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1. Uwagi wstêpne

Pojêcie i termin styl narodowy rodi³a burliwa epoka pre³omu oœwieceniowo-romantycnego w Niemcech. Kategoriê tê wykreowa³a wielka trójca: Herder
– Goethe – Winckelman. Ten ostatni wprowadi³ sam termin. Dwaj pierwsi w roprawie O charaktere i stuce Niemców kilka ulotnych kartek (1773) rowinêli
ideê volksgeist ‘ducha narodowego’, wyra¿aj¹cego siê w jêyku i stuce. Herder w
swoim g³ównym diele Myœli o filoofii diejów (1784–1791), krytykuj¹c oœwieceniowy uniwersalim, proponuje kulturowo-jêykowy relatywim i podejœcie historycne. Ludkoœæ rowija siê w biorowoœciach (np. rodina, ród, naród) i poroumiewa w jêykach, które wyra¿aj¹ wynawane pre te biorowoœci wije
œwiata. Ka¿d¹ spo³ecnoœæ i jej œwiatopogl¹d nale¿y roumieæ historycnie (por.
eitgeist) w kontekœcie jej wewnêtrnego rowoju, nie aœ ogl¹daæ pre prymat
ewnêtrnych, obiektywnych i uniwersalnych schematów. Herder podkreœla
„œwiêtoœæ” ka¿dego narodu i jego jêyka jako wyrau niepowtaralnego ducha narodowego (Herder 1988). Ka¿dy naród ma duchow¹ osobowoœæ (Hegel).
Te pogl¹dy stanowi³y fundament dla uksta³towania siê i rowoju niemieckiego
idealimu (por. te¿ Hamann, Schiller, Kant, Humboldtowie, Hegel), stanowi¹cego
stop filoofii, formalnego myœlenia, poeji ora intuicyjnych odcuæ i precuæ.
Wywar³ on silny wp³yw na ca³e europejskie myœlenie, w tym S³owian (por. w odniesieniu do Polski Kopcyñska 1976, Florcak 1978, Kloch 1995).
W poromantycnych casach kategoria styl narodowy nie niknê³a ca³kiem, ale
te¿ nie adomowi³a siê w centrum myœlenia stylistycnego (prywo³uje j¹ m.in.
stylistyka neoidealistycna wi¹ana  nawiskami K. Vosslera i L. Spitera). Nie
spryja³a jej poytywistycna aura intelektualna w nauce, wed³ug której by³o to
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pojêcie mêtne, mgliste, wrêc nienaukowe, jak i dominacja w stylistyce elokucyjnej koncepcji stylu, a tak¿e w XX w. po doœwiadceniach I i II wojny œwiatowej
obawy pred arutem nacjonalimu i w³¹cania jej w konteksty ideologicno-politycne.
Cy powrót do tej kategorii jest diœ uasadniony? Jakie racje premawiaj¹ a
jej prypomnieniem i odnowieniem? Proponujê rowa¿enie kontekstu narodin
kategorii ponawcej styl narodowy (2.) ora jej disiejsej aktualnoœci i mo¿liwoœci „prek³adu” na jêyk wspó³cesnej nauki (3.).
2. Naród – jêyk – styl

2.1. Jednym  podstawowych cynników determinuj¹cych pojawienie siê kategorii styl narodowy by³o uformowanie siê w XVIII w. nowo¿ytnej idei narodu. Krystaliuje siê ona od XVI w. wra  „odkrywaniem” jêykowej ró¿norodnoœci œwiata. W Europie toc¹ siê „socjolingwistycne” dyskusje o deficytach i bogactwie
poscególnych jêyków ora o ich (bajecnych) diejach. Ksta³tuje siê metoda
ich porównywania. Suka siê wi¹ku miêdy jêykiem a narodowym charakterem. Umacnia siê dyglosja ³acina/ jêyk rodimy, pry cym poycja tej pierwsej
doœæ sybko s³abnie. Ju¿ w VIII/IX w. sta³a siê ona jêykiem be wspólnoty u¿ytkowników od kolebki. Zakres jej u¿ycia ogranica siê do ludi stanowi¹cych republicae litterarum, tj. do wi¹anych  kultur¹ wysok¹ elit. Decyduj¹cy cios ada³a
reformacja i rod¹ca siê nowo¿ytna nauka, które decydowanie preferuj¹ jêyki
rodime.
