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rzy  jeszcze może sami nie są tego świadomi. Mało: k tó rym  nawet 
i wydaje się, że „praw dziw a” sztuka um arła, a to, co jest, niech nie 
śm ie dostępować laurów.

Tadeusz Nyczek
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Próba retoryki

Józef Mayen: O stylistyce utworów mówionych.
Wrocław 1972 Ossolineum, ss. 162. Instytut Badań 
Literackich PAN. Z Dziejów Form Artystycznych 
w Literaturze Polskiej, tom. XXVI.

K siążka Józefa M ayena należy w istocie do 
dziedziny retoryki, i to re to ryk i teoretycznej, opisowej, nie będącej, 
jak  wiadomo, dyscypliną w yraźnie ukształtow aną, rozw iniętą 
i obecnie kultyw ow aną. N atom iast szeroko i w różnorodny sposób 
upraw iana jest dziedzina działalności praktycznej, k tórą zajm uje 
się Mayen. Sztuka oratorska, w brew  pozorom, bynajm niej w na
szych czasach nie upada, lecz przeciwnie, znajduje dla swego roz
w oju nowe sfery  i nowe, poprzednio nie znane, środki techniczne. 
U tw ory mówione, bo au to r zajm uje się form am i wypowiedzi przy
najm niej w pewmym stopniu świadomie ukształtow anym i i skom
ponowanym i, są obecnie szeroko stosowane w rad iu  i telewizji. 
Pierw sza w ersja recenzow anej pracy, drukow ana w miesięczniku 
„Dialog” rozpraw a Monolog i dialog radiowy  analizow ała właśnie 
wyłącznie utw ory radiowe. N atom iast w ersja książkowa w ykorzy
s tu je  znacznie szerszy m ateria ł — przem ówień parlam entarnych, 
politycznych i sądowych, kazań kościelnych itp.
Podstaw owe dla M ayena znaczenie ma rozgraniczenie dwóch za
sadniczych odm ian języka narodowego, pisanej i mówionej oraz 
w yróżnienie odm ian pośrednich, tj. stylów, w k tórych w ystępują 
w yraźnie elem enty sty lu  mówionego obok elem entów stylu pi
sanego. Nie ulega wątpliwości, że form y mówione charak teryzu ją  
się w łaśnie rów noległym  w ystępow aniem  w nich elem entów obu 
rodzajów. A utor zw raca uwagę na to, że oprócz w ersji zasadniczej, 
m ówionej u tw oru om awianego rodzaju istn ieje  często dodatkowa 
w ersja  pisana, k tó rej stosunek do w ersji zasadniczej bywa bardzo 
różny. Czasem  w ersja pisana ma charak ter w yraźnie w tórny, gdy 
jest ułożona na podstaw ie zapisu dźwiękowego w ersji mówionej, 
odpowiednio w yredagow ana i wygładzona. Stopień opracow ania 
byw a zresztą  różny. A utor często analizuje więc przykłady z uło
żonych przez autorów  drukow anych zbiorów tekstów  wygłasza
nych uprzednio  przez radio, jak  pogadanki, felietony itp. Czasem 
w ersja  pisana może mieć charakter wstępny, gdy autor opraco



