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Wis³awa Szymborska

WSZYSTKO

Wszystko –
s³owo bezczelne i nadête pych¹.
Powinno byæ pisane w cudzys³owie.
Udaje, ¿e niczego nie pomija,
¿e skupia, obejmuje, zawiera i ma.
A tymczasem jest tylko
strzêpkiem zawieruchy.

fot. A. Jar

1.  Zacznê od bana³u: jêzyk jest sys-
temem znaków. System to zbiór we-
wnêtrznie uporz¹dkowany, a znak to
coœ – gest, s³owo, barwa – co ozna-
cza coœ innego. S¹dzono do jakiegoœ 
czasu, ¿e jêzyk s³u¿y do opisywania 
i wyra¿ania wiedzy o œwiecie, zaœ sa-
m¹ tê wiedzê zdobywamy bez jego
udzia³u. Z pocz¹tkiem ubieg³ego wie-
ku coraz wiêkszy rozg³os zaczê³a zys-
kiwaæ teoria mówi¹ca, ¿e jêzykowe
znaki nie tylko opisuj¹ wiedzê, ale od 
pocz¹tku j¹ kszta³tuj¹, wiêcej, stano-
wi¹ do tej wiedzy przepustkê. Œwiat 
nie jest cz³owiekowi dany, jest raczej 
zadany: z jakim jêzykiem do œwiata 
przyst¹piê, taki bêdê mia³, w takim
bêdê, w ostatecznoœci wiêc sam taki 
bêdê. Pisa³ Emil Cioran, ¿e nie tyle
œwiat zamieszkujemy, co w³aœnie jê-
zyk – on jest jedynym œwiatem. Ed-
ward Sapir: Ludzie nie ¿yj¹ wy³¹cznie
w œwiecie obiektywnym ani te¿ wy-
³¹cznie w œwiecie dzia³añ spo³ecznych 
w zwyk³ym rozumieniu, lecz pozostaj¹
w du¿ej mierze na ³asce jêzyka, który 
sta³ siê œrodkiem ekspresji w ich spo-
³eczeñstwie. Indianie Hopi, jak zauwa-
¿y³ Benjamin L. Whorff, nie odczu-
waj¹ dramatu przemijania i s¹ w pe-
wien sposób „nieœmiertelni”, ponie-
wa¿ ich jêzyk nie zawiera niczego, co 
tyczy³oby czasu. 
   Piêkny jêzyk otworzy przede mn¹
piêkny œwiat i mnie uczyni piêknym.
Jêzyk wulgarny wszystko uczyni wul-
garnym. Proste zdania podmiotowo-
orzeczeniowe poka¿¹ œwiat z³o¿ony 
z rzeczy, które wykonuj¹ czynnoœci;
dopiero przymiotniki zdolne s¹ ujaw-
niæ w œwiecie cechy: jakoœci, wartoœ-
ci itp. W Ameryce toczy³a siê dysku-
sja nad tym, jak zapobiec ubo¿eniu
czynnego leksykonu m³odzie¿y, która
doskonale obywa siê bez subtelnych 
rozró¿nieñ semantycznych zastêpuj¹c
je skrótowymi pojêciami zbiorczymi.
Widoczne staje siê tu zawê¿anie jê-
zyka do terminologii œciœle zawodo-
wej (talk by shop); oto ktoœ pracuj¹cy 
wœród komputerów bêdzie informa-
tycznym jêzykiem okreœla³ uczucia, 

smak jedzonej zupy, wra¿enia z kon-
certu, niewykluczone ¿e i do ¿ony 
w ³ó¿ku powie: enter.