Wieki XVII i XVIII to ju¿ cas decydowanego tryumfu „swoich” jêyków.
Podkreœlaj¹c ich „doskona³oœæ”, buduje siê ich presti¿ ora podejmuje dia³ania
standardyacyjne – twory siê normatywne gramatyki i s³owniki ora powo³uje instytucje stoj¹ce na stra¿y „cystoœci jêyka”, np. akademia we Florencji (1582) i w
Pary¿u (1635). Spryja temu, wrêc wymusa upowsechnianie siê druku i edukacji ora wrastaj¹cy kr¹g cytelników ksi¹¿ek i rod¹cej siê prasy, a tak¿e miany
politycne anga¿uj¹ce naród i jêyk narodowy. Po 1750 r. silniejsa dot¹d wiêŸ
³¹c¹ca pañstwo i jêyk ustêpuje pred relacj¹ naród – jêyk. Jesce œredniowiecna formu³a gentem lingua facit ‘jêyk cyni lud’ nabiera nowego sensu. Rewolucja francuska ostatecnie nacjonaliuje jêyk, cyni¹c  niego narêdie kultu
narodu i stapiaj¹c obywateli w narodow¹ masê. Myœl Herdera, i¿ naród to wspólnota wyra¿aj¹ca siê w jêyku, mocno akorenia siê w europejskim myœleniu (ob.
Burke 2009, Smith 2009).
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Tak wiêc w koñcu XVIII w. wyksta³ci³a siê nowo¿ytna idea narodu, a proces
polityacji jêyka doprowadi³ do jego œcis³ego wi¹ku  narodem i ide¹ narodow¹. Naród unawano a byt naturalny, odwiecny, o etnicnych koreniach, stawiaj¹c nak równoœci miêdy narodem a spo³eceñstwem. St¹d rodi³o siê prekonanie, i¿ najlepiej, gdy w ¿yciu spo³ecnym realiuje siê formu³a: jeden naród –
jedno pañstwo – jeden jêyk. W Europie w XIX i XX w. prawie wsystkie wiêkse
etnie (etnosy, grupy etnicne) pres³y doœwiadcenia ruchu narodowego i
osi¹gnê³y sukces w postaci choæby ma³ego narodu, ma³ego pañstwa i ma³ego jêyka (proces ten jesce siê nie akoñcy³!).
Krystaliowaniu siê idei narodowej towarysy wiêc wytwaranie siê wspólnoty narodowej ora œwiadomoœci narodowej jako nowej to¿samoœci biorowej.
Sybko lojalnoœæ wobec narodu i pañstwa wysuwa siê na pierwsy plan, pred lojalnoœæ wobec rodiny, regionu, dynastii. Pojêcie naród staje siê klucowe dla wieków XIX – XXI, ajmuj¹c centralne miejsce nie tylko w dyskursie publicnym i
nauk spo³ecno-humanistycnych, lec tak¿e w dyskursie prywatnym, a okreœlenie narodowy (charakter, styl itp.) pojawia siê w wielu sferach ¿ycia spo³ecnego
(np. kuchnia, moda, stuka, ekonomia, nauka, religia).
Wprowadaj¹c pojêcia duch, duch narodowy i duch casu, które mo¿na traktowaæ jako postaci to¿samoœci biorowej, romantycy niemieccy unali jêyk a wyra tego ducha. Prejawia siê ten duch tak¿e jako organicny wyra twórcy w konkretnych die³ach artystycnych, stanowi¹cych jednoœæ myœli i jêyka. Tê jednoœæ
apewnia styl. Tym samym wprowadili now¹ – holistycn¹ (monistycn¹) – antyretorycn¹ koncepcjê stylu.
Oœwiecenie odiedicy³o tradycjê elokucyjnego roumienia stylu. Pierwotnie
dla antycnych Greków jêyk stanowi³o tak¿e wsystko to, co jest w jêyku wypowiediane (logos). Jednak ju¿ od Parmenidesa (540–470 pne.) pryjê³o siê roró¿niaæ res i verbum. W retoryce styl wi¹ano  elocutio, unaj¹c a buduj¹ce go elementy takie kategorie opisowe jak tropy i figury. Jêykonawstwo od XIX w. astêpowa³ je swoimi kategoriami fonetycnymi, morfologicnymi, sk³adniowymi i
leksykologicnymi, por. m.in. stylistyka Ch. Bally’ego i stylistyka funkcjonalna.
