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SSowo wstępne

Koniec drugiego tysiąclecia przyniósł dwa wydarzenia, które zmie
niły sytuację komunikacyjną współczesnego człowieka. Są to: pojawie
nie się Internetu i telefonu komórkowego. Obecnie z jednego i dru
giego korzysta ponad 600 milionów ludzi, czyli około 10 procent miesz
kańców Ziemi. Publicysta -  stając wobec tego faktu — pyta: „Moda? 
Epidemia? Styl życia? Obłęd?” I odpowiada, przyznając się do bezrad
ności intelektualnej: „Każda odpowiedź będzie uproszczona, każda 
interpretacja niepełna” (E. B e n d y k : Internet i reszta świata. „Res Pu- 
blica” 2002, 10).

Telewizor i radio znajdują się w każdym chyba domu, prasa osią
ga milionowe nakłady.

Technologia dostarczyła człowiekowi nowych „narzędzi” -  telefo
nu (stacjonarnego i komórkowego -  to rozróżnienie ważne z perspek
tywy komunikacji językowej), komputera. Media audialne i audiowi
zualne zmieniły swoją filozofię komunikacji: z mediów transmitują
cych jednostronnie informację przekształciły się w media interaktyw
ne. Tym samym człowiek zyskał nowe, nieograniczone (?) możliwości 
komunikowania się.

Powstały i powstają nadal nowe gatunki dialogowe, nowe odmia
ny rozmowy. O tym Czytelnik może przeczytać w książce Porozmawiaj
my o rozmowie pod naszą redakcją (Katowice: Wydawnictwo Uniwer
sytetu Śląskiego 2003). Ale jednocześnie psychologowie, socjologowie, 
lingwiści mówią o kryzysie rozmowy, zauważają dysfunkcje dialogu: 
z okładki „Polityki” (2002,19) krzyczy wielki tytuł: Dużo mówimy, mało 
rozmawiamy.



Książka, którą oddajemy do ręki Czytelnikowi, ukazuje przemy
ślenia językoznawców i praktyków komunikacji w zakresie nowych, 
powstałych i wykształconych w ostatnich dziesięcioleciach sposobów 
oraz zwyczajów komunikowania się -  w skali osobistej i w skali ma
sowej. Krążą one wokół dwóch ważnych dla współczesności słów ty
tułu: d i a l o g  (pojęcie przecież dalekie od jednoznaczności) i medi a.  
Łącząc je, chcemy zachęcić Czytelnika do refleksji nad językowymi 
aspektami komunikacji w mediach.

Artykuły dotyczą komunikacji we wszystkich mediach: prasie, 
radiu, telewizji, sieci. Autorzy uwzględniają fenomen popularności 
komórek: można już chyba mówić o „rozmowach obrazkowych” „poko
leniu SMS, M M S”... Zastanawiają się nad przyczynami wielkiej i czę
stej obecności tekstów dialogowych w mediach. Ukazują też trudno
ści nowej komunikacji oraz zagrożenia łączące się z pozornie nieogra
niczonymi możliwościami technicznymi dialogowania. Podejmują 
ważne dla językoznawstwa problemy teoretyczne wynikające z nowej 
rzeczywistości komunikacyjnej.

Znaczna część zebranych w tomie artykułów została przygotowa
na na potrzeby konferencji, która odbywa się za pośrednictwem In
ternetu (http://dialog.us.edu.pl). Naukowcy, jak widać, także sięgają 
po to medium.

Małgorzata Kita, Jan Grzenia

http://dialog.us.edu.pl
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Urszula Żydek-Bednarczuk
Uniwersytet Śląski 
Katowice

Tekst w Internecie i jego wyznaczniki

Czy potrzebujemy nowej definicji tekstu

Rozważając dzisiaj pojęcie tekstu, należy zadać sobie pytanie, czy 
potrzebujemy nowej definicji tekstu, czy „stare” definicje są jeszcze 
operacyjne. Pytanie nie jest bezzasadne, gdyż rozwój mediów i cały 
świat medialny produkujący teksty, które nam codziennie towarzy
szą, tworzy je jednak inaczej, niż przewidywały to nasze, dawne de
finicje lingwistyczne. Zadajmy pytania (por. Fix, A d a m z ik , A n t o ś , K l e m m , 
Hrsg., 2002): Czy stare definicje tekstu wystarczą? Czy na nowo de
finiujemy tekst z uwzględnieniem przymiotnika medialny? Co to 
jest tekst medialny? Jakie są jego wyznaczniki? Czy tekst ten pozwa
la na prowadzenie dialogu? Jeżeli tak, to jakiego? Czy może powsta
ją na naszych oczach nowe pojęcia: „tekst medialny” — „dialog me
dialny”?

Podstawą naszych rozważań będzie próba opisu tekstu w sytuacji 
komunikacyjnej, w której narzędziem jest Internet. W Internecie 
tworzy się teksty i prowadzi dialogi. Czy ich wyznaczniki są takie 
same, jak w rzeczywistości realnej? W tradycyjnym układzie komuni
kacyjnym mamy nadawcę, odbiorcę, komunikat, ale także tekst, kon
tekst i kod. W świecie medialnym elementy te zmieniają się. Inne też 
są ich cechy.

Nadawca, czyli ten, który nadaje, tworzy tekst, musi mieć swój cel 
i intencję. Bywa tak, że w komunikacji medialnej nadawca występuje 
na poziomie wewnątrztekstowym, np. w czasie rozmowy na IRC-u



(Internet Reality Chat), pisania e-maila lub błoga, ale też na pozio
mie zewnętrznotekstowym, kiedy jego tekst zostaje umieszczony 
w przestrzeni cybernetycznej. Nie bez znaczenia są tu również kom
petencje językowe i pozajęzykowe nadawcy. Aby tekst powstał w In
ternecie, należy wykonać szereg czynności, np. zalogować się, wpisać 
adres, połączyć się. Oprócz języka zapisanego, a raczej telepiśmien- 
nego, którym posługuje się nadawca w Internecie, występuje cały 
zestaw znaków niewerbalnych, mających swoją semantykę i pragma
tykę. Drugim równoprawnym członkiem w komunikacji medialnej jest 
odbiorca. On także ma swoją kompetencję komunikacyjną językową 
i pozajęzykową. Jednak problemem staje się pojęcie sprzężenia zwrot
nego, tak charakterystycznego dla systemów komunikowania się 
w rzeczywistości realnej. W Internecie do końca nie wiemy, czy oso
ba, z którą np. prowadzimy rozmowę na IRC-u, jest tym, za kogo się 
podaje. Podobne zjawisko zachodzi w czasie prowadzenia czatu czy 
uczestniczenia w rozmowie na listach dyskusyjnych. „Poznajemy” czę
sto nadawcę po tekście. Ale czy zawsze? Zastanówmy się nad nowymi 
wyznacznikami tekstu i spróbujmy je zdefiniować.

Między oralnością a piśmiennością

Wpływ nowych technologii na miejsce słowa w komunikacji wy
musza na językoznawcach rewizję poglądów dotyczących oralności 
i piśmienności. Punktem naszych rozważań jest książka Waltera O nga: 
Oralność i piśmienność (1992). Zaproponowana przez Onga koncep
cja oralności mieści się w znanych definicjach odmiany mówionej i pi
sanej. Autor pisze: „Słowa są zagnieżdżone w mowie oralnej, a jednak pismo 
z całą bezwźględnościązamyka je w polu widzenia” (Ong, 1992: 33). Oralność 
wyznacza antropocentryczność, jest językiem codziennych kontaktów, 
sposobem porozumiewania się ludzi. „Oralność sytuuje wiedzę w kontekście 
ludzkich zmagań i zostaje zanurzona w świecie ludzkiego życia" (Ong, 1992:70). 
Do cech charakteryzujących oralność należą: formuliczność, addytyw- 
ność, nagromadzenie, redundancja lub obfitość, zachowawczość i an
tropocentryczność, agresja i empatia, sytuacyjność. Te zasady zapro
ponowane przez O nga (1992: 57-77) doskonale sprawdzają się w ana
lizie każdego tekstu mówionego. Zinterpretujmy tekst mówiony meto



dą zaproponowaną przez Onga. Oto fragment dialogu prowadzonego 
w programie Kropka nad i przez Monikę Olejnik:

Rozmowa Moniki Olejnik z przewodniczącym OPZZ
O: Pozwoli pan, że powiem, że krzyczano, że jeżeli Balcerowicz musi 

odejść, jeżeli Balcerowicz nie odejdzie, to naród przyjdzie, tak 
krzyczano!!

M: Tak krzyczano, zgoda.
O: To dlaczego zarzuca mi pan nietolerancję, ja  mówię o tym III 

(przerwanie)
M: Bo pani mówi o tym, sugerując, że takie stanowisko zajęło OPZZ, 

że powiedziałem, co II (przerwanie)
O: Ja mówiłam tylko co krzyczano na ulicy, a słyszał pan co było 

odczytane w petycji do III (przerwanie)
M: mchm
O: Mnie interesowało to, co się działo na ulicy, co krzyczano na u li

cy
M: Tak krzyczano bo tam krzyczy bieda, bo tam krzyczy bieda doci

śnięta polityką kursową!!
O: Czy pan nie pytał demonstrujących, czy złoty musi być mocny, 

odpowiedziano panu, że tak??
M: Ja nie pytałem, to coś się pani pomyliło, to w „Faktach” tak po

wiedziano, no powiedziano, na pewno były przekłamania!!!
O: No umówmy się tak, ja  byłam rzetelna, byłam na demonstracji 

i słyszałam co krzyczano i o tym powiedziałam.

Dokonując analizy tekstu mówionego według zasad Onga, stwier
dzamy, że sprawdzają się jego wyznaczniki. Przede wszystkim tekst 
ma antropocentryczny charakter związany z referencjalną sytuacją -  
demonstracją i sytuacyjnością — zachowania ludzi w trakcie demon
stracji. Słowo mówione pełne jest ekspresji i emocji. Wypowiedzi to
warzyszy addytywność: demonstracja, cel, zachowanie, działania i po
wtarzalność. Ta redundancja wynikająca z powtarzalności podsyca 
emocje, stąd agresywne zachowanie interlokutorów. Osobnym proble
mem jest przeciwstawienie tego, co krzyczano, a tego, co było w pety
cji — tekście pisanym i odczytanym. Powstają wtedy dwa różne teksty
-  inaczej ukształtowane i inaczej funkcjonujące. Tekst poddany anali
zie (tekst medialny) jest o tekście, który powstał w trakcie demon
stracji i prezentacji w dzienniku. Tak naprawdę, to my nie znamy do 
końca, jakie słowa i znaczenia zawarte były w tym drugim tekście. My 
słyszymy tylko myśli i dźwięki przekształcone w tekst oralny prezen
towany w telewizji. Mamy więc tekst oralny o tekście oralnym z przy



pomnieniem tekstu pisanego -  petycji. Zróżnicowanie tekstów oral
nych, ze względu na gatunkowość, jest ogromne. Tekstem oralnym 
jest krótka rozmowa, ale też wykład czy dyskusja. Bez względu na zróż
nicowanie wewnętrzne te wszystkie teksty łączy podstawowa ce
cha oralności — fonocentryzm. Słowa -  jak twierdzi Ong -  są w sen
sie prymarnym rzeczami mówionymi. Dźwiękowość substancji od
miany mówionej powoduje, że tekst ustny jest zjawiskiem ulotnym, 
przemijającym, w związku z tym wypowiedź ustna nigdy nie jest dana 
jako całość -  w danym momencie istnieją tylko te jej części, które są 
akurat wypowiadane ( O ż ó g , 1993: 88-96). Aby odtworzyć cały tekst, 
trzeba sięgać do pamięci i trzeba odtwarzać te fragmenty, które zo
stały wypowiedziane. Nie jest jednak to odtwarzanie tak dokładne, 
jak tekst, który został poprzednio wypowiedziany. W pracach Onga 
mówienie bywa określane jako pierwotna oralność. Obok niej wy
stępuje piśmienność. Pojawienie się pisma wyznacza dla Onga two
rzenie nowych matryc mentalnych. Jego zdaniem pismo jest techno
logią. „Ono bowiem rozpoczęło to, co druk czy komputer jedynie kontynuują, spro
wadzanie dynamicznego dźwięku do bezdźwięcznej przestrzeni, oddzielenie sło
wa od żywej teraźniejszości, w jakiej jedynie może istnieć słowo mówione" 
( O n g , 1992: 117). Pismo zmieniło pierwotne, oralne słowo w przestrzeń 
widzialną. Wypowiedź zyskała linearność, uporządkowanie. Wyna
lezienie druku spowodowało, że powstała przestrzeń typograficz
na, w której obrębie mieszczą się teksty pisane. Z pojawieniem się 
druku wiąże się nauka czytania i pisania. Druk staje się więc kamie
niem milowym w rozwoju kultury. Teksty pisane są logiczne, koncen
trują się na temacie. Różnice gatunkowe między tekstami pisanymi 
zostają wyznaczone przez kompozycję, uporządkowanie składniowe 
i leksykalne.

W tekstach pisanych słyszenie zastąpiono widzeniem. Słowo sy
tuuje się w przestrzeni i zyskuje dodatkowy wymiar semantyczny. 
Zwróćmy uwagę na znaczenie wielkości czcionek, wytłuszczenia, prze
strzenne ukształtowanie tekstu, akapity. Inaczej w przestrzeni ukształ
towany jest tekst pisany. Skorowidze, przypisy, spisy treści powodu
ją, że obok linearności wpisanej w grafocentryzm mamy też takie ele
menty tekstu pisanego, które zmuszają nas do „wędrówek po tekście”. 
„Druk wzmaga poczucie zamknięcia” ( O n g , 1992: 178), jednocześnie wy
maga poprawności językowej, właściwego zastosowania gramatyki, 
interpunkcji i ortografii.

Można by stwierdzić, że po epoce fonocentryzmu nastąpiła epoka 
grafocentryzmu. Analizując rozwój języka, dochodzimy do wniosku, że 
po epoce oralności nastała epoka piśmienności, zainaugurowana 
wynalezieniem alfabetu i druku. Dzisiaj natomiast możemy mówić



0 epoce elektronicznej, a raczej piśmie elektronicznym. Należy posta
wić pytanie: Czy między oralnością, piśmiennością a elektroniczno- 
ścią istnieje jakaś zależność? Innymi słowy, co cechuje język, jakim 
posługujemy się w Internecie, w nowych mediach?

Walter O n g  (1992: 182) proponuje wprowadzenie tak zwanej wtór
nej oralności, która polega „na przekształcaniu wyrażeń werbalnych 
z pomocą elektroniki” . Nowe środki elektroniczne wymagają innego 
posługiwania się językiem. Nie jest to proste połączenie grafocentry- 
zmu i fonocentryzmu. Ong twierdzi, że nowy środek przekazu wzmac
nia stary, chociaż naturalnie przekształca go, rodzi bowiem nowy, 
świadomie nieformalny styl (O n g , 1971: 82). Zauważa również, że oral
ność wtórna generuje silne poczucie wspólnoty. Przypomina to „świa
tową wioskę” McLuhana, a dzisiaj mówimy już o grupie programowej
1 świadomie posługującym się środkami elektronicznymi społeczeń
stwie informatycznym. W  ujęciu Onga pojęcia oralności pierwotnej 
i wtórnej są wyraźnie rozdzielone oraz skomplikowane. Nie jest bo
wiem łatwo z dwóch przeciwstawnych pojęć utworzyć trzecie, które 
z jednej strony powstaje jako wypadkowa tych dwóch, z drugiej -  dzięki 
nowym narzędziom elektronicznym tworzy zupełnie nową jakość. Czy 
w Internecie mamy do czynienia z oralnością, czy może jest to rozsze
rzenie piśmienności (por. W il k , 2000: 27)? Przecież w Internecie two
rzymy teksty pisane -  widzialne, odtwarzalne.

Przeanalizujmy fragment rozmowy prowadzonej na IRC-u (rozmo
wa została zaczerpnięta z książki E. W il k a , 2000: 57):

<nocker> janek: jezdzis na tradycyjnych?
<JNEK> nocker: na zjazdówkach :-))
BeeGos> janek: ale buty to mam niespecjalne, szlomy sx50
JANEK nie zna takiej marki
<BeeGos> ja  wymiekam, “nie specjalne”
<BeeGos>:-(
JANEK na razie skompletował sobie gogle i spodnie ))))heheh
<JANEK> szlomy?
<JANEK> beegos: rozpinaja sie?

Język rozmów internetowych ma cechy oralne. Są też emotikony, 
czyli znaki -  skróty używane np. na IRC-u. Zastępują one kody prok- 
semiczny i prozodyczny, a oznaczają: :-( — smutek, :-) — uśmiech, :-0 — 
zdziwienie, :-@ -  krzyk użytkownika.

Nie brak też swoistego socjolektu, skrótu. Nie stosuje się polskich 
liter: ę, q, ś, ć, gdyż narzędzie, jakim jest komputer, nie zawsze umoż
liwia stosowanie polskiego alfabetu. Tekst jest zapisany, ale ma też



dużo cech oralnych i specyficznych dla Internetu. Stąd np. Thomas 
F a r r e l  (1991: 197) używa pojęcia „piśmienność oralna” ( literate orali- 
ty), bo jest to w zasadzie udźwiękowiona piśmienność. Powstają nowe 
terminy na oznaczenie opisywanego zjawiska, m.in. „telepiśmienność” 
(M iz r a c h ). Podstawą tworzenia tych pojęć jest szersze rozumienie ję
zyka w przekazach elektronicznych. Nie chodzi tylko o język, ale o cały 
kontekst kulturowy, który powoduje zmiany w komunikacji. Inaczej 
opisuje się strategie werbalne i tekstowe jako realizacje zupełnie 
nowych kompetencji komunikacyjnych (por. W il k , 2000: 28). S. Mizrach 
wymienia (przytaczam za: W il k , 2000: 29):
-  oralność pierwotną,
-  piśmienność,
-  piśmienność opartą na alfabecie (efektem jest m.in. pismo fonetycz

ne),
-  piśmienność bezgłośną (oparta na piśmie oraz na prywatnym, oral

nym czytaniu),
-  piśmienność druku (oparta na ruchomych czcionkach i szerokim 

upowszechnianiu czytelnictwa),
-  telepiśmienność -  faza 1. (oparta na przekazach audiowizualnych 

oraz elektronicznych i tworząca w efekcie komunikację masową),
-  telepiśmienność -  faza 2. (mamy tutaj do czynienia z wieloma typa

mi przekazu opartymi na zasadzie nielinearności).
W obecnych przekazach elektronicznych i nowych technologiach 

transmisji ważną rolę zaczyna odgrywać odchodzenie od linearności 
na rzecz interaktywności, interakcji i nielinearności. I te właśnie ce
chy są nowe w stosunku do wyznaczników oralności pierwotnej i pi- 
śmienności.

Wydaje się, że dzisiaj trudno mówić o wtórnej oralności według 
Onga. Bliższa jest mi koncepcja zaprezentowana przez E. W il k a  

w książce Nawigacje słowa (2000). Autor twierdzi, za Mizrachem, że 
znajdujemy się między 1. i 2. fazą telepiśmienności, „a pojęciem cen
tralnym tej fazy jest hipertekst” ( W il k , 2000: 38).

Hipertekst

Zanim przejdziemy do omówienia kolejnego wyznacznika tekstu 
medialnego (internetowego), przeanalizujmy sposób zarówno tworze



nia, jak i „czytania” takiego tekstu. Oto fragment strony znajdującej 
się pod adresem http://www.o2.pl. Ma ona charakter zapowiedzi
1 składa się z szeregu tytułów -  propozycji o charakterze dyskursyw- 
nym. Najważniejszą strategiczną rolę w tym typie tekstu odgrywa 
tytuł. Stanowi on makrostrukturę tekstu -  tekstów. Może pełnić funk
cję informującą, ekspresywną, impresywną, ale również reklamową. 
Spośród wielu propozycji tematycznych, np. Przegląd prasy, Gorące 
tematy, Premiery kinowe, Nowości i specjalne oferty, Aktualne wiado
mości, z tematami: Z  kraju i ze świata, Gospodarka, Komputery, M u 
zyka i film , Sport, Media TV, Nauka, wybieramy jeden tytuł. Każdy 
z działów zawiera propozycje tytułów. Wystarczy kliknąć, aby prze
nieść się na kolejną stronę i odczytać wybrany tekst. Wybieramy ten 
ostatni tytuł. W dziale Nauka interesuje nas artykuł Śnieg na M ar
sie. Tytuł jest aktywny, wystarczy zatem kliknąć, aby naszym oczom 
ukazała się strona tytułowa „Rzeczpospolitej” i nasz wybrany artykuł. 
Nareszcie, poprzez nawigację dotarliśmy do poszukiwanego tekstu. 
Ale to nie koniec. My też możemy wyrazić swoją opinię -  wysyłając 
e-maila, przekazujemy nasz tekst -  komentarz. Oczywiście, nie jest 
to jedyna droga dotarcia do poszukiwanego tekstu, ale poruszanie się 
po labiryncie tytułów i tekstów wymaga pewnej kompetencji komu
nikacyjnej i językowej.

Kolejne kliknięcie myszką (wstecz) i wybieramy inny temat, np. 
Kafeteria, z następnymi tytułami i tekstami. Mamy jeszcze możliwość 
zajrzenia na stronę, na której znajdują się wypowiedzi czytelników na 
temat aktualnie przez nas omawiany. Sami możemy napisać swoją 
wypowiedź i znaleźć się w „morzu” tekstów w Sieci. Pobieżna anali
za, która miała tylko pokazać, jak pracuje się z tekstem w Sieci, udo
wodniła, że to nie jest taki sam tekst jak w czasopismach, telewizji 
czy radiu. Spotykamy się bowiem z nowym pojęciem — wprowadzonym 
przez Teodora N e l s o n a  (1992: 46-48) -  „hipertekst”. Jest to więc tekst 
powstały z czytania -  lektury i pisania w Internecie. Cechą charakte
rystyczną takiego tekstu jest jego fragmentaryczność i możliwość 
wyboru dowolnego tekstu. Tekst ma liczne rozgałęzienia. Czytelnik 
staje się aktywny i wybiera tylko ten tekst, który go interesuje. Za
czyna się swoisty rodzaj interaktywności czytelnika między nim 
a komputerem, ale też między nadawcą -  autorem tekstu i czytelni
kiem. To wcale nie autor tworzy pełny tekst, ale tworzy go czytelnik 
poprzez swoje wybory i swoją aktywność. Konstytuuje własny tekst 
złożony z wielu innych tekstów napisanych przez różnych autorów. 
To wybory czytelnika -  użytkownika Internetu konstytuują aktualny 
stan tekstu. Na tym nie koniec. Czytelnik może też stać się twórcą 
tekstu i dołączyć swój tekst do grupy tekstów poprzednich. W tekstach

2 Dialog...

http://www.o2.pl


w Sieci można wprowadzać zmiany (jeżeli nie są zabezpieczone), do
pisać własny fragment, wyciąć pewną część. Użytkownik ma do czy
nienia z hipertekstem (L a n d ó w , 1992), może go przekształcić, połączyć 
z innymi tekstami, napisać swój tekst. W  pewnym momencie zaciera 
się granica między konkretnymi nadawcami i odbiorcami. Hipertekst 
żyje w Sieci dzięki aktywności użytkownika. I to właśnie on jest naj
ważniejszy w konstytuowaniu hipertekstu. Zauważmy, że użytkow
nik nie korzysta z linearności tekstu. Ten wyznacznik został całkowi
cie wyeliminowany. W  jego miejsce wchodzi nawigacja. W  rezultacie 
tekst nie ma ani początku, ani końca, jest otwarty, nawet trudno mó
wić o jego delimitacji. Hipertekst mieści się na stronach interneto
wych, ale jego „życie” jest czasowo ograniczone. Na jego miejsce wej
dą nowe tematy i nowe teksty -  hiperteksty. Jest więc nietrwały, płyn
ny, fragmentaryczny i wieloznaczny. Stąd też niektórzy badacze trak
tują go jako tekst wielogłosowy, polifoniczny i wibrujący (B o lte r , 1993: 
105; W il k , 2000: 42).

Niniejsze uwagi pretendują do tego, aby tekst w Sieci zdefiniować 
zupełnie inaczej. Potrzebujemy więc nowej definicji tekstu, a raczej 
wprowadzenia w miejsce tekstu — hipertekstu. Paul L e v in s o n  (1999: 
212) twierdzi, że „hipertekst to aktywnie zaprogramowany zbiór słów, 
zwrotów i ich połączeń przejrzystych lub sugerowanych z innymi sło
wami zwrotami; jest to podlegająca nieustannej rewizji mapa znaczeń 
i skojarzeń”. O ile tekst tradycyjny „jest płaski”, o tyle tekst w Sieci 
„jest przestrzenny” i za pomocą aktywnych słów pozwala łączyć tek
sty według uznania autora. Warto jednak zwrócić uwagę na tekst wyj
ściowy — prymarny, w naszej analizie była to pierwsza strona WWW 
w Onecie. To właśnie ten tekst zawiera „plan kolejnych tekstów”. Jest 
zapowiedzią -  ale wybór należy do użytkownika. Warto w tym miej
scu zwrócić uwagę, że w Sieci korzystamy też z innego typu hipertek
stu. Chodzi mianowicie o bibliografie, słowniki, wybrane artykuły. 
Tutaj nawigując, docieramy do adresu bibliograficznego, po nim -  do 
kolejnego artykułu, a korzystając z bibliografii -  do następnych po
trzebnych nam tekstów. Nie zmienia się jednak sposób pracy z tek
stem i nawigowanie. Wprawdzie pierwszy typ pracy z tekstem jest 
bardziej konceptualny, a drugi informacyjny, lecz samo funkcjonowa
nie hipertekstu — podobne. Zauważmy, że zmienia się również myśle
nie o tekście. Dawniej czytano tekst linearnie, sekwencjami z zacho
waniem spójności lokalnej i globalnej tekstu. Hipertekst wymaga 
myślenia sekwencyjnego, często epizodycznego, fragmentarycznego 
i nielinearnego — bo taki jest hipertekst. Czy w takim razie możemy 
mówić o nowych wyznacznikach tekstu, raczej hipertekstu i hipertek- 
stualności?



Wyznaczniki hipertekstu -  propozycja

Spróbujmy zatem zestawić wyznaczniki tekstu klasycznego i hi
pertekstu (tekstu w Sieci). D o  typowych wyznaczników tekstowości 
zaliczamy: spójność, intencjonalność, informacyjność, akceptabilność, 
sytuacyjność, intertekstowość (de B e a u g r a n d e , D b e s s l e r , 1990). Może
my również dodać: określony początek i koniec tekstu, linearność, 
ustalony akt komunikacji w tekście z jasną pozycją nadawcy i odbior
cy, modalność.

Do wyznaczników hipertekstualności zaliczałabym: rozszerzoną 
oralność piśmienną (telepiśmienność), hipertekst jako sieć tekstów, 
intencjonalność użytkownika z zacieraniem się klasycznej roli nadaw
cy i odbiorcy, informacyjność połączoną z konceptualnością, spójność 
globalną hipertekstów, kontekstowość wynikającą ze sposobów nawi
gowania w Sieci, nawigowanie w miejsce linearności, brak początku 
i końca, ulotność i momentalność życia tekstu uzależniona od użyt
kownika, fragmentaryczność, wieloznaczność, występowanie emotiko- 
nów i ników (np. rozmowy na IRC-u, e-maile).

Trudno w tak krótkim artykule zamieścić obszerne analizy doku
mentujące stanowisko w sprawie nowej definicji tekstu, a właściwie 
hipertekstu. Obecność hipertekstu w naszym życiu wymaga od lingwi
stów nowego spojrzenia na tekst i zastanowienia się, czy hipertekst 
umożliwia dialog i jakiego typu jest to dialog. Wcześniej sygnalizowa
łam, że hipertekst zależy od aktywności użytkownika. W takim razie 
mamy porozumienie, ale uzyskane inną drogą. Bazą dla dialogu staje 
się nie klasyczne sprzężenie zwrotem Ja -  Ty, lecz interakcja i inte
raktywność zachodzące między użytkownikiem i komputerem oraz 
użytkownikiem i hipertekstem.

Przedstawione tu uwagi są tylko językoznawczą propozycją do 
dyskusji nad dzisiejszym rozumieniem pojęcia „tekst” . Temat uważam 
za otwarty i zapraszam do dyskusji, czy faktycznie potrzebujemy no
wej definicji tekstu, szczególnie tekstu w nowych mediach.
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Urszula Zydek-Bednarczuk

Text in the Internet and its determinants

S u m m a r y

The author suggests that there is a need of a new definition of a text in connection 
with the appearance of new media. Analyzing statements of Walter Ong, she tries to 
place the Internet text between written and oral texts. Tele-writing is a terms she pro
poses after E. W ilk  [2000]. A  text should be substituted with a hypertext, and new 
determinants of hypertextuality should be given. Here, she includes: written orality 
[tele-writing], hypertext as a network of texts, intentions of a user with disappearance 
of the traditional role of sender and receiver, communication and conceptuality, global 
cohesion of hypertexts, contextuality resulting from navigation in the Net, navigation 
in the place of linearity, lack of beginning and end, transience and temporality of a text 
depending on a user, fragmentariness, and multiplicity of meanings, appearance of emo
ticons and nicks [e.g. IRC chats, e-mails].

http://web.clas.ufl.edu/users/seekerl/scolary/


Urszula Zydek-Bednarczuk

Le texte dans l’lnternet et ses indicateurs 

R e s u m e

Au debut de son texte l’auteur pose la these qu’a cause de nouveaux madias nous 
avons besoin d’une nouvelle definition du texte. En analysant des opinions de Walter 
Ong, l’auteur essaie de placer le texte de l’lnternet entre l’oralite et l’ecrit. Elle propose 
pour ce nouveau phenomene un terme d’apres E. W ilk  (2000 ) -  la teleecriture. Au lieu 
du texte elle propose de mettre un hypertexte et offre de nouveaux indicateurs de l’hy- 
pertextualite. L’auteur met au nombre de ces indicateurs : oralite ecrite elargie (teleecri
ture), hypertexte comme un reseau des textes, intention de l’utilisateur d’effacer la 
difference entre les roles classiques du destinateur et du destinataire, informativite 
liee a conceptualite, coherence globale des hypertextes, contexte resultant de manieres 
de naviguer dans l’lnternet, navigation au lieu de linearite, manque de debut et de fin, 
ephemere et momentanee vie du texte dependant de l’utilisateur, fragmentation, poly
valence, presence d’emoticon et de nique (par exemple dans les mails, dans les conver
sations d’IRC).



Jan Grzenia
Uniwersytet Śląski 
Katowice

Strona WWW jako forma dialogowa

O języku funkcjonującym w Internecie przyjęło się już kilka opi
nii, a zwłaszcza ta, iż stanowi on pisaną odmianę języka, obfitującą 
w elementy typowe dla języka mówionego (zob. np. C r y st a l , 2001: 41— 
48). Uogólnienie to, choć akcentuje bardzo wyrazistą cechę języka 
Internetu, jednocześnie mocno upraszcza obraz rzeczywistości.

Pisząc o języku Internetu, musimy najpierw zauważyć, iż — mimo 
zasadniczo pisanej formy -  jest on wysoce zróżnicowany, bardziej niż 
wszelkie odmiany pisane znane dotąd. Zróżnicowanie to jest wynikiem 
wielkiej różnorodności typów internetowej komunikacji. Problem ten 
omawiam bliżej w odrębnej (i obazcrncj) publikacji1. Tu ograniczę się 
do stwierdzenia, iż opisując język w Internecie, należy w jego obrębie 
wyróżnić trzy typy komunikacji:

1. Typ konwersacyjny, który można nazywać także czatowym, po
nieważ reprezentują go wszelkiego rodzaju pogawędki internetowe 
(jako przykładowe można wymienić: IRC2, pogawędki z użyciem ko
munikatorów internetowych, np. ICQ, Gadu-Gadu, pogawędki pro
wadzone za pośrednictwem przeglądarek internetowych).

2. Typ e-mailowy, który obejmuje kanały komunikacyjne oparte na 
liście elektronicznym: pocztę elektroniczną, grupy, listy i fora dysku
syjne.

3. TyP hipertekstowy, który reprezentują teksty dostępne w sieci 
World Wide Web (również te, które nie zawierają hiperłączy), a nie 
należące do typu 1. i 2.

1 G rzenia  [w  druku].
2 Objaśnienia terminów -  zob. np. C zajkow ski, 1999.



Strony WWW, o których traktuje ten artykuł, należą do 3. z wy
mienionych typów komunikacji internetowej. Teksty funkcjonujące 
w obrębie tego typu komunikacyjnego są hipertekstowymi tekstami 
elektronicznymi.

Termin „hipertekst”3 funkcjonuje w wielu znaczeniach. Rozważyw
szy ich wady i zalety, przyjmuję, iż hipertekst to tekst elektroniczny 
zawierający widoczne odsyłacze do innych tekstów, do których dostęp 
można uzyskać po kliknięciu na odsyłacz4 (tekst taki może mieć cha
rakter nielinearny5).

W odniesieniu do tekstów, o których mowa, stosuje się, zwykle 
zamiennie, określenia s t r o n a  i n t e r n e t o w a  (lub WWW) i w i 
t r y n a  i n t e r n e t o w a  (lub WWW). Byłoby korzystne, gdybyśmy 
rozróżniali te terminy, tak jak to jest przyjęte w niektórych publika
cjach informatycznych. W związku z tym stroną WWW nazwiemy jed
nostkę tekstową, która powstaje na ekranie komputera jako rezultat 
interpretacji przez odpowiedni program komputerowy (przeglądar
kę, np. Internet Explorer) dokumentu napisanego w języku HTML. 
Strony WWW to publikacje pisane, które mają charakter trwały i sta
nowią składnik struktury hierarchicznej, a ich forma jest multimedial
na6. Z kolei witryna WWW to grupa powiązanych ze sobą za pomocą 
hiperłączy stron, o układzie hierarchicznym, które mają wspólną na
zwę domenową, określonego nadawcę oraz określony temat. Najwyż
szym składnikiem takiej grupy tekstów jest strona główna7.

Strony te funkcjonują w specyficznych ramach graficzno-teksto- 
wych. Ich poznawanie należy uznać za doniosłe w związku z tym, iż

3 Termin ten -  jak mogłem się niedawno przekonać -  wywołuje w gronie języko
znawców, a nawet tekstologów, znaczną dezorientację, a i spore przerażenie. W  związ
ku z tym -  podkreśliwszy, iż przypisuje się mu wiele znaczeń -  wymienię prócz podane
go jeszcze trzy, ponieważ powinno to dać wyobrażenie o istocie zjawiska. Hipertekst 
bywa rozumiany jako: 1. „System interaktywnej nawigacji między połączonymi fragmentami tek
stu, w którym wyróżnione słowa (hiperłącza) prowadzą do dalszych informacji" (C zajkow ski 1999).
2. Komputerowa metoda prezentacji powiązanych ze sobą informacji tekstowych.
3. Tekst elektroniczny zawierający widoczne odsyłacze do innych tekstów.

4 Ujmując rzecz w uproszczeniu — po wybraniu odsyłacza.
5 Nielinearność uznaje się powszechnie za cechę hipertekstu. Tym zagadnieniem 

nie będę się tu zajmować, ponieważ konieczne byłoby omówienie pojęcia linearności 
(tekstu i języka). Ten skomplikowany problem można ominąć, przyjmując założenie, iż 
hipertekst pozwala czytelnikowi decydować o kierunku lektury, co zresztą zawsze było 
możliwe, choć w Sieci stało się niezwykle proste.

6 Tzn. łączą różne sposoby przekazu informacji: tekst, grafikę, dźwięk.
7 Zob. http://www.pckurier.p1/webmaster/leksykon/s/stronawww.html oraz http:// 

www.pckurier.pl/webmaster/leksykon/w/witryna.html. Przykłady przedstawione w dal
szej części artykułu to strony główne odpowiednich witryn.

http://www.pckurier.p1/webmaster/leksykon/s/stronawww.html
http://www.pckurier.pl/webmaster/leksykon/w/witryna.html


w wyniku stosowania komputerowych narzędzi opracowywania tek
stu postępuje proces jego grafizacji. Wymieniam tylko ich kluczowe 
z lingwistycznego punktu widzenia cechy, pomijam zaś takie ważne 
właściwości stron WWW, jak łatwość powielania i modyfikowania.

Forma elektroniczno-graficzna tekstów internetowych nie może 
zostać zignorowana. Podobnie nie można zlekceważyć zróżnicowania 
tego typu tekstów wynikającego z ich właściwości komunikacyjnych. 
W związku z tym, że mamy do czynienia z publikacjami, musimy bli
żej scharakteryzować nadawcę. W wypowiedziach funkcjonujących 
w Internecie charakterystyka nadawców silnie odciska się na tekście. 
Pierwszym objawem tego faktu jest zróżnicowanie tematyczne stron 
internetowych.

Hipertekst, umożliwiając łączenie tekstów, sprzyja dialogowi. 
Umieszczanie łączy hipertekstowych w dokumencie związane jest 
z procesami konfrontowania i uzgadniania sensów. Dialogowość znaj
duje się w takim razie u podstaw internetowej komunikacji. Rzecz 
jasna należy tu także rozważać kwestię intertekstualności, której dia
logowy charakter jest — jak sądzę -  poza dyskusją.

Problem dialogowości stron WWW uznaję za bardzo interesujący 
m.in. z tego powodu, że zasadniczo mają one, będąc publikacjami, cha
rakter monologowy. Zagadnienie to skrótowo ujmuje następująca ta
bela:

Typ komunikacji Formy podawcze Uwagi

Konwersacyjny dialog, bardzo 
rzadko monolog

monolog (lub pozorny dialog) pojawić się może 
w sytuacji, gdy uczestnik pogawędki jest ignoro
wany; oznacza to w takim razie, że w tym typie 
komunikacji monolog jest nacechowany

E-mailowy dialog, czasem 
monolog

monologowe są przede wszystkim listy reklamo
we, które nie mają na celu nawiązywania dialo
gu, zmierzają natomiast do wywołania reakcji

Hipertekstowy monolog, możli
wy dialog

monologowy charakter mająprzede wszystkim wi
tryny WWW, jednak standardem komunikacyj
nym jest umieszczanie w nich różnych rozwiązań 
umożliwiających nawiązanie dialogu

Liczba tekstów zwanych stronami internetowymi nie jest dokład
nie znana, wiadomo jednak, iż najwydajniejsze wyszukiwarki inter
netowe umożliwiają dostęp do setek milionów zindeksowanych stron. 
Teksty te można klasyfikować wedle wielu kryteriów. Za kryteria 
główne w tym wypadku należy uznać nadawcę i temat.



Wedle kryterium nadawcy wyróżnić należy strony indywidualne 
i nieindywidualne. Strony indywidualne tworzy jedna osoba we wła
snym imieniu, nieindywidualne zaś powstają w imieniu grupy osób 
lub instytucji. Omawiam tu strony indywidualne, choć większość 
z przedstawionych spostrzeżeń odnosi się także do stron mających 
zbiorowych nadawców.

Klasyfikacja tematyczna stron (witryn) internetowych, przynaj
mniej do tej pory, bywała tylko zadaniem praktycznym, realizowanym 
przez twórców i redaktorów tzw. portali internetowych w postaci 
katalogów stron8. Rzecz jednak zrozumiała, iż potrzebna będzie głęb
sza refleksja nad tym zagadnieniem.

Zawartość werbalna strony internetowych nie może zostać oddzie
lona od graficznej9, ponieważ zmiany zachodzące w świecie tekstów 
pod wpływem mediów elektronicznych wywołują grafizację pisma10. 
Oznacza to, że pismo elektroniczne nie jest przezroczystym przekaź
nikiem treści (nie oddziałującym na nią), lecz wpływa na treść i samo 
niesie pewne informacje. Grafizację pisma można obserwować już 
w tekstach drukowanych, jednak jej skala i zakres nie są znaczne, 
przede wszystkim z tego powodu, iż nie zależą od autora, który w erze 
przedelektronicznej koncentrował się zwykle wyłącznie na tworzeniu 
komunikatu werbalnego. Specyfika tekstów elektronicznych polega 
na tym, iż autor staje się — przynajmniej w pewnym stopniu — wydaw
cą, w związku z czym ma możność kształtowania graficznej strony 
tekstu.

Grafizacja wyrażać się może w operacjach:
-  na znakach pisma (m.in. wielkość, krój, kolor, wyróżnienia),
-  na tle pisma (m.in. kolor, kontrast, grafika),
-  na otoczeniu pisma (powiązanie z elementami graficznymi, tzn. 

z obrazami nieruchomymi i ruchomymi, oraz z innymi dokumen
tami).

Grafizacja pisma stwarza nowe sposoby przekazywania informa
cji i nowe sposoby przekonywania. Należy mieć na uwadze, iż — być 
może — wkrótce będziemy mówić o semantyce tekstu elektroniczne
go. Z pewnością już dziś możemy mówić o jego retoryce.

8 Przykładowe katalogi: katalog.onet.pl, katalog.wp.pl.
9 W  obrębie stron internetowych mogą też występować elementy dźwiękowe, lecz 

spotyka się je rzadko, prawie wyłącznie w formie prostej (by nie rzec — prymitywnej) 
melodyjki w tle. Elementy dźwiękowe mogą też towarzyszyć pewnym czynnościom wy
konywanym podczas czytania stron internetowych, np. kliknięciu na hiperłącza. Anali
za ich funkcji semiotycznych to osobne zagadnienie, którego tu nie podejmę.

10 Mike S and bo th e  (2001: 215, 217-222) mówi o ikonizacji pisma, co należy uznać 
za termin pokrewny.



Analiza hipertekstów, będących odmianą tekstów internetowych, 
które z kolei są podtypem tekstów elektronicznych, prowadzi do 
wniosku, iż istotne jest to, że komunikat werbalny funkcjonuje w śro
dowisku graficznym, którego ważnym składnikiem jest okno przeglą
darki internetowej. Okno to tworzy specyficzną ramę tekstową, któ
ra zakreśla granice tekstu i towarzyszącego mu kontekstu.
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Przykład 1. http://strony.wp.pl/wp/kajano/

By uniknąć nieporozumień, powinniśmy mówić o ramie hipertek
stowej, ponieważ wszelkie teksty tego rodzaju wymagają takiego śro
dowiska. Chodzi tu o ramę w sensie dosłownym, co stanowi potwier
dzenie wcześniejszego uogólnienia na temat grafizacji tekstu. Przy
kład 1. obrazuje także zasadę kompozycyjną hipertekstów -  jest nią 
hierarchiczność.

Tekst umieszczony na stronie internetowej powinien charaktery
zować się zwięzłością. Jest to wymóg pragmatyczny, wynikający z fak
tu, iż strona WWW funkcjonuje we wspomnianej ramie, która wpraw
dzie może być rozszerzona przez przewinięcie bardziej obszernego 
tekstu w dół, lecz nie musi, a często nie bywa. W związku z tym jej 
autor powinien projektować tekst tak, by mieścił się on w ramie (lub

http://strony.wp.pl/wp/kajano/


by jego kluczowe elementy znajdowały się na eksponowanych pozy
cjach). Przypomina to starania redaktorów czasopism, którzy muszą 
w odpowiednich miejscach rozmieścić kluczowe elementy treści.

Teksty słowne rzadko przekraczają zawartość okna programu -  
wertykalny wymiar tekstu ulega ograniczeniu. Poszczególne strony 
jednak, a zwłaszcza główna, zawierają co najmniej kilka hiperłączy — 
odsyłaczy do innych dokumentów. Można zatem mówić o nielinear- 
ności hipertekstów, ponieważ zastępuje ją  hierarchiczność.

Właściwością wypowiedzi internetowych typu hipertekstowego 
jest grafizacja tekstu połączona z jego hierarchizacją. Hierarchizacja 
zaś jest w głównej mierze rezultatem stosowania hipertekstu, w związ
ku z czym dokumenty muszą być ze sobą powiązane, musi też między 
nimi zostać ustanowiona hierarchia. W przykładzie 1. łączami hiper
tekstowymi są wszystkie formułki podane w ramkach z lewej strony 
witryny (np. Parę słów, Kontakt). Dokumenty tak nazwane w hierar
chii ustanowionej przez autora znajdują się o szczebel niżej od strony 
głównej, te dokumenty następnie prowadzić mogą do kolejnych, 
zwłaszcza zaś stworzonych przez innych autorów. Rzecz oczywista, iż 
umieszczenie jakiegoś odsyłacza do innego dokumentu, szczególnie 
cudzego, jest formą interakcji dialogowej.

Internet jest -  moim zdaniem -  jedynym medium mającym charak
ter narzędzia komunikacji11, ponieważ inne media są jedynie środka
mi przekazu. Można nawet odnieść wrażenie, że internetowa dialo- 
gowość ma większy potencjał niż możliwości użytkowników Interne
tu. Świadczy o tym wiele faktów, np. nie podjęte wątki w dyskusjach12, 
brak wpisów w księgach gości, brak komentarzy do tekstów prasowych 
mimo łatwości ich umieszczenia, co zdarza się niekiedy nawet mimo 
atrakcyjności tematów itd.

Niepodejmowanie dialogu należy uważać za fakt znaczący, ponie
waż dialogowość witryn WWW jest -  można powiedzieć -  agresywna, 
gdyż standardy komunikacji hipertekstowej wymuszają wręcz za
mieszczanie hiperłączy. Strona WWW bez adresu elektronicznego 
nadawcy zostałaby uznana zapewne za internetowe kuriozum. Pod
dałem analizie ponad tysiąc prywatnych stron internetowych -  auto
rzy każdej (!) z nich podawali adres poczty elektronicznej, a często też 
stwarzali jakąkolwiek inną możliwość kontaktu: za pośrednictwem

11 Charakter medium komunikacyjnego ma oczywiście także telefonia, która jed
nakże charakteryzuje się dwoma poważnymi ograniczeniami: umożliwia kontakt jedy
nie dwu osobom w tym samym czasie, a poza tym na ogól jest wykorzystywana instru
mentalnie, tzn. do załatwienia bieżących spraw.

12 Zob. np. fora dyskusyjne „Gazety Wyborczej” (http://www.gazeta.pl/forum/) i ar
chiwum grup dyskusyjnych Usenetu (http://www.gazeta.pl/usenet/).

http://www.gazeta.pl/forum/
http://www.gazeta.pl/usenet/


poczty tradycyjnej, telefonu stacjonarnego lub komórkowego, zwłasz
cza zaś za pośrednictwem komunikatorów internetowych13. Dialogo
wy charakter mają również inne elementy często umieszczane w wi
trynach internetowych, np. księgi gości, prywatne fora dyskusyjne, 
hiperłącza umożliwiające utworzenie zakładki do odwiedzonej stro
ny. W związku z tym interesować nas powinien nie tylko sam fakt 
dialogowości internetowej, lecz także sposoby zachęcania do niej.

W obrębie witryn internetowych występują wizualne (graficzne 
i tekstowe) oznaki dialogowości bądź zachęty do dialogu. Prócz nich 
dostrzec można też występowanie zachęt werbalnych. Występują one 
zwykle na stronie głównej witryn (zob. przykłady 2., 3., 4.):

Łukasz Kalandyk
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Przykład 2. http://strony.wp.pl/wp/lukaszidorotka/lukasz.htm
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Murakom w Krakome. kSam Jztrmftmaserte lat r wzftzczam do Zaceum Bkommrmego Jki Jo*rx*fych w tryb* zaocznym. Mam «to su îemdzmaąt 
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Przykład 3. http://republika.pl/lord_ninex/tr_m.html

13 Tzn. programów komputerowych umożliwiających prowadzenie pisemnej rozmo
wy w gronie wybranych osób.

http://strony.wp.pl/wp/lukaszidorotka/lukasz.htm
http://republika.pl/lord_ninex/tr_m.html


Tu macie kilka linków ja k  zarobić kase w  Internecie K lik n j na link lub na bauer a wszystkiego  
się dowiesz

l  in iru iinn  kilka swoich fotek I troszkę informacji o sobie wi ązie w.

? V  ~ \ " ,  ; __ _
T ak wogole to sie u ro d jile m % J4>8l) roku, w iek Ło sc czasu spędzam na rysowaniu  
projektow yruffiti (m alowanie ^ a R u i  rowniez) oraz innych rysunków  bo jednak  

to jest ty co chcilabym  r^bioftrzez cala,zycie (lżyli rysow ać). Ostattiio także 
zajolera sleW jbieniem strdn wv(%v»i mysleV/e to,tez dobre zajęcie tylko bardziej 

- czirtclilo n n e.l

■ ^  >
Pon iże j m acie tatete k ilka  l in k o «  dosJpTiM W łjiAeeonycK  sul>kultj|r«e\ł 

których autorzy wyw m ita we i |ouit\*' rTlimi\ Zobaczcie a 1114^*1 u .1

» » «  szkice 1 fił - HsiW W , ^ n fłT li ,  tapety f  

w w w s tr^ ra fłi  H.4 M  iji p lifc y a r d A i e g ra ff it i  
WWW « r t i t s h i f  r i^Mbllca.pl, -, H ip  Stop S ta  rudzki 

W w w .w w w .ru d łn i.s[K t.p t - Ą tru n a  1  <%i a  i lo śc ią  zd jec

llfMlńl'
fu jocte

m

Przykład 4. http://cymi.w.interia.pl/

Zachęty te mają najczęściej postać formuł powitalnych typu potocz
nego (przeważnie Cześć, Hej itp.), jedyną formułą o charakterze bar
dziej oficjalnym jest Witam, co należy odnotować, ponieważ niechęć 
do oficjalności widoczna jest także w e-mailowym typie komunikacji, 
tam też owo Witam pełni funkcję standardowej formułki powitalnej, 
która może być używana do zneutralizowania nadmiernej (a niepożą
danej w kontaktach internetowych) oficjalności lub uniknięcia kłopo
tów komunikacyjnych w sytuacji, gdy status społeczny rozmówców nie 
jest ustalony.

Przedstawione przykłady pozwalają dostrzec znaczną otwartość 
ich autorów, którzy nie ukrywają swoich danych osobowych. Autor 
jednej z witryn (przykład 3.) w dalszej części swej wypowiedzi powi
talnej zdobywa się nawet na takie wyznanie:

Jestem jaki jestem z kilu powodów, ale jeden jest szczególnie waż
ny: Otóż moja rodzina, która w gruncie rzeczy jest patologiczna; Moja 
matka jest chora psychicznie miewa częste i ciężkie stany depre
syjne, jest lekomanką (to taka odmiana narkomanii) Potrafi pożreć 
pół apteki. A ojciec ma lekką nerwicę. Moja rodzina nie jest zamoż
na, raczej zaliczyłbym ją  do ubogich™.

14 Język wypowiedzi zgodny z oryginałem — J.G.

http://cymi.w.interia.pl/


Autor wypowiedzi podanej w przykładzie 4. jest mniej intrower- 
tyczny, nadrabia zaś chęcią przysłużenia się innym, podając w aż trzech 
ramkach na stronie głównej swej witryny hiperłącza do innych stron 
internetowych z atrakcyjną w jego mniemaniu zawartością. Należy 
zauważyć, iż jest to przejaw bardzo intensywnego w obrębie Interne
tu nastawienia na kooperację.

Bez wątpienia dialogowość stron internetowych ujawnia się szcze
gólnie wyraźnie w wypowiedziach powitalnych, których różnorodność 
- j ak  pokazują przykłady -  jest znaczna, w związku z czym ich analizy 
musimy pozostawić do dalszych studiów.

Jeszcze raz wypadnie zwrócić uwagę na grafizację tekstu, która 
przecież ma sprzyjać dialogowi autora witryny z odbiorcami. W po
danych przykładach widoczne jest świadome, choć niekoniecznie for
tunne, posługiwanie się kolorem tekstu, jego układem, tłem, kontra
stem tła i tekstu oraz innymi elementami. Środki graficzne w obrębie 
stron internetowych stają się środkami retorycznymi.

W komunikacji WWW możliwe jest prowizoryczne wprawdzie, lecz 
skuteczne rozwiązanie problemu przemienności ról nadawcy i odbiorcy 
(w tradycyjnym tekście pisanym nadawanie i odbiór są oddzielnymi 
procesami) -  odpowiedni sposób polega na umieszczeniu hiperłącza 
umożliwiającego wysłanie listu elektronicznego, który stanowi ko
nieczny składnik witryn. W wielu witrynach internetowych te odsy
łacze są wyraźnie wyeksponowane: werbalnie (można mailować, na
pisz list, list do mnie itd.) lub graficznie (odsyłacz w formie ikonki 
przedstawiającej przeważnie skrzynkę pocztową lub kopertę).

Dialogowość w tym typie internetowej komunikacji realizuje się 
także w rezultacie intensywnego nasycenia tekstu kolokwialnością. 
Czy autorzy tych stron stosują formy kolokwialne jako środek wyra
zu, czy też ich kompetencja językowa w zakresie pisma nie jest dosta
teczna, w związku z czym kolokwialność pojawia się z braku innych 
środków językowych? -  to istotne (choć osobne) zagadnienie. W isto
cie rzeczy jednak zagadnienia tego nie musimy rozstrzygać, ponieważ 
kolokwialność stała się internetowym standardem komunikacyjnym, 
nawet w publikacjach instytucjonalnych.

Z tym wiąże się ściśle spontaniczność tekstów internetowych, któ
ra -  podobnie jak kolokwialność -  jest powszechna w komunikacji typu 
czatowego, lecz wyraźnie zaznacza się też w typie e-mailowym, a na
wet hipertekstowym, co pokazują wszystkie zamieszczone tu przykła
dy, zwłaszcza zaś ostatni.

Dialogowość w omawianym typie internetowej komunikacji potę
gowana jest przez sytuacyjność, przejawiającą się w usiłowaniu osa
dzenia aktu komunikacji w określonym miejscu, czasie i środowisku,



a także w ogromnie charakterystycznych próbach przedstawienia się 
odbiorcom. Teksty internetowych „wstępniaków” zawierają z reguły 
informacje o wieku, rolach społecznych, zajęciach, zainteresowaniach, 
a nawet cechach fizycznych nadawcy (często pojawia się zdjęcie). 
Można by mówić nie tylko o sytuacyjności, ale i dążeniu do ukonkret
nienia aktu komunikacji15.

Bez wątpienia strony internetowe stanowią osobliwy rodzaj tek
stów, a to z uwagi na ich charakter integralny, polegający na wyko
rzystaniu różnych środków, nie tylko językowych, do przekazu treści. 
Charakterystyczną ich właściwością jest także dążenie do nawiąza
nia dialogu, które nadawcy realizują za pomocą różnych środków. 
W związku z tym jednym z celów rozwijającej się coraz szybciej lin
gwistyki Internetu powinny się stać ich opis, analiza i interpretacja, 
teksty te bowiem odgrywają coraz większą rolę w rzeczywistości ję
zykowej.
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Jan Grzenia

WWW page as a form of dialog

S u m m a r y

The article presents an aspiration that is characteristic of the authors of the Inter
net publications of the hypertext type for establishment of a dialog with a receiver. The 
dialogization of the Internet texts is possible through their placement within hyper
links and hierarchization of linked texts and through linking of a text with graphic and 
sound elements. The dialogicality of such texts manifests in their colloquial characte
rization, presence of spontaneous formulas and attempts at placing them in a concrete 
situation.

Jan Grzenia

Page WWW comme une forme de dialogue 

R e s u m e

Dans l’article nous avons presente la tendance, caracteristique pour des auteurs 
des publications d’Internet de type hypertextuel, ä lier un dialogue avec le destinata- 
ire. Le caractere dialogique des textes d’lnternet est possible, entre autre, par l’inser- 
tion de ceux-ci au sein des hyper connecteurs, par la hierarchisation des textes con- 
nectes et par la jonction avec des elements graphiques et sonores. Le caractere dialogi
que des textes de ce type se manifeste par leur empreinte du langage parle, par la presen
ce des formules spontanees et par les essais de les mettre dans des contextes precis.
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Fenomen rozmów internetowych 
i ich języka

Internet to stosunkowo nowa forma komunikacji. Jego zaistnie
nie na arenie międzynarodowej jako środka służącego porozumiewa
niu się stanowi równocześnie początek kształtowania się nowego, spe
cyficznego języka użytkowników sieci. Bardzo szybko wypracowane 
zostały skróty dotyczące pojęć stricte komputerowych oraz skróty 
dotyczące życia codziennego, które swoją rację bytu mają przede 
wszystkim w komunikacji synchronicznej1 -  na Gadu-Gadu, Tlenie, 
IRC-u, a także na czatach2, znajdujących się na większości portali in
ternetowych.

W polskiej rzeczywistości język czatów internetowych jest języ
kiem nowym. Do niedawna dostęp do Internetu mieli tylko nieliczni. 
Ostatnie lata przyniosły zdecydowany rozwój techniki komputerowej. 
Dostęp do tego medium ma już znaczna liczba osób.

Niniejszy artykuł zawiera -  krótki z konieczności -  przegląd za
gadnień związanych z językiem czatów internetowych. Jest on nieja
ko wstępem do obszerniejszej pracy i stanowi jej zapowiedź.

1 W  komunikacji internetowej wyodrębnia się zwykle komunikację synchroniczną 
oraz asynchroniczną. Pierwsza przypomina rozmowę face to face, a odbywa się w czasie 
rzeczywistym, druga znajduje analogię w komunikacji pisanej, zob. np. C r ystal , 2001^ 
11. Szczegółową charakterystykę internetowych typów komunikacji podaje: G rz 
[w druku].

2 Ten neosemantyzm pochodzi od angielskiego chat ‘pogawędka’. / ć

3 Dialog...



Istota dialogu internetowego

Sieciowe pogaduszki są stosunkowo nową formą komunikacji, 
będącą mieszanką konwersacji typu face to face oraz rozmowy telefo
nicznej, również zaliczanej do komunikacji synchronicznej. Jednakże 
by w nich uczestniczyć, trzeba pisać na klawiaturze, a to pociąga za 
sobą określone następstwa.

Żeby wziąć udział w rozmowie odbywającej się na czacie, należy 
wykonać kilka czynności, które pozwolą nam się znaleźć w „wirtual
nej rzeczywistości”.

Osoba, która chce rozmawiać, musi najpierw wejść na stronę por
talu, czyli internetowego serwisu informacyjnego (jakiegokolwiek, 
gdyż czaty są już we wszystkich) i nakierować „mysz” na ikonkę „czat”, 
następnie zalogować się i wybrać jeden z pokoi rozmów (noszących 
np. nazwy Polityka, Towarzyski, Film  itp.) lub pokój regionalny (np. 
Katowice, Kraków). W  pokoju takim znajduje się pulpit ogólny, gdzie 
pisze się wypowiedzi, które mogą przeczytać wszystkie osoby w tym 
pokoju się znajdujące. Istnieje także możliwość prowadzenia rozmów 
prywatnych, tzw. priv  — wtedy rozmawiają tylko dwie osoby w osob
nym oknie. Stali bywalcy tych wirtualnych pokoi mogą mieć już zare
jestrowane swoje pseudonimy -  nicki. Z kolei ci, którzy nie chcą zo
stać rozpoznani, logują się pod niekarni tymczasowymi.

Czatujący, którzy często porozumiewają się w sieci, tworzą swo
istą społeczność wirtualną. Urządzają także zloty w świecie rzeczy
wistym, nazywane przez nich spotkaniami w realu.

Cele czatowania mogą być różne: nawiązanie nowych znajomości, 
przyjaźni, romansu, znalezienie życiowego partnera, zwierzenie się, 
zabawa czy po prostu spędzenie wolnego czasu (W a l l a c e , 2001).

W Sieci nie widać twarzy rozmówcy. Widoczne są tylko słowa i to 
one determinują stosunki, kontakty. Ludzie posługują się słowami 
w bardzo różny sposób i szybko dostosowują styl wypowiedzi do okre
ślonego kontekstu społecznego, narzuconego przez współrozmówców.

Internet zdecydowanie ułatwia porozumiewanie się oraz prze
łamywanie bariery osobom nieśmiałym, ale nie tylko. W Internecie 
rozmówcy występują jako osoby anonimowe, co pozwala im mówić 
z dużą swobodą na tematy, które na co dzień są dla nich wstydliwe 
i drażliwe.

Czat to jedno z nielicznych miejsc, gdzie w krótkim czasie można 
poznać tak wielu ludzi, a także rozmawiać jednocześnie z kilkoma



osobami na różne tematy. W tym samym czasie można być rozbawio
nym rozmową z panią X  i uczestniczyć w smutnej rozmowie z panem 
y  (przy czym pani X  z panem Y niekoniecznie muszą rozmawiać, 
a nawet wiedzieć o swoim istnieniu).

Charakterystyczne dla rozmów internetowych jest występowanie 
polilogu, czyli rozmowy wielu osób równocześnie. W rzeczywistości 
nie jesteśmy w stanie równocześnie rozmawiać z tak wieloma osoba
mi, jest to fizycznie niemożliwe, poza tym w polilogu prowadzonym 
na żywo pewne kwestie mogą nakładać się na siebie, natomiast na 
czatach wszystkie kwestie ukazują się sekwencyjnie.

Jako masowy środek komunikacji pisanej Internet wyróżnia się 
tym, że zatarta została w nim typowa dla języka pisanego granica 
między nadawcą a odbiorcą. W Sieci każdy może się stać nadawcą 
komunikatu przeznaczonego dla masowego odbiorcy. Co więcej, każ
dy odbiorca konkretnego komunikatu może w dowolnym momencie 
zareagować i przesłać do nadawcy lub innych odbiorców tego komu
nikatu swój komentarz. Masowość czatów internetowych nie może się 
wprawdzie równać z masowością telewizji, lecz istnieją takie pokoje 
pogawędek, które codziennie gromadzą kilkaset osób.

Uczestnik rozmowy internetowej ma kontrolę nad nią. W każdej 
chwili może on się wylogować i wyłączyć komputer, jeśli rozmowa 
i rozmówcy mu nie odpowiadają, lub też „dać komuś ignora”, czyli zi
gnorować danego rozmówcę, tak że na ekranie nie będą widoczne jego 
wypowiedzi. Takich możliwości często nie mamy w kontaktach face 
to face lub też są one mocno ograniczone.

Język -  jego skrótowość 
i charakterystyczne innowacje

Charakterystyczny język, którym posługują się użytkownicy cza
tów, zawiera cały system znaków, który dla nowicjuszy internetowych 
jest w jakimś stopniu obcy.

Pogaduszki, w których usiłujemy naśladować rozmowę face to face, 
cechuje bardzo ekonomiczne wykorzystanie języka. Zdania są zwykle 
zwięzłe, niewiele jest zdań złożonych, sporadycznie występują zdania 
wielokrotnie złożone.



Często pomijana jest także pisownia polskich liter typu ę, ą, ć, ś 
itp., a także pisownia wielkimi literami. Napisanie tych liter wyma
ga bowiem wykorzystania kilku klawiszy na klawiaturze, co w kon
sekwencji powodowałoby zmniejszenie szybkości i dynamiczności, 
a także spontaniczności rozmowy. Wielkie litery używane są natomiast 
w zapisie całych wyrazów czy fraz, gdy komunikat jest nacechowany 
emocjonalnie, np.: D AJCIE  M I SPOKÓJ!

Użytkownicy pogawędek internetowych rozwijają nowatorskie 
strategie lingwistyczne, tworząc rejestr językowy przystosowany do 
ograniczeń nakładanych przez medium, a jest ich sporo (m.in. brak 
możliwości zastosowania intonacji, ograniczenia związane z faktem, 
że aby coś przekazać, trzeba to najpierw napisać).

W celu zmniejszenia dystansu między rozmówcami wprowadzo
nych zostało wiele udogodnień, np. zastosowanie emotikonów i akro
nimów, które mogą wyrażać uczucia, nastroje, odczucia.

Najstarszy emotikon :-), zwany też uśmieszkiem (z ang. smiley) lub 
buźką, wyraża zadowolenie, radość, uśmiech. Na jego podstawie przez 
wiele lat powstało wiele innych emotikonów, które są pewnego rodzaju 
próbą przekroczenia granicy między językiem mówionym i pisanym 
(J a g o d z iń s k a , 2000). Dzisiaj portale wprowadzają już wiele obrazków, 
będących pochodnymi emotikonów tekstowych, ale mających już po
stać graficzną.

Akronimy, czyli skróty stworzone z pierwszych liter lub zgłosek 
wyrazów, są znacznie rzadziej używane podczas pogaduszek. Wynika 
to zapewne stąd, że są one zwykle oparte na wyrazach i zwrotach 
anglojęzycznych, więc uczestnik rozmowy nieznający języka angiel
skiego mógłby ich nie zrozumieć bądź też zrozumieć fałszywie. Do 
najczęściej używanych akronimów należą: thx (thanks -  dziękuję), pis 
(please -  proszę), cya (see you -  do zobaczenia, na razie). Istnieją też 
akronimy polskie, np. pzdr lub pozdro (pozdrowienia)3.

Oto przykład praktycznego zastosowania emotikonów i akroni
mów, które występują w rozmowach internetowych4.

[20:01] <~Raf> ;) :) W SZYSKIM PANIENKO SIEMA.
;)- bierz to z przymróżeniem oka lub puszczam ci oczko
:)- uśmiechnij się; jestem szczęśliwy

3 Znane w korespondencji elektronicznej akronimy od dłuższych wyrażeń są bar
dzo rzadkie w czatach.

* Wszystkie przykłady pochodzą z rozmów prowadzonych na czatach w portalu 
Onet.pl. W  tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za udostępnienie archiwum 
czatów. Pisownia oryginalna.



[20:01] <~jan>@£
- jestem śpiący

[21:04] <~Eva> 9
- kocham Cię; czuję coś do Ciebie

[21:06] <jan> szukam kogoś fajnego /priv z motylkiem:o)/
:0)- perkaty nos

[20:00] <~anie>spadacie £
- zadzwonić, skorzystać z telefonu

[20:03] <~BOR_> Nie to twoja
:-D -duży uśmiech, opadła mi szczęka

Język używany na czatach charakteryzuje się bardzo wysokim stop
niem potoczności. Język potoczny to: „podstawowy wariant polszczy
zny ogólnej, wyróżniony przez wszystkie opracowania, niezależnie od 
sporów dotyczących rozumienia terminu »potoczność«. To właśnie 
w nim zachodzą najważniejsze innowacje decydujące o rozwoju języ
ka polskiego, on najszybciej odzwierciedla zmiany zachodzące w ży
ciu narodu i w jego kulturze” (Ożóg, 2001: 89). Również język, który 
kształtuje się na czatach, wpływa na język w ogóle, co więcej -  uczest
nictwo w świecie Internetu przenosi się na język potoczny, np. kiedy 
internauta chce zakomunikować na przyjęciu, że musi iść do domu, 
informuje o nadejściu pory, kiedy powinien być off line. Istotne w tej 
kwestii jest właśnie przenikanie właściwości języka mówionego do 
języka czatów, czyli do języka pisanego, i vice versa.

Odmianę ustną języka ogólnego determinują czynniki, których 
źródłem jest specyfika komunikacji face to face. Są to:

1. Dialogowość rozmowy.
2. Spontaniczność procesu mówienia.
3. Sytuacyjność, czyli powiązanie dialogu z sytuacją (Ożóg, 2001:

89).
Wydaje się, że wszystkie te czynniki są spełniane podczas kontaktu 

między czatującymi, a więc podczas komunikacji posługującej się od
mianą pisaną.



Dialogowość rozmowy

Dialogowość wynika z bezpośredniego kontaktu mówiących, mię
dzy którymi istnieje relacja partnerska „ja -  ty”. Podczas dialogu na
stępuje przemienność ról mówiącego i słuchającego.

W Internecie pomimo braku bezpośredniego kontaktu z naszym 
współrozmówcą jesteśmy w stanie prowadzić dialog, a nawet poli- 
log, np.:

[20:05] <~SPAin> CO U CIEBIE?
[20:05] <enjo> hehehe
[20:05] <Toska__> O KI
[20:05] <~ROBSON> ROBSON PO KLIKAM Y  
[20:06] <enjo> zas
[20:06] <dam> ZA M IA ST  SERWERA ZASERW UJMY SOBIE  

PO  BROW ARZE  
[20:06] <enjo> albo cisza

Językoznawcy przeciwstawiają spontaniczność tekstów ustnych 
niespontaniczności tekstów pisanych, które są przez nadawcę przygo
towane, dokładnie przemyślane pod względem struktury syntaktycz- 
nej oraz zawartości treściowej. I tutaj również pojawia się innowacja 
w języku pisanym, rozmowy internetowe bowiem -  pomimo tego, że są 
pisane -  zawierają cechy odmiany mówionej. Trudno odnaleźć w po- 
gaduszkach osoby, które poprawnie i po wcześniejszym przygotowa
niu piszą dalszy ciąg rozmowy. Na czatach zdania zwykle są nieskoń
czone, luźno ze sobą powiązane. Często pada tylko jeden wyraz. Po
spolite jest także układanie zdań nieskładnych, często nielogicznych.

[20:05] <dam> SPALM Y TE K O M P Y I SPOTKAJMY SIE  
G D ZIEŚ NA PO W IE TR ZU

Spontaniczność procesu mówienia



Występujące w języku mówionym przerywniki służące podtrzyma
niu rozmowy lub chęci uzyskania od współrozmówcy chwilki na za
stanowienie (np. hmm), stosowane są także przez czatujących.

jt,
[20:30] <Kara_> buuuuuu i wiszeeeeeeeeeeeeeeee 
[20:30] <Kara_> nie ma jeszcze chwila i ide ££
[20:30] <~Lala> //elllo
[20:30] <~smutny> ... nie wiszisz
[20:30] <~Aga20> lefek masz sie rozchmurzyc ( ^ ( r i
[20:30] <~Aga20> hihi
[20:30] <~smutny_> wisisz
[20:30] <~Lala>
[20:30] <~Betina> j  a jej wierze

Sytuacyjność

Na sytuacyjność składa się kilka ważnych elementów: relacja mię
dzy osobami biorącymi udział w dialogu bądź polilogu, miejsce aktu 
mowy (w tym przypadku -  Internet), temat dialogu, cechy rozmówcy.

[20:43] <~nik> a nie ma jakiejś polskiej strony?
[20:44] <~Mały> nie
[20:44] <~Mały> tylko ta
[20:44] <~Mały> bo to z hameryki program
[20:44] <KALA> hmm wróciłam
[20:44] <KALA> hej, dlaczego smutny?
[20:44] <~smutny> Kala heh nie juz nie jest smutny był jak 

wchodził
[20:45] <mimima> hehehe fajnie sobota
[20:45] <mimima> a ja  se w jastrzębiu siedź hehehehe
[20:45] <KALA> to dobrze

Zagadnienie języka czatów internetowych jest zbyt obszerne, by 
omówić je na kilku stronach. Dlatego też w niniejszym artykule za-



ledwie zasygnalizowałam problemy, które wiążą się z tym „magicznym” 
medium. Forma wymiany myśli między czatującymi ciągle ulega zmia
nom, które służą udogodnieniu i zwiększeniu szybkości przekazy
wania informacji. Portal Onet.pl wprowadził w tym celu możliwość 
rozmów głosowych, a także możliwość przekazania obrazu własnej oso
by za pomocą kamer. Dzięki tym modernizacjom pogawędki interne
towe coraz bardziej zbliżają się do kontaktów face to face.

Język użytkowników Internetu jest w dużej mierze odzwierciedle
niem języka potocznego mówionego, przy czym zostaje on przeniesio
ny na odmianę pisaną. Skróty i charakterystyczne komendy służą 
porozumiewaniu się w szybszy sposób, a także pozwalają przekroczyć 
barierę językową, jaka niejednokrotnie towarzyszy podczas spotkań 
osób, które pochodzą z różnych środowisk. W wielu miejscach język 
czatów jest prymitywny i ma wiele wspólnego z żargonami, które zo
stały wytworzone na potrzeby różnych subkultur. Niemniej nie jest 
to język pozbawiony wszelkich zasad, gdyż również tu obowiązują 
reguły i zasady regulowane przez tzw. netykietę5, a więc zbiór inter
netowych reguł konwersacyjnych.

Owe reguły świadczą jednak, iż czatownicy uważają się za odpo
wiedzialnych za kulturę języka i nie można im zarzucić zupełnego bra
ku dbałości o język, choć dość często słyszy się głosy o ich niestaran- 
ności językowej. Specyficzne okoliczności, w jakich zachodzi ta komu
nikacja, powodują powstanie szeregu charakterystycznych form języ
kowych.
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Beata Golus

A  phenomenon of Internet chats and their language

S u m m a r y

The existence of the Internet in the international arena as a means of communica
tion is simultaneously a beginning of the process of molding of a new, specific language 
of its users. This article includes a review of issues associated with a language of the 
Internet chats. The author tries to determine the essence of the Internet dialog. She 
analyzes the abbreviations and characteristic innovations of the language of chats. She 
emphasizes a high degree of informality of his language [it is a primitive language 
in many cases] and the spontaneity of the speaking process. It is not, however, a langu
age deprived of any rules, because there is a set of the Internet rules of conversation -  

these rules are also a subject to analysis.

Beata Golus

Phenomene des conversations dans l’Internet et de leur langue

R e s u m e

La presence de l’Internet comme un moyen de communication international consti- 
tue en meme temps le debut de la creation d’un nouveau langage specifique de ses uti- 
lisateurs. Cet article contient une revision des questions liees au langage des chats ä 
l’lnternet. L ’auteur essaie de preciser l’essentiel du dialogue d’Internet. Elle analyse 
des abreviations et des innovations caracteristiques pour ce langage. II accentue le degre 
eleve de la simplicity ce langage populaire (tres souvent c’est un langage primitif) et de 
la spontaneite du processus de communication. Cependant ce n’est pas un langage depo- 
urvu des regies, car un ensemble des normes de conversation oblige, et elles aussi de- 
viennent le sujet de notre etude.
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Anonim w Internecie, 
czyli o komunikacji incognito

Nowe media -  Internet

Ostatnią dekadę charakteryzuje dynamiczny rozwój technologii 
służących komunikacji międzyludzkiej. Krokiem milowym okazało się 
odkrycie możliwości komunikacyjnych komputera. Jednym z zastoso
wań komputera w komunikowaniu jest Internet, połączenie sieciowe, 
umożliwiające „rozpowszechnianie i wymianę przekazów tekstowych i audiowi
zualnych między ludźmi w  skali globalnej” (M r o zo w s k i, 2001: 84). Internet to 
pierwsza ogólnoświatowa i ogólnodostępna sieć komputerowa, mają
ca charakter otwarty i multimedialny.

W świecie wirtualnym przekraczanie granic nie budzi żadnych 
emocji, a kontakty interpersonalne zataczają coraz szersze kręgi. 
Naturalnym następstwem tego procesu są przeobrażenia kulturowe, 
odchodzenie od spuścizny przekazanej przez ojców i praojców ( L u k ia n  

z S a m o s a t e , 1951: 15) oraz zmiana wzorców zachowań, w tym języko
wych. Oznaką przemian jest prymitywizacja norm komunikacji mię
dzyludzkiej, na poziomie języka wyrażająca się agresją słowną oraz 
odrzucaniem dotychczasowego systemu wartości i wzorca grzeczno
ści językowej.

Postęp techniczny „odrywa” komunikację od podłoża, podstaw, 
konwencji kulturowych, czyniąc ją  bardziej niezależną i medialną. 
Szybki przepływ informacji oraz bezpośredni, anonimowy i intymny



kontakt interpersonalny wyznaczają kierunek przeobrażeń kulturo
wych.

Jednocześnie zmienia się rola odbiorcy, uczestnika aktu komuni
kacji międzyludzkiej w rzeczywistości wirtualnej. Internet dokonuje 
wielkiego przewrotu -  odbiorca tekstu staje się równocześnie jego 
krytykiem, nadawcą bezpośredniej opinii. W tekście komentarza in
ternetowego nadawca nie tylko ustosunkowuje się do opisywanych 
wydarzeń, ale przede wszystkim stara się silnie angażować odbiorcę.

Sieć jest kanałem komunikacji interpersonalnej. Użytkownicy 
„dzięki interakcyjnym kontaktom z innymi użytkownikami sieci czu ją sw o ją  przy
należność do wielkiej międzynarodowej społeczności, która nie jest już jednym  

masowym audytorium ani publicznością, lecz zm ienną konfiguracją wielkiej liczby 

różnorodnych grup zainteresowań” (M r o zo w s k i, 2001: 85). Interaktywność 
Internetu, medium „najbardziej dialogowego” ze środków masowego 
przekazu, pozwala na zachowanie symetrii ról nadawcy i odbiorcy 
(G r z e n ia , 2003: 82). Akt komunikacji, spełniający się w rzeczywistoś
ci wirtualnej, stwarza jego uczestnikom nowe możliwości interak
cyjnych kontaktów interpersonalnych, a jego strukturę wyznaczają: 
określona werbalizacja (tekst), konsytuacja oraz akty nadawczy i od
biorczy.

Komunikacja w Internecie

Głównym przedmiotem i celem podjętych rozważań jest zwróce
nie uwagi na zmiany wzorca komunikacyjnego interakcyjnych kontak
tów interpersonalnych w Internecie. Ponieważ ramy niniejszej publi
kacji uniemożliwiają wyczerpujący i szczegółowy opis zachodzących 
przeobrażeń tego modelu, ograniczę się do wstępnej charakterystyki 
kategorii anonimowości.

Wybrany materiał badawczy stanowią teksty zamieszczone w ser
wisie informacyjnym portalu internetowego Onet.pl wraz z tekstami 
komentarza, będącego natychmiastowym ustosunkowaniem się od
biorców do opisywanych wydarzeń. Jest to szczególna forma wypo
wiedzi. Kolejne opinie odnoszą się albo do tekstu głównego, tekstu-
- matki, albo do poprzednich komentarzy, albo są głosem w dyskusji 
do jednego z wątków.



Badanie wypowiedzi określonego typu zgodne jest z sugestią Alek
sandra W il k o n ia  (2002: 240), który uważa, że aby wyjść poza jałowe roz
ważania dotyczące dialogu, jego jednostek i struktur, trzeba badać 
konkretne rodzaje dialogów tworzących konkretne akty mowy.

Teksty forum dyskusyjnego, tekst-matka i teksty-opinie -  to dia
logi szczególne, niespotykane w rzeczywistości pozainternetowej. Ten 
swoisty wielopłaszczyznowy dialog, odnoszący się do komunikacji 
werbalnej w sieci, można określić terminem netlog. Termin netlog (‘sie
ciowa rozmowa’) -  utworzony z połączenia słów net (network) z ang. 
‘sieć’ i logos z łac. ‘mowa, słowo, wypowiedź, wiadomość’ -  niesie wię
cej konotacji niż słowo telelog ( L is e c k i, 2001: 112): oprócz komunika- 
cyjności i przestrzenności — systemowość.

Netlog rozumiem jako system splątanych, krzyżujących się wypo
wiedzi o cechach dialogu, monologu lub / i polilogu, które tworzą kon
kretny akt mowy urzeczywistniany w Internecie, czyli w przestrzeni 
wirtualnej. Netlog  to zatem złożona strukturalnie, semantycznie 
i pragmatycznie rozmowa w sieci.

Opracowując niniejszy szkic, skoncentrowałam się na tekstach, 
których bohaterami są idole: sportowiec o wybitnej pozycji i wokali
sta o szczególnym autorytecie. Teksty o osobach z pierwszych stron 
gazet, o „mieszkańcach masowej wyobraźni” (K it a , 2003: 151) budzą 
szczególne emocje, o czym świadczy liczba opinii-komentarzy do ar
tykułów umieszczonych na forum dyskusyjnym: 4795 -  Drugie „złoto” 
Adama Małysza, 1675 -  Pokonani Ich Troje.

Celem tekstu-matki jest poinformowanie odbiorców o pewnym 
stanie rzeczy. Wypowiedź taka charakteryzuje się ramąmodalną: ‘chcę, 
żebyś wiedział’, ‘wiedz, że’. Jest to tekst nie tylko o funkcji informa
cyjnej, opisujący wydarzenia, ale też wysuwający hipotezy, oceniający 
i / lub postulujący pewne zachowania (działania), co sugeruje np. ty
tuł Pokonani Ich Troje.

Model komunikacji, dokonującej się za pośrednictwem pisma, 
w serwisach informacjąnych portalu internetowego nawiązuje do pu
blikacji prasowych, w których nadawca-dziennikarz tworzy i publikuje 
tekst kierowany do odbiorcy zbiorowego -  czytelnika. Model komu
nikacji pośredniej przyjmuje, zależnie od medium, odmienne formy. 
Nadawanie i odbiór artykułu zamieszczonego w prasie cechuje rozbi
cie czasowe -  reakcja kilkudniowa. W Internecie już po kilkunastu czy 
kilkudziesięciu sekundach pojawiają się pierwsze opinie czytelników 
na temat opisywanych zdarzeń. Nadawca wypowiedzi, będącej głosem 
w toczącej się dyskusji, może bez ograniczeń wyrażać swoje emocje, 
poglądy. Portal internetowy, w przeciwieństwie do redakcji, nie po
czuwa się do odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy,



uznając je za prywatne sądy użytkowników. W dyskusji internetowej 
pojawiają się wszystkie opinie, również te odrzucane przez redakcje 
czasopism. Są to najczęściej teksty anonimowe, nacechowane i war
tościujące negatywnie, mające na celu sprowokowanie odbiorcy i wcią
gnięcie go do gry. Przykładowo:

Hannawalet Ahonenen Widhoelz i Legł mają godność a Adrian M a
łysz nie. Przecież M Ś nie są prestiżowe i wszyscy obecnie najlepsi 
zawodnicy odpuścili sobie je. (...) W obliczu tych faktów sukces Ad
riana znaczy tyle co nic ~megatomek.
masz całkowitą rację polaczki to naród kretynów, będą się mieli 
z czego cieszyć przez następne 30 lat, a w międzyczasie bezrobocie 
wzrośnie do 30%, ale polacy i tak będą szczerzyć zęby jak idioci 
~heniek.

Anonimowość uczestników aktu komunikacji

Wielopłaszczyznowość komunikacji anonimowej w Internecie wa
runkowana jest różnorodnością usług internetowych. Anonimowość 
w sieci może dotyczyć przeglądania jej zawartości, wysyłania kore
spondencji, zamieszczania informacji oraz ich szyfrowania (S a r e ł o , 
2000:179-182).

Uczestnictwo w forum dyskusyjnym jest jedną z form podawania 
do publicznej wiadomości różnego typu informacji oraz upowszechnia
nia poglądów: własnych lub cudzych, konwencjonalnych lub kontro
wersyjnych, nacechowanych lub nienacechowanych. Osoby dyskutu
jące nie ujawniają prawdziwego nazwiska, używają pseudonimu. Za
chowując anonimowość, chcą chronić swoją prywatność.

Użytkownicy sieci czują się niezależni, mają poczucie autonomii. 
W świecie wirtualnym mogą przyjąć każdą rolę, zależnie od okolicz
ności przeradzać się w agresora, światowca, intelektualistę, laika, 
eksperta. Możliwości wyboru są nieograniczone. Wyznacznikiem ak
tualnie odgrywanej roli jest język.

Dobór środków językowych może wprawdzie czasem zdemaskować 
internautę-mistyfikatora, ale nie jest dostatecznie pewnym wyznacz
nikiem prawdziwych cech nadawcy tekstu. Styl wypowiedzi nadaw
cy: formy fleksyjne czasowników, dobór leksyki, błędy językowe, ubo



gi styl, sposób argumentowania, może być bowiem elementem gry ję
zykowej toczonej z odbiorcami tekstów. Przykładowo, osoba ukrywa
jąca się pod pseudonimem pitupitu, używająca żeńskich form fleksyj- 
nych, może, choć niekoniecznie musi, być kobietą. Charakterystyka 
socjolingwistyczna interlokutorów, uczestników dyskusji interneto
wych, którzy zataili swoją tożsamość, może zatem stać się charakte
rystyką li tylko wyimaginowanej grupy.

Pod wpływem kultury anglo-amerykańskiej zmienia się polska 
konwencja komunikacyjna w Internecie1. Polska społeczność interne
towa nie jest zhierarchizowana tak, jak społeczeństwo polskie. Pol
scy internauci nie sytuują swych rozmówców w hierarchii władzy, 
autorytetu i znajomości. Akt komunikacji internetowej charakteryzuje 
się symetrią ról społecznych. Znika bariera dystansu społecznego 
względem osób stojących wyżej w hierarchii społecznej lub / i zawo
dowej. Równorzędna ranga uczestników dyskusji sprawia, że anoni
mowi użytkownicy sieci czują się ważni i dowartościowani, nie boją 
się atakować2. Sieć traktowana jest jak terytorium własne, a bezimien
ność kontaktów daje poczucie bezpieczeństwa, wyrażające się swobo
dą, poufałością, a nawet agresją zachowań językowych. Przykładowo:

za takie słowa, matka powinna cię „wyskrobać", gdyby wiedziała,
ze je  wypowiesz!!!!!!!!!!!!!! ~abortus
Zakazać D E B ILO M  -  MEGATOMKOM dostępu do internetu. A naj
lepiej odstrzelić!!!!!! !! ~przeeemek
D A JC IE  PR O S TA K O W I SPOKÓJ. P R Z E C IE Ż  BYDLAKOW I 
CH O DZI O TAKĄ ZADYM Ę  ~AGM AST.

Anonimowość internautów staje się strategią komunikacyjną po
zwalającą doświadczyć bezpieczeństwa, podniecenia i przygody, uwie
rzyć, że będzie zupełnie inaczej, niż było poprzednio (C o v e y , 2002: 66). 
Aby zrealizować cel swojej wypowiedzi, nieznany nadawca otwarcie, 
bez zahamowań wykorzystuje różne środki: sięga po tematy i leksykę 
tabu, toczy z odbiorcą swoistą grę językową, odrzuca normy językowe 
oraz kulturowe. Swobodnemu sięganiu po strategie z różnych pozio
mów sprzyja właśnie anonimowość kontaktów.

W nowej sytuacji komunikacyjnej i społecznej nie trzeba ujawniać 
swojej tożsamości. Uczestnicy forum dyskusyjnego ukrywają się pod

1 O zróżnicowaniu zachowań komunikacyjnych warunkowanych kontrastami spo
łeczno-kulturowymi pisze Anna D u szak  (1998: 263-275).

2 Granicom wolności poświęcony był mój referat Refleksje na temat językowej wol
ności człowieka, wygłoszony na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 
w Krakowie we wrześniu 2002 roku.



pseudonimami, nie podają prawdziwych imion i nazwisk. Najczęściej 
dokonują prezentacji, posługując się nazwami tymczasowymi (nicki), 
okazjonalnymi, warunkowanymi konsytuacją, którą podmiot nazwa
nia może ciągle zmieniać: wybierać lub tworzyć na nowo. Pseudonim 
często cechuje oryginalność, niepowtarzalność oraz nacechowanie 
emocjonalne, np. pl4iR, keinen ich troje. Przyjęcie określonej nazwy 
może służyć: autocharakterystyce (Rafał, czarny), zwróceniu uwagi 
odbiorców na prezentowany tekst-opinię (D U M N Y  B IELSZCZANIN ), 
ośmieszeniu interlokutora-internauty (wieśniewski), wyrażeniu emo
cji (małysz is the best, tfu), uwolnieniu się od ograniczeń i presji (me- 
gapronć, Kurna), rozrywce (z czapką w zębach, Lepper).

Pseudonim stanowi charakterystyczny element gry językowej, 
której celem jest ludyczność, przyjemność płynąca z grania, a jego 
znaczenie pragmatyczne łączy się z kontekstem, w jakim został użyty 
(Blum-Kulka, 2001: 215).

Uczestniczący w dyskusji pod przybranym nazwiskiem internau
ta wchodzi w świat wirtualny niczym czysta, niezapisana karta, bez 
ciężaru stereotypów dotyczących atrakcyjności fizycznej (W allace, 
2001: 155). Dzięki Internetowi nieatrakcyjny zewnętrznie użytkow
nik śmiało wyraża swoje poglądy, prezentuje zalety intelektu. Inni 
użytkownicy Sieci postrzegają go wyłącznie poprzez jego teksty. N ie
ważny jest jego wygląd, wiek, płeć, zawód, status społeczny, stan ma
jątkowy, cechy osobowości, poglądy, zainteresowania. Nadawca jest 
tym, kim chce być w swoich tekstach. Kształtując swój wizerunek 
wyłącznie werbalnie, może zostać w Sieci autorytetem, prowokatorem 
lub przeciętnym obywatelem cyberprzestrzeni (G ut , 1999: 164). Może 
zresztą być każdym z nich. Nikt bowiem tak naprawdę nie wie, kim 
są megatomek, kibic lub Magda, czy to nie jedna i ta sama osoba.

Stając się w Internecie nieznaną osobą XXX, AAA, t., mm, szano
wany pan Iksiński czy szanowana pani Iksińska, spokojni obywatele, 
przestrzegający norm kulturowych w rzeczywistości nie wirtualnej, 
mogą wypowiadać się swobodnie na każdy temat. Nie boją się przy tym 
oceny innych, bo przecież chroni ich anonimowość. W każdej chwili 
mogą zmienić używane przez nich pseudonimy tymczasowe, służące 
autokreacji.

Bezimienność kontaktów interpersonalnych na forum sprawia, że 
użytkownicy, świadomie bądź nie, ale na pewno bez obaw, łamią nor- 
my językowe i kulturowe. Występujące w tekście błędy typograficzne 
(pomyłki literowe, pomijanie polskich liter, nieużywanie wielkich li
ter i znaków interpunkcyjnych) świadczą na ogół o braku kompeten
cji nadawcy, braku umiejętności szybkiego pisania bez patrzenia na kla
wiaturę.



Brak kompetencji nadawcy może być przyczyną popełniania błę
dów ortograficznych i gramatycznych. Jeśli użytkownik nie zna zasad, 
a dbałość o poprawność nie jest jego nawykiem, to pisze *mogły by, 
*niema, *wogóle, *poprostu, *napewno, *se, *miszcz. Zapomina o prze
strzeganiu norm interpunkcyjno-ortograficznych -  jednej z zasad ne- 
tykiety. Pisze szybko, nie zastanawia się, ale mimo łamania zasad in
ternetowej etykiety nie grożą mu żadne sankcje. Chroni go bowiem 
inna zasada netykiety, mówiąca o tym, że uczestnicy dyskusji nie po
winni na forum publicznym zwracać uwagi użytkownikowi robiące
mu błędy. Popełnione błędy można wytknąć mu wyłącznie nie wprost, 
w sposób taktowny, kulturalny. Przykładowo, wypowiedź: ...chyl gło
wę przed miszczem Adasiem... ortuś (znaczący pseudonim) replikuje: 
chyl glowe przed miSZCZem bo cie zniSTRZe, natomiast tekst: ...nie 
chciało mu się wogóle skoncentrować... osoba występująca pod pseu
donimem ogół poprawia: A może w ogóle??? Niektórzy łamią jednak tę 
zasadę, bezpośrednio, a nawet ostentacyjnie wytykając innym wykro
czenie, np. ŻE  SIĘ  N IE  P IS ZE  PR ZE Z  R Z  TYLKO PR ZEZ Ż.

Uczestnictwo pod przybranym imieniem, najczęściej tymczaso
wym, sprawia, że dyskusja często przeradza się w kłótnię: chaotycz
ną, niespójną, nielogiczną (W il k o ń , 2002: 231-232). Teksty wielu in
ternautów cechuje emocjonalność i nietolerancja. Intencją niejed
nego nadawcy jest dominowanie nad interlokutorem oraz obraże
nie go. Wyzwala to w uczestnikach dyskusji internetowych agresję, 
której przejawem jest ostra, dosadna frazeologia wypowiedzi, a szcze
gólnie wyrażenia nacechowane i wartościujące (wulgaryzmy, prze
kleństwa, zgrubienia, zdrobnienia, kolokwializmy), np. gnój, bydlak, 
megadureń, megadupek, głupol, kibole, polaczki, niedzielni forumo- 
wicze, banda debili, pawian czerwony, zwyrodniałe badziewo, menda 
pełzająca po jajcach, bujaj się czubie/frajerze, jeb się ośle, wszarzu 
zapluty.

W  Internecie rozmawia się na każdy temat, często nie przebiera
jąc w środkach. Nie zawsze jednak używanie mocnych słów, błędnych 
form czy wykroczenie przeciw normie są piętnowane przez innych 
internautów. W analizowanych tekstach widać wyraźnie, że nie ne
guje się tych zachowań językowych, które są zbieżne z poglądami ad
wersarza.

*  *  *

Kontakty interpersonalne użytkowników Internetu określa spe
cyficzny sposób komunikacji, przełamujący tradycyjne wzory kultu
rowe, konwenanse, mocno zakorzenione w świadomości przeciętne



go użytkownika języka3. Internauci tworzą język, socjolekt, ale rów
nież ów język tworzy tę grupę. Używanie odrębnego języka wzmacnia 
więź grupową i przekonanie członków tej społeczności o autonomicz- 
ności ich grupy. Sprawdza się zasada „wzajemnej zależności między 
społeczeństwem a językiem” (G r a b ia s , 1994: 117). O  tym, że rozmówcy 
używają błędnych form, ostrych, dosadnych słów, świadomie odrzu
cając to wszystko, co jest wyrazem aprobowanego społecznie modelu 
grzeczności, decyduje konsytuacja, którą wyznacza anonimowy kon
takt interlokutorów.

Pisząc o komunikacji w Internecie, nie można na obecnym etapie 
badań formułować daleko idących uogólnień. Studia prowadzone w tym 
zakresie są dopiero w fazie wstępnej. Omówiony tu jeden z aspektów 
komunikacji jest zaledwie ułamkiem tego, co składa się na komuni
kację w sieci. Aby rozważania dotyczące komunikacji w Internecie nie 
stały się li tylko dyskusją akademicką, trzeba podjąć dalsze systema
tyczne i szczegółowe badania poszczególnych rodzajów netlogu, two
rzących określone akty komunikacji.
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Bożena Taras

Anonym in the Internet — on the incognito communication

S u m m a r y

The Internet is an effect of the explosion of information and inclusion of a computer 
into processes of mass communication. A  dynamic development of communication tech
nologies and changes in the model of interactive interpersonal relations in the Internet 
are the consequences of technical transformations.

A  description of changes in the act of communication that is characteristic of one of 
varieties of netlog, i.e. of a discussion forum, is the subject of research. It seems that 
the anonymity of interlocutors is the spiritus movens of these changes. That is why 
‘anonymity1 is the key word in the article. The author, characterizing the category of ano
nymity, perceives it as a strategy of communication, which tears down the barriers of



social distance and molds a sense of value, independence and safety of Internet users 
with variety of nicknames, openness of views, conscious crossing of language and cultu
ral forms, and emotionality of comments.

Bożena Taras

Anonymat a l’lnternet, c’est-a-dire sur la communication incognito

R e s u m e

L’lnternet est un effet d’explosion informative des derniers temps et de l’applica- 
tion de l’ordinateur aux processus de communication de masse. Le resultat de ces trans
formations techniques est un developpement dynamique des technologies de commu
nication et la transformation du modele des interactifs contacts interpersonnels a l’ln- 
ternet.

Le sujet et le but des analyses de l’auteur est la description des changements con- 
cernant l’acte de communication, caracteristiques pour un des types de net logue, c’est- 
a-dire pour un forum de discussion. II semble que le spiritus movens des transforma
tions est l’anonymat des interlocuteurs. C’est pourquoi „l’anonymat” est devenu un mot 
cle de cette etude. L’auteur, en caracterisant la categorie d’anonymat, la conęoit comme 
une strategie de communication, qui abolit des barrieres de distance sociale et qui 
forme le sentiment de valeur, d’independance et de securite des utilisateurs. Cela s’expri- 
me dans l’originalite des pseudonymes, dans la franchise des opinions, dans le depas- 
sement conscient des normes linguistiques et culturelles et dans l’emotivite des expres
sions.



Katarzyna Wyrwas
Uniwersytet Śląski 
Katowice

Kilka uwag o dyskusji 
na forum internetowym

Współcześnie zwraca się uwagę na kryzys rozmowy. Rozmowy 
i dyskusje trwają jednak nadal, chociaż często nie odbywają się w cza
sie rzeczywistym. Wydaje się, że ludzie zmienili jedynie kanały wy
miany myśli. Wobec powszechnego pośpiechu i braku czasu kontakt 
bezpośredni zastępujemy kontaktem telefonicznym. Z tych samych 
powodów list ustępuje miejsca sms-owi. Spragnieni pogawędki (czy 
nawet romansu) mają do dyspozycji wirtualne pokoje, „chatrooms”, 
„czatj^” „czaterie”. Piotr S itarski (2001:182) stwierdza: „W końcu na pierw
szy rzut oka czat czy IRC wydają się znacznie mniej doskonałym sposobem ko
munikacji niż zwykły telefon. Musząjednak oferować coś zupełnie innego, skoro 
w weekendowe wieczory gromadzą dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi na 
całym świecie.” Istotną zaletą Internetu może być „przeludnienie” użyt
kownikami. Z jednej strony wirtualny tłum akceptuje anonimowość, 
z drugiej -  sprawia, że nigdy nie jest się samotnym. Pozwala pozostać 
sobą, lecz także umożliwia udawanie kogoś innego i nie demaskuje 
gracza. Czytelnicy prasy odczuwający potrzebę wymiany poglądów 
z innymi mogą skorzystać z forum internetowego, które oferuje każ
de niemal elektroniczne czasopismo i każdy portal1.

1 Podstawę materiałową stanowią opinie i komentarze do artykułów prezentowa
ne na stronach internetowych „Gazety Wyborczej”, „Wprost” i „Superekspressu”, które 
często przeradzają się w dyskusje czytelników-internautów. Jako tła porównawczego 
używam także zapisu programu publicystycznego „Forum” nadawanego w T V P l oraz 
programu „Puls dnia” (zob. J u r a , N y k ie l , Ż e lazo , 1997: 408—415). W  cytatach z Interne
tu zachowuję oryginalną pisownię i interpunkcję.



Internet istnieje już w naszym życiu na tyle długo, aby badacze 
podjęli próby przedstawienia typologii gatunków internetowych. 
Włodzimierz G r u s z c z y ń s k i (2001: 138-140) wyodrębnia trzy grupy: 
w pierwszej umieszcza „gatunki mające swe odpowiedniki w komu
nikacji pozainternetowej” (powieści, opowiadania, reportaże, recen
zje itd.), w drugiej -  gatunki stanowiące „internetową mutację gatun
ków znanych dobrze z rzeczywistości pozainternetowej” (jako przykład 
autor podaje e-mail, ale można tu zaliczyć także blog), do trzeciej gru
py należą te gatunki, „które ze względu na swoiste cechy trzeba trak
tować jako zaczątek nowych gatunków pisarskich i komunikacyjnych” 
(czat, IRC). Dyskusję na forum internetowym można przyłączyć do 
gatunków „zmutowanych”, przeniesionych do Internetu.

Dyskusja jest ściśle powiązana z rozmową, stanowi jedną z odmian 
dialogu. Według M u k a r o v s k ie g o  (1970: 201-202) dyskusja jest typem 
dialogu opartym na przenikaniu się i alternowaniu kontekstów. Prze- 
ciwstawność tez jest jej istotą. Anna W ie r z b ic k a  (1983: 131) przedsta
wia następującą eksplikację semantyczną dyskusji:

sądzę że ty myślisz o Z co innego niż ja 
mówię: ...
mówię to bo chcę żeby każdy z nas powiedział co o tym myśli (i dla
czego)
sądzę że i ty chcesz żeby każdy z nas powiedział co o tym myśli i dla
czego
sądzę że mówiąc to moglibyśmy spowodować że będziemy myśleć 
to samo
chciałbym żebyśmy myśleli to samo

Jak wynika z tej eksplikacji, celem tego gatunku mowy jest wy
miana oraz -  w efekcie dyskusji -  ujednolicenie poglądów rozmów
ców. Za dyskusję uznaje się ustną lub pisemną rozmowę dwu bądź 
więcej osób, mającą na celu przedstawienie poglądów na pewien te
mat oraz dążenie do uzgodnienia stanowisk interlokutorów (S k u d r z y - 
k o w a , U r b a n , 2000: 27).

Prymarnym kontekstem językowym dyskusji jest ustna komuni
kacja oficjalna, tak też klasyfikuje ją  M. S a r n o w s k i (1999: 22-24), sytu
ując ją w grupie obejmującej gatunki dialogu informacyjnego. Dysku
sja przynależy prymarnie do stylu naukowego, toteż jest typem roz
mowy o dużym stopniu zdyscyplinowania i uporządkowania. W dzia
łalności badawczej i naukowej najczęściej ktoś kieruje dyskusją i czyn
nik ten ma największy wpływ na stopień organizacji tekstu (por. S a r 
n o w s k i, 1999: 24). W dyskusji pierwotnej funkcję ramy pełnią formuły



grzecznościowe występujące jako delimitatory początku i końca ( P ię t 
r o w a , 1992:108).

Z punktu widzenia genologii lingwistycznej dyskusja na forum 
internetowym stanowi przykład gatunku wtórnego. Według Michała 
B a c h t in a  (1986: 350-351) wtórne gatunki mowy (zaliczał tu zarówno 
teksty artystyczne, jak i gatunki urzędowe) w procesie powstawania 
absorbują gatunki pierwotne, wykształcone w bezpośrednim języko
wym porozumiewaniu się i przekształcają je. Gatunki prymarne wcho
dzące w skład gatunków złożonych ulegają modyfikacji, zmieniają się 
ich cele komunikacyjne i środki wyrażania.

W przypadku dyskusji możemy mówić o przeniesieniu gatunku 
w nowy kontekst życiowy2, zamienia się bowiem typ kontaktu: z bez
pośredniego, „twarzą w twarz” -  właściwego dyskusji pierwotnej, mó
wionej — na pośredni; zmianie ulega również substancja: tekst mówiony 
zastąpiony zostaje przez formę pisaną3. Specyficzne cechy komunika
cji internetowej zmieniają jednak nie tylko formę prowadzenia dys
kusji. Wydaje się, że zmianie ulegają również intencje dyskutantów: 
pragną oni jedynie wyrazić swoje opinie i spowodować modyfikację 
opinii interlokutorów, raczej nie dążą do osiągnięcia konsensusu.

Zachętą do wyrażania opinii w czasopismach elektronicznych są 
umieszczone pod artykułami linki typu: Dodaj swoją opinię lub Pody
skutuj na forum C,Gazeta Wyborcza”) Dodaj swoją opinię (Wirtualna 
Polska), Napisz, co sądzisz („Superexpress”), Forum  C,Wprost”), Po
dyskutuj o tym artykule („Polityka”). Najczęściej dyskusję rozpoczy
nają czytelnicy -  jeden z nich tworzy nowy wątek, aby skomentować 
artykuł, np.:

2 Kontekst życiowy gatunku jest pojęciem stosowanym w badaniach niemieckiej kry
tyki form. Oznacza typowe okoliczności użycia gatunku wraz z ewentualnymi powiąza
niami instytucjonalnymi. Według przedstawicieli krytyki form właściwe określenie kon
tekstu życiowego (niem. S iłz im  Leben) stałych form występujących w B ib lii warunkuje 
poprawne ich zinterpretowanie (L o h fink , 1987:25—40). W  badaniach tych zwraca się także 
uwagę na konsekwencje zmiany kontekstu życiowego. Przykładem mogą tu być zmiany 
związane z przeobrażeniem instytucji, w ramach której funkcjonował dany gatunek. 
Przeobrażenia dokonujące się w instytucji prowadzą do pojawienia się zmian w samym 
gatunku wypowiedzi (np. zmiana funkcji hymnu, pierwotnie śpiewanego tylko w świą
tyni, wywołana przez przeniesienie tego gatunku w nowy, świecki kontekst życiowy).

3 W  przypadku innych gatunków mowy zmiana kontekstu życiowego powoduje m.in. 
modyfikację celu komunikacyjnego nadawcy, np. zmianę intencji rozmowy w reklamie 
(W yrw as, 2003a), włączenie dodatkowego (perswazyjnego) celu komunikacyjnego, por. 
uwagi o intencji opowiadania w reklamie (W yrw as, 2003b, [w druku]), wzbogacenie 
wzorca tekstowego gatunku o nowe elementy w stosunku do formy wyjściowej, czyli 
gatunku pierwotnego, por. opis wzorca tekstowego skargi do instytucji (W yrw as, 2002a: 
82-114) oraz skargi poetyckiej (W yrw as, 2002b: 253-261).



•Z m a r ł  prof. Lech Falandysz
absolwentka 22-02-2003 19:19
Żegnam ze smutkiem. Dziękują. Zachowam we wdzięcznej pamię
ci.

•U s ły s za n e  16 lu teęo  w R a d io  M a ry ja :  M ic h n ik  wyr... 
adres: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl
Gość: kataryna 23-02-2003 19:43
Ręce opadają jak się coś takiego czyta. A  tak przy okazji, ksiądz Ry
dzyk swoją rozgłośnię wraz z przylegtościami zdaje się też buduje 
na zrywie a nie za pieniądze z kieszonkowego.

Dialog internautów na forum może również zostać zainicjowany 
przez redakcję, np.:

C h irac do Polaków : m ilczeć! ( a k tl.) Autor: Wprost
„Stracili dobrą okazję do milczenia” -  skrytykował prezydent Fran
cji Jacques Chirac przyszłych członków Unii Europejskiej, w tym 
Polskę, za poparcie stanowiska USA wobec Iraku.

Ł a p iń sk i odwołany! Autor: Wprost
Jak przewidywano, premier zwrócił się do prezydenta o odwołanie 
ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego i powołanie na to stano
wisko Marka Balickiego.
Wprost Online: Łap ińsk i odwołany!

Rozpoczęcie dyskusji przez redakcję jest zjawiskiem typowym dla 
„Wprost” i nieczęsto stosowanym przez inne periodyki. Wprowadze
nie cytatu pochodzącego z aktualnych wiadomości stanowi istotny 
element delimitacyjny -  delimitator początkowy, sygnalizujący pod
jęcie nowego tematu. Takiemu sposobowi inicjowania wymiany zdań 
odpowiadałaby w komunikacji mówionej wypowiedź osoby prowadzą
cej, która oficjalnie otwiera dyskusję. W nadawanych w telewizji au
dycjach rolę tę odgrywa gospodarz programu, moderator, który zada
je zaproszonym do studia gościom pytania i stara się panować nad 
przebiegiem rozmowy4. Redaktor w  programie publicystycznym „zaj
muje -  z  formalnego punktu widzenia -  pozycję uprzywilejowaną, co w iąże się 

z możliwością zadawania pytań, udzielania głosu i -  co najważniejsze -  w prow a
dzania i zmieniania wątków tematycznych" (B a c h t in , 1986: 390). J a k  jednak

4 Taki typ przebiegu dyskusji nazywany jest konwencjonalnym (J u r a , N y k ie l , Ż ela 
zo , 1997: 386).



pokazują analizy, w dynamicznych fragmentach dyskusji6 uczestnicy 
mogą przestać zwracać uwagę na zabiegi moderatora, a nawet wyłą
czyć go z rozmowy.

W forum internetowym nie ma osoby prowadzącej. Uporządkowa
niu wymiany zdań sprzyja tu konstrukcja elektronicznych wypowie
dzi -  kolejne repliki są dokładnie oznaczone (data, godzina) i ułożone 
chronologicznie w miarę napływu, natomiast w uporządkowaniu
i rozpoznawaniu wątków pomocne jest tytułowanie w rubryce „temat”. 
W dyskusjach „twarzą w twarz” często brakuje uporządkowania, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy dyskusja przebiega wyjątkowo dynamicz
nie, a dyskutujące strony są w stanie wzburzenia.

Uporządkowaniu tekstu dyskusji w Internecie sprzyja również for
ma pisana: dyskutanci nie mają możliwości, aby przerywać sobie na
wzajem wypowiedzi. Pewną namiastkę burzliwej wymiany zdań two
rzą listy, w których nadawca cytuje wcześniejszą wypowiedź, dzieląc 
ją  na mniejsze całostki i replikując na każdy fragment oddzielnie (wy- 
różn. — K.W.), np.:

•Re: A  może bvś się tak 
adres: *.neoplus.adsl.tpnet.p l
Gość: kataryna 24-02-2003 10:01 
Gość portalu: Adam M napisał(a):
>trochę odblokowała i nie pisała ciągle tego co ci sie wydaje, ze jest 
słuszne, albo co w twoim towarzystwie za słuszne uchodzi?> 
Rozum iem , że m am  się doblokow ać i p isa ć o tym co m i się 
słusznym n ie wydaje.
>Bo to żenujące jest.>
N ie  ma przym usu czytania.
>Rydzyk ma prawo widzieć sprawę jak ja  widzi i ma nawet trochę 
racji.>
A  ja  mam praw o widzieć to po  swojemu i o tym napisać. Tak 
trudno Ci się z tym pogodzić?
>Michnik w tym wszystkim jest rzeczywiście najbardziej wygrany
i jescze faktycznie zostaje trochę męczennikiem. Rydzyk nie lubi 
Michnika i ma prawo wyciagac jego sprawy w negatywnym świe
tle. I  od czego ci tu tak rece opadaja tepa babo???>
Tra fiłam  w czuły punkt, że nie możesz powstrzymać się przed  
inw ektyw am i?

6 Fragmenty takie reprezentują drugi typ przebiegu dyskusji nazywany dynamicz
nym, który „charakteryzuje się nagromadzeniem prób przejęcia głosu oraz krótkich, często prze
rywanych [...] wypowiedzi, mniej lub bardziej powiązanych tematycznie" (Jura , N y k ie l , Ż elazo , 
1997: 386).



Próba inscenizacji dynamicznego przebiegu dyskusji nie zawsze 
jednak zostaje zaakceptowana, skoro interlokutor odpowiada:

•Sprawy
adres: *.icpnet.p l
Gość: AdamM 24-02-2003 10:22 
rożne.
(...) Nie tnij tekstu dyskutanta. Jak rozmawiasz w realu to tez prze
rywasz po każdym zdaniu? Masz trudności z koncentracja nad kil
koma zdaniami? Nie pamiętasz o czym pisałem. (...)

Wątki w dyskusji internetowej nie zawsze są podejmowane przez 
innych dyskutantów. Nie powoduje to niezręcznych sytuacji komuni
kacyjnych. Z braku kontaktu „twarzą w twarz” wynika brak presji na 
podtrzymywanie rozmowy oraz brak „grzecznościowego zgrzytu” 
w przypadku zignorowania czyjejś wypowiedzi.

W obrębie dyskusji internetowej, będącej polilogiem, można zauwa
żyć krótkie, dwuelementowe wymiany zdań, realizujące schemat: py
tanie -  odpowiedź, np.:

•Czv weźmie przykład z P iotrow skiego?  
adres: *.olsztyn.cvx.ppp.tpnet.pl
Gość: sanczi 22-02-2003 10:26
Piotrowski kiedyś wziął całą odpowiedzialność na siebie i przesie
dział w pierdlu ładnych parę lat. Czy Rywin będzie równie lojalny 
wobec „grupy trzymającej władzę”, a może w końcu zacznie sypać? 
Co mu się bardziej kałkuluje?
•Re: Czv weźmie przykład z P iotrow skiego?  
adres: *.w arszaw a.cvx.ppp.tpnet.pl 
Gość: Pedro 22-02-2003 16:51
Raczej nie! Wyraźnie dali to do zrozumienia jego pełnomocnicy. 
W ostatnim oświadczeniu wyraźnie zaznaczyli, że Rywin w innych 
okolicznościach bedzie zeznawał. Czyli jeśli „kolesie” nie wybro
nią go przed prokuraturą to wszystko wysypie, jak inaczej to zro
zumieć.

W ramach jednej dyskusji pojawiają się również dłuższe rozmowy 
kilku osób, które koncentrują się na jakimś wątku, często osobistym, 
np.:

•rozmieszylo m n ie :) 
adres: *.wa.bigpond.net.au
Gość: rom



a mnie to tez rozsmieszylo, i przyznam, ze Rywin wzbudza moja sym
patie tym, ze jest przebieglejszy niz Michnik i Rapacyznska razem, 
hehehe
•Re: rozmieszało m nie:) 
adres: * .p iorunek .p l
Gość: Małgorzata 22-02-2003 18:34
Szkoda, ze to Cie smieszy... Mnie chce na przemian chce sie płakać 
i trzęsę sie z wściekłaości po dzisiejszym „wystąpieniu" idioty Ry
wina. Mam do Ciebie pytanie... Czy Twoim zdaniem taka cecha, jak 
przebiegłość bardziej, niż prawdomówność zasługuje na Twe uzna
nie?? Jeśli tak, to jest mi przykro. Tb musi być straszne patrzeć na 
świat takimi oczami. Zawsze jest czas, by przejrzeć...Trzymaj sie! 
•Re: rozm ieszylo m nie:) 
adres: *.gdynia .m m .p l 
Gość: Katarzyna 22-02-2003 21:14 
Gość portalu: Małgorzata napisał(a):
>Szkoda,ze to Cie smieszy (...)>
Małgorzato, znowu sie z Toba zgadzam i jeszcze cos do autora po
przedniej wypowiedzi: Pan Michnik i Pani Rapaczyńska nie mu
sza byc przebiegli, zastanów sie dlaczego Rywin musi.
•Re: rozm ieszylo m nie:) 
adres: *.proxy.aol.com  
Gość: rafal 22-02-2003 23:03 
Gość portalu: Małgorzata napisał(a):
>Szkoda, ze to Cie smieszy (...)>
Gosiu, to jest taki czas i taki kraj w którym przyszło ci zyc. Sa na
rody, które przez wychowanie maja zakodowane uczciwym byc. Wy
chowując dzieci 90% rodzicow w to wierzy. Ale potem to traci cza
sem sens. Sa inne metody i tu nasze pociechy dostaja szkole wycho
wania, która ty nie bylas w stanie im dac.
•Re: rozm ieszylo m n ie :)-do R a fa ła
adres: * .p iorunek .p l
Gość: Małgorzata 22-02-2003 23:13
N ie  byłam w stanie dać dzieciom wychowania, bo ich JESZCZE  
nie mam. Jeśli takowe zrodzę:), zrobię wszystko, by wychowac je zgod
nie z moim własnym sumieniem i wartościami, jakimi są prawda 
i poszanowanie godności. A  co dalej z tym zrobią mając po 18 lat... 
no cóż... Ich wybór. Ja jednak jestem dobrej myśli, (choćby w zakre
sie wychowania swoich dzieci:) POzdrawiam 
•Re: rozm ieszylo m n ie :)-do Ra fa ła  
adres: *.proxy.aol.com  
Gość: rafal 22-02-2003 23:21



Gość portalu: Małgorzata napisał(a):
>NIe byłam w stanie dać dzieciom wychowania, bo ich JESZCZE  
nie mam (...)>
jestes Gośka wspaniała i wierze, ze to zrobisz. Zycze naj naj w re
alizowaniu twoich planów

Internetowy polilog, w którym na jedną opinię nadesłanych zostaje 
nieraz kilkadziesiąt komentarzy, jest mimo wszystko uporządkowa
ny, co stanowi zjawisko typowe dla tego medium. Wymiana poglądów 
przez tak wiele osób byłaby prawdopodobnie niemożliwa w komuni
kacji bezpośredniej, ponieważ zbyt wielka liczba dyskutantów i ich 
opinii mogłaby spowodować chaos komunikacyjny oraz rozbicie spój
ności dyskusji.

W internetowej wymianie poglądów (podobnie jak w dyskusji 
mówionej) zwraca uwagę różna długość replik dyskutantów, odmien
ne są jednak powody występowania wypowiedzi dłuższych bądź krót
szych. W komunikacji internetowej objętość „głosu” w dyskusji uza
leżniona jest jedynie od tego, ile rzeczywiście ma do powiedzenia dys
kutant. W dyskusji „twarzą w twarz” długość wypowiedzi uwarunko
wana bywa także tym, jak bardzo dynamiczny jest przebieg dyskusji, 
a zatem aktywnością innych uczestników, którzy mogą przerywać 
tekst interlokutora. W dyskusji na forum internetowym zdarzają się 
wypowiedzi długie, poruszające wiele wątków i gromadzące przemy
ślenia nadawcy, czasami jednak wypowiedź ogranicza się do tekstu 
umieszczonego w temacie, np.:

•Zapal świeczkę fil 
adres: *.lomianki.sdi.tpnet.pl
Gość: Wlad 22-02-2003 21:34

Jedynym elementem wypowiedzi może stać się także emotikon6, np.: 

d l
adres: 193.0.118.*
Gość: omamiony 22-02-2003 23:58

W analizowanych przeze mnie tekstach interlokutorzy nie stosu
ją  wielu graficznych odpowiedników nastrojów czy uczuć. Oprócz 
„świeczki” pojawiają się jeszcze symbole: mrugnięcia ;-), smutku :-(, 
uśmiechu :-), śmiechu :-)))) oraz „wielkiego śmiechu” :-D. Przyczyną

6 Na temat emotikonów por.: M a lis z e w s k a , 2 0 0 2 .



mniejszej frekwencji emotikonów w dyskusji na forum może być fakt, 
że dyskutanci nie są ograniczeni czasem (jak w przypadku czatu czy 
IRC), nie muszą także zwracać uwagi na objętość komunikatu (jak 
w komunikacji sms-owej).

W ielką zaletą dyskusji prowadzonej w formie pisanej jest to, że 
wątek może zostać podjęty nawet po upływie pewnego czasu, por. np. 
dyskusję, która została wznowiona po kilku godzinach, kiedy osiągnię
to swego rodzaju symetrię wiedzy -  jeden z dyskutantów zapoznał się 
z materiałem polecanym przez interlokutora:

»Korupcja Michnika przy ustawie tytoniowej z 1995 
adres: *.mad.east.verizon.net
Gość: Cien Michnika 27-12-2002 06:50
Michnik niby nie wie, ze ustawa tytoniowa z 1995 roku była przy
gotowywana przez Ph ilip  Morris, skutkiem czego jest fikcja i nie 
chroni nikogo innego niz te firmę. Michnik nie wie również ze prze
targów na polskie fabryki tytoniowe nie było bo P M  dokonał krymni- 
nalej konspiracji. Szczegóły: http://www.leeacv.librarv.ucsf.edu/. 
Natomiast możemy przeczytac często u Michnika jakie to rezultaty 
ochrony zdrowia ma „prof.” Zatonski z Centrum Onkologii (Unia 
Wolności Michnika). Dlaczego Michnik nic nie pisze o oszustwach 
PM? Bo wg w/w dokumentow P M  P M  płaci łapówki za niepisanie, 
albo pisanie fałszu.
•Re: Korupcia Michnika przy ustawie tytoniowej z 1 
adres: *.przemysl.sdi.tpnet.pl
Gość: ciekawy 27-12-2002 07:04
Jak już kogoś publicznie oskarżasz, to przynajmniej podaj konkretny 
link (na wskazanej stronie można znaleźć tysiące tekstów).
•Re: K oru p c ia  M ich n ik a  przy ustawie tytoniowej z 1 
adres: *.m ad.east.verizon.net 
Gość: Cien Michnika 27-12-2002 07:29
Gość portalu: ciekawy napisał(a): >Jak już kogoś publicznie oskar
żasz (...)>
Proszę bardzo. Pismo przewodnie do notatki szefa P M  w Szwajca
rii' do szefa P M  z N Y  City o konspiracji w Połsce : Notatka pracow
nika P M  przyznajaca konspiracje w Połsce (na str. 2 tamże). A  tu
taj sa notatki prawników P M  z firmy prawniczej Shook Hardy 
z Kansas City w USA ze polska ustawa była przez nich przygoto
wywana juz pare lat wcześniej. Jest zresztą taka fikcja, ze brali ja  
za model oszustw w innych krajach. A teraz zerknij na http:// 
www.seim.ęoy.pl/ i odszukaj druk sejmowy z 2000 r numer 2478. 
Na str 151 Zatonski (działacz dyżurny organu pana Michnika

http://www.leeacv.librarv.ucsf.edu/


z Centrum Onkologii w Warszawie) przyznaje sie do przepchania
tej ustawy z Kansas City. Starczy? 1 gdzie byl Michnik przy tamtej
ustawie? Zauważ, ze wyraz manipulacja uzależnieniem palaczy
jest zabroniony w Wybiorczej. Wyrazów Zatonski + Ph ilip  Morris
nigdy nie zobaczysz razem w sieci ani w Wybiorczej. Wiecej:
www.zb.eco.pl/zb/157/papierol.htm
•Re: Korupcja Michnika przy ustawie tytoniowej z 1
adres: proxy /  *.,gorzow.mm.pl
Gość: kichot 27-12-2002 11:17
Przeczytałem wskazane przez ciebie materiały i jednoznacznie 
z nich wynika, ze jestes żałosny. Nie ma tam nigdzie mowy o ża
dnych spiskach a tylko w niektórych, o konsultacjach w sprawie 
polskiej ustawy (co jest zupełnie normalne przy jakimkołwiek ak
cie prawnym regulującym rynek). Jest tez wspomniane o fabryce 
w Turcji, licencji na produkcje papierosow w Czechach itd... N ie
stety przy znajomości angielskiego w tym kraju i skłonnościach do 
teorii spiskowych, tacy nawiedzeni bez problemu znajduja posłuch 
u równie tępych kolejnych nawiedzonych. Szkoda mi tego kraju, ze 
skazany jest na takich ludzi jak ty.

Interesującą kwestią jest spójność tekstu dyskusji. Dyskusjom 
prymarnym, prowadzonym w kontakcie „twarzą w twarz” , spójność 
zapewnia istnienie tych samych interlokutorów, jedność tematu oraz 
spójność strukturalna, przejawiająca się w pewnej liczbie powtórzeń, 
którymi są najczęściej fragmenty wypowiedzi przeciwnika albo para
frazy jego słów. Do spójności internetowej dyskusji przyczynia się du
ża redundancja wypowiedzi ujawniająca się w wielkiej liczbie powtó
rzeń. Powtarzane są fragmenty tekstów lub nawet całe wypowie
dzi uczestników dyskusji, do których odnoszą się opinie interlokuto
rów, co uwarunkowane jest, oczywiście, istnieniem funkcji: „odpowiedz 
cytując” .

W wypowiedziach internetowych dyskutantów -  podobnie jak w dys
kusji „twarzą w twarz” -  uwidaczniają się różne sposoby argumenta
cji. Jednym z nich są argumenty emocjonalne (por. S k u d r z y k o w a , U r b a n , 
2000: 15), do których można zaliczyć ironizowanie oraz wyśmiewanie. 
Dyskutanci tworzą nawet nowe kawały polityczne w celu pozyskania 
życzliwości słuchaczy, np.:

2003-02-22 16:09:49 217.99.218... 
PR ZY C H O D Z I R Y W IN  DO  LE K ZR ZA  Z  P O LS A T E M  W ZE- 
BAZCH, A LEKARZ M O W I AGORA.

Caap

http://www.zb.eco.pl/zb/157/papierol.htm


Częstym zjawiskiem jest także ironiczne przedstawienie faktów 
w celu ukazania absurdalności sytuacji:

•Re: niestev GW .TVN musza jedna zrozumiecINie maia 
adres: *.internetdsl.tpnet.pl
Gość: North*Pole 22-02-2003 12:02 
Gość portalu: Łukasz napisał(a):
>monopolu na prawdę! michnik wienien zrozumieć (nie mowie juz
o Ziobro i innych oszołomach) ze winnym sie bedzie wtedy jak za
padnie PRAW OMOCNY WYROK!!!!!! Taki nie zapadl!!!>
Tak. Monopol na prawdę mają tylko media „publiczne” czyli tele
wizja ręcznie sterowana przez rząd. Tak było w PRL i tak ma być 
po wieki wieków. Przecz z prywatnymi mediami. Upaństwowić je 
wszystkie!!! [dla osób myślących trochę wolniej: to była ironia]

Dyskutanci posługują się również argumentami logicznymi7:

•Re: Wielka szkoda
adres: *.505.15.tuwien.teleweb.at
Gość: § 23-02-2003 07:38 
Gość portalu: maniek napisał(a):
>...każdego to czeka.... i zawsze zal zostaje niezaleznie od tego kim 
był zmarły ... kondolencje rodzinie...>
A po Hitlerze tez zal pozostał?

W internetowej wymianie poglądów, podobnie jak w dyskusji pier
wotnej, często operuje się argumentami opartymi na wiedzy i do
świadczeniu8, powołując się na fakty znane z historii:

Odp.: Chirac do Polaków: milczeć! (aktl.)
IG N A C
Wprost napisał(a):
>„Stracili dobrą okazję do m ilczenia” -  skrytykował prezydent 
Francji Jacques Chirac przyszłych członków Unii Europejskiej, 
w tym Polskę, za poparcie stanowiska USA wobec Iraku.>

7 Argumenty logiczne to „argumenty oparte na logicznym rozumowaniu, czyli odwołujące  

się do logiki jako nauki o zasadach poprawnego myślenia, takiego precyzyjnego i jasnego w yraża
nia myśli, by osiągnąć skuteczność komunikacyjną’  (S kudrzykowa, U rban, 2 0 0 0 : 15 ).

8 Argumenty oparte na wiedzy i doświadczeniu to „wypowiedzi, w których, przekonu
jąc  słuchaczy do naszych racji, odwołujem y się do danych statystycznych, przywołujemy opinie 

innych ludzi, powołujem y się na czyjś autorytet (osoby lub instytucji), przedstawiam y fakty, pod
kreślamy wartość doświadczenia" (S k u d rz y k o w a , U r b a n , 2 0 0 0 : 15 ).



CHCIAŁBYM PR ZYPO M N IC  W SZYSTKIM, ZE  FRANCJA  
ZDRADZIŁA POLSKĘ JU Z  CO N A JM N IE J TR ZY  R AZY  W N IE  
TAK O D LE G ŁE J H IS T O R II N A SZYC H  STO SU N K O W  D W U 
STRONNYCH. JA K  R O W N IZ  WIEMY, Z E  W ID E N T Y C Z N E J  
SYTUACJI W OJNY PREW ENCYJNEJ PRZECIW KO POW STA
JĄCEJ I I I  R ZE SZY  1933R. POW IEDZIAŁA N IE  NASZEJ D ELE 
GACJI DYPLOM ATYCZNEJ WYSLANEY W TE J SPRAWIE DO  
PARYŻA PR ZE Z  MARSZALKA P ILSU D ZK IEG O !!!!!!!! (...)

lub z własnego doświadczenia, np.:

•Re: Papugi Rywina 
adres: *.acn.pl
Gość: bella 22-02-2003 10:53
mec Małecki to buc do kwadratu. Jest opiekunem pierwszego roku 
na aplikacji adwokackiej i z tego co wiem nie pojawiał sie tam od 
października, po czym przyszedł niedawno zeby wszystkich poin
formować jaki jest świetny bo go Rywin zatrudnił. Poza tym kiłka 
dni temu przegrał przed Apelacyjnym, bo bronił jednego z kołesiow 
oskarżonych w sprawie morderstw w Kredyt Banku. Zresztą pan 
mecenas na codzien nie zajmuje sie sprawami karnymi, tyłko pra
cuje w dużej, acz nie pierwszoligowej zagranicznej kancelarii i może 
to skusiło Rywina.

Dyskutanci powołują się również na opublikowane w Internecie 
dokumenty, zamieszczając odpowiednie linki, np.:

•Re: Papugi Rywina 
adres: *.acn.waw.pl
Gość: rozsadek 22-02-2003 11:30 
Gość portalu: bella napisał(a):
>mec Małecki to buc do kwadratu (...)>
Dokładnie, Małecki już próbował robić karierą broniąc morderców 
z Kredyt Banku, którzy dostali dożywocie (wszelkie apelacje od
rzucone). A skąd go Rywin wyciągnął? To kolega jego syna z ja 
kiejś ogranizacji przedsiębiorców. Piękna lista znajduje się tutaj: 
www.rm D.D l/czlonkow ie.htm l -  sylwetka Małeckiego też.

•Re: I  co Was wszystkich tak podnieca 
adres: *.internetdsl.tpnet.pl
Gość: North*Połe 22-02-2003 16:37 
Gość portalu: stary napisał(a):

http://www.rmD.Dl/czlonkowie.html


> 0 j jak żałosne są niektóre prezentowane tu wypowiedzi.>
Twoja niestety jest jedna z mniej trzymających się faktów :-( 
>Eksperci z całym szacunkiem okazali się do niczego.>
Po pierwsze nie ma w Polsce prawa do całkowitej odmowy zeznań 
(o czym na komisji mówiono długo i wielokrotnie), a poza tym Na
łęcz pouczył Rywina o jego prawach. W umieszczonym na stro
nie Wyborczej stenogramie pouczenie o prawach jest na stronie 5 
a oświadczenie Rywina dopiero mna 10! Musiałeś niestety przespać 
dużą część tych obrad ;-)
Pouczenie Rywina o prawie do nieudzielania odpowiedzi: 
wwwl.gazeta.pl/krai /1.42984.1338573.html?as=5&ias=30 
Początek oświadczenia Rywina:
wwwl.pazeta.pl/krai /1.42984.1338573.html?as=10&ias=30 
Resztę Twej wypowiedzi pomijam bo jest ona oparta na wyjaśnio
nym powyżej nieporozumieniu.

W dyskusji internetowej jako metoda argumentacji często stoso
wana jest metoda argumentum ad hominem -  na potwierdzenie sta
nowiska używa się racji przeciwnika9 (K o r o lk o , 1998: 98), np.:

•Nazywało się n ie  G U K P iW  ale G U K P P iW  
adres: cen trum :* / *.krakow .cvx.ppp.tpnet.p l
Gość: Doktor_Hiszpan 30-12-2002 12:58
Ale z nienawiści zjadły Ci się literki. Albo z niewiedzy. Zaś je ś li 
Ci się GW  nie podoba, to co Ty tu robisz?

•Re: Poz iom  bez kom entarza  
adres: *.katow ice.cvx.ppp.tpnet.p l
Gość: hepik 23-02-2003 07:55
Jeśli Ty jesteś adwokatem to ja  królem Bahrajnu. Zarzucasz brak 
poziomu, zwykły kmiotek z ludu niewinną opinią wyprowadza Cię 
z równowagi i już straszysz go Rawiczem, druciarzem , nogą  
od stołka  w odbycie? Ty, członek pa lestry? Jeśli jesteś ana- 
prawdę adwokatem to nie powierzyjbym Tobie obrony nawet w spra
wie kradzieży kury przezemnie, bo dostałbym dożywocie. (...)

W  przypadku tematów wzbudzających kontrowersje i szczególnie 
burzliwe dyskusje zaobserwować można większą częstotliwość argu
mentów ad ignorantiam. Chwyt ten polega na uwydatnieniu ignorancji

9 Ten typ argumentu omawia również A. S chopenhauer (2002: 78).



oponenta przez sformułowanie typu: Czy potrafisz udowodnić...? (wo
bec tego musisz uznać, że...) (K o r o l k o , 1998: 98), por.:

•Re: Rapaczyńska i M ichnik  -  N IE W IN N I  
adres: *.wejherowo.sdi.tpnet.pl
Gość: Shemesh 22-02-2003 13:50
A skąd wiesz? Masz jakieś dowody? Ta sprawa może być bardziej 
zakręcona niż nam wszystkim się wydaje...

Metoda ta w połączeniu z ironizowaniem może wspomagać ośmie
szanie przeciwnika, a dyskutantowi pomaga zyskać przychylność roz
bawionych słuchaczy, np.:

•Re: Dzień Rywina
adres: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
Gość: kataryna 22-02-2003 17:33 
Gość portalu: Nef napisał(a):
>frakgmentaryczne zapisy na kasecie wcale nie oddaja treści, sen
su i znaczenia całego nagrania.<
Rozumiem, że posiadasz niedostępną zwykłym śmiertelnikom wie
dzę na temat „treści, sensu i znaczenia całego nagrania”. Może ze
chcesz się nią podzielić?

•Re: Rapaczyńska i M ichnik do więzienia!!! 
adres: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
Gość: kataryna 22-02-2003 17:15 
Gość portalu: Tommy_Lew napisał(a):
>myślę, ze to lew mówi prawdę a tak naprawdę przestępstwo po
pełnili Michnik i Rapaczyńska a Lew to kozioł ofiarny ich podłej
gry! (...)>
Oczywiście, że winni są Michnik z Rapaczyńską. W nagraniu roz
mowy wyraźnie słychać przeładowywanie magazynka pisołetu, któ
ry Rywin miał przystawiony do głowy jak mówił to co mówił. Tb podłe 
knowania znanych ze swojej przestępczej działalności ludzi Wybor
czej, która nie wiedzieć czemu uwzięła się na Lwa Rywina. Rywin 
padł ofiarą spisku, tylko przez grzeczność nie wyparł się wszyst
kiego w gabinecie premiera i tytko dla towarzystwa podawał tam 
nazwisko Kwiatkowskiego. A  teraz tylko przez nieśmiałość 
i dbałość o dramaturgię widowiska telewizyjnego nie robi nic, żeby 
swoją niewinność udowodnić.

5 Dialog...



Internauci chętnie stosują argumentum ad personam (argument 
adresowany do osoby, argument natury osobistej10), chwyt polegający 
na ośmieszaniu przeciwnika przed słuchaczami przez wykpienie lub 
wytknięcie ośmieszających wad (K o r o lk o , 1998: 98), por.:

Odp.: Odp.: C h irac do Polaków : m ilczeć! ( ak tl.)
smoki
Kochany Horacy, urodziłem się za granica, ale nie straciłem ducha 
polskości i zasad polskiej pisowni. Nie tylko ortografia u ciebie szwan
kuje (samobujca, imperjalizm), „wszczegolnosci” -  to i gramatyka 
i ortografia, ale przede wszystkim mózgownica. Interesy Francji 
i Rosji w sprawie ropy irackiej różnią się tym od amerykańskich, 
że w wypadku rozwiązania problemu irackiego droga wojenną ame
rykanie zastąpią żabojadów w czerpaniu korzyści z irackiej ropy. (...)

Odp.: Odp.: Odp.: C h irac do Polaków : m ilczeć! (a k tl.) 
horacy
Smoki czy jak cie tam zwal jak sie zwracasz do mnie w tej materi 
to przynajmniej sobie jarmulke zciagnij, bo może mnie ponieść, po 
tym co piszesz wnioskuje ze jestses ŻYD EM ! czyli bakteria...Moja 
pisownia to moja sprawa a jeśli cie boli to ze za twoimi braćmi nie 
przepadam to nie czepiaj sie detali typu ortografia i typos bo to nie 
dyktndo a i ty na intelektualiste nie brzmisz. Odnośnie ropy i tych 
pseldo korzyści czerpanych przez Francje kraj wysokocywilizowa- 
ny w przciwienstwie do Izraeła, to oczewiscie przesadzona propa
ganda żydowska rozsiewana przez amerykańskie madia twoich 
ickowatych braci krwiopijcow. (...)

* Dvspozvcvjnosc 
adres: *.idea .p l
Gość: zyczliwy 23-02-2003 13:17
Gość portalu: deLUC napisał(a): <Wiełki człowiek? Wielki człowiek, 
to ten co dzieci swoje potrafi pozadnie wychowac i przezyc życie 
uczciwie. Natomiast uczciwosc...>
Porządnie to Ty sie naucz naszej ortografii apołogeto „czerownych” 
dyspozycyjnych w 100% prawników jak Kalisz i innych mu podob
nych. Na więcej szkoda słów.

10 O argumencie natury osobistej tak pisał A. S chopenhauer (2002: 108):.[...] przy 
ataku osobistym odchodzi się całkowicie od przedmiotu i natarcie kieruje się na osobę przeciwnika, 
postępuje s ię w  sposób krzywdzący, złośliwy, obraźliwy, grubiański".



W dyskusjach internetowych prawdopodobnie można spotkać się 
także z argumentami odwołującymi się do tłumu11 czy do próżności 
słuchaczy12, jednak w zebranym materiale nie znalazłam odpowied
nich przykładów.

Brak kontaktu „twarzą w twarz” w dyskusji internetowej niesie 
ze sobą różne konsekwencje. Jedną z najbardziej widocznych jest duże 
„rozluźnienie obyczajów”, którym można tłumaczyć zastosowanie ar
gumentu odwołującego się do „kija” (argumentum ad baculinum), po
legającego na groźbie użycia siły fizycznej (K o r o lk o , 1998: 98):

•Re: Prymas o Unii. R ad iu  M ary i a i sprawie abp Pae  
adres: 152.19.37.*
Gość: Pantera 03-01-2003 01:11
Słuchacz Na razie to Ty pierdolisz bez ładu i składu. Poza tym je- 
stes moronem. Bez pozdrowień.
PS. Mozę cie kiedyś przydybie w m oich  oko licach .

„Rozluźnienie obyczajów” przejawia się także w większej niż w bez
pośredniej komunikacji liczbie wypowiedzi obrażających interlokuto
rów. Obelgi i odpowiedzi na nie wykorzystują zarówno słownictwo 
kulturalne, jak i wulgarne:

•Re: Ustawa za łapów kę<br>czvli przychodzi R  
adres: *.d fa it-m aeci.gc.ca
Gość: Misiek 27-12-2002 07:51
Rywin, Miłłer i całe SLD jest be... Kochana, cacana, uczciwa ,Ągor- 
ka” aż się trzęsie z oburzenia. Oj, cwaniaczki, cwaniaczki, żydow
skie łebki nie od parady...
•Misiek, ty masz we łbie kisiel 
adres: *.ka lisz.m m .pl 
Gość: Adaś 27-12-2002 16:38
Gość portału: Misiek napisał(a): >cwaniaczki, żydowskie łebki nie 
od parady (...)>
Nie dziw się. Przy tobie każdy wygłąda na myśłicieła.

11 Argumentum ad populum  odwołuje się do instynktów grupowych słuchaczy, ich 
dumy czy egoizmu, aby uzyskać potwierdzenie lub odrzucenie jakiegoś poglądu (K orol
ko, 1998: 99).

12 Argumentum ad vanitatem odwołuje się do próżności odbiorców, najczęściej za 
pomocą wyrafinowanych zestawień i porównań w sferze ambicjonalnej, egotycznej (K o
rolko , 1998: 99).



•  Czy wy kreujecie noweeo świeteeo?! 
adres: *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl
Gość: Pndzelek 23-02-2003 11:54
Czy wy kreujecie nowego świętego?! Chyba nie znaleźliście sobie naj
lepszego obiektu. Falandysz jaki był każdy chyba jeszcze pamięta. 
Lubił sobie pobiegać na gwizdek Wiełkiego Prostaka ze Stoczni, po- 
udowadniać na życzenie tego ćwoka co ten sobie życzył... Wielki czło
wiek nie biega w uprzęży chama... no ałe Falandi wielki nie był, 
więc nie wypisujcie BZDUR...
•Re: Czy wy kreu jecie  nowego świętego?! 
absolwentka 23-02-2003 12:34
Świętych się nie kreuje. Czy znałeś pana profesora? Zamieniłeś cho
ciaż słowo z nim? Nie sądzę. Więc nic o nim nie wiesz. Poza Twoją 
interpretacją jego fragmentu życia zawodowego. Więc nie wchodź 
do tego wątku i go nie pługaw. Swoje frustracje uskuteczniaj tam, 
gdzie twoje miejsce. Żegnam. Wypad z wątku, który założyłam.

Wulgaryzmów13 zwykle nie zapisuje się w całości, lecz stosuje skró
ty z gwiazdkami zamiast liter, niekiedy litery w tych wyrazach zmie
niane są na inne, por.:

•Spraw y  
adres: *.icpnet.p l
Gość: AdamM 24-02-2003 10:22
(...) No to badz naprawdę madra i nie p ie r***  jak łiceałistka (...)

•Re: P ro tes t sympatyków R ad ia  M aryja
telew izia.trw am  13-12-2002 19:38
Coś się qrwa nie podoba, komuchu dzebany

Dyskutanci często obrażają innych internautów. Używają słów takich 
jak baran, głupek, dębił, palant, dureń itp., powszechnie uznawanych 
za obelżywe. Tylko rozmówcy, między którymi istnieje odległość prze
strzenna, mogą śmiało używać tego typu wyrazów, nie narażając się na 
uczestnictwo w bójce. W takich przypadkach dyskusja może przerodzić 
się w kłótnię, a zatem stać się gatunkiem o charakterze destrukcyjnym, 
gatunkiem niefortunnym, w którym interlokutorzy nie są w stanie 
osiągnąć celu illokucyjnego14 (por. B ił a ś , S u jk o w s k a -S o b is z , 2003).

13 N a  temat wulgaryzmów w komunikacji internetowej wypowiadał się m.in. 
V. PatrAś (2002: 177-180).

14 Cel illokucyjny kłótni -  według A. W ierzbickiej (1983: 131) -  jest następujący: 
„mówię to, co chcę, żebyś powiedział, że mówiłeś źle”.



Goście internetowych forów jednak nie zawsze się kłócą. Niekie
dy nawet stosują formy grzecznościowe, takie jak: d rog i kolego, sz. p. 
kataryno, kochany horacy; na końcu wypowiedzi dodają czasem: po
zdrawiam, pozdrówka lub skrótowe pzdr, z rzadka żegnam. Stosowa
nie pseudonimów (nicków) zaciera informacje o wieku i płci interlo
kutorów, dyskutanci zwracają się do siebie zatem w 2. os. lp. W ich 
wypowiedziach widoczny jest mniejszy dystans niż w wypowiedziach 
uczestników dyskusji telewizyjnej.

Śmiałość dyskutantów wynika z braku obaw o karę. Kary jednak 
istnieją nawet w Internecie, np. w komunikacji synchronicznej (IRC) 
nieprzestrzeganie „netykiety” naraża użytkownika na usunięcie z ka
nału lub zablokowanie wejścia na kanał. Głos w dyskusji na forum 
internetowym może zostać usunięty, jeżeli jego autor dopuszcza się 
łamania norm prawnych lub wewnętrznych regulaminów. Zawsze jed
nak pozostaje jakiś ślad po tej wiadomości:

adres: *.zgorzelec.sd i.tpnet.p l
Gość: leo 22-02-2003 10:31
Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa łub re
gulaminu.

Wyjątkowo trudne do zaakceptowania lub bezsensowne opinie wy
głaszane przez internautów skłaniają niektórych do wysuwania propo
zycji, by dyskusję zakończyć. Czasem dyskutanci stwierdzają że wobec 
niskiej jakości argumentów przeciwnika dalsza dyskusja nie ma sensu:

•Re:
adres: *.centrum e.krakow .pl / 192.168.1.*
Gość: gohha 22-02-2003 21:29
Gość portalu: deLUC napisał(a): <Wielki człowiek? Wielki człowiek, 
to ten co dzieci swoje potrafi pozadnie wychowac i przezyc życie ucz
ciwie. Natomiast uczciwosc pana F. to cos bardzo dyskusyjnego...> 
Dajże człowieku spokój myśłę, że szkoda nawet czasu na polemikę. 
Dobranoc.

•Re: niestey GW .TYN musza iedna zrozum ieclN ie  m aia  
adres: *.chorzow -srodm iescie.sd i.tpnet.p l
Gość: eu 22-02-2003 20:49
Piszesz takie bzdety że jak się to czyta to się na wymioty zbiera 
i szkoda czasu na komentaż może jak dorośniesz to zrozumiesz o co 
chodzi



Oficjalne zakończenie dyskusji internetowej w zasadzie nie istnieje. 
Kiedy dyskutantom wyczerpują się argumenty lub dany temat prze
staje ich interesować, po prostu porzucają forum i (być może) komen
tują inny artykuł. Zakończenie zażartej i nieraz wulgarnej, pełnej obelg 
dyskusji toczącej się przez kilka dni między dwoma internautami może 
się okazać nadzwyczaj kulturalne:

•Re: Prymas o Unii. Radiu Maryja i sprawie abp Pae
tytt 31-01-2003 16:52
A jednak mylisz się i tym razem. Nie odpisałem na twoje posty bo
nie mam sił. Dziękuję za dyskusję.

Takie przypadki są jednak rzadko spotykane. Dyskusja na forum 
internetowym tym się różni od dyskusji „idealnej”, że nie kończy jej 
ustalenie wspólnych poglądów na dany temat. Nie wiadomo nawet, 
czy dyskutanci (współ)tworzący ten gatunek mają na uwadze zasad
niczy cel dyskusji, jakim powinno być osiągnięcie pewnego konsen
susu (pokazuje to eksplikacja Wierzbickiej).

Za istotne cechy dyskusji, dzięki którym spełnia ona swe zadanie, 
uznaje się: skuteczność argumentacji, uczciwość, kulturę zachowania 
i kulturę słowa ( S k u d r z y k o w a , U r b a n , 2000: 27). Aleksander W il k o ń  

(2002: 232, 235) zalicza dyskusję do gatunków mowy starannej, kultu
ralnej. Wymienia następujące jej cechy: panowanie nad emocjami, 
zachowanie tolerancji, istnienie czynnika współpartnerstwa, tenden
cja do przekonania rozmówcy. Wydaje się, że dyskusja na interneto
wym forum rzadko ma niniejsze cechy i rzadko spełnia określone 
warunki. Czy zatem zawsze można ją  nazwać dyskusją? Czy każde 
forum dyskusyjne zasługuje na swoją nazwę?
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Katarzyna Wyrwas

A few remarks on discussion in the Internet 

S u m m a r y

The article discusses the most important features of a discussion in the Internet. 
The author recognizes this type of opinion exchange as a derivative type in terms of 
a ‘face to face’ discussion and presents the ways of initiation, internal order, factors 
that assure the cohesion of discussion, ways of argumentation, and some of the featu
res of the language of debaters.



Katarzyna Wyrwas

Quelques remarques sur la discussion sur le forum d’Internet

R e s u m e

L’ärticle est une analyse des traits caracteristiques pour la discussion menee sur 
le forum d’Internet. L’auteur trouve ce modele d’echange d’arguments comme seconda- 
ire par rapport ä une discussion tenue “face ä face”. Elle presente, entre autre, des faęons 
de l’initier, soil ordre interieur, des facteurs garantissant la coherence du debat, des 
types d’argumentation et certaines particularity du langage des interlocuteurs.



Radio i telewizja





Paweł Nowak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Lublin

Metajęzyk dialogów radiowych 
w dyżurach prezenterskich

Definicja d i a l o gu ,  podobnie jak i wielu innych kluczowych zja
wisk z pogranicza językoznawstwa i teorii literatury, np. gatunku, 
tekstu, jest formułowana przez badaczy od wieków, ale wciąż wyma
ga doprecyzowywania i dookreślania (W a r c h a l a , 1991: 7-10). Jedną 
z przyczyn „nieostrości” tego pojęcia jest rozwój i przeobrażenia istnie
jących oraz pojawianie się nowych środków i sposobów komunikacji, 
wśród których dominującą rolę odgrywają od kilkunastu lat media 
elektroniczne.

Specyfika dialogu w mediach, wynikająca chociażby z pośrednie
go charakteru przebiegającej w nich komunikacji oraz obecności od- 
biorcy-obserwatora / świadka, spowodowała w latach siedemdziesią- 
tych-osiemdziesiątych XX wieku kryzys i degenerację dialogiczności 
w komunikacji masowej. Odnoszące się do audycji radiowych i tele
wizyjnych wyrażenia i określenia z języka potocznego: gadające gło
wy, monologować, nudzić, smęcić, zawierające zdecydowanie negatyw
ne wartościowanie przeprowadzanych w mediach rozmów i dyskusji, 
stały się powszechną oceną nieskuteczności i niefortunności tego typu 
komunikacji. Głównej przyczyny „niewypałów komunikacyjnych” upa
trywano zaś w jednostronności i akcyjności realizowanego w mediach 
modelu komunikacji: „Na ogół do właściwości komunikowania masowego zali
cza się także jednokierunkowość i niesymetryczność przekazu -  z jednego cen
trum do wielu odbiorców. Z  oczywistych powodów podział ról jest nieodwracalny, co 

zasadniczo różni przekaz masowy od wszelkich form dialogu. Na tej podstawie media 

komunikowania masowego są uznawane niekiedy za groźbę dla rozwoju społeczeń



stwa i kultury, gdyż ogran iczają a nie zwielokrotniają możliwość prawdziwie spo

łecznego komunikowania” (G o b a n -K l a s , 1999:111).
Odwołujący się do amerykańskich prac z lat siedemdziesiątych 

(m.in. J. Merilla, R. Lowensteina, Ch. Wrigtha) nieinterakcyjny ogląd 
komunikacji masowej podważa w zasadzie możliwość realizacji form 
dialogowych w środkach masowego przekazu. Jednak pomimo tych 
opinii od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce „uwolnienie me
diów” spowodowało, iż jednym z przejawów „wojny o eter” pomiędzy 
stacjami radiowymi stało się pozorowanie i naśladowanie komunika
cji bezpośredniej i interpersonalnej, a co za tym idzie -  wprowadze
nie form i struktur dialogicznych.

Artykuł ten jest próbą ukazania mechanizmów i środków metako- 
munikacyjnych, kontrolujących przebieg rozmów i kod (W a r c h a la , 
1991: 109-114) oraz wskazujących i nazywających proces komuniko
wania w jednym z rodzajów audycji radiowych -  dyżurze prezenter- 
skim. Materiał badawczy stanowią nagrania audycji z lat 2000-20021.

Podkreślanie świadomości uczestnictwa w dialogu

W dyżurach prezenterskich, które w różnych rozgłośniach radio
wych trwają od 2 do 5 godzin, gros czasu antenowego wypełniają wy
powiedzi, których podstawową funkcją jest zwrócenie uwagi odbior
cy na sam akt komunikacji, utwierdzanie go w przekonaniu, że wypo
wiedzi prowadzącego są elementami interaktywnego dialogu, a nie 
jednostronnymi tekstami, które mogą być tylko biernie poznawane 
przez słuchacza.

(lyUmówmy się, że ten numer konta podam za trzy minuty, dobrze?
(2) Choć trudno w to uwierzyć, na jednym z katowickich osiedli trzeba 

będzie płacić za wożenie windą. TU, uwaga. Psa. Tb nie są żarty.
(3) Czy Państwa zdaniem to dobry pomysł? Kwadrans po godzi

nie 17.

1 Nagrania dokonane zostały przez członków grantu KBN Przemoc w języku me
diów, realizowanego przez pracowników i doktorantów Instytutu Filologii Polskiej 
UM CS w Lublinie pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Tokarskiego.



(4) Dodam, Proszę Państwa, bo obiecałem coś przed 17. Mówiłem
o biletach, że w ramach akcji zbierania funduszy na rzecz powo
dzian Polskie Linie Lotnicze LO T  przekazały nam 5 biletów lot
niczych w europejskiej siatce połączeń. To jest dar na prowa
dzoną przez program I I I  akcję zbierania, aukcję, pieniędzy na 
rzecz gminy Kunów.

(5) Słyszeliśmy w prognozie pogody. Dzisiaj upał w całym kraju. 
Jutro też nie będzie aż tak źle, nad morzem także gorąco, a księ
ża i zakonnicy mają na plaży problem.

(6) Proszę się przygotować, bo to będzie tajna wiadomość. ELO  w po
południowej Zapraszamy do trójki i Secret Message.

(7) Miałem ważną sprawę do Państwa..., a taka ona jest. Chodzi 
oczywiście o konkurs Trójki i firmy Statoil.

Czasownik umówmy się (w przykładzie 1.) z perspektywy teorii 
aktów mowy wprowadza intencję propozycji, która wymaga zaakcep
towania przez odbiorcę. Przynajmniej formalnie daje możliwość od
rzucenia, niezgody ze strony słuchacza. Umieszczone na końcu tej 
wypowiedzi pytanie dodane: dobrze? wskazuje na obligatoryjną potrze
bę potwierdzenia, jest rodzajem asekuracji komunikacyjnej. Oferu
je ono możliwość niepodjęcia działania ze strony nadawcy w przypad
ku milczenia lub odmowy ze strony odbiorcy ( I v y , B a c k l u n d , 2000: 
289-304). Zarówno ten predykat czasownikowy, jak i element wzmac
niający propozycję są w przypadku komunikacji masowej intencjonal
nie zafałszowane, nie są bowiem dyrektywami, a jedynie pośrednimi, 
ukrytymi asercjami, których użycie w takiej właśnie formie tłumaczy 
jedynie pragnienie wprowadzenia oznak dialogiczności do jednostron
nego porozumiewania się na antenie.

Analogiczny charakter ma zdanie pytające z przykładu 3. Forma 
pytania o rozstrzygnięcie po raz kolejny sprawia wrażenie możliwo
ści nie tylko udziału w komunikacji, ale także wpływania przez słu
chacza na rzeczywistość. O interakcyjnym charakterze tej wypowie
dzi świadczy także obecność wyrażenia Państwa zdaniem, które 
wzmacnia oczekiwanie na reakcję werbalną (replikę) odbiorcy. Jest 
to rzeczywiste zaproszenie do dialogu, z jedną fałszywą przesłanką -  
odbiorca może / powinien wypowiedzieć się na dany temat, ale jego 
osąd rzeczywistości nie wpłynie na bieg zdarzeń. Pozostałe przytoczone 
wypowiedzi mają charakter regulujący -  kontrolują przebieg komu
nikacji, tworząc wrażenie spójności, całościowego zdarzenia komuni
kacyjnego. Ich pojawienie się w wypowiedziach ma na celu aktywi
zowanie słuchaczy, „podgrzanie” kanału komunikacyjnego, wytworze
nie wrażenia bezpośredniości komunikacji ze wspólnym „tu i teraz”.



W  tej przede wszystkim funkcji użyty został zarówno wyraz uwaga 
(w przykładzie 2.), jak i zdanie Proszę się przygotować, bo to będzie tajna 
wiadomość (w przykładzie 6.). Dodatkowa wartość pragmatyczna 
wprowadzona do tych wypowiedzi wynika ze znaczenia tekstowego. 
Uwaga wnosi informację o absurdalności, niecodzienności zaistnia
łej sytuacji, ocenia ją  negatywnie i potęguje zaskoczenie nadawcy, które 
powinien podzielać odbiorca. Obecność zdania „o komunikacji” w przy
kładzie 6. wynika zaś z tego, co zostanie wypowiedziane i zaprezen
towane później. Dążenie ze strony nadawcy do zaciekawienia, rozba
wienia odbiorcy, które stało się jednym z podstawowych celów współ
czesnych, nowych mediów, jest powodem zastosowania przez nadaw
cę gry językowej. Polskie tłumaczenie tytułu piosenki Tajna wiado
mość, która ma być za chwilę zaprezentowana słuchaczom, pozwala 
dziennikarzowi wykorzystać w pozorowanym dialogu elementy sytu
acji komunikacyjnej i replik zaczerpniętych z konwersacji szpiegow
skiej, języków tajnych.

W inny sposób uporządkowanie porozumiewania się sugerują okre
ślenia metajęzykowe (a może lepiej: metakomunikacyjne) z przykła
dów 4., 5. i 7.: Dodam, Proszę Państwa, bo obiecałem coś przed 17; Sły
szeliśmy w prognozie pogody, Miałem ważną sprawę do Państwa..., 
a taka ona jest. Skoro dyżur prezenterski jest całościowym zdarzeniem 
komunikacyjnym, ma ciągły charakter, został już otwarty, ale nie na
stąpił jego koniec, wszystko, co zostało powiedziane wcześniej, znaj
duje się w pamięci krótkotrwałej odbiorców i jest łatwe do odtworze
nia. Prawidłowe uczestnictwo w dialogu wymaga zresztą pamiętania 
wszystkich replik i odnoszenia się do nich w kolejnych fazach komu
nikacji. Pozory interpersonalności upoważniają więc prowadzącego 
do wskazywania na wcześniejsze zdarzenia komunikacyjne2. Przyto
czone wypowiedzi mają nikłe znaczenie w kategoriach poznawczych, 
intelektualnych, ale są niewątpliwie istotne dla poprawy kontaktu 
z odbiorcami.

2 Dla dialogiczności nowych mediów istotne jest właśnie to, że nadawca pokazuje 
w sposób metakomunikacyjny obecność konwersacji, a nie mówi o samych wydarzeniach. 
Przykład 4. byłby nawet bardziej informacyjny bez zdania o akcie porozumiewania się, 
ale nie zgadzałoby się to z koncepcją nowych ról uczestników komunikacji masowej 
w dobie interaktywności mediów.



Nakłanianie do uczestnictwa w dialogu medialnym

Komunikacja akcyjna -  charakterystyczna dla mediów wcześniej
szych dziesięcioleci -  była nastawiona na przekazywanie wiedzy
0 świecie, poszerzanie kompetencji encyklopedycznej i kulturowej od
biorców. W nowych mediach obok obecnej wciąż funkcji poznawczej 
najistotniejsza wydaje się funkcja fatyczna. Rozmowy ze słuchaczami, 
nakłanianie odbiorców do ich inicjowania i prowadzenia przez nadaw
cę są niezbędnym składnikiem każdego dyżuru prezenterskiego:

(8) Popołudniowy program Zapraszamy do Trójki. To Vaya Con 
Dijos. Wciąż czekamy na Państwa telefony -  Kubek dla powo
dzian.

(9) Można do nas zadzwonić w sprawie kubeczka dla powodzian: 
645 22 33, 645 23 45, kierunkowy 0 2 2 -  Dariusz Pieróg czeka.

(10) Dariusz Pieróg przy telefonach: 645 22 33, 645 23 45, kierunko
wy 0 22.

(11) Panie Darku! Czy dzwoni społeczeństwo w sprawie biletów. 
5 biletów proszą Państwa P L L  LOT. 1000 złotych kosztuje je 
den bilet. W tej sprawie należy w tej chwili do nas zadzwonić 
645-22-33; 645-23-45, kierunkowy 0-22. Dodam, że są to połą
czenia tam i z powrotem na dowolnie wybranej trasie. W związ
ku z tym ta cena jest bardzo atrakcyjna.

Przykłady ilustrujące prezentowane zjawisko można by mnożyć. 
Przytoczone pochodzą z jednej godziny audycji Zapraszamy do Trój
ki z 2 sierpnia 2001 roku. Przez wybrane 60 minut pojawiło się ich 
zresztą znacznie więcej, ale przywołane tu wypowiedzi ilustrują głów
ne tendencje w sposobie nakłaniania do dialogu w komunikacji me
dialnej.

Fraza: Wciąż czekamy na Państwa telefony jest wyrażoną przez 
asercję zachętą do komunikacji, wzmocnioną przez wyraz wciąż. Dzię
ki temu operatorowi nadawca podkreśla gotowość, a nawet koniecz
ność porozumiewania się ze słuchaczami. Tego typu wypowiedź su
geruje, iż brak reakcji (telefonów) będzie dla dziennikarza przykry
1 odczyta go jako świadectwo zaniechania dialogu, braku woli komu
nikowania się ze strony odbiorców3. Trudno określić tę frazę jako bez

3 O znaczeniu innych operatorów (zwłaszcza operatorów metatekstowych) pisze 
w swej pracy Justyna W in iarska  (2001).



pośredni akt zaproszenia, nakłaniania, ale intencja chęci porozumie
wania się ze słuchaczami jest tu bardziej ujawniona niż w pozostałych 
trzech przykładach, ponieważ semantyka czasownika czekamy oraz 
wzmocnienie operatorem wciąż dostatecznie bezpośrednio wskazują 
na cel wypowiedzi.

Można do nas zadzwonić', Dariusz Pieróg przy telefonach; Panie 
Darku! Czy dzwoni społeczeństwo w sprawie biletów — nie są już tak 
silne illokucyjnie. O ile jeszcze wypowiedź można do nas zadzwonić 
jest w skryptach / scenariuszach komunikacji potocznej rozumiana jako 
zaproszenie do dialogu4, o tyle pozostałe dwa konteksty wyrażają taką 
intencję w bardziej zawoalowany sposób, choć jest to niewątpliwie 
bardzo czytelna presupozycja pragmatyczna, oparta na implikaturze 
konwencjonalnej.

W innych rozgłośniach te zaproszenia są wyrażane bardziej eks- 
plicytnie i agresywnie, np.: Dzwońcie do nas; Nasze telefony są do 
waszej dyspozycji; Chciałbym poznać waszą opinię na ten temat; Co
o tym sądzicie?; Dzwońcie. Czekam.

Wzmacnianie intencji, wyrażanie jej wprost jest jednym z wyznacz
ników próby pokonywania dystansu komunikacyjnego, skracania prze
strzeni dzielącej uczestników komunikacji, pozornego przezwycię
żania ograniczeń kanału medialnego i zależy przede wszystkim od 
wyobrażonego, zamierzonego odbiorcy audycji.

Porozmawiajmy o... czym tylko chcecie

Oczekiwanym przez nadawcę efektem sterowania komunikacją 
i uspajniania audycji na wzór jednego zdarzenia konwersacyjnego są 
dialogi telefoniczne i e-mailowe ze słuchaczami prezentowane i prze
prowadzane na antenie radiowej. Jedną z ich cech jest dowolność 
wyboru tematu i sposobu prowadzenia rozmowy. Tematem konwer
sacji stają się więc słowa wypowiedziane przez dziennikarza lub bo
hatera reportaży i materiałów emitowanych na antenie:

4 Stwierdzenie w trakcie potocznej rozmowy, najczęściej na jej zakończenie, mo
żesz do mnie zadzwonić jest z reguły odczytywane, zresztą zgodnie z intencją nadawcy, 
jako propozycja, prośba, dyrektywa: ‘zadzwoń do mnie’.



(12) Mam prośbę do jednego z naszych słuchaczy, który próbuje utwo
rzyć stronę internetową o programie III, aby raz jeszcze ode
zwał się i napisał swoje pytanie, ponieważ komputer zjadł 
wszystkie łisty, które były do tej pory. Teraz już na razie nasy
cony, nic nie wcina, więc zapraszam do pytania, do pisania 
zd3@radio.com.pl do 19. (16.24)
Tu program I I I  PR, a w nim popołudniowa audycja Zaprasza
my do Trójki Zd3@radio.com.pl 
[ze śmiechem]
„Komputery nie jedzą maili. Wszystkiemu zawsze my jesteśmy 
winni. ” Podpisane „Komputer. ”
[Na tle muzyki]
Wołne żarty. (16.35)

(13) I  jeszcze jeden tełefon. Halo dzień dobry.
-  Dzień Dobry Panie Kubo, Sławek z Gdańska. Witam i po

zdrawiam.
-  Witam Pana, Mhh
-  Ładnie Pan tak powiedział Artysta, a nie wiem, czy Pan Pa

nie Kubo zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz Pana z M in i
sterstwa...

-  M H H H H
-  Cytuję z pamięci. W zeszłym roku przez 14 miesięcy nie obo

wiązywała jakaś tam ustawa o parkach i rezerwatach
-  I  nic się nie stało złego
-  Wydawało mi się, że rok trwa 12 miesięcy
-  No wie Pan 14 miesięcy. Wie Pan, że aż nie zwróciłem uwa

gi, a szkoda.
-  No właśnie, tak Pan powiedział, w zeszłym roku przez 14 mie

sięcy.
-  To znaczy nie ja, tylko ten pan z ministerstwa.
-  Tak, tak oczywiście
-  [śmiech] Sprawdzę. Dziękuję.
-  Kłaniam się

Przytoczone wypowiedzi po raz kolejny potwierdzają, że głównym 
tematem dialogów w audycjach radiowych jest komunikacja. W przy
kładzie 12. e-mailowa replika słuchacza dotyczy przesadnie barwnej 
wypowiedzi dziennikarza. Stwierdzenie komputer zjadł wszystkie łi
sty mogłoby przejść bez echa, gdyby prowadzący w retorycznym, ludycz- 
nym zapale nie „pociągnął metafory” zgodnie z regułami komunikacji 
interpersonalnej (S t e w a r t , T h o m a s , 2000: 248-249): Teraz już na ra
zie nasycony, nic nie wcina. Protest słuchacza, obrona komputerów

6 Dialog.
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wyrażona również w ramach metafory jedzenia została więc niejako 
sprowokowana przez dziennikarza obrazowością jego wypowiedzi. 
Z przestrzeni dialogu zniknął zupełnie problem utraty e-maili, jego 
istotą stał się komunikat nadawcy.

Według tych samych zasad zbudowany jest dialog 13. Prowadzący 
we wcześniejszych wypowiedziach krytykował język urzędnika uza
sadniającego posunięcia rządu. O ile w komunikatach dziennikarza 
istotne były także kwestie merytoryczne (brak ustawy o parkach na
rodowych), o tyle słuchacz skupił się jedynie na ocenie poprawności, 
logiczności wypowiedzi „pana z ministerstwa” oraz wcześniejszej oceny 
tego komunikatu przez redaktora. Potknięcia, brak precyzji, logiki 
w tekście urzędnika nie powodują tak naprawdę zakłócenia przebie
gu procesu komunikacji. Są zbyt trywialne, kłócą się przecież 
z podstawowymi zasobami wiedzy trwałej każdego człowieka, dlate
go dziennikarz w ogóle ich nie zauważa i zgodnie z regułami grzecz
ności komunikacyjnej nie powinien ich także zauważyć, a zwłaszcza 
wypominać, słuchacz. Ludyczność, dostarczanie rozrywki, a nie tylko 
informacji poprzez komunikację w nowoczesnych mediach i stawia
nie na pierwszym miejscu komunikacyjności, nawet wbrew obowią
zującym zasadom pragmatycznym, nie spotyka się jednak z protestem 
ze strony prowadzącego, tylko z wdzięcznością.

* *  *

Obserwacje dotyczące metajęzykowości / metakomunikacyjno- 
ści dialogów w audycjach radiowych zawarte w tym tekście są ana
lizami wstępnymi i szkicowymi. Jednak sam fakt wysunięcia na pierw
sze miejsce aktu komunikacji oraz obecność refleksji konwersacyj- 
nej w tego typu programach nie budzą już dyskusji, bo liczba wypo
wiedzi „o porozumiewaniu się” jest tak znaczna, że nie sposób jej nie 
zauważyć.

Wydaje się, że główną przyczyną wyjaskrawienia przez prowadzą
cych przebiegu procesu komunikacji jest dążenie do przezwyciężenia 
komunikacyjnej jednostronności i akcyjności tekstów medialnych. 
Media próbują odzyskać status pełnoprawnych uczestników porozu
miewania się5 z ludźmi i między ludźmi, a nie tła komunikacyjnego, 
elementu tworzącego szum i zakłócenia w akcie konwersacji. Drogą, 
którą obrały w ostatnich latach, zwłaszcza stacje radiowe, jest dąże
nie do upodobnienia relacji z odbiorcami oraz budowanie i struktury-

6 Taką funkcję pełniły jeszcze w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku. 
Barwnie i lekko ukazuje to zjawisko film Woody Allena Złote czasy radia.



zowanie przestrzeni komunikacyjnej na wzór komunikacji interper
sonalnej. Ukierunkowanie na fatyczność, m.in. przez mówienie o ko
munikacji oraz obecność wypowiedzi nawiązujących i rozwiązującej 
kontakt czy podgrzewających i oziębiających kanał komunikacyjny, 
stanowi jeden z przejawów tych przemian. Trudno jednak jednoznacz
nie ocenić, czy to już wystarczy, by można było mówić w „nowych me
diach” o prawdziwym, fortunnym dialogu.

Literatura

G o b a n -K l a s  T., 1999: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, tele
wizji i Internetu. Warszawa-Kraków: PW N.

I vy K.D., B acklund  Ph., 2000: Język kobiet i język mężczyzn. W: Stew art J., red.: Mosty  
zamiast murów. O  komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: PW N.

Stewart J., T homas M., 2000: Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń. W: 
Stewart J., red.: Mosty zamiast murów. O  komunikowaniu się między ludźmi. W ar
szawa: PW N.

W archala  J., 1991: Dialog potoczny i tekst. Katowice: Uniwersytet Śląski.
W in iarska  J., 2001: Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym. Kraków: Univer

sitas.

Paweł Nowak

Meta-language of radio conversations in duty hours of presenters

S u m m a r y

The author tries to show the mechanisms and meta-communication means of con
trol of a conversation and determining the process of communication in one of the types 
of a radio show -  duty hours of a radio presenter. Radio show recordings of 2000-2002 
are the research material.
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Metalangage des dialogues dans la radio 
dans les emissions du service du jour

R e s u m e

L’auteur tente de demontrer les mecanismes et les moyens meta communicatifs 
qui controlent le deroulement de la conversation et qui confirment et surnomment 
le proces de communication dans un type des emissions de radio : les emissions du ser
vice du jour. Le corpus est compose des auditions passees entre 2000-2002.
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O dialogu z widzem 
w polskiej neotelewizji publicznej 

Paratekst jako skSadnik 
strumienia telewizyjnego

Wielość i różnorodność informacji, z jakimi ma do czynienia co
dziennie współczesny człowiek, powoduje, że problemem dzisiaj nie 
staje się posiadanie danej porcji wiedzy i wiadomości, lecz umiejętna 
ich selekcja. Wartością samą w sobie staje się dobrze zorganizowany 
aparat selekcjonujący, coś więc nieuchwytnego, pewnie także słabo do 
tej pory kształconego. Już w latach osiemdziesiątych Umberto Eco 
pisał: „To wspaniałe -  mieć tak dużo informacji do dyspozycji [...]. Najpierw trzeba 

się nauczyć korzystania z informacji, a następnie używania jej z  umiarem. Chodzi 
bez wątpienia o jeden z problemów wychowawczych nadchodzącego stulecia” (Eco, 
1994). Nowy wiek zatem nadszedł z całą paletą przekaźników podają
cych informacje wybrane z doniesień agencyjnych (prasa, radio, tele
wizja), z siecią komputerową umożliwiającą czerpanie bezpośrednio 
z agencji informacyjnej danych na ten sam temat i samodzielne ich 
selekcjonowanie. Wybór w ogóle (nie rozstrzygajmy na razie, czy wy
bór dobry) staje się dzisiaj jaskrawym problemem: od banalnego py
tania o sklep, hipermarket, firmę, bank, samochód, szkołę po wybór 
stacji radiowej, telewizyjnej, tytuł czasopisma budowlanego itd.

Niniejszy tekst chcę poświęcić takim werbalnym zachowaniom 
medialnym, które mają pomóc dokonywać właściwych wyborów lub wy
borów w ogóle. Tego rodzaju mechanizmy są coraz dobitniejsze; w moim 
przekonaniu można mówić dziś o ich ekspansywności. W tym arty



kule ograniczę się tylko do jednego medium -  telewizji publicznej, 
proponując przegląd jej paratekstów1.

Odkąd Gerard Genette uchwycił relacje między tekstowe (sięga
jąc do wcześniejszych ustaleń teoretyków) w kategoriach inter-, hi- 
per-, archi-, meta- i paratekstowości, teoria literatury bada „wszy
stko, co wiąże [tekst -  I.L.] w sposób widoczny bądź ukryty z in
nymi tekstami” ( G e n e t t e , 1982: 317). Najbardziej zaawansowane ba
dania literaturoznawcze dotyczą intertekstualności i metatekstu, 
mnie zaś interesuje relacja para-. W odniesieniu do postaci dzieła li
terackiego, jakim jest książka, paratekstem są: tytuły, przedmowy, 
wstępy, wkładki reklamowe itd. -  „wszystkie sygnały dodatkowe, pióra 
autora lub innych osób, tworzące otokę tekstu” (G e n e t t e , 1982: 320).

Zarówno tę relację, jak i sam termin chciałabym zaadaptować do 
medioznawstwa i językoznawstwa równocześnie. Jeśli bowiem rozu
mieć paratekstualność jako towarzyszenie („otokę”), a nie jako pod- 
rzędność, to każdy tekst -  nie tylko książka -  ma swój tekst towa
rzyszący. Paratekst dziś wydaje się konieczny, jeśli tekst ma przynieść 
jego autorowi / wydawcy / producentowi / pośrednikowi wymierną 
korzyść. To właśnie paratekst służyć może doskonale orientacji 
w obfitości dóbr kulturowych, nawet popkulturowych, bo o tych przede 
wszystkim tak naprawdę dziś się rozmawia. Przenosząc więc para
tekst na grunt telewizji publicznej i akceptując powyższe jego rozu
mienie, za otokę właściwych tekstów telewizyjnych uznaję teksty, 
które zapowiadają, wprowadzają, poprzedzają program na antenie, 
a zwane są zapowiedziami, zajawkami lub forszpanami (G odzić, 1999). 
Ze względu na ich definicyjną w mym rozumieniu cechę temporalną
— występowanie przed tekstem właściwym -  można je nazwać pre- 
-tekstami. Chcąc połączyć -  wpierw mentalnie, potem realnie -  wi
dza z tekstem właściwym (programem publicystycznym, filmem do
kumentalnym, fabularnym, widowiskiem itd.), prowadzą dialog z obo
ma: nawiązują bezpośrednio do programu i zwracają się z tą pro
pozycją do widza. Taka dwukierunkowa relacja pre-tekstów jest ty
powa dla nich w ogóle, nie tylko w pre-tekstach telewizyjnych (por.: 
nota wydawnicza kieruje czytelnika ku książce, zwiastun -  widza 
ku filmowi kinowemu, lid -  czytelnika ku artykułowi prasowemu 
itd.).

Pre-teksty w telewizji nie stanowią monolitu: jak urozmaica się 
sam program telewizyjny, tak urozmaica się i forszpany. W związku 
z przemianami w telewizji lat osiemdziesiątych w Europie Zachodniej, 
a lat dziewięćdziesiątych w Polsce zaszły zmiany także w sposobie

1 O paratekstach innych dyskursów pisałam w: L oew e, 2004a, 2004b.



prezentowania pre-tekstów, ich miejscu w strumieniu, języku, kom
pozycji i funkcji.

Neotelewizja

W roku 1990 na przykładzie francuskiej i włoskiej telewizji Fran
cesco Casetti i Roger Odin przedstawili wizje przemiany paleotele- 
wizji w neotelewizję. Jako cechy strumienia paleotelewizji autorzy 
ci podali m.in. podporządkowującą funkcję ramówki programowej, któ
rą publikuje prasa, „co umożliwia widzowi dokonanie wyboru i przygotowa
nie się do wykonania operacji produkowania znaczeń i emocji związanych z um ową  

komunikacyjnąodpowiedniądla danego programu” (C a s e t t i, O d in , 1994:119). 
Dziś właśnie ze względu na przemiany prezentowania ramówki i ist
nienia strumienia możemy mówić o innej telewizji, być może neo- 
telewizji. Chodzi mianowicie o to, że ramówka drukowana w pra
sie stanowi orientację w strumieniu programowym, nie podporząd
kowuje jednak widza temu strumieniowi i nie jest w stanie przygo
towywać odbiorcy do przyjęcia mentalnej postawy wobec danego 
programu w telewizji. Właściwością zaś neotelewizji jest dążenie do 
uczestniczenia w życiu codziennym widza, stąd współcześnie w me
diach występują inne formy paratekstów. Najjaskrawszym (pewnie 
w tym kontekście także negatywnym) przejawem nieustannej obec
ności telewizji u widza, ale i widza przy odbiorniku są: wysoka re- 
petytywność niektórych zajawek w programie oraz wytworzenie sy
tuacji „już za chwileczkę, już za momencik” -  czy zapowiada się pro
gram emitowany za kilka dni, godzin czy wreszcie istotnie za parę 
chwil.

W neotelewizji przestaje się mieć obraz dziennej ramówki progra
mowej, gdyż zapowiedzi i zajawki najczęściej grupują programy co 
najwyżej w trójki, co jeszcze dalej nie oznacza, że są to programy bez
pośrednio po sobie następujące. Może być bowiem tak, że prezentuje 
się trzy kolejne filmy fabularne, dokumentalne, trzy kolejne (w dniu, 
tygodniu, w ciągu trzech dni) cykle programowe i tak dalej w różnych 
kombinacjach. Co ważne -  kombinacje te w publicznej neotelewizji nie 
są stałe na tyle, byśmy zdołali jako odbiorcy znudzić się nimi; tak jak 
w każdym programie telewizyjnym (chyba i medialnym w ogóle) dąży 
się do efektu zaskoczenia.



Pre-teksty są na tyle atrakcyjnymi elementami tworzącymi stru
mień telewizyjny, iż w ekstremalnym ujęciu można powiedzieć, iż 
program telewizyjny został umieszczony w neotelewizji między wstaw
kami (por. C a s e t t i, O d in , 1994: 128). Za wstawki najlepiej charaktery
zujące współczesne media i najlepiej zrobione medioznawcy uznają 
reklamy. Według, przykładowo, Ewy B a n a s z k ie w ic z  (1994: 107) „rekla
ma to nie tyle gatunek telewizyjny, co sama telewizja. [...] To gatunek, który tworzy 
własne segmenty, [...] ale także wszystko, co znajduje się w obrębie strumienia” 
(por. L o e w e , 1997, 2001). Te konstatacje daje się przypisać -  w mym 
przekonaniu -  pozostałym częściom wstawek w strumieniu neotele
wizji, czyli pre-tekstom. Występują one zawsze w bezpośrednim kon
tekście zarówno programu telewizyjnego, jak i reklamy.

Przemiany paleo- w neotelewizję zwłaszcza łatwo obserwować na 
przykładzie paratekstów, zauważając różnorodność ich typów oraz 
specyfikę jako dyskursu. Lata siedemdziesiąte i jeszcze osiemdziesią
te w polskiej telewizji publicznej to czas spikerów -  Krystyny Loski, 
Jana Suzina, Edyty Wojtczak, którzy porządkowali strumień, przed
stawiając program na dziś lub jutro, co znaczyło odczytanie godziny, 
tytułu, charakterystyki gatunkowej. Ich rola ponadto polegała na ele
ganckim zaproszeniu do oglądania programu jako całości. Inną formą 
przedstawienia ramówki była plansza z tymi samymi danymi i odczy
tanie ich przez znany głos telewizyjny. Ta forma paratekstu pozostała 
notabene jeszcze w telewizjach kablowych (ograniczona nawet do sa
mej planszy). Przeszłością chyba już jest funkcja „spikera”, który przy
jął rolę „prezentera”, starającego się w przedstawianiu fragmentu ra
mówki imitować tekst improwizowany. To implikuje pojawianie się 
elementów mowy potocznej, takich jak powtarzanie, urywanie, wskaź
niki fatyczne, emocjonalizacja tekstu albo przekaz pozawerbalny, 
mowa ciała, gestów, mimika itd.

Typologia pre-tekstów

Dostępny mi materiał publicznej Jedynki i Dwójki pozwala na 
wyodrębnienie następujących typów pre-tekstów:
-  zajawka z fragmentem programu, głosem narratora w tle, zwień

czona planszą z informacją: co, o której, gdzie;



-  zajawka programu z jego fragmentem i zaproszeniem autora;
-  zapowiedź prezentera omawiająca krótko program (bywa, że z jego 

fragmentem) i zapraszająca do oglądania;
-  fabularyzowane zapowiedzi różnych programów z udziałem popu

larnych aktorów występujących w telewizji;
-  zapowiedzi w formie dialogu między tzw. przedstawicielami tele

wizji lub tychże z zaproszonymi gośćmi.
Przyjmuję, że wymienione typy paratekstów są kodowane nie

mal poza wolą i świadomością widza; percypuje się je, chcąc, nie chcąc. 
Stanowią ważny element mozaiki medialnej, którego przygotowa
niu warto poświęcić energię i czas, bo od niego zależy obecność w i
dza przed ekranem w dalszej części programu. Zgadzam się z Ta
deuszem Miczką (2000: 57), który o paratekstach pisał m.in. tak: „swo
bodna gra stylów, tematów, motywów, gatunków, rodzajów, form, ikon i wszelkie
go typu technik [...] sprzyja produkcji »dzieł otwartych«. [...] Taki charakter m ają  

w  zasadzie wszystkie te przekazy audiowizualne, którym poświęca się najwięcej 
czasu.” Spróbuję zatem scharakteryzować język i dominanty stylowe 
pre-tekstów, mając na uwadze ich funkcję towarzyszenia innym tek
stom, kolażowość, a mimo to zbliżając się do poglądu o ich statusie ge- 
nerycznym.

Zajawki z gSosem narratora

Nie przez przypadek ten typ zostaje przeze mnie wymieniony jako 
pierwszy w kolejności. Jest to najliczniejszy współcześnie pre-tekst, 
a ponadto z centrum typologii, ma bowiem dominującą cechę komu
nikatywną- podaje informacje o programie w najprecyzyjniejszy spo
sób. Klasyczną formą zajawki jest głos narratora z offu, fragment pro
gramu (rozczłonkowany na jeszcze mniejsze, przerywane głosem nar
ratora) oraz plansza z tytułem i godziną nadania.

Najobszerniejszą wersją zajawki jest s treszczen ie  programu 
w kilku zdaniach, np.:

Oto szpital wszystkich świętych. Bycie dobrym lekarzem nie ogra
nicza się tu do zdawania egzaminów. Trzeba rozumieć ludzi. Tu co
dziennie toczy się walka z bólem, chorobą i strachem. Tu łączą się 
losy lekarzy i pacjentów.



Jeżeli nadawca zdecyduje się rozerwać zwarty tekst, powstają 
nienaturalnie lakoniczne zdania, struktury czasem przypominają
ce zawiadomienia czy równoważniki, np.:

Jugosławia. Lata stalinowskiego terroru, [fragment filmu] Oj
ciec Malika trafia do więzienia, [fragment filmu] Miłość, w którą 
wtargnęła polityka, [fragment filmu] „Tata w podróży służbowej” 
w cyklu Kocham kino.

Ważyła niewiełe ponad 2 kg i mierzyła 37 cm. [fragment filmu] 
Lovisa jest dziś 16-łatką. [fragment filmu] Niewiełe urosła przez te 
łata. [fragment filmu] Mierzy 87 cm. Wyższa już nie będzie.

Zabiegami składniowymi o funkcji perswazyjnej są: użycie zdań 
warunkowych, np.

Jeśli masz wilczy apetyt na miłość, obejrzyj wałentynkowy koncert 
zespołu Wilki.

oraz retoryczne enumeracje w postaci c iągów  trójelem entowych, 
np.:

Chciał mieć dom, zrobić karierę, mieć ładną żonę...
Tu codziennie toczy się wałka z bólem, chorobą i strachem.
Nad miłością narodu do przywódcy czuwa specjalnie powoła

ne ministerstwo, a w nim departament pomników Saddama, depar
tament portretów Saddama, departament pierwszej pieśni o Sad
damie...

Funkcję fatyczną spełniają pytania, które zasiewają niepokój, bo 
mają obnażać niewiedzę odbiorcy, pozwalają równocześnie na bezpo
średni zwrot do widza, np. Wiesz, co zrobić, gdy zostaniesz świadkiem 
wypadku? Ewidentnie zjednują zaś odbiorcę formy czasownika w dru
giej osobie liczby pojedynczej, np. Czy masz wilczy apetyt na miłość?, 
czy wreszcie w familiarnej pierwszej osobie liczby mnogiej, np. Dowie
my się, co warto przeczytać.

„Neotelewizja nie jest już przestrzenią edukującą, lecz przestrzenią wspólnego 
biesiadowania” (C a s e t t i, O d in , 1994: 123) -  stąd owe formy redukujące 
dystans między nadawcą a odbiorcą. Nie są one tak wyraźne w innych 
typach pre-tekstów; zezwala być może na tę poufałość głos z offu. 
Obserwując przemiany radia, wydaje się jednak, że mamy do czynie
nia z realnymi zmianami w kontaktach oficjalnych, które przestają 
w mediach takimi być.



Pozostałe cechy zajawek są pochodną klasycznych zabiegów per
swazyjnych, a zatem:
-  używanie stopnia najwyższego przymiotników, np. By dzień upły

nął w centrum najważniejszych wydarzeń! To przedszkole jest naj
fajniejsze! Najlepsze filmy dokumentalne. Najlepsi lekkoatleci wał
czą w Brukseli;

-  obecność wieńczącej formuły finalnej, czyli sloganu, np. Jedynie 
w Jedynce! Jeszcze dziś w Jedynce! Kino mocnych wrażeń! Teletur
nieje w Dwójce -  najzdrowsza rywalizacja!;

-  słowa kluczowe dla telewizji w funkcji magicznej, czyli: przebój; no
wość!!! premiera! nowy niezwykły show; koszmar, thriller itp.;

-  ogniskujące zainteresowanie widza ważne nazwiska dla kultury 
medialnej, np. Janusz Gajos w znakomitej roli nałogowego alkoho
lika. W roli głównej rewelacyjna Anna Seniuk. P iotr Machalica jako 
samotny myśliwy w nierównej walce.

Niektóre zabiegi językowe w zajawkach zdradzają typowe zacho
wania propagandowe, np. tzw. w ie lk i kw alifikator: Wszyscy się ba
wią, rysują i nikt nie robi nikomu krzywdy, oraz używanie form im
peratywnych poza sloganem, np. Nie trać czasu! Wysil umysł w „Wiel
kiej grze”.

Rozpiętość czasowa zajawek tego typu jest dość różna -  od paru- 
dziesięciu sekund do 4 minut. Zawsze tempo czytania narratora, jak 
i wybranych urywków programów jest niezmiernie szybkie. Stąd 
zwieńczeniem zajawek jest plansza z wyszczególnieniem tytułu pro
gramu, czasu emisji, czasami specyfikacji gatunkowej. Praktyką tak
że jest, by delimitować zajawki od reklam ramą dźwiękową w postaci 
dżingla właściwego po pierwsze stacji, po drugie okresowi w roku 
kalendarzowym. Plansza i dżingel zmieniane są przed świętami 
Bożego Narodzenia, Wielkanocą, przed wakacjami i po nich. Zabiegi 
te idą w parze ze zmianami w dźwiękowo-graficznej ramie delimi- 
tacyjnej reklamy, pre-teksty bowiem występują w strumieniu w na
stępującym miejscu: program -  reklama -  zajawka -  reklama -  pro
gram.

N a  p rzyk ład zie  pre-tekstów  z n arra torem  n a jlep ie j w idać, jak  
media „segmentyzują, fragmentaryzująi autonomizująmateriał. [...] Poszczegól
ne sekwencje są tak krótkie i szybkie, że trudno z nich układać narracyjne sensy, 
są to raczej impulsy produkowane i rozpraszane z intencją by mogły się do czegoś 
przydać jako budulec" ( P o r c za k , 2003). W  streszczaniu nie chodzi więc być 
może o narrację, w  sekwencjach trójelem entow ych  o symetryczność 
itd., ale jedyn ie „o ciągłe bom bardowanie zm ysłów” ( P o r c z a k , 2003). 
Około 20 lat wstecz włoscy badacze m ieli to samo wrażenie, toteż p i
sali: „przekazy zachodzą na siebie w wyniku gry z przestrzenią filmowych zapo



wiedzi, które ukazują nam fragmenty programów” (C a se tt i, O d in , 1994:125; por. 
F e u e r , 1997).

Zajawki z udziałem autora programu

Ten typ pre-tekstów nie występuje jako samodzielny blok paratek- 
stualny, znajduje się w bloku z typem omówionym wyżej lub po wpro
wadzeniu prezentera. Wydaje się, że do tego typu wybrane zostają 
programy, które pojawiają się regularnie o stałej mniej więcej porze 
oraz -  co chyba jest ważniejsze -  mają charyzmatycznego prowadzą
cego (autora). W materiale z Jedynki znalazły się tu audycje: „Plus -  
minus” Tadeusza Mosza, „Sprawa dla reportera” Elżbiety Jaworo- 
wicz, „Na żywo” Piotra Kraski. Każdy z autorów występuje w zajawce 
w charakterystycznej dla siebie w programie pozie, mając za sobą tło 
z tegoż programu.

Na poziomie składni pojawiają się zdania złożone hipotaktycznie, 
np. Gdy wydarzy się coś, o czym będą mówić wszyscy, albo coś, o czym 
wcześniej nie chciał mówić nikt, my opowiemy o tym „Na żywo”. Spe
cyfika programu Kraśki (talk-show) implikuje pojawienie się znane
go już w ie lk iego kw alifikatora  wszyscy -  nikt. Także intonacja i mi
mika prezentującego zajawkę autora jest adekwatna do wypowiada
nego tekstu i musi wzbudzać chęć usłyszenia o najnowszym bulwer
sującym wydarzeniu i obejrzenia reakcji dwóch antagonistycznych 
w nim stron. Tempo wypowiadania tekstu jest zauważalnie wolniej
sze od tempa narratora i jest w stanie zatrzymać widza, do którego 
mówi się tekstem spójnym wewnętrznie o wyraźnych granicach. Ele
mentem wieńczącym są bowiem metatekstowe zapraszam albo w wer
sji implikującej emocje pozytywne serdecznie zapraszam. Natomiast 
formułą inicjującą tego typu zajawki są bezpośrednie zwroty do adre
sata, przy czym w opozycji do poprzedniego typu stanowią one wy
raz etyk iety  obowiązującej w stylu oficjalnym, stąd proszę Państwa. 
W wykonaniu zaś Elżbiety Jaworowicz zwrot ten ma zawsze ponadto 
moc wskaźnika skierowującego, wbudowanego w zdanie, por.: Kiedy
-  proszę Państwa -  rok ma się ku końcowi, przychodzi moment...; No 
cóż -  proszę Państwa -  moja naiwność została skrytykowana... Adre
sat tego programu zostaje także uwyraźniony w finale pre-tekstu: Ser
decznie Państwa zapraszam.



Spójność pre-tekstów wynikać może z oczywistego nawiązania 
do fragmentu programu -  zajawka jest niejako ciągiem dalszym: W tej 
rywalizacji na razie nie ma zwycięzców... No tak, pompowanie pienię
dzy. Ale do czyich kieszeni? Pierwsze zdanie zajawki jest przedłuże
niem tego, co widzimy wpierw na ekranie -  środkiem łączącym staje 
się zaim ek anaforyczny. W drugim zaś przypadku Jaworowicz uży
ła formuły akceptacyjnej: No tak..., która została w zajawce zaopono- 
wana poprzez rozpoczynające naprawdę pre-tekst ale.

Zajawki tego typu są koherentne ze swoim tekstem wyjściowym 
na poziomie strukturalnym, tematycznym, jak i semantycznym. W i
dać to najlepiej na przykładzie zajawek programu „Plus -  minus”, który 
porusza kwestie ekonomiczno-finansowe, por.:

Najpopularniejsza waluta -  dolar amerykański -  raz jest mocniej
szy, raz -  słabszy od euro. Ale dla nas najważniejsze jest, że od 
4 miesięcy kurs obu tych walut spada wobec złotego...

W każdym tekście pojawiają się elementy zdradzające indyw idu
alne preferencje autora: kobieca serdeczność i elegancja prezentowa
nia Jaworowicz, precyzja i ekscytacja Mosza w programie „Plus -  
minus” i niepokojący ton Kraśki. Skrajnym przykładem indywiduali
zacji (koniecznej dzisiaj, by wyróżnić się z tła) jest zajawka Krzyszto
fa Skiby, por. Za nami Kreta, za nami Krynica, Końjo i Skiba Cię tyłko 
zachwyca. Jak przedłużyć sobie wakacje? Jest na to sposób. Dziękuję 
za uwagę! Prowokacja, o jaką postarali się autorzy, jest widoczna 
w przełamaniu dystansu typowego dla takich zajawek, stąd forma dru- 
goosobowa Cię, rymy częstochowskie czy wykorzystanie formuły po
żegnalnej jedynie w funkcji delimitacyjnej, nie zaś etykietalnej. Zna
jąc jednak autorów „Wakacyjnej akademii Końja i Skiby” , widz jest 
przygotowany na dużą porcję autoironii i szokowania kiczem w pro
gramie, a więc dlaczego nie w jego zajawce.

Obligatoryjnym składnikiem zajawek jest tytuł programu, nato
miast elementem specyfikującym je są formy nadawcze: pierwsza 
osoba liczby pojedynczej lub mnogiej (w zależności od liczebności osób 
odpowiadających imiennie za program). W manifestowanych stra
tegiach nadawczo-odbiorczych są one grzeczniejsze od zajawek z nar
ratorem; ukonkretnieni nadawca i odbiorca implikują stosowa
nie formuł etykietalnych. O ile grupa zajawek poprzedniego typu 
prezentowała formę biesiadowania, o tyle w tych z osobą autora 
częścią wspólną jest zaproszenie do uczestnictwa, a to ewokuje pewien 
dystans. I znów na przykładzie pre-tekstów adekwatne staje się 
stanowisko włoskich badaczy o neotelewizji, w której „stwierdzenia



ustępują miejsca pytaniom, dyskurs instytucjonalny -  dyskursowi indywidualne
mu [...], a  prowadzący program przestaje być porte parole instytucji" (C asetti, O d in , 
1994:121).

Zapowiedzi prezenterów

Ramówka programowa w strumieniu neotelewizji zostaje jakby 
reaktywowana najbardziej widocznie w zapowiedziach prezenterów 
(już nie spikerów, bo ich funkcja się zmieniła), którzy pojawiają się 
w zaaranżowanym studiu za stolikiem i stwarzając pozory takiego 
uczestnictwa w programie jak widza po drugiej stronie ekranu, refe
rują plany programowe na najbliższe godziny, bywa, że dni. W zapo
wiedziach odczuwalne jest wspólne biesiadowanie poprzez kadrowa
nie całego studia jako przestrzeni niby-pokoju, a w nim w całości wi
doczny prezenter w wygodnej pozycji, werbalnie zaś biesiada jest obec
na najbardziej w użyciu czasowników w pierwszej osobie liczby poje
dynczej i mnogiej lub mnogich form zaimka dzierżawczego, por. Za
czynamy wieczór, Dziś w naszym programie.

Zapowiedzi prezenterów specyfikuje przede wszystkim rama de- 
lim itacyjno-etyk ietalna oraz elem enty m etatekstowe ograniczo
ne do rekomenduję, polecam, zapraszam. Prezenterzy zatem w kolej
ności przedstaw ia ją  się (ewentualnie robi to za nich plansza) Mag
da Mołek\ w itają: Witam państwa serdecznie; polecają: Ze stałych pro
pozycji naszego programu polecam „Gościa J e d y n k izaprasza ją  
przed telewizory (ale się nie żegnają!): Serdecznie zapraszam lub -  per
swazyjne -  Proszę koniecznie być z nami! W obszerniejszych prezen
tacjach dotyczących zapowiedzi na kolejne dni teksty te są skrupu
latnie porządkowane, por.:

Proszę Państwa już w piątek rozpocznie się festiwal w Sopocie. (...) 
Najpierw coś o pierwszym dniu; O tym za chwilę. Wcześniej jesz
cze kilka słów o Sopocie; Później, bo o 21.15. Zaraz po nim rozmowa 
z artystką.

W zapowiedziach programów pojawiają się leksemy w artościu 
jące, co nie było charakterystyczną cechą poprzedniego typu, por.:



Nazwiska stale wymieniane w rankingach najlepszych i najchęt
niej słuchanych. Bez wątpienia największym wydarzeniem tego 
tygodnia będzie koncert jednego z najwybitniejszych tenorów na 
świecie.

Superlatywy występują w zajawkach z narratorem jako podstawo
wy nośnik waloryzacji, w zapowiedziach pojawia się ponadto stopnio
wanie względne i leksemy wartościujące wtórnie, por.:

Już za kilka minut rozpocznie się wyjątkowy koncert; Dwie znako
mite gwiazdy, Dwójkowe propozycje filmowe to cenione i wybitne 
filmy polskich i zagranicznych reżyserów.

Bezpośrednie występowanie na ekranie i osobiste zaangażowanie 
prezentera w wypowiadany tekst ewokuje też em ocjonalizację. Emo
cje w zapowiedziach pojawiają się na poziomie osobistego podejścia 
do tekstu, czyli wrażenia, że mówi się „od siebie” to, co się czuje, por.:

Witam Państwa i cieszę się, że nowy tydzień zaczynamy razem; Dzi
siaj ze smutkiem zauważyłam, że rozpoczął się ostatni tydzień wa
kacji.

W samej zaś strukturze wypowiedzi przejawem familiarności, czyli 
skrócenia dystansu, są kolokwialne porównania, frazeologizmy czy 
wreszcie potocyzmy, por.:

Zuccero czuje się w Polsce podobno jak ryba w wodzie; Ta gwiazda 
miała zdecydowanie dalej do nas. Przyleciała aż z Kanady. Nazy
wa się Garou i wzbudza szybsze bicie serc, zwłaszcza wśród dam
skiej części widowni.

Te cechy najbardziej różnicują zapowiedzi danych prezenterów. 
Luz, może nawet relacje koleżeńskie (ze względu na swój wiek) wpro
wadził do Jedynki Tomasz Kamei; było to przełamanie istniejącego 
dotąd wizerunku Jedynki jako stacji schematycznej, bezemocjonalnej, 
niczym z czasów paleotelewizji. Kierownictwo Niny Terentiew przy
niosło stabilną obsadę prezenterów Dwójki, a ich indywidualny styl 
był wyraźny. Za najbardziej naturalną, co tu oznacza zbliżoną do per
cepcji programu przez widza i dobrze wyczuwającą grupę odbiorczą, 
najszybciej uznana została Agata Młynarska, w Jedynce zaś kimś ta
kim jest dziś Tomasz Kamei. Zresztą jego predyspozycje medialne



przełożyły się na prowadzenie teleturnieju, a nawet autorstwo pro
gramu („Wykrywacz kłamstw”).

Formą podawczą zapowiedzi prezenterów poza krótkimi rekomen
dacjami i prezentacjami jest opow iadanie i znany już z pierwszego 
typu opis, por.:

Garou zanim żaczął utrzymywać się z tego, co jest jego pasją -  
z muzyki -  zbierał winogrona. Był tragarzem, pracował jako przed
stawiciel handłowy. Grał tylko nocą, bo tylko wtedy miał czas. 
A teraz śpiewa z Celine Dion.

W partiach narracyjnych zapowiedź najczęściej nie jest spójna 
z programem i nie nawiązuje do jego struktury, lecz staje się koherent
na poprzez tematyzację -  wspólny temat programu i pre-tekstu sta
nowi jego bohater, a nie związane z nim w programie wydarzenia.

Podobnie jak typ zajawek z narratorem zapowiedzi operują lekse- 
mami wartościującymi, a z zajawkami z udziałem autora mają wspól
ną etykietę. O wszystkich zaś razem powiedzieć można, że tendencja 
jest taka, by podkreślić osobowość prezentera, a nie zagłuszyć, stąd 
odchodzenie od etykietalnych formuł dystansujących i przełamywa
nie oficjalności. Prezenterów Jedynki można określić: Tomasz Kamei
— swobodny, kolokwialny; Magda Mołek -  pracująca na swój wizeru
nek; Iwona Schymalla -  elegancja i dystans. Obok funkcji in form a
cyjnej zapowiedzi realizują jawnie funkcję rekomendującą.

Zapowiedzi fabularyzowane

Jednym z nowszych typów zajawek są zapowiedzi fabularyzowa
ne z udziałem aktorów danego programu (rozpoznawalnych dla niego 
gwiazd). Charakterystyczną cechą struktury tych fabuł jest ich współ
istnienie z fragmentami programów właściwych, konceptualnie zaś 
są one oparte na żarcie i humorze. Pojawiający się w zapowiedziach 
aktorzy ujawniają w przygotowanych dla nich tekstach także cechy 
właściwe im w serialu, filmie, magazynie. Marek Siudym jako Bo
gacki jest w zapowiedzi grubiański i ironizujący, a także -  jak w sitco- 
mie — nie lubi dzieci:



Trzeba mieć anielską cierpliwość. Ha, ha. My lubimy dzieci. Wszy
scy lubią. Tatusiowie, dziadkowie uwielbiają dzieci! Czasami!

W zapowiedzi z udziałem Bogackiego nie prezentuje się Lokato
rów, lecz w związku z przytoczonym fragmentem film o nieznośnym 
dziecku zatytułowany Urwis.

Kiedy dzieci prowadzące „Ziarno” zapowiadają inny program dla 
młodego widza, też wykorzystują swój program i swoje w nim role do 
zaaranżowania sytuacji wspólnej jemu i zapowiadanemu magazyno
wi. Jeśli więc krytykują one w zapowiedzi samolubstwo, mówiąc 
Sobie, o sobie, dla siebie, sobą... Oj, nieładnie, nieładnie, to odpowie
dzią na to w zajawce z fragmentem filmu dla dzieci będzie właśnie kadr 
prezentujący zachowanie egoistyczne itd.

Występujący w roli lekarza w Klanie Andrzej Strzelecki w świą
tecznej zapowiedzi jest tak samo spolegliwy i serdeczny w swej bez
radności jak w serialu. Kiedy więc potrzeba lekarza dla bijących się 
w tle scenerii dzieci, sytuacja staje się dla widza oczywista. Jednak 
odpowiedzią jest zajawka i głos narratora:

Jest lekarz i to nie byle jaki. Shean Connery w roli geniusza, który
w dzikiej dżungli znajduje lekarstwo na raka.

I tego rodzaju spójność pomiędzy zajawkami jest w tych blokach 
najbardziej typowa. Widz dość sprawnie znajduje się w szybkich zmia
nach typów pre-tekstow i -  według pomysłodawców tychże — winien 
być mile zaskakiwany tymi powiązaniami.

Struktura zapowiedzi tego typu jest zatem zmienna, bo zależy od 
przyjętej fabuły i konceptu dla danego bloku. Są to zapowiedzi, któ
rych nie cechuje wysoka repetytywność. Towarzyszą one ważnym dla 
telewizji przedsięwzięciom, jak np. wyprodukowanemu przez telewi
zję serialowi (Baobab, czyli zielono mi z udziałem Katarzyny Skrzy
neckiej i Piotra Polka), transmisji z rozdania Wiktorów (z udziałem 
Magdy Mołek i Macieja Stuhra) czy blokowi programów świątecznych 
(z udziałem Andrzeja Strzeleckiego i Pauliny Holz).

W zapowiedziach tych także wyraziście daje o sobie znać cecha 
neotelewizji i współczesnej popkultury, czyli zamazanie świadomości 
tego, co się aktualnie ogląda -  widz dostaje porcję obrazów i wiado
mości, które sam winien uporządkować i wykorzystać w celach po
znawczych. Zapowiedzi fabularyzowane pełnią funkcję in form acyj- 
no-ludyczną, rekomendacji jawnej tu nie ma, bo wartościowanie nie 
jest znaczącym elementem ich struktury. Pośrednio wszakże uczest
nicy fabuł sami są rekomendacją programów telewizji publicznej. Spe-

7 Dialog.



cyfiką jest tu też potrójna dialogiczność -  zapowiedzi jak każdy pre
tek s t nawiązują do właściwego programu, kierowane są do projek
towanego widza (choć nie ma w nich elementów fatycznych), a ponadto 
ich fabuła opiera się na dialogu i to dialogu pełnym komizmu.

Inne teksty w funkcji paratekstualnej

Przodującym gatunkiem w telewizji, który spełnia funkcje para- 
tekstowe, jest wywiad. To drugi z kolei typ tekstu, który ze wszech 
miar zwielokrotnia dialogiczność w tej funkcji: jest pre-tekstem pro
gramu właściwego, kieruje się w stronę widza (tu z elementami fa- 
tycznym i) i sam ma strukturę dialogu -  tym razem przedstawiciela 
instytucji (lecz zaufanego publiczności, charyzmatycznego) z ważną dla 
emitowanego następnie programu osobą (reżyserem filmu, krytykiem 
teatralnym, scenarzystą, tłumaczem itp.). Najczytelniejsze w tej funkcji 
są wywiady Grażyny Torbickiej, inicjujące każdy program z cyklu 
„Kocham kino”, albo dialogi Tomasza Raczka z Zygmuntem Kałużyń
skim przed emisją kontrowersyjnych filmów. W tym ostatnim przy
padku mamy do czynienia z zabiegiem typowym dla neotelewizji, czyli 
symultanicznym włączaniem widza w projekcję pod postacią sonda
żu telefonicznego a propos postawionego przez dyskutujących eksper
tów problemu. Po emisji wyniki sondażu są prezentowane na ekranie
i komentowane przez obu panów. Ze względu na charyzmatyczną po
stać Kałużyńskiego rozmowy te miały specyficznie zabarwioną ironią, 
autoironią i prowokacją konwencję. Przy nich wywiady Torbickiej 
wydawały się ujawniać literalnie przede wszystkim kompetencję obu 
rozmówców, a-w formie zachowywały elegancję w swej oficjalności.

Jako że wywiady w funkcji pre-tekstów bezpośrednio poprzedza
ją  emisję filmu, nie pełnią funkcji informacyjnej (co, gdzie, kiedy), ale 
skłaniają się ku funkcji rekomendująco-poznawczej, w niektórych 
odsłonach także rozrywkowej (co nie wyklucza emisji dramatu psy
chologicznego lub thrillera).

Jedyną cechą różnicującą wywiad w funkcji ... od wywiadu jako 
gatunku publicystycznego jest finalny sygnał delim itujący, w któ
rym prowadzący mówią: Zapraszamy na spotkanie ze sztuką M ariu
sza Grzegorzka w film ie „Królowa aniołów”. Ten m etatekst ma swą 
funkcję finalizującą pre-tekst i inicjującą tekst właściwy, bo tematy-



żuje je oba. Bardzo prawdopodobne dziś już będzie, że między nimi 
pojawią się reklamy, inne pre-teksty czy telekonkurs.

Formą nawiązującą do tego typu pre-tekstów jest zapraszanie 
komentatorów, krytyków lub autorów do studia przed emisją progra
mu i rozmowa z nimi w przerwie programu lub po jego zakończe
niu, która ewokuje ich audytoryjność. Nasilenie podobnych sytuacji 
miało miejsce w redakcji sportowej, której studio wypełniało się go
śćmi: komentatorami, trenerami, byłymi zawodnikami. Prowadzone 
z nimi rozmowy pełniły funkcję paratekstową. Apogeum -  rzecz dzi
siaj jasna — osiągnęły one w sezonie zimowym w czasie konkursów 
skoków z udziałem Adama Małysza. Ze względu na odnoszone sukce
sy tego zawodnika i zdobytą tym sympatię spragnionych zwycięstw 
kibiców, a zatem popularność, pre-teksty relacji ze skoków cechowa
ły się nienaturalną repetytywnością.

Podsumowanie

Tak zwane wstawki, czyli reklamy, pre-teksty, ankiety, sondaże, 
telekonkursy mają największą dynamikę wizualną i największą siłę 
przyciągania w obrębie strumienia (C a s e t t i, O d in , 1994: 129). To one 
generują naprawdę telewizyjny strumień i są jego siłą napędową. 
W miarę zbliżania się do telewizji komercyjnej rola wszelkich wsta
wek wzrasta (łącznie ze znakiem graficznym programu, logo i dżin- 
glami) -  na nich spoczywa ciężar strukturyzacji strumienia ( V ć r o n , 
1983). Neotelewizja kontestuje pewną umowę obowiązującą w pale- 
otelewizji. Może ona dotyczyć np. dość przejrzystego rozgraniczania 
gatunków telewizyjnych i -  co ważne -  rozpoznawania tychże. Waż
niejsze jest dziś, by pozostawać w kontakcie, który telewizja próbuje 
podtrzymywać, zwłaszcza przez różnorodność paratekstów. Może 
nawet ważniejsza jest tu ich repetytywność i wzrastające wrażenie 
wszechobecności oraz traktowanie każdego programu telewizyjnego 
jako koniecznego do obejrzenia. Stąd implikowana przesłanka: „nie 
ma programów nieważnych, w każdym każdy widz znajdzie coś, cze
go oczekuje”.

Ostatecznie nie my wybieramy elementy strumienia telewizyj
nego, ale to medium uczestniczy w codziennym życiu człowieka. For
muła biesiadowania, którą proponuje telewizja, jest przez to bardzo



T a b e l a  1

Charakterystyka pre-tekstów w polskiej neotelewizji publicznej

Typ pre-tekstu Prymarna
funkcja

Forma
podawcza

Językowe
uobecnianie

nadawcy
Zwroty do odbiorcy Rama delimitacyjna Pozostałe 

właściwości językowe

Zajawka 
z narratorem

informacyjna streszczenie,
opis

brak tykanie, imperaty
wy, redukcja dys
tansu

finalny slogan zdania warunkowe, pyta
nia, ciągi trójelementowe, 
superlatywy, magiczne 
słowa i nazwiska, wielki 
kwalifikator

Zajawka 
z udziałem 
autora 
programu

rekomendująca komentarz,
pytania

1. os. 1. poj. 
lub mn.

elementy fatyczne: 
Państwo, podtrzy
mywanie dystansu

finalne zaproszenie 
i tytuł programu

anafory, indywidualiza
cja, metatekst, etykieta 
językowa, oficjalność, 
wielki kwalifikator

Zapowiedź
prezentera

informacyjno-
-rekomendująca

opis,
opowiadanie

1. os. 1. poj. 
lub mn.

elementy fatyczne: 
Państwo, 
ale także my, 
redukcja dystansu

inicjujące powitanie 
i zaproszenie, 
finalne zaproszenie

etykieta językowa, mimo 
redukcji dystansu, zwią
zana z indywidualizacją 
i emocjonalizacją, meta
tekst, hierarchizacja tek
stu, wartościowanie

Zapowiedzi
fabularyzowane

informacyjno-
-ludyczna

dialog brak brak elementów 
fatycznych

zależna od przyjętej 
koncepcji fabularnej

humor, luźny związek 
z programem

Wywiad 
w funkcji 
pre-tekstu

rekomendująco-
-poznawcza

dialog 1. os. 1. poj. 
lub mn.

elementy fatyczne 
na dwóch 
poziomach

inicjujące powitanie, 
finalne pożegnanie 
i zaproszenie

etykieta językowa, meta
tekst, indywidualizacja

100 
Iwona 

Loew
e



szeroka: widz przed telewizorem zaprasza scenerię telewizyjną do 
siebie, medium zaś odpowiada zmniejszeniem dystansu, by poczuł 
on pozytywną reakcję na owo zaproszenie. W domach wszakże poja
wiają się kolejne odbiorniki, do wspólnego biesiadowania bowiem 
samych widzów droga daleka. Możliwości, jakie dała wielość emitu
jących stacji, zantagonizowała odbiorców w ramach jednej rodziny, tak 
że koniecznością stało się posiadanie kolejnych odbiorników w celu 
uniknięcia notorycznych negocjacji i kompromisów jednych człon
ków rodziny na rzecz drugich. Wygodniej i nawet niedrogo jest zaopa
trzyć się w drugi odbiornik, wszak nie jest już to towar luksusowy. 
W takiej sytuacji biesiaduje widz (w liczbie pojedynczej!) ze strumie
niem, chyba że za uczestnika biesiady uznany zostanie pilot, dzięki 
któremu udostępniamy siebie różnym spotkaniom odbywającym się 
w telewizyjnych studiach w tym samym czasie (por. zjawisko zappin- 
gu). W istocie uczestniczymy w zaniku pewnego modelu komuniko
wania i w zastępowaniu go modelem powierzchownym, energetycz
nym, aspołecznym (C a s e t t i, O d in , 1994: 133).
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Iwona Loewe

On dialogue with a viewer 
in Polish public neo-television 

Paratext as a component of a television stream

S u m m a r y

The article deals with texts [paratexts] that accompany television programs in the 
Polish public television. The paratexts discussed precede [in time] the broadcasted 
program [in the further or closer future], and that is why the author calls them pre
texts. She discusses pre-texts because these are spaces, which are exposed to contact in 
television, which gives up on educational function in favor of establishing a good con
tact with a viewer. The author comes up with a typology of pre-texts, points at diversity 
of functions of individual types and their language features:
-  Spots with narrator’s voice in the background
-  Spots with participation of the author of the program
-  Announcements of presenters
-  Featured announcements
-  Interviews as a pre-text function.

Iwona Loewe

Sur le dialogue avec le spectateur 
dans la neotelevision publique polonaise 

Paratexte comme un composant du flux televise

R e s u m e

L’article traite des textes accompagnant (paratextes) des emissions televisees dans 
la television publique polonaise. Des paratextes etudies precedent les programmes 
montres subsequemment (dans un futur plus ou moins eloigne), et c’est pourquoi l’au- 
teur les surnomme “pre-textes”. Elle analyse les “pre-textes” car dans la television, qui



renonce a la fonction educative en faveur d’un bon contact avec le spectateur (neotele
vision), ce type de message est le plus oriente vers la communication. L’auteur propose 
une typologie des pre-textes, elle demontre la differenciation des fonctions des types 
particuliers et de leurs caracteres linguistiques :
-  spots avec une voix du narrateur au fond
-  spots avec la participation de l’auteur de l’emission
-  annonces faites par des animateurs
-  annonces fabulees
-  interviews en fonction du pre-texte.
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Rola publiczności 
w telewizyjnych rozmowach typu talk-show

Talk-show to gatunek telewizyjny w polskiej kulturze stosunko
wo nowy, ulegający ciągłym przeobrażeniom, jeszcze słabo rozpozna
ny1. Jego pojawienie się w polskiej telewizji łączy się z silną ekspan
sją kultury angloamerykańskiej oraz z tendencjami modyfikującymi 
model relacji społecznych, zakładającymi międzyludzką szczerość, 
otwartość, umiejętność i potrzebę mówienia / słuchania o sprawach 
intymnych, a także z demokratyzacją życia społecznego i polityczne
go, która zrodziła potrzebę przełamywania tabu kulturowego -  rów
nież na forum publicznym2.

Nieodłącznym, wyjątkowo intrygującym badawczo elementem 
programów talk-show jest publiczność (zarówno zgromadzona w stu
diu, jak i przed telewizorami). Postaramy się rozważyć, w jaki sposób 
wpływa ona na dobór określonych postaw / strategii konwersacyjnych 
głównych „aktorów spektaklu”3, tzn. prowadzącego program oraz

1 Na brak opracowań na ten temat zwracają uwagę badacze kultury masowej. Zob. 
G odzić, 2002: 108.

2 Por. prace: P iotrkiew icz-K armow ska, red., 1995; K opper, R utkiew icz, Schliep, red., 

1996.
3 Talk-show przypomina „spektakl przeznaczony do odbioru publicznego”, stąd jego 

głównym uczestnikom przypisujemy Goffmanowski status aktorów (K it a , 1998: 79). Zob. 
też G o ffm an , 1981. Mówiąc o komunikacji w talk-show, mamy na myśli dwa jej aspek
ty. Pierwszy (wewnątrzprogramowy) dotyczy osób w studiu bezpośrednio uczestni
czących w realizacji programu; drugi obejmuje interakcję, której model wyglądałby 
następująco: nadawca programu (komunikatu) —* medium pośredniczące (odbiornik



zaproszonych gości. Podjętą kwestię rozpatrzymy na przykładzie pro
gramów: „Rozmowy w toku”, „Wieczór z Jagielskim”, „Podejdź no do 
płota”, „Wybacz mi”, „Na każdy temat” i „Zerwane więzi”4.

Widowiska, które powszechnie określa się mianem talk-show, sta
nowią przykład -  charakterystycznych dla dzisiejszej kultury -  syn- 
kretycznych typów dyskursu, o zatartych granicach poszczególnych 
komponentów. Talk-show przywołuje reguły dialogu, realizuje się 
w formie mówionej; najbardziej przypomina rozmowę (ang. talk ‘roz
mawiać, rozmowa’)5; w odmianie, jaką stanowi rodzaj wywiadu udzie
lanego „na wizji”, bezpośrednio przed audytorium. Elementem kom
plikującym strukturę gatunkową talk-show jest tematyka (często ty
cząca spraw najintymniejszych), która sytuuje ten telewizyjny wywiad 
bliżej prywatnej rozmowy; problematyka wybierana przez organiza
torów spotkań w studio telewizyjnym jest jednak na tyle szeroka, 
modna i przez odbiorców oczekiwana, by mogła zyskać rangę społecz
nej debaty6, stąd związane z tym typem dyskursu napięcie między 
prywatnością (spontanicznością, swobodą, luzem) a oficjalnością, ko
niecznością respektowania ograniczeń narzucanych normą społeczną, 
poczuciem dobrego smaku itp. Trudno jednoznacznie wskazać najważ
niejszy składnik interesującego nas tu gatunku. Badacze kultury 
masowej nie są zgodni w swych wypowiedziach -  autorzy amerykań
scy wskazują na osobę prowadzącego, badacze polskiej kultury tele
wizyjnej największą siłę oddziaływania upatrują w tematyce (G o d z ić , 
2002: 120). Polskie talk-showy wymykają się tak jednoznacznym przy
porządkowaniom, niewątpliwie w programach „Wieczór z Jagielskim” 
czy ostatnio „Kuba Wojewódzki” dominuje osobowość prowadzącego, 
inaczej (inna rola prowadzącego program) sytuację spotkania organi
zują „Rozmowy w toku”.

telewizyjny) —> odbiorca telewizyjny. Dopowiedzmy, iż w niniejszym opracowaniu naj
większy nacisk położono na charakterystykę „mikrosytuacji studyjnej”.

4 Uwzględnienie wymienionych programów podyktowane zostało ich oryginalnością, 
reprezentatywnością dla gatunku oraz — jeśli to tak można ująć — dostępnością na an
tenie telewizyjnej.

5 Dla pełnej jasności zaznaczmy, że talk-show, jakkolwiek wykorzystuje do swoich 
celów rozmowę, nie reprezentuje jej „czystej” realizacji. Może być postrzegany jako jej 
pododmiana: wariant łączący cechy kilku gatunków pozostających w relacji do rozmo
wy, relacji o różnym stopniu upodrzędnienia. Prowizorycznej specyfikacji gatunkowej 
widowiska dokonaliśmy m.in. na podstawie lektur: K it a , 1998, 1999; P isarek , 1974; 
W archala , 1991; Żydek-B ednarczuk , 1994.

6 Ze względu na rodzaj tematyki talk-show sytuować możemy obok tych zjawisk 
współczesnej kultury (mamy tu na myśli procesy dokonujące się w obrębie najnowszej 
sztuki: malarstwa, literatury, dramatu), które świadomie zmierzają do zacierania gra
nic między tym, co publiczne, a tym, co prywatne.



Program adresowany jest do specyficznego rodzaju odbiorcy które
go — za Wiesławem G o d zic e m  (2002: 44) -  określimy mianem odbiorcy 
domowego. Ten typ telewizyjnego widza jest nieuważnym uczestni
kiem, którego należy zachęcać do aktywniejszego udziału w spotka
niu -  uatrakcyjniając odbiór. Jedną z ważniejszych strategii nakłania
jących do czynnego odbioru jest zaprojektowana dla widza rola -  voy- 
eura, podglądacza ludzkich spraw intymnych, dramatów, tajemnic, 
przekonań. Publiczność telewizyjna jest więc publicznością oglądają
cą i podglądającą, ale także publicznością do której się mówi (zwroty 
do widzów) i którą zachęca się do faktycznej aktywności werbalnej 
(kontaktu za pomocą telefonu lub Internetu).

Czynny udział widowni w prowadzonej w studiu rozmowie pole
ga na aktywności werbalnej przedstawicieli telewidzów i wynika z ja
sno zarysowanej formuły danego programu. Mówiąc wprost: pomysło
dawcy konkretnego talk-show jednoznacznie dopuszczają bądź wyklu
czają włączanie się publiczności w tok dyskusji. Jeśli — w ocenie twór
ców -  głosy studyjnej widowni mogą uatrakcyjnić audycję i uczynić ją 
ciekawszą, to przyznaje się wybranym osobom prawo do bycia part
nerem w toczonej debacie. Dzieje się tak często wtedy, kiedy porusza
ny problem (temat spotkania) ma charakter bardziej uniwersalny, 
wymaga zatem rozległej dyskusji, skłania do spojrzenia z szerszej 
perspektywy (przykładem może być przemoc i agresja na stadionach 
sportowych) lub sformułowany jest w sposób zwracający ogólną uwa
gę, jednocześnie nie prowokujący do zachowań niestosownych7 czy 
takich, których organizatorzy nie mogliby wcześniej przewidzieć.

Widownia jednak burzy komfort spotkania typu face to face. Z chwi
lą  przyłączenia się do rozmowy osób trzecich zyskuje ono nowy wy
miar -  to, o czym przed chwilą mówili dziennikarz i jego gość / goście, 
staje się przedmiotem oficjalnej debaty, publicznego osądu (zob. A w 
d ie j e w , L a b o c h a , R u d e k , 1980; G r a b ia s , 2001).

Relacje między gospodarzem talk-show a jego rozmówcami cechu
je brak symetrii. Publiczność -  jako nierównorzędny partner rozmo
wy — nie ma możliwości egzekwowania swoich praw, podlega ograni
czeniom krępującym swobodę jej wypowiedzi, wynikającym z pre
sji czasu czy samej konstrukcji programu. Osoba z widowni zabiera 
głos dopiero po wyczerpaniu, ewentualnie zawieszeniu, wątku w roz
mowie gospodarza programu z zaproszonymi gośćmi. Środkami po
zwalającymi na uaktywnienie się biernego odbiorcy (obserwatora) 
dysponuje wyłącznie koordynator dyskursu, czuwający nad prawidło
wym przebiegiem poszczególnych interakcji. Zdarza się wszakże, iż

7 Nieprzyjemne pytania, złośliwe sugestie publiczności itp.



publiczność sama (bez słownego przyzwolenia prowadzącego talk- 
show) uzurpuje sobie w jakimś momencie prawo do wyrażenia wła
snej opinii. Wypowiedzi te zyskują akceptację dziennikarza, jednak 
pod warunkiem, że dobrze dopasowują się do szerszego kontekstu
i nie powodują większych zakłóceń procesu interakcji8.

W zależności od tego, czy postać z widowni jest ekspertem (auto
rytetem) w omawianej dziedzinie, czy też „anonimowym laikiem”, za
dawane jej pytania mają odmienny charakter. Do specjalistów prowa
dzący zwraca się raczej bezosobowo (zob. Ożóg, 1990); zwykle prosi ich
0 radę lub diagnozę zaistniałej sytuacji. Wypowiedzi znawców proble
mu wprowadzają do dyskusji pierwiastek naukowości i obiektywizmu 
(C ia l d in i , 2001: 186-208), którego brakuje pozostałym uczestnikom 
talk-show (wyjąwszy czasem gospodarza programu); stanowią za
mknięte, dość hermetyczne pointy. Pojawiają się w kontekście wcze
śniej poczynionych uwag, lecz same utrzymane są w tonie stwierdzeń
1 nie wymagają dalszych komentarzy bądź uzupełnień. Oto przykład:

X: Czy warto tak się bronić przed miłością? Czy nie warto spróbo
wać?

Y  [psychiatra]: Można się bać miłości. Jest coś takiego jak łęk przed 
wielkim uczuciem, które może zburzyć cały nasz porządek ży
cia. I  nie ma w tym nic dziwnego, wszak proszę pamiętać, że 
w miłości decydują emocje, a nie rozum. To jest naprawdę nie
bezpieczne uczucie.

C,Rozmowy w toku”, 19.03.2001 r.)

Zaproszenie do studia fachowców / specjalistów ma na celu pod
niesienie prestiżu audycji, uwiarygodnienie debaty w oczach tele
widzów. Nadawcy programu (prowadzący i stacja telewizyjna) wy
syłają w ten sposób wyraźny sygnał do odbiorców, że mają do czy
nienia z poważną rozmową, a nie z bezładną gadaniną przypadkowych 
osób.

Na specjalistach spoczywa zadanie organizowania teoretycznego 
zaplecza dyskusji, toteż ich wystąpienia sprowadzają się przeważnie 
do uogólnień, a co za tym idzie — kierowane są do wszystkich zainte
resowanych. Postawa, którą prezentują, polega na unikaniu niepo
trzebnej polemiki z publicznością lub zaproszonymi gośćmi i kore

8 W  programie typu talk-show role, jakie odgrywają jego uczestnicy, są  z góry 
wyznaczone. Przekraczanie własnych kompetencji, nieprzestrzeganie zasad dyskursu 
prowadzi do groźnych zgrzytów komunikacyjnych, które skazują program na niechybną 
porażkę. Zob. G rice , 1980; N ęcki, 1996; P u zyn in a , 1988.



sponduje z zadaniami (uzależnionymi, rzecz jasna, od specyfiki ich 
pracy zawodowej), jakie mają do spełnienia w rozmowie. Uściślijmy -  
eksperci samowolnie włączają się do rozmowy jedynie w skrajnych 
przypadkach, np. gdy są zmuszeni bronić własnego stanowiska lub pra
gną doprecyzować czyjąś niejasną wypowiedź.

Najmniej przewidywalną stroną rozmów telewizyjnych jest ano
nimowa publiczność, której spontaniczne i nieraz zaskakujące spo
strzeżenia przyczyniają się do wyraźnego ożywienia dyskursu (czego, 
jak zakładamy, oczekuje widz telewizyjny). Wydaje się, że pytania ad
resowane do laików (Jak myślisz? Jak uważasz? Co sądzisz?) prowo
kują do wyrażania własnych, niezależnych i zdecydowanych sądów, 
a w konsekwencji mają uzmysłowić obecnej na widowni osobie, że trak
tuje się ją  jak współtwórcę zdarzenia komunikacyjnego. Wypowiedzi 
nakłaniające do zaistnienia w rozmowie „zwykłych” ludzi (niefachow
ców) zasadzają się zatem na mechanizmie dowartościowania tych, 
którzy na dobrą sprawę nie są pierwszoplanowymi bohaterami talk- 
show. Potrzebę ich udziału można by sprowadzić do następującej for
muły: „Wypowiadał się już zaproszony gość, zrobili to także eksperci, 
teraz chcemy posłuchać, co Ty możesz na ten temat powiedzieć, po
nieważ Twoje zdanie również liczy się w tej dyskusji.” Przytoczmy 
fragment:

X: Czy ty, gdybyś była na jej miejscu [tj. postaci obecnej w studiu], 
przyznałabyś się swojemu mężowi, że wcześniej byłaś w związ
ku z żonatym mężczyzną?

Y t: Tak, przyznałabym się, to nie jest przecież żaden wstyd. Z  tego, 
co tu usłyszałam, wynika, że to nie była je j wina, tamten gość ją  
po prostu oszukał.

X [do następnej osoby]: A ty?
Y 2: Oczywiście, że bym porozmawiała, nie można czegoś takiego 

ukrywać. W ogóle nie można budować związku na kłamstwie, 
to jest zły początek.

C,Rozmowy w toku”, 11.01.2002 r.)

Może dlatego, iż niespecjalista nie ponosi takiej odpowiedzialno
ści za swoje słowa jak inni dyskutanci i zachowuje bezpieczny dystans 
w stosunku do rozmawiających, nie przysługuje mu uprzywilejowana 
(zarezerwowana dla pozostałych uczestników talk-show) pozycja 
w dyskursie. Nie może on na bieżąco wtrącać się do rozmowy -  jego 
udział jest uzależniony od woli i umiejętności przewidywania gospo
darza programu. Jak się okazuje w praktyce, sztuka „organizowania”



żywiołowego spektaklu telewizyjnego stanowi jeszcze rzadką umie
jętność -  wypowiedzi kolejnych osób zazębiają się; są raczej sporadycz
ne, ulotne, czasem nazbyt lakoniczne:

[Debata dotyczy związku niepełnoletniej dziewczyny z dużo star
szym od niej chłopcem]

X: Jesteś za tą miłością?
Y ł: Ja w ogóle jestem przeciwniczką zabijania miłości, jakiejkol

wiek.
X [do innej osoby]: A ty jesteś za tą miłością?
Y 2: Tak, wydaje mi się, że to, co mówi ten chłopak, jest piękne.
X: No, ale taka różnica wieku?
Y 2: Nie mam nic przeciwko temu.
X [do kolejnej osoby]: Nie masz nic przeciwko temu?
Y 3: Za kilka łat ona będzie pełnoletnia i wtedy ten związek będzie 

miał szansę powodzenia.
X: Ale to mówią dziewczyny, a one zawsze -  wydaje mi się -  tęsk

nią do miłości. Czy ty [do mężczyzny na widowni] uważasz, że 
tę miłość trzeba zabić?

Y 4: Ja jestem w rozterce, bo też mam piętnastoletnią córkę, której 
chłopak ma 24 łata. Ipróbujemy jej tłumaczyć, ale nie wiem, czy 
to pomoże.

X: Jak próbujecie je j tłumaczyć?
Y 4: No, żeby się zajęła nauką, a nie znajomością.
X: To działa?
Y 4: Nie, niestety.
X: No to co mu poradzić?
Y5 [psycholog]: Najlepiej pozwolić im się widywać. (...) Z  biegiem 

czasu ludzie się poznają i albo są ze sobą dalej, albo się roz
chodzą.

C,R<łzmowy w toku”, 04.05.2001 r.)

Dyskusja z udziałem publiczności stanowi swoisty sondaż odbio
ru poprzedzających ją  treści. Często wprowadzana jest na zasadzie 
urozmaicenia, kontrastu. Za najważniejszego (tj. znajdującego się 
w centrum uwagi tworzących i odbierających talk-show) adresata wy
stąpień widowni wypada uznać gościa programu. Choć niespecjaliści
-  podobnie jak eksperci -  stronią od demonstracyjnych utarczek 
z pozostałymi uczestnikami widowiska, rozmowa przypomina nierzad
ko prawdziwe pole walki ( P ię t r o w a , 2001; por. G r y b o s io w a , 2000).



Pierwsza ze stron realizuje strategię natarcia (pretensje, zarzuty, 
oskarżenia), druga odpowiada kontratakiem, częściej unikiem (tłuma
czy się, usprawiedliwia)9.

Pytania i komentarze osób z widowni nie muszą być wszakże ata
kami na gości. Gdy w talk-show dochodzi do bezwzględnego pojedyn
ku zacietrzewionych adwersarzy i wzajemnego oskarżania się uczest
ników, reprezentant widowni może podjąć próbę zweryfikowania ar
gumentów, doprecyzowania stanowisk, a tym samym przywrócenia 
dyskusji jej merytorycznego charakteru, np.:

[W studiu odbywa się konfrontacja pewnej rodziny i skłóconej
z nią rady parafialnej]

X: Oddajmy glos komuś, kto nie jest z Kamieńca.
Y  [do członka rodziny, poniekąd „prowodyra” konfliktu]: Ja mam 

takie pytanie do ciebie, Mariusz. Ty chciałeś być księdzem. Czy 
w swoim chrześcijańskim sumieniu wybaczyłbyś radzie para
fialnej, że cię skrzywdziła czy oszukała?

Y 2: Tak, wybaczyłbym, byłbym w stanie.
Y t: Jeśli tak, to niech pan powie, co pan zrobi w kierunku pojed

nania? [milczenie] Czy zrobi pan cokolwiek? Czy też nie zrobi 
pan nic? [po chwili] I  jeszcze mam pytanie do was, do rady pa
rafialnej, jako przedstawicieli skądinąd niemałej społeczności. 
Co wy jesteście w stanie zrobić, by ten konflikt zażegnać, jakie 
macie plany na przyszłość?

C,Podejdź no do płota”, 27.04.2001 r.)

Niemal całkowitym wyciszeniem publiczności odznaczają się roz
mowy, których tematem jest konkretny, rozpatrywany przez „zwyczaj
nych” ludzi problem. Kameralna atmosfera talk-show sprzyja zwie
rzeniom. Goście programu czują się pewnie i komfortowo: koncentrują 
się na określonym zagadnieniu, nie wstydzą się swoich słów, nie ukry
wają emocji; tylko w nielicznych wypadkach decydują się na niepoka- 
zanie swoich twarzy, co z przyczyn społeczno-obyczajowych jest jak 
najbardziej uzasadnione. Znaczenie widowni wzrasta, kiedy główny
mi bohaterami programu zostają znane osoby życia publicznego -  spor

9 Gość programu od początku wie, o czym będzie mówił, dlatego z góry może przygo
tować swoją linię obrony. Zasada głosząca, iż najlepszą obroną jest atak, nie zawsze 
może być przez niego wykorzystana, z tego choćby względu, że trudno atakować kogoś, 
kogo się zupełnie nie zna. Więcej na temat różnych taktyk stosowanych podczas dysku
sji piszą m.in.: B row n , 1996; L em m erm an , 1994; W iszniew ski, 1994.



towcy, przedstawiciele kultury masowej i nauki. Nietrudno zaobser
wować, że obecność publiczności studyjnej (oraz -  pośrednio -  tele
widzów) nie deprymuje „znanych i łubianych” , wprost przeciwnie — 
staje się niezbędną motywacją (por. oklaski, śmiech zebranych) dla 
różnych, dziwnych zachowań10. Wzrok dyskutantów (gości) częś
ciej kieruje się na publiczność, a wtopione w rozmowę sygnały o funk
cji fatycznej mają za zadanie pozyskanie masowego widza oraz pod
trzymanie kontaktu z widownią w studiu. Podobną rolę odgrywają 
zabawne wstawki rozluźniające atmosferę, które eksponują dialogo- 
wość przekazu i budują pozytywny wizerunek prowadzącego11. Przy
kładowo:

X: Przygotowałem dla ciebie zestaw do nurkowania...
Y: Ale tu nie będę nurkował.
X: Oczywiście, że nie. Czy widziałeś, żeby ktoś nurkował bez wody1? 

Mnie chodzi o to, żebyś go założył i wstrzymał oddech, jak pod
czas nurkowania. Zobaczymy, ile zdołasz wytrzymać bez po
wietrza. A  potem...

Y: Coś za to dostanę?
X: A co ty sobie myślisz, że za każdą czynność będziesz dostawać 

prezenty?!
Y: No przecież po tę tu przyszedłem.
X: Słuchajcie, no to jest właśnie materialne podejście do życia.

C,Wieczór z Jagielskim”, 08.03.2002 r.)

Obecność biernej, niemej publiczności nie oddziałuje wprawdzie 
na sens prowadzonych rozmów, ma natomiast wpływ na ich ogólny 
kształt. Oficjalny charakter sytuacji komunikacyjnej wyraźnie deter
minuje zachowania interlokutorów (por. H y m e s , 1980). Występ przed 
audytorium (studyjnym / telewizyjnym) mobilizuje do pracy nad wła
snym językiem: ten, kto mówi, stara się robić to tak, by zyskać przy
chylność słuchających. Warto odnotować, iż formułowane przez gos
podarza programu bezpośrednie zwroty do milczącego audytorium 
(obecnego przede wszystkim przed telewizorami) wyznaczają kolej
ne etapy talk-show, konstruują klamrę obejmującą początek, a także 
zakończenie interakcji:

10 Na prośbę prowadzącego gość może śpiewać, tańczyć, jeździć na hulajnodze, strze
lać z procy itd.

11 Czasem dzieje się to kosztem zaproszonych gości, którzy takie zachowania mogą 
zinterpretować jako naruszenie zasad grzeczności językowej (B lu m -K u lk a , 2001: 214— 
241).



X: Proszą państwa, niejeden już się głowił nad tym, jak zdefinio
wać życie; co można o nim powiedzieć, by krótko oddać jego sens, 
z wszystkimi zakrętami, niespodziankami, jasnymi i ciemnymi 
stronami. Jedna z definicji brzmi: „Zycie to łekcja pokory; po
kory potrzebnej nie tyłko przy porażkach, ałe i przy zwycię
stwach. Potrzebnej, by przyjrzeć się naszym winom, wadom
i ułomnościom". W tym programie goszczę łudzi, którzy z lekcji 
pokory wiele wynieśli.

(„Wybacz mi", 02.08.2001 r.)

X: Święta przed nami. Życzę udanego malowania pisanek. Przy 
okazji zapamiętajcie, że normalnie jajko wychodzi tępym koń
cem, może dlatego, że kury są głupie i mają ptasi móżdżek. Cza
sami, gdy kura jest zamyślona, jajko wychodzi końcem ostrym. 
Teraz już wiecie, czemu prowadzę ostre rozmowy -  i takie zoba
czycie już za tydzień.

(„Wieczór z Jagielskim”, 26.04.2002 r.)

Problem miejsca i roli publiczności w telewizyjnych rozmowach 
typu talk-show — reasumując — ciągle wymyka się kompletnemu omó
wieniu. Z uwagi na ograniczone rozmiary opracowania, jak i zakres 
przeprowadzonych uprzednio analiz, trudno już teraz pokusić się 
o kategoryczne rozstrzygnięcia12. Kontekst wcześniejszych uwag i ob
serwacji pozwala na wyciągnięcie następującego wniosku końcowe
go: publiczność jest n iew ątp liw ie  istotną „siłą” , której obecność 
stanow i13 o specyfice talk-show. Odbiorca telewizyjny zaś pozosta
je niezwykle ważnym, ale też najbardziej wymykającym się opisowi 
uczestnikiem omawianego widowiska.

12 Poza obrębem naszych dociekań znalazły się „medialne” formy aktywności (gło
sy telefoniczne widzów, prezentowane na ekranie pisemne wypowiedzi internautów), 
które prowadzą do dalszej komplikacji relacji nadawczo-odbiorczych wpisanych w prze
strzeń talk-show. Następnym problemem, jaki wyłonił się w trakcie poszukiwań ba
dawczych, a którym również przyjdzie zająć się w przyszłości, jest celowe (pozostające 
nie bez wpływu na całokształt dyskursu) operowanie przestrzenią komunikacyjną 
w zajmujących nas programach rozrywkowych.

13 Nie zapominajmy, że właśnie preferencje widowni telewizyjnej (zwłaszcza 
w mediach komercyjnych) decydują o egzystencji poszczególnych audycji.
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Pawet Fabijariski, Ewa Ficek

The role of the audience in television talk shows 

S u m m a r y

The authors of the article provide the answer to the question of what the role of 
television talk show audience is. Assuming the existence of an interactive perspective, 
they consider how the fact of a studio audience’s active participation [i.e. verbal mani
festation] in a discussion influences the nature of a discussion. They try to concord 
to what extent the awareness of being a passive participant in the show [silent audien
ce at the studio or at home in front of TV sets] affects the choice of attitudes and con
versational strategies of the moderator and his / her guests. A mass recipient - within 
the context of observations - who is not entitled to be in a privileged position in the 
discussion as other participants of the talk show, is anyhow considered an important 
‘characteristic feature’ and at the same time, it is the most mysterious element of such 

shows.

Pawet Fabijariski, Ewa Ficek

Role du public dans des emissions televisees type talk-show

Resu me

Les auteurs de l’article abordent la question de l’auditorium dans les emissions 
televisees type talk-show. En adoptant la perspective interactive, ils reflechissent com
ment le caractere de la discussion peut etre influence par le fait que le public peut y 
participer activement (par exemple par une activite verbale). Ils essaient de definir 
dans quelle mesure la conscience d’une participation passive au spectacle d’un public 
muet (r£uni dans le studio ou devant les televiseurs) conditionne le choix des attitudes 
et des strategies de conversation des “acteurs” principaux du spectacle - c’est-a-dire de 
l’animateur et de ces invites. Dans le contexte des observations accomplies, le destina- 
teur de masse, qui n’est pas en droit d’une position privilegiee dans le discours comme 
le sont les autres participants du talk-show, devient - quand meme - un determinant 
important et egalement un element le plus mysterieux des emissions etudiees.
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Nowy dialog 
czy zobiektywizowany monolog? 

(informacje prasowe w media relations)

Rozmowa wydaje się podstawowym sposobem istnienia ludzi w spo
łeczeństwie. Dzięki inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów werbal
nych kształtowana jest rzeczywistość. Zerwanie rozmowy prowadzi 
zazwyczaj do konfliktu. W konflikt ów mogą zostać uwikłane jednost
ki - wtedy nazywany bywa kłótnią lub całe społeczności - wtedy mówi 
się o wojnie. Dialog1 jest nie tylko „lekarstwem na konflikt”, ale przede 
wszystkim zapobiega jego pojawieniu się. Rozmawianie, w ujęciu in
terakcyjnym, sprzyja nawiązywaniu sympatii czy przyjaźni. Kryzys 
rozmowy, o którym piszą w zaproszeniu do udziału w konferencji nt. 
Dialog a nowe media jej organizatorzy, jest zjawiskiem równie nega
tywnym, co powszechnym. Sądzę jednak, że istnieją pewne sfery dzia
łalności ludzkiej, której dysfunkcje dialogu nie dotyczą. Dochodzi 
w nich nawet do ewolucji postawy nadawcy z anty komunikacyjnej do 
takiej, w której nadawca, inicjując kontakt werbalny, otwiera się na 
dialog. Mam na myśli aktywność, dla której i w Polsce przyjęła się 
anglojęzyczna nazwa public relations2.

1 Ze względów stylistycznych terminy „dialog” i „rozmowa" stosuję wymiennie. Mam 
świadomość różnicy znaczenia obu leksemów.

2 Dla określenia działalności, której wybrane przejawy tekstowe będę poddawać 
procedurom badawczym, przyjmuję anglojęzyczny termin public relations. Jest to wa
runkowane trudnościami translatorycznymi w przetłumaczeniu tego terminu na język 
polski. Dosłowne tłumaczenie syntagmy public relations jako „stosunków społecznych” 
w żadnej mierze nie oddaje jego istoty i złożoności, dodatkowo ma już w polskich na



Przed 1989 rokiem pewne elementy public relations, oczywiście, 
istniały. Były to np. komunikaty przekazywane przez rzeczników (rzą
du, dużych przedsiębiorstw). Jednak nadawcy takich tekstów nie ocze
kiwali od odbiorców ani pytań, ani odpowiedzi, nie mieli zamiaru 
nawiązywać żadnego dialogu. Komunikatom tym nadawano formę 
oświadczeń, a odbiorcy, pomimo wielu niedomówień, nie mieli możli
wości ich wyjaśnienia. Rzecznik prasowy, jeżeli odpowiadał na jakieś 
pytania, to tylko na tzw. pytania wygodne, na inne natomiast „nie miał 
nic do powiedzenia”. Według S. B la c k a  (1998: 15) „public relations to sztu

ka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie opar

te na prawdziwej i pełnej informacji”. Z definicji tej wynika, że public rela
tions to sztuka szczerej rozmowy. Zważywszy jednak na cel działań 
public relations, czyli kształtowanie pozytywnego wizerunku instytu
cji, w której imieniu rozpoczyna się rozmowę, nie można uznać jakich
kolwiek działań werbalnych ze strony instytucji za inicjację szczerej 
i autentycznej rozmowy. Jaka jest zatem różnica między wypowiedzia
mi rzeczników sprzed 1989 roku a komunikatami public relations? 
W obu rodzajach tekstów nadawcy manipulują informacją, ale jedy
nie te drugie inicjują dialog z odbiorcą3.

W dalszej części artykułu zajmę się tylko takimi tekstami public 
relations, które służą do kontaktów instytucji z mediami. Gatunkiem naj
częściej wykorzystywanym w komunikacji media relations jest tekst 
nazywany przez praktyków i teoretyków public relations komunikatem 
prasowym bądź informacją prasową. Komunikaty te wysyłane są bez
pośrednio do dziennikarzy lub też zamieszczane na stronie interne
towej danej instytucji; właśnie te drugie poddam w dalszej części ar
tykułu procedurom badawczym4. Głównym celem twórców komuni

ukach społecznych wcześniej utrwalone znaczenie. Termin public relations pojawia się 
w słownikach poprawnościowych języka polskiego. Istnieją w Polsce szkoły nadające 
swoim absolwentom tytuł „specjalisty ds. public relations” lub „technika public rela
tions”. Sądzę, że brak ekwiwalentu polskojęzycznego, duża frekwencja tego terminu 
w pismach zarówno naukowych, użytkowych, jak i dziennikarskich oraz potrzeba nazy
wania nowego typu działalności są wystarczającymi przesłankami akceptacji zwrotu 
public relations jako najbardziej wyrazistego i zrozumiałego.

3 Różnic między wypowiedziami rzeczników prasowych z okresu realnego socjalizmu 
a komunikatami public relations jest, oczywiście, dużo więcej. Tematyka, nacechowa
nie perswazyjne, wartościowanie — to wszystko zasadniczo różni oba rodzaje wypowie
dzi. Najistotniejsza jednak wydaje się tu otwartość na rozmowę i jej brak w tekstach
o podobnej roli społecznej, zbliżonych intencjach, a innych politycznych okolicznościach 
powstania.

4 Wydaje się, że bardziej interesującymi materiałami badawczymi mogłyby być tek
sty bezpośrednio wysyłane do dziennikarzy, niż te zamieszczane na ogólnodostępnych 
stronach internetowych. Byłyby bardziej miarodajne w analizie porównawczej komu-



katów media relations jest dostarczanie dziennikarzom wyselekcjo
nowanych informacji dotyczących działalności instytucji inspirującej 
ich powstanie i sprawienie, aby te informacje pojawiły się w mediach.

Komunikacja media relations pozwala dotrzeć przedsiębiorstwu 
do odbiorcy masowego przy niewielkich kosztach własnych. Zaletą 
informacji prasowych w media relations jest niezależność źródła in
formacji od przedsiębiorstwa, co czyni tę informację bardziej wiary
godną. Firma musi jednak liczyć się z brakiem kontroli nad ostatecz
ną wersją wiadomości, która dotrze do odbiorcy, jest ona bowiem 
modyfikowana przez redakcje. O tym, jak ważną rolę w procesie prze
syłania informacji w działalności public relations odgrywa przekaź
nik, czyli dziennikarz oraz medium, świadczy wypowiedź prezes Pri- 
mum Public Relations: „Dotknęliśmy tu bardzo istotnej różnicy między PR-em 
a reklamą. Wszystkie nasze komunikaty przechodząjeszcze przez filtr - mediów, 
dziennikarzy. Naszą rolą jest pozyskanie grup opiniotwórczych, w przypadku tzw. 
media relations są to dziennikarze. Z tego powodu PR nie może być do końca pe
wien swoich efektów; jesteśmy w ciągłej niepewności, jak to, co zaplanowaliśmy, 
zostanie zrelacjonowane w mediach” („Brief” 1999: 8).

Komunikacja media relations przypomina trochę dziecięcą zaba
wę „w głuchy telefon”. Droga od nadawcy do odbiorcy jest bardzo dłu
ga i musi przejść przez kilka instancji mających wpływ na kształt 
zarówno formalny, jak i merytoryczny wysłanego przez nadawcę ko
munikatu. Komunikacja w media relations jest więc skazana na by
cie komunikacją „ułomną”, nie istnieje ona bowiem nigdy w układzie 
gwarantującym tożsamość tego, co zostało zamierzone przez nadaw
cę, z tym, co może być odczytane (Su jkow ska , 2002).

Komercyjne komunikaty perswazyjne w mediach

Praktycy i teoretycy public relations (B lack , 1998; B udzyńsk i, 1998; 
C enker , 2000; G oban-Klas, 1997; G rego ry , 2000; K adragic , C zarnow ski, 

1997; R ozwadowska, 2002) zaznaczają często, że komunikaty prasowe

nikatów media relations i tekstów drukowanych w prasie, których inspiracją był komu

nikat konkretnej firmy. Jednak brak dostępu do tego typu tekstów oraz inne cele ba

dawcze pozwalają na wykorzystanie w analizach komunikatów prasowych zamiesz
czanych na oficjalnych stronach internetowych.



w media relations są informacjami obiektywnymi6. Cel illokucyjny 
tekstów wykorzystywanych w komunikacji media relations jest jed
nak bliski intencjom wyrażanym komunikatem reklamowym i tekstem 
sponsorowanym, inny jest natomiast sposób ich istnienia w prasie, 
radiu i telewizji.

Uznaje się powszechnie, że ktoś reklamuje coś, gdy za pomocą 
dostępnych kodów, wcześniej zapłaciwszy, prezentuje w mediach pro
dukt lub usługę w celu uzyskania wymiernej korzyści finansowej (por. 
Sujkowska, Wyrwas, [w druku]). Zdaniem P. Lewińskiego (1999: 41) dla 
reklamy charakterystyczne są następujące właściwości: „jednostron
ność, publiczność, multimedialność, komercyjność” oraz programowa 
perswazyjność (perlokucja). Trzeba zwrócić uwagę na formalne ogra
niczenia, którym podlega reklama: zwięzłość wynikająca z faktu, że 
rzeczywisty nadawca musi płacić za środki przekazu używane w pro
cesie komunikacji, oraz uczciwość narzucona przez odpowiednie prze
pisy prawne. Ograniczeniom tym podlegają również komunikaty 
media relations, choć z innych powodów. Zwięzłość wynika z przy
czyn praktycznych, gdyż tekst podesłany dziennikarzowi musi respek
tować reguły współpracy i uprzejmości6. Nadawca tekstu media rela-

6 Sądzę, że w ogóle nie można mówić o obiektywnej informacji. Pierwszym ograni
czeniem obiektywizmu jest już kod. Zdaniem Walerego P isa rka  (2000: 215): „Kiedy mó

wimy, że języki narodowe są  najdoskonalszymi systemami znaków, mamy na myśli system symbo

li. W iększość bowiem »znaków« (tzn. morfemów, wyrazów, związków frazeologicznych i struktur 

składniowych) w każdym języku etnicznym stanowią symbole [...] Umberto Eco [...] słusznie są

dzi, że prawdziwym znakiem, tzn. symbolem, jest to, za pomocą czego można kłamać." Przekona
nia Pisarka o niemożności „prawdziwego” odzwierciedlania rzeczywistości w języku 
pozostają w zgodzie z postulatami badaczy wpisujących się w nurt pragmatyzmu filo
zoficznego. Według D. Davidsona nie można sądzić, aby zdania mogły być prawdziwe za 
sprawą czegokolwiek -  .ani za sprawą tych, którzy je wypowiadają, choćby znawców z jednej 

strony, ani - z  drugiej - za sprawą rzeczywistości. Według niego każda »teoria prawdy«, poddając 

analizie relacje między cząstkami języka a cząstkami tego, co pozajęzykowe, wkracza już na nie

właściwą drogę" (R o r ty , 1999b: 190). Tradycyjny pogląd, zgodnie z którym „prawda to 
zgodność z rzeczywistością”, jest metaforą, metaforą konwencjonalną i trochę już zuży
tą. Zdaniem R . R o r ty ’ego (1999a: 121): „niektóre zdania prawdziwe - jak choćby Ala ma kota
-  da się połączyć z wycinkami rzeczywistości w taki sposób, by kojarzyły się z cząstkami wybra

nych wycinków. Większości zdań prawdziwych - takich jak Ala nie ma kota\ Istnieją liczby nie
skończone; Przyjemność jest lepsza od bólu - nie da się."

6 Reguła współpracy jest tożsama z zasadą kooperacji oraz jej maksymami, które 

H.P. Grice wykorzystał do badań nad impikaturami konwersatoryjnymi, na regułę uprzej

mości składają się zaś następujące, bardziej szczegółowe maksymy: maksyma taktu 
(minimalizuj koszt innych, maksymalizuj korzyść innych); maksyma wspaniałomyśl

ności (minimalizuj swoją korzyść, maksymalizuj swój koszt); maksyma aprobaty (mi

nimalizuj krytykę innych, maksymalizuj chwalenie innych); maksyma skromności 
(minimalizuj chwalenie siebie, maksymalizuj krytykowanie siebie); maksyma zgody



tions musi przestrzegać wszystkich maksym wynikających z reguły 
współpracy oraz niektórych maksym związanych z regułą uprzejmo
ści, zwłaszcza maksymy taktu.

Reklamy oraz teksty sponsorowane różnią się także od komunika
tów media relations wyraźną ramą delimitującą. Koherentny opis 
różnic oraz podobieństw między reklamą jako gatunkiem, tekstem spon
sorowanym i komunikatem media relations przedstawia tabela 1.:

T abe la  1

Założenia typologiczne reklamy, tekstu sponsorowanego 

i komunikatu media relations

Założenia typologiczne

Gatunek

reklama
tekst 

sponsorowany 
(artykuł, wywiad)

komunikat 
media relations

Służy do osiągnięcia korzyści finanso

wych tak tak tak

Nadawca rzeczywisty finansuje poja

wienie się gatunku w mediach tak tak nie

Gatunek posiada wyraźną ramę delimi- 

tacyjną tak tak nie

Tylko nadawca rzeczywisty ma wpływ 

na formę i treść komunikatu, który po

jawi się w mediach tak tak nie

Nadawca respektuje regułę współpracy 

oraz maksymę taktu nie nie tak

Jeśli nadawca spełni nałożone na niego 

warunki finansowe, komunikat musi 

pojawić się w mediach tak tak nie

Respektowanie paktu faktograficznego7 nie nie/tak tak

Podawanie faktów „wprost” nie nie tak

(minimalizuj punkty niezgodne między tobą a innymi, maksymalizuj punkty zgodne 

między tobą a innymi); maksyma współczucia (minimalizuj antypatię między tobą 
a innymi, maksymalizuj sympatię między tobą a innymi) (por. Lewiński, 1999).

7 Termin wprowadzony przez Z. Bauera (2000). Istnienie owego paktu odróżnia in

formacyjne gatunki dziennikarskie od publicystycznych i artystycznych. Jest on swo

istą umową między nadawcą i odbiorcą a jej zawarcie nakłada na nich pewne obowiąz

ki. Dla nadawcy są to: wierność przedstawianym faktom lub stanom rzeczy, a także 

zwięzłość, szczegółowość oraz odpowiedzialności za raz napisane słowo. Natomiast dla 

odbiorcy: pełna identyfikacja autora wypowiedzi z osobą realnie istniejącą (podpisaną 
pod tekstem).



Regulacje prawne nakładają na masowe środki przekazu koniecz
ność wyodrębniania reklamy oraz komunikatu sponsorowanego spo
śród innych emitowanych w radiu lub telewizji programów oraz dru
kowanych w prasie tekstów. Pojawiający się w czasopismach oraz na 
wizji napis reklama (w radiu zaś wypowiadane określenia reklama, 
artykuł sponsorowany, rozmowy sponsorowane) ma znamiona metatek- 
stu, który eksplicytnie informuje o tym, że konwencje tego typu tek
stu będą realizowane, dopóki nie usłyszymy paralelnego koniec rekla
my, to była reklama, reklama, w czasopismach zaś klamrę dla meta- 
tekstowego reklama stanowi ramka (L oew e , 2002).

Perswazyjne strategie obiektywizujące 
w tekstach media relations

Komunikaty media relations to z reguły krótkie teksty, których 
twórcami są pracownicy działów public relations odpowiedzialni za 
współpracę z mediami, a zatem profesjonaliści. Tematyka informacji 
dla prasy zazwyczaj jest związana z interesującymi adresatów (zarówno 
pracowników mediów, jak i telewidzów czy słuchaczy stacji radiowych) 
sprawami, zawsze dotyczącymi instytucji, z której inicjatywy powstał 
konkretny komunikat, takimi jak np.: miejsce firmy na rynku finan
sowym, nowe produkty, osiągnięcia i nagrody, działalność charytatyw
na. Komunikaty media relations mają względnie trwałą strukturę. 
Zbudowane są z dwóch obligatoryjnych elementów: inicjalnej ramy 
tekstowej, w której skład wchodzą kwalifikator gatunkowy i tytuł, 
fakultatywnie zaś pojawiają się logo, data, miejsce publikacji, oraz 
korpusu tekstu, składającego się z lidu i przeplatających się segmen
tów ekspozycyjnych, argumentacyjnych o wyraźnej tematycznej hie
rarchii kompozycyjnej, zakończonego konkluzją, często mającą charak
ter sentencyjny. Eksplikacja semantyczna odzwierciedlająca intencje 
komunikatów media relations przybiera następujący kształt:

mówię o X (explicite Jub implicite)
chcę, żeby wszyscy myśleli dobrze o X.
(X to ekwiwalent inspirującej powstanie tekstu instytucji)

Impresywność jest cechą podstawową tekstów media relations. 
Zdaniem P. L ew ińsk iego  (1999: 61) efekt perswazyjny może być osiąga



ny dwoma sposobami: „drogącentralną-przez zrozumienie i przeanalizowanie 

argumentacji lub drogą peryferyjną- na skutek wpływu różnych czynników akcy- 

dentalnych, jak sympatia dla mówcy, wygląd mówcy, możliwe do osiągnięcia ko

rzyści etc." Drugi ze sposobów często wykorzystywany jest w działal
ności reklamowej, dla komunikacji media relations zaś charaktery
styczna jest „droga centralna”. Wypowiedzi perswazyjne różnią się 

stopniem jawności intencji perswazyjnej i wyrazistością wykładników 
(pośrednie i bezpośrednie wykładniki perswazji)8.

Ogląd bogatego zbioru komunikatów media relations pozwala na 
wniosek, że w tego typu tekstach dominują mechanizmy perswazji 
pośredniej. Do technik perswazji pośredniej zaliczam przede wszy
stkim celową i zaplanowaną obiektywizację podawanych informa
cji9. Taka gra z odbiorcą wykorzystuje kilka strategii obiektywizują
cych.

Zajmijmy się zatem wyizolowaniem w analizie tekstów strategii 
obiektywizujących wykorzystywanych w piśmiennictwie media rela
tions. Korpus każdego tekstu media relations zbudowany jest z prze
platających się fragmentów ekspozycyjnych i argumentacyjnych. Eks
pozycją nazywam segment opisowy, w którym przedstawiony zostaje 
fakt poddany dalej różnym procedurom uwiarygodniającym. Segmen
ty, w których obiektywizuje się ekspozycje, uznaję zaś za argumenty. 
W konkretnych argumentach próbuję określić strategie wykorzysta
ne przez nadawcę. >

Tematyka poniższego komunikatu10 dotyczy sytuacji niemal kry
zysowej, jaką dla Radia Zet było ostentacyjne złożenie wymówień

9 Zdaniem Olgi W o l iń sk iej (1987: 107): „Apele są formułowane wyłącznie na potrzeby 
perswazyjne i adresowane do odbiorcy, zwykle ujawniają wprost intencje wypowiedzi, są środ
kami bezpośrednio perswazyjnymi. Do takich należą też argumentacje. Pozostałe wyrażenia nie 
werbalizują intencji nadawcy, oddziałują na podstawie wnioskowania odbiorcy - zaliczymy je do 
środków pośrednio perswazyjnych. [...] Każdy rodzaj wypowiedzi operuje odmiennymi środkami 
wyrazu: wyrażenia bezpośrednio perswazyjne wprowadzają imperatiwus, wyrażenia modalne, 
czasowniki performatywne, akcentują pozycję adresata; wyrażenia pośrednio perswazyjne - 
bazują na emotywno-funkcjonalnej wartości znaków językowych, wykorzystują walory presupo- 
zycji.” Podział na mechanizmy perswazji pośredniej i bezpośredniej wprowadza także 
Ewa M iczka (1992), analizując tematycznąi argumentacyjnąstrukturę komentarza oraz 
informacji prasowej. Jej zdaniem, mechanizmy perswazji pośredniej polegają na odpo
wiedniej selekcji i organizacji faktów, mechanizmy perswazji bezpośredniej związane 
są zaś z doborem i organizacją wyrażeń wartościujących.

9 Za wykładniki perswazji pośredniej należy także uznać celowe operowanie pew
nymi metaforami pojęciowymi o pozytywnych konotacjach, a także inne zabiegi zwią
zane z wyborem konkretnych rozwiązań tekstowych. Mechanizmy te można wskazać, 
wykorzystując do analiz metodę kognitywną (por. S u jkow ska , [w druku]).

10 Analizowane teksty przytaczam zgodnie z oryginalnym zapisem. Nie koryguję 
błędów językowych.



przez wielu popularnych dziennikarzy pracujących dotąd w tej roz
głośni.

Informacje

Warszawa, 11 stycznia 2001

Monika Olejnik poprowadzi niedzielne 
śniadanie z politykami w audycji „Siód
my dzień tygodnia”

Zakończyły się rozmowy z grupą dzien
nikarzy, którzy pod koniec listopada  
ubiegłego roku zadeklarowali chęć odej
ścia z R ad ia  Zet. Wszystkie nadawane  
dotychczas audycje pozostaną na antenie 
rozgłośni. Po ponad  miesięcznej prze
rwie powróci na n ią  także niedzielne 
śniadanie z udziałem polityków, które - 
w programie „Siódmy dzień tygodnia” - 
poprowadzi Monika Olejnik.

W niedzielę, 14 stycznia o godzinie 9.15 Mo
nika Olejnik poprowadzi po raz pierwszy 
audycję „Siódmy dzień tygodnia”, w której za
proszeni do studia Radia Zet politycy repre
zentujący różne opcje będą dyskutowali o naj
ważniejszych wydarzeniach tygodnia. Stały
mi gośćmi Moniki Olejnik będą Bronisław 
Geremek, Leszek Miller i Jan Maria Rokita.

Zarząd Radia Zet wystosował dzisiaj pismo 
do prezesa Polskiego Radia z apelem o zmia
nę nazwy audycji „Śniadanie w Trójce”

„Według naszych analiz prawnych, Radio Zet 
ma prawo do ochrony tej nazwy jako warto
ści komercyjnej, która została wypracowana 
i wypromowana przez Radio Zet, kosztem 
wysokich nakładów organizacyjnych i finan
sowych. Użycie przez Polskie Radio nazwy 
„Śniadanie w Trójce” jako tytułu własnej au
dycji, stanowi wykorzystanie renomy i po-
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pularności audycji Radia Zet” - powiedziała 
Monika Bednarek - Dyrektor Generalny Eu- 
rozetu, właściciela stacji.

W ciągu istnienia „Śniadania z Radiem Zet” 
Radio Zet zainwestowało ogółem 3 miliony 
dolarów w promocję audycji.

Porozumieniem zakończyły się trwające po
nad miesiąc rozmowy z grupą dziennikarzy, 
która zadeklarowała chęć odejścia ze stacji.

„Radio Zet wychodzi z wydarzeń ostatnich 
miesięcy bogatsze o doświadczenia, które choć 
były ciężkie, pozwolą nam - mam nadzieję - 
zbudować jeszcze lepsze radio niż dotychczas. 
Jest to szczególnie ważne dla tych dziennika
rzy, którzy w Radiu Zet pozostają” - powie
działa prowadząca rozmowy Monika Bedna
rek.

Z grupy osób, które deklarowały chęć odejścia, 
po negocjacjach w rozgłośni pozostanie 9 
dziennikarzy; 7 postanowiło odejść ze stacji. 
10 dziennikarzy decyzję o odejściu podjęło 
wcześniej.

„Podziękowałam im za to, co zrobili dla Ra
dia Zet. Sytuacja kiedy odchodzą ludzie, 
z którymi pracowało się wiele lat jest dla nas 
wszystkich trudna, ale Radio Zet pracuje 
i będzie nadawać nadal. Chcemy się teraz 
skoncentrować na przyszłości" - powiedziała 
Monika Bednarek.

W Radiu Zet zostaną i będą prowadzić swoje 
dotychczasowe audycje między innymi Szy
mon Majewski, Robert Bernatowicz i Wojtek 
Pieniak.

„Będę wykonywał telefony w bardzo nietypo
wych sprawach na antenie Radia Zet, tak 
długo dopóki będą spełnione dwa warunki:
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zarówno radio jak i ja  będziemy mieli na to 
ochotę” - powiedział Janusz Weiss, który nie 
jest związany ze stacją stałą umową o pracę.

Wszystkie audycje, które znałazły się we konkluzja 

wprowadzonej po wakacjach ramówce pozo
staną na antenie Radia Zet. Nie zmieni się 
także format stacji (która kieruje program 
przede wszystkim do słuchaczy w wieku 25- 
44 łata ze średnim i wyższym wykształce
niem).

Krzysztof Kouyoumdjian - PR Manager kontakt finalna 
tel. (22) 58 333 74, e-mail rama
pr@radiozet.com.pl tekstowa

(http://www.radiozet.com. pl/perl/dp.pl?hl+navi+h2+10.1rz+k+fl)

Inicjalna rama tekstowa komunikatu składa się z kwalifikatora 
gatunkowego, daty oraz nagłówka (tytułu). Na początku tekstu wła
ściwego znajduje się lid, który jest obligatoryjnym elementem każde
go komunikatu media relations. Dalsza część korpusu tekstowego to 
kompozycja przeplatających się ekspozycji i argumentów wykorzystu
jących różnego rodzaju strategie obiektywizujące. Tekst właściwy 
kończy konkluzja o charakterze perswazyjnym. Finalna rama teksto
wa zawiera dane personalne osoby, która może udzielić dodatkowych 
informacji. W analizowanym tekście zastosowano tylko dwie proce
dury obiektywizujące: strategię cytatu oraz strategię dodatkowych 
dowodów. Obiektywizacja przez przytoczenie cudzego słowa może 
mieć ukryte znaczenie perswazyjne. Wynika ono z wykorzystania efek
tu prestiżu, gdy cytowany nadawca jest osobą znaną, cenioną lub zaj
mującą wysokie stanowisko, bądź efektu generalizacji, gdy nadawca 
jest zbiorowy (por. M ic zk a , 1992). Czasami cytowanie związane jest 
z przeniesieniem odpowiedzialności na kogoś innego.

Częstym tematem tekstów media relations są osiągnięcia insty
tucji, z której inicjatywy zredagowano dany komunikat, bądź też wy
różnienia i nagrody otrzymane przez inspirującą powstanie tekstu fir
mę. Wybór takich właśnie faktów na tematy komunikatów media 
relations jest już perswazyjny (wartościuje pozytywnie poczynania 
firmy). Kolejne segmenty argumentacyjne wykorzystujące strate
gie cytatu lub dodatkowych dowodów, obiektywizując, czynią konkret
ny tekst bardziej wiarygodnym, a przez to przewrotnie bardziej per
swazyjnym.

mailto:pr@radiozet.com.pl
http://www.radiozet.com


ERA GSM 

Informacje prasowe

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z.o.o. - ope
rator sieci Era - po raz kolejny została 
doceniona na świecie.

Warszawa, 13 lipca 2001 r.

Największy polski operator telefonii 
komórkowej otrzymał złotą nagrodę Qu
ality Summit Award przyznawaną przez 
Business Inititive Direction.

Ta prestiżowa międzynarodowa nagroda po
twierdza silną pozycję Polskiej Telefonii Cy
frowej - mimo że firma działa tylko na polskim 
rynku - jest największym operatorem w Eu
ropie Środkowo-Wschodniej.

Złota nagroda Quality Summit Award przy
znawana jest między innymi za efektywność, 
dobre wyniki finansowe oraz wdrażanie no
woczesnych technologii. Lista kryteriów bra
nych pod uwagę przy ocenie firm jest długa. 
Nominowani reprezentują największe przed
siębiorstwa w poszczególnych dziedzinach 
gospodarki.

Sieć Era jest liderem na polskim rynku tele
fonii komórkowej.

Przy ocenie brano pod uwagę wcześniej otrzy
mane nagrody i certyfikaty potwierdzające 
jakość świadczonych przez firmę usług. W jed
nym z kryteriów uwzględniono również satys
fakcję klientów oraz kwalifikacje pracowni
ków. Duże znaczenie miały także wyniki fi
nansowe spółki - sieć Era w I  kwartale 2001 
roku odnotowała zysk netto w wysokości ponad 
130 milionów złotych (wynik finansowy zgod
ny z Międzynarodowymi Standardami Ra
chunkowości).
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Sieć Era oferuje swoje usługi od 5 lat. Z sze
rokiej oferty sieci korzysta już 3.300 000 abo
nentów i użytkowników.

Klarowny podział na dwa segmenty: Rynek 
Prywatny i Rynek Biznesowy wpłynął także na 
ogromne zainteresowanie ofertą dla biznesu.

Obecnie z sieci Era korzysta 68 procent firm 
w Polsce.

Wczoraj, podczas gali w Hotelu Marriot Ma- 
tquis w Nowym Jorku, nagrodę w imieniu 
PTC odebrał Dyrektor Generalny PTC, Bogu
sław Kułakowski.

Obok Ery, nagrody Quality Summit Award 
otrzymały 162 firmy z całego świata. Między
narodowa organizacja Business Inititive D i
rection istnieje od 33 lat. Co roku honoruje 
najlepsze firmy z różnych sektorów gospodar
ki.

Wszelkich, informacji udziela B iuro Pra
sowe sieci Era - 
(022) 413 63 22, 413 61 86
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(http ://www. eragsm. pl/cgi-bin/korp/index.pl?id=infor 126)

Korpus tekstu rozpoczyna lid, który ma wprowadzić czytelnika 
w problematykę danego komunikatu i zachęcić do dalszego czytania. 
Rozwiązania graficzne i kolorystyka odróżniają formalnie lid od tek
stu właściwego. Dla komunikacji media relations — jak dowodzą licz
ne analizy - charakterystyczny jest lid streszczający. Zgodnie z za
sadą odwróconej piramidy, a więc zakładając zhierarchizowaną kon
strukcję całości, zawiera on w sobie kwintesencję całego tekstu. Ko
lejne akapity przynoszą coraz mniej istotne - zdaniem nadawcy - in
formacje.

Strategie obiektywizujące, które zastosowano w analizowanych tu 
tekstach - strategia cytatu i strategia dodatkowych dowodów - są 
najczęściej stosowanymi w tego rodzaju komunikacji zabiegami po
twierdzającymi ekspozycje. Kolejnym zabiegiem obiektywizującym



wykorzystywanym w tekstach media relations jest strategia automa
tycznego transferowania konkretnej asercji do wiedzy wspólnej pro
cesorów11. Egzemplifikacje takich procedur przedstawiają dwie kolej
ne analizy:

Informacje

Warszawa, 21 września 2001

Przedwyborcza debata Buzek-Miller w Ra
diu Zet

Dwa dni przed wyborami parlam entar
nymi na antenie Radia Zet doszło do - je
dynej w tegorocznej kam panii - debaty 
z udziałem premiera Jerzego Buzka oraz 
przewodniczącego SLD Leszka Millera.

W decydującym momencie kampanii wybor
czej, w studiu Radia Zet spotkali się najważ
niejsi uczestnicy polskiej sceny politycznej: 
szef rządu Jerzy Buzek (Akcja Wyborcza So
lidarność Prawicy) i Leszek Miller, przewod
niczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
ugrupowania prowadzącego w przedwybor
czych sondażach. Debatę w programie „Pra
wy do lewego”poprowadzili Monika Olejnik 
i Jacek Żakowski.

Od momentu rozpoczęcia debaty, do zamknię
cia głosowania o 12.00, za pośrednictwem 
Zielonego Telefonu Radia Zet, SMS-ów wysy
łanych z telefonów komórkowych oraz strony 
internetowej słuchacze Radia Zet oddali w 
sumie 16 i pół tysiąca głosów popierających 
poglądy wybranego uczestnika dyskusji. Jest 
to rekord wszystkich głosowań towarzyszą
cych dyskusjom liderów w pięciu programach 
„Prawy do lewego”.

Kwalifikator Inicjalna 
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11 Pojęcie „procesora” wprowadzam za A. Duszak. Jest ono o tyle przydatne, że po
zwala odsyłać jednocześnie do nadawcy i odbiorcy. Przy opisach procesów językowych 
często nie jest istotny kierunek aktu, ale jego natura.

9 Dialog.



Pełny zapis debaty dostępny jest na stronach 
internetowych www.radiozet.pl.

W niedzielę 23 września, po zamknięciu lokali 
wyborczych, w Radiu Zet rozpocznie się „Wie
czór wyborczy”, który poprowadzi Jacek Ża
kowski.

Radio Zet będzie na bieżąco podawało progno
zy wyników wyborów oraz nadawało bezpo
średnie rełacje ze sztabów poszczególnych 
ugrupowań.

Jak zawsze w przypadku ważnych wydarzeń 
relacjonowanych na antenie Radia Zet, wia
domości będą podawane na bieżąco przez 
całą noc.

ekspozycja

ekspozycja

ekspozycja

Wieczór wyborczy zakończy się 24 września 
w poniedziałek rano, specjalnym wydaniem 
programu „Prawy do lewego”, do którego Mo
nika Olejnik zaprosi liderów zwycięskich 
ugrupowań.

Krzysztof Kouyoumdjian - PR Manager
tel. (22) 58 333 74,
e-mail pr@radiozet.com.pl
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(http://www.radiozet.com.pl/perl/dp.pl?hl+navi+h2+mo+k+fl)

W następnym tekście oprócz przetransferowania asercji do wie
dzy wspólnej nadawcy i odbiorcy zastosowano także swoistą odmia
nę strategii cytatu, czyli powołanie się na profesjonalne źródło:

Informacje

Warszawa, 12 listopada 2001

Kwalifikator Inicjalna 
gatunkowy rama
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Informacja szybka i rzetelna w R ad iu  tytuł 

Zet.

Radio Zet natychmiast przerwało swój lid 

program i podało informację o dzisiej- streszcza- 

szej katastrofie Airbusa A-300 w nowo- jący 

jorskiej dzielnicy Queens. Od chw ili (ekspozycja) 

przerwania programu, Rad io  Zet nie
przerwanie relacjonowało wydarzenia 
w Nowym Jorku i na świecie oraz prezen
towało komentarze zaproszonych gości.

Radio Zet nadało informację o katastrofie argument - 

samolotu natychmiast po wypadku, przerywa- strategia 

jąc swój program, by podać tę wiadomość ja- dodatko

wo tzw. hot news w serwisie informacyjnym wych

o 15.30. dowodów

Po nadaniu pierwszych rełacji, Radio Zet ekspozycja 

całkowicie podporządkowało swój program 
informowaniu słuchaczy o przebiegu wyda
rzeń w Nowym Jorku i na świecie. O 15.58 
w Radiu Zet rozpoczął się ciągły program in
formacyjny; z ramówki wycofane zostały pio
senki i błoki rekłamowe.

Radio Zet jako pierwsze polskie medium po- argument - 

dało - za amerykańską siecią informacyjną strategia 

CNN - informację, że w katastrofie rozbiła się powołania 

maszyna typu Airbus A-300 (a nie Boeing, jak się na profe- 

początkowo podawano). Radio Zet jako pierw- sjonalne 

sze nadało również relacje naocznych świad- źródło 

ków wypadku - w materiale dźwiękowym re
porterów CNN, przesłanym na mocy wzajem
nej umowy między obu stacjami. Od ponad 
dwóch lat, Radio Zet jest wyłącznym przed
stawicielem radiowym CNN w Polsce.

Przez kilka godzin, na bieżąco prezentowane ekspozycja 

były komentarze korespondentów Radia Zet 
z Nowego Jorku oraz światowych stolic: Rzy
mu, Londynu i Berlina.

Kilkadziesiąt minut po nadaniu pierwszej ekspozycja 

informacji, w studiu Radia Zet pierwszych

tekst
właściwy



komentarzy udzielili zaproszeni przez Moni
kę Olejnik i Jacka Żakowskiego goście, mię
dzy innymi pisarz i mieszkaniec Nowego Jor
ku Janusz Głowacki (który z rozmowy na an
tenie Radia Zet dowiedział się, że jego córka 
mieszkająca w Nowym Jorku jest bezpieczna) 
oraz Andrew Nagórski z „Newsweeka”.

Podobnie jak podczas relacjonowania wyda
rzeń z 11 września oraz ataku sił amerykań- 
sko-brytyjskich na Afganistan, naszym głów
nym celem było podawanie szybkich, ale jed
nocześnie możliwie jak najbardziej rzetelnych 
i wiarygodnych informacji.

W obecnej sytuacji, jesteśmy przekonani, że 
odpowiedzialność, której od zawsze podpo
rządkowane są wszystkie działania informa
cyjne Radia Zet jest wartością szczególnie 
cenioną. Profesjonalne dziennikarstwo to na
szym zdaniem szybkość i sprawność organi
zacyjna, ale nie za cenę epatowania horrorem 
i grania na emocjach.

Już od 11 lat Radio Zet zawsze podporządko
wuje swój program najważniejszym wyda
rzeniom w kraju i na świecie. Pełna, wiary
godna, szybka i odpowiedzialna informacja to 
tradycja Radia Zet.

argument - 

strategia 

automatycz

nego prze

transferowa

nia asercji 

do wiedzy 

wspólnej 

procesorów

argument - 

strategia 

automatycz

nego prze

transferowa

nia asercji 

do wiedzy 

wspólnej 

procesorów

konkluzja

kontaktKrzysztof Kouyoumdjian - PR Manager 
tel. (22) 58 333 74, 
e-mail pr@radiozet.com.pl

(http://www.radiozet.com.pl/perl/dp.pl?hl+navi+h2+lrz+k+fl)
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Przetransferowanie konkretnych faktów z wiedzy właściwej tyl
ko nadawcy do wiedzy wspólnej procesorów jest możliwe dzięki za
stosowaniu pewnych operatorów tekstowych:

mailto:pr@radiozet.com.pl
http://www.radiozet.com.pl/perl/dp.pl?hl+navi+h2+lrz+k+fl


Podobnie jak podczas relacjonowania (...).
(...) jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność, której od zawsze 
podporządkowane są (...).
Ja k  zawsze w przypadku ważnych wydarzeń (...).

Zastosowanie przysłówków nawiązujących do projektowanej przez 
nadawcę rzeczywistości lub wydarzeń wcześniejszych niż opisywane 
ma skłonić odbiorcę do przyjęcia przedstawianych faktów jako oczy
wistych i powszechnie znanych.

Tematyka dotychczas analizowanych komunikatów media relations 
związana była ze sprawami ważkimi dla instytucji inicjującej powsta
nie tekstu, które przez odbiorców są zazwyczaj konotowane pozytyw
nie. Nie zawsze jednak informacje media relations dotyczą osiągnięć 
firmy, działalności charytatywnej bądź wprowadzania nowych produk
tów i usług. Dowodzi tego kolejny tekst:

Informacje dla prasy 

Warszawa, 06.01.99

Netia podnosi opłaty

Netia, najw iększy niezależny operator 
telefonii przewodowej od 1 stycznia 1999 
roku podniosła ceny lokalnych połączeń 
telefonicznych. Nowe stawki za rozmowy 
wynoszą: 20 groszy w taryfie zielonej i 21 
groszy w taryfie niebieskiej. Równocześ
nie zostaje podniesiona opłata za przy
łączenie telefonu i obecnie wynosi ona 
460 złotych. Wszystkie ceny nie obejmują 
podatku VAT.

Podwyżka cen za usługi telefoniczne jest re
akcją na niedawną podwyżkę opłat dokona
ną przez Telekomunikację Polską SA Opłaty 
abonamentów Netii nie przekraczają jednak 
opłat abonamentów TP SA, a w taryfie zielo
nej są niższe o 1 grosz.

Miesięczna opłata abonamentowa pozostaje 
bez zmian i wynosi 14 złotych w taryfie zielo-
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nej i 11 złotych w taryfie niebieskiej (ceny po
dane bez podatku VAT). W ramach abonamen
tu abonent otrzymuje m.in. gwarancję napra
wy uszkodzonej linii telefonicznej w ciągu 24 
godzin od chwili zgłoszenia oraz wyszczegól
nienie kategorii rozmów.

(http://www.netia.pl/prasa/14.html)

„Dramatyczna” informacja o podniesieniu cen na oferowane przez 
firmę usługi wymogła na nadawcy tekstu odwołania się do niekonwen
cjonalnej argumentacji: Podwyżka cen za usługi telefoniczne jest reak
cją na niedawną podwyżkę opłat dokonaną przez Telekomunikację 
Polską SA. Zabieg obiektywizuj ąco-usprawiedliwiający, który nazwa
łam strategią zrzucenia winy, jest rzadko wykorzystywany w komu
nikacji media relations, ponieważ zarówno nadawcy, jak i odbiorcy są 
świadomi braku zasadności takiej argumentacji.

Świadomość perswazyjności każdego tekstu informacyjnego two
rzonego na potrzeby komunikacji masowej mają także teoretycy me
diów. Wymieniają następujące procedury uwiarygodniające teksty 
informacyjne:
— przekazywanie przeciwstawnych poglądów,
- przedstawianie dodatkowych dowodów,
- używanie cytatów,
— umieszczanie informacji w określonej kolejności (Kucznik, Z impfel, 

2000: 147-148).
Twórcy komunikatów media relations — co wykazała analiza sto

sunkowo bogatego zbioru tekstów - nie stosują strategii przekazywa
nia przeciwstawnych poglądów. Wynika to prawdopodobnie z kilku 
powodów. Po pierwsze, teksty te są  zbyt krótkie, aby móc w później
szych segmentach obalić przedstawiony kontrargument. Po drugie, 
nadawcy nie mogą sobie pozwolić na dopuszczenie innej niż zamierzo
na przez nich interpretacji tekstu (oczywiście, taka możliwość zawsze 
istnieje, jednak nadawcy świadomie tak konstruują komunikaty 
i używają takich strategii obiektywizujących, aby groźba odmiennej 
interpretacji była jak najmniejsza). Zdaniem W. P isarka (2000: 229) „ar
gumentacja dwustronna okazuje się skuteczniejsza niż jednostronna tylko wobec 

osób zainteresowanych tematem, bardziej wykształconych i mających dostęp do 

różnych źródeł informacji Strategia dwustronnej argumentacji wyko
rzystywana jest zatem częściej w gatunkach publicystycznych i zapew
ne takich, których nadawcy postrzegani s ą  przez ogół odbiorców jako 
osoby kompetentne i godne zaufania.

http://www.netia.pl/prasa/14.html


Aby zobiektywizować z natury perswazyjne teksty stosowane w ko
munikacji media relations, nadawcy stosują następujące strategie 
uwiarygodniające:
- strategia cytatu,
- strategia powołania się na profesjonalne źródło,
- strategia podania dodatkowych dowodów,
- strategia hierarchizacji podawanych faktów,
- strategia automatycznego przetransferowania informacji do wiedzy 

wspólnej procesorów.
Specyficzną, rzadko stosowaną strategią usprawiedliwiaj aco-uwia- 

rygodniającą jest strategia zrzucenia winy.
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Katarzyna Sujkowska-Sobisz

A new dialog or objectivized monolog?
Press information in media relations

S u m m a r y

The article analyzes texts of media relations. These texts aim at creation of a po
sitive image of a given institution. The senders of such texts take advantage of a num
ber of strategies, which objectivize and authenticate, i.e.:
— A strategy of quotation
— A strategy of reference to professional source
— A strategy of giving of additional proofs
— A strategy of hierarchization of facts
— A strategy of automatic transfer of information to the common knowledge of proces

sors
A strategy of pinning the blame is a specific and rarely applied strategy of the ju- 

stifying-authenticating type.



Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Nouveau dialogue ou monologue objective ? 
(Informations de presse dans media relations)

Resume

Dans l’article nous avons analyse les textes de medias relations. Ce type de com
muniques, dont le but est de creer une image positive d’une institution concrete, est 
objective expres par les destinateurs. Ils manifestent un nombre de strategies objects 
vant - rendant credible, que nous avons distinguees:
- strategie de citation
- strategie qui se rapporte a une source d’informations credible
- strategie d’ajouter des faits supplementaires
- strategie de hierarchiser des faits
- strategie de transferer automatiquement des informations a la connaissance com

mune
Une strategie specifique a caractere excusant — rendant credible, rarement utili- 

see, est celle de deverser le blame.





Telefon komórkowy





Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Lublin

Zasady konwersacyjno-grzecznościowe 
dialogów mSodzieżowych w SMS-ach

Jak wykazali liczni badacze (np. G rice , 1977; L akoff, 1977; L eech , 

1983; M arcjanik , 1993, 1997), naszymi rozmowami rządzą określone 
maksymy konwersacyjne i reguły grzecznościowe, których przestrze
ganie sprawia, iż komunikacja werbalna może być skuteczna, a przy 
tym elegancka i etyczna, natomiast ich łamanie prowadzi do zaburze
nia dyskursu i interakcji między ludźmi.

Jakie zasady rządzą dialogami młodzieżowymi prowadzonymi za 
pośrednictwem SMS-ów? Jakie reguły obowiązują w tej nowej, coraz 
popularniejszej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, formie komunikacji?1 
Chcemy sprawdzić, czy i w jakim stopniu uczniowskie rozmowy pro
wadzone za pomocą tego medium realizują powszechnie przyjęte 
maksymy konwersacyjne i reguły grzecznościowe, określone przez 
językoznawców, czy, być może, obowiązuje tu nieco odmienny kodeks 
językowych zachowań. Materiał będący podstawą niniejszego opraco- 
waftia stanowią SMS-y (około 800), które wysyłali lub otrzymywali 
licealiści lubelscy do lub od swoich rówieśników, teksty autentyczne 
zatem, nie preparowane dla celów analitycznych.

Zanim jednak poddamy analizie dialogi uczniowskie, proponuje
my krótkie przypomnienie reguł grzeczności, które wraz z maksy
mami konwersacyjnymi mają określić zasady efektywnej komuni
kacji.

1 Analiza innych aspektów tej formy komunikacji zawarta jest w artykułach: K ar 

watowska, [w druku] oraz K arwatowska i Szpyra-Kozłowska , 2004.



G r ice  (1977: 85-101) wysunął tezę o istnieniu „zasady kooperacji” 
między partnerami rozmowy, która powinna być przestrzegana w każ
dej interakcji. Składają się na nią znane maksymy (wraz z submaksy- 
mami):

Maksyma ilości:
1. Uczyń swój wkład do konwersacji na tyle informatywnym, na ile 

jest to wymagane z punktu widzenia aktualnych celów rozmowy.
2. Nie czyń swego udziału bardziej informatywnym, niż jest to wyma

gane.
Maksyma jakości:

1. Nie mów tego, o czym sądzisz, że jest fałszem.
2. Nie mów tego, dla czego nie masz należytego uzasadnienia. 

Maksyma relewancji:
1. Mów na temat.

Maksyma sposobu:
1. Unikaj niejasności w wyrażaniu się.
2. Unikaj dwuznaczności wysłowienia.
3. Mów zwięźle (unikaj niepotrzebnej rozwlekłości).
4. Mów w sposób uporządkowany.

L akoff (1977) zredukowała maksymy Grice’owskie do reguły: „Wy
rażaj się jasno”, uznając, że celem wszelkich działań językowych jest 
przekazywanie informacji w możliwie szybki i efektywny sposób. 
Badaczka dołączyła jeszcze regułę: „Wyrażaj się grzecznie”, którą roz
winęła o dyrektywy: „Nie bądź natrętny”, „Daj możliwość wyboru”, 
„Bądź przyjazny”.

L eech (1983) nie poprzestał na tym i sformułował sześć maksym 
grzeczności: taktu, szlachetności, aprobaty, skromności, zgodności 
i sympatii, twierdząc, że wszystkie te zasady są równie ważne i sta
nowią dopełnienie zasady kooperacji Grice’a.

Kwestia grzeczności i jej roli w dyskursie podnoszona jest również 
w pracach polskich badaczy (O ż ó g , 1990, 2001; A n u siew ic z , M a r c ja- 

n ik , red., 1992; M a r c ja n ik , 1997), którzy utrzymują, że nasz model 
grzeczności oparty jest na dwóch podstawowych, fundamentalnych 
wręcz normach: okazywaniu szacunku partnerowi dialogu oraz prze
jawianiu zainteresowania sprawami ważkimi dla rozmówcy. M a r 

c ja n ik  (1993: 271) proponuje, aby te dwie normy rozwinąć w bardziej 
szczegółowe prawidła, takie jak: zasady aprobaty i życzliwości dla 
interlokutora, okazywania chęci bycia w jego towarzystwie, dekla
rowania pomocy partnerowi, składania dowodów pamięci oraz dys
krecji.

Na podstawie wynotowanych SMS-ów udało się nam sporządzić 
listę kilku „przykazań” konwersacyjno-grzecznościowych, które rzą



dzą komunikacją uczniowską w tym właśnie medium. Część z nich do
tyczy treści przekazu, inne - jego formy i języka.

1. Bądź zabawny i dowcipny, tzn. nie traktuj życia zbyt poważ
nie, dostrzegaj jego humorystyczne strony, dystansuj się wobec świa
ta, kpij z siebie i innych.

Dowcip to ten gatunek mowy, który — zdaniem Małgorzaty K ity 

(1998: 181) - nie respektuje maksymy jakości Grice’a, zakłóca zatem 
efektywną komunikację. Niewątpliwie opowiadanie dowcipów w roz
mowie, której celem jest jedynie przekaz informacji, narusza także 
maksymę ilości (mówimy wówczas więcej, niż potrzeba), relewancji 
(dowcip stanowi zazwyczaj dygresję odbiegającą od głównego wątku 
rozmowy) oraz sposobu (anegdota narusza zwięzłość wypowiedzi i jej 
strukturę), lecz pełni inne ważne funkcje — wzmacnia rolę ludyczną 
i fatyczną tekstu, zmniejsza dystans między uczestnikami dyskursu 
i pozwala nawiązać im bliższą więź emocjonalną.

Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, iż to właśnie humor 
i dowcip charakteryzują uczniowskie SMS-y2. Oto niektóre zaledwie 
z bardzo licznych żartobliwych powiedzonek i anegdot wynotowanych 
z zebranych przez nas SMS-ów:

- Firma „Durex” uprzejmie informuje, że Twoje narodziny były wy
nikiem wady fabrycznej. Prosimy o jak najszybsze udanie się do 
szpitala w cełu uśmiercenia.

- Zbaraniałem! Teraz możesz się do mnie przytulić, wełna dobrze 
grzeje.

- Wiem, ile dla Ciebie znaczę, jak Ci mnie brakuje, jak bardzo mnie 
potrzebujesz. Przykro mi, że Cię opuściłem. Pozdrawiam - Twój 
Rozum.

- Konkurs zdrapka. Zdrap swój wyświetlacz i sprawdź, co wygrałeś.
- Kiedy mężczyzna mówi do kobiety świństwa, to się nazywa mole

stowanie seksualne, a kiedy kobieta mówi do mężczyzny świństew- 
ka, to kosztuje 4. 20 za min.

- I  love you. I  love you. I  love you. I  love you. I  love you. I  love you. 
Hi. I  am virus. I  love you.

Intencją tego typu komunikatów jest chęć uczynienia przekazu 
ciekawszym, dążenie do sprawienia przyjemności odbiorcy, a być może 
także próba wyzwolenia się od codziennych zajęć, ucieczka od szarej

2 Szerzej na ten temat piszemy w artykule Dowcip i wulgarność - cechy rozmów 
uczniowskich prowadzonych za pośrednictwem SMS-ów (Karwatowska, Szfyra-Koh,ow- 

ska, 2004).



rzeczywistości oraz dystansowanie się wobec niej. Anegdoty zwięk
szają również towarzyską atrakcyjność nadawcy, gdyż osoby dowcip
ne są mile widziane w każdym towarzystwie. Ta cecha jest szczegól
nie ceniona przez młodych ludzi w rozmowach, w których często do
minują aspekt zabawowy i funkcja ludyczna.

2. Bądź oryginalny i interesujący, tzn. nie powielaj sposobu mó
wienia innych, ale staraj się tworzyć własne określenia i powiedzon
ka, zaskakuj i zadziwiaj swoich rówieśników nowymi, indywidualny
mi, twórczymi pomysłami.

Bez wątpienia jedną z ważniejszych zasad konwersacyjno-grzecz- 
nościowych rządzących komunikacją uczniowską jest dążenie do ory
ginalności, zamanifestowanie swojej inności. Tworząc komunikat, 
nadawca nie tylko pragnie przekazać odbiorcy pewną informację, ale 
stara się wyposażyć ją  w treść niejako dodatkową: ekspresjrwno-war
tościującą, ludyczną, której zadaniem jest zadziwienie adresata oraz 
sprawienie, by uznał swojego rozmówcę za kogoś niestereotypowego, 
interesującego, zasługującego na bliższą z nim zażyłość. Innymi sło
wy, chodzi tu, tak jak w poprzednim przypadku, o podkreślenie swo
jej towarzyskiej atrakcyjności. Przytoczmy kilka takich oznajmień:

- Szkodzę ludziom. Sprowadzam nieszczęścia. Import - eksport - 
Baba Jaga.

- Chyba Ci się system powiesił...
- Nie wkurzaj mnie, bo Cię pogryzę w klawiaturę!
- Cześć Osmętnico! Humorek wrócił? Jeśli tak, to prześlij alfabe

tyczny spis atrakcji!
- Dobry dowcip. Brechtę miałam przez cały dzień.
- Dzieńdoberek Grzesznico! Może byśmy się w końcu styknęli?

Warto tu zwrócić uwagę zwłaszcza na nowatorstwo słowotwórcze, 
które dotyczy także form opartych na zapożyczeniach, np. sorki, sor- 
niaczek, sorx, thanksik.

3. Mów o rzeczach ważnych, zwłaszcza o seksie, tzn. mów
o tym, co istotne dla ciebie i Twoich rówieśników, często poruszaj te
matykę seksu i erotyki. Nie jest zaskakujące, iż rozmowy prowadzo
ne przez młodzież za pośrednictwem SMS-ów dotyczą spraw i proble
mów dla niej istotnych: szkoły, rodziny, spotkań towarzyskich, relacji 
chłopak - dziewczyna (K arwatowska, [w  druku]).

W SMS-ach uczniowskich często występują dialogi, których głów
nym przedmiotem jest sfera życia erotycznego i seksualnego. Nie 
należy jednak sądzić, że konwersacje na takie tematy są typowe tyl
ko dla młodych ludzi, gdyż - jak utrzymuje Anusiew icz (1992:17) - seks



stanowi w ogóle częsty motyw rozmów potocznych. Z pewnością jed
nak te tak liczne prowokacje werbalne, przejawiające się w tworze
niu wulgarnych neologizmów dotyczących erotyki oraz w opowia
daniu dowcipów związanych ze sferą życia seksualnego, niejedno
krotnie bardzo niewybrednych, mają związek z wiekiem badanej mło
dzieży i jej wzmożonym zainteresowaniem tą tematyką (Karwatowska, 

1996: 28; 1999: 53). Prawdopodobnie wiele rozmów krąży wokół spraw 
związanych z seksem również dlatego, że komunikat przeznaczony 
jest tylko dla jednego odbiorcy (nie działa tu zatem cenzura ze strony 
dorosłych), wypowiedziany zostaje nie bezpośrednio, ale za pomocą 
SMS-ów, co zmniejsza poczucie zażenowania, zawstydzenia i ma, być 
może, za zadanie przekonać adresata o biegłości nadawcy w tej tema
tyce, może być również propozycją podjęcia gry erotycznej. Dla slan
gu najatrakcyjniejsze są te dziedziny życia, w których ujawnia się 
emocja, a przecież nic nie wywołuje takich emocji, jak sprawy dam- 
sko-męskie i łamanie tabu społeczno-językowego. Zilustrujmy te spo
strzeżenia wybranymi tekstami SMS-ów:

- Operator wprowadza nową usługę: czym krótszy penis tym dłuż
sze rozmowy, więc od tej chwili rozmawiasz za darmo.

- Co robisz? Mam nadzieję, że nie walisz się z jakimś gimnazjali
stą?

- Odwiedza mnie w łóżku... molestuje... wyszukuje ulubioną część... 
delikatnie łaskocze... i ... zaczyna ssać... wredny komar.

- Wiem, że kościół Ci zabrania prezerwatyw stosowania. Jeśłi jed
nak chcesz żyć zdrowo, kondonika weź musowo, bo choć łebek ma 
gumowy, strażnik z niego jest wzorowy.

- Najnowsze badania dowodzą, że ludzie, którzy są kiepscy w łóż
ku oraz mają mało dobrego seksu, trzymają swoje komórki w pra
wej ręce, czytając SMS-y.

Ani dowcip, ani oryginalność, ani seks nie wchodzą w skład żad
nej z proponowanych reguł konwersacyjno-grzecznościowych. Cechy 
te odnoszą się bowiem do treści, a nie do formy wypowiedzi. Łączy je 
chęć uczynienia rozmowy ciekawą, interesującą, a nawet ekscytują
cą. Można zatem sformułować jeszcze jedną zasadę udanego dyskur
su: „Bądź atrakcyjnym rozmówcą”. Niewątpliwie obowiązuje ona rów
nież w rozmowach osób dorosłych, ale nie wydaje się odgrywać w nich 
tak ważnej roli, jak w dialogach młodzieży.

4. Bądź szczery i bezpośredni, tzn. mów, co myślisz, „wal pro
sto z mostu”, „nie owijaj niczego w bawełnę”. Jeżeli przyjaciele źle po
stępują, oceniaj ich surowo i krytycznie. Wydawaj im polecenia, nie

10 Dialog..



staraj się nadać swojej wypowiedzi łagodnej formy. Wyrażaj swoje po
zytywne emocje, zwłaszcza wobec dziewczyny / chłopaka, których da
rzysz uczuciem.

Charakterystycznymi cechami dialogów prowadzonych za pośred
nictwem SMS-ów są szczerość i bezpośredniość, często z naruszeniem 
norm grzecznościowych przyjętych w świecie dorosłych. Wyraża się 
to w stosowaniu takich środków, jak:
— obraźliwie brzmiące zwroty zamiast imion:

- Ciućmy, co słychać?
- Siema Pasztecie!
- Cześć Psychopatko!
- Elo Jełopie!
- Gruby, gdzie jesteś?

— ostre słowa krytyki, a nawet wyzwiska:

- Ty głupku, zawsze musisz coś spieprzyć.
- Przedpotopowy dowcip! Nudzi Ci się, czy co, że takie smutne ka

wałki opowiadasz?
- Buraku, wołisz siedzieć i kisić dupę?
- Nie bredź!
- Nie truj dupy!

— rozkazy:

- Ładuj dupę w autobus i przyjeżdżaj!!! Czekamy z niecierpliwo
ścią!

- Gdzie się podziewasz? Czekam na Ciebie! Przychodź natych
miast!

- Zadzwoń do mnie!!! Usycham z tęsknoty!
- Natychmiast odpisz, jeśli nie chcesz mego zgonu.

Sformułowania te, jak również liczne inne zwroty, typu: nie bredź, 
nie wciskaj kitu, nie przynudzaj, daj se siana, nie opowiadaj głupot, 
są niezgodne z regułą Lakoff: „Wyrażaj się grzecznie”. Podstawową 
bowiem zasadą grzeczności jest formułowanie wypowiedzi przez 
nadawcę tak, by odbiorca czuł się dobrze i chciał kontynuować roz
mowę. Mówienie rzeczy nieprzyjemnych wprost, bez ogródek jest nie
delikatne oraz łamie maksymy taktu, szlachetności i sympatii Leecha. 
Te zasady oraz maksymę Lakoff: „Daj możliwość wyboru” narusza tak
że wydawanie rozkazów i poleceń.



Rozkaz należy do dyrektyw, czyli do tych aktów illokucyjnych, 
których celem jest skłonienie odbiorcy do wykonania określonej czyn
ności. Implikuje on sankcje, jakie mogą nastąpić w przypadku nieza
stosowania się adresata do wskazań, stanowiących jego treść. Jeśli 
nawet nie zostaną one zwerbalizowane explicite, to ich świadomość 
zawsze towarzyszy osobie, do której rozkaz jest skierowany. Najczę
ściej wspierają go kategoryczne formy gramatyczne (tryb rozkazują
cy) oraz słownictwo wzmacniające illokucję (np. natychmiast). Rozkaz 
należy więc do imperatywnych aktów mowy3, które - sterując postę
powaniem adresata - ograniczają jego wolność. W tym przypadku nie 
można mówić o uprzejmym, pełnym kurtuazji zachowaniu. Odwołu
jąc się do ustaleń Leecha (K a lisz , 1993: 93), ten właśnie akt mowy na
leży zaliczyć do rejestru konfliktowego, w którym cel illokucyjny po
zostaje w konflikcie z celem społecznym. Według zaś M a rc ja n ik  (1993: 
273) rozkazy realizują impresywną funkcję mowy, która już „niejako 

z definicji jest »niegrzeczna«, gdyż narusza suwerenność partnera, skłonionego do 

zachowań zgodnych z wolą nadawcy”.

W wypowiedziach uczniów mamy zatem wielokrotnie do czynie
nia z pogwałceniem norm dobrego wychowania, z naruszeniem wszyst
kich sformułowanych wcześniej reguł grzeczności. Wydawałoby się, 
że w takim przypadku powinno dojść do konfliktu między rozmów
cami i zerwania komunikacji. Tymczasem tak się nie dzieje. Uczest
nicy dyskursu, akceptując zasadę szczerości i bezpośredniości, a tym 
samym odrzucając wszelką sztuczność i hipokryzję, przyznają sobie 
nawzajem prawo do krytykowania, wydawania rozkazów, nawet do 
wyzwisk. Niezbędnym jednak warunkiem jest tu bliska, przyjacielska 
i partnerska relacja między rozmawiającymi - w innym przypadku 
(np. niewielkiej zażyłości, w rozmowie z osobami nie będącymi rów
norzędnymi partnerami, m.in. z rodzicami, nauczycielami) środki tego 
typu byłyby niedopuszczalne i niewątpliwie doprowadziłyby do kon
fliktu.

Można również założyć, że młodzi ludzie są po prostu mniej wraż
liwi niż ogół przeciętnych użytkowników języka, ale byłoby to domnie
manie niesłuszne. Sądzić raczej należy, że młodzież nie boi się wy
rażonej explicite dezaprobaty i przyjmuje ją  bez zastrzeżeń, gdyż 
żywi w stosunku do nadawcy przyjazne uczucia oraz jest przekonana
o jego dobrych intencjach. Młodzi ludzie często wstydzą się delikat
ności i wrażliwości, toteż zastępują je szorstkością, a przecież — jak 
podaje G arczyńsk i (1974: 74) - rozmowę należy prowadzić bez wy

3 Akty orzekające (stwierdzenia), imperatiwa i konwencjonalia wyodrębniły, ze 
względu na funkcję komunikatu, B ula i N awacka (1983).



wyższania się, elegancko, tak by „cierpką treść ujmować w niecierp- 
kie słowa”.

Poczynione obserwacje nie oznaczają jednak całkowitego braku 
miłych, sympatycznych czy nawet czułych zwrotów w SMS-ach wy
syłanych / odbieranych przez młodzież. Pojawiają się one zwłaszcza 
w dialogach między sympatyzującymi ze sobą chłopcami i dziewczę
tami, np.:

- Niunciu moja kochana!
- Cześć Tygrysku! Co porabiasz?
- Cześć Kiciu! Jak dzionek?
- Cmok Słoneczko moje... śpisz jeszcze?
- Cze Żabko! Tęsknią! Czekam na znak od Ciebie!!!

Kontrasty tego typu wskazują na bardzo emocjonalny charakter 
dyskursu młodzieżowego, na intensywność odczuć i potrzebę ich spon
tanicznego wyrażania.

5. Bądź samokrytyczny, tzn. patrz na siebie obiektywnie, doko
nuj krytycznej oceny własnej osoby, dostrzegając zwłaszcza wady swo
jego charakteru lub błędy w postępowaniu. Młodzież nie tylko zauwa
ża niedoskonałości i potknięcia innych, ale potrafi też być niezwykle 
samokrytyczna względem siebie. Z całą surowością ocenia własne 
zachowanie, również charakter i wygląd. Z pewnością jest to wynikiem 
szczerości, odwagi i bezpośredniości młodych ludzi, stanowi zatem 
potwierdzenie i rozszerzenie uprzednio sformułowanej zasady. Kon
wersacja prowadzona w ten sposób zyskuje - zdaniem uczniów - na 
autentyczności, np.:

- Ale ze mnie debil! Tak nawalić!
- Wydurniłam się, sorki!
- Głupio wyszło. Palant ze mnie.
- Narozrabiałem jak Dżinks!
- W tych szmatach musiałem chyba wyglądać jak pingwinek?

Być może przyznanie się do własnych wad, pomyłek i potknięć, 
odsłonięcie tego, co uczyniliśmy niewłaściwie, ma dla młodzieży rów
nież moc terapeutyczną, gdyż - jak utrzymują M cK ay, D avis i F anning 

(2000: 270) - ujawnienie własnych stanów zmniejsza poczucie winy, 
pozwala spojrzeć na sprawę bardziej obiektywnie. Należy przypusz
czać, że tak ostra, a przy tym całkowicie dobrowolna krytyka samego 
siebie może zostać sformułowana tylko wobec osób bliskich i zaprzy



jaźnionych, które są w stanie zrozumieć i wybaczyć nam nasze niedo
skonałości.

Zasada szczerości i bezpośredniości odgrywa zatem bardzo istot
ną rolę w komunikacji młodzieży, być może również jako pewien prze
jaw buntu wobec sztuczności i hipokryzji, którymi często przesycone 
są rozmowy dorosłych.

6. Bądź zwięzły, tzn. mów krótko i na temat, unikaj gadulstwa 
i niepotrzebnej rozwlekłości. W zgodzie z maksymami ilości i sposo
bu Grice’a pozostają takie dialogi, jak np.:

- Mam wolne. Możemy się zobaczyć.
- Jasne! To o której i gdzie?
- 13.40 na głównym przystanku PKS.
- OK! Nara!

- Przybywaj! Mam wołną chatę!
- Lecę!

- Cześć! Wychodzisz? To wpadnij do mnie!
- OKI!

Komunikacja tego typu, w dużej mierze narzucona przez technicz
ne ograniczenia związane z pisaniem, przesyłaniem i odbiorem SMS-ów, 
dowodzi doskonałej znajomości rozmówców, którzy mają świadomość, 
że nie muszą uciekać się do rozbudowanych wypowiedzi, aby zostać 
właściwie odebranymi. Rozumienie się bez słów lub za pomocą ich 
absolutnego minimum zazwyczaj uchodzi za dowód bliskości. Ta ce
cha SMS-ów jest również w dużym stopniu wynikiem znacznej zaży
łości między rozmawiającymi. Wszystkie komunikaty nadawcy są czy
telne dla odbiorcy, czego najlepszym dowodem jest przebiegająca bez 
zakłóceń kooperacja, której cel zostaje ustalony jednoznacznie już na 
początku rozmowy.

7. Posługuj się slangiem młodzieżowym i wulgaryzmami, tzn. 
używaj języka młodzieży i mów inaczej niż dorośli, lekceważ popraw
nościowe normy gramatyczne i ortograficzne, łam tabu językowe. Ję
zyk zarówno uczniowskich SMS-ów, jak i całego dyskursu młodzieżo
wego jest dość specyficzny, gdyż charakteryzuje się nie tylko barwno
ścią, ale również dosadnością, obfituje w liczne wyrażenia żargonowe 
oraz wulgaryzmy. Młodzież chętnie posługuje się slangiem, który „na
kłada na zjawiska rzeczywistości swoisty filtr” (G rab ias , 1994: IX), jest 
zarazem wytworem emocji, środkiem ekspresji i wynikiem spontanicz
nej twórczości językowej. Jego użycie podkreśla przynależność do 
danej grupy nieformalnej, odróżniając ją  od innych grup, w tym wy



padku od świata dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczycieli. Stoso
wanie wulgaryzmów zwiększa ekspresywność tego języka, jest próbą 
manifestowania własnej dorosłości, a być może stanowi formę pew
nej prowokacji wobec dorosłego otoczenia. Przywołajmy typowe od
zywki uczniowskie:

- Nie stresuj się Malutka. Oszamię tylko i wpadnę. OK?
- Ale masowe, nie? Aga mi to przysłała. Masa!!
- Siema! Wpadnę po obiedzie. Pasi?!
- Co tam? Dupsko mi cierpnie na myśł, co teraz przechodzisz.
- Sorniaczek, dzisiaj nie mogę. Strasznie chujowo się czuję. Led

wo mówię. Może pójdę do łekarza. Jeszcze raz sorx, Misiu.
- Jak nie przyjdziesz to hak Ci w srak!

Tego typu interakcje pozostają z całą pewnością w sprzeczności 
z zaleceniem sformułowanym przez M arcjanik (1992: 28), a dotyczącym 
stosowności zachowań grzecznościowych, które autorka ujęła w po
staci kryterium „nie wypada nie”. Nie wypada zaniechać pewnych 
form grzecznościowych oraz nie należy w kontaktach z drugim czło
wiekiem wyrażać się wulgarnie4. Okazuje się jednak, że wśród uczniów 
znacznie wyżej ceniona jest zasada szczerości i bezpośredniości niż 
przestrzeganie „dorosłych” konwencji grzecznościowych. Wulgarny 
język nie jest odbierany przez młodzież jako coś niestosownego, lecz 
jako nieodłączna część jej slangu, którego użycie nie osłabia, ale wręcz 
wzmacnia więź między nastoletnimi rozmówcami.

Wydaje się, że zarówno stosowanie specyficznego kodu językowe
go, jak i nacisk na spontaniczność, otwartość czy naturalność można 
uznać za wyraz działania ogólniejszej zasady: „Odróżniaj się od doro
słych”, która dotyczy nie tylko języka i jego pragmatycznego użycia, 
ale również kultury młodzieżowej jako takiej (ubiorów, muzyki, za
interesowań itd.)

8. Pamiętaj o przyjaciołach, tzn. nie zapominaj o ważnych wy
darzeniach w życiu twoich koleżanek i kolegów, takich jak imieniny, 
urodziny. Podziękuj im za okazaną pomoc. Okaż wdzięczność za to, co 
dla Ciebie robią często kontaktuj się z nimi.

Ożóg (2001: 83-84) dowodzi, że młodzi ludzie coraz niechętniej 
wyrażają w swojej grzeczności bezinteresowną życzliwość dla dru
giej osoby. Tymczasem dokonane przez nas obserwacje zdają się prze
czyć temu twierdzeniu. Uczniowie pamiętają zarówno o urodzinach,

4 W tym miejscu sygnalizujemy jedynie to zjawisko, ponieważ obszerniej piszemy 
na ten temat w artykule zatytułowanym Dowcip i wulgarność...



imieninach swoich znajomych, jak i świętach czy uroczystościach ro
dzinnych, np.:

- Dziś są Huoje urodziny, więc z prezentami do Ciebie dążymy. Byś 
miał w sobie moc radości, no i na mnie się nie złościł.

- Gdy serduszko mocniej pika, wtedy Tygrys mocno bryka. Kocha
nemu Prosiaczkowi moc uścisków i całusków w dniu św. Walen
tego przesyła tłuściutki Tygrysek!

- Gorące i serdeczne życzenia z okazji imienin przesyła cichy wiel
biciel!

- Zosiu, wszystkiego najlepszego z okazji Świąt, grzecznego chło
paka :), udanego Sylwka i pięknego 2003 Roku! Pozdrów Rodzin
kę!

- W Święta Bożego Narodzenia życzę dużo prezentów, marzeń speł
nienia.

Niekiedy młodzi ludzie przekazują sobie życzenia i pozdrowienia, 
których nie prowokują żadne oficjalne okoliczności, są to zatem zu
pełnie spontaniczne objawy przychylności i serdeczności wobec adre
sata, np.:

- Pilnuj tego SMS-a, niech Ci się nie zgubi, bo napisał go ktoś, kto 
Cię bardzo lubi.

- Uśmiechnij się! Życzę Ci bezchmurnego nieba nad głową!
- Pozdrawiam Cię cieplutko!

Komunikacja ta spełnia zasadę Marcjanik (1997): „Bądź przyjazny”, 
wymagającą składania innym dowodów pamięci, zainteresowania ich 
sprawami i okazywania im życzliwości. Pozostaje to w pewnej sprzecz
ności z szorstkością wielu wypowiedzi, ale potwierdza regułę szcze
rości i bezpośredniości. Po prostu, młodzież przyznaje sobie prawo do 
spontanicznego, nieskrępowanego tradycyjnymi konwencjami wyra
żania swoich emocji - i pozytywnych, i negatywnych.

Jak wynika z analizowanych SMS-ów, młodzież potrzebuje kontak
tu ze swoimi rówieśnikami i dopomina się o niego albo wprost, co godzi 
w dyrektywę Lakoff: „Nie bądź natrętny”, albo w sposób pośredni:

- Odezwij się!
- Napisz coś wreszcie!!!
- Cześć! Może porozmawiamy?
- Ile można czekać na wieści od Ciebie?
- Jestem fantastyczny! Chcesz się przekonać, to puść sygnał.



W niniejszym tekście zostało sformułowanych kilka podstawowych 
zasad konwersacyjno-grzecznościowych obowiązujących w zgromadzo
nych przez nas SMS-ach uczniowskich. Można je uznać za reguły tego 
typu komunikacji, a być może również za ogólne zasady dyskursu 
młodzieżowego - to jednak wymagałoby dalszych badań. Uczestnicy 
dialogów wykazują chęć zaprezentowania siebie jako osób interesu
jących, dowcipnych, oryginalnych, spontanicznych, szczerych, szorst
kich oraz krytycznych wobec siebie i swoich przyjaciół, a przecież tak
że życzliwych i serdecznych w stosunku do nich. Łamią przy tym kon
wencjonalne kanony grzeczności, różnego rodzaju tabu kulturowe
i językowe, podkreślając swoją odmienność i dystans wobec norm świa
ta dorosłych. Dominują tu zwłaszcza trzy podstawowe zasady: „Bądź 
atrakcyjnym rozmówcą”, „Bądź szczery i bezpośredni”, „Odróżniaj się 
od dorosłych”.

Młodzież, podobnie jak każda grupa socjalna, wypracowuje swój 
własny system norm, które są czytelne i zrozumiałe w obrębie tej gru
py, w sposób właściwy regulują one stosunki i kontakty międzyludz
kie (P e isert , 1992: 58-59). Z całą pewnością grzeczność uczniowska 
wychodzi poza normy grzeczności skonwencjonalizowanej, ponieważ 
jednak jest akceptowana przez obie strony dialogu, nie prowadzi do 
zerwania interakcji. Naruszenie którejkolwiek z zasad zachowania się 
językowego nie powoduje zakłócenia toku komunikacji i tym samym 
nie przeszkadza partnerom w osiągnięciu celów komunikacyjnych. 
Mamy tu do czynienia z nieco innym rozumieniem grzeczności, niż 
wymagałyby tego reguły Lakoff, Leecha i Marcjanik, natomiast mak
symy Grice’a naruszane są tylko w niewielkim stopniu.

Nie sposób nie przytoczyć jeszcze jednego dość charakterystycz
nego i humorystycznego cytatu, tym razem zaczerpniętego z kilku 
kolejnych SMS-ów przekazywanych przez jednego nadawcę, a okre
ślonych mianem dziesięciu przykazań klawiatury. Oto one:

1. Jam jest klawiatura Twoja, która pisanie maili Ci umożliwia.
2. Nie będziesz klawiatur innych używał.
3. Nie będziesz w klawiaturę walił nadaremnie.
4. Pamiętaj, abyś w weekend dużo maili pisał.
5. Czcij klawiaturę swoją i kompa swego.
6. Nie niszcz.
7. Nie krusz.
8. Nie zalewaj.
9. Nie pisz na nim fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swe

mu.



10. Nie pożądaj hardware’u bliźniego swego. 
Ani żadnego softu, który jego jest. ENTER
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Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska

Principles of conversation and politeness 
in teenagers’ SMSs

S u m m a r y

The paper is an attempt to formulate the basic rules of conversation and polite
ness that govern the communication of teenagers by means of SMSs and to compare 
them with the principles put forward by such researchers as G rice (1977), L akoff (1977), 
L eech  (1983) and M arcjan ik  (1993, 1997). Eight maxims of young people’s discourse 
are offered: *be funny,’ *be interesting and original,’ ‘talk about important things, sex in 
particular,’ *be frank and direct,’, “be self-critical,’ 'be brief,’ ‘use teenage slang and profa
nity,’ ‘remember about your friends.’ These principles are in general agreement with 
Grice’s maxims of conversation, but violate the conventional rules of politeness, which 

receive a different interpretation in pupils’ communication.

Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska

Regies de conversation et de savoir-vivre 
dans les dialogues SMS des jeunes

Resume

L’article constitue un essai de formulation des regies de conversation et de savoir- 
vivre des jeunes qui communiquent ä l’aide des SMS. Les auteurs les comparent aux 
regies proposees par Grice (1977), Lakoff (1977), Leech (1983) et Marcjanik (1993,1997). 
Les auteurs formulent 8 maximes du discours des jeunes : « soit amüsant», « soit ori- 
ginel et interessant»,« parle des choses importantes, surtout de sexe »,« soit sincere et 
direct»,« soit laconique »,« sers-toi du langage des jeunes et des vulgarites »,« n’oublie 
pas tes amis ». Ces regies, en effet, restent en accord avec les regies de conversation de 
Green, mais elles ne respectent pas le savoir-vivre conventionnel, ce qui est demontre, 
et par cela - obtiennent une expression nouvelle dans la communication des eleves.



Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Lublin

Dowcip i wulgarność -  
cechy rozmów uczniowskich prowadzonych 

za pośrednictwem SMS-ów

Uwagi wstępne

Autorzy książki Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się mię
dzy ludźmi (Stewart, red., 2000) przekonują, że komunikacja jest pro
cesem, który wpływa na kształtowanie osoby. To, kim jesteśmy, zosta
je zatem wypracowane w toku naszych kontaktów werbalnych i nie
werbalnych. Stewart (red., 2000: 28) stwierdza wręcz, że „człowieczeń

stwo rodzi się w komunikacji. Innymi słowy, choć komunikacja jest niewątpliwie 
środkiem wyrażania idei, załatwiania spraw, bawienia, przekonywania i perswazji, 

jest także czymś więcej. Jest procesem określającym to, kim jesteśmy.” Jeśli 
popatrzymy na komunikację jako element wpływający na „budowanie 
osoby”, to okaże się, że niezmiernie ważne są nie tylko kontakty in
terpersonalne, ale szczególnie istotna jest również ich jakość.

Proponujemy prześledzić właśnie pod tym kątem rozmowy prowa
dzone przez młodzież licealną1 za pośrednictwem SMS-ów. Ten spo
sób komunikowania się młodych ludzi ze sobą staje się bowiem coraz

1 Podstawę analiz stanowi korpus 800 SMS-ów, których autorami lub odbiorcami 
byli uczniowie lubelskich liceów ogólnokształcących. Młodzież została poproszona 
o spisywanie w ciągu tygodnia treści przesyłanych i otrzymywanych SMS-ów. Za pomoc 
w zebraniu materiału dziękujemy p. Dariuszowi Bukowskiemu.



bardziej popularny i powszechny, zwłaszcza w zamożniejszych środo
wiskach wielkomiejskich, co wynika z mody i dostępności telefonów 
komórkowych, a także z lapidarności i skrótowości SMS-ów - cech 
bardzo cenionych przez nastolatków2.

W ierzbicka (1983: 131) eksplikuje rozmowę następująco:

„mówię: ...
mówię to bo chcę żebyśmy mówili różne rzeczy jeden do drugiego
sądzę że i ty chcesz żebyśmy mówili różne rzeczy jeden do drugiego”

Tak sformułowana definicja zawiera w sobie - obok intencji - wolę, 
chęć nadawcy do prowadzenia rozmowy, zaangażowania się w kontakt 
z drugim człowiekiem.

Uczestnicy aktu komunikacji mogą być bierni lub czynni. W pierw
szym przypadku młodzi ludzie ograniczają się do wysłania komuni
katu, którego treść, na ogół, nie wymaga udzielenia odpowiedzi przez 
odbiorcę, np.:

— Będę u Ciebie o 15.
— Przyjeżdżam jutro.
— Już jestem w domu. Wpadaj!

W drugim zaś przypadku czynni uczestnicy komunikacji, wysyła
jąc SMS-a, wymagają aktywnej postawy od odbiorcy3, starają się za
chęcić go do reakcji, najczęściej poprzez stawianie pytań, np.:

— Siema! Jak poszła matma?
— Może być, choć intelektem nie błysnąłem. Podrzucisz mi płytkę?
— Jasne. Wpadnę po obiedzie to przyniosę. Pasi?
— OK! Siema!

We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z symetrią ról 
nadawczo-odbiorczych, a więc układem partnerskim, co ma niewąt
pliwy wpływ na przebieg komunikacji, która jest zdecydowanie swo
bodniejsza niż w przypadku ról nierównorzędnych. I pomimo iż ta 
swoboda konwersacji odbiega od klasycznych reguł kooperacji języ
kowej G r ice ’a (1975) oraz pragmatycznych reguł grzeczności Lakoff
i Leecha (Kalisz , 1993), ponieważ teksty często są niejednoznaczne, za

2 Szerzej o tej nowej formie komunikowania się pisze K arwatowska [w  druku].
3 Watzlawick, Beavin, Jackson (Stewart, red., 2000: 51) ten aspekt komunikacji 

nazwali aspektem związku.



wierają zbyt mało informacji (ze względu na ograniczenia technicz
ne komunikatu - długość SMS-a) oraz wykorzystują formy trybu roz
kazującego, nie wpływa to na jakość kontaktu, a wręcz, paradoksal
nie, poprawia go. Innymi słowy, wspomniane reguły konwersacyj- 
ne w SMS-ach młodzieży uzyskują nieco odmienną realizację języ
kową.

Odrębną kwestią jest sprawa wiedzy uczestników interakcji. Na 
ogół jest ona symetryczna, tzn. wspólna dla obu rozmówców, choć zda
rzają się rozmowy, w których jeden z uczestników komunikacji dys
ponuje wiedzą większą niż drugi, np.:

- Właśnie skończył się sąd nad Adamem i idę na basen.
- Co za sąd? Nad naszym Adamem?
- No jasne. Nakłamał do Doroty, to musiał odszczekać.
- A co nagadał?
- Długo opowiadać. Wyjaśnię Ci jutro w szkołę, dobra?

W  takiej sytuacji pożądane są objaśnienia, komentarze, aby roz
mówca mógł zrekonstruować punkt wyjścia wypowiedzi. Asymetria 
w poziomie wiedzy sprawia bowiem, że bez wyjaśnień nadawcy odbior
ca nie mógłby zrelatywizować nieznanych faktów4 do jakiegoś znane
go mu elementu „wspólnego świata” i kontakt słowny między rozmów
cami byłby nieskuteczny. Jest to zresztą jeden z głównych celów każ
dej rozmowy, która - według Jacka W archali (1991) - ma doprowadzić 
do wyrównania zasobów wiedzy u nadawcy i odbiorcy.

Spróbujmy teraz ocenić jakości dialogów uczniowskich, skupiając 
się na ich dwóch najbardziej charakterystycznych i wręcz dominują
cych cechach — humorze i wulgaryzmach.

Dowcip językowy

Podstawową funkcją języka jest komunikacja i samowyrażanie się, 
ale w przypadku dialogów prowadzonych przez młodzież istotniej
szy wydaje się aspekt zabawowy. Nie powinno to dziwić, bo mowa

4 Obszerniej pisze na ten temat K arwatowska [w  druku].



młodych ludzi, a zwłaszcza slang uczniowski, ujmuje rzeczywistość 
humorystycznie, karykaturalnie wyolbrzymia niektóre jej aspekty, 
„postrzega je jakby w krzywym zwierciadle, uwypuklając takie ich cechy, do któ
rych stereotypowy język ogólny nigdy nie jest w stanie dotrzeć” (Kaczmarek, 

Skubalanka, G rabias, 1994: IX). Skłonność do dowcipu, żartu, zabawy 
słownej jest charakterystyczna dla ludzi młodych, choć przecież my 
wszyscy lubimy się śmiać i przebywać z ludźmi dowcipnymi, którzy 
w różnych sytuacjach potrafią zauważyć coś śmiesznego, zdystanso
wać się nie tylko do siebie, ale i do przykrych wydarzeń (W iśniewska, 

1997/1998: 34).
Badacze dowcip językowy rozumieją jako „zamierzony przez nadaw

cę komizm językowy, a więc wszelkie struktury leksykalne, frazeologiczne, skład
niowe, będące wynikiem świadomej twórczości i obliczone na wywołanie efektów 
komicznych" (U rbańczyk, red., 1994: V). Elementy humoru w języku mło
dzieży odzwierciedlają jej stosunek do szkoły, nauczycieli, świata lu
dzi dorosłych, ale i do siebie nawzajem (Ożóg, 2001: 184-189).

Obserwacje te znajdują pełne potwierdzenie w analizowanych 
przez nas SMS-ach. Charakterystyczna jest tematyka dowcipów  
w nich zawartych, która najczęściej:
- ośmiesza głupotę, miałkość intelektualną człowieka, np.:

— Wiem, ile dla Ciebie znaczę, jak Ci mnie brakuje, jak bardzo mnie 
potrzebujesz. Przykro mi, że Cię opuściłem. Pozdrawiam - Twój 
Rozum.

— Uwaga! W tej chwili Twój mózg zostanie zoptymalizowany do wy
dajniejszej pracy. Proszę czekać. Wynik: nie znaleziono nic!

— Ten SMS został wysłany w 1949 roku z USA w poszukiwaniu in
teligentnej formy życia. Teraz, gdy dotarł do Ciebie, misja zawio
dła.

- atakuje przesądy, zabobony, stereotypy, np.:

— Gdy Ci kot przebiegnie drogę, nie mów, że to pech. Kopnij w dupę, 
wyrwij nogę, niech biega na trzech.

— Jeśli spotkasz kominiarza, złap się za komin.
— Dużo ludzi jest w nałogu ałkohołowym, więc pijmy za nich, żeby 

było mniej.
— Ucz się, ucz, będziesz wykształconym bezrobotnym.
— Ucz się, ucz, a garb Ci sam wyrośnie.

- odnosi się do sytuacji politycznej w kraju i na świecie, np.:



- Ten SMS kosztuje 60 gr. To tyle, ile wynosi tygodniowa racja żyw
nościowa Taliba. Wyślij tego SMS-a swoim znajomym, to zagło
dzimy skurwysynów.

- Lepiej już być gejem niż posłem Samoobrony!

- dotyczy zachowań erotycznych, seksu, np.:

- Sex jest jak krew. Zostań honorowym dawcą!
- Niżej! Jeszcze niżej! OK! Więcej! Tak! Achch! Oh! Tak! Tu wła

śnie! Yeah! Oh, baby! Szybko! Super! Mmm! To właśnie sex przez 
telefon.

- Jesteś wspaniały... przystojny... masz świetny styl... wspaniałe 
ciało... O rany! Przepraszam!!! Pomyliłam numer telefonu!!!

- Chcę pójść z Tobą do łóżka, chcę być tam z Tobą co najmniej ty
dzień. Chcę Cię męczyć i sprawić, że się spocisz. Twoja Grypa.

Wszystkie przywołane dowcipy nie wymagają od odbiorców więk
szego wysiłku intelektualnego, humor w nich zawarty jest czasa
mi niewybredny, bardzo często o podtekstach erotycznych. Część 
z nich powtarza anegdoty obecnie popularne w środowisku mło
dzieży, jednakże znajdujemy tu również liczne przykłady oryginal
nej twórczości humorystycznej. Być może rację ma C hlebda (2001: I), 
który ostrzega: „Powiedz mi, z czego się śmiejesz, a powiem ci, kim 
jesteś”.

Elementy zabawy słownej odnajdujemy także w zagadkach, opar
tych na pytaniach wyrażonych na „powierzchni” (Sławiński, red., 1988: 
585). Posiadanie przez zagadkę struktury pytania sugeruje, że nadaw
ca coś wie i czegoś pragnie się dowiedzieć, tymczasem w tym przy
padku sytuacja jest zgoła odwrotna. Nadawca pozoruje tylko niewie
dzę, gdyż inaczej efekt zabawy nie zostałby osiągnięty (Boniecka, 1988: 
139), np.:

- Kto wymyślił wysokie obcasy? Kobieta, którą całowano zawsze 
w czoło.

— Kto to jest magnat? Mężczyzna, który ma suchą żonę.

Na pytania zadawane w tego typu zagadkach mówiący sam udzie
la odpowiedzi, nie czekając na reakcję odbiorcy. Pytania nie służą za
tem poszerzeniu wiedzy pytającego, lecz nawiązaniu kontaktu albo - 
co pośrednio łączy się także z funkcją fatyczną - celom ludycznym 
(Ożdżyński, 1997: 233-248).



Komizm wyzwalają następujące środki językowe:
- wykorzystywanie w wypowiedziach sloganów reklamowych6:

- Podaruj sobie odrobinę luksusu i zadzwoń do mnie;
- Z matmy mam pałę i wszystko jasne!
- Wydałam kupę forsy na ten ciuch i od razu życie stało się lżejsze;

- modyfikacje frazeologiczne naruszające ustabilizowaną postać 
związku:

- Uderz w stół, a ręka cię zabołi [modyfikacja];
- Gość w dom, mięso do szafki [modyfikacja];
- Oko za oko, a będziesz miał zeza [defrazeologizacja];
- Na pochyłe drzewo i Sałomon nie naleje [kontaminacja: na po

chyłe drzewo wszystkie kozy skaczą oraz z pustego i Salomon nie 
naleje]-,

— o śmieszności tego typu wypowiedzi decyduje element zaskocze
nia albo - jak to określa Buttler (2001: 143) — „zawiedzionego oczeki
wania”; chodzi mianowicie o to, że adresat słysząc początek fraze- 
ologizmu, przygotowuje się do odbioru tradycyjnej treści związku, 
tymczasem otrzymuje całkowicie nieoczekiwane zakończenie, zwykle 
trywializujące abstrakcyjny sens moralny przysłowia lub sentencji;

- kontaminacje, np.: erotuman (skrzyżowanie wyrazów: erotoman i tu
man ‘głupiec’), stomatoł (połączenie wyrazów: stomatołog i matoł), 
odpułić (skrzyżowanie leksemów: pula i odpalić);

- deminutiwa i hipokorystyka, np.: embrionek ‘człowiek’; gościunio 
‘mężczyzna’; makówka ‘głowa’; kudełki, włoski ‘włosy’; mordeczka, 
mordunia, pynio, pyszczek ‘twarz’; klawusio ‘dobrze, przyjemnie’; dro- 
biażdżek ‘drobiazg’; dać w dziąsełko ‘uderzyć kogoś’.
Być może częste występowanie w SMS-ach dowcipów jest wywo

łane projekcją naszych spostrzeżeń na innych (W ilm ot , 2000:189-198). 

Otóż uczeń, który ma poczucie humoru, może postrzegać także swo
ich interlokutorów jako ludzi dowcipnych i podobnie jak on łaknących 
żartów, w myśl zasady: „gdy się śmiejesz, cały świat śmieje się z tobą”. 
Żartując, młodzi ludzie pragną zwiększyć swoją towarzyską atrakcyj
ność w oczach rówieśników oraz odciąć się od poważnego, pełnego

5 L oew e  (1997: 108) utrzymuje, że część sloganów reklamowych weszła do potocz
nej odmiany języka na tyle mocno, że przeciętny użytkownik języka korzysta z nich 
w różnych sytuacjach, stając się niejako bezwolnym uczestnikiem gry, jaką proponuje
nadawca reklamy.



problemów „świata dorosłych”, a tym samym zamanifestować swoją 
odrębność i inność.

Wulgaryzacja wypowiedzi

W SMS-ach, które młodzi ludzie wysyłają do siebie, odnajdujemy 
szczególnie dużo wulgaryzmów i to bez względu na osobę nadawcy
i odbiorcy, a zatem w relacji: chłopak — chłopak, dziewczyna — chło
pak, dziewczyna - dziewczyna. Na temat wulgaryzacji i nasycenia ję
zyka ludzi młodych tzw. brzydkimi wyrazami pisano już niejednokrot
nie (Grybosiowa, 1994: 33-39; 1998: 361-369; Karwatowska, 1999:48-62; 
Kowalikowa, 2000; Ożóg, 2001; Zgółkowa, 2001:145-152). W tym miej
scu pragniemy jedynie zwrócić uwagę na wyjątkowo dużą skalę oma
wianego zjawiska, które przenika wszystkie formy komunikacji mię
dzy uczniami, w tym również SMS-y. Otóż wyrazy nieprzyzwoite wy
dają się nierozłącznie związane z ich wypowiedziami. Komunikaty, 
które budują młodzi rozmówcy, obfitują wręcz w wyrazy z rdzeniem 
jeb-, kurw-, pierd-, chuj-. Słowa te, traktowane jako rodzaj przeryw
nika czy ozdobnika tekstu, są tak częste, że można odnieść wrażenie, 
iż nadawcy w ogóle ich nie zauważają.

Wydaje się, że nagromadzenie dużej liczby wulgaryzmów w dialo
gach uczniowskich może pełnić kilka funkcji: być próbą rozładowania 
napięcia, pragnieniem podkreślenia wspólnoty, rodzajem szpanu mło
dzieżowego, chęcią zaimponowania kolegom czy najzwyklejszej pro
wokacji albo wynikać z przekonania, że wyrazy nacechowane ujem
nie niosą większy ładunek emocjonalno-ekspresywny, są bardziej 
wyraziste (Karwatowska, [w druku]). Zwroty te mogą też świadczyć 
o ubóstwie językowym młodzieży oraz o jej trudnościach w wyraże
niu odczuć w inny, bardziej skomplikowany i subtelny sposób.

Przyjrzyjmy się kilku „typowym” rozmowom z SMS-ów:
- rozmowa między dwoma chłopcami:

- Kurwa6, miałeś być w szkołę, co jest grane?

6 Przytaczanie form wulgarnych w niniejszym tekście nie jest wyrazem ich akcep
tacji ze strony autorek, ale wierności wobec zgromadzonego materiału i rzetelności ba
dawczej.



- Miałem przejebany dzień. Nie pytaj, bo pierdolca dostaną, jeśli 
zaczną do tego wracać.

- Marcin, Ty chuju garbaty, zapominasz, że masz kumpli? Wy- 
wnętrz się, a będzie łatwiej.

- Spox, kurwa, o niczym nie zapominam.

— rozmowa między dwiema dziewczętami:

- Przyjadę do Wfas w wolne dni i se coś, kurwa, chluśniem na roz
grzewkę w te zimne dni.

- Zajebiście dobra propozycja. Ładuj dupę do pociągu i przybywaj. 
Nara!

— rozmowa: dziewczyna - chłopak:

- Cze Misiu! Mam dziś zajebisty humor i tyle energii, ale nie mam 
jej gdzie spożytkować.

- Mała, jutro zapijemy. Jeszcze tylko histra i chuja kładę na szko
łę. Trzym się!

Z przytoczonych dialogów wynika, że wyrazy wulgarne wydają się 
czymś zupełnie naturalnym w wypowiedziach młodzieży. Potwierdza 
to spostrzeżenia Ożoga (2001: 193), który nie tylko rejestruje wulga- 
ryzację języka młodych ludzi, ale podkreśla także stale utrzymującą 
się tendencję do wzrostu tego zjawiska. Badacz pisze: „Panuje moda wśród 
młodzieży na dosadność i wulgarność, na mocne przeżywanie rzeczywistości, któ
re wyrazić jedynie można - jak twierdzi wielu młodych pytanych w ankietach - przez 
wyrazy dosadne, przekleństwa i wulgaryzmy." (Ożóg, 2001).

Wydaje się, że za pomocą wyrazów nieprzyzwoitych nadawca ujaw
nia swoje negatywne emocje względem odbiorcy, łamiąc tym tabu ję
zykowe i doprowadzając do zerwania komunikacji. Gordon (1994: 

107-112, 291-293) opracował listę barier komunikacyjnych, które 
nazwał „brudną dwunastką”. Wśród „niszczycieli” komunikacji zna
lazło się między innymi przezywanie i krytykowanie.

Przezwiska w swojej pierwotnej formie są wyrazami obraźliwy- 
mi. Wyzwisko bywa z reguły użyte po to, by adresat wiedział, że 
nadawca czuje względem niego coś złego, i aby odbiorca czuł się z tego 
powodu źle. Przezywanie, nadawanie etykietek niszczy prawdziwą 
komunikację, zwiększa dystans emocjonalny między osobami, obniża 
samoocenę drugiego człowieka czy skłania adresata do przyjmowa
nia postawy obronnej. Tymczasem w rozmowach młodych ludzi prze-



zwisko nie tylko nie blokuje rozmowy, nie staje się barierą w porozu
mieniu, ale wręcz przeciwnie - służy zupełnie innym funkcjom. Ma 
rozbawić, zaintrygować, stać się sygnałem bliskości, sympatii okazy
wanej interlokutorowi czy też wywołać pozytywne nastawienie od
biorcy. Oto przykłady dialogów, które prowadzone przez dorosłych 
użytkowników języka, prawdopodobnie, doprowadziłyby do wycofa
nia się adresata z konwersacji:

- Cześć Psychopatko! Zapamiętaj, jaką ocenę dostałam z matmy.
- OK! Co się nie robi dla przyjaciół. Papatki!

- Ciućmy, co u Was słychać?
- Żałuj, że Cię nie było wczoraj u Luśki. Była zajebioza impra!

- Cześć Jełopie! Gdzie jesteś? Przyjdziesz dzisiaj do szkoły?
- Sram na szkołę, ałe po Ciebie przyjdę.

- Siema Pasztecie! Co tam słychać? Co się nie odzywasz?
- Dzięki za cichego. Jutro się odezwę. Trzym się Skurwielu!

We wszystkich tych przykładach słownikowo obraźliwe zwroty 
pełnią funkcję pieszczotliwych ekwiwalentów imion odbiorców, na 
które jednak mogą sobie pozwolić wyłącznie ludzie będący ze sobą 
w dużej zażyłości i komitywie.

Drugą barierą komunikacyjną jest - zdaniem G ordona (1994) — 

krytykowanie, tzn. wyrażanie negatywnych ocen o drugiej osobie, jej 
działaniach lub postawach. Nikt z nas nie lubi być surowo oceniany, 
ale - jak utrzymują psychologowie - ludzie przejawiają naturalną 
skłonność do osądzania innych (Bolton, 2000: 178). W tej sytuacji, 
podobnie jak w przypadku przezywania, uczniowie wypowiadają się 
negatywnie na temat swoich rozmówców, a przecież nie tylko nie za
kłóca to przebiegu ich rozmów, ale również jest wyrazem ich zażyło
ści, np.:

- Wiesz ten ochrzan Ci się należał. Głupio zrobiłaś jak cholera.
- Wiem, ale i tak się wkurzyłam, jak mi ględziła.

- Cześć Kiciu! Cio porabiaś?
- Ale Ty masz posrane! Do roboty byś się wzięła!
- Nie mam zamiaru!!! Może skoczymy na piwko?

- Kłamałeś! Palisz! Twoja głupota jest wielka!
- Myszko, to dlatego, że nie widziałem Cię całe trzy godziny!!!

u *



Być może rozmówcy mają świadomość, że słowa krytyki wypowia
dają osoby im życzliwe, które starają się w ten sposób wpłynąć na 
zmianę ich postępowania. Niebagatelny wpływ na pozytywne przyj
mowanie negatywnych ocen ma partnerska relacja między rozmów
cami. Z całą pewnością te same słowa wygłoszone przez osobę starszą 
byłyby przyjęte z większą wrogością i buntowniczym nastawieniem ze 
strony odbiorcy.

Cokolwiek napisz, ale napisz!!!

W analizowanych przez nas SMS-ach często występują również 
wypowiedzi nieprzekazujące żadnej konkretnej treści, lecz będące 
prośbą, a nawet żądaniem nawiązania kontaktu z odbiorcą. I nieważ
ne, że często rozmowy młodych ludzi nie respektują reguł konwersa- 
cyjnych G rice ’a (1975: 85-101), tzn. pozostają w sprzeczności z maksy
mą jakości, ilości, odniesienia i sposobu. Istotne jest to, że młodzież 
poszukuje kontaktu bądź poprzez używanie formuł nakłaniających, 
typu:

- Napisz koniecznie!
- Odezwij się wreszcie!
- Odpisz!

bądź poprzez wypowiedzi żartobliwe:

- Puść mi cichego!
- Komicznie napisz do mnie!

Autor ostatniego komunikatu podejmuje z odbiorcą grę językową. 
Słowo komicznie pełni w tym przykładzie niemal podwójną funkcję: 
performatywną7 - ewokuje konieczność podjęcia komunikacji (poprzez 
przekręconą wersję słowa koniecznie), oraz drugą - narzuca żartobli
wy charakter informacji.

7 Mamy świadomość, iż w funkcji performatywów występują czasowniki, ale przy
słówek komicznie traktujemy jako modulator wzmacniający intencję.



SMS-y coraz częściej zastępują rozmowy typu face to face. Można 
by się zastanawiać, czy czasem nie jest tak, że młodzi ludzie wolą za
mienić ryzykowne niekiedy kontakty twarzą w twarz na bezpieczniej
sze dialogi za pośrednictwem SMS-ów. Wydaje się również, że w rela
cjach uczniowskich nieważne jest, co się mówi, ważne, że się w ogóle 
mówi, stąd prośby:

- Powiedz coś jeszcze.
- Rzuć jakieś słówko!
— Truknij cokolwiek!
— Cokolwiek napisz, ale napisz!!!

W tych przypadkach najistotniejsza jest funkcja fatyczna SMS-ów.

Podsumowanie

Z całą pewnością komunikacja uczniowska prowadzona za pomocą 
SMS-ów jest komunikacją zarówno ekspresywną, jak i pełną ekspre
sji. Służy ona bowiem przede wszystkim wyrażaniu myśli, uczuć, prze
żyć, których doświadczają rozmówcy, zwłaszcza za pomocą najbardziej 
chyba ekspresy wnych środków wyrazu, jakimi są humor i wulgarność.

Uderza tu zwłaszcza wulgaryzacja wypowiedzi, która wydaje się 
stanowić ich nieodłączną część i wręcz usprawniać porozumiewanie 
się. Epatowanie wulgaryzmami, dosadnymi wyrażeniami i obscenicz
nymi dwuznacznościami jest charakterystyczną cechą analizowanych 
SMS-ów. Ich natężenie jest szczególnie duże, być może dlatego, że nie 
działa tu cenzura ze strony dorosłych.

Również hum or i dowcip są  a trybu tam i uczniowskich SMS-ów. 

Świadczą one o tym, iż nie przekaz informacji jest tu  najważniejszy, 

ale rozrywka i zabawa. Być może młodzi ludzie przejęli z kom unika

cji radiowej i telewizyjnej podobny sposób kształtow ania własnego 

przekazu, starając się wiązać informację z rozrywką, czyli przekształ

cać wiadomość w tzw. infotainment8 (Krzysztofek, 1997; Majkowska, 

Satkiewicz, 1999:187).

8 Infotainment oznacza łączenie, krzyżowanie informacji z rozrywką (od angielskich 

słów information ‘informacja’ oraz entertainment ‘rozrywka’). W przypadku tej formy



Istotną funkcją młodzieżowych SMS-ów jest też nawiązanie i pod
trzymanie kontaktu z rówieśnikami, a zatem przełamanie własnej 
izolacji i samotności w sposób prosty, nie wymagający dużego wysił
ku - wystarczy tylko puścić „cichego”.
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Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska

Humour and profanity in the pupils’ SMSs 

S u mma r y

On the basis of 800 hundred SMSs written and received by secondary school pupils 
the paper presents and discusses their two most characteristic properties: the presen
ce of numerous jokes and other humorous elements coupled with a large number of 
obscenities and the use of vulgar language. The authors argue that these two aspects 
of young people’s communication via SMSs stem from their desire to distance them
selves from the adult world, to be maximally expressive, original and socially attrac

tive.



Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska

Humour et vulgarite — les traits caracteristiques des conversations 
des eleves menees au moyen des SMS

Resume

A la base de 800 SMS ecrits par des lyceens, l’article present et analyse leur deux 
traits les plus typiques : la presence des blagues et d’autres elements humoristiques 
comme des vulgarites et un langage grossier. Les auteurs demontrent que ces deux 
aspects de la communication des jeunes ä l’aide des SMS resultent de leur besoin de 
garder une distance envers le monde des adultes, de l’envie de manifester une expres

sion maximale et d’etre originel et aussi attractif socialement.



Dialog i media





Małgorzata Kita
Uniwersytet Śląski 
Katowice

Medialna moda na dialog

„Dialogue des idees, dialogue des cultures, dialogue des traditions, dialogue de 
I’homme avec la societe, dialogue-structure fondamentale de la situation de I’hom- 
me dans le monde, et, pour arreter cette avalanche, dialogue Est-Ouest; innombra- 
bles et imprevisibles sont les emplois du terme [...] sans doute le dialogue est-il a la 
mode" -  tak pisał o współczesnym użyciu słowa (czy terminu) dialog  
Mieczysław C hom icz (1988: 29-30).

Zamierzam tu opisać współczesny fenomen medialny: obecność 
dialogu -  jako formy1 -  w mediach masowych i jego wielką, stale ro
snącą popularność, przejawiającą się dużą liczbą programów opartych 
na formule dialogu i powstawaniem nowych gatunków medialnych 
z jego obecnością. Ujmuję go w kategorii mody, wszakże bez aksjologi- 
zowania zjawiska2.

Sięgam po pierwszy z brzegu tytuł prasowy. Kolorowe magazyny 
kuszą wiele obiecującymi zapowiedziami tego, co znajdę w środku.

1 Zob. G u e l l o u z , 1992: 13-19.
2 Przyjmuję tu punkt widzenia na fenomen mody bliski poglądowi wyartykułowa

nemu przez Józefa Szackiego: „Nie zamierzam jednak krytykować mody jako takiej, a to przy
najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, stratą czasu wydaje mi się krytykowanie żywiołów, 
wobec których człowiek jest bezsilny. Po drugie, nawet gdyby krytyka mody mogła coś zdziałać, 
tym większą należałoby zachować powściągliwość, nigdy bowiem nie wiadomo z góry, co jest 
tylko modą, a co czymś więcej -  to jest zapowiedzią i symptomem zmiany, której skutki okażą się 
istotne i trwałe. Mówiąc »to tylko moda«, stwierdzamy tylko, że jakaś nowość wydaje się nam 
niewiele warta, nie będąc w stanie dowieść, że już wkrótce wyjdzie ona z  mody. Jest to niekiedy 
nader prawdopodobne, ale nigdy nie jest pewne. Może się równie dobrze okazać, że oto zaczy
na się stosunkowo trwały styl lub nawet całkiem nowa kultura. Co więcej, żadne chyba głębo
kie i trwałe zmiany nie doszłyby do skutku, gdyby kiedyś nie zaczęła się na nie moda." ( S z a c k i, 
2002: 14).



Tylko u nas! W strząsające w yznan ia  X-a! E kskluzyw ny w yw iad  
z  X-em! X  mówi prawdą! (te wykrzykniki są bardzo ważne, ze wzglę
du na dużą moc imperatywną).

Gazeta, którą czytuję, albo już na pierwszej stronie, albo dopiero 
wewnątrz publikuje wywiad, dwa wywiady, kilka wywiadów.

„Cały kraj” żyje tzw. aferą X-a. I politycy mówią co o niej wiedzą, 
sądzą, słyszeli -  w wywiadach. Polityk pragnie przekazać coś ważne
go społeczeństwu -  jeszcze kilka lat temu wygłosiłby ze swojego ga
binetu przemówienie, orędzie lub bardziej kameralnie „porozmawiał
by” z ludźmi, którzy napisali do niego, co zostałoby wyemitowane 
w telewizji w prim e-tim e. Dziś urządza briefing, gdzie po wygłosze
niu oświadczenia czeka na pytania dziennikarzy, lub spotyka się 
z dziennikarzem, by udzielić mu wywiadu, bądź siada przed kompu
terem, by odpowiedzieć na pytania i uwagi internautów.

Włączam telewizor. I widzę, słyszę: rozmowy, rozmowy, rozmo
wy. Trochę już znudzona, próbuję zappingu -  tylko po to, by prze
łączając odbiornik na kolejne kanały, wskoczyć w środek... innej roz
mowy.

By odpocząć od tego gwaru rozmów, włączam ulubioną radiosta
cję, z nadzieją, że może chociaż tu ktoś pomonologuje lub będzie mó
wił do mnie. Ale nie. Tu też słyszę rozmowy: dziennikarza z kolejną 
gwiazdą, dziennikarza ze słuchaczami, dziennikarza z... dziennika
rzem.

Z retoryczną przesadą można powiedzieć: w mediach -  poza mu
zyką i reklamami -  słychać (widać -  ale kod nie wydaje się tu ważny) 
tylko rozmowy3.

Nie mam tu na myśli jedynie dialogu w rozumieniu Bachtinow- 
skim, które tak charakteryzuje C. Hagege: „Dialog jest tu rozumiany sze
roko, tzn. nie jako wyłącznie para: pytanie -  odpowiedź, mimo wagi tego składnika, 
ale jako interlokucja w ogóle, wszelka interakcja językowa zachodząca bezpośred
nio między dwiema osobami, będąca składnikiem definicyjnym gatunku ludzkiego.” 
(H a g ć g e , 1985: 313). Zmiany technologiczne stworzyły mediom maso
wym możliwość wejścia w kontakt z odbiorcami, kontakt bezpośred
ni i natychmiastowy: telefoniczny, elektroniczny. Odbiorca może współ
tworzyć program, rozmawiając z prowadzącym audycję, wysyłając mu 
e-mail. Korzysta z tego prawa chętnie. Liczba programów radiowych 
i telewizyjnych opartych na formule rozmowy z odbiorcą nieobecnym 
w studiu wzrasta.

Programy i teksty oparte na formie dialogu, czyli mające struktu
rę wymiany, w której uczestnicy dysponują -  przynajmniej teoretycz

3 Mam na myśli rozmowy niefikcyjne.



nie -  możliwością stania się mówiącymi, wykorzystują różne jej for
my, różne gatunki i odmiany gatunkowe.

Rozmowę można scharakteryzować, odwołując się do następują
cych kryteriów:
• „un rapport de places symśtrique,
• une trfes forte domination en faveur de la coopśrativitś par rapport a la compśtiti- 

vitś,
• une finalite »interne« centróe sur le contact et la rśafirmation de liens sociaux,
• une apparente »informalitć« de fonctionnement, reposant sur une relation inter- 

personnelle, sur son caractere »spontane« et »quotidien«, sur le caractóre ouvert 
du contrat de parole, sur 1’implicite des rśgles de circulation de la parole, sur l’ab- 
sence de but explicite et de themes imposśs” (V io n , 1992: 135).

Przy przyjęciu takiej definicji może się okazać, że niewiele jest 
programów, wobec których można zastosować generyczne określenie 
rozmowa, nawet jeśli jest ono użyte w tytule, by przywołać takie cy
kle, jak: Rozmowy na koniec wieku, Rozmowy na początek wieku, Roz
mowy w toku, Rozmowy niekontrolowane. Jednak odbiorca kwalifi
kuje je jako rozmowy -  podlegające wszelako wymogom medialnym, 
a więc inne niż te, które sam prowadzi codziennie. Takiej interpreta
cji sprzyja też definicyjny liberalizm, przyjmujący w podanym tu ze
stawie cech postać cudzysłowów i wyrażający się przymiotnikiem ap
parent ‘pozorny’. Pewne cechy mogą zatem być symulowane, udawa
ne, a gra to jedna z ważniejszych kategorii medialnych. W traktowa
niu typu interakcji jako rozmowy w mediach bierze się pod uwagę 
formę kontaktu, czyli fakt, że uczestniczą w niej dwie osoby, między 
którymi zachodzą wymiany słowne. Spośród kilku cech wybiera się 
i akcentuje dwie: binarność oraz zmianę pozycji nadawczo-odbior
czych.

Najpopularniejszym medialnym gatunkiem wtórnym realizowa
nym z wykorzystaniem mechanizmów rozmowy jest wywiad, czyli 
ukierowana rozmowa publiczna dziennikarza z ciekawą osobą, zwy
kle na określony temat4.

Korzystną — z punktu widzenia dramatyzmu, cenionego w mediach
-  formą interakcji dialogowej jest dyskusja, gatunek bardzo skompli
kowany, w którym uczestniczy dziennikarz i kilka zaproszonych osób. 
Mogą się w niej ujawnić postawy tyleż konsensualne, co konfliktowe, 
partnerstwo, ale i chęć zdobycia dominacji. Wyróżnia się więc dwa ty
py dyskusji: dyskusja kooperatywna, zorientowana na poszukiwa
nie konsensusu, oraz dyskusja konfliktowa, zorientowana na manife
stację różnic (Vion, 1992: 137). Bardziej spektakularna jest dyskusja,

4 Szerzej na ten temat: K ita , 1998.



w której dominuje postawa agonistyczna; symboliczne starcie różnych 
racji, w którym do głosu dochodzą też emocje, czasem wymykające się 
kontroli, ma większą moc, staje się zauważalne; publicysta pisze o tym 
ostro: „[...] na polityków, wyrzucających z siebie tysiące podobnych zdań, zaczy
namy zwracać uwagę dopiero, gdy się pomylą popełnią niezręczność. Sami są sobie 
winni. Wspięli się na takie wyżyny politycznej poprawności, że dostrzeżemy ich 
dopiero, gdy powinie im się noga i zlecąw dół". („Newsweek”, 21.11.2001).

Formą dialogową, w której dominuje współzawodnictwo, jest de
bata. Porównuje się ją do współzawodnictwa sportowego (V ion, 1992: 
138) między dwoma zawodnikami, między którymi nie ma jednak bez
pośredniego kontaktu. To porównanie wzmaga fizyczna obecność 
publiczności w studiu. W tym przypadku to ona, a jeszcze bardziej pu
bliczność medialna, jest celem, na który skierowane są perswazyj
ne, manipulacyjne działania uczestników debaty-meczu. To tego od
biorcę należy przekonać do swoich racji, pozyskać, każdy z uczestni
ków bowiem godzi się na udział w debacie nie po to, by dyskutować 
i w końcu dać się przekonać, przystać na racje drugiego, lecz by wyra
żając swoje racje, pokonać przeciwnika. O zwycięstwie nie musi jed
nak zadecydować publiczność bezpośrednio po widowisku. Debaty, 
zwłaszcza debaty przed wyborami prezydenckimi, są ważnymi wyda
rzeniami medialnymi, które stanowią element łańcucha intertekstu- 
alnego: opisów, analiz, komentarzy, interpretacji, recenzji (zob. G odzić, 
2002: 62-81; K ita , 2002b). W tym kontekście dobrze zabrzmi wypowiedź 
Jeffa Greenfielda: „Nigdy nie popełniaj błędu, twierdząc, że jeśli debata jest 
zakończona, to znaczy, że jest zakończona. Prawdziwa walka dopiero wtedy się 
zaczyna: walka o to, kto wygra interpretację". (Cyt. za: G odzić, 2002: 62).

Dziennikarz w tym przypadku odgrywa rolę arbitra, który czuwa 
nad prawidłowym przebiegiem starcia. To on otwiera debatę, przy
pomina reguły, zadaje pytania, stawia problemy, następnie udziela 
głosu, czuwa nad nieprzekraczaniem czasu przeznaczonego dla każ
dego uczestnika. Kiedy sytuacja staje się „gorąca”, wkracza między 
„walczących”, by ich „rozdzielić”.

Debaty są toczone w mediach zwykle w okresach przedwybor
czych, biorą w nich udział kandydaci. W przeciwieństwie do dysku
sji, w której uczestniczyć mogą wszyscy kandydaci, debaty mają cha
rakter starcia „jeden na jednego” z udziałem dziennikarza -  sędzie
go, obserwowanego przez publiczność studyjną.

„Okrągły stół”, reprezentowany w mediach przez programy typu: 
Tygodnik polityczny Jedynki, Siódm y dzień tygodnia czy Śniadanie 
w Trójce, polega może mniej na rozmowie, więcej na sukcesywnym mó
wieniu (tak przewidują normy gatunku, w rzeczywistości nie należy 
do rzadkości zachowanie mało medialne, czyli symultaniczne mówię-



nie kilku polityków, nad których temperamentem dziennikarz-mode- 
rator nie może zapanować) -  przez określony regułami programu czas
— rozmówców reprezentujących różne opcje polityczne. Ale tu również 
widoczny jest mechanizm dialogu; mamy do czynienia z rzeczywistą 
koprodukcją tekstu „en ce triple sens que tous les interlocuteurs ont śgalement 
voix au chapitre, que ce que propos l’un est a sa faęon present dans ce qu’affirme 
I’autre etqu’il nes’agit jamais de pure juxtaposition de propos” (G u e llo u z , 1992: 
58). Medialno-polityczny „okrągły stół”, mający być okazją do publicz
nej wymiany (prezentacji) poglądów, w wykonaniu polityków przybie
ra postać mówienia „obok siebie”, co trafnie określił Andrzej Lepper 
w trakcie radiowego śniadania w Radiu Zet: (...) Ja nie mówię do 
pana, ministrze Kaczyński, nie do Rokity. Rozmawiamy do radiosłu
chaczy Radia Zet, które ma jedną z  największych słuchałności w Pol
sce. („Newseek”, 25.11.2001).

Idea radiowych rozmów polityków przy śniadaniu opiera się na 
przekonaniu, że rozmowy przy stole są luźniejsze, przestają być już 
tak oficjalne, mimo włączonego mikrofonu: „Polski prekursor radiowych 
śniadań, Krzysztof Skowroński, [...] miał genialny pomysł. Dać politykom jeść i włą
czyć mikrofony. Przy stole rozmowa staje się nieformalna, ludzie się zbliżają, więc 
powinno się debatować bez zahamowań. Ale i tę pułapkę politycy potrafią już omi
jać. Przychodzą do studia wcześniej i odżywiają się błyskawicznie, by zdążyć przed 
wejściem na antenę. Piętnaście po dziewiątej, kiedy zaczynają ich podsłuchiwać 
wyborcy, usztywniają się na krzesłach. [...] Kiedy politycy rozmawiali ze sobą- 
było dobrze. Kiedy tylko zaczęli mówić do mikrofonu -  kończyło się jak zwykle. 
Wiało nudą. [...]" Newseek”, 25.11.2001).

„Nudą nie wieje” w tak popularnych w ostatnich latach programach 
talk-show. Mają one prosty przepis: „popularny dziennikarz lub artysta za
prasza do studia kogoś ciekawego lub dziwnego. Spotykamy ich, podpatrujemy 
z wrodzonej ciekawości. Przecież nie każdy z nas ma okazję porozmawiać ze słynną 
aktorką lub panem, który wylądował z UFO. Znudzeni fikcją (ilu komandosów może 
jeszcze zabić Rambo?), pragniemy rzeczywistości. Nawet takiej, jaką może nam 
zaoferować telewizyjna »szczerość« talk-show.” C,Elle” 1996, 8).

W programach tego typu występują dwa rodzaje rozmówców: 
g w i a z d y  i z w y k l i  l u d z i e .  W obu przypadkach ważnym słowem 
charakteryzującym je jest szczerość. O wysokim poziomie Rozmów  
w toku tak pisze Tomasz Raczek, komentując przyznanie Ewie Drzyz- 
dze kolejnego wyróżnienia (certyfikatu telewizyjnej jakości „Tele Q” 
2002): „Za osiągnięcie doskonałości w prowadzeniu rozmów ze zwykłymi ludźmi, 
których losy okazują się ciekawsze od pracowicie tworzonych przez specjalistów 
biografii gwiazd. Za to, że jej puentujące program komentarze są zawsze tak celne 
i błyskotliwe. Za to, że w tym programie nie ma miejsca na sztuczność i kłamstwo. 
Za szczerość, solidność i... serce, które mimo przejścia przez próbę setek intym



nych, czasem dramatycznych rozmów ani się nie skomercjalizowało, ani nie zdrew
niało.” C,Wprost”, 13.01.2002).

Zawartość tematyczna programów z udziałem z w y k ł y c h  l u d z i  
i ich popularność (mierzona w kategoriach oglądalności) budzi pyta
nia socjologów, psychologów, publicystów. Reasumuje ją pytanie za
dane w lidzie towarzyszącym wywiadowi z Ewą Drzyzgą: „Publicystyka 
społeczna czy pornografia? Terapia dla widza czy telewizyjny brukowiec?” C,Ma
dame Figuro” 2001, 2).

W ostatnich latach prowadzenie rozmowy w telewizji jest prostą 
drogą do zdobycia popularności przez dziennikarza będącego gospo
darzem programu. Świadczą o tym wyniki dorocznych konkursów, ple
biscytów na „osobowość telewizyjną”. Eksponowane miejsca zdobywają 
tu dziennikarze znani z różnych talk-show, prowadzący rozmowy.

Rozmowy medialne mają też dużą moc napędzającą nowe rozmo
wy, tym razem dziennikarzy z... dziennikarzami prowadzącymi roz
mowy. Ponad dwadzieścia lat temu dziennikarz czuł się zobowiązany 
usprawiedliwić się, że udziela wywiadu — długa sekwencja tłumacze
nia się (warta przytoczenia in extenso) jest umieszczona w inicjalnej 
partii rozmowy:

Ewa Sabelanka: Dlaczego z  takimi oporami i tak niechętnie zgo
dził się Pan na tę rozmowę?

Zygmunt Kałużyński: Uważam, że dziennikarz nie powinien  
udziełać wywiadów, ponieważ sam może napisać wszystko, co chce.
O pogłądy, zapatrywania, opinie można pytać malarza, filmowca, 
pisarza, beletrystę, to znaczy tego, który wyraża się dziełem arty
stycznym, a nie dziennikarza, publicystę, zawodowego pyskacza. 
Sprawa ta była rozważana przez teorie dziennikarstwa i na przy
kład Międzynarodowa Unia Dziennikarzy zabrania dziennikarzom  
udzielać wywiadów. U nas nie jest to przestrzegane tak surowo...

Ewa Sabelanka: ... i liczni publicyści korzystają również z  tej 
formy wypowiedzi. (...) Poza tym wypowiada się Pan często i w ra
diu, i w telewizji, został Pan nawet uznany za „szokującą indywi
dualność telewizji”. Jest Pan w każdym razie osobą budzącą zain
teresowanie.

Zygmunt Kałużyński: Cieszę się, że Pani tak życzliwie się do mnie 
odnosi, ale ja  -  mimo że będzie to może wyglądać na kokieterię i uda
wanie naiwnej skromności -  nie traktuję siebie samego w ten spo
sób. Radio czy telewizja to dalszy ciąg mojej roboty dziennikarskiej, 
to tylko środki przekazu, z  których dzisiejszy publicysta musi ko
rzystać, może nawet bardziej niż z  prasy. Nie znaczy to jednak, że 
występuję tam jako osoba, z  którą warto przeprowadzać wywiady.



Jest jeszcze inna trudność; otóż każdy ma swój styl, który polega na 
tym, że coś się robi, czegoś się nie robi. Może jest to nawet i sztuczne, 
ale jednak należy do profilu działalności człowieka. Jeżeli o mnie cho
dzi, to bywało, że zainteresowani m ną i życzliw i mi zw racali się 
z  prośbą, bym odpowiedział na jakieś pytanie czy udzielił wywiadu. 
Nigdy się nie zgodziłem, tłumacząc, że tego nie robię. I  teraz, rozma
wiając z  Panią, czuję się zażenowany i mam wyrzuty sumienia z  po
wodu tych osób, którym odmówiłem. Będą mnie mieli za s traszli
wego oszusta, a w każdym razie za człowieka niekonsekwentnego.
-  A czy zawsze jest Pan tak niezwykle konsekwentny ? Czy nie może 
zaistnieć taka sytuacja, w której akurat ma Pan ochotę udzielić wy
w iadu?
-  Pani chce mi zepsuć styl. Jest na przykład taki, który całe życie 
nosi białe kapelusze -  kowboj Tom Mix i kiedy mu kupią czarny be
ret, jest to złamanie postaci.
Buster Keaton nie śm iał się przez całe życie i kiedy nagle parsknął 
dzikim chichotem, to jakby popełnił samobójstwo.
-  Lecz takie, jak  Pan to nazywa, złamanie postaci odsłania nowe, 
ciekawsze czasami cechy naszej osobowości.
-  To Pani jest naprawdę najokrutniejszym interviewistą, jakiego  
ja  spotkałem. Chce Pani, żebym popełnił samobójstwo, byleby to było 
ciekawe.
-  Oczywiście, że chcę, by to było ciekawe, ale samobójstwa nie musi 
Pan popełniać, w każdym  razie przed zakończeniem tej rozmowy 
niech Pan tego nie robi.
-  Jest jeszcze sprawa mentalności. Ja akurat mam taką, że jest mi 
szalenie trudno odpowiadać na pytan ia  dotyczące mnie samego. 
Mam charakter nieprawdopodobnie nieliryczny, w życiu nie napi
sałem wiersza, nie umiem mówić o sobie. Jeżeli zerwałem z  Kościo
łem, to dlatego, że przerażało mnie chodzenie do spowiedzi. Gdy 
miałem 10 lat, to dosłownie chorowałem, kiedy w szkole mnie pę
dzono do konfesjonału, bo przed wojną, jeśli się nie odbyło spowie
dzi, można było oberwać dwóję nie tylko z  religii, ale i ze sprawo
wania. Jak więc Pani widzi, naraziłem się Panu Bogu nawet, po 
nieważ nie potrafiłem przezwyciężyć tej bariery mentalnej, która 
mi przeszkadza opowiadać o sobie.
-  Ależ ja  wcale nie pragnę, żeby Pan mówił o sobie. Ja chcę tylko 
zaproponować Panu zajęcie miejsca w wehikule czasu i przeniesie
nie się w lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia.
(...)

(E. S a b ela n k a , 1987: W kręgu wywiadów. Wybór wywiadów z lat 1980-1984.
Poznań, s. 159-161)



Obecnie sami dziennikarze (tzw. gwiazdy dziennikarstwa5) chęt
nie rozmawiają o swojej filozofii uprawiania dziennikarstwa6.

Popularność talk-show  przyczynia się do nieustannych poszuki
wań zmian formalnych w ramach gatunkowych programu. Rozmów
com udziela się „głasków” i obraża się ich. Sadza na kanapie -  dwu
znacznym rekwizycie: salonu i gabinetu psychoanalityka, oraz pod
łącza do wykrywacza kłamstw -  urządzenia typowego dla przesłu
chania oskarżonego. Zmienia się sceneria: rozmawia się w salonie, 
w gabinecie, na łóżku w sypialni, na dachu wieżowca, na bezludnej wy
spie. W blasku jupiterów i w ciemności:

— Ostatnio prowadzi pani talk-shaw „Smaki ciemności”, który 
odbywa się niejako w innym wymiarze...

-  To nowe doświadczenie dla wszystkich. Dla prowadzących -  
bo nagle znaleźli się w totalnie ciemnym studiu, dla realizatorów -  
bo wszystko jest robione kamerami i lampami na podczerwień, i dla 
widzów -  bo to nowa jakość w telewizji. W studiu jest tak ciemno, że 
nie widzę swojej wyciągniętej ręki. Pierwsze próby -  musieliśmy 
zrobić ich dużo z  uwagi na odmienne warunki techniczne -  wywo
ływały u mnie niepokój, coś w rodzaju lęków klaustrofobicznych. 
Ludzie, którzy tysiące razy udzielali wywiadów, w ciemnym studiu  
zachowują się zupełnie inaczej. Mają wizerunki wypracowane przez 
lata, tymczasem w ciemności maska znika. Choć wiem, że ludzie 
nie lubią czarno-białych obrazów -  gdy pokazujemy czarno-białe 
fiłmy, od razu mamy mniejszą ogłądałność -  to jednak wierzę, że 
urzeknie ich oryginalność tego programu.

C,Press” 2003, 10)

6 Por. wywiad Piotra Najsztuba z Kubą Wojewódzkim w „Przekroju” (2003,17/18), 
którego lid brzmi: Pierwszy Narcyz Rzeczypospolitej nadal kocha siebie z wzajemnością 
i chce nami rządzić -  Kuba Wojewódzki daje popis pewności siebie w rozmowie 
z Piotrem Najsztubem.

6 Por. np. fragment wywiadu z Grażyną Torbicką:
Dziennikarz: Nie ma Pani wrażenia, że uprawiane przez Panią grzeczne dziennikar

stwo staje się niepopularne?
Gfażyna Torbicka: Nagrody, które otrzymuję, wszystkie Wiktory i Telekamery, świad

czą chyba, że nie jest z  tym aż tak źle. W istocie nie lubię inwazyjnej metody przeprowa
dzania wywiadów. Wychodzę z założenia, że jeżeli rozmówca nie chce odpowiadać na 
pytanie, to i tak na nie nie odpowie, a agresywne prowadzenie rozmowy przeradza się osta
tecznie w one man show. Wielokrotnie sprawdziłam, że elegancja w rozmowie znacznie 
bardziej sprzyja wymianie myśli i poglądów niż agresja.

Dziennikarz: A  nie wynika to raczej z  tego, że z piękną kobietą rozmawia się chętniej? 
Grażyna Torbicka: Przede wszystkim staram się szanować swojego rozmówcę i to 

dlatego od dziesięciu lat nie zdarzyło się, żeby ktoś mi odmówił udzielenia wywiadu.
C,Press” 2002, 10)



Konsultacje to kolejny typ interakcji obecny w mediach. Ta inte
rakcja komplementarna występuje wówczas, gdy jeden z jej uczestni
ków dysponuje specjalistyczną wiedzą, społecznie uznaną. Zwykle jest 
to uczony, specjalista w jakiejś dziedzinie. Typową sytuację konsulta
cji stwarza wizyta u lekarza, prawnika itp. Takie spotkanie dokonuje 
się z inicjatywy osoby potrzebującej pomocy. W przestrzeni medialnej 
jest nią dziennikarz, który -  w imieniu odbiorców -  zwraca się do 
specjalisty z prośbą o wyjaśnienie, skomentowanie jakiegoś wydarze
nia. Konsultacja opiera się więc na wyrazistym układzie ról: osoba, 
która potrzebuje konsultacji (w naszym przypadku: dziennikarz, bę
dący wyrazicielem interesu odbiorców), oraz osoba, do której zwraca 
się dziennikarz w celu uzyskania odpowiedzi (tu spektrum kategorii 
osób spełniających warunki bycia specjalistami jest szerokie). Typo
we konsultacje medialne przybierają postać krótkiego dialogu o na
stępującym układzie:

dziennikarz: Proszę wyjaśnić naszym czytelnikom / widzom / słu
chaczom...

specjalista: [wyjaśnienie]
dziennikarz: [podziękowanie]7.

Mimo zmian scenerii pozostają aktorzy: dziennikarz i gość, którzy 
prowadzą dialog -  prawdziwy lub udawany, bo dwugłos nie musi być 
ekwiwalentem wymiany.

Pojawiają się nowe gatunki dialogowe. I tu badacze są w komfor
towej sytuacji. Można ustalić dokładnie moment narodzin nowej for
my. Widzowie telewizji polskiej byli świadkami powstania i konsty
tuowania się nowego gatunku medialnego w polskich mediach -  prze
słuchania przed sejmową komisją śledczą8. Rekordowa oglądalność 
tego statycznego i długiego, bo trwającego kilka godzin dziennie i kon
tynuowanego, nie wiadomo, jak długo, programu, zaskoczyła medio- 
znawców. Poszukując przyczyn zainteresowania programem (trans
mitowanym w telewizji i w radiu), wymienia się to, że dzieje się on na 
żywo, biorą w nim udział postaci życia politycznego i świata mediów 
(mniej lub bardziej znane, eksponowane), rozwój akcji jest całkowicie 
nieprzewidywalny, pokazuje postaci znane z życia politycznego i pu
blicznego w nowych dla nich sytuacjach, czasem trudnych i niekom- 
fortowych. A więc połączenie reality show  i opery mydlanej? Por.:

7 Ten element wymiany jest fakultatywny.
6 Inscenizowane przesłuchania na sali sądowej widz polski może oglądać w stacji 

Reality TV czy Club.



Piotr Najsztub: Czyli przesłuchanie było też dobrą zabawą?
Jerzy Urban: A oczywiście. Jeszcze lepszą zabawą byłoby, gdy

by mi wypadało zdradzać, co tam w kuluarach mówią między sobą 
św iadkow ie i członkowie kom isji. Jak kom entują ten spektakl, 
w którym uczestniczą.

Piotr Najsztub: To trochę taki teatr, w którym aktorzy odgrywa
ją  swoje role, a potem idą za kulisy i zdejmują maski?

Jerzy Urban: No, może nie aż tak, ale to się różni od praw dzi
wego sądu. W sądzie jednak dba się o to, żeby morderca i sędziowie 
w przerwie wychodzili do innych pomieszczeń. A tu jest to samo po
mieszczenie, wspólna kawa, zagryzanie kanapek i z  natury rzeczy 
powstaje pewien stan komitywy przesłuchujących i przesłuchiwa
nych.

(,,Przekrój” 2003, 11)

W przypadku przesłuchania działa także mechanizm transtekstu- 
alny. Po transmisjach przesłuchań w mediach audiowizualnych prasa 
również publikuje rozmowy w formie przesłuchania: na okładce „Prze
kroju” z 16 marca 2003 roku (2003, 11) widnieje zapowiedź Nowe, nie
znane przesłuchanie Urbana z fragmentem tej rozmowy, a jej tytuł 
brzmi prowokacyjnie, z zaskakującą presupozycją: N ajsztub pyta, 
Urban mówi prawdę.

Standardowe pytania przesłuchania komisji sejmowej dotyczą 
zresztą też rozmów: czy rozmawiał pan z..., kiedy pan rozmawiał z..., 
gdzie (jeden z barwniejszych dotychczas fragmentów dotyczył roztrzą
sania okoliczności i rangi rozmowy „koło toalety” w gmachu „Gazety 
Wyborczej”), o czym, jakie były pana wrażenia, jak  pan rozumiał wy
powiedź? itd.

W relacji telewizyjnej z prac komisji interesującym zagadnieniem 
jest techniczna możliwość tworzenia wrażenia rozmowy face to face, 
przy dosłownym rozumieniu tego zwrotu. Przestrzeń sali kolumno
wej w Sejmie została na cele prac komisji śledczej zaaranżowana 
z punktu widzenia zasad proksemiki w sposób wyjątkowo niefortun
ny: stoły ustawiono w kształcie litery u z bardzo szeroką podstawą: 
tu siądzą członkowie komisji, po bokach, prostopadle do komisji usta
wione są stoliki dla przesłuchiwanego i ekspertów. Osoby bezpośred
nio się komunikujące siedzą więc do siebie tak, że aby przesłuchi
wany mógł patrzeć na zadającego pytania, musi zwracać głowę pod 
odpowiednim kątem, co -  jak się wydaje -  w przypadku trwających 
kilka godzin seansów jest męczące i co -  jak wynika z ustaleń badaczy 
zajmujących się optymalnym wykorzystaniem przestrzeni w akcie ko
munikacyjnym — nie sprzyja nawiązaniu kontaktu. Tymczasem telewi



zja -  dzięki wykorzystaniu obrazów z kilku kamer — stwarza wraże
nie dialogu osób siedzących naprzeciw siebie i patrzących sobie w oczy, 
utrzymujących kontakt wzrokowy. Za sprawą techniki stwarzana jest 
iluzja w rozmowie. Ale kamera pozwala też obserwować to, co dzieje 
się na twarzach aktorów spektaklu, z bliska. Zbliżenia dają możliwość 
obserwowania „mowy ciała”. Umożliwiają nie tylko oglądanie twarzy, 
ale też jej „podglądanie” -  w trakcie zadawania pytania widz może 
oglądać twarz przesłuchiwanego i obserwować jego reakcje, być może 
mniej kontrolowane niż wtedy, kiedy to on udziela odpowiedzi — wów
czas ma świadomość, że jego wypowiedź jest słuchana, a on jest ob
serwowany: bezpośrednio lub za pośrednictwem kamery.

Stwarzaniu iluzji, że widz jest bezpośrednim uczestnikiem rozmo
wy toczonej w studiu, służy pewien zabieg techniczny stosowany 
w programie Linia specjalna. Tu dziennikarka i gość, z którym roz
mawia, siedzą na wprost siebie, a więc widzą się wzajemnie. Widz od
biera ich rozmowę, patrząc — za pośrednictwem kamery -  na obydwo
je rozmówców z profilu — umieszczony jest zatem w pozycji obiektyw
nego obserwatora „pojedynku”, któremu dostarcza się danych sytu
acyjnych, który może widzieć symultanicznie rozmówców, który ogląda 
rozmowę z bezpiecznego dystansu. Realizator umożliwia oglądanie 
zbliżenia twarzy jednego z uczestników programu; najczęściej ten obraz 
towarzyszy momentowi, kiedy ta osoba mówi. Przemienność obrazu 
wzmacnia przemienność ról w rozmowie -  na ekranie widać twarz 
mówiącego w danym momencie: sytuacja odbioru przypomina tu za
chowanie obserwatora meczu tenisowego, zwracającego twarz w stro
nę, po której jest piłka. Spotkanie staje się rozgrywką, w której staw
ką jest zdobycie przewagi. Ale w programie wykorzystuje się jeszcze 
inny sposób pokazywania uczestników. Siedzą oni przy stole, naprze
ciw siebie: po prawej stronie ekranu dziennikarka, po lewej -  zapro
szony polityk. Pomiędzy nimi, za stołem, znajduje się ekran telewi
zyjny, na którym widoczna jest twarz polityka. Taki sposób relacjono
wania rozmowy sprawia, że widz czuje się jak czwarta osoba przy sto
le, polityk bowiem, mówiąc w studiu do dziennikarki, mówi do niego, 
zwrócony -  na ekranie -  do niego, patrząc mu prosto w oczy. Dystans
-  dzięki magii techniki -  zanika. Ekran na ekranie -  i widz ma wraże
nie wejścia w interakcję z politykiem.

Zmiany technologiczne przyczyniły się do powstania nowego ga
tunku medialnego. Czaty to rozmowy osób publicznych, w których 
trakcie pytania zadają nie profesjonalni dziennikarze, lecz internau
ci. Rola dziennikarza sprowadza się do kierowania rozmową za po
średnictwem komputera. Zadanie moderatora polega przede wszyst
kim na wyszukiwaniu wśród pytań takich, które uznaje za interesu



jące, ale też na wpływaniu na odpowiadających, by odpowiedzi były 
szybkie, dynamiczne. Jakie są kryteria wyboru pytań? Poszukuje się 
pytań ciekawych, trudnych, prowokujących. Krzysztof Król z „Wprost” 
przyznaje: „Podczas czatu moderator-dziennikarz może puścić pytanie, którego 
sam by nigdy nie zadał, np. czy Lech Kaczyński, goląc wąsy, chciał się upodobnić 
do swojego brata” (,,Newsweek”, 21.10.2001).

Obecnie czat z osobą publiczną traktuje się jako formę gatunkową 
dopełniającą tradycyjny wywiad, bo wprowadzającą nową kategorię 
uczestnika rozmowy: „zwykłego” intenautę, ale jeszcze wobec niego 
niekonkurencyjną: „Czat jest świetnym miejscem na popisanie się inteligencją, 
błyskotliwością i dowcipem, ale nie na poważne ustosunkowanie się do jakiegoś 
problemu czy ogłaszanie ważnych decyzji” (,,Newsweek”, 21.10.2001).

Występująca w mediach różnorodność gatunkowa form dialogo
wych (wcześniej przedstawiłam sumaryczną mapę genologiczną me
diów w omawianym zakresie)9 każe zastanowić się nad przyczyna
mi ich wysokiej frekwencji. Co w formie dialogu jest atrakcyjne dla 
jego bezpośrednich uczestników, dla obserwatorów, dla odbiorcy me
dialnego?

Możemy tu powołać się na poglądy dwudziestowiecznych bada
czy, takich jak Gabriel Marcel: „L’homme ne se pose comme personne que 
dans le dialogue entre deux to/”, Martin Buber (i jego formuła Ich und 
Du), Emmanuel Levinas, Gadamer, Paul Ricceur. Filozofia spotka
nia i filozofia dialogu dialog uczyniły centrum ich systemów filozoficz
nych.

Językoznawca Claude H agege (1985: 312) głosi: „L’homme est par na
ture dialogal”. Ale wyjaśnienie sięgające do natury egzystencjalnej dia
logu, do nierozerwalnego związku człowieka i dialogu w interesują
cym nas przypadku nie wydaje się wystarczające.

9 E. W il k  (2000: 106-107) przywołuje podział amerykańskich programów telewi
zyjnych opartych na formule rozmowy i wywiadu, dokonany przez B.M. Timberga:
1. Programy o charakterze informacyjnym, w których przeważają poważne dyskusje 

ekspertów na bieżące tematy, najczęściej praktyczne, oraz dyskusje na lżejsze te
maty społeczne, dyskusje na bieżące, zróżnicowane tematy i wreszcie wywiady re
alizowane według formuły „jeden na jednego”, w których prowadzący rozmawia 
z jednym tylko zaproszonym gościem.

2. Programy o charakterze rozrywkowym, w których formułą dominującą są  nieformal-' 
ne rozmowy między gospodarzem a zaproszoną znakomitością.

3. Dyskusje wokół aranżowanych zdarzeń o istotnym wymiarze społecznym, do których 
można zaliczyć programy przedstawiające wyreżyserowane wcześniej i do pewnego 
stopnia manipulowane konfrontacje między zaproszonymi gośćmi.

4. Komercyjne programy nastawione na sprzedaż i reklamę, zawierające informa
cje reklamowe oraz „spontaniczne rozmowy”, przekazujące reklamy handlowe i po
lityczne.



Cechą istotną dialogu medialnego jest jego skuteczność (por. Cot- 
t e r e t ,  2000). Będąca w mediach zabiegiem technicznym forma „wy
miany słów” ułatwia pracę zarówno na poziomie nadawania, jak i od
bioru.

Dialog jest wspólnie produkowany przez dwa podmioty. Każdy 
z nich ponosi tylko część wysiłku kreacyjnego i odpowiedzialności 
za kształt całego tekstu (por. K ita , 2002a).

Osoba udzielająca wywiadu może skupić się na mówieniu tego, co 
chce przekazać, nie troszcząc się o kształt całości, za strukturalizację 
wypowiedzi ponosi bowiem odpowiedzialność dziennikarz, stawia
jący takie, a nie inne pytania, w takiej, a nie innej kolejności. Kom
pozycja zależy od dziennikarza. Ten z kolei czuje się zwolniony z obo
wiązku troszczenia się o zawartość merytoryczną wypowiedzi udzie
lającego wywiadu, do którego obowiązków należy zapewnienie atrak
cyjności i wyczerpywalności wypowiedzi pod względem tematycznym. 
On jest „tylko” stymulatorem wypowiedzi udzielającego wywiadu, któ
ra zależy od (jakości) pytań dziennikarskich. W skrajnej postaci moż
na jego rolę określić -  jak czyni to Piotr Ż m igrodzki (2003) -  jako rolę 
stojaka do mikrofonu.

Z punktu widzenia odbiorcy wysiłek, choć podzielony, musi być 
jednak włożony w „produkt”, jakim jest wywiad. Na jego ocenę skła
da się jakość pracy tyleż pytającego, co odpowiadającego.

Z perspektywy odbiorcy dialog w mediach — harmonijna współkre- 
acja lub pojedynek, potyczka, starcie agonistyczne -  jest czymś, co on 
obserwuje jako sędzia, arbiter, z dystansem, nie angażując się po żad
nej stronie, chociaż celem każdej z nich jest zabiegać o pozyskanie jego 
uwagi, przychylności.

Odbiorca — dzięki nowoczesnej technologii komunikacyjnej — wkra
cza w przestrzeń dialogu w mediach. Staje się aktywnym uczestnikiem 
rozmowy. Przekształca się w równoprawnego partnera dziennikarza. 
Przejmuje rolę dziennikarza, zadając pytania w ramach czatów.

Zaletą formy dialogu w wywiadzie z perspektywy odbiorcy jest 
struktura wymiany. Tekst nieciągły, tworzony przez dwugłos uczest
ników rozmowy, ułatwia percepcję po stronie odbiorcy (por. M ich a le w - 
sk i, 2002), a kreatywną działalność kognitywną po stronie dzienni
karza.

Walery P is a re k  (2002 : 161-162) tak charakteryzuje psychologicz
ny styl odbioru tekstu pisanego przez współczesnego człowieka: „Dziś 
wobec zalewu słowa drukowanego nie wystarczy umieć czytać, żeby być człowie
kiem cywilizowanym. Trzeba umieć czytać szybko. Jeśli dotychczas wystarczało 
nam czytanie zdaniami od kropki do kropki, dziś musimy się nauczyć czytać cały
mi akapitami. Dotyczy to przede wszystkim prasy, którą bierze się do ręki często



w krótkiej wolnej chwili na kilka czy kilkanaście minut. Tekst prasowy należy więc 
przyrządzić tak, aby żadne spojrzenie czytelnika na gazetę nie było daremne. 
A wzrok czytelnika, ślizgając się po tekście artykułu, zatrzymuje się przede wszyst
kim na wcięciach rozpoczynających akapity. Pierwsze słowa każdego z nich mają 
największe szanse dotarcia do świadomości spieszącego się czytelnika.”

Wywiad prasowy, czyli rozmowa „zapisana”, jest pod względem 
graficznym wyraziście segmentowany. Gra rytmicznie następujących 
po sobie akapitów krótszych (zwykle wypowiedź dziennikarza) i dłuż
szych (zwykle wypowiedź osoby udzielającej wywiadu) oraz odmien
nych dla różnych kategorii uczestników środków typograficznych 
sygnalizujących wypowiedzi dziennikarza i osoby udzielającej wywia
du służy magicznemu dla mediów przyciąganiu wzroku czytelnika.

W rozmowie elementem aktywizującym uwagę odbiorcy jest prze
mienność ról nadawczo-odbiorczych.

Mówiąc o popularności dialogu w mediach, warto podkreślić pu
bliczny charakter prowadzonych rozmów. Determinuje on w jakimś 
stopniu zachowania protagonistów. Dziennikarz jest zawsze reprezen
tantem, rzecznikiem odbiorców, których myśli, poglądy, uczucia wy
powiada, niezależnie od tego, czy przyznaje się do przyjęcia takiej 
postawy, jak czyni to np. Monika Olejnik w wywiadzie noszącym ty
tuł manifestujący taką rolę dziennikarza -  Jestem pasem transmisyj
nym („Jestem pasem transmisyjnym pomiędzy odbiorcą a politykiem, z którym roz
mawiam. Staram się zadawać pytania na tyle ogólne, by odpowiedź była dla wszyst
kich zrozumiała. Staram się wczuć w rolę odbiorcy. Zastanawiam się, czego chciał
by się dowiedzieć od polityka.” „Teletydzień” 2002, 13), czy działa jako nie
zależny dziennikarz. To daje odbiorcy poczucie, że ktoś przemawia 
„jego głosem”, że jego opinia jest na tyle ważna, by dziennikarz uwa
żał, iż należy ją wyrazić głośno i publicznie. Czaty z politykami, gwiaz
dami stawiają pod znakiem zapytania sens istnienia tradycyjnych wy
wiadów: „Skoro czytelnicy sami mogą odpytywać polityków w Internecie, to po co 
im jeszcze dziennikarze?" — pyta prowokacyjnie dziennikarz „Newsweeka” 
(21.10.2001) w lidzie artykułu o tej formie rozmowy medialnej. Orga
nizowane przez redakcje gazet i czasopism dyskusje VIP-ów, polity
ków, ekspertów z internautami cieszą się dużą popularnością przy
ciągając do tysiąca osób. Niektóre są publikowane w części lub w ca
łości w formie tradycyjnej -  z racji zapotrzebowania odbiorcy: „Te krót
kie, szybkie dyskusje lubią też czytelnicy, którzy mają poczucie, że współtworzą 
gazetę” -  przyznaje Katarzyna Kowalska z portalu Gazeta.pl. Być może 
już wkrótce każdy posiadacz komputera z dostępem do Internetu 
będzie mógł wziąć udział w dowolnej konferencji prasowej. Sami, bez 
pośrednictwa dziennikarzy, będą mogli pytać o to, co ich interesuje. 
(„Newsweek”, 21.10.2001).



Świadomość publicznej natury wypowiedzi medialnej ma nie tyl
ko dziennikarz, ale także jego rozmówca. O postawie udzielającego 
wywiadu tak pisze Susanne Guellouz: „De quelque libertś d’esprit et de quel- 
que force de caractćre qu’il fasse preuve, il adapte ses propos aux circonstances, 
songeant surtout ś la naturę et aux dispositions qu’il sait ou suppose etre celles de 
son destinataire ultimę: le public” (Guellouz, 1992: 58).

Walorem gatunków opartych na modelu wymiany jest autentycz
ność (przeciwstawiona fikcji). Każdy z rozmówców mówi własnym  
głosem. Odbiorca ma wrażenie, że słyszy, czyta słowa wypowiedziane 
przez osobę, której są przypisane. Może nie brać pod uwagę zmian, 
jakich dokonuje dziennikarz opracowujący wywiad na potrzeby pra
sy. Może zapomnieć o możliwościach montażu wypowiedzi w mediach 
elektronicznych. Rozmowy s p r a w i a j ą  w r a ż e n i e  prawdziwych. 
I to jest ważne dla odbiorcy.

W czasach, które publicysta diagnozuje dramatycznie: dużo mówi
my, mało rozmawiamy („Polityka” 2002, nr 19), popularność tekstów 
opartych na formule rozmowy może zaskakiwać.

Romualda Piętkowa widzi w rozmowach telefonicznych znamię 
epoki, stawiając pytanie bez odpowiedzi: „Czy komunikacja za pomocą 
telefonu komórkowego jest remedium na brak porozumienia, kryzys rozmowy, 
czy kolejną i luzją komunika c j i - k o p i ą  bez oryginału?" (Piętro
wa, 2003).

Rozmowa to współpraca dwóch protagonistów, którą z dużym 
uproszczeniem można tak opisać: jeden mówi, drugi słucha, potem na
stępuje zmiana10.

Językoznawcy wykazują, że niektóre tematy sprawiają rozmówcom 
kłopoty; do nich zaliczyć można np. rozmowy o uczuciach lub rozmo
wy na tzw. tematy trudne („tematy tabu”). Wydaje się, że obecnie 
w telewizji można publicznie opowiadać o wszystkim. I mówią nie tylko 
twórcy. O swoich intymnych sprawach opowiadają milionom widzów 
„zwykli ludzie”. Paradoks polega na tym, że publicznie mówią o tym, 
czego nie są w stanie powiedzieć bliskim: „Spowiedź w telewizyjnym talk- 
-show jest zaprzeczeniem bezpiecznej sytuacji intymnej: spowiadamy się niezna
nym ludziom i nie mamy kontroli nad tym, co oni później zrobiąz naszymi tajemni

10 Choć asymetria zachowań mownych w rozmowie nie wyklucza istnienia rozmo
wy, co więcej takiej rozmowy, która zapada w pamięć, co potwierdza wypowiedź Marci
na Króla: „[...] sam się uczyłem i dorastałem dzięki takim rozmowom z ludźmi znacznie starszymi 
ode mnie i to już, kiedy minął wiek zloty młodzieńczego filozofowania. Jednak to były i są  inne roz
mowy. Pozornie partnerskie, zwracaliśmy się do siebie po imieniu, zgodnie z współczesnymi oby
czajami, ale w istocie dialog prowadził mistrz z uczniem. Mimo że sam coś mówiłem, to znaczenie 
miało tylko to, że słuchałem" ( K r ó l ,  2002: 8).



cami” -  mówi prof. Ew a Trzebińska, dyrektor Instytutu Społecznej 
Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej („New
sweek” 2003, 8). Dochodzi do paradoksu: o trudnych sprawach bliscy 
bohaterów talk-show  dowiadują się, oglądając program w telewizji, nie 
z rozmów bezpośrednich. Dziennikarz próbuje to wyjaśnić teatralną 
konwencją programu: „wyznanie składane za pośrednictwem mediów jest bar
dziej monologiem niż rozmową. Osoba występująca przed kamerą przypomina ak
tora na scenie oświetlonej jupiterem. Ten aktor przecież wie, że gdzieś tam w ciem
ności, poza kręgiem oślepiającego go światła, siedzą widzowie z krwi i kości, któ
rzy uważnie obserwują jego grę, wzruszają się, śmieją, płaczą. A jednak, stojąc 
w świetle jupitera, nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu, nie widzi ich reakcji, nie 
odbiera ich spojrzeń. Jedynie domyśla się, czy w danej chwili kiwają głowami czy 
kręcą nimi z dezaprobatą. Jest od nich odizolowany niewidzialną tarczą” (,, News
week” 2003, 8).

Być może popularność rozmów w mediach wyjaśnić można po czę
ści odpowiedzią dziennikarki prowadzącej talk-show Wybacz mi, Anny 
Maruszeczko:

A Pani umie słuchać?
-  Wydaje mi się, że tak. Niesamowite, że bardziej potrafię słuchać obcych niż 

bliskich. Czasem łapię się na tym, że mąż coś do mnie mówi, a ja daleko latam 
myślami."

(„Elle” 2001: 1)
Badacze reprezentujący różne dziedziny nauki -  te dotyczące ko

munikacji i człowieka -  diagnozują: żyjemy w czasach kryzysu komu
nikacji. Lingwiści też mówią o „kryzysie rozmowy jako sygnale prze
obrażeń modelu językowych interakcji”11 (por. też L oew e, 2003).

Liczne dziś książki o rozmowie zachęcają tytułami: Jak tworzyć 
rozmawiając (B o b ry k , 1995), Jak rozmowa zmienia twoje życie (Z e ld in , 
2001), Sztuka rozmowy (von T h u n , 2002, T. 1-3). Reklama przekonuje: 
To ludzka rzecz pogadać. Media przepełnione są tekstami wykorzy
stującym model dialogu.

Artykuł o modzie na dialog w mediach zakończę pytaniem otwar
tym, Jia które odpowiedzi jednoznacznej udzielić nie można, zbyt wiele 
czynników trzeba by brać pod uwagę: „Konsumpcja” form dialogowych 
zaspokaja potrzeby egzystencjalne człowieka, czy zatem obserwowa
nie rozmowy zastępuje udział w niej? Obecność rozmowy w mediach 
jest niezależna od oceny tekstów wykorzystujących formę dialogu -  
skala ocen jest rozległa: jej bieguny stanowić mogą określenia: „dia
logi istotne życiowo” (T e rm iń sk a , 1997) i rozmowa „między wróblem 
a naleśnikiem” (Andrzej Żuławski).

11 Tak brzmi tytuł artykułu R. P ię t r o w e j  i B. W it o sz  (1994).
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Małgorzata Kita

Dialog in media fashion 

S u m m a r y

The author describes a contemporary medial phenomenon -  the presence of a dia
log as a form in press media and its great and increasing popularity, manifesting in 
a large number of programs based on a dialog formula and creation of new media types 
with this presence. She places it in a category of fashion, yet without using axiology to 
describe the phenomenon. She provides a review of genologic forms that take advanta
ge of a dialog: an interview, discussion, debate, ‘round table1, talk show, consultations, 
auditions and chats. She searches for the reasons of a significant presence of dialog 
texts in the media.

Małgorzata Kita

Mode mediatique du dialogue 

R e s u m e

Dans l’article l’auteur decrit un phenomene mediatique contemporain : la presen
ce du dialogue comme une forme, dans les mass media et sa grande, et toujours crois- 
sante, popularite, qui se manifeste par un grand nombre des emissions basees sur la 
formule du dialogue et de nouveaux genres mediatiques, ä caractere dialogique, qui 
naissent. L’auteur le determine dans les categories de mode, cependant sans valorisa
tion axiologique. Elle propose une recapitulation des formes genologiques utilisant le 
dialogue : interview, discussion, debat, table ronde, consultations; elle denote l’appari- 
tion de nouveaux genres : interrogatoires et entretiens. L’auteur cherche la cause de la 
presence importante du dialogue dans les medias.



Ewa Sławkowa
Uniwersytet Śląski 
Katowice

Naciśnij enter 
Nowe media 

w przestrzeni tek stu  poetyckiego

Naciśnij enter -  popularne polecenie znane dziś wszystkim, któ
rzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z komputerem i choćby tylko 
powierzchownie poznali sposób jego funkcjonowania, dobrze przyswo
jone zarówno przez amatorów, jak i przez profesjonalnych jego użyt
kowników, awansowało do tytułu wiersza (L ipska , 2001c). Znak to 
widoczny, że będąca rezultatem niezwykłego postępu technologiczne
go komunikacja za pomocą środków elektronicznych stała się już dziś 
częścią naszej codzienności. Nigdy w dziejach ludzkości człowiek, czy 
nawet całe społeczeństwa nie dysponowały równie bogatym arsenałem  
środków komunikowania, jak  obecnie (L ipska, 2001c : 49); „Każdy z nas 
korzysta z wielu urządzeń telekomunikacyjnych i informacyjnych, i tak już do nich 
przywykliśmy, że przestaliśmy się im dziwić i je podziwiać” (Goban-Klas, 1999: 
13). Nie wychodząc z domu, podłączając tylko przez modem do telefo
nicznego gniazdka nasz komputer, łączymy się poprzez Internet 
z całym światem. Surfujemy po sieci także przy kawiarnianym stoli
ku, pod warunkiem że nasz laptop połączony z telefonem komórko
wym zaopatrzony jest w specjalny system o nazwie Bluetooth. Pisze
my listy, prowadzimy rozmowy, wysyłamy służbową korespondencję, 
faksujemy, naciskając w tym czasie wielokrotnie klawisz z napisem 
enter. Komputer stał się popularnym i pożądanym narzędziem pracy, 
bez którego trudno już sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie 
współczesnych społeczeństw: programy komputerowe sterują gospo
darką, kierują skomplikowanymi procesami technologicznymi, są



nieodzowne w administracji i zarządzaniu. Służą szybkiemu i bezko
lizyjnemu obiegowi informacji, co dla dzisiejszego świata ma znacze
nie podstawowe.

Nie może zatem dziwić nas fakt, że język tej nowej, elektronicznej 
komunikacji nie tylko stał się już sposobem naszego mówienia, o czym 
przekonujemy się na każdym kroku, ale ten rodzaj medialnego kon
taktu jest dla młodzieży stylem życia. Poeta napisze: lubią sobie po- 
surfować w sieci . . .n a  wszystkich kanałach, na wszystkich ekranach 
/  na okrągło, przez całą dobą, zgodnie z  zasadam i /  globalnego mar
ketingu, aż do zwymiotowania (M a ch e j, 2003a: 56). Media elektronicz
ne opanowują coraz częściej nasze myślenie i nadają kierunek naszym 
działaniom, z właściwą sobie siłą przenikając także w obszary poezji 
i w pewien sposób wpływając na kształt jej języka. Nie jesteśmy więc 
szczególnie zdumieni, kiedy w najnowszym tomie wierszy E. L ipsk ie j 
(2003) odnajdujemy taki fragment: Nasz komputer /  leży między nami 
/ /  Sformatowani w sam raz /  na naszą szybką miłość /  otwieramy dia
logowe okno. (...) Scaleni jeszcze raz i jeszcze raz /  autoryzujemy sie
bie nad ranem (...). Mówi on zarówno o obecności komputera w naszym 
życiu, o tym, że stała się ona faktem dokonanym od momentu, kiedy 
brutalnie wtargnął w sferę naszej prywatności, jak i wyraźnie poka
zuje, że żargon, którego używamy w pracy z tym urządzeniem, kształ
tuje współczesny język poetycki.

Rzeczywistość komputerowa, powołana do życia przez globalizu- 
jącą świat technokomunikację, wraz ze swoim językiem wkroczyła 
w nasze życie, zdaje się je -  co efektownie zdiagnozowała poetka -  or
ganizować i nim kierować. Poezja nie lekceważy tego tak ważnego kul
turowego faktu, nie pozostaje wobec niego obojętna. Problematyzuje 
go, stawia mu pytania i formułuje diagnozy. Na równi z naukami spo
łecznymi, teoriami komunikowania masowego, filozofią i antropolo
gią w pewien sposób uczestniczy w wielkiej dyskusji nad zagadnie
niami, które rodzi pojawienie się nowych mediów. Obszar tej proble
matyki jest rozległy i rodzi — używając określeń autora Mediów i ko
m unikowania masowego — dylematy ekonomiczne, prawne, socjolo
giczne, psychologiczne, etyczne i polityczne (G o b a n -K la s , 1999: 296- 
305). Z przyjętej w tym artykule perspektywy te właśnie problemy 
(przynajmniej niektóre aspekty), bardziej niż zagadnienie postępują
cej technicyzacji polszczyzny (tu zwłaszcza jej odmiany artystycznej)
-  mające skądinąd dla językoznawcy większe znaczenie1 -  zasługują

1 Nie sposób w tym miejscu nie przypomnieć i nie przywołać tak ważnej dla tej pro
blematyki pracy I. B a je r o w e j  Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego (1980), w któ
rej zagadnienie narastającej technicyzacji polszczyzny rozważane jest w kontekście



na baczniejszą uwagę, wykreślając tym samym główny horyzont na
szych dociekań.

Poszukiwać będziemy zatem odpowiedzi na pytanie o miejsce no
wych technik komunikacyjnych w refleksji poetyckiej. W jaki sposób 
są one obecne w poezji? Jakie miejsce i jaką rolę w życiu społecznym 
wyznacza im ona do spełnienia? Będziemy pytać o to, jakiego rodzaju 
dialog z nowymi mediami odbywa się w przestrzeni wierszy.

Czy w szeregu obrazów podsuwanych przez teksty poetyckie, in
teresująco kreowanych za pomocą elementów zapożyczonych z ję
zyka komputerowego (rozbudowujących repertuar środków języka 
artystycznego), jest więcej miejsca dla tych wizji, w których świat opa
nowany przez nowe techniki komunikacji to jedynie świat zauto- 
matyzownych, odczłowieczających procedur, czy może więcej dla 
tych, w których pojawia się on jako miejsce prawdziwego porozumie
nia, jednak tylko na prawach poetyckiej utopii? Czy nowe media są 
wyłącznie przekleństwem czy może tylko dobrodziejstwem dla ludz
kości?

W najnowszym tomie wierszy Ewy L ipskiej (2001) Sklepy zoologicz
ne -  będącym w opinii krytyki literackiej przykładem „ciągle nowego 
spojrzenia na »stare« sprawy Europy i naszej egzystencji, coraz bardziej oddalają
cej się od zwyczajnego człowieczeństwa w kierunku eleganckiej zbiorowej aliena
cji”2 -  odnajdujemy interesującą dokumentację zawartej w tych pyta
niach problematyki. Obecny w tytule tego artykułu wiersz stanowi 
niemal kanoniczny przykład poetyckiej odpowiedzi na mieszczące się 
w jej kręgu zagadnienia.

Naciśnij enłer

Na w ieki wieków E nter  
(z prasy)

Najnowocześniejsze krematorium, w Europie.
Berlin Treptow. Żałobna Arkadia.

Komputerowy zakon z matową krepą źrenicy.
Sieć ciszy. Jedynie szum sztucznych liści.

Pozagrobowe Pentium.
Nieśmiertelna pamięć.

Zbieżność dwóch dni w jednym.

przemian cywilizacyjnych (zwłaszcza wobec postępu dokonującego się w zakresie środ
ków oraz form komunikowania: ustnego i pisemnego).

2 Fragment ten pochodzi z recenzji Sklepów zoologicznych zamieszczonej na okład
ce tomu.



Dla zmarłych fryzjer. Zabiegi kosmetyczne.
Zakład fotograficzny. Ciepła czerń.

Warty antywirusowe na każdym  piętrze.
(Za oknem ulewna treść).

Na twardym dysku etui trumny.
Leżymy w indeksie nazwisk.
(...)
Teraz ju ż  tylko plik  połączony z  niebem.
Zamknięta baza danych.
Z  komina osierocony obłok.

Czy chcesz na pewno
Rozpocząć operację kasow ania?
N aciśn ij enter

O tomie, z którego pochodzi ten wiersz, krytyka powie, iż jest „to 
bardzo gorzka diagnoza dla świata początku nowego tysiąclecia". Gorycz tej 
opinii nie czyni jej jednak nieprawdziwą. Przeciwnie. Oto świat, w ja
kim zaczynamy żyć i jedyny, w którym przyjdzie nam żyć w przyszło
ści -  mówi Lipska. Innego świata po prostu nie będzie. Jesteśmy ska
zani na taki, a nie inny jego kształt. W sposób niezwykle skondenso
wany zarysowuje go ąuasi-prasowe motto wiersza. Na wieki wieków 
Enter -  sygnalizuje jednoznacznie nastanie nowej epoki dla świata, 
w której miejsce tradycyjnego wymiaru religijnego, jakkolwiek zacho
wanego już tylko w idiomatycznych wyrażeniach o religijnym rodo
wodzie (na wieki wieków Amen), pozbawionych we współczesnym 
zeświecczonym świecie swego pierwotnie sakralnego charakteru, zaj
mie -  na podobieństwo operacji językowej przekształcającej zwrot idio- 
matyczny, zastępując jeden jego element składowy innym — aspekt 
czysto techniczny.

Kremacja zwłok, której w wielu kulturach towarzyszy jeszcze bar
dzo rozbudowany i mający wielowiekową obrzędową tradycję rytuał, 
staje się w nowoczesnych cywilizacjach wyłącznie technologicznym 
procesem o charakterze masowym, w pełni zautomatyzowaną, perfek
cyjną technicznie procedurą, podporządkowaną tylko programowi 
komputera, całkowicie pozbawiającą człowieka jego ludzkiego, indy
widualnego wymiaru. Skomputeryzowane zostały bowiem wszystkie 
dziedziny życia. Technika elektroniczna steruje naszym życiem aż do 
momentu jego ostatecznego, fizycznego unicestwienia, do jego -  przy
wołując echem słowa poetki — skasowania. I nawet jeśli: Umieramy 
coraz piękniej /  w kolekcji Gianniego Yersace (Lipska, 2001a: 9), a Dla



zmarłych fryzjer. Zabiegi kosmetyczne. Zakład fotograficzny (L ipska , 
2001a: 48), to dzieje się to wyłącznie za sprawą odpowiednio dobra
nego programu komputerowego, dobrze strzeżonego przez warty an
tywirusowe: spoczywając w zamkniętej bazie danych, którą uruchamia 
tylko plik twardego dysku, oczekujemy na właściwą komendę, która
-  wyrażona językiem obsługi komputera -  brzmi: Czy chcesz na pew 
no rozpocząć operację kasowania?

Trudno jednak przystać na sąd, jakoby obraz rodzącej się na na
szych oczach cywilizacji elektronicznej, zarysowany przez Lipską, był 
wyłącznie minorowy, a czekająca nas przyszłość miała charakter cał
kowicie pozbawiony pierwiastka duchowego. W tkance semantycznej 
tekstu zdają się tkwić jeszcze inne treści. Ciekawe metafory (nazwij
my je tu roboczo cywilizacyjnymi) niosą znaczenia, o których nawet 
jeżeli trudno jednoznacznie powiedzieć, iż są optymistyczne, to na 
pewno można stwierdzić, że zawierają pewne krzepiące treści.

Jeśli bowiem przypatrzymy się bliżej metaforze komputerowego 
zakonu z matową krepą źrenicy, pozagrobowemu pentium i nieśmier
telnej pam ięci, poetyckim synonimom najnowocześniejszego krem a
torium w Europie, czy metaforze pliku połączonego z  niebem, odkry
jemy tkwiący w nich pierwiastek duchowości. Słowo zakon, oprócz 
tego, że konotuje odosobnienie, zamknięcie, izolację, kieruje naszą  
uwagę przede wszystkim w stronę duchowego wymiaru rzeczywis
tości. Towarzyszący zakonowi przymiotnik komputerowy, który wpro
wadza sensy jednoznacznie technologiczne, nie odbiera mu znaczeń 
związanych z ludzką potrzebą transcendencji. Zakon to przecież miej
sce modlitwy i