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kach do Jasnej Polany, do Ławry Troicko-Siergiejewskiej w  Zagorsku oraz 
do innych związanych z dziejami rosyjskiej kultury miejsc w  Moskwie 
i jej okolicach.

Międzynarodowy Kom itet Slawistów podjął w Moskwie uchwałę, że na
stępny kongres odbędzie się w Sofii w roku 1963.

Marian Jakóbiec

WYKŁADY PROF. ROMANA JAKOBSONA W KRYNICY

W dniach od 17 do 20 października 1958 odbyło się w  Krynicy, zorga
nizowane przez Instytut Badań Literackich PAN, spotkanie naukowe 
z R. J a k o b s o n e m ,  profesorem Uniwersytetu Harvard w  Stanach Zjed
noczonych. Było ono rezultatem kontaktów, jakie nawiązali z uczonym pol
scy delegaci na IV Międzynarodowy Kongres Slawistów w  Moskwie w e  
wrześniu 1958.

Wizyta prof. Jakobsona w Polsce stanowi doniosłe wydarzenie w  na
szym życiu naukowym, gdyż pozwoliła naukowcom polskim zetknąć się bez
pośrednio i wym ienić poglądy w  swobodnej dyskusji z tak wybitną osobi
stością w  dziedzinie światowej lingwistyki.

Współtwórca słynnej praskiej szkoły fonologicznej, autor, którego biblio
grafia obejmuje 216 książek i rozpraw \  wygłosił w  Krynicy dwa wykłady  
o następującej tematyce: Lingwistyka a poetyka  oraz Wersyfikacja a lingwi
styka.

Sam wybór problematyki wskazuje, że zebranie krynickie nie miało 
charakteru konferencji czysto lingwistycznej, lecz zajmowało się tym pogra
niczem językoznawstwa i nauki o literaturze, które staje się coraz bardziej 
istotne dla badań historyczno-, a nade wszystko teoretycznoliterackich. Pro
fesor Jakobson, uważający się programowo za lingwistę, przywiązuje szcze
gólną wagę do badań z pogranicza dwu dziedzin wiedzy — w myśl pięknie 
sformułowanej zasady, stanowiącej parafrazę Terencjusza, którą rozpoczął 
swój wykład: „Jestem lingwistą i nic, co wiąże się z językiem, nie jest mi 
obce“. Ten typ zainteresowań określa drogę naukową prof. Jakobsona, który 
rozpoczął swą działalność w  grupie rosyjskich formalistów, burzących pro
gramowo chińskie mury między zainteresowaniami i metodami językoznaw
stwa i nauki o literaturze. Te tendencje unifikujące potęgują się w  struktu- 
ralizmie, którego teorii prof. Jakobson jest współtwórcą.

Warto zaznaczyć, że referent w  dyskusji, pytany o to przez uczestników  
konferencji, sam starał się określić swój rodowód naukowy. Stwierdził, że na 
kształtowanie się początków jego badań w ielki wpływ m ieli zwłaszcza dwaj 
filozofowie: Hegel i Husserl. Jednakże dużo większe znaczenie przywiązuje 
prof. Jakobson do swych związków z futuryzmem, przede wszystkim  z poezją 
Majakowskiego i Chlebnikowa (pierwsza książka prof. Jakobsona: Новейшая 
русская поэзия, poświęcona była właśnie językowi liryki Chlebnikowa). 
Warto też zaznaczyć, że znakomity nasz gość silnie podkreślał swe związki 
z nauką polską — nade wszystko z twórczością naukową Baudouina de

1 A Bibliography of the publications of Roman Jakobson. Reprint from 
For Roman Jakobson (1956).
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Courtenay i bliskiego mu, zbyt mało w  Polsce docenianego, Mikołaja Kru
szewskiego.