Romantycna rewolucja w ujmowaniu stylu polega³a na odejœciu od koncepcji
elokucyjnej, na prewyciê¿eniu dualimu myœli i jêyka. Styl traktuje siê jako
Ganheit. Nowum by³o te¿ wprowadenie nowych innych kategorii integruj¹cych.
Retoryka wyró¿nia³a style typowe wi¹ane  pojêciem genus dicendi (typ sytuacji komunikacyjnej, por. wymowa s¹dowa, politycna, pochwalna itp.) ora styli
wysoki, œredni i niski. Tera wprowada siê styl narodowy i styl epoki, kieruj¹c siê
motywem ale¿noœci od warunków ¿ycia (narodu i casu). Os³abienie motywu in-
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stytucjonalnoœci i powtaralnoœci owocuje te¿ radykaln¹ te¹ (metodologicny indywidualim), ¿e styl to prede wsystkim indywidualnoœæ i niepowtaralnoœæ. W
duchu tey G.L. Buffona, ¿e „styl to c³owiek”, wprowada siê wiêc równie¿ kategoriê styl indywidualny,
To nowe, monistycne ujêcie stylu próbowa³a podtrymywaæ neoidealistycna
sko³a stylistyki literaturonawcej (por. tea K. Vosslera: „jêyki narodowe jako
style”). Natomiast w stylistyce jêykonawcej konstytuuj¹cej siê po „œmierci” retoryki (termin stylistyka pojawia siê w latach 30. XIX w.) w duchu poytywistycnym ta holistycna koncepcja stylu nie mia³a sans. Na ówcesnym etapie rowoju
lingwistyki nie istnia³y operatywne pojêcia tak traktowanego stylu. W reultacie
diedictwo retorycne (ujêcie elokucyjne) pretrwa³o, choæ w nowym opakowaniu (opisowe analitycne kategorie jêykonawce ast¹pi³y kategorie retorycne).
Mamy wiek XXI. Klucowe dla tych rowa¿añ kategorie naród i styl po dwustu
latach nala³y siê w nowej sytuacji ponawcej. Wynaca j¹ m.in. kryys idea³u
nauki nowo¿ytnej i dominacja innych paradygmatów ponawcych, pojawienie
siê nowych dyscyplin i subdyscyplin. Tw. wrot jêykowy (ang. linguistic turn)
sprawi³, i¿ serokie unanie yska³a tea, i¿ jêyk nie tyle odwierciedla œwiat, ile
konstruuje jego obra. Naród i styl atem to konstrukty koncepcyjno (ideowo)–dyskursywne.
W ujmowaniu kategorii narodu ju¿ w XIX w. arysowa³a siê opoycja miêdy
tw. obiektywistami a subiektywistami. Ci pierwsi definiuj¹ naród pre empirycnie sprawdalne (obiektywne) w³asnoœci, prywo³uj¹c kryteria etnicne, terytorialne, historycne, politycne, religijne, ekonomicne, kulturowe, jêykowe
itd. Prewaga jednych w³asnoœci nad drugimi powoli³a wyró¿niaæ narody obywatelskie (politycne)  jednej strony (g³ównie narody achodnioeuropejskie), a 
drugiej (g³ównie w Europie Œrodkowej i Wschodniej, tj. prede wsystkim w Europie s³owiañskiej) – narody kulturowe („gor¹ce”), por. Meinecke 1907. Natomiast subiektywiœci definiuj¹ naród, odwo³uj¹c siê do œwiadomoœci jego c³onków
deklaruj¹cych swoj¹ prynale¿noœæ do okreœlonej wspólnoty narodowej (por. Renan 1982). Naród ma atem charakter plebiscytowy. St¹d wiê³o siê wmo¿one ainteresowanie œwiadomoœci¹ narodow¹ i ideologiê narodow¹. Tu mo¿na dosukiwaæ siê Ÿróde³ nieklasycnej, konstruktywistycnej koncepcji narodu jako
„wspólnoty wyobra¿onej” (Anderson 1997), cyli takiej, w któr¹ siê wiery, o
„tradycji wynaleionej” (Hobsbawm 2008), a tak¿e tey, i¿ „to nacjonalim twory narody” (Gellner 1991).
