Jasne! To przecież Majka tak mówiła: milutkie to, milutkie tamto, i przecież wcale nie 
tak dawno tak właśnie mówiła (s. 5);

O nie! Niech się pocałują, tam gdzie słońce nie dochodzi, jak to także zwykł mawiać Dziadek, 
a być może Ojciec w jednej osobie (s. 14). 

Oba rejestry stylu potocznego: neutralny i emocjonalny nie sięgają nigdy – co 
warto podkreślić – do złóż regionalnej polszczyzny potocznej. Nie znaczy to wcale, 
że wariant ogólnej polszczyzny potocznej nie jest dodatkowo rozbudowany. Natu-
ralne rozszerzenie zasobów leksykalnych tej odmiany języka stanowią socjolekty 
i profesjolekty. W powieści pojawia się najczęściej bezpośrednio związana z fabułą 
terminologia zawodowa prawników, np.: ekspertyza, kodeks, konsultacje, odnośnik, 
okólnik, opinia, orzeczenie, paragraf, postanowienie, pozew, protokół, przekształ-
cenie własnościowe, przepis, sytuacja prawna, uchwała, ustawa, wykładnia prawa, 
wyrok; inżynierów (mechaników, informatyków), np.: abeesik, brak oprogramo-
wania, komórka, luksusowe wyposażenie, monitor, opcja, oprogramowanie, plik, 
plazma, pojazd mechaniczny, przeszukiwać dysk, silnik z wtryskiem bezpośrednim, 
telefon komórkowy, twardy dysk, zero opcji, zestaw głośnomówiący, zresetować; 
i policjantów, np.: aparatura, kamera, mieć półtora promila alkoholu we krwi, miej-
sce zdarzenia, numer rejestracyjny, prowadzenie pojazdu, przekroczyć dwukrotnie 
ograniczenie prędkości, styl prowadzenia pojazdu, ucieczka z miejsca zdarzenia, 
uszkadzać słupki chodnikowe, właściciel pojazdu, wypaść z jezdni na chodnik, a spo-
łeczną gwarę środowiskową ilustruje wysoce ekspresywny język kibiców sporto-
wych, którzy obrzucają piłkarzy wyzwiskami, np.: cieć, ciul, eunuch, kastrat, matoł, 
muł, ślepy, używają niewybrednych porównań, np.: 

A nie tak, bawią się tą piłką jak fajfusem w gaciach! (s. 241);

[...] bo się ruszają, jakby mieli, jak to Dziadek mówi, pełne galoty (s. 237);

Ten Smolina gra, jakby jaj nie miał (s. 238),

operują fachowymi terminami, np.: brama ‘gol’, dyktować rzut karny, karny, korner, 
kryć kogo ‘utrudniać przeciwnikowi grę’, ktoś stoi nieobstawiony, obrona ‘ostat-
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ni zawodnicy przed swoją bramką’, pole karne, przestrzelić ‘nie trafi ć do bramki’, 
przyłożyć ‘mocno kopnąć piłkę’, uliczka ‘podanie przed nadbiegającego przeciwni-
ka’ oraz zdaniami wykrzyknikowymi, np.: 

Idzie, no, idzie, idzie! Po lewym idzie! Zapałka idzie! (s. 236);

No idziesz! Idziesz! No, podaj mu po swoim! Podaj, podaj, przecież go widzisz! (s. 236);

No, co on robi?! No, popatrzcie, co on robi! (s. 236);

Cicho, lepiej patrzcie! Idą! Idą! (s. 237). 

Widać zatem wyraźnie, że centrum stylowe omawianej powieści stanowi pol-
szczyzna potoczna, wokół niej sytuuje się warstwa socjo- i profesjolektalna, naj-
bardziej zewnętrzną otulinę, czyli peryferie, kształtuje krąg fi gur retorycznych i za-
stosowanych rozwiązań kompozycyjnych. Wśród środków obu rodzajów dominują 
głównie:
– powtórzenia, np.: 

gdzie te cudowne czasy? (s. 5); Paweł, ty jesteś cudowny, jesteś taki cudowny [...] (s. 5); milutkie 
czasy (s. 5); w milutkim garażu (s. 5); w milutkim apartamentowcu (s. 5); milutkie to, milutkie 
tamto (s. 5); Ach, Pawciu, jaki ty jesteś milutki (s. 5), Pawcio, mój milutki Pawcio [...] (s. 5); 
i pierwszy, zawsze pierwszy jestem (s. 6), bo nade wszystko pierwszy (s. 6); a przede wszystkim 
Twardość, o, jaka Twardość mnie cechuje! (s. 6); Na pojedynek, żeby honor, z honorem, nad 
honorem i w honorze! (s. 288);