1

Wykład na temat Lingwistyka a poetyka  rozpoczął prof. Jakobson od 
określenia zakresu dwu nauk. Poetyka (definiowana jako „analiza języka 
poezji pod kątem poetyckiej funkcji języka“, czyli metajęzyk poezji) nie 
stanowi części językoznawstwa, jednakże duże jej działy wchodzą w jego 
zakres. Pozostaje to w  związku z rozwojem samej lingwistyki, która roz
szerza pole swych zainteresowań — w tym sensie, że skierowuje swe badania 
na różne funkcje języka, a nie ogranicza się — jak dotąd często bywało — 
do analizy tylko funkcji poznawczych. Wyodrębnienie tej jednej funkcji było 
nieprawidłowe, ponieważ w każdym akcie językowym występuje w iele funkcji 
odpowiednio zhierarchizowanych. Jedna z nich staje się dominantą, podpo
rządkowując sobie inne. Tak więc w języku poetyckim dominuje funkcja 
poetycka, ale obok niej istnieją także funkcje odmienne. Funkcja ta w ystę
puje również w  niepoetyckich z zasady typach wypowiedzi. W każdym akcie 
językowym uczestniczy sześć czynników (w wyodrębnieniu ich odegrała pew 
ną rolę teoria informacji): 1) nadawca, 2) adresat, 3) kontakt, 4) przekaz 
(message), 5) kontekst, 6) kod (code). Tym sześciu czynnikom odpowiada sześć 
funkcji języka. W zależności od nastawienia (Einstellung) wypowiadającego 
któraś z nich staje się dominantą.

Funkcja poznawcza odpowiada orientacji na kontekst (rozumiany szero
ko, nie tylko w  sensie językowym). Wypowiadający chce udzielić informacji 
o tym, co znajduje się poza jego wypowiedzią.

Z nakierowania wypowiedzi na nadawcę rodzi się funkcja ekspresywna 
czy — w  terminologii prof. Jakobsona — emotywna. Tutaj język służy w y
rażaniu emocji mówiącego (czystą funkcję emotywną posiadają wykrzykniki).

Z nastawienia na adresata powstaje funkcja wokatywna lub im peratyw
na. Wynika ona z pragnienia oddziałania nań. Wypowiedź tego rodzaju nie 
podlega kryterium prawdziwości.

Nastawieniu na kontakt odpowiada funkcja fatyczna (od terminu Mali
nowskiego fatic). Tutaj wypowiedź służy ustaleniu lub nawiązaniu kontaktu 
między mówiącymi. Przykładem nastawienia na kontakt mogą być „wypo
w iedzi“ papugi, która, gdy zbliża się człowiek, wypowiada szereg słów, oczy
wiście nic w nich nie komunikując, bo sens ich jest dla niej niedostępny — 
stara się tylko nawiązać kontakt z człowiekiem.

Nastawienie na kod kształtuje funkcję polegającą na słownym w yjaś
nianiu znaczeń elementów należących do danej konwencji językowej. Me
tajęzyk bowiem występuje nie tylko w logice, ale także w  mowie potocznej. 
Zdanie: „kawaler to trzyzgłoskowy rzeczownik“ — jest sformułowaniem meta
językowym, gdyż wyjaśnia właściwość znaku należącego do polskiego kodu 
językowego. Podobna funkcja występuje w wypowiedzi: „nektar jest to 
napój bogów“, określającej znaczenie słowa „nektar“. Aby poznać znak, 
nie trzeba doświadczyć przedmiotu, który on oznacza — znaki językowe 
poznaje się tylko przez kod języka. Kody są nie tylko systemem umów 
właściwym  danemu językowi (np. polskiemu). W jego obrębie występują 
jeszcze np. kody języków szkół poetyckich lub poszczególnych autorów.
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Z nastawienia na przekaz powstaje f u n k c j a  p o e t y c k a .  Pierwszymi 
operacjami przy nastawieniu na przekaz jest wybór i kombinacja, dwa ści
śle ze sobą powiązane poczynania. W języku istnieje pewna liczba synoni
mów dla określenia konkretnego zjawiska. Na przykład żeby zbudować zda
nie „ojciec zachorował“, trzeba najpierw z w ielu możliwości istniejących 
w  języku wybrać odpowiednie słowa; ułożenie ich, splecenie dwu wyrazów  
stanowi już stadium następne: kombinację. W języku poetyckim niezwykłą 
wagę uzyskują te elem enty, które w wypowiedzi wynikającej z innego na
stawienia mówiącego są podrzędne. Należy tu przede wszystkim zjawisko 
zbieżności dźwiękowych. Pełnią one ważną funkcję w  takich nawet wypo
wiedziach, których cel nie jest poetycki, np. slogan z okresu wyborów prezy
denckich w  USA, o wyjątkowo silnych współbrzmieniach, 1 like Ike, uzyskał 
dzięki temu niespodziewany walor propagandowy.

