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Przyjmuj¹c perspektywê interpreta-
cyjn¹, któr¹ czê�ciowo ujawnia tytu³ naszej
pracy, spróbujemy zaj¹æ siê dwoma utworami
� Ze wstêpu do rozmówek Stanis³awa
Barañczaka oraz Ballad¹ o naszych
sprawozdawcach sportowych Tadeusza
Ró¿ewicza. W oparciu o analizê formaln¹
wy¿ej wymienionych tekstów postaramy siê
ujawniæ g³êboko tkwi¹ce w nich podobieñ-
stwo tre�ciowe, pozwalaj¹ce umie�ciæ je
w naprêdce skonstruowanej przez nas kon-
cepcji poezji poruszaj¹cej problem �upad-
³ych� sytuacji komunikacyjnych. W naszej
analizie pos³u¿ymy siê klasyfikacj¹ wiersza
nienumerycznego wprowadzon¹ przez
Dorotê Urbañsk¹, której ksi¹¿ka 1 dostarczy³a
nam narzêdzi metodologicznych pozwala-
j¹cych rozpoznaæ w³a�ciwo�ci strukturalne
omawianych tekstów. Bêdziemy tak¿e korzy-
staæ z pewnych wiadomo�ci dotycz¹cych
numerycznych systemów wersyfikacyjnych,
opieraj¹c siê na Próbie teorii wiersza
polskiego autorstwa Marii D³uskiej2 . Ze
wzglêdu na przyjêt¹ przez nas strategiê
interpretacyjn¹ postanowili�my podzieliæ
niniejsz¹ pracê na dwie czê�ci (nie licz¹c
wstêpu). W pierwszej z nich zajmiemy siê
relacjami tzw. �formy� i �tre�ci� w wierszu
Barañczaka, w drugiej za� post¹pimy analo-
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gicznie z utworem Ró¿ewicza. Porz¹dek ten
nie jest przypadkowy � wynika on z pewnej
specyficznej relacji, jak¹ w naszym prze-
konaniu mo¿na wykryæ miêdzy tymi dwoma
tekstami. Otó¿ postanowili�my, jakkolwiek
ryzykowne mo¿e siê to wydaæ na pierwszy
rzut oka, potraktowaæ wiersz Ze wstêpu do
rozmówek  jako swoisty metatekst (co
w pewnym sensie sugeruje tytu³ utworu),
którego analiza pos³u¿y nam nastêpnie do
odczytania tekstu Ró¿ewicza. Nie znaczy to
bynajmniej, aby Ró¿ewicz zajmowa³ tutaj
miejsce uprzywilejowane, a utwór Barañ-
czaka by³ tylko jednym z narzêdzi s³u¿¹cych
do interpretacji Ballady o naszych
sprawozdawcach sportowych. Chodzi raczej
o to, ¿e rezultaty interpretacji wiersza
Ze wstêpu do rozmówek stanowi³y inspiracjê
dla odczytania przez nas tekstu Ró¿ewicza
w pewien okre�lony sposób (wkrótce oka¿e
siê jaki).

Jakkolwiek to, co zosta³o dot¹d powie-
dziane, wydawaæ siê mo¿e nieprecyzyjne czy
wrêcz niejasne, jeste�my g³êboko przeko-
nani, ¿e poni¿sza analiza w pe³ni ca³¹ sprawê
wyja�ni. Nie trac¹c zatem wiêcej czasu na
(jak pisa³ Janusz S³awiñski) �gry wstêpne�3

zajmiemy siê teraz analiz¹ wiersza
Stanis³awa Barañczaka.

1 D. Urbañska, Wiersz wolny � próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995.
2 M. D³uska, Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980.
3 por. J. S³awiñski, Teksty i teksty , Warszawa 1990.
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Utwór Ze wstêpu do rozmówek
jest wierszem stychicznym sk³adaj¹-
cym siê z dwudziestu dziewiêciu
wersów. Wstêpne rozpoznanie tekstu
stawia pod znakiem zapytania jego
systemowo�æ. Inaczej mówi¹c, trudno
jest nam jednoznacznie przyporz¹dko-
waæ ten wiersz do jakiegokolwiek
systemu wersyfikacyjnego. W naszej
analizie zwrócimy uwagê najpierw na
to, co w wierszu �widaæ�, a zatem na
obecne w nim wyznaczniki nienume-
ryczno�ci4 , nastêpnie za� przejdziemy
do elementów, które znamionuj¹ jego
numeryczno�æ (a wiêc do zbadania
tego, co w wierszu �s³ychaæ�). Patrz¹c
na sk³adniê tekstu, wydawaæ by siê
mog³o, ¿e mamy do czynienia (zgodnie
z klasyfikacj¹ Urbañskiej) z wierszem
nienumerycznym antysk³adniowym,
gdy¿ na przestrzeni utworu w wielu
miejscach (chocia¿ nie we wszystkich)
widoczna jest tendencja do rozmijania
siê granic podzia³u syntaktycznego
i wierszowego. Napiêcie miêdzy tymi
dwoma porz¹dkami delimitacji jest
cech¹ systemow¹ wspomnianego wy-
¿ej typu wiersza. Kolejnym rzucaj¹cym
siê w oczy elementem kszta³towania
wypowiedzi jest wyra�na przewaga
hipotaksy nad parataks¹. W tek�cie
wystêpuje znacznie wiêcej wska�ni-
ków hipotaksy, a wiêc wyrazów
upodrzêdniaj¹cych (�choæ�; �który�;
�¿eby�; �gdy�; �kiedy�; �to, co�; �¿e� itp.)
ni¿ spójników w³a�ciwych dla relacji
parataktycznych. Wed³ug Doroty Urbañskiej
zjawisko to jest charakterystyczne dla wierszy
antysk³adniowych Barañczaka. Wypada tutaj
dodaæ, ¿e w jednym miejscu, miêdzy wersem
szesnastym a osiemnastym, widoczna jest
znaczna przewaga parataksy � mamy do czynie-
nia z wyliczeniem, kontynuowanym jeszcze
w wersie dwudziestym pierwszym, a wi¹¿¹cym
siê z du¿¹ czêstotliwo�ci¹ wystêpowania spójni-
ka �i� (podstawowego wska�nika parataksy)
w omawianym fragmencie tekstu. O funkcji tego
wyliczenia powiemy w dalszej czê�ci pracy,

kiedy zajmiemy siê dok³adniejsz¹ analiz¹; na
razie sygnalizujemy tylko najbardziej wyraziste
elementy formalne struktury tekstu. Kolejn¹
rzecz¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê, jest
wystêpowanie mocnych granic sk³adniowych
wewn¹trz niektórych wersów (na przyk³ad
drugiego, trzeciego, pi¹tego, ósmego czy
dziesi¹tego), co równie¿ stanowi jedn¹ z cech
wiersza antysk³adniowego. Poza tym w niektó-
rych klauzulach wersów wystêpuj¹ s³abe granice
sk³adniowe; czêsto jednak klauzula rozrywa
grupê syntaktyczn¹ (np. �który / do koñca�; �¿eby

Stanis³aw Barañczak

Ze wstêpu do rozmówek

 1 Celem jest mówiæ p³ynnie, choæ w jêzyku, który
 2 do koñca bêdzie obcy. Ale co to znaczy
 3 mówiæ p³ynnie? To raczej mieæ wzgl¹d na s³uchaczy,
 4 ni¿ prze³amywaæ sztywno�æ tej wysch³ej tektury,
 5 jêzyka w nietutejszej gêbie. Rzecz w tym, ¿eby
 6 pozwoliæ im siê przemkn¹æ jak na wodnych nartach
 7 przez sztuczny staw rozmowy, cokolwiek jest warta
 8 jej g³êbia po kolana; aby bez potrzeby
 9 nie hamowaæ ich zjazdu po zje¿d¿alni s³ów
10 w brodzik porozumienia; gdy rozmowa bêdzie
11 sportem wodnym, gdy w swoim têponysym pêdzie
12 ledwie mu�nie powierzchniê ob³y �lizgacz-s³uch,
13 gdy dna mu nie rozpruje ko³ek epitetu
14 nieoczekiwanego albo nag³a rafa
15 zwierzenia � s³owem, kiedy s³owo g³adko trafia
16 na s³owo i zdañ fala nie podnosi grzbietu
17 ponad dopisuj¹ce zdrowie i tê w�ciek³¹
18 dro¿yznê i pogodê doprawdy dzi� ³adn¹,
19 gdy mówisz to, co umiesz, nie to, co by� pragn¹³ �
20 na chwilê was op³ywa p³ytkiej unii ciep³o
21 i w pluskaniu podmiotów, chlupocie orzeczeñ
22 nareszcie zapominasz o tym, ¿e ruch warg
23 mo¿e  byæ nieraz � bywa³ nieraz � wart
24 co� wiêcej; mówiæ p³ynnie, to rozumieæ, ¿e siê
25 nie op³aca z kim� schodziæ pod powierzchniê s³ów
26 cudzej czy w³asnej mowy � choæby� jak najbieglej
27 wiód³ go przez ciemne g³êbie, zawsze w dole zblednie
28 odstraszaj¹co piaszczyste i biedne
29 dno obco�ci, przybyszu. Godzisz siê? To mów.

4 W literaturze przedmiotu istnieje pogl¹d (podzielany na przyk³ad przez Stanis³awa Balbusa, a tak¿e Dorotê Urbañsk¹),
¿e wiersz nienumeryczny jest utworem prymarnie graficznym.
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/ pozwoliæ�; �warta / jej g³êbia�; �¿e siê / nie
op³aca�; �najbieglej / wiód³� itp.). Rozdzielenie
zwartych ca³ostek sk³adniowych silnie spaja
kolejne wersy uwydatniaj¹c ich wzajemne
powi¹zania. Warto zauwa¿yæ, ¿e wyra�na
mocna granica sk³adniowa znajduje siê
w zakoñczeniu ostatniego wersu utworu,
co sprawia, ¿e jego kompozycja jest zamkniêta.
Ponadto wiele wystêpuj¹cych w tek�cie zdañ
charakteryzuje tak zwany antycypacyjny szyk
wyrazów, w którym element podrzêdny
sk³adniowo poprzedza element nadrzêdny.
Jedn¹ z funkcji szyku antycypacyjnego jest
chwilowe zawieszenie rozumienia tekstu do
momentu, gdy element nadrzêdny uzupe³niony
zostanie podrzêdnym. U Barañczaka funkcja ta
realizowana jest ze zdwojon¹ moc¹ przez
dodatkowe rozdzielenie poszczególnych cz³o-
nów klauzul¹ wersu, a wiêc �przeniesienie�
cz³onu nadrzêdnego do wersu nastêpnego tak,
¿e element podrzêdny pozostaje w wersie
poprzednim. Dzieje siê tak na przyk³ad
w wersach jedenastym i dwunastym � �[...], gdy
w swoim têponosym pêdzie / ledwie mu�nie
powierzchniê ob³y �lizgacz-s³uch�. Zdanie to
w szyku progresywnym, a wiêc takim, w którym
ujawnianie budowy zdania nastêpuje stopniowo
nie zak³ócaj¹c ani na chwilê jego rozumienia,
mia³oby postaæ: �Gdy ob³y �lizgacz-s³uch ledwie
mu�nie powierzchniê w swoim têponosym
pêdzie�. Innym przyk³adem tego zabiegu s¹
chocia¿by nastêpuj¹ce wersy: �[...] � choæby� jak
najbieglej / wiód³ go przez ciemne g³êbie�. Taki
sposób cz³onowania wersowego wypowiedzi,
przy jednoczesnym wprowadzeniu mniej przewi-
dywalnego szyku zdania, trzyma czytelnika
w napiêciu, sprzyjaj¹c jednocze�nie elementowi
zaskoczenia oraz czyni¹c tekst wzglêdnie
pojemnym semantycznie; wzglêdnie, gdy¿
dalsza czê�æ zdania ujawnia jego w³a�ciwe
znaczenie. Tym, co wierszach antysk³adniowych

