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1. NARODZINY HUMOROLOGII
Badania nad komizmem historycznym prowadzone w Katedrze Historii Języka
Polskiego, a od 2019 roku w Katedrze Językoznawstwa Historycznego, mieszczą się w
obszarze szeroko rozumianej humorologii. Obejmuje ona studia

nad komizmem

podejmowane „w ramach poszczególnych dyscyplin tradycyjnych, zaś głównym jej
przedmiotem jest próba całościowego zrozumienia istoty humoru we wszelkich jego
przejawach” (Chłopicki 1995: 4).
Humorologia (ang. humor studies lub humor research) wyrosła z krytyki koncepcji
wypracowanych w ramach odrębnych dyscyplin naukowych, w tym zwłaszcza filozofii,
psychologii, socjologii, antropologii i literaturoznawstwa. Formułowane w ciągu stuleci teorie
upatrywały istoty komizmu w samym przedmiocie, w sferze przeżyć obserwatora bądź też w
relacji między „przedmiotami percepcji a podmiotem postrzegającym” (Dziemidok 2011: 13).
Teorie wyższości reprezentowane głównie przez Thomasa Hobbesa (1651, pol. wyd. 1954) i
Henry Bergsona (1900, pol. wyd. 1977), a zakorzenione w doktrynach takich starożytnych
filozofów, jak Platon (pol. wyd. 1958a, 1958b) czy Arystoteles (pol. wyd. 1938, 1988),
zakładały, że humor jest następstwem nagłego wzrostu poczucia wartości i przewagi
podmiotu względem obiektu śmiechu. Teorie relaksacji, których najbardziej znanym
reprezentantem jest Zygmunt Freud (1905, pol. wyd. 1993), wiązały humor przede wszystkim
z psychologicznymi reakcjami odbiorcy (w tym ujęciu żartowanie stanowiło jeden z
mechanizmów zastępczych, umożliwiających zmianę agresywnych zachowań w społecznie
akceptowalne przy jednoczesnym zaoszczędzeniu energii koniecznej do ich stłumienia). Z
kolei teorie niespójności, zainicjowane przez Immanuela Kanta (1790, pol. wyd. 1964) i
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Hołdując rodzimej tradycji nazewniczej (a także biorąc pod uwagę prace francuskich i rosyjskich badaczy),
przyjęto jako nadrzędny termin komizm. Należy jednak zaznaczyć, że we współczesnych analizach
humorologicznych coraz częściej (głównie pod wpływem anglosaskim) punktem wyjścia staje się pojęcie
humoru (por. Chłopicki 2014: 629). Świadczą o tym choćby tytuły ukazujących się od lat dziewięćdziesiątych
monografii zbiorowych, por. np. Humor europejski (Abramowicz, Bertrand, Stróżyński 1994), Świat humoru
(Gajda, Brzozowska 2000), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej (Mazur, Rumińska
2007), Odcienie humoru (Kwiatkowska, Dżereń-Głowacka 2008), Zrozumieć humor (Dżereń-Głowacka,
Kwiatkowska 2009), Kody humoru (Kwiatkowska, Stanecka 2012), Humor w perspektywie kulturowo-językowej
(Karwatowska, Tymiakin 2013), Humor w kulturze i edukacji (Dunaj-Kozakow, Latoch-Zielińska, Morawska
2014), Strategie humoru (Kwiatkowska, Stanecka 2014), Humor polski (Brzozowska, Chłopicki 2014). Na
użytek niniejszych rozważań oba terminy będą używane zamiennie.
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Arthura Schopenhauera (1819, pol. wyd. 1994-1995)2, utożsamiały źródło humoru z
własnością przedmiotu definiowaną jako niespójność, sprzeczność lub kontrast elementów
składowych oraz z doświadczeniem zaskoczenia, niespodzianki lub zawiedzionego
oczekiwania odbiorcy3.
Niezależnie od przyjętego punktu widzenia wszystkie one ujawniały te same słabości:
1. były w swym zakresie zbyt wąskie i jednocześnie za szerokie, co oznaczało, że nie
pozwalały na wyznaczenie wyraźnej granicy między tym, co komiczne i poważne,
2. opierały się często na niejasnych sformułowaniach (np. „łagodne naruszenie”,
„niespójność właściwa”) i nie proponowały metod weryfikacji ani narzędzi
pozwalających na badanie konkretnego materiału humorystycznego,
3. za kryterium oceny śmieszności poszczególnych aktów humoru uznawały reakcję w
postaci śmiechu, która może towarzyszyć także zjawiskom niehumorystycznym (por.
Raskin 1985, Attardo 2001).
Próbę