Język poetycki jest w  ujęciu prof. Jakobsona j e d n o c z e ś n i e  m eta
foryczny i metonimiczny. Znaczy to, że w  procesie układu, kombinacji e le
mentów wybranych uczestniczą dwa czynniki: czynnik pewnego stosunku 
semantycznego zachodzącego między układanymi wyrazami, pozwalający 
ułożyć je w określoną całość, oraz czynnik bliskości przedmiotów, które w y
razy owe oznaczają. W związku z tym wszelkie tropy występujące w  języku 
poetyckim nie stanowią ozdobników, są natomiast koniecznymi jego składni
kami. Tropy nie ograniczają się zresztą do semantyki, istnieją także tropy 
gramatyczne; przykładowo: Puszkin w  swym Jeźdźcu miedzianym  z postacią 
Piotra łączy w  całym poemacie czas przeszły niedokonany, z postacią Euge
niusza — dokonany. Metaforyczność i metonimiczność języka poetyckiego jest 
przejawem szerszego zjawiska, które prof. Jakobson określił jako projekcję 
osi ekwiwalencji na oś przyległości. Powtarzalność jest właściwością struk
turalną poezji — opiera się ona często na wymianie elementów ekwiwalent
nych. Ekwiwalencje mogą być różnego typu — np. w  rymie gramatycznym  
„synów — Litwinów“ zachodzi równoważność dwojakiego rodzaju: dźwięko
wa (powtórzenie fonemów) i gramatyczna (powtórzenie końcówek fleksyj- 
nych). Ekwiwalencjami semantycznymi są w  języku poetyckim omówione 
już metafory i metonimie. Na przykład w  ludowej poezji rosyjskiej „koń“ 
jako metaforyczne określenie „młodego chłopca“ jest w stosunku do niego 
elementem ekwiwalentnym. W konsekwencji projekcja osi ekwiwalentności 
na oś przyległości jest kształtowaniem z tych elem entów równoważnych 
określonego układu koherentnego — tak dzieje się w  dwuwierszu z ludowego 
tekstu rosyjskiego, który cytujemy w  dosłownym przekładzie:

Z wrót młodzieniec wychodził,
Z dębowych koń wyskakiwał.

Do ustalenia szeregu ekwiwalencji służyć może w  języku poetyckim  
funkcja metajęzykowa. Tutaj więc dwa ekwiwalentne elem enty „kawaler =  
człowiek nieżonaty“ są równoważnikami, które nie służą do wyjaśnienia 
kodu.

Język poezji jest wieloznaczny — z tego względu, że istnieje w  nim  
zjawisko podwójności nadawcy i adresata. W liryku Puszkina skierowa
nym do pani Sobańskiej nadawcą jest osoba poety, odbiorcą zaś wym ienio
na z nazwiska konkretna kobieta. Jednakże erotyk ów można czytać (i tak
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się go zazwyczaj czyta) bez uwzględniania określonego stosunku zachodzą
cego między autentycznym nadawcą i odbiorcą. Przy takiej percepcji czytel
niczej nadawcą jest nie konkretna osoba poety, ale fikcyjne „ja“ — adre
satem zaś: aktualny czytelnik wiersza.