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Wed³ug koncepcji klasycnej naród to prastara, pierwotna i naturalna forma
uwspólnotowienia, oparta na wspólnocie pochodenia (krwi, rasy), jêyka, obycajów, losów. Nowa jest tylko doktryna narodowa jako sformu³owana idea (ideologia). Koncepcja nieklasycna, rodona pod koniec XX w., unaje naród a nowocesny wytwór. Stwory³a go kapitalistycna moderniacja ekonomicna, administracyjno-politycna i technologicna, a tak¿e kulturowa. Towarysy jej
równoleg³y proces ksta³towania siê praktyk ideologicnych, które determinuj¹
œwiadomoœæ, jêyk i inne sk³adowe kultury. Naród atem to projekt kulturowy –
twor¹ go ludie nale¿¹cy do tej samej kultury (cynnik obiektywny) ora
unaj¹cy swoj¹ prynale¿noœæ do tego samego narodu. Wceœniejse postaci
uwspólnotowienia ludi w formie rodów, plemion, etni (etnosów), ludów, wspólnot religijnych itp. nie s¹ narodami, choæ dawa³y narodom pewn¹ podstawê kulturow¹. Jednak dopiero  nowocesnoœci¹ pojawi³y siê klucowe dla narodu cechy
determinuj¹ce.
Postaci wy³aniania siê  narodu (i jego konstruowania) maj¹ swoj¹ specyfikê
kulturow¹ i historycn¹,  cym ³¹c¹ siê ró¿ne formy ideologii (œwiadomoœci) narodowej. Tê ró¿norodnoœæ próbuje siê typologiowaæ, por. m.in. podia³ na narody
politycno-obywatelskie i kulturowe (etnicno-organicne). W tych drugich idea
narodowa popreda³a wykle powstanie nowocesnych pañstw (st¹d termin odrodenie narodowe w odniesieniu do narodów s³owiañskich nie wydaje siê trafny),
a jej nosiciele i styliatory – prede wsystkim inteligencja – nieufni i niepewni
siebie, najcêœciej odwo³uj¹ siê do wiêów krwi, tradycji, jêyka itd., uale¿niaj¹c
granice narodu od struktur etnobiologicnych i etnokulturowych. Budowana pre
nich filoofia narodowa odwo³uje siê do romantymu.
Œwiadomoœæ narodowa atem to ³o¿ony konglomerat prekonañ, bêd¹cy owocem splotu dia³añ romaitych cynników i procesów. Widaæ jej ewolucjê od idei
narodu i ideologii narodowej, które maj¹ pomóc ogarn¹æ i espoliæ spo³ecn¹ ró¿norodnoœæ, do to¿samoœci narodowej, pre której prymat ludie por¹dkuj¹
œwiat. Jeœli nawet pryj¹æ teê, ¿e narody s¹ tworone asadnico odgórnie, to do
ci¹g³ego podtrymywania (meta)œwiadomoœci narodowej koniecny jest biór
wartoœci, norm i worców, a tak¿e praktyk widocnych w ¿yciu publicnym i prywatnym (por. oddolne achowania podcas impre sportowych, kampanie wyborce, œwiêta pañstwowe i religijne, reklamy, achowania oko³owojenne).
Analitycnemu ujêciu œwiadomoœci narodowej s³u¿y³y i s³u¿¹ w ró¿nym casie
i w ró¿nych ujêciach odmienne pojêcia, arówno bardiej syntetycne jak i bardiej scegó³owe, por.  jednej strony duch narodowy, charakter narodowy, narodowy obra œwiata, a  drugiej – mit, stereotyp, koncept. Duch u Herdera i Goethe-
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go (volksgeist), wyra¿aj¹cy siê w jêyku i stuce, stanowi nawi¹anie do Leibniowskiego i Kantowskiego pojêcia ducha jako asady twórcej ludkiej
umys³owoœci (Pry³êbski 2006:68), asady odnos¹cej siê do mys³owo uchwytnego predstawiania idei. Termin duch wykauje wiêc daleko id¹ce powi¹anie 
terminem kultura symbolicna.