sprzyja niejednoznaczno�ci, jest bardzo czêsto
brak interpunkcji oraz wielkich liter. W wierszu
Barañczaka obydwa elementy s¹ zachowane,
co nie znaczy bynajmniej, ¿e nie s¹ mo¿liwe
ró¿ne odczytania jego sensu; pole manewru jest
tu jednak w pewnym sensie zawê¿one.
Na przyk³ad pierwsze trzy wersy Ze wstêpu do
rozmówek pozbawione znaków przestankowych
i wielkich liter wygl¹da³yby nastêpuj¹co: �celem
jest mówiæ p³ynnie choæ w jêzyku który / do
koñca bêdzie obcy ale co to znaczy / mówiæ
p³ynnie to raczej mieæ wzgl¹d na s³uchaczy�,
co stwarza³oby ró¿ne mo¿liwo�ci odczytania.
Przyk³adowo: we frazie �ale co to znaczy� mo¿na
by by³o bez przeszkód widzieæ pytanie odno-
sz¹ce siê do problemu �obco�ci� jêzyka, na które
nastêpnie pada³aby nieprecyzyjna odpowied�
dotycz¹ca �mówienia p³ynnie�, co sugerowa³oby
z kolei ró¿ne mo¿liwo�ci interpretacyjne
(na przyk³ad interpretacjê opart¹ na wzajemnym
niezrozumieniu miêdzy lud�mi � tutaj �forma�
korespondowa³aby z �tre�ci¹� utworu). Przyk³ady
ró¿nych odczytañ wiersza pozbawionego wy¿ej
wymienionych wyznaczników podzia³u sk³adnio-
wego mo¿na by mno¿yæ. W wierszu Barañczaka
interpunkcja zostaje jednak w pe³ni zachowana,
dziêki czemu mo¿liwe jest w miarê jednoznacz-
ne odczytanie tekstu.

Powy¿sze rozwa¿ania dotycz¹ce znaków
przestankowych mia³y na celu zwrócenie uwagi
na fakt, ¿e nie jest tu mo¿liwa taka interpretacja
pierwszych wersów utworu, która zak³ada³aby,
¿e w swoisty sposób �odgrywaj¹�5  one jak¹�
pora¿kê komunikacyjn¹ (a niew¹tpliwie w³a�nie
o tym jest ten wiersz6); �odgrywanie� takie by³oby
mo¿liwe, gdyby tekst pozbawiony by³ inter-
punkcji. Jasno�æ w tym wzglêdzie powoduje,
¿e sk³adniowe w³a�ciwo�ci tekstu czyni¹ go
raczej spójnym i zrozumia³ym. Wyj¹tek mo¿e
stanowiæ tutaj obecno�æ szyku antycypacyj-
nego7  zawieszaj¹cego rozumienie tekstu,

5 Przez �odgrywanie� tre�ci przez formê rozumiemy tutaj sytuacjê, w której ta pierwsza uzupe³nia i potêguje drug¹,
co oznacza, ¿e w formalnym ukszta³towaniu utworu dostrzec mo¿na paralelê z jego tre�ci¹. W tek�cie Barañczaka
zdaje siê byæ dok³adnie odwrotnie, czym zajmiemy siê w dalszej czê�ci pracy.
6 W pracy tej nie bêdziemy dokonywaæ dok³adnej interpretacji utworu, poniewa¿ chcemy skupiæ siê przede wszystkim
na szczegó³owej analizie formalnej omawianych tekstów. Stwierdzenie, i¿ naszym zdaniem wiersz ten dotyczy �upad³ej�
sytuacji komunikacyjnej jest wynikiem dokonanej przez nas interpretacji znaczenia tekstu, której przebiegu nie bêdziemy
tu przedstawiaæ (z naszego punktu widzenia tekst jest zreszt¹ do�æ jednoznaczny).
7 Aczkolwiek nawet kszta³towanie zdania szykiem antycypacyjnym oraz dodatkowe roz³o¿enie go na dwa nastêpuj¹ce
po sobie wersy powoduje, ¿e jeden wers �ci�le wi¹¿e siê semantycznie z drugim (aby zrozumieæ zdanie potrzebne s¹
oba wersy), a co za tym idzie tekst jest dziêki temu jeszcze bardziej spójny. Czytaj¹c jeden wers �czekamy� jednocze�nie
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jednak jak wykazali�my w ostatecznym
rozrachunku znaczenie zdañ formowanych tym
szykiem staje siê jasne. Inne dostrze¿one przez
nas elementy zwi¹zane ze sk³adni¹ tekstu
(w tym tak¿e jego antysk³adniowo�æ8 ) uwydat-
niaj¹ jego spójn¹, pozbawion¹ niejednoznacz-
no�ci strukturê, co stanowiæ mo¿e jeden
z argumentów przemawiaj¹cych za uznaniem
wiersza Ze wstêpu do rozmówek za metatekst.

Tak mniej wiêcej przedstawia siê
charakterystyka sk³adniowa utworu Barañczaka.
Dostrzegamy w nim pewne elementy wspólne
z wierszem antysk³adniowym (którego wzorzec
czêsto zreszt¹ bywa realizowany przez autora
Korekty twarzy). Wyniki powy¿szej analizy nie
pozwalaj¹ jednak uznaæ omawianego utworu za
wiersz nienumeryczny. Ju¿ przy pierwszej
(pobie¿nej nawet) lekturze tekstu uwagê nasz¹
zwracaj¹ wyra�nie rzucaj¹ce siê w oczy (czy
raczej w uszy) wyznaczniki numeryczno�ci,
przemawiaj¹ce, jak siê zdaje, za uznaniem
utworu za sylabik nieregularny. Przede wszyst-
kim nale¿y tutaj zwróciæ uwagê na d³ugo�æ
sylabiczn¹ wersów (ich rozmiar), dla której
w wierszu nienumerycznym nie ma obiektywnej
miary9; w tek�cie Barañczaka tymczasem jest
ona podstawowym wyznacznikiem ekwiwalencji
wersów. W utworze tym zdecydowanie dominuje
trzynastozg³oskowiec, jedynie w siedmiu
(z dwudziestu dziewiêciu wersów) zauwa¿yæ
mo¿na mniejsz¹ ilo�æ sylab, przy czym w przy-
padku piêciu z nich jest to ró¿nica zaledwie
jednej zg³oski (wersy 9, 12, 22, 25 i 29 maj¹ po
dwana�cie sylab). Ponadto warto wspomnieæ,
¿e we wszystkich wersach trzynastozg³osko-
wych wystêpuje sta³y akcent paroksytoniczny
w klauzuli, co stanowi jedn¹ z konstant wersyfi-
kacyjnych wiersza sylabicznego. Co ciekawe,
w zakoñczeniach wszystkich wersów krótszych
mamy do czynienia z akcentem oksytonicznym,
o czym wypadnie nam powiedzieæ za chwilê.
Nastêpn¹ dostrze¿on¹ przez nas cech¹, która
uwa¿ana jest za jedn¹ z konstant wersyfi-
kacyjnych w systemie sylabicznym, a któr¹
realizuje tak¿e wiersz Barañczaka, jest obecna

na przestrzeni niemal wszystkich wersów
¿eñska �redniówka wystêpuj¹ca po siódmej
sylabie. Przesuniêcie �redniówki nastêpuje tylko
w wersie pi¹tym, jej brak zauwa¿yæ mo¿na
w wersie dziesi¹tym oraz w �najdziwniejszym�
i z przyczyn formalnych najbardziej rzucaj¹cym
siê w oczy wersie jedenastym. Kolejnym
elementem, który odczytaæ mo¿na jako aluzjê do
sylabizmu (a który burzy tym samym koncepcjê
nienumeryczno�ci utworu Barañczaka) jest
obecno�æ rymów w klauzulach wersów;
co wiêcej � ich uk³ad jest regularny (a jak
wiadomo ka¿da brzmieniowa regularno�æ jest
wrogiem nienumeryczno�ci). Poza jednym
miejscem, w którym rymuj¹ siê ze sob¹ trzy
wyrazy w trzech klauzulach pod rz¹d (w wersach
26., 27., 28. � �najbieglej / zblednie / biednie�,
co jest dodatkowo wzmocnione przez wyraz
�g³êbie� znajduj¹cy siê wewn¹trz wersu 27.)
mamy do czynienia z uk³adem rymów
okalaj¹cych. Wiêkszo�æ z nich s¹ to (zgodnie
z tym, co powiedzieli�my wcze�niej o klauzulach
wersów) rymy ¿eñskie wystêpuj¹ce we
wszystkich wersach trzynastozg³oskowych.
Warto zwróciæ uwagê na kontrastuj¹ce z nimi
rymy mêskie, które znale�æ mo¿na z kolei we
wszystkich wersach dwunastosylabowych (9,
12, 22, 25 i 29) oraz dziesiêciosylabowym wersie
23. Nasza uwaga kieruje siê tutaj przede
wszystkim na pary rymów oksytonicznych
w wersach 9. i 12. oraz 25. i 29. Rymy te s¹
w wierszu szczególnie wyra�ne z dwóch
powodów: po pierwsze znajduj¹ siê w wersach
dwunastosylabowych zewsz¹d otoczonych
wersami maj¹cymi po trzyna�cie sylab, a po
drugie s¹ to rymy mêskie kontrastuj¹ce ze
stanowi¹cymi zdecydowan¹ wiêkszo�æ rymami
¿eñskimi. Przyjrzyjmy siê zatem bli¿ej samym
wyrazom, które tworz¹ wskazane wy¿ej dwie
pary rymowe i które, jak siê oka¿e, nie tylko
z przyczyn formalnych zas³uguj¹ na szczególn¹
uwagê czytelnika. Pozwoli nam to jednocze�nie
przej�æ do w³a�ciwej interpretacji tekstu.