w uje tek st utw oru w całości na piśmie, potem  zaś go odtw arza 
z różnym  stopniem  wierności, od dokładnego odczytania poczyna
jąc, a na luźnym  sparafrazow aniu kończąc. Ciekawe, że w ym a
ganie takiego właśnie przygotow ania się (opracowania pełnej w er
sji pisanej, potem  zaś improwizowania ustnego na jej tle) staw iało 
przed au toram i pogadanek radiow ych kierow nictw o działu ośw iato
wego radia francuskiego, bo miało to zniwelować w ady stylu mówio
nego, nie odbierając mu żywości. Nie jest też wykluczone istnienie 
dwóch w ersji pisanych, wstępnej i w tórnej, odpowiadających te
mu samem u tekstowi mówionemu, a także różnego rodzaju niepeł
nych tekstów  pisanych (konspektów, notatek itp.). Ma.yen dostrzega 
i sygnalizuje ten  problem, problem  stosunku dwóch w ersji (pisa
nej i mówionej) tego samego u tw oru  czy może naw et dwóch utw o
rów paralelnych. Jednak  nie bada go, mimo że z językoznawczego 
i stylistycznego punktu  w idzenia jest to niew ątpliw ie problem  
pierw szej wagi. Uzasadnia to zaś przekonująco tym, że jest to 
specjalny problem  w ykraczający już poza jego zasadniczy krąg  
zainteresow ania.
Taki problem  wyłonił się nam  już w trakcie  om aw iania samego 
tem atu książki, gdyśm y się jeszcze właściwie nie zajęli jej zaw ar
tością. Bo tem atyka książki M ayena podsuwa wiele kw estii w y
m agających osobnego zanalizowania.
Nic dziwnego, że ponad połowa pracy omawia dźwiękową stronę 
tekstów  mówionych, przede w szystkim  intonację, m ającą kap ita lne 
znaczenie dla ich ukształtow ania. A utor przechodzi do tego kręgu 
tem atycznego zaraz po omówieniu konstrukcji m yślowej zdania 
mówionego. Jako  elem enty in tonacji wyróżnia, zresztą w zgodzie 
z teoretykam i, dynam ikę, tem po i melodię, a następnie omawia ich 
ścisły związek ze składnią, najp ierw  sygnalizując zjaw iska typo
we dla in tonacji in te lek tualnej i ekspresyw nej, potem  wiążąc czyn
niki in tonacyjne z typow ym i s tru k tu ram i składniowym i. Osobny 
rozdział poświęcony został tzw. gestom fonicznym, tj. tym  elem en
tom  mowy brzm iącej, k tóre w pew nym  przybliżeniu odpowiadają 
mim ice i gestom ruchowym .
Na w stępie omówienia zagadnień in tonacyjnych au tor zwraca 
uwagę na charakterystyczną trudność, k tó rą  spraw ia badaczowi to, 
„że elem enty in tonacji nie dają  się w abstrakcyjnych  rozw ażaniach 
bez reszty  zanalizować, nie dają się w żadnym, choćby najdokład
niejszym  opisie słownym  naw et ściśle zrelacjonować. Tak jak  
w pracy z dziedziny plastyki nieodzowne są reprodukcje omawia
nych obiektów, tak w pracy, dotyczącej utw orów  mówionych, n ie
odzowne byłyby ilustracje dźwiękowe — taśm y magnetofonowe 
czy płyty. S ta re  „gutenbergow skie” sposoby porozum iew ania się 
z czytelnikiem  w tym  przedm iocie zawodzą, a rozliczne próby 
graficznego przedstaw iania szczegółów intonacyjnych za pomocą 
w ykresów  byw ają albo bardzo niedokładne, albo — o ile sporzą
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dzane są przez specjalne, trudno u nas dostępne apara ty  re je s tra 
cyjne — dla laika nieczytelne.
Z n a tu ry  rzeczy więc au to r musi nagradzać braki kom entarzem  
słownym, sygnalizować zjaw iska nie zaangażowane w system y 
opozycji sem antycznych. Zgadzając się z tw ierdzeniem  autora, że 
możliwości w yboru stylistycznego w wypowiedziach mówionych 
są nieskończone, uśw iadam iam y sobie, że m ają one jeszcze moc
niejszą właściwość. Otóż tw orzą zbiór ciągły, a nie dyskretny. 
Współczesne językoznawstw o funkcjonalne badając istotne, zna
kowe właściwości języka, ogranicza się do w ychw ytyw ania ele
mentów7 dyskretnych w procesie mowy, zjaw iska zaś ciągłe pozo
stawia innym  dyscyplinom, o charak terze pomocniczym, jak  fo
netyka eksperym entalna. Tylko zjaw iskam i dyskretnym i zajm uje 
się też stylistyka, budowana w  istocie wyłącznie na podstawie 
tekstów pisanych, w  k tórych  w szystkie elem enty są przecież dy
skretne (chyba że literę  będziem y rozpatryw ać jako krzyw ą). 
Tymczasem sty listyka utw orów  m ówionych musi, podobnie jak fo
netyka eksperym entalna, badać zjaw iska ciągłe.
Podobną sytuację m am y też w dziedzinie niejęzykow ej, a m iano
wicie wT zakresie melodii. M ayen zestawia melodie mowy z melo
dią utw oru muzycznego. W każdym  utw orze muzycznym, operu
jącym  jakąś skalą, dźwięki trak tow ane są dyskretnie, m ają zna
czenie dystynktyw ne. W in te rp re tac ji i w ykonaw stw ie m uzycz
nym  ciągłe są inne cechy, podczas gdy wysokość nie traci nigdy 
tego charakteru : w yłam anie się z ustalonej, dyskretnej skali, w y
branej ze zbioru m ożliwych częstotliwości, da je  fałsz, stanow i na
ruszenie zasad podstaw owych. W mowie nie m am y tego ogranicze
nia do skończonego podzbioru możliwych wysokości, które stano
wią tu zbiór ciągły (nawet jeśli w języku istn ieje  opozycja to
nów).
Oczywiście w praktyce analizy ograniczać się będziemy do przy
kładów ostrych, w k tó rych  rozw ażane zjaw iska w ystępują w  po
staciach skrajnych, spotęgowane, jawne. Pod tym  względem książka 
M ayena opracow ana jest bardzo starannie. Zgrom adzenie ładnych 
i w yrazistych przykładów  wym agało nie tylko znacznego wysiłku, 
ale i ogromnego praktycznego rozeznania w dziedzinie twórczości 
m ówionej, przede w szystkim  św ietnej znajomości problem atyki 
przekazu radiowego.
Szkoda ty lko, że au to r nie podał źródeł cytatów, choć um ieszcza
nie ich w  przypisach byłoby na pewno kłopotliwe. Można było na 
przykład dołączyć do książki w ykaz źródeł w ykorzystanych (tak
że w  form ie nagrań  i audycji radiowych) i odsyłać każdorazowo 
do niego. Byłoby to tym  bardziej potrzebne, że w niektórych, nie
wielu zresztą, w ypadkach czytelnik (przynajm niej niżej podpisa
ny) tra c i wyczucie, czy ma przed sobą zapis tekstu  mówionego, 
czy cy ta t z utw oru pisanego, pochodnego względem mówionego.