Ze swojej teorii języka poetyckiego wyprowadza prof. Jakobson teorię 
rodzajów literackich, opartą na innych zasadach niż przyjęte tradycyjnie. 
Zasadnicza funkcja języka poetyckiego wynika z orientacji na wypowiedź, 
przekaz. W ramach tej funkcji naczelnej krystalizują się inne — każdej z nich 
odpowiada inny rodzaj literacki. Z orientacji na kontekst powstaje poezja 
epicka, z nastawienia na ja — liryka. Z orientacji na ty (na adresata) rodzi 
się poezja imperatywna (poezja rozkazu, modlitwa). Nastawieniu na kod 
odpowiada poezja zagadek.

Lingwistyka stanowi część ogólnej nauki o znakach, semiotyki. W poezji 
istnieją walory ogólnosemiotyczne, tzn. dające się wyrażać nie tylko przy 
pomocy znaków językowych. Są one niejako przekładalne na system znaków  
innych — należy tu np. fabuła, którą można wyrazić przy pomocy znaków f il
mowych.

2

Problematyka drugiego wykładu prof. Jakobsona, skupiająca się wokół 
związków między budową wersyfikacyjną a systemem językowym, nie anga
żowała w  tak wielostronny sposób jak w  wykładzie pierwszym całokształ
tu jego teorii lingwistycznej. Podstawowe twierdzenie, określające najogól
niej charakter nauki o wierszu w ujęciu prof. Jakobsona, a zarazem postu
lujące badania dźwiękowej budowy wiersza z punktu widzenia fonologii, 
brzmi: wszystkie elem enty, z którymi ma do czynienia nauka o wierszu, na
leżą do języka i powinny być rozpatrywane w świetle roli lub ściślej: ról, 
jakie spełniają w. systemie jçzykowÿm. Wiersz wyzyskuje ekwiwalencje tych 
lub innych elementów lingwistycznych dla skonstruowania systemu języko
wego. Tak więc formuła „projekcji ekwiwalencji elementów językowych z li
nii wyboru na linię przyległości“, określająca swoistość języka poetyckiego  
w ogóle, znajduje w  wierszu swoje szczególne zastosowanie, tylko bowiem tu 
funkcjonują takie rodzaje ekwiwalentności, jak sylaba =  sylabie, przycisk =  
przyciskowi, 'długość =  długości, krótkość =  krótkości, kadencja frazowa =  
kadencji frazowej, przedział międzywyrazowy =  przedziałowi międzywyrazo- 
wemu, pauza syntaktyczna =  pauzie syntaktycznej.

W swoim stosunkowo krótkim, ale operującym imponująco szerokim ma
teriałem do przeprowadzania uogólnień wykładzie dał prof. Jakobson zwięzły 
przegląd wierszotwórczych środków językowych, uzupełniając go w  dyskusji 
przede wszystkim  analizami konkretnych typów wersyfikacji w  poezji ro
syjskiej. Przystępując do analizy dźwiękowej budowy wiersza wyodrębnił on 
dwa nieodzowne do realizacji rytmu wierszowego, a występujące niezależnie 
od różnic w  systemach wersyfikacyjnych momenty: p u l s a c j i  i d e m a r -  
k a с j i (z tym, że w  pewnych systemach wersyfikacyjnych nakładać może 
się na siebie kilka ciągów pulsacyjnych).