przekroczenia

tych

ograniczeń

podjęli

humorolodzy

w

ramach

badań

interdyscyplinarnych. Głównym ich celem stało się stworzenie weryfikowalnych modeli
naukowych służących odróżnianiu tekstów komicznych od twórczości poważnej oraz
określenie koniecznych i wystarczających warunków ich śmieszności.
2. JĘZYKOZNAWSTWO W SŁUŻBIE HUMOROLOGII
Jedną z dyscyplin naukowych, która w ostatnich latach wniosła znaczący wkład w
rozwój światowej humorologii, jest niewątpliwie lingwistyka. Pierwsze całościowe
opracowania

poświęcone

klasyfikacji

zjawisk

komicznych

były

tworzone

przez

strukturalistów (zob. np. Buttler 1968; Hockett 1972; Hausmann 1974; Pepicello, Weisberg
1983)4. Opisali oni formalne kryteria podziału mechanizmów komizmotwórczych oraz
strukturę i sposób funkcjonowania różnorodnych aktów humoru. W swoich analizach często
wykraczali poza obręb lingwistyki, badając dowcipy także w aspekcie antropologicznym i
etycznym. Choć kwestie semantyki i pragmatyki komizmu nie znajdowały się w centrum ich
zainteresowania, to jednak byli oni świadomi roli znaczenia jednostek języka i szeroko

2

Zalążków teorii niespójności można dopatrywać się już w pismach Platona i Arystotelesa.
Z nowszych koncepcji akcentujących niespójność jako źródło komizmu wymienić należy m.in. psychologiczny
dwustopniowy model Jerry’ego Sulsa (1972) i literaturoznawczy model bisocjacji Arthura Koestlera (1965) oraz
teorie lingwistyczne (przede wszystkim SSTH i GTVH).
4
Nowsze prace na ten temat zob. np. Sobkowiak (1991), Grochala (2006), Stachurski (2011), Krasowska
(2013c).
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rozumianego kontekstu w humorystycznej komunikacji5. Danuta Buttlerowa w opracowaniu
Polski dowcip językowy o pragmatycznym aspekcie humoru pisała następująco:
komiczność (…) realizuje się w pewnym doraźnym układzie sytuacyjnym i bywa wypadkową
działania różnych czynników. (…) Kontakt przedmiotu i podmiotu komicznego nie jest przy
tym faktem jednostkowym, izolowanym, lecz fragmentem pewnej sytuacji społecznej;
przedmiot należy do zjawisk obiektywnej rzeczywistości, jest z nimi powiązany różnorodnymi
relacjami, podmiot jest członkiem jakiejś społeczności, reprezentantem jej systemu przekonań
i ocen” (Buttler 1968: 8).

Mimo szeroko zakrojonych badań empirycznych strukturalistom nie udało się jednak
opracować ogólniejszego modelu komizmu.
Zmianę w tym zakresie przyniosły dopiero prace Victora Raskina i Salvatore Attardo.
W 1985 roku w monografii Semantic Mechanisms of Humor Raskin zaprezentował opartą na
skryptach semantyczną teorię humoru (Script-Based Semantic Theory of Humor – SSTH),
której „główna hipoteza” brzmiała następująco:
Tekst może być uznany za dowcip, jeśli spełnione są równocześnie dwa warunki:
1. tekst jest częściowo lub w całości zgodny z dwoma różnymi skryptami,
2. dwa skrypty, z którymi jest on zgodny, są opozycyjne względem siebie
[…] i nakładają się częściowo lub całkowicie na ten tekst” (Raskin 1985: 99) 6.