Otwory³a siê w ten sposób droga do desubstancjaliacji narodu i unania go a
konstrukt ideowo-dyskursywny (por. tw. wrot jêykowy ‘linguistic turn’, wrot
kulturowy i wrot dyskursywny). Ju¿ K. W. Deutsch (1953) okreœli³ naród jako
„wspólnotê komplementarnych nawyków komunikowania”. Ta wspólnota stanowi fundament kultury narodowej. Kontynuacjê tego typu myœlenia stanowi koncepcja dyskursu M. Foucaulta i jej ró¿nokierunkowe rowiniêcia.
3. Styl w stylistyce
Pojêcie styl nale¿y do tych pojêæ nauk humanistycnych, które cechuje
wyj¹tkowa ³o¿onoœæ i nieostroœæ treœciowa. Funkcjonuje wspó³ceœnie w dyskursie wielu dyscyplin. Ma bogat¹ pres³oœæ siêgaj¹c¹ antyku. Mimo prób jego
„uœmiercenia” trwa, wykauj¹c ponawc¹ prydatnoœæ i ¿ywotnoœæ. Poostaje
ci¹gle pojêciem otwartym na nowe elementy, które mniej lub bardiej modyfikuj¹
jego treœci. W reultacie termin styl naby³ wiele sensów, akumuluj¹c je. Gdy mówi
siê o stylu, mo¿na „mieæ na myœli wsystkie te nacenia jednoceœnie lub  osobna” (Compagnon 2010: 154). Trudno pry tym ocekiwaæ, by tê polimorfiê uda³o
siê prejryœcie upor¹dkowaæ w postaci kilku/kilkunastu nieale¿nych i niekoliduj¹cych e sob¹ ora jasno definiowanych naceñ. Nawet staranna analia
diejów tego terminu (por. m.in. Castle 1914) i tak nie pres¹da o jego obecnych i
prys³ych u¿yciach.
Termin styl w póŸnej œredniowiecnej ³acinie ora w rod¹cych siê nowo¿ytnych achodnioeuropejskich jêykach literackich najcêœciej funkcjonuje w naceniu ‘sposób dia³ania, postêpowania’, co stanowi³o podstawê do jego u¿ywania
w wielu diedinach ludkiej aktywnoœci. W renesansie w nawi¹aniu do casów
staro¿ytnych od¿ywa jego odnosenie do achowañ i tekstów werbalnych. W
XIX- i XX-wiecnej stylistyce prefiguruje siê go odmiennie w ró¿nych koncepcjach stylu, np. styl jako ornament, dewiacja, wybór.
Na gruncie jêykonawcym w koncepcjach stylu ora w semantyce terminu
styl widaæ opoycje m.in. indywidualnoœci i typowoœci, wolnoœci i koniecnoœci,
odchylenia i normy, a tak¿e monimu i dualimu ora redukcjonimu i holimu. W
tradycji stylistycnej ostatnich dwustu lat decydowanie dominuje roumienie
stylu wychod¹ce  dualimu myœlenia i jêyka ora ³¹c¹ce go  planem wyra¿ania, por. estawienia: treœæ i forma, materia i sposób, treœæ i ekspresja. Tym sa-
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mym kontynuuje siê retorycne preciwstawienie res a verba ora inventio i dispositio a elocutio. Znacnie s³absy okaa³ siê nurt monistycny, wywod¹cy siê 
niemieckiego romantymu i podtrymywany pre neoidealim i neohumboldtym, a wspó³ceœnie pre kognitywim. Ta orientacja nie poosta³a jednak be
wp³ywu na wielu badacy wi¹anych  ujêciami poytywistycno-strukturalistycnymi (K. Hausenblas, M. Ko¿yna, F. Miko, M.R. Mayenowa, J. Bartmiñski,