2g 3 R O Z T R Z Ą S A N I A  I R O Z B IO R Y



Z sygnalizow anych już wyżej względów w książce w ystępują  oba 
rodzaje cytatów .
Pięknym  przykładem  w ykorzystania tekstu  pisanego, i co w ię
cej, znanego wszystkim  w w ersji pisanej, jest analiza n a rrac ji 
w  Pamiętnikach  Paska. Problem y narra to ra  i słuchacza (bo tak 
można nazwać odbiorcę) są poruszone w siódm ym  i ósmym  roz
dziale pracy. Bardzo ciekawe są tu  przykłady błędów w konstruk 
cji narra to ra  i słuchacza u tw oru  mówionego. Ciekawe, że wy
padki takie, jak  na przykład przytaczanie w  m owie niezależnej 
pseudowypowiedzi napisanej w yraźnie obcym danej postaci s ty 
lem, w powieści całkowicie dopuszczalne, w utw orze m ówionym, 
zwłaszcza radiow ym , razi i zmusza ak tora do trudnych  i n ie jed 
nokrotnie sztucznych chwytów przy w plataniu  do całej wypo
wiedzi m ówionej takiej mowy przytoczonej. Co więcej, w utw orze 
przeznaczonym  do wygłaszania i właściwie skoncentrow anym  
znacznie lepsza jest mowa zależna oraz rozm aite form y pośrednie 
m owy przytoczonej. P roblem atyka ta też może stanow ić tem at 
osobnych in teresu jących  studiów. Sam a narzuca się tu  więc kw e
stia  możliwości in te rp re tac ji (czy transpozycji ustnej) u tw oru  pi
sanego.
O statn i w reszcie rozdział, też właściwie sugerujący tylko proble
my, poświęcony jest im prowizacji.
Zaplecze erudycyjne książki jest bardzo bogate. M ayen cy tu je  licz
nych lingwistów, psychologów, literaturoznaw ców , teoretyków  te
a tru . M iejscami, zwłaszcza w początkowych rozdziałach, naw et 
za dużo, tym  bardziej że obok au to ry tetów  niew ątpliw ych powo
łu je  się i na dosyć dyskusyjne, k tórych  nie w ym ieniajm y. A utory te
tem  niewątpliw’ym  jest natom iast na przykład Siergiej K arcęw - 
ski, którego nazwisko stale pisane jest „K arczew ski”, co jest dosyć 
denerw ujące.
Ogólną opinię o książce ksz ta łtu ją  jednak nie tak ie  drobiazgi, lecz 
w szystkie wyliczone wyżej zalety. Książka M ayena nie ty lko uczy 
i dem onstruje, także w skazuje problem y. D aje m ateria ł i suge
stie  do sam odzielnych przem yśleń i analiz, i to  hum anistom  róż
nych specjalności.

Zygmunt Saloni
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Zbigniewa Osińskiego widzenie teatru

Zbigniew Osiński: Teatr Dionizosa. Romantyzm
w  polskim teatrze współczesnym. Kraków 1972 WL, 
ss. 390.

Teoria sztuki tea tra lnej zjednała sobie w Pol
sce niew ielu stosunkowo badaczy. W spraw ach ontologii tea tru