Pulsacja realizowana jest w wierszu poprzez następowanie po sobie spad
ków i wzniesień głosu, przy czym nie chodzi tu o jego wysokość, ale przede 
wszystkim o siłę. Zaznaczyć poza tym należy, że następstwo wzniesień i spad
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ków charakterystyczne jest nie tylko dla wiersza, ale istnieje również w  w y
razie i sylabie. Wierzchołkiem wewnątrzzgłoskowej pulsacji jest zgłoskotwór- 
czy fonem. Wierzchołkiem miądzyzgłoskowej pulsacji jest w  przyciskowej lub 
tonicznej wersyfikacji akcentowany fonem zgłoskotwórczy, przeciwstawiony 
przyległemu odcinkowi, złożonemu z jednego lub większej liczby bezprzyci- 
skowych fonemów zgłoskotwórczych; w  iloczasowej zaś wersyfikacji wierz
chołkiem jest konieczna długość, zwykle przeciwstawiana sylabom krótkim; 
w wierszu chińskim wierzchołek pulsacji międzyzgłoskowej zaznaczany jest 
modulacją intonacyjną fonemu zgłoskotwórczego. Dla wierszy sylabicznych 
jednostką pulsacji jest sylaba, a ściślej: wierzchołek sylabowy. Przy wyróż
nianiu poszczególnych systemów wersyfikacyjnych prof. Jakobson zwrócił 
uwagę na tendencję do zbyt ostrego przeciwstawienia sylabizmowi systemów  
przyciskowych: sylabotonicznego i tonicznego. Pulsacja sylabiczna, będąca 
podstawą systemu sylabicznego, występuje także w  wierszu tonicznym, gdzie 
istnieje rachunek sylab nacechowanych. W wierszu sylabotonicznym funkcjo
nują oba typy pulsacji sylabicznej: rachunek wszystkich sylab — z jednej 
strony, i sylab nacechowanych — z drugiej.

Demarkacja, polegająca na członowaniu strumieni pulsacyjnych, realizo
wana bywa sposobami różnej wyrazistości: od przerwy międzywyrazowej, za
znaczanej jedynie potencjalną pauzą2, stanowiącą rezultat przynależności 
zgłosek leżących po obu stronach przedziału, do różnorodnych jednostek słow
nych, poprzez fakultatywną przerwę syntaktyczną (np. cezura w  klasycz
nym aleksandrynie), aż do stale obowiązującej pauzy syntaktycznej. Zazna
czyć przy tym należy, że w  pewnych typach w ersyfikacji ustalone są miejsca 
nie tylko stałych przedziałów między wyrazowych, ale także i miejsca, w  któ
rych przedział pojawiać się może (jest to tzw. most). Ponadto przedziały 
międzywyrazowe układać się mogą w  różnych stosunkach nie tylko wobec 
jednostek syntaktycznych, ale także wobec jednostek rytmicznych tego typu, 
co np. stopa sylabiczna w  czeskiej pieśni ludowej.

Rolę środków pomocniczych przy sygnałach demarkacyjnych spełniać 
mogą również immanentne cechy fonemu. Prof. Jakobson przytoczył tu przy
kład związku starogermańskich aliteracji z przedziałem międzywyrazowym, 
związek rymu z końcem wersu, wreszcie harmonię samogłosek, cementują
cą jedność wiersza w  folklorze kałmuckim.

Na koniec należy jeszcze zaznaczyć, że jakkolwiek prof. Jakobson nie 
wprowadził w  swoim referacie rozróżnienia metr — rytm, to jednak wyod
rębnia oba te pojęcia w  sposób pokrywający się z polską tradycją. Rytm jest, 
według niego, realizacją metru w  strukturze fonologicznej konkretnego w ier
sza. Metr nakłada się niejako na normalny zwyczaj językowy. Stąd dualizm  
językowego materiału i metru. Przy charakteryzowaniu systemów w ersyfi
kacyjnych prof. Jakobson uwzględnia elem enty rytmiczne, zarówno skry
stalizowane w  formie konstant, jak przejawiające się jedynie jako tendencje. 
Uważa przy tym, że artystyczne walory rytmu wierszowego w  dużej mierze 
zależą od momentu pewnej niespodzianki, od tego, żeby nie dawało się prze
widzieć dalszych ciągów ukształtowań rytmicznych.