S. Gajda).
Wieloœæ i ró¿norodnoœæ koncepcji stylu ma swoje uwarunkowania ontycne
(recywistoœæ jêykowa jest ³o¿ona, wielowymiarowa i mienna w casie) i epistemicne (recywistoœæ ta wymyka siê ponaniu, stawia opór, „skauje” na
aspektowoœæ ogl¹du i „naturalny relatywim”). Koncepcje te uk³adaj¹ w polu, którego bieguny wynacaj¹ redukcjonim i holim (m.in. tradycja Ganheit i Gestalt). Ponawcy redukcjonim daje proste (uproscone) i klarowne ujêcie
obiektu. Zawycaj niewiele jego atrybutów stanowi o ca³oœci, poosta³e traktuje
siê jako sekundarne emanacje. Sporo strukturalistycnych koncepcji stylu cechuje
taki ponawcy redukcjonim, absolutyuj¹cy niektóre atrybuty. St¹d tak trudno o
ogólnie pryjmowan¹ definicjê stylu.
Koncepcje holiuj¹ce, mieraj¹ce w stronê ca³oœciowoœci, kompleksowoœci
ujêcia, wychod¹  a³o¿enia, ¿e ³o¿onoœci obiektu nie mo¿na redukowaæ do jednego cy kilku aspektów. Poostaje jednak fundamentalny problem, jak badaæ taki
³o¿ony obiekt (recywistoœæ jêykow¹, styl). Próbuje siê to cyniæ na dwa sposoby: „sklejaj¹c” ró¿ne ujêcia w mniej lub bardiej ca³oœciowe konstrukcje ponawce lub buduj¹c nowe koncepcje holistycne o charaktere inter- i transdyscyplinarnym. Podstawowy k³opot w tworeniu holiuj¹cych ujêæ wi¹¿e siê  tym, i¿
wielowymiarowa recywistoœæ jêykowa to byt niehierarchiowany. Jej wymiary s¹ ontycnie równie pierwotne i wajemnie nieredukowalne, choæ niero³¹cnie
powi¹ane. Nie mog¹ wiêc byæ iolowane, traktowane nieale¿nie od siebie – recywistoœæ jêykowa nie jest ani prost¹ sum¹, ani typow¹ struktur¹ o relacjach hierarchicnych, prycynowych i/lub interakcyjnych. Treba atem posukiwaæ nowych rowi¹añ teoretycno-metodologicnych, m.in. siêgaj¹c po intensywnie
rowijan¹ naukê o ³o¿onoœci (ob. Prigogine 1990, Coveney 1997, Mainer
2007).
Na dieje myœlenia stylistycnego wyk³o siê patreæ (podobnie jak na dieje
ca³ej nauki), albo podkreœlaj¹c ci¹g³oœæ i ³ad, albo wydobywaj¹c rewolucje
(pre³omy, wroty). Miêdy ogniwami tych diejów, tj. koncepcjami (teoriami)
stylu, dostrega siê wiêc korespondencje lub je wykluca. Jednak ogl¹d  d³u¿sej
perspektywy casowej cêsto ³agodi opoycje i powala dostrec komplementar-
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noœæ. Mo¿na pry nastawieniu integruj¹cym budowaæ tak¹ koncepcjê stylu, która
wykorysta wiele elementów stylistycnej tradycji. Za punkt wyjœcia stylistyki integruj¹cej mog¹ pos³u¿yæ nastêpuj¹ce a³o¿enia (ob. Gajda 2012):
1. Styl ³¹cy  ludkim dia³aniem i jego wytworami, w tym  dia³alnoœci¹ komunikacyjno-jêykow¹ i tekstami. Ta dia³alnoœæ  natury ma charakter spo³ecny, dokonuje siê w okreœlonej konstelacji interakcyjnej ora w pewnym kontekœcie
historycno-kulturowym. Tego anurenia nie da siê oddieliæ od stylu.
2. Ludie wchod¹cy we wspó³dia³anie wnos¹ w nie swoje JA, jednak nie tyle
w kategoriach osobnych bytów, ile racej w postaci mniej lub bardiej integrowanych wi¹ek relacji i funkcji. C³owiek w dia³aniu to arówno kreacyjny podmiot
(wolny od niewoleñ i wolny do), jak i podmiot – predmiot spe³niaj¹cy wymagania wynikaj¹ce  prypisanych mu (podejmowanych) ról. Dia³ania nie awse
maj¹ w pe³ni œwiadomy charakter, w ¿yciu ludkim racej prewa¿aj¹ achowania
automatyowane, poostaj¹ce pod kontrol¹ spo³ecnych norm. Sk³adnik ludki
atem – JA w spo³ecnoœci, a nie JA a spo³ecnoœæ, cy JA lub spo³ecnoœæ – to
istotny element koncepcji stylu.