2.  ¯yæ w swoim œwiecie, to u¿ywaæ 
swojego w³asnego jêzyka; tyczy to 
zarówno jednostek, jak i grup spo-
³ecznych czy narodów. Cz³owiek mó-
wi w³asnym jêzykiem wtedy, kiedy 
wydobywa go z brzucha, osadza na 
przeponie, potwierdza organicznie. 
Mia³ racjê Józef Tischner, kiedy mó-
wi³, ¿e tylko Murzynki z Nowego 
Orleanu i góralki z Nowego Targu 
uczciwie œpiewaj¹ modlitewne pieœni, 
bo œpiewaj¹ cia³ami. „Polandyzacja” 
Polski polegaj¹ca na tym, ¿e u¿ywa 
siê modnych w pop-biznesie s³ów an-
gielskich, oznacza patrzenie na w³as-
ny kraj obcymi oczami. Od dawna
œwiatli Polacy dostrzegali zagro¿enia 
bior¹ce siê z manieryzmów, makaro-
nizmów, niepotrzebnych zapo¿yczeñ,
mód jêzykowych, ca³ej tej skwapli-
woœci w d¹¿eniu do bycia „pawiem 
i papug¹ narodów”. Ju¿ w 1562 roku 
pisa³  (Zwierzyniec. Do tego, co czyta³) 
Miko³aj Rej: A niechaj narodowie 
w¿dy postronni znaj¹,/ I¿ Polacy nie 
gêsi, i¿ swój jêzyk maj¹!
  Podczas pierwszych wyjazdów do 
Francji dziwi³em siê wielu rzeczom, 
a najbardziej chyba temu, ¿e nie ist-
nieje jêzyk francuski. W ka¿dym re-
gionie – s³ysza³em to, nie znaj¹c za 
dobrze tego jêzyka – pos³ugiwano siê 
inn¹ francuszczyzn¹; odmienne te¿ 
by³y tam kuchnia, muzyka, stroje, 
sposób noszenia beretu, a nawet spo-
sób chodzenia. W³asny jêzyk polski 
te¿ chyba powinien byæ zakorzenio-
ny w przestrzeni najbli¿szej, powi-
nien byæ wypreparowany z atmosfery 
miejsca, jego historii i doœwiadczeñ
¿yj¹cych tu ludzi. Nie œmia³bym siê 
z takich regionalizmów, jak któœ, cóœ, 
bo po³o¿one o mo¿e w tym wypad-
ku mieæ bardzo istotne uzasadnienie. 
Nie patrzy³bym z ubolewaniem na ko- 
goœ, kto z dumn¹ samowiedz¹ mówi 
pójdo, bendo, zrobio itp. Inna jest pol-
szczyzna kielecka, inna bia³ostocka,

inna poznañska, kaszubska czy góral-
ska. ¯al bierze, jak wiele innych jesz-
cze polszczyzn zniknê³o bezpowrot-
nie – ¿ydowska, ormiañska, karaim-
ska, bia³oruska, lwowska, wileñska... 
  Jecha³em kiedyœ pekaesem z Gdañ-
ska do Koœcierzyny, przede mn¹ sie-
dzieli ch³opak i dziewczyna. Rozma-
wiali ze sob¹ po kaszubsku, pods³u-
chiwa³em ich przez dobre pó³ godzi-
ny. Niewiele s³ów rozumia³em, urze-
k³a mnie i zdumia³a miêkkoœæ jêzyka, 
który dŸwiêcza³ mi dot¹d niczym mo-
siê¿na, nieprzyjazna blacha. Wzru-
szy³a mnie czu³oœæ, jak¹ sobie prze-
kazywali. Poniewa¿ mia³em wysi¹œæ 
w niewielkiej miejscowoœci przed Koœ-
cierzyn¹, spyta³em ich o przystanek. 
Ch³opak odpowiedzia³ mi w moim
– „literackim” – jêzyku; potem roz-
mawiali ze sob¹ ju¿ po „polsku”. By³o 
mi przykro, wyparowa³a gdzieœ tamta 
czu³oœæ.

3.  Zawsze byli ludzie, których dra¿-
ni³a (bali siê jej?) odmiennoœæ, którzy
¿ywio³ ró¿norodnoœci chcieliby jakoœ
uporz¹dkowaæ i okie³znaæ. To spo-
³eczni aprioryœci i normatywiœci, prag-
n¹cy sprowadziæ ¿ywio³ do ³adu opar-
tego na odgórnie powziêtych projek-
tach i zasadach. Porz¹dkowanie mo¿e
dotyczyæ wyborów politycznych, mo-
dy ubioru, poczuæ patriotycznych, se-
ksualnoœci b¹dŸ religijnoœci. Tak¿e jê-
zyka. Oto jêzyk jednego regionu pol-
skiego – Kongresówki – sta³ siê norm¹ 
jêzykow¹ i standardem tzw. popraw-
nej polszczyzny. Kto mówi³ pójdo 
czy zrobio, by³ po prostu wsiokiem. 
Skutek jest taki, ¿e kaszubskie dzieci 
musz¹ na nowo uczyæ siê w³asnego, 
wypartego ze œwiadomoœci, jêzyka. 
Normatywiœci nie chc¹ zrozumieæ, ¿e 
zadekretowany jêzyk staje siê martw¹ 
niczym ³acina konwencj¹ i nie odnosi 
siê do ¿adnej pozapsychicznej rzeczy-
wistoœci. 
  Norm¹ jêzykow¹, mówi prof. Jan 
Miodek, jest nie to, co wbrew ¿yciu 
chroni purysta, ale to, co jest w po-
wszechnym u¿yciu: wczeœniej czy 