Była to, jak stwierdził po latach Salvatore Attardo, „pierwsza ściśle naukowa” teoria
komizmu, wypracowana w oparciu o metodologię i założenia językoznawstwa (Attardo 2017:
51). W 1991 roku Raskin i Attardo przedstawili rozszerzoną wersję SSTH przez dodanie do
opozycji skryptowej pięciu kolejnych zasobów wiedzy: języka, strategii narracyjnej, celu,
sytuacji oraz mechanizmu logicznego. Podstawą tego rozszerzenia było uznanie, że SSTH w
swojej pierwotnej wersji nie pozwalała na uwzględnianie różnic między dowcipami słownymi
i rzeczowymi oraz między rodzajami dowcipów układających się w serie, a także na badanie
dłuższych tekstów narracyjnych7. Nową wersję SSTH nazwano ogólną teorią humoru
werbalnego (General Theory of Verbal Humor – GTVH), ponieważ poza semantyką,
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Semantyczny i pragmatyczny aspekt strukturalnych badań nad humorem widoczny jest m.in. w
zaproponowanym przez Salvatore Attardo modelu izotopijno-dysjunkcyjnym, wykorzystywanym w analizach
dowcipów językowych (zob. Attardo 2001: 60-107).
6
Publikację tę poprzedził cykl referatów oraz artykułów zamieszczanych w czasopismach i monografiach
zbiorowych, poświęcony różnym aspektom sformułowanej przez niego SSTH (zob. m.in. Raskin 1979, 1980,
1981, 1983, 1984).
7
Dla ścisłości warto wspomnieć, że niektórzy językoznawcy podejmowali próby dostosowania SSTH do
badania humorystycznych opowiadań, zob. np. prace Władysława Chłopickiego (1987, 1988, 2017) i Salvatore
Attardo (2001).
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odwoływała się ona także do metod i narzędzi wypracowanych w obszarze pragmatyki,
lingwistyki tekstu i teorii narracji. Przyporządkowanie poszczególnych zasobów wiedzy
różnym dyscyplinom w obszarze szeroko rozumianej humorologii otworzyło także GTVH na
badania z zakresu teorii literatury, retoryki, folklorystyki, antropologii, psychologii,
socjologii, filozofii, matematyki, a nawet informatyki (por. Chłopicki 1995: 67).
Równocześnie językoznawcy podjęli wzmożoną refleksję nad pragmatyczną stroną
komunikacji humorystycznej. Przedmiotem ich zainteresowania w ostatnich latach stały się
m.in. zagadnienia, takie jak: analiza językowych aktów humoru w świetle reguł kooperacji
Paula Grice’a oraz teorii relewancji Dana Sperbera i Deirdre Wilson, rola implikatur
konwersacyjnych w procesie tworzenia i rozumienia humoru, żartowanie jako typ
komunikacji prowadzonej w trybie non-bona fide, warunki fortunności aktów humoru i
kwestia nieśmiesznych żartów. W 2017 roku Salvatore Attardo zainicjował również badania
nad tzw. teorią humorystycznego wykonania, obejmującą – poza tekstem – elementy, takie
jak kontekst, repertuar („gamę możliwości dostępnych dla użytkownika języka w danej
sytuacji” – Attardo 2017a: 95), indywidualne sądy użytkownika języka oraz system
podzielanych przez niego przekonań społecznych.
Wydany w tym samym roku The Routledge Handbook of Language and Humor
(Attardo 2017b), podręcznik będący swoistym podsumowaniem dokonań w dziedzinie
humorologii lingwistycznej, objął aż trzydzieści pięć dziedzin językoznawczych badań nad
humorem, w tym takie, które sytuują się na pograniczu lingwistyki i innych dyscyplin
naukowych, jak: socjolingwistyka, psycholingwistyka, neurolingwistyka, przekładoznawstwo,
dydaktyka języków obcych, kognitywistyka czy lingwistyka komputerowa 8.
Badania te były dotąd ukierunkowane przede wszystkim na współczesne akty humoru.
Znacznie mniej uwagi poświęcano w nich komunikacji humorystycznej w wiekach
przeszłych.
3. BADANIE