– anafory, np.: 
Gdzie te czasy, gdzie te czasy, gdzie te milutkie czasy, gdzie te cudowne czasy?! (s. 5); 

No, ale trzeba jednak wyjść z pojazdu [...] / No, tak! Jasne! / No ale gdzie te czasy, gdzie te 
czasy (s. 5); 

Drogi Pawle, to ja. Mama dzwoni (s. 8) 

– Pawle, to nie jest rozmowa na telefon −/ Pawle – to nie jest sprawa na telefon – (s. 8);

– emfatyczne konstrukcje wykrzyknikowe, np.: 
Przemówi jej do rozumu! Już to widzę! (s. 10);

[...] ludzie mają lepsze rzeczy do robienia niż szwendać się po ulicach. Czyli pusto! Nikogo! 
No, to szybka męska decyzja! Przekręciłem kluczyki w stacyjce, puściłem dynamicznie sprzęgło 
i z piskiem opon odjechałem z miejsca zdarzenia. I bingo! I udało się! (s. 15); 

Biedny tylko mój ukochany samochodzik! Lakierek zdarty do żywego. Blacha wgnieciona na 
cały bok! Lusterko urwane! Płacz, Paweł, płacz! Każdy mężczyzna płakałby na twoim miejscu! 
(s. 15);

– pytania retoryczne, np.:
Ale jak to się mogło stać, że ja kierowca taki doświadczony, taki pewny i twardy w prowadzeniu 
pojazdu, mogłem zrobić coś takiego? (s. 7);

Mogłem oczywiście założyć sobie zestaw głośnomówiący, ale czy ja jestem jakiś zwisior, żeby 
przez to rozmawiać? (s. 7); 
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Czego ci tutaj chcą? Czy coś przeskrobałem, czy ktoś złożył na mnie skargę, czy coś może jedna 
albo druga kretynka im napaplała? (s. 284);

– refreniczność, np.: 
Gdzie te czasy, gdzie te czasy, gdzie te milutkie czasy, gdzie te cudowne czasy?! (s. 5) [...]

No, ale gdzie te czasy, gdzie te czasy? (s. 5);

Płacz, Paweł płacz. O mój biedny samochodzik! (s. 5) [...] 

Płacz, Paweł, płacz, nawet Dziadek płakał, kiedy mu ukochanego ogiera trafi li w dupę pod 
Stoczkiem (s. 7);

− Pawle, to nie jest rozmowa na telefon − kontynuowała tym swoim spokojnym, ciepłym głosem 
[...] (s. 9). 

− Pawle, to nie jest sprawa na telefon – powtórzyła jeszcze raz [...] (s. 9);

– rymy, np.: 
Paweł, co się z tobą dzieje! Mały ma ogromnego guza i siniaka! 

− A myślałem, że ogromnego siusiaka! – Alex zatoczył się na jednego z funkcjonariuszy 
(s. 291);

− Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie! (s. 240); 

I nie wiem, jak tu wyjść, żeby koledzy i sąsiedzi nie zauważyli, że wychodzę w trakcie meczu, 
ale przecież Święta Drzemka jest mi niezbędna i koledzy, i sąsiedzi zrozumieją, na pewno zro-
zumieją (s. 244);

– słowa pisane dużą literą, np.: 
W końcu jestem Prawnikiem, mężczyzną Prawnikiem, a na spotkaniach zwracają się do mnie 
panie mecenasie, i sukces, sukces, sukces, bo nade wszystko pierwszy, a przede wszystkim Twar-
dość, o, jaka Twardość mnie cechuje! (s. 6); 

I setki stron przedawnionych orzeczeń, ustaleń i wyroków, I Prawo, Z Prawem, dla Prawa, przy 
Prawie, na Prawo. A klient każdego dnia ciężarówkami przywozi coraz to nowe pudła pełne 
segregatorów z kolejnymi dokumentami. A my analizujemy i interpretujemy, stosujemy Prawo, 
używamy Prawa, dopasowujemy Prawo (s. 12);

− to może po jeszcze jednym – mówię, bo wyraźnie Wódeczka Ukochana mi pomaga i chcę 
zwiększyć moc tej pomocy (s. 235);

– przytoczenia i parafrazy innych tekstów, np.: 
I na monitorze pojawiło mi się jeszcze zdanie „O Matko, co jasnej bronisz Częstochowy”, więc 
milczę od tego wszystkiego i zaciskam zęby (s. 10–11);

− Pijesz ty, piję ja, kompanija cała – zaintonował Poseł i Minister. – A kto nie wypije, tego we 
dwa kije! (s. 297);