póŸniej i tak znajdzie siê w s³owniku. 
Na normie opiera³ siê jêzyk hebrajski, 
z ¿ycia wzi¹³ siê XII-wieczny jidysz. 
Apriorystyczna polska norma chce 
chroniæ jêzyk jednocz¹cy Polaków 
bêd¹cych ca³oœci¹ homogeniczn¹, d¹-
¿y do poczucia plemiennej jednoœci. 
Zwolennik jêzyka ¿ywego bêdzie wy-
¿ej ceni³ pojêcie res publica, ni¿ etnos.
Przesz³oœæ jagielloñska jest mu bli¿-
sza, ni¿ s³owiañska. Zakorzenienia dla 
jêzyka i poczuæ patriotycznych bêdzie 
szuka³ w obszarze lokalnym, prowin-
cjonalnym, zwi¹zanym z dzieciñstwem
i pierwszymi wtajemniczeniami ¿ycio-
wymi. Powie, ¿e patriotyzm to dbanie
o czystoœæ podwórka, udzia³ w wybo-
rach samorz¹dowych i mówienie dzieñ 
dobry s¹siadom.
  Zdarzy³o siê, ¿e wystêpuj¹cy w tele-
lewizji Jerzy Waldorff, wspominaj¹c
Stefana Kisielewskiego powiedzia³ o
jakiejœ sprawie, któr¹ Kisielewski, cy-
tujê, „dokumentnie pierdoli³”. Okrop-
nie dla niejednego brzmi¹ce s³owo ma
oto zupe³nie niewinny sens w Wielko-
polsce, z której wywodzi³ siê Waldorff.
Podczas przyjêcia, na jakie zosta³em 
zaproszony w Poznaniu, pani domu 
delikatnie skarci³a rozgadanego ma³-
¿onka (oboje to profesorowie): no, te-
raz to ty ale trochê pierdolisz. Nikt 

poza mn¹ nie zauwa¿y³ w tej wypo-
wiedzi niczego niestosownego, bo 
„pierdoliæ” znaczy tu tyle, co „gadaæ 
bez sensu”. Trzeba wiêc kontekst re-
gionalnej tradycji wzi¹æ pod uwagê, 
zanim przypnie siê komuœ prostack¹ 
etykietkê. Gdy na przyk³ad s³owem 
„buc” okreœlamy powszechnie kogoœ 
niezbyt lotnego, to winniœmy z umia-
rem wypowiadaæ je w Ma³opolsce, 
gdzie ma sens daleko bardziej brutal-
ny i obraŸliwy. ̄ ywy jêzyk zmienia siê,
jak wszystko co ¿ywe, historycznie. 
Obmierz³e dziœ s³owo „towarzysz”
brzmia³o zupe³nie inaczej w piosence 
„Pojedziemy na ³ów, towarzyszu mój”, 
kim innym by³ „towarzysz pancerny”
z husarii Jana III Sobieskiego, czy któ-
ryœ z bohaterów powieœci Ericha Marii 
Remarque`a pt. Trzej towarzysze, nie 
mówi¹c ju¿ o czule wypowiadanym 
zwrocie „towarzysz ¿ycia”. Terminy 
„koœció³” i „ksi¹dz” inaczej odbierano 
szeœædziesi¹t lat temu ni¿ dzisiaj. S³o-
wo „solidarnoœæ” te¿ coœ innego zna-
czy³o æwieræ wieku temu. Z jakichœ 
powodów ludzie krzyczeli najpierw 
„precz z komun¹”, by póŸniej ¿yczyæ 
sobie „komuno wróæ”. S¹ to rzeczy, 
które powinny dawaæ do myœlenia nie 
tylko jêzykoznawcom.

Język, czyli świat
ANDRZEJ C. LESZCZYÑSKI