KOMIZMU

HISTORYCZNEGO

–

PROBLEMY

I WYZWANIA
Przed lingwistą, który podejmuje się badania komizmu w przeszłości staje wiele wyzwań.
Już kwestia samej terminologii rodzi pewne problemy, ponieważ niektóre spośród używanych
współcześnie pojęć nie funkcjonowały dawniej (np. komizm), inne zaś zmieniły swoje
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Przegląd (do 2014 roku) ważniejszych rodzimych prac językoznawczych dotyczących humoru zob. w:
Chłopicki 2014.
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znaczenie (por. np. dowcip daw. przede wszystkim ‘rozum, inteligencja, bystrość umysłu’
[SPXVI], współcz. ‘zabawna opowieść lub zachowanie, które ma kogoś rozśmieszyć’
[WSJP]; śmiech daw. ‘żart, zabawa, figiel’ [SStp.], współcz. ‘charakterystyczne odgłosy,
połączone z ruchami mięśni twarzy i skurczami przepony, będące reakcją człowieka na
sytuację, w której coś wzbudzi jego wesołość, a niekiedy również wyrazem innych stanów
emocjonalnych’ [WSJP]; humor daw. ‘mokrość, wilgotność abo wodnistość w ciele ludzkim’
[Cn], współcz. ‘umiejętność dostrzegania tego, co zabawne oraz rozśmieszania innych’
[WSJP]). Językoznawca-humorolog musi też „mierzyć się” z terminologią, która na pewnym
etapie rozwoju polszczyzny wyszła z użycia. Dotyczy to zarówno nazewnictwa samego aktu
humoru (np. urbanitas, ridiculum, iocosum, facecja), jak i podmiotowych reakcji odbiorcy
(np. trefność, ochłoda, festivitas) (por. Michałowska 1998: 381). Wszystkie te zmiany
utrudniają „adekwatne określanie badanych zjawisk oraz interpretację wypowiedzi
metakomicznych z przeszłości” (Korpysz, Krasowska 2018: 7)
Badaczowi komizmu historycznego nie jest też zwykle znany aspekt illokucyjny i
perlokucyjny humorystycznej komunikacji, a jej fortunność może być zaświadczona jedynie
pośrednio (por. Kozłowska 2016: 19). Z konieczności więc lingwista-humorolog ogranicza
się często do badania tekstu jako jedynego w pełni znanego mu elementu (por. Tamże).
Trudno jednak uniknąć arbitralności rozstrzygnięć, ponieważ „Odmienne kompetencje
językowe i kulturowe sprawiają, że współcześni badacze i szerzej: odbiorcy dzieł z
przeszłości niejednokrotnie nie są w stanie rozpoznać zabiegów intencjonalnie komicznych, a
z drugiej strony jako komiczne często odbierają to, co w zamierzeniu autorów było
powiedziane całkowicie serio” (Korpysz, Krasowska 2018: 7). W tym kontekście szczególnie
ważna wydaje się kwestia możliwości wypracowania w obszarze humorologii narzędzi i
metod służących odróżnianiu żartowania od poważnych aktów mowy i ocenie ich
śmieszności.
Wreszcie komizm jako kategoria silnie związana z kontekstem i „uhistoryczniona”
wymaga od badacza znacznie większych kompetencji w zakresie kulturowych, społecznych,
etycznych i in. uwarunkowań aktu humoru oraz wiedzy na temat dostępnych w danej epoce
skryptów i zakresu wyznaczonego tabu, tj. tego, z kogo lub z czego wolno żartować, a co jest