3. Podstaw¹ wspó³dia³ania komunikacyjnego ludi s¹ teksty jako dynamicne i
otwarte ca³oœci nakowe (semantycno-pragmatycno-wyra¿eniowe). Styl prenika tekst, stanowi¹c jego „dusê” – najwy¿s¹ asadê organiacyjn¹ ora integruj¹c jego ró¿ne wymiary. Tekst bowiem to nie tylko niepowtaralne darenie
komunikacyjne, lec tak¿e sk³adnik i repreentant organiowanej spo³ecnej
praktyki komunikacyjnej. Z t¹ praktyk¹ wi¹ane jest uksta³towanie siê kulturowo i historycnie uwarunkowanych worców tekstów (tekstemów). Styl (stylowoœæ) to scególna kompleksowa w³asnoœæ tekstu, precinaj¹ca „poprecnie”
biór takich jego w³asnoœci prototypowych jak koheja, koherencja itd. (ob. Beaugrande 1990, van Dijk 2001, Bartmiñski 2009, Gajda 2011, 2012 i w druku).
Tu chcia³bym prypomnieæ swoj¹ propoycjê kompleksowej koncepcji stylu,
sformu³owanej na oc¹tku lat 80. XX w. (ob. Gajda 1982). Styl osta³ w niej definiowany jako „humanistycna struktura tekstu”. Ta propoycja stanowi³a wówcas i stanowi do diœ aktualny program badawcy. Rowój lingwistyki tekstu, genologii, teorii dyskursu, kognitywistyki itp. wniós³ do tego programu wiele ukonkretniaj¹cych elementów, ale na drode do operacjonaliacji tak pojêtego stylu stoi
ci¹gle wiele preskód. Postulowany w tym programie holim ontycno-epistemicny poostaje wci¹¿ idea³em. Idea³y twory siê prede wsystkim po to, aby do
nich mieraæ.
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4. Styl narodowy jako styl typowy

Ju¿ od casów antycnych operacjonaliacja ³o¿onego pojêcia styl sprowada³a
siê do wydielenia dwu typów kategorii: analitycnych (por. œrodki stylowe i stylistyka œrodków) i integruj¹cych (por. typy stylów i stylistyka stylów). Do retorycnego repertuaru œrodków (figury myœli i figury mowy) stylistyka wnios³a typowe
kategorie jêykonawce (por. stylistyka Ch. Bally’ego), wbogacaj¹c ich licbê
wra  rowojem lingwistyki. Treœæ pojêcia œrodek stylowy jest ale¿na od pryjmowanej koncepcji stylu. W jednych awê¿a siê j¹ do tw. nacechowanych œrodków jêykowych, w innych uto¿samia  pojêciem œrodek tekstotwórcy, obejmuj¹cym œrodki jêykowe i niejêykowe.
W stylistycnej typologii stylów wydiela siê try podstawowe typy: styl (konkretnego) tekstu, styl indywidualny (osobnicy) i styl typowy. Katalog wyró¿nianych dot¹d na ró¿nych podstawach styli typowych jest bardo bogaty, ró¿norodny
i otwarty. Chyba najbardiej nane style typowe to wyró¿niane ju¿ w staro¿ytnoœci: styl wysoki – styl œredni – styl niski ora wylansowana pre stylistykê funkcjonaln¹ (g³ównie w Europie Œrodkowo-Wschodniej) kategoria styl funkcjonalny,
por. styl potocny – styl artystycny – styl naukowy – styl religijny itd. Wœród stylów typowych nala³by siê równie¿ styl narodowy.
O stylu narodowym mówi siê równie¿  perspektywy klasycnych, elokucyjnych koncepcji stylu. Sprowada siê go wówcas do asobu œrodków stylowych.
Treœæ pojêcia œrodek stylowy ale¿y od pryjmowanej konkretnej koncepcji stylu.
