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JAN MIODEK, [rec.] Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty
kultury politycznej Sejmu Wielkiego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012, ss. 397
W Językowych aspektach kultury politycznej Sejmu Wielkiego, ostatnim książkowym
dokonaniu Małgorzaty Dawidziak-Kładocznej, znajdują potwierdzenie — w postaci swoiście skumulowanej — niezwykle pozytywne cechy twórczości naukowej tej
autorki: obfitość zebranego materiału, rzetelność jego prezentacji, filologiczny talent, z jakim poddaje go analizie, wszechstronność owej analizy, świadcząca o prawdziwie otwartym językoznawstwie uprawianym przez badaczkę, imponujące zaplecze teoretyczno-erudycyjne całego przedsięwzięcia, wiarygodność formułowanych
wniosków i uogólnień, wreszcie — co wypunktowuję ze szczególną satysfakcją —
wzorowy, jasny i klarowny język.
Na trzystu dziewięćdziesięciu siedmiu stronach recenzowanego tutaj opracowania znajdzie czytelnik niezwykle umiejętnie wkomponowane wiadomości historyczne dotyczące Sejmu Wielkiego, w skondensowanej formie pomieszczone
w rozdziale drugim — Zaplecze historyczne i kulturowe Sejmu Wielkiego. Kolejne
partie książki przynoszą szczegółowe ujęcia odnoszące się do mowy sejmowej —
w perspektywie genologicznej (rozdział trzeci), w ujęciu retorycznym — z mocnym
wyeksponowaniem perswazji (rozdział czwarty), wreszcie — w ujęciu ideologicznym (rozdział piąty). Całość wieńczy zakończenie, wykaz cytowanych źródeł i bibliografia licząca kilkaset pozycji.
Rozdział o genologicznej perspektywie mowy sejmowej pokazuje, jak Małgorzata Dawidziak-Kładoczna sprawnie się porusza po obszarach szeroko pojętej
poetyki, teorii aktów mowy i stylistyki, jak — operując najnowszymi pojęciami
w tych dyscyplinach, takimi jak illokucja i perlokucja — perfekcyjnie analizuje badany materiał, wyłuskując z niego najistotniejsze zjawiska leksykalno-gramatyczne,
prowadzące ją ostatecznie do wyznaczników gatunkowych mowy Sejmu Wielkiego,
którymi są: perswazyjność, metatekstowość i intertekstualność, dialogowość wewnętrzna (pytania retoryczne) i zewnętrzna, oficjalność, rytualizm i formuliczność,
duża wartość etykietalna wypowiedzi oraz paralelizm na poziomie leksykalnym,
składniowym i tekstowym.
O najwyższym poziomie merytorycznej kompetencji autorki trzeba też mówić
w odniesieniu do analiz przedstawionych w rozdziale poświęconym mowie w ujęciu
retorycznym — ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów perswazji. Autorka
pokazała na przebogatym materiale przykładowym typy argumentów, akty mowy
pełniące funkcję perswazyjną, wreszcie — polemiki sejmowe. Najbardziej poucza-
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jące i dające do myślenia są jednak wnioski z tych analiz płynące, a mianowicie, że
mimo przejawów agresji werbalnej większość głosów w debatach Sejmu Wielkiego
można uznać za zgodną z zasadami etycznej komunikacji publicznej, bo spełniają one kryteria prawdziwości, zrozumiałości i stosowności relacji interpersonalnej
między nadawcą i odbiorcą, że wreszcie analizowane polemiki są dowodem respektowania zasady wolności słowa, której nieodłącznym składnikiem było zarazem poczucie godności obywatelskiej, co wiązało się nie tylko z odważnym upominaniem
się o własne prawa, ale też z okazywaniem wielkiego szacunku władcy.
Równie ważne i satysfakcjonujące ustalenia przynosi rozdział poświęcony mowie w ujęciu ideologicznym. Autorka odsłania przed czytelnikiem świat wartości
szlacheckich ujawniający się w mowach sejmowych. Opisuje czynniki sprzyjające
powstaniu wspólnoty szlacheckiej oraz językowe sygnały traktowania wspólnoty
jako wartości. Filologicznymi perełkami są rozważania na temat wolności — w perspektywie historycznej, w publicystyce oświecenia i w perspektywie językowej. Tak
samo fascynujące i ponadczasowe są analizy stereotypów językowych, związane
chociażby z wizerunkiem obcych narodów i państw (ich lista jest niepokojąco —
chciałoby się powiedzieć — długa).
Ogromną wartość poznawczą mają też formułowane na podstawie dyskusji Sejmu Wielkiego rozważania na temat relacji między Koroną i Litwą. Trudno się nie
zgodzić z podsumowującą myślą, że wspólne dzieje Korony i Litwy to bezustanne
ścieranie się koncepcji państwa federacyjnego (z dwoma niezależnymi narodami)
i unitarnego (zakładającego jednolitość i scentralizowanie państwa).
Finalne najważniejsze konkluzje książki sprowadzają się do zdań następujących:
wzorzec gatunkowy mowy Sejmu Wielkiego cechuje względna stabilność; na zachowania werbalne posłów ogromny wpływ miały obyczaje i kultura szlachecka;
okres Sejmu Czteroletniego to zarazem czas kształtowania się terminologii politycznej i metaforyki funkcjonującej w dyskursie politycznym do dziś; mówcy chętnie
wykorzystują nazwy wartości, które cechuje duża pojemność znaczeniowa; wolność
wypowiedzi z jednej strony przyczyniła się do rozwoju oratorstwa, z drugiej jednak
— przyniosła w konsekwencji skłonność do rozwlekłego przemawiania; najistotniejszym celem mówców była perswazja; różnorodność zastosowanych chwytów
decyduje o istnieniu paradoksów usytuowanych w obrębie wszystkich aspektów
wzorca mowy sejmowej; wreszcie — oracje sejmowe są nośnikiem dość spójnej wizji świata.
Można także za autorką powtórzyć, że analizy podjęte w jej monografii nie
tylko uzupełniają dotychczasową wiedzę na temat oratorstwa Sejmu Wielkiego,
ale powinny także się przyczynić do podjęcia studiów porównawczych nad wypowiedziami parlamentarnymi w różnych okresach funkcjonowania polszczyzny.
Jednocześnie uzyskane w ten sposób wyniki mogłyby się przyczynić do powstania syntezy dotyczącej historii komunikacji nie tylko w parlamencie I Rzeczypospolitej, ale nawet dzieła na temat wypowiedzi sejmowych obejmujących ponadpięćsetletnią tradycję tej instytucji. Wszystko to zaś pozwala mi uznać Językowe
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aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego Małgorzaty Dawidziak-Kładocznej za
jedno z ważniejszych opracowań w polskiej lingwistyce ostatnich lat, po które
sięgać będą także przedstawiciele innych dyscyplin naukowych — z historykami
na czele.
Mam tylko do autorki i wydawcy jeden żal — o brak indeksu. Współczesna
książka naukowa nie powinna być go pozbawiona!
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