niedostępne dla humorystycznej komunikacji.
Wymienione powyżej uwarunkowania sprawiają, że badanie komizmu historycznego staje
się niemałym, lecz zarazem niezwykle interesującym wyzwaniem naukowym dla
współczesnego lingwisty.
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4. BADANIA NAD KOMIZMEM PROWADZONE W KATEDRZE
JĘZYKOZNAWSTWA HISTORYCZNEGO
Bohdan Dziemidok w 1967 roku zauważał: „Polacy mają opinię ludzi hojnie przez
naturę obdarzonych poczuciem humoru, może właśnie dlatego Polska wydała niewielu
teoretyków komizmu” (Dziemidok 1967: 5). Jednocześnie jednak wymieniał licznych
autorów, którzy komizmem się zajmowali, zwłaszcza analizując jego przejawy w literaturze.
Od tamtego czasu bibliografia polskich prac humorologicznych powiększyła się wielokrotnie,
a od lat dziewięćdziesiątych XX wieku można zaobserwować wręcz lawinowy przyrost takich
publikacji: zarówno pojedynczych materiałowych szkiców, jak i obszernych monografii.
Rzecz jasna, nie brak także prac, w których analizuje się komizm obecny w twórczości
polskich pisarzy niewspółczesnych – od Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego przez
Wacława Potockiego i Ignacego Krasickiego po Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa.
Istnieją także opracowania na temat dawnych gatunków komicznych, np. bajek, fraszek,
facecji, ale też literatury sowizdrzalskiej, poezji żakowskiej, gawędy szlacheckiej itp.
Prace takie, choć stosunkowo liczne, mają charakter rozproszony (bardzo rzadkie są
przykłady ujęć monograficznych, zob. np. Podgórska 1981), a ich autorzy zwykle stosują
współczesne narzędzia opisu i współczesną terminologię, najczęściej też w ogóle nie stawiają
problemu ewentualnej swoistości komizmu historycznego oraz trudności i odmienności metod
jego badania (wyjątkiem w tym zakresie są np. prace Tomasza Mizerkiewicza [2007] i
Macieja Michalskiego [2007]).
Komizm w ujęciu historycznym, zwłaszcza widziany z perspektywy językoznawczej,
pozostaje, jak widać, zagadnieniem wciąż niewystarczająco przeanalizowanym i opisanym,
wartym bliższego oglądu. Zauważenie tego problemu stało się impulsem do podjęcia na
bielańskiej polonistyce (a ściślej w Katedrze Językoznawstwa Historycznego) szerzej
zakrojonych badań w tym zakresie.
Piszący te słowa już wcześniej interesowali się zagadnieniem komizmu. Tomasz
Korpysz od 2007 roku publikował kolejne szkice poświęcone komizmowi językowemu
obecnemu w twórczości Cypriana Norwida (Korpysz 2007, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b,
2011, 2013, 2014, 2015a, 2016), a także leksyce z pola semantycznego komizmu i śmiechu
stosowanej przez tego twórcę (Korpysz 2010, 2015b, 2016, 2018); zajmował się też
mechanizmami komizmu językowego w tekstach współczesnych (Korpysz, Zając 2011;
Korpysz 2014; Korpysz, Wasielewska 2018). Anna Krasowska prowadziła badania nad
6