*
2 Prof. J a k o b s o n  kładzie duży nacisk na wartość potencjalną zjawisk 

językowych dla rytmu wiersza.
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Powyższe sprawozdanie z obu wykładów prof. Jakobsona wykorzystuje 
również materiał, jaki wniosła dyskusja, ale tylko w  tym zakresie, który 
łączy się bezpośrednio z ich zasadniczą problematyką. Całe bogactwo spo
strzeżeń i uwag szczegółowych, jakie padły, sprowokowane wypowiedziam i 
i pytaniami w  dyskusji, zostało jednak, ze względu na chociażby najogól
niejszą jedność wywodów, pominięte.

Aleksandra Okopieniowa i Michał Głowiński

„DAWNY FOLKLOR STRÓŻOWSKI“

Na roboczym zebraniu naukowym IBL w Warszawie, które odbyło się 
6 listopada 1958, mgr Cz. H e r n a s przedstawił II rozdział swej pracy
0 hejnałach staropolskich, pt. Dawny folklor stróżowski.

Referent zaczął od krótkiego streszczenia problematyki rozdziału I, w  któ
rym mówi o formach organizacji straży nocnej (od starożytności poprzez w ieki 
średnie) i o jej znaczeniu dla folkloru stróżowskiego. W Polsce statut o stra
ży nocnej wydaje Bolesław Chrobry. Jak twierdzi Długosz, z tych czasów, 
czyli z początków XI w., datują się już w  Polsce początki owego folkloru. 
Referent do opinii Długosza podchodzi bardzo ostrożnie, sądzi, iż tak wczesne 
istnienie u nas folkloru stróżowskiego opatrzyć trzeba znakiem zapytania; 
niewątpliwe jego ślady datują się dopiero w  wieku XIV. Po tym wpro
wadzeniu mgr Hernas przeszedł do problematyki rozdziału II.

Nawiązując do twierdzenia Długosza, iż straż nocna oznajmiała swe czu
wanie „voce sonora, atque cantu“, referent stara się jej zawołania zrekon
struować. Materiału dostarczają tu późniejsze teksty, m. in. Mikołaja z Wil- 
kowiecka Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim, w  której 
zachowały się następujące zawołania: 1) „O, głasajże, głasaj, pacholiku m iły!“; 
2) „O, widzę cię, widzę!“; 3) „O, widząc was, widzą!“; 4) „O, wara, wara!“ 
Autentyczność tych zawołań potwierdza słownik Knapskiego. Najstarsze za
wołania polskie porównano z zawołaniami niemieckimi z wieku XV.

Rozpatrując drugi wspomniany przez Długosza element zawołania („atque 
cantu“), referent wskazał na trzy pieśni stróżowskie: warty wieczornej, noc
nej i porannej. Upowszechniona w  Europie środkowej przyśpiewka warty po
rannej zaczynała się od słów: „Hejnał świta“. Przeszła ona trzy stadia roz
wojowe: od zawołania pierwotnego (ogłaszanie świtu), poprzez krótką przy
śpiewkę zawodową, rozwinęła się w  Polsce w  odrębną grupę poezji. Bogato 
uwzględniono przy tym materiał porównawczy: niemiecki, czeski, słowacki
1 węgierski.

W dalszych rozważaniach referent podjął próbę ustalenia dawności hej
nału mariackiego. Zwyczaj obwoływania godzin przez trębacza wieżowego 
w  Europie znany był od XIV/XV wieku. W Polsce najdawniejsze tradycje 
w tym  zakresie posiada Kraków. Na w ieży mariackiej strażnik czuwał na 
pewno już w XIV wieku. Niektórzy zresztą twierdzą, że był to zwyczaj w cze
śniejszy, referent przypuszcza jednak, że na wieży mariackiej pojawił się 
hejnał dopiero w  okresie wzmożonych wpływów węgierskich w  końcu w. XIV, 
wyraz ten wywodzi się bowiem z węgierskiego hajnal. Mgr Hernas w spo
mniał ,też o hipotezie genetycznej wiążącej hejnał z cytowanym przez 
Ditmara okrzykiem „henil vigila!“, związanym z obyczajem pasterskim Sło