W wersach 9. i 12. oraz 25. i 29. rymuj¹
siê nastêpuj¹ce s³owa: �s³ów � s³uch� oraz �s³ów

na wers kolejny, który pozwoli nam wyja�niæ znaczenie pierwszego, przez co paradoksalnie semantyczna
�nieprzewidywalno�æ� okazuje siê byæ swoist¹ strukturaln¹ �przewidywalno�ci¹�.
8 por. Rozdzielenie zwartych ca³ostek sk³adniowych silnie spaja kolejne wersy uwydatniaj¹c ich wzajemne powi¹zania
(str. 2).
9 por. wspomnian¹ wy¿ej pracê Urbañskiej (przyp. 1)
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� mów�. Wyrazy te s¹ w szczególny sposób
brzmieniowo wzmocnione i podkre�lone.
W naszym przekonaniu stanowi¹ one ponadto
s³owa-klucze do interpretacji wiersza Barañcza-
ka. Za pomoc¹ tych wyrazów skonstruowaæ
mo¿na bowiem uproszczony Jakobsonowski
schemat komunikacji jêzykowej 10  � s³owo
�s³uch� wskazuje tutaj na �odbiorcê�, �s³ów� � na
�komunikat� (co sugeruje u¿ycie tego s³owa
w wersie 9.) lub te¿ �kod� (na co naprowadza
jego powtórne u¿ycie w wersie 24.), wyraz �mów�
z kolei budzi skojarzenia z �nadawc¹�. W wy¿ej
nakre�lonym schemacie zauwa¿yæ mo¿na brak
dwóch wystêpuj¹cych u Jakobsona elementów,
mianowicie �kontaktu� i �kontekstu�. Wynika to
przede wszystkim z tego, ¿e, jak ju¿ kilkakrotnie
wspominali�my, zasadniczym tematem tego
wiersza jest w naszym przekonaniu pora¿ka
komunikacyjna. Jej podstaw¹ jest miêdzy innymi
brak kontaktu (a co za tym idzie tak¿e brak
porozumienia) miêdzy uczestnikami owej �upad-
³ej� sytuacji komunikacyjnej. Brak �kontekstu�
naprowadza nas na kolejny poruszony w tek�cie
problem, który okre�la zaczerpniête z wiersza
zdanie � �gdy mówisz to co umiesz, nie to co by�
pragn¹³�. Chodzi mianowicie o to, ¿e rozmowa
(czy raczej �rozmówka�11 ), której dotyczy tekst
Barañczaka jest tak na prawdê o niczym. Mówi
siê tutaj po to, ¿eby mówiæ; za wypowiadanymi
s³owami (pod ich �powierzchni¹�) nie kryje siê
¿adna istotna tre�æ, któr¹ chcia³by wyraziæ
podmiot � pora¿ka komunikacyjna jest tu przede
wszystkim klêsk¹ ekspresji podmiotu, który nie
jest w stanie zakomunikowaæ ani siebie samego,
ani do�wiadczanego przez siebie �wiata. Warto
zauwa¿yæ, ¿e tak¿e analiza s³ów stanowi¹cych
trzeci¹ ze wspomnianych wy¿ej par szczególnie
wyrazistych rymów mêskich wi¹¿e siê
z omawianym problemem. Otó¿ wyrazy �warg�
i �wart�, znajduj¹ce siê w klauzulach wersów 22.
i 23. stanowi¹ paronomazjê ujawniaj¹c¹
pokrewieñstwo znaczeniowe miêdzy �wargami�,
których �ruch� odnosi siê tutaj do czynno�ci
mówienia oraz s³owem �wart�, którego podsta-
wowym znaczeniem jest �maj¹cy du¿¹ warto�æ�.

Oznacza to, ¿e wraz z wypowiadanymi s³owami
�wypowiada� siê jednocze�nie pewn¹ warto�æ,
która jest z nimi nierozerwalnie zwi¹zana.
W momencie, gdy, jak czytamy w tek�cie,
�nareszcie zapominasz o tym, ¿e ruch warg /
mo¿e byæ nieraz [...] wart / co� wiêcej�; rozmowa
ulega maksymalnemu sp³yceniu. Refleksjê t¹
mo¿na odczytaæ na dwa sposoby: na p³asz-
czy�nie komunikacji jêzykowej oraz na
p³aszczy�nie estetycznej. Nas interesuje tutaj
g³ównie ta pierwsza12 , która wskazuje przede
wszystkim na to, ¿e w momencie, gdy s³owa
zostan¹ �oderwane� od ich warto�ci (w tym
wypadku znaczeniowej) zwyczajnie staje siê
niewa¿ne wszystko, co siê mówi, a co za tym
idzie, przestaje to mieæ jakiekolwiek znaczenie �
rozmowa jest powierzchowna i o niczym. Sam
�ruch warg� jest gestem bez znaczenia, je�li nie
nada mu siê ¿adnej warto�ci, je�li nie bêdzie
�czym� wiêcej� ni¿ tylko pust¹ czynno�ci¹.

Zwróæmy jeszcze uwagê na interesuj¹c¹
dwuznaczno�æ, która kryje siê w s³owie
�rozmówki� znajduj¹cym siê w tytule wiersza.
S³owo to ma mianowicie dwa podstawowe
znaczenia � po pierwsze jest to �ksi¹¿eczka
stanowi¹ca pomoc w nauce jêzyka obcego,
zawieraj¹ca najprostsze dialogi, potoczne
zwroty, zdania� itp., po drugie za� �rozmówki to
niezobowi¹zuj¹ce pogawêdki� (zazwyczaj
niedotycz¹ce powa¿nych tematów)13 . Pierwsze
znaczenie tego s³owa sugeruje zatem,
¿e mo¿emy mieæ do czynienia ze wstêpem do
ksi¹¿eczki s³u¿¹cej do nauki jêzyka obcego.
W tym ujêciu wiersz Barañczaka by³by swojego
rodzaju metatekstem opisuj¹cym (bior¹c pod
uwagê tre�æ wiersza), jak maj¹ siê do danego
jêzyka wiadomo�ci na jego temat zawarte
w rozmówkach. Mieliby�my wiêc do czynienia po
pierwsze z przestrog¹ skierowan¹ do ich poten-
cjalnego czytelnika mówi¹c¹ o konsekwencjach
wynikaj¹cych z traktowania ich jako �ród³a
wiedzy o danym jêzyku, po drugie za� ze swoist¹
analiz¹ jego obrazu wy³aniaj¹cego siê z roz-
mówek. Drugie znaczenie s³owa �rozmówki�
zawartego w tytule wiersza wskazuje na bardziej

10 R. Jakobson, Poetyka w �wietle jêzykoznawstwa (w:) R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty jêzyka, cz. 2, wybór, red.
naukowa i wstêp M. R. Mayenowa, Warszawa 1989.
11 O dwuznacznym u¿yciu s³owa rozmówka w tek�cie powiemy niebawem.
12 Drugim, estetycznym odczytaniem tych s³ów zajmiemy siê w podsumowaniu analizy wiersza Barañczaka.
13 wg: S³ownik jêzyka polskiego , pod. red. Mieczys³awa Szymczaka, Warszawa 1981.
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uniwersalny charakter problemu, który tekst ten
porusza. Je�li w ten sposób rozumieæ tytu³ Ze
wstêpu do rozmówek , to utwór ten mo¿na
równie¿ potraktowaæ jako metatekst, odnosz¹cy
siê jednak nie tyle do nauki jakiego� konkretne-
go jêzyka, ile raczej do komunikacji miêdzyludz-
kiej, która sprowadzona do poziomu �rozmówek�
staje siê tym samym komunikacj¹ �upad³¹�.

Powy¿sze uwagi prowadz¹ nas do
wniosku, ¿e wiersz Barañczaka jest przede
wszystkim tekstem o degradacji jêzyka
(dodajmy, ¿e naszym zdaniem chodzi tu g³ównie
o jêzyk potoczny), co w naszym przekonaniu
pozwala uznaæ omawiany utwór za metatekst14 .
Przemawia za tym równie¿ doskonale widoczny
w utworze jego rdzeñ eseistyczny (nie bêdziemy
go tu bli¿ej charakteryzowaæ, gdy¿ nie miejsce
na to w tej pracy). W powy¿szej analizie
próbowali�my wskazaæ w jaki sposób niektóre
z dostrze¿onych przez nas elementów formal-
nych wiersza wi¹¿¹ siê z nasz¹ interpretacj¹
tekstu. Zwrócili�my tak¿e uwagê na trudno�æ
w jednoznacznym przyporz¹dkowaniu tego
utworu do okre�lonego systemu wersyfikacyj-
nego. Nie wyja�nili�my jednak pewnej zasadni-
czej kwestii: czemu s³u¿yæ ma owa �niejedno-
znaczno�æ� systemowa utworu Barañczka oraz
dlaczego w³a�ciwie Ze wstêpu do rozmówek jest
pisane wierszem? Postaramy siê teraz odpo-
wiedzieæ na postawione w poprzednim zdaniu
pytanie; próba rozwik³ania tego problemu bêdzie
jednocze�nie podsumowaniem naszej analizy.

W wierszu Barañczaka nie ma miejsca
na, wy¿ej wspominane, �odgrywanie� czy
dope³nianie tre�ci przez formê. Jak wskazuje
wy¿ej przedstawiona analiza, mamy tutaj do
czynienia ze swoist¹ gr¹ z systemami wersy-
fikacyjnymi. Z jednej strony w tek�cie mo¿na
zauwa¿yæ elementy sk³aniaj¹ce do tego, aby
traktowaæ go jako wiersz nienumeryczny,
z drugiej jednak bez w¹tpienia w utworze tym
widoczne s¹ wyznaczniki numeryczno�ci, które
pozwalaj¹ widzieæ w nim realizacjê wzorca

sylabizmu nieregularnego. Poprzez wyra�ne
aluzje do tego systemu Barañczak w pewien
sposób koresponduje z tradycj¹ poezji rozu-
mianej jako �siostra muzyki�15 , poezji, która
przeciwstawia siê jêzykowi potocznemu, a co za
tym idzie, równie¿ potocznemu do�wiadczeniu
rzeczywisto�ci. Forma utworu jest zatem
wyra�nie w opozycji do jego tre�ci. Pisz¹c
wierszem, Barañczak stara siê uchroniæ jêzyk
przed tym, co dzieje siê z nim w momencie, gdy
zostaje on sprowadzony do niskiego poziomu
�rozmówek�. Potoczno�æ i p³ytko�æ zabija jêzyk,
który dla poety jest zbyt cenny, aby móg³ on
godziæ siê na taki stan rzeczy. Tutaj dochodzimy
do wspomnianej wy¿ej estetycznej p³aszczyzny
odczytania paronomazji �warg / wart�. Co prawda
owa wyk³adnia estetyczna jest raczej wynikiem
naszych rozwa¿añ nad zastosowaniem przez
Barañczaka formy wierszowej w utworze, ni¿
interpretacj¹ funkcji s³ów tworz¹cych omawian¹
paronomazjê. Byæ mo¿e jednak Barañczak
sugeruje tak¿e takie odczytanie; jego krótkie
omówienie pozwoli nam, tak czy inaczej, lepiej
wyja�niæ problem, którym zajmujemy siê w tej
czê�ci pracy. Otó¿, je�li interpretowaæ podobieñ-
stwo brzmieniowe s³ów �warg / wart� (maj¹ce,
jak siê zdaje, ujawniæ pokrewieñstwo znacze-
niowe miêdzy nimi) poza wy¿ej omawianym
kontekstem komunikacyjnym, to mo¿na je
potraktowaæ jako g³êbsz¹ refleksjê nad natur¹
poezji. W tym wypadku owa �warto�æ wypo-
wiedzi� odnosi³aby siê do koncepcji jêzyka
poetyckiego jako tworu wybitnie autotelicznego,
którego warto�æ polega na tym, ¿e s³owa trac¹
w nim swoj¹ przezroczysto�æ, staj¹ siê niewy-
mienne zarówno na rzeczy, które oznaczaj¹,
jak równie¿ na inne s³owa. Jak widaæ, nakre�-
lona wy¿ej koncepcja jêzyka niewiele ma
wspólnego z funkcj¹ paronomazji �warg / wart�,
któr¹ naszym zdaniem Barañczak u¿ywa przede
wszystkim w celu zwrócenia uwagi na oderwanie
jêzyka potocznego od jego funkcji ekspresywnej
(jak widzieli�my to w analizie �komunikacyjnej�

14 Utwór Barañczaka uwa¿amy za metatekst po pierwsze dlatego, ¿e mówi on o innym tek�cie � rozmówkach (w
obydwu omówionych przez nas wcze�niej znaczeniach), po drugie za�, gdy¿ na potrzeby naszej analizy przypisujemy
mu funkcjê metatekstu rzucaj¹cego �wiat³o na Balladê o naszych sprawozdawcach sportowych (a wiêc w pewnym
sensie tak¿e o niej mówi¹cego). Wypada jeszcze dodaæ, ¿e termin metatekst rozumiemy tutaj w sensie jêzykoznawczym
(jako tekst traktuj¹cy o innym tek�cie).
15 Okre�lenie Stéphane�a Mallarmégo u¿yte w jego Divagations . Cyt. za: M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna.
Le�mian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.
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tych s³ów). Mimo to, kryj¹ca siê �g³êboko pod
powierzchni¹ s³ów� mo¿liwo�æ takiego
odczytania omawianej figury stylistycznej zbli¿a
nas do wyja�nienia czemu tak na prawdê s³u¿yæ
mo¿e forma wierszowa utworu16 .