strukturalnymi i pragmatycznymi aspektami komunikacji kabaretowej w Polsce (Krasowska
2004, 2010, 2011a, 2012, 2016a), a zwłaszcza nad przedwojenną twórczością szmoncesową
(Krasowska 2011b, 2013a, 2013b, 2018b). Badania te zaowocowały m.in. przygotowaniem
cyklu wykładów monograficznych dla studentów UKSW zatytułowanych Szmonces –
przedwojenny żydowski humor oraz wydaniem krytycznego wyboru tekstów szmoncesowych
(Krasowska 2015). W 2013 roku ukazała się też monografia jej autorstwa poświęcona
językowym mechanizmom komicznym w tekstach polskiego kabaretu literackiego
(Krasowska 2013c).
Wspólna refleksja nad koniecznością bardziej systematycznych, specyficznych badań
komizmu historycznego doprowadziła do podjęcia indywidualnych analiz wybranych pojęć z
pola semantycznego komizmu w perspektywie diachronicznej (Korpysz 2015c, Krasowska
2016b), rekonstrukcji teoretycznych ujęć dowcipu przez Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
(Krasowska 2018a), a także ogólniejszych badań nad wybranymi językowymi mechanizmami
komizmu (Korpysz 2012, Krasowska 2016) oraz nabywaniem i rozwijaniem kompetencji
humorystycznej (Krasowska 2019a, 2019b).
W ostatnich latach Tomasz Korpysz i Anna Krasowska podjęli także szereg działań na
rzecz promocji badań humorologicznych w środowisku naukowym, a także wśród szerszego
grona odbiorców (organizacja otwartego panelu dyskusyjnego Komizm wczoraj i dziś [2014],
wykłady i spotkania w ramach Warszawskich Targów Książki, prowadzenie warsztatów dla
młodzieży szkolnej, współpraca z Polskim Radiem – audycja Słowoteka itp.).
Przede wszystkim jednak wspólne zainteresowania obojga badaczy doprowadziły do
projektu zorganizowania cyklu interdyscyplinarnych konferencji, które miały zgromadzić
badaczy komizmu w tekstach niewspółczesnych. Pierwsza konferencja, zatytułowana Komizm
językowy w perspektywie diachronicznej, odbyła się 27 października 2015 r., druga – już pod
nazwą Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Komizm historyczny” – w dniach 26-27
października 2017 r.9, a trzecia – 24 października 2019 r. Sesje te zgromadziły liczne grono
badaczy z ośrodków akademickich całej Polski. Co istotne, od początku byli wśród nich nie
tylko językoznawcy, lecz także literaturoznawcy i kulturoznawcy oraz teologowie, historycy
sztuki, historycy muzyki, historycy teatru czy historycy baletu. Prezentowane referaty oraz
dyskusje dowodziły potrzeby takich właśnie, interdyscyplinarnych badań nad zjawiskiem
komizmu w języku, literaturze i szerzej: kulturze czasów niewspółczesnych. Badań, które
wymagają przynajmniej częściowego abstrahowania od współczesnej kompetencji językowej
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i kulturowej, w których konieczne jest uwzględnianie kontekstu kulturowego danej epoki, a
przede wszystkim zmian, jakie zaszły w języku. Pierwszym wymiernym efektem takich badań
są dwie monografie zbiorowe (Korpysz, Krasowska 2016, 2018). W wstępie do pierwszej z
nich znajduje się swego rodzaju zarys credo badawczego ich inicjatorów:
W niniejszym tomie proponujemy spojrzenie na komizm właśnie w perspektywie
historycznej, ukazującej przemiany, jakim podlegają poszczególne jego formy i gatunki oraz
związana z nimi terminologia. Celem takiego ujęcia jest nie tylko rejestracja i opis
stosowanych dawniej mechanizmów komicznych, omówienie zanikania jednych form i
gatunków oraz związanych z nimi nazw i powstawania innych, lecz także, a nawet przede
wszystkim uchwycenie głównych tendencji rozwojowych w obrębie językowo wyrażanego
komizmu na podstawie analiz dokonywanych w różnych przekrojach czasowych. W obszarze
naszego zainteresowania znajduje się również historia refleksji nad komizmem oraz analiza
czynników zewnętrznych wobec niego (socjologicznych, psychologicznych, kulturowych i
in.), ale mających nań bezpośredni wpływ. W tytule prezentowanego tomu proponujemy
nazwę „komizm historyczny”, wyznaczając tym samym dwa kierunki w badaniach nad
komizmem (humour studies, humour research) – współczesny, obejmujący badanie i opis
zjawisk komicznych, próby klasyfikacji i tworzenie podbudowy teoretycznej, oraz historyczny
– akcentujący zachodzące w obrębie

komizmu (jego mechanizmów, form i gatunków)

przemiany (Korpysz, Krasowska 2016: 8).

Badania nad komizmem historycznym wymagają, jak widać, jeszcze wiele namysłu
metodologicznego, ale też wielu analiz szczegółowych. Mogą one jednak stać się ważnym
nurtem badawczym, wyróżniającym bielańską polonistykę spośród innych ośrodków
akademickich zajmujących się humorologią. Pomóc w tym mogą nie tylko cykliczne
spotkania naukowców reprezentujących różne dyscypliny i wykorzystujących różnorodne
narzędzia badawcze oraz cykl interdyscyplinarnych monografii zborowych, lecz także
działania

zmierzające

do

włączenia

do

tych

badań

studentów

Wydziału

Nauk

Humanistycznych UKSW. Piszący te słowa od lat proponują dyplomantom tematy prac
licencjackich i magisterskich oscylujące wokół zagadnień komizmu, zaś Annie Krasowskiej
udało się ostatnio stworzyć zespół studentów, którzy podjęli się metodologicznie spójnej
refleksji nad rozwojem wybranej leksyki z pola semantycznego komizmu w polszczyźnie.
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