Ró¿nice w ujêciach dotyc¹ m.in. statusu ontycnego œrodka (jêykowe – niejêykowe), miejsca w systemie (systemowe – niesystemowe), akresu (od fonetycnych po tekstowe), sposobu funkcjonowania ( dystrybucja, iloœæ). Najcêœciej termin styl narodowy odnosi siê do u¿ycia w tekstach tw. nacechowanych, ekspresywnych œrodków jêykowych danego jêyka narodowego.
O wiele bardiej ³o¿one jest pojêcie styl narodowy  poycji nieklasycnej, holistycnej koncepcji stylu. Traktuje siê go tu jako najwy¿s¹ asadê organiuj¹c¹
jednoœæ tekstów. Pry cym ta jednoœæ obejmuje kategorie dotyc¹ce wymiaru treœciowego, wyra¿eniowego i pragmatycnego. Mamy wiêc do cynienia  kategoriami bardo ró¿norodnymi ora  nies³ychan¹ romaitoœci¹ ujêæ poscególnych
wymiarów. Nie aproponowano dot¹d spójnej i wycerpuj¹cej typologii konstrukcji kognitywnych ani ich wi¹ku  planem wyra¿ania. Operacjonaliacja stylu, w
tym stylu narodowego nie jest wiêc adaniem ³atwym. W ka¿dym raie odchodi
siê od traktowania stylu jako nieanalitycnej ca³oœci.
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Poscególne style narodowe mog¹ byæ ujmowane  punktu widenia wewnêtrnego i/lub komparacyjnego. Z perspektywy wewnêtrnej wracaj¹ na siebie
uwagê teksty, w których dochodi do jawnego wyrau œwiadomoœci narodowej,
cyli twor¹ce dyskurs narodowy e wglêdu na temat. „Program narodowy”
mo¿e jednak byæ wyra¿any w sposób implicytny i nie awse œwiadomie. Na uwagê w pierwsej kolejnoœci as³uguj¹ wiêc konstytucje, syntey historycne, stanowi¹ce kanon literatury narodowej teksty artystycne, publicystyka spo³ecno-narodowa, programy ogólnonarodowych partii, achowania komunikacyjne kibiców (w³asca podcas impre miêdynarodowych) itp.
Scególnie obiecuj¹ca w badaniu stylów narodowych mo¿e byæ perspektywa
porównawca. Ma ona pewne tradycje w stylistyce strukturalistycnej (por.
nawi¹uj¹ce do koncepcji stylu Ch. Bally’ego propoycje: Vinay 1958 i Malblanc
1968). Jednak inspiracje niemieckich romantyków ora Sapira i Whorfa powala
konkretyowaæ i operacjonaliowaæ dopiero wspó³cesne jêykonawstwo (por.
osi¹gniêcia pragmalingwistyki, lingwistyki tekstu, lingwistyki kulturowej, semantyki, kognitywimu), ob. propoycje Adamik 2009.
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National style as a stylistic category
The term and the category of national style was introduced in the period of pre-romanticism in Germany (Winckelmann, Herder, Goethe) in response to radical social and cultural transformations. At that time in Europe, the modern understanding of the nation was
being formed, with national societies being constituted and national identities dominating
over other forms of collective identity. In the twentieth century, it was accepted that a nation is not a naturally formed community of people, but rather a cultural project – a construct based on ideology and realied in discourse (Gellner, Anderson, Hobsbawm).
The notion of national style requires a retraction from the rhetorical (elocutionary)
conceptualiation of style based on the opposition between language and thought (cf. res
vs. verba). It is theoretically grounded in the monistic tradition (cf. Ganeit). As a result,
the category of national style integrates various previous typologies of styles (e.g., formal/casual/colloquial register, functional styles).
According to the classical understanding of style, a given national style can be regarded as a repository of stylistic devices (marked or expressive linguistic elements or properties). In the new, holistic approach, where style is the highest organiing principle of
expression (in terms of both content and form), national style is said to pervade national
discourse (i.e. the textual realiations of national identity and national ideology). It can be
postulated that specific nations are characteried by their unique perception of social re-
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ality, organiation of information and patterning of interaction, which is evidenced in
what is accepted as socially appropriate textual (stylistic, generic) forms.
Slavic national styles can be researched from the perspective of individual nations, as
well as from the comparative perspective.
Key words: style, elocutionary vs. holistic notion of style, national style
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