Po tym wszystkim, co by³o do tej pory
powiedziane, mo¿emy ju¿ chyba ostatecznie
odpowiedzieæ na postawione wy¿ej pytanie17 .
Zwrócili�my do tej pory uwagê, ¿e numerycz-
no�æ wiersza Barañczaka (a wiêc jego �umu-
zycznienie�) s³u¿y przede wszystkim przeciw-
stawieniu siê mowie potocznej (�prze³amaniu tej
wysch³ej tektury jêzyka�), która na �sp³yconej�
p³aszczy�nie komunikacyjnej owych �rozmówek�
degraduje jêzyk. Przeciwstawieniu temu s³u¿y
tak¿e nieomawiana w tej pracy metaforyka
utworu oraz jego walory stylistyczne. Z drugiej
strony w wierszu dostrzegamy ca³kowity brak
rytmotwórczej funkcji sk³adni18 . Tylko w wersach
16., 17., 18., w których widoczna jest znaczna
przewaga parataksy, sk³adnia rytmizuje tekst,
aczkolwiek trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e z drugiej
strony wyra�nie przeszkadzaj¹ jej w tym klauzule
wersów, zaburzaj¹ce porz¹dek sk³adniowy
(jak np.: �ponad dopisuj¹ce zdrowie i tê w�ciek³¹
/ dro¿yznê�). W naszym przekonaniu tak¿e
intonacja utworu raczej przeciwstawia siê jego
rytmiczno�ci, poniewa¿ jest zdecydowanie
nieregularna. W wierszu zauwa¿yæ mo¿na liczne
kadencje znajduj¹ce siê wewn¹trz wersu
(sygnalizowane na przyk³ad kropkami i �rednika-
mi), a tak¿e zaburzaj¹ce �p³ynno�æ� prozodyjn¹
my�lniki oraz wprowadzane przez znaki zapy-
tania antykadencje, która rozrywaj¹ spójno�æ
intonacyjn¹ tekstu. Z naszego punktu widzenia
wy¿ej nakre�lone nierytmiczne �oblicze� tekstu
wi¹¿e siê �ci�le z jego metatekstowym
charakterem. Wydaje siê, ¿e antysk³adniowo�æ,
która wed³ug nas czyni w pewnym sensie aluzjê

do formy prozaicznej (spajaj¹c ze sob¹ kolejne
wersy), sprzyja odczytaniu utworu jako w miarê
jasnego wywodu o jêzyku.

Poruszane tutaj zagadnienie jest spraw¹
niezwykle trudn¹ i niejednoznaczn¹, a nasza
interpretacja formalna w ¿adnej mierze nie ro�ci
sobie prawa do konkluzywno�ci. Nale¿y zwróciæ
tak¿e uwagê, ¿e powy¿sze znaczenie formy
(przede wszystkim jej elementów numerycz-
nych) stawia pod znakiem zapytania kwestiê,
czy rzeczywi�cie jest tak, jak wy¿ej
powiedzieli�my: mianowicie, czy forma utworu
faktycznie przeciwstawia siê jego tre�ci.
Rozstrzygniêcie tej w¹tpliwo�ci nie jest
jednoznaczne i zale¿y przede wszystkim od
tego, co jest dla nas tre�ci¹ tekstu. Je�li
przyjmiemy, ¿e wiersz porusza problem wy¿ej
omówionej �upad³ej� sytuacji komunikacyjnej,
to forma faktycznie ma siê nijak do tre�ci. Je�li
jednak za³o¿ymy, ¿e rzeczywist¹ tre�ci¹ utworu
jest przeciwstawienie siê zdegradowanemu
jêzykowi potocznemu, to wówczas forma (która
zreszt¹ naprowadzi³a nas na tak¹ interpretacjê)
potêguje jego tre�æ. Nale¿y tutaj zaznaczyæ,
¿e nierespektowanie porz¹dku sk³adniowego
w utworze mo¿na odczytaæ jako zabieg �anty-
pie�niowy�19  wskazuj¹cy na to, ¿e nawet jêzyk
poetycki (rozumiany wedle wy¿ej nakre�lonej
tradycji muzycznej ) podszyty jest mo¿liwo�ci¹
degradacji.

Tak czy inaczej, niejednoznaczno�æ
interpretacyjna w kwestii roli, jak¹ mo¿e pe³niæ
forma w utworze, czyni z niego ciekawe i auto-
nomiczne dzie³o literackie. Zwracamy na to
uwagê przede wszystkim dlatego, ¿e nie chcieli-
by�my sprawiaæ wra¿enia, i¿ utwór Barañczaka
traktowany jest tutaj jedynie jako �narzêdzie�
s³u¿¹ce do analizy Ballady o naszych
sprawozdawcach sportowych.

16 Odczytanie to jest wiêc nie tyle alternatywn¹ interpretacj¹ badanego fragmentu tekstu, ile raczej pewnym skojarzeniem
z blisk¹ Barañczakowi koncepcj¹ jêzyka.
17 por. nasze s³owa z jednego z poprzednich akapitów: Nie wyja�nili�my jednak pewnej zasadniczej kwestii: czemu
s³u¿yæ ma owa �niejednoznaczno�æ� systemowa utworu Barañczka oraz dlaczego w³a�ciwie Ze wstêpu do rozmówek
jest pisane wierszem?
18 Permanentne rozmijanie siê podzia³u wersowego z podzia³em zdaniowym mog³oby �wiadczyæ o zastosowaniu przez
poetê przerzutni klauzulowej (jak najbardziej uprawnionym w wierszu sylabicznym). Wykluczamy jednak tak¹ mo¿liwo�æ
przychylaj¹c siê do koncepcji Marii D³uskiej, zak³adaj¹cej, ¿e przerzutnia mo¿liwa jest tylko w sytuacji, w której podzia³
wersowy w wiêkszo�ci wersów zbiega siê z podzia³em sk³adniowo-intonacyjnym. Je�li za� u Barañczaka omawiane
zjawisko ma miejsce niemal w ka¿dym wersie, to zapewne nie mo¿na mówiæ tu o przerzutni.
19 por. Urbañska, Wiersz wolny � próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995.
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Przejdziemy teraz do omówienia tekstu Tadeusza
Ró¿ewicza. Zgodnie z wielokrotnie ju¿ przytaczan¹
klasyfikacj¹ Doroty Urbañskiej utwór ten mo¿na uznaæ
za wiersz nienumeryczny sk³adniowy syntagmatyczny.
Mamy wiêc do czynienia z typowym dla Tadeusza
Ró¿ewicza sposobem kszta³towania wypowiedzi
wierszowej (czyli z realizacj¹ wielokrotnie omawianego
w literaturze przedmiotu wiersza zwanego te¿
skupieniowym, poawangardowym lub Ró¿ewiczowskim).
Przyjmuj¹c jako podstawê systematyzacji utworu
kryterium organizacji ponadwersowej, omawiany wiersz
mo¿na zakwalifikowaæ jako utwór segmentowany
nieregularnie. �Zespo³y wersów graficznie wyodrêbnione
w tek�cie utworu poetyckiego, odpowiadaj¹ce jakiej�
odrêbnej ca³ostce tre�ciowej, nie realizuj¹ce jednak
¿adnego z ustalonych w tradycji wzorców budowy
stroficznej s¹ charakterystyczne dla wspó³czesnego
wiersza wolnego�20 . Segmenty te nazywa siê zazwyczaj
strofoidami. Omawiany utwór podzielony jest na trzy
ró¿nej d³ugo�ci strofoidy, bêd¹ce w pewnym sensie
�nienumerycznymi� odpowiednikami strof w wierszu
numerycznym. Ich rozpiêto�æ nie jest bez znaczenia.

Zgodnie z koncepcj¹ Urbañskiej podstawowymi
jednostkami wierszowymi w tym utworze s¹ tak zwane
wersy-syntagmy. W wiêkszo�ci s¹ one niewielkiej
d³ugo�ci � kolumna krótkich wersów stanowi zreszt¹
najczêstsz¹ postaæ omawianego typu wiersza. Urbañska
rozumie syntagmê jako �odcinek wypowiedzi integralny
pod wzglêdem sk³adniowym, intonacyjnym i znacze-
niowym�21 . Przyjmuj¹c zatem, ¿e podzia³ na wersy w tym
utworze jest równoznaczny z tak zwanym �procesem
syntagmizacji�22  wypowiedzi, w poszczególnych wersach
dostrzec mo¿na samodzielne znaczeniowo syntagmy-
wyrazy (�niemo¿liwe! / zapomnimy�), syntagmy-grupy
sk³adniowe (�zdecydowanie wolniej / oczekiwanie
milionów rodaków / Wojciech Fortuna�), a tak¿e
syntagmy-zdania (�ale¿ ten Kazach go siê trzyma /
mocno pracuje lew¹ rêk¹ / zbyt wielkie by³y nasze
oczekiwania�). Oznacza to, ¿e podstaw¹ ekwiwalencji
poszczególnych wersów jest tu przede wszystkim ich
warto�æ semantyczna; w tek�cie nie uda³o nam siê
zaobserwowaæ ¿adnych wyznaczników numeryczno�ci.
Ka¿dy wers w utworze stanowi pewn¹ wyodrêbnion¹
ca³o�æ znaczeniow¹, co stwarza szerokie mo¿liwo�ci
interpretacyjne. Je�li chodzi o sk³adniê utworu, to podzia³
wierszowy najczê�ciej pozostaje w zgodzie z podzia³em

20 M. G³owiñski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopieñ-S³awiñska,
J. S³awiñski, S³ownik terminów literackich, wyd. 2,  Wroc³aw 1988,
s. 27.
21 D. Urbañska, dz. cyt.

Tadeusz Ró¿ewicz

Ballada o naszych
sprawozdawcach sportowych

Jarek Ratke! bêdzie z³oto!
ale¿ ten Kazach go siê trzyma
Ratke w czapeczce czerwonej
z bia³ym paskiem
w czerwonym kostiumie
przyspiesz Ratke dodaj gazu
On ch³opak z Tomaszowa
bardzo bêdzie wa¿ny miêdzyczas
nasz Reprezentant bêdzie srebro?
32 i pó³ a wiêc wolniej! wolniej!
niemo¿liwe!
chyba! chyba! jeszcze wolniej
zobaczymy mo¿e
44,45
zdecydowanie wolniej
a wiêc proszê pañstwa...
trener Kmieæ mówi³
to wielkie napiêcie psychiczne
oczekiwanie milionów rodaków
(ja nie oczekiwa³em, przypisek mój)
mocno pracuje lew¹ rêk¹
za chwilê chowa tê praw¹ rêkê
nie jest dobrze nie jest dobrze
(no w³a�nie, przypisek mój)
przecie¿ jego talent eksplodowa³...
s³abiej oj s³abiej Jarek
No wiêc zdecydowanie gorszy
czas Jaromira
(ju¿ nie Jarka...przypisek mój)
a teraz jest walka o 5. miejsce
zbyt wielkie by³y nasze oczekiwania
(no w³a�nie � przypisek mój)
wszyscy rodacy pracuj¹
za niego lew¹ nog¹
praw¹ rêk¹
bêdzie bronz
nie jest dobrze
a Polak ostatnie metryyy
nie! szósty!
siódmy! oj! siódmy...
Polak Jaromir R. na 7. miejscu
(ju¿ nie Jarek, przypisek mój)
wyprzedzili go:
Fosziszczo Koma Sutra
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syntaktycznym, co oznacza, ¿e klauzule wersów
przypadaj¹ w miejscach mocnych (�przyspiesz Ratke
dodaj gazu / On ch³opak z Tomaszowa�) lub s³abych
granic sk³adniowych (�z bia³ym paskiem / w czerwonym
kostiumie�), nie rozrywaj¹c zazwyczaj zwartych ca³ostek
sk³adniowych. Wyj¹tek stanowi tutaj kolejna
dostrze¿ona przez nas w badanym utworze cecha
systemowa wiersza syntagmatycznego, a mianowicie
mechanizm opisany w pracy Urbañskiej, polegaj¹cy na
oderwaniu wyrazu od zwartej grupy sk³adniowej
(poprzez przenie-sienie go do kolejnego wersu) i
nadaniu mu tym samym statusu odrêbnej syntagmy: np.
�Gioconda Dali Dalaj / Lama, tego nigdy nie /
zapomnimy�. Wyodrêbnione w ten sposób s³owo
zyskuje silne obci¹¿enie znaczenio-we, co oznacza, ¿e
tworzenie syntagm jednowyra-zowych jest w
omawianym typie wiersza równoznaczne z �operacj¹ ich
nacechowywania semantycznego�23 . Tak mniej wiêcej
wygl¹da charakterystyka wzorca wersyfikacyjnego, do
którego kwalifikuje siê badany przez nas utwór. W
przeciwieñstwie do tekstu Barañ-czaka nie ma tu
problemu z jednoznacznym okre�leniem typu wiersza,
który realizuje Ró¿ewicz.

Przejdziemy teraz do analizy tekstu, która
pozwoli nam pó�niej okre�liæ powi¹zania miêdzy dwoma
omawianymi wierszami wyja�niaj¹c tym samym obran¹
przez nas perspektywê interpretacyjn¹.

W analizie utworu Ró¿ewicza post¹pimy nieco
inaczej ni¿ w przypadku Ze wstêpu do rozmówek
i zaczniemy od przyjrzenia siê tytu³owi wiersza. Widzimy
w nim s³owo ballada, które sugeruje nam okre�lony
gatunek literacki (informacjê tê, jak¿e cenn¹ w naszych
badaniach, wykorzystamy ju¿ niebawem). Zwróæmy na
razie uwagê na to, ¿e wiersz nie jest zatytu³owany
Ballada naszych sprawozdawców sportowych,  co
nasuwa³oby przypuszczenie, i¿ jaki� sprawozdawca
sportowy (przy czym liczbê mnog¹ sprawozdawcy
rozumiemy tutaj jako sprawozdawca-typ) ��piewa� nam
osobliw¹ balladê o widowisku sportowym. Utwór ten
nosi tytu³ Ballada o naszych sprawozdawcach
sportowych, co oznacza, ¿e ów komentator-typ jest
w³a�ciwie przedmiotem ballady, bêd¹c jednak
równocze�nie jednym z podmiotów wiersza24  (roboczo
nazwiemy go podmiotem �g³ównym�), przez co tekst

zyskuje wymowê autotematyczn¹.
Innymi s³owy, komentator sportowy mówi
tutaj nie tylko o rywalizacji sportowej, ale
z naszego punktu widzenia zdaje siê on
przede wszystkim mówiæ o sobie.
Jednocze�nie w wierszu wyodrêbniæ
mo¿na drugi podmiot (ten z kolei
nazwiemy podmiotem �pobocz-nym�)25 ,
który ujawnia siê poprzez znajduj¹ce siê
w nawiasach komentarze, w ka¿dym
wypadku zakoñczone wyja�nieniem:
�przypisek mój�, np. �oczekiwanie
milionów rodaków / (ja nie oczekiwa³em,
przypisek mój), chyba to napiêcie
nerwowe / da³o o sobie znaæ / (chyba...
przypisek mój)�. Rozwa¿eniem roli, jak¹

Tallu Fallo
Malko
Oriana Fallaci Leonardo da Vinci
Gioconda Dali Dalaj
Lama
chyba to napiêcie nerwowe
da³o o sobie znaæ
(chyba...przypisek mój)

a wiêc przypomnijmy
do tej pory Norwegowie
z³oto 420 medali
srebro
sto medali
bronz sto medali
oj niedobrze Nic nie bendzie
ale Wojciech Fortuna
tego nigdy nie
zapomnimy
wiêc mimo wszystko
Wojciech Fortuna

to na tyle
wy dzienniku
zy Warszawy

22 Sformu³owanie Lucylli Pszczo³owskiej, cytujemy za: D. Urbañska, dz. cyt.
23 Tam¿e.
24 By pos³u¿yæ siê (u¿ytym rzecz jasna w zupe³nie innym kontek�cie) sformu³owaniem M. Bachtina, sprawozdawca
jest tu nie tylko �przedmiotem s³owa autorskiego�, ale przede wszystkim �podmiotem w³asnego s³owa�. Co wiêcej,
wed³ug naszej interpretacji staje siê on przez to jednocze�nie podmiotem i przedmiotem swojej wypowiedzi.
25 Robocze nazwy podmiotów, jakie dostrzegli�my w wierszu zosta³y, przez nas dobrane ze wzglêdu na czêstotliwo�æ
ich wystêpowania w tek�cie. Podmiot �g³ówny� mo¿emy dostrzec znacznie czê�ciej ni¿ drugi �poboczny�.
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pe³ni¹ w tek�cie owe �przypiski�, zajmiemy siê
w innym miejscu tego tekstu. Tak czy inaczej,
dziêki zaobserwowanej przez nas mo¿liwo�ci
odczytania tego, co w tek�cie mówi sprawo-
zdawca, jako wypowiedzi przede wszystkim
autotematycznej, a tak¿e dziêki wyra�nym
wyodrêbnieniu dwóch podmiotów wiersza,
w Balladzie... dostrzec mo¿na pewn¹ (wielo-
poziomow¹) sytuacjê komunikacyjn¹. Jak siê
wkrótce oka¿e bêdzie to sytuacja upad³a.

Spójrzmy teraz na cechy gatunkowe
ballady, do której tytu³ utworu czyni wyra�n¹
aluzjê. Przede wszystkim trzeba zwróciæ uwagê
na to, ¿e ballada jest najbardziej narracyjnym ze
wszystkich gatunków poetyckich. Pozwala nam
to stwierdziæ, ¿e tekst, o którym jest mowa,
w pewnym sensie �opowiada jak¹� historiê�.
Jak  wcze�niej wykazali�my, �histori¹� t¹ nie jest
w pierwszym rzêdzie relacja z przebiegu
widowiska sportowego, ale przede wszystkim
swoista autocharakterystyka podmiotu,
a dok³adniej � tego, co dzieje siê z nim podczas
procesu wypowiadania przez niego s³ów (rzecz
jasna mamy tu na my�li okre�lony przez nas
wcze�niej podmiot g³ówny). W poprzednim
zdaniu u¿yli�my s³owa �proces� dla zwrócenia
uwagi na pewien porz¹dek zdarzeniowy (a wiêc
przebieg nastêpuj¹cych po sobie okre�lonych
zmian czy zjawisk), jaki mo¿na dostrzec
w tek�cie.

Czas teraz wyja�niæ, o jaki proces nam
chodzi. Mamy tutaj na my�li, zgodnie z nasz¹
perspektyw¹ interpretacyjn¹, proces stopniowej
degradacji wypowiedzi podmiotu g³ównego,
co przek³ada siê na pewn¹ pora¿kê komunika-
cyjn¹. Jeste�my w stanie dostrzec w utworze
Ró¿ewicza sytuacjê komunikacyjn¹ na dwóch
podstawowych p³aszczyznach. Z jednej strony
(jak to zazwyczaj ma miejsce w przypadku
lektury) zachodzi akt komunikacji tekstu
z czytelnikiem, z drugiej za� jako odbiorcy tekstu
jeste�my �wiadkami dialogu podmiotów (choæ

w gruncie rzeczy jest to monolog podmiotu
g³ównego opatrzony komentarzami podmiotu
pobocznego). Dalsza analiza formalna pozwoli
nam scharakteryzowaæ wy¿ej wymienione
p³aszczyzny. Warto przy okazji zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e równie¿ dialogiczno�æ nale¿y do
zestawu cech gatunkowych ballady.

Degradacja wypowiedzi podmiotu g³ów-
nego w utworze stanowi wed³ug nas pewien
proces, co oznacza, ¿e nastêpuje ona w porz¹d-
ku czasowym. W naszej analizie postanowili�my
wyodrêbniæ na podstawie pewnych wyznacz-
ników formalnych i tre�ciowych trzy nastêpuj¹ce
po sobie �czasy� 26  obrazuj¹ce poszczególne
etapy pog³êbiaj¹cej siê klêski komunikacji
miêdzy podmiotami, która wynika przede
wszystkim ze stopniowej degradacji wypowiedzi
sprawozdawcy. Spróbujemy teraz prze�ledziæ
przebieg omawianego procesu pos³uguj¹c siê
skonstruowan¹ przez nas kategori¹ �czasu�.

�Czas� pierwszy, który jeste�my w stanie
wyodrêbniæ w tek�cie, otwiera wers-syntagma,
maj¹cy formê krzyku podmiotu g³ównego: �Jarek
Ratke! Bêdzie z³oto!� Dla sprawozdawcy sporto-
wego nasz zawodnik to z pocz¹tku familiarnie:
�Jarek Ratke! / ch³opak z Tomaszowa�27 . �Czas�
ten zamkniêty zostaje przez wypowied�: �bardzo
bêdzie wa¿ny miêdzyczas�. �Miêdzyczas� to
s³owo, które mo¿emy odczytywaæ dwojako:
w jêzyku sportowym oznacza ono �czas zawod-
nika uzyskany na pewnym odcinku trasy�, za�
w jêzyku potocznym, mówi¹c �w miêdzy-czasie�
mamy na my�li �pomiêdzy jedn¹ a drug¹ czyn-
no�ci¹�. W drugim znaczeniu s³owo �miêdzy-
czas� korespondowa³oby wiêc z okre�lonym
przez nas porz¹dkiem czasowym utworu,
zapowiadaj¹c kolejny �czas� (drugi) znajduj¹cy
siê pomiêdzy pierwszym a trzecim. Co wiêcej �
odczytanie s³owa �miêdzyczas� w jego potocz-
nym znaczeniu, a co za tym idzie, mo¿liwo�æ,
¿e to w³a�nie znaczenie sugeruje nam poeta
(na co wskazywaæ mo¿e niezgrabna sk³adnia

26  Przez �czasy� rozumiemy tutaj okresy trwania poszczególnych fragmentów wypowiedzi, przy czym kryterium
wyodrêbnienia �czasu� pierwszego, drugiego oraz trzeciego stanowi tutaj przede wszystkim stopniowa degradacja
wypowiedzi podmiotu.
27  Jaromir Radke (w wierszu jako Ratke) to rzeczywisty polski sportowiec � ³y¿wiarz szybki (panczenista). Wychowanek
Pilicy Tomaszów. By³ niemal symbolem klubu. 26 razy zdoby³ mistrzostwo Polski, 15 razy ustanawia³ rekordy Polski.
Dwukrotnie wyst¹pi³ w Igrzyskach Olimpijskich � w Albertville i Lillehammer. Podczas igrzysk w Norwegii zaj¹³ pi¹te
miejsce w wy�cigu na dystansie 10 km i siódme na 5 km. W³a�nie drugi wy�cig komentuje podmiot g³ówny (sprawozdawca
sportowy).
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wypowiedzenia: �bardzo bêdzie wa¿ny
miêdzyczas�) w pewnym sensie naprowadza
nas na problem degradacji wypowiedzi.

�Czas� drugi rozpoczyna siê wersem-
syntagm¹ maj¹cym tym razem postaæ pytania:
�nasz Reprezentant bêdzie srebro?� W �czasie�
tym wiêc pojawia siê ju¿ neutralne (z odcieniem
oficjalno�ci) okre�lenie zawodnika: �nasz
Reprezentant�. Odt¹d forma zmieniaj¹cych siê
okre�leñ sportowca bêdzie nam ujawnia³a
kolejne etapy degradacji � przedstawienie
upadku sportowca s³u¿yæ bêdzie w naszym
przekonaniu przede wszystkim ukazaniu
degradacji wypowiedzi komentatora, a co za tym
idzie, w koñcu tak¿e sytuacji komunikacyjnej
miêdzy podmiotami.

W drugim �czasie� pojawiaj¹ siê dwie
szczególne syntagmy, których odpowiedników
nie jeste�my w stanie odnale�æ �w czasie�
pierwszym: �nie jest dobrze nie jest dobrze /
s³abiej oj s³abiej Jarek�. Dla ich charakteru
nazwali�my je syntagmami degradacji. Termin
ten zosta³ przez nas skonstruowany (przy czym
zdajemy sobie sprawê z jego nieprecyzyjno�ci
teoretycznej) w celu powi¹zania aspektu
funkcjonalnego i strukturalnego omawianych
fragmentów wypowiedzi. Mamy tutaj na my�li te
wersy (s³owo wers jest tu równoznaczne z syn-
tagm¹), które maj¹ ewidentnie negatywn¹
wymowê (�No wiêc zdecydowanie gorszy, nie
jest dobrze� itp.). Otó¿, przez to, ¿e s¹ to wersy-
syntagmy, stanowi¹ one wzglêdnie samodzielne
ca³ostki znaczeniowe. Dziêki takiej �autonomi-
zacji� syntagm mo¿liwe jest ich wieloznaczne
odczytanie, przez co ³atwo powi¹zaæ mo¿na
degradacjê sportowca z degradacj¹ samego
komentatora (a �ci�lej �upadkiem� jego
wypowiedzi). Znaczenie funkcjonalne owych
syntagm sprowadza siê wiêc przede wszystkim
do ujawniana kolejnych etapów omawianego
procesu degradacji wypowiedzi podmiotu
g³ównego w tek�cie.

Na razie (a przypomnijmy, ¿e w naszej
analizie znajdujemy siê teraz w �czasie� drugim)
maj¹ one charakter raczej pob³a¿liwy, wkrótce
ich negatywna wymowa zacznie siê nasilaæ.
Trzecia syntagma degradacji zamykaj¹ca �czas�
drugi (�No wiêc zdecydowanie gorszy�), a jedno-
cze�nie wprowadzaj¹ca kolejn¹ syntagmê
(otwieraj¹c¹ �czas� trzeci), ma ju¿ ca³kiem
ujemny wyd�wiêk. W miarê pogarszania siê

�stanu� komentatora zwiêksza siê liczba
�przypisków� (komentarzy w nawiasach). O ile
w �czasie� pierwszym nie odnajdujemy ¿adnego
z nich, o tyle w �czasie� drugim pojawiaj¹ siê ju¿
dwa: �oczekiwanie milionów rodaków / (ja nie
oczekiwa³em, przypisek mój)�, �nie jest dobrze
nie jest dobrze / (no w³a�nie, przypisek mój)�.

�Czas� trzeci inicjuje syntagma degra-
dacji: �czas Jaromira�. Dziêki podzieleniu ci¹gu
wypowiedzi �No wiêc zdecydowanie gorszy czas
Jaromira� na dwie ca³ostki sk³adniowe: �No wiêc
zdecydowanie gorszy / czas Jaromira�, obydwie
zyska³y silne nacechowanie semantyczne.
Druga z nich równie¿ ekspresywne � ma
wyd�wiêk z³owieszczy. Stanowi jakby tytu³
kolejnego rozdzia³u w �historii upadku� wypo-
wiedzi komentatora. Od tego momentu zaczyna
siê dla sprawozdawcy �czas gorszy�. Kolejna
syntagma degradacji: �nie jest dobrze�
intensyfikuje negatywne aspekty tego �czasu�.
Po niej nastêpuj¹ trzy wersy-syntagmy o gwa³-
townie rosn¹cej intonacji: �a Polak ostatnie
metryyy / nie! szósty! / siódmy! oj! siódmy...�
Widzimy w tym miejscu kulminacyjny punkt
wypowiedzi podmiotu g³ównego. Jak s³yszymy,
okre�lenia panczenisty ca³kowicie zatraci³y
swoj¹ familiarno�æ i sta³y siê oficjalne: �Jaromir�,
�Polak�. W koñcu przybior¹ ostateczn¹ postaæ:
�Polak Jaromir R. na 7. miejscu�. Zauwa¿my,
¿e w taki sposób podaje siê w wiadomo�ciach
telewizyjnych czy te¿ w oficjalnych komunika-
tach policji dane osoby podejrzanej o pope³-
nienie jakiego� ciê¿kiego przestêpstwa.

W �czasie� trzecim, �czasie Jaromira�,
liczba �przypisków� siê podwaja (narastaj¹ wiêc
one wyk³adniczo); ich ironiczny wyd�wiêk zdaje
siê potwierdzaæ wra¿enie pogarszaj¹cego siê
stanu wypowiedzi sprawozdawcy: �czas
Jaromira / (ju¿ nie Jarka... przypisek mój)�, �zbyt
wielkie by³y nasze oczekiwania / (no w³a�nie �
przypisek mój)�, �Polak Jaromir R. na 7. miejscu
/ (ju¿ nie Jarek, przypisek mój)�, �chyba to
napiêcie nerwowe / da³o o sobie znaæ / (chyba...
przypisek mój)�. Jak¹ rolê w tek�cie pe³ni¹ owe
�przypiski�? Z pewno�ci¹ s¹ komentarzem
podmiotu pobocznego do zmieniaj¹cych siê
wypowiedzi podmiotu g³ównego. Przy czym
nawiasy pe³ni³yby tutaj funkcjê cudzys³owu
bêd¹cego sygna³em ironicznego dystansu.
Zale¿nie od przyjmowanej interpretacji, we
wtr¹ceniach tych s³yszeæ mo¿emy g³os samego
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Ró¿ewicza lub te¿ hipotetycznego s³uchacza
relacji z widowiska sportowego. Zazwyczaj
interpretatorzy Ró¿ewicza stoj¹ na stanowisku,
¿e w wierszach tego poety nie nale¿y ³¹czyæ
podmiotu z osob¹ autora. Wyj¹tkiem jest tutaj
zdanie Tomasza Kunza, który twierdzi,
za Marianem Stal¹ (choæ s³owa te wypowiadane
s¹ w innym kontek�cie i odnosz¹ siê do ca³ej
twórczo�ci autora Kartoteki), ¿e Ró¿ewicz
miêdzy innymi za pomoc¹ tego rodzaju �przypis-
ków� ukazuje �zasadnicz¹ jedno�æ swojego
dzie³a i buduje pomosty miêdzy jego fragmen-
tami tworzonymi w ró¿nych czasach� oraz
�akcentuje ci¹g³o�æ g³oszonych przez siebie
my�li� 28 . Autorzy nie chc¹ tutaj definitywnie
rozstrzygaæ tego problemu. Sk³aniamy siê
jednak ku stanowisku, ¿e �przypiski� s¹
w wierszu tym raczej wypowiedziami s³uchacza
relacji sportowej, uwydatniaj¹cymi klêskê komu-
nikacji, która polega na bilateralnym braku
porozumienia. Z jednej strony komentator nie
s³yszy tego, co mówi s³uchacz, z drugiej
natomiast s³uchacz ironicznie nie zgadza siê
z tym, co mówi ten pierwszy, jednak nie jest
w stanie mu tego zakomunikowaæ, gdy¿ komen-
tator przypisków nie s³yszy (ani nie widzi).

Po wypowiedzeniu �Polak Jaromir R. na
7. miejscu� i informacji �wyprzedzili go� nastê-
puje wyliczenie dynamizuj¹ce jeszcze bardziej
wypowied� podmiotu g³ównego i jednocze�nie
potêguj¹ce wra¿enie bezsensu tej¿e wypo-
wiedzi. Wszystkie wersy-syntagmy to imiona
i nazwiska postaci rzeczywistych lub fanta-
stycznych (a przynajmniej bli¿ej nieokre�lonych).
¯adna Oriana Fallaci czy Leonardo da Vinci nie
mog¹ byæ, z oczywistych wzglêdów, uczestni-
kami relacjonowanego wy�cigu. Osobliwy ci¹g
�ikon� kulturowych (Fallaci, Da Vinci., Gioconda
czy Dalaj Lama) przemieszanych z nazwami
postaci nierzeczywistych (Tallu Fallo, Malko etc.)
odzwierciedla ca³kowity rozk³ad przekazu
werbalnego komentatora. Dzieje siê tak dlatego,
¿e nastêpuje tu zupe³ne rozminiêcie siê s³ów,
których sprawozdawca sportowy u¿ywa w swojej
wypowiedzi, z tym, co prawdopodobnie mia³ on

zamiar przekazaæ.
Z drugiej strony zdajemy sobie sprawê,

¿e wypowied� ta (sprawiaj¹ca wra¿enie kom-
pletnego �be³kotu�) nie jest tylko bez³adnym,
przypadkowym potokiem s³ów. Zag³êbiaj¹c siê
w lekturê tego fragmentu, mogliby�my odkryæ
przeró¿ne gry znaczeniowe. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e gry te mo¿liwe s¹ do wykrycia tylko
z perspektywy interpretatora tekstu poetyckiego.
Zgodnie z za³o¿eniem, ¿e podmiotem g³ównym
w wierszu jest komentator sportowy (a zdaje siê,
¿e trudno jest temu zaprzeczyæ), to nie mo¿na
czytaæ tej wypowiedzi jako �wiadomej �¿onglerki�
znaczeniami wyrazów. Nale¿y raczej przyj¹æ,
¿e najzwyczajniej w �wiecie komentator traci
kontrolê nad tym, co mówi. Aby jednak nasza
analiza by³a dok³adniejsza, przyjrzyjmy siê przez
chwilê grom semantycznym w jakie �wci¹ga� nas
Ró¿ewicz. Zastanawiaj¹ce jest na przyk³ad
rozbicie przez klauzulê wersu wyrazu
�dalajlama� na dwie czê�ci �Dalaj / Lama�.
Dokonuj¹c podobnego zabiegu z wyrazem
�panczenista�, którego podstawowe znaczenie
brzmi: �sportowiec uprawiaj¹cy ³y¿wiarstwo
szybkie� (o nim mowa w relacji komentatora)
mogliby�my otrzymaæ dwie analogiczne ca³ostki
�panczen� i �ista�. To z kolei, zmieszane z �Dalaj�
i �Lam¹�, naprowadzi³oby nas miêdzy innymi na
s³owo �panczenlama� (oznaczaj¹ce wysokiego
dostojnika lamickiego)29 . Wynika z tego,
¿e umieszczaj¹c s³owo �Lama� w osobnym
wersie-syntagmie, poeta byæ mo¿e sugeruje
czytelnikowi daleko id¹ce skojarzenie z pancze-
nist¹ (którym jest przecie¿ �Jarek Ratke�). Jak
wynika z omawianego przyk³adu do odczytania
potencjalnie tkwi¹cych w tek�cie znaczeñ
potrzebna jest z pewno�ci¹ pewna erudycja.
Zauwa¿my, ¿e je�li kto� podsuwa nam tego typu
skojarzenia semantyczne, to bez w¹tpienia
�wiadczy o tym, ¿e jego wypowied� jest
gruntownie przemy�lana. Nie mo¿na jednak
przemy�lan¹ nazwaæ wypowiedzi komentatora
sportowego, relacjonuj¹cego na ¿ywo przebieg
rywalizacji sportowej30 . Tê oczywisto�æ potwier-
dza zreszt¹ dr Katarzyna K³osiñska (sekretarz

28 T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Ró¿ewicza, Kraków 2005.
29 wg: Wielki s³ownik wyrazów obcych, pod red. Miros³awa Bañko, Warszawa 2005.
30 Jak ju¿ kilkakrotnie wspominali�my, naszym zdaniem komentator relacjonuje na ¿ywo nie tylko wy�cig ³y¿wiarski,
ale przede wszystkim proces swojego upadku jako podmiotu mówi¹cego. Oznacza to, ¿e jego wypowied� tym bardziej
nie mo¿e tu byæ traktowana jako przemy�lana konstrukcja.
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Rady Jêzyka Polskiego przy PAN) w wypowiedzi
na temat jêzyka komentatorów sportowych31 .

Wyliczenie, które wy¿ej opisali�my,
zamyka wers-syntagma: �chyba to napiêcie
nerwowe�. Semantycznie podobn¹ wypowied�
odnajdujemy w wydzielonym przez nas �czasie�
drugim: �to wielkie napiêcie psychiczne�.
Obydwa przytoczone tu wypowiedzenia odnosiæ
siê mog¹ (dziêki pojemno�ci semantycznej
w³a�ciwej wesom-syntagmom) zarówno do
sportowca, jak i do komentatora. Je�li we�miemy
pod uwagê drug¹ mo¿liwo�æ, to s³owa te wska-
zywaæ mog¹ na coraz gorszy stan podmiotu,
który w pewnym sensie zaczyna zdawaæ sobie
sprawê z tego, co dzieje siê z jego wypowiedzi¹.
Omawiane wersy nie s¹ jedynym paralelizmem,
jaki znale�æ mo¿na w wypowiedziach
komentatora. Liczbê �44,45� (bêd¹c¹ w wierszu
odrêbnym wersem-syntagm¹) przeczytaæ
mo¿na (zgodnie z powszechnym zwyczajem):
�czterdzie�ci cztery koma czterdzie�ci piêæ�. Tak
odczytan¹ mo¿na j¹ zestawiæ z syntagm¹
�Fosziszczo Koma Sutra�. Na typow¹ frazê
u¿ywan¹ na przyk³ad przy podawaniu jakiego�
wyniku zawieraj¹cego liczby dziesiêtne
(nazywaj¹c¹ przecinek �koma�) zostaje tutaj
w pewnym sensie na³o¿one bezsensowne
wypowiedzenie Fosziszczo Koma Sutra.
Wed³ug nas jest ono oparte na pewnym dzi-
wacznym i chaotycznym ci¹gu skojarzeñ,
w którym s³owo �Koma� przywo³uje s³owo �Sutra�
przez podobieñstwo brzmieniowe do tytu³u
staroindyjskiego dzie³a Kamasutra, a ca³o�æ
poprzedzona jest przez nic nieznacz¹cy wyraz
�Fosziszczo�. Takie kszta³towanie wypowiedzi
obrazuje naszym zdaniem ca³kowity brak
kontroli na tym, co mówi podmiot g³ówny. Warto
równie¿ zwróciæ uwagê na dwa wersy-syntagmy:
�nasz Reprezentant bêdzie srebro?� i �oj
niedobrze Nic nie bendzie.� W ka¿dej z nich
poprzez u¿ycie wielkiej litery wyodrêbnione
zosta³o s³owo, w pierwszej �Reprezentant�,
w drugiej �Nic�. Wyró¿nienia te nie maj¹ ¿adnej
motywacji sk³adniowej. Wielka litera nie jest wiêc
tutaj u¿yta jako sygna³ rozpoczêcia nowego
zdania. Wydaje nam siê, ¿e uzasadnienie dla
wewn¹trzzdaniowego u¿ycia du¿ej litery mo¿e-
my znale�æ zestawiaj¹c ze sob¹ wyodrêbnione
jej u¿yciem pojedyncze s³owa. Powsta³a w ten
sposób para wyrazów �Reprezentant-Nic�,

sugerowaæ mo¿e, ¿e w utworze rzeczywi�cie
chodzi nie tylko o naszego zawodnika
(�Reprezentanta�) i o wy�cig, w którym bierze
udzia³. Wszystko to, co stanowi w tek�cie
przedmiot relacji komentatora, a wiêc zawody
sportowe, w których bierze udzia³ polski pancze-
nista, poprzez rozk³ad wypowiedzi komentatora
przestaje powoli cokolwiek znaczyæ. Byæ mo¿e
to w³a�nie sugeruje nam u¿ycie wielkich liter
w omawianych wersach-syntagmach. Zdajemy
sobie przy tym sprawê, ¿e istnieje wiele innych
motywacji wyja�niaj¹cych to zjawisko.

Wydzielony przez nas �czas� trzeci
koñcz¹ trzy ostatnie linijki utworu: �to na tyle / wy
dzienniku / zy Warszawy.� W przedostatnim
i ostatnim wersie-syntagmie zauwa¿yli�my
ra¿¹ce niepoprawno�ci jêzykowe. Nie s¹ one
wynikiem jakiej� jednostkowej omy³ki, czy
nag³ego pogorszenia siê stanu sprawno�ci
jêzykowej komentatora. Nieprawid³owo�ci
leksykalno-sk³adniowe narastaj¹ w ci¹gu ca³ej
wypowiedzi podmiotu poczynaj¹c od pierwszego
wersu-syntagmy (Jarek Ratke to w rzeczy-
wisto�ci Jarek Radke). Kolejne niepoprawno�ci:
�bronz�, �bendzie� maj¹ charakter fonetyczny;
je�li jednak konsekwentnie traktowaæ wiersz
wolny jako utwór prymarnie graficzny, to niepo-
prawno�ci te maj¹ charakter strukturalny,
co potêguje wra¿enie rozk³adu jêzyka, maj¹cego
miejsce w wypowiedzi komentatora. Niedba³o�æ
fonetyczna naprowadza nas jednak na mo¿li-
wo�æ d�wiêkowego odczytania utworu. Zanim
o tym powiemy (a nast¹pi to pod koniec pracy),
chcieliby�my jeszcze zwróciæ uwagê na niepo-
prawno�æ innego typu. W wersie-syntagmie
zamykaj¹cej wyodrêbniony przez nas �czas�
pierwszy razi niepoprawna sk³adnia syntagmy-
zdania �bardzo bêdzie wa¿ny miêdzyczas�.
Poprawna struktura tego zdania to �miêdzyczas
bêdzie bardzo wa¿ny�. Niepoprawno�æ sk³ad-
niowa (maj¹ca miejsce w ró¿nych miejscach na
przestrzeniu utworu) po³¹czona w omawianym
wersie z jego wieloznaczno�ci¹ (wskazywali�my
ju¿ wcze�niej na ró¿ne mo¿liwo�ci odczytania
s³owa miêdzyczas; w odniesieniu do przebiegu
wy�cigu lub wypowiedzi komentatora), podobnie
jak wszelkie inne jêzykowe nieprawid³owo�ci
zauwa¿alne w tek�cie, s¹ w naszym przeko-
naniu zwi¹zane z postêpuj¹c¹ degradacj¹
wypowiedzi podmiotu.

31 Informacjê t¹ zaczerpnêli�my ze strony internetowej Rady Jêzyka Polskiego (www.rjp.pl)
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Powróæmy teraz na chwilê do tego,
co powiedzieli�my we wstêpie do naszej analizy
utworu Ró¿ewicza, a mianowicie do stwier-
dzenia, ¿e jest to utwór segmentowany
nieregularnie, podzielony na strofoidy, których
rozpiêto�æ nie jest bez znaczenia. Jak ju¿
wcze�niej zauwa¿yli�my Ballada o naszych
sprawozdawcach sportowych podzielona jest na
trzy strofoidy o rozmiarach: 52, 12 i 3 wersy-
syntagmy. Przypuszczamy, ¿e podzia³ ten nie
jest przypadkowy, lecz odzwierciedla pewne
zak³ócenie porz¹dku �czasowego�, który zauwa-
¿yli�my w utworze i wcze�niej szczegó³owo
opisali�my. Naszym zdaniem zak³óceniem tego
porz¹dku jest projekcja innego �czasu�, projekcja
tworzona i jednocze�nie do�wiadczana przez
komentatora, który jest jednocze�nie
zakorzeniony w �czasie� hic et nunc. Ten �inny
czas� nazwali�my zerowym. W³a�nie na³o¿enie
siê zerowego �czasu� na wyodrêbniony przez
nas porz¹dek (które jest w naszym przekonaniu
zak³óceniem porz¹dku czasowego) w utworze
znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisie
graficznym � �czas� zerowy bowiem stanowi
drug¹ strofoidê rozcz³onkowanego na trzy
segmenty tekstu. Rozpoczyna siê on s³owami:
�a wiêc przypomnijmy�, koñczy za�: �Wojciech
Fortuna�. �Czas� zerowy jest jakby przywo³aniem
�czasu� quasi-mitycznego. Podmiot g³ówny
dokonuje quasi-reaktualizacji tego �czasu�. Jest
to czas �herosa� Wojciecha Fortuny32 . Ucieczka
w �czas� quasi-mityczny wydaje siê tu byæ prób¹
ucieczki przed �wiatem, pog³êbiaj¹c¹ tak na
prawdê klêskê ekspresji podmiotu, który staje
siê coraz bardziej niezrozumia³y.

Jedynym uprawomocnieniem dla takiej
�projekcji mitycznej� mog¹ byæ z jednej strony
zawiedzione oczekiwania wobec sportowca
(�Jarek Ratke! bêdzie z³oto / nasz Reprezentant
bêdzie srebro? / 32 i pó³ a wiêc wolniej! wolniej!
/ zobaczmy mo¿e / 44,45 / zdecydowanie wolniej
/ a teraz jest walka o 5. miejsce / zbyt wielkie
by³y nasze oczekiwania / bêdzie bronz / nie!
szósty! / siódmy! oj! siódmy!�), z drugiej za�

ucieczka przed ca³kowitym rozminiêciem siê
wypowiedzi komentatora z tym, o czym powinien
on mówiæ, a wiêc przed pora¿k¹ jego wysi³ku
komunikacyjnego. Komentarz sprawozdawcy
brzmi jak magiczna formu³a: �z³oto 420 medali /
srebro / sto medali / bronz sto medali�.
W rzeczywisto�ci jednak s³owa te s¹ tu zwyczaj-
nym pustos³owiem. Ucieczka komentatora
w mi³o-brzmi¹ce has³a dotycz¹ce dorobku
medalowego (wybitnych dokonañ) ró¿nych
sportowców z innych pañstw oraz naszego
symbolu osi¹gniêæ sportowych demaskuje
ca³kowite oderwanie siê podmiotu g³ównego od
niewygodnej rzeczywisto�ci; nie jest to jednak
w stanie zatuszowaæ rozk³adu jego warsztatu
komentatorskiego i fiaska ca³ej sytuacji komuni-
kacyjnej. Musimy w tym miejscu równie¿ zazna-
czyæ, ¿e projekcja ta jednocze�nie w sposób
prze�miewczy (niezamierzony przez komen-
tatora, ale raczej przez poetê) nawi¹zuje do
jednego z elementów gatunkowych ballady,
jakim jest oparcie siê fabu³y na niezwyk³ych
wydarzeniach legendarnych lub historycznych.

Powoli zbli¿amy siê do koñca naszej
analizy wiersza Ró¿ewicza. Chcieliby�my jesz-
cze powiedzieæ o fragmentarycznym pojawianiu
siê w utworze sygna³ów brzmieniowych umu-
zycznienia tekstu. Wska¿emy przede wszystkim
najwyrazistsze przyk³ady. W wyodrêbnionym
przez nas �czasie� trzecim z ust komentatora
s³yszymy osobliwe wyliczenie ikon kulturowych
przemieszanych z nazwami postaci nierzeczy-
wistych: �Fosziszczo Koma Sutra / Tallu Fallo /
Malko / Oriana Fallaci / Leonardo da Vinci /
Gioconda Dali Dalaj / Lama�. Fragmenty tego
wyliczenia tworz¹ szereg aliteracji, przez co
podczas g³o�niej lektury mog¹ one przywo³ywaæ
na my�l jakby �ludowe przy�piewki� np. da da
li da laj, które koresponduj¹ z gatunkiem ballady.
Zwróæmy tak¿e uwagê na wers-syntagmê
�siódmy! oj! siódmy...� U¿ycie s³ówka �oj!�
w tek�cie nie jest przypadkowe, pojawia siê ono
ju¿ wcze�niej w innym wersie-syntagmie �s³abiej
oj s³abiej�. Samo s³ówko �oj� znów przywo³uje na

32 Wojciech Fortuna (ur. 6 sierpnia 1952 w Zakopanem) � polski skoczek narciarski. Mistrz Polski w skokach narciarskich,
zdobywca pierwszego i jedynego w historii z³otego medalu dla Polski na zimowej olimpiadzie. Dokona³ tego podczas
XI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sapporo (Japonia) 11 lutego 1972 roku, w konkurencji skoków narciarskich na
du¿ej skoczni, wyj¹tkowym skokiem na odleg³o�æ 111 metrów, bij¹c rekord skoczni i przekraczaj¹c strefê bezpieczeñstwa.
Po pierwszej serii skoków, w zwi¹zku z niebywa³ym skokiem Fortuny, skrócono rozbieg, jednak drugi skok naszego
triumfatora by³ du¿o krótszy od innych skacz¹cych, aczkolwiek w drugiej serii wszyscy wielcy pope³niali b³êdy.
W ostatecznej punktacji Fortuna zdoby³ z³oto ró¿nic¹ tylko 0,1 punktu.
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my�l z jednej strony przy�piew w piosenkach
ludowych (typu oj da da, oj da da!), z drugiej za�
jest to wykrzyknik, który (je�li znajduje siê
w s¹siedztwie s³ów o negatywnej konotacji)
wyra¿a �ból, ¿al, przestrach�33  itp. Zestawiaj¹c
ze sob¹ dwa omawiane wersy-syntagmy, mo¿e-
my zauwa¿yæ, ¿e w jednym z nich wszystkie
s³owa wchodz¹ce w jego sk³ad s¹ oddzielone od
siebie wykrzyknikami, w drugim za� nie. Przez
to wers-syntagma, w którym zastosowano znaki
interpunkcyjne w postaci wykrzykników (oraz
wielokropka), ma bardziej negatywn¹ wymowê
ni¿ wers analogiczny pomijaj¹cy interpunkcjê.
Dzieje siê tak dla tego, poniewa¿ ujemnie
nacechowane s³ówko �oj� staje siê tutaj bardziej
wyraziste (poprzez intonacyjne �podkre�lenie�).
O ile zatem u¿yte w �czasie� drugim �s³abiej oj
s³abiej� zdaje siê byæ raczej pob³a¿liwe, o tyle
�siódmy! oj! siódmy...� uwydatnia nasilaj¹cy siê
dramatyzm wypowiedzi. Intensyfikacja inter-
punkcji w niektórych fragmentach tekstu
atomizuje wypowied�, sprawia, ¿e intonacja
w utworze jest nieuporz¹dkowana, a tym samym
podkre�la chaotyczno�æ wypowiedzi. Omawiane
w tym akapicie elementy brzmieniowe (inaczej
ni¿ u Barañczaka) s¹, jak siê zdaje, jeszcze
jednym z sygna³ów degradacji wypowiedzi
komentatora. Aspekt umuzycznienia, na który
zwrócili�my uwagê przy okazji omawiania
wersów �Leonardo da Vinci / Gioconda Dali
Dalaj� itp., przez to, ¿e wystêpuje on jedynie
fragmentarycznie (inaczej ni¿ u Barañczaka)
uwydatnia on raczej chaotyczno�æ, dezorgani-
zacjê oraz bezsensowno�æ wypowiedzi. Zreszt¹,
jak pisa³ gdzie� Artur Sandauer, balladowe
przy�piewki w folklorze ludowym pozbawione
by³y jakiegokolwiek sensu (czy znaczenia).

Powrócimy teraz do sygnalizowanej
wcze�niej kwestii d�wiêkowego odczytania
utworu. Przywo³amy w tym miejscu ponownie
Dorotê Urbañsk¹, która w swojej rozprawie
twierdzi, ¿e �wypowied� poetycka kszta³towana
wierszem wolnym jest takim rodzajem tekstu,
w którym z góry za³o¿ony zosta³ jego odbiór
wizualny, a dopiero wtórnie � akustyczny. [...]
Wspó³czesne wiersze nienumeryczne miewaj¹

ju¿ jednak inny charakter. S¹ tekstami nastawio-
nymi przede wszystkim na percepcjê wzrokow¹
podczas lektury mentalnej tzw. «cichej».
Stopniowo bowiem wpisuj¹ siê w taki kontekst
kulturowy, w którym wizualno�æ wypiera
oralno�æ�34 . My jednak zauwa¿amy elementy
przemawiaj¹ce za d�wiêkow¹ interpretacj¹
utworu, np. gwa³townie zmieniaj¹ca siê intonacja
zaburzaj¹ca porz¹dek i w pewnym sensie (obok
podzia³u na wersy-syntagmy) atomizuj¹ca
wypowied�. W ten sposób postulowany model
Urbañskiej utwór Ró¿ewicza realizuje á rebours.
Forma wierszowa (pionowy szereg krótkich
wersów) jest graficznym zapisem jêzyka komen-
tarzy sportowych, który stanowi degradacjê
jêzyka samego. Zarówno liczne odwo³ania do
gatunku ballady w strukturze formalnej wiersza,
jak i sam tytu³ utworu podkre�laj¹ jego oralno�æ.
O oralno�ci jako cesze zasadniczej rozstrzyga
zreszt¹ sam autor utworu podczas jednego
z wieczorów autorskich. Spotkanie Ró¿ewicza
z czytelnikami podczas którego czyta³ on swoje
wiersze tak relacjonuje �Gazeta Wyborcza�35 :
�Ró¿ewicz czyta³, walcz¹c ze s³abo�ci¹ w³asne-
go g³osu i raz po raz komentuj¹c na bie¿¹co �
Ballady o naszych sprawozdawcach sportowych
nie bêdê czyta³, bo ju¿ nie pamiêtam, o kogo
chodzi³o � powiedzia³, przegl¹daj¹c tom, po
czym... przeczyta³ Balladê o naszych
sprawozdawcach sportowych, doprowadzaj¹c
rozbawion¹ publiczno�æ do ³ez. S³owa: «Ale
Wojciech Fortuna! Tego nigdy nie zapomnimy!»,
zebrani nagrodzili brawami. Podobnie zreszt¹
jak wiele innych zaprezentowanych przez
mistrza utworów. Ró¿ewicz skoñczy³ czytaæ, gdy
g³os ca³kiem odmówi³ mu pos³uszeñstwa.�

Na tym zakoñczymy nasz¹ pracê. Jak
widaæ z powy¿szej analizy, istnieje mo¿liwo�æ
odczytania utworu Ró¿ewicza w �wietle refleksji
o jêzyku, do jakiej zmusza Ze wstêpu do
rozmówek Stanis³awa Barañczaka. Z naszego
punktu widzenia uczynienie tekstu Barañczaka
swoistym kontekstem interpretacyjnym Ballady
o naszych sprawozdawcach sportowych,
prowadzi do ciekawych wniosków dotycz¹cych
problemów jakie wiersz ten porusza.

33 wg: S³ownik jêzyka polskiego , pod. red. Mieczys³awa Szymczaka, Warszawa 1981.
34 D. Urbañska, dz. cyt. Nie mo¿emy siê tu zgodziæ z autork¹ je�li chodzi o wskazany przez ni¹ kontekst kulturowy,
w jaki wpisuj¹ siê omawiane przez ni¹ teksty, gdy¿ z naszego punktu widzenia w kulturze europejskiej oralno�æ zosta³a
wyparta przez wizualno�æ znacznie wcze�niej ni¿ w momencie pojawienia siê wierszy wolnych. Byæ mo¿e autorce
chodzi tu jednak jedynie o tradycjê poetyck¹, a nie ca³y kontekst kulturowy.


