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JA

Rzadko naprawd´ musimy u˝ywaç zaimka ja. W jednej sytu-
acji jest to rzeczywiÊcie konieczne: gdy, odpowiadajàc na pytanie
zaczynajàce si´ od s∏owa kto, musimy przyznaç, ˝e to my. Albo
przyznaç si´, ˝e to my.

W innych wypadkach mówienie ja jest co najmniej niekonieczne.
Nasze polskie ja to jak ∏aciƒskie ego, francuskie moi, czy angiel-

skie me, wyraêne, s∏yszalne, pe∏ne ÊwiadomoÊci siebie. Francuzi
i Anglicy majà oprócz tego ca∏kiem przyzwoite i nierzucajàce si´
w uszy i oczy je i I (troch´ jednak pysza∏kowato zapisywane wielkà
literà, mo˝e dla rekompensaty za jego skromnà krótkoÊç). Tych 
zaimków u˝ywajà bez przerwy, kiedy tylko mówià o sobie, bez 
powa˝nego zdawania sobie sprawy, o czym (o kim) mówià.

My dla zwyk∏ego mówienia o sobie mamy koƒcówki czasownika.
To nimi mówimy, ˝e to my. I piszemy. By∏em to co innego ni˝ by∏eÊ
czy by∏. Kiedy mówimy, a zw∏aszcza piszemy ja, to tak, jak gdyby-
Êmy pokazywali na siebie palcem: patrzcie, to ja!. Ludziom skrom-
nym przychodzi to z trudnoÊcià.

Dzieci póêno dowiadujà si´, ˝e sà ja. D∏ugo sà imionami, cza-
sem mówià na siebie sam lub sama. Potem ju˝ wiedzà, ˝e sà ja,
i troch´ si´ dziwià, ˝e inni te˝.

Kto to taki, ja? Ten, kto mówi, kto pisze. A mo˝e to to mówiàce,
piszàce, myÊlàce, czujàce w nas? To, co wie o sobie, ˝e jest ja i ˝e
w ogóle jest?

W po∏owie dziewi´tnastego wieku Trentowski u∏o˝y∏ z j´zyko-
wych klocków s∏owo jaêƒ, którego polskoÊç jest nies∏ychanie
wyraêna. Wzià∏ ja i doda∏ do niego –êƒ, które znalaz∏ w kaêni,
bojaêni i w przyjaêni. Ten ostatni wyraz potraktowa∏ jak j´zyko-
wego ojca jaêni, bo przyjaciel to przecie˝ ten, który jest przy mnie,
wi´c przy+ja+êƒ.

Ta jaêƒ to coÊ w rodzaju samoÊwiadomoÊci. To takie ja, które
wie, ˝e jest ja (czyli sobà). KiedyÊ, jak si´ zdaje, wyraz jaêƒ by∏ cz´-
Êciej u˝ywany, modniejszy. DziÊ w potocznym j´zyku zosta∏, co
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doÊç zabawne, w po∏àczeniu ze s∏owem rozdwojenie. To tak, jakby
sama jaêƒ, pojedyncza, nie mia∏a ju˝ w j´zyku oparcia, a ponie-
wa˝, jako wyjàtkowo wewn´trzna i samotna, na wsparcie nie mo-
g∏a liczyç, sama si´ rozpad∏a, rozdwoi∏a, ˝eby sobie samej pomóc
zostaç w j´zyku. I zosta∏a, ale Êladowo. Nie przysz∏a za nià, ˝eby jej
pomóc, ani tyêƒ, ani myêƒ, choç Lem to kiedyÊ ˝artobliwie propo-
nowa∏.

Jaêƒ to poczucie to˝samoÊci (wolimy dziÊ w∏aÊnie to drugie,
troch´ uczone, przypominajàce termin sformu∏owanie). To bycie
sobà, a w∏aÊciwie mnà. Jestem sobà – a kto jest mnà? OczywiÊcie ja.
Ale tak nie powiem. Mnà, mnie, mi, stare mi´ – ju˝ mnie tak bardzo
nie dotyczà, jak samo ja. To jest te˝ o mnie – ale z zewnàtrz. Wyrazy
z innego êród∏a, ma∏o majà wspólnego z zaimkiem ja. 

One sà naturalne, bez nich nie mo˝emy si´ obyç. Inni widzà
mnie, rozmawiajà ze mnà, myÊlà o mnie. Nie mo˝na tego inaczej
powiedzieç. Musz´ jakoÊ móc o sobie mówiç, gdy jestem obiektem. 

Gdy jestem podmiotem, najcz´Êciej wyra˝am si´ koƒcówkà
czasownika. W piÊmie zaimek ja przychodzi z trudem – mo˝e stàd
ten dra˝niàcy, prowokujàcy poczàtek Dzienników Gombrowicza
(„Poniedzia∏ek – Ja. Wtorek – Ja”.).

Ale w mowie ja pojawia si´ cz´Êciej. Coraz cz´Êciej. Toruje sobie
drog´ do potocznoÊci. Nie razi ju˝ przy czasownikach myÊlenia,
chcenia i mówienia. Ja myÊl´, ˝e... to ju˝ prawie to samo co myÊl´,
˝e... Ja chcia∏bym powiedzieç... to standardowy, niewiele mówiàcy
poczàtek, taki jak chcia∏bym powiedzieç...(najcz´Êciej zresztà u˝y-
wany wtedy w∏aÊnie, gdy nic nie chcemy mówiç).

A wraz z rozwojem powszechnej asertywnoÊci, jako te˝ z ogar-
niajàcym niestety wszystkich rozwojem ÊwiadomoÊci potrzeby 
dobrej, wyraênej, pozytywnej autoprezentacji, byç mo˝e ten ma∏y,
krótki, ale wcale nie skromny, zaimek ja wejdzie do tekstów rów-
nie˝ tam, gdzie dotàd wystarcza∏a tylko skromna, rzetelna i po-
wa˝na koƒcówka czasownika.

Tak myÊl´. Ja tak myÊl´.
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