− Szanowne zebrane w tym zacnym domu obywatelstwo! – krzyknął nagle Dziadek. – Czas nam 
Poloneza zacząć! – Dziadek ma chyba już nieźle w czubie, oj, nieźle (s. 297);

– uprzedmiotowienie (reifi kacja) umysłu ludzkiego, traktowanego w wielu wypad-
kach jako procesor myślowy. 
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Stoimy na stanowisku, że polszczyzna potoczna jest głównym tworzywem, bu-
dulcem rozpatrywanej powieści, uobecnionym nie tylko w przytoczeniach dialogów 
postaci literackich, ale także w sferze narracji subiektywnej (wewnętrzne rozważa-
nia bohatera) i obiektywnej (relacja o zdarzeniach świata przedstawionego). W grę 
wchodzi tu stylizacja językowa na potoczność, czyli wprowadzenie do tekstu literac-
kiego istotnych właściwości innego stylu, wzorca językowego, traktowanego jako 
obcy w ofi cjalnej sytuacji nadawczej (por. Sławiński 1976: 427).

Taki sposób kształtowania wypowiedzi bywa określany w opracowaniach styli-
stycznych mianem stylizacji kolokwialnej (kolokwializacji) lub stylizacji potocznej 
(potocyzacji). Naszym zdaniem, należałoby odróżnić propozycję terminologiczną 
węższą, w której zostaje zaakcentowana wprost mówioność (kolokwialność) użytych 
środków językowych, od propozycji szerszej podkreślającej ich charakter potoczny 
bez rozstrzygania, czy występują one w mówionej czy pisanej postaci tekstu. Wydaje 
się, że pojemniejsze treściowo (a więc ogólniejsze) i niewywołujące dodatkowo nie-
potrzebnych skojarzeń (a więc neutralniejsze) terminy „stylizacja potoczna” lub „po-
tocyzacja” lepiej odzwierciedlają zjawiska obserwowane w analizowanej powieści 
niż konkurencyjny odpowiednik, odsyłający jednoznacznie do realizacji mówionej. 

Powieść Biało-czerwony zawiera również nieliczne ustępy pisane polszczyzną li-
teracką (staranną), przypada na nie maksymalnie 1/4 materiału wyrazowego. W prze-
dziale form reprezentujących styl staranny (wysoki) należałoby wskazać słownictwo 
z potocznego rejestru neutralnego, krąg fi gur retorycznych oraz elementy leksykalne 
i frazeologiczne, współtworzące narrację obiektywną, np.: kultywowanie kawaleryj-
skich i szlacheckich tradycji, lektura ‘czytanie’, melodia czyjegoś głosu, mieć w ży-
ciu swój krzyż, płeć męska, podnieść prawą dłoń w geście pożegnania, pokazać styl 
szlachecki i polski, poruszać się jak na zwolnionym fi lmie, renomowana uczelnia, 
składać dłonie jak do modlitwy, skończyć Wydział Praw, udzielić wsparcia duchowe-
go małżeństwu, wstyd pali kogo w policzki, wyzywać na pojedynek. 

Stylizacja występująca w analizowanym utworze ma charakter złożony, gdyż 
obejmuje dwa rodzaje komplementarnych zjawisk modyfi kacyjnych: jedno, prze-
biegające w płaszczyźnie diachronicznej, i drugie, zachodzące w układzie synchro-
nicznym. Stylizacja pierwszego rodzaju, właściwa procesowi historycznoliterackie-
mu, polega na wprowadzaniu do współczesnej powieści (głównie lat 80. i 90.) stylu 
swobodnego, mówionego, potocznego ogólnego, zamiast wypowiedzi o stylistyce 
starannej, literackiej, niepotocznej, znamiennej dla powieści klasycznej. Ten rodzaj 
przekształceń stylizacyjnych, obserwowany w dzisiejszej prozie prowadzi do zastą-
pienia dawnego, centralnego układu form podawczych dzieła tworzywem nowym, 
mowy potocznej jako przekaźnikiem dialogów, narracji subiektywnej i obiektyw-
nej. Pojawiająca się w badanym utworze polszczyzna potoczna dominuje ilościowo 
(3/4 całego materiału językowego) nad językiem zakwalifi kowanym jako reprezen-
tant stylu starannego, wysokiego, literackiego (1/4 bazy materiałowej). Przewaga ilo-
ściowa żywiołu mowy potocznej w powieści powoduje, że z diachronicznego punktu 
widzenia nabiera on cech neutralnego układu stylistycznego, neutralizuje się, w tej 
sytuacji nacechowany staje się w tekście opozycyjny układ mniejszościowy. W pla-
nie synchronicznym natomiast zaznacza się tutaj inny niż poprzednio typ modyfi ka-
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cji językowej, mianowicie stylizacja na wypowiedź staranną, literacką, niepotoczną, 
utrwaloną w świadomości czytelniczej przez powieść klasyczną. 

Cykl rozwojowy generowanych typów stylizacji zamyka się, dopełnia, ponieważ 
w płaszczyźnie diachronicznej dany tekst był stylizowany na swobodny, potoczny 
ogólny, w płaszczyźnie synchronicznej zaś na staranny, wysoki, literacki. Tak więc 
zarówno punktem wyjścia, jak i punktem dojścia przekształceń językowych okazu-
je się w naszym przypadku ta sama odmiana języka, tj. polszczyzna staranna, lite-
racka. 

Sytuacja znamienna dla prozy literackiej schyłku XX i początków XXI w. musi 
niepokoić fi lologów, chodzi bowiem o poziom języka przekazywany czytelnikom 
współczesnych powieści (już teraz nieelegancki język zraża wielu inteligentów do 
sięgania po dzisiejszą beletrystykę). Jeżeli autorzy poszliby krok dalej w mime-
tycznych tendencjach upotoczniających język artystyczny (Warchala 2003: 186), 
naśladowali wypowiedzi schizofreników, popkulturowców lub rozbijali system ję-
zyka sposobami przejętymi z poezji lingwistycznej, to w przyszłości tworzywem 
wypowiedzi prozatorskiej mogłyby się stać różne odmiany polszczyzny potocznej 
(mówionej) bez rejestru neutralnego. Literatura najnowsza ze względu na kreowany 
typ języka bez wątpienia traciłaby licznych odbiorców, a krąg czytelników został-
by – co prawdopodobne – zacieśniony do grupy recenzentów i jakichś fanklubów 
czytelniczych. W istniejącym dotąd modelu komunikacyjnym literatury sytuacja 
ofi cjalna zmieniłaby się w mniej ofi cjalną. Gdyby ta postmodernistyczna tendencja 
została jakoś powstrzymana (na przykład stosowano by częściowo stylizację na pol-
szczyznę staranną, literacką albo redagowano by narrację obiektywną, posługując 
się językiem niepotocznym, niekolokwialnym), wtedy – być może – wróciłaby po-
czytność tekstów beletrystycznych. Warto jednak pamiętać, że wszelkie granice eks-
perymentu artystycznego, pęd ku nowatorskiej kreatywności światów fi kcjonalnych 
wyznaczają przede wszystkim zrozumiałość i poziom estetyki wypowiedzi. 

Metody lingwistyczne pozwoliły – jak widać – uchwycić najistotniejsze składniki 
struktury językowo-stylistycznej badanej powieści, tj. potoczność, socjolektalność, 
profesjolektalność, fi guratywność, wielostylowość, typy stylizacji. W owym ujęciu 
oceny utworów artystycznych, z natury subiektywne, stają się bardziej zobiektywi-
zowane, sprawdzalne i porównywalne w zbiorze przedmiotowo tożsamym. Nie pod-
jęliśmy w pracy innych ciekawych zagadnień stylistycznych, na przykład mieszania 
konwencji stylistycznych czy funkcji komediowo-ironicznego i sarkastycznego tonu 
powieści, pozostawiając je do rozpatrzenia w odrębnych opracowaniach. 

Na koniec zgłaszamy postulat szerszego, systematycznego badania dwudziesto-
wiecznych tekstów literackich (dramatycznych, lirycznych i epickich prozatorskich) 
pod kątem stopniowego nasycania ich polszczyzną potoczną i równoczesnego od-
chodzenia od wariantu polszczyzny ogólnej ofi cjalnej starannej. 
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Colloquial Polish as fabric in contemporary novel 
on the example of Biało-czerwony by Dawid Bieńkowski 

Summary

The author begins by presenting communicative and sociolinguistic differences between classical nov-
el, colloquial speech, and contemporary novel. Contemporary novel exhibits incongruence between 
communicative situation and spoken style, since formal contact often features the loose parlance typical 
for informal contact. Then the article characterizes D. Bieńkowski’s Biało-czerwony novel for com-
plementary registers of colloquial style: neutral and emotional, with additional sociolectal and profes-
siolectal elements. The central style in the novel, which is colloquial Polish, is surrounded by a number 
of artistic and compositional devices like fi gurativeness, multi-style prose, and style types applied. The 
style mechanism used in the book comprises two kinds of complementary modifying techniques: one 
diachronic (beginning in careful, literary style and drifting toward the colloquial), one synchronic (from 
an original loose style to the careful, literary). The closing remarks encourage a wider, more systematic 
inquiry into 20th-century literary texts for their gradual saturation with colloquial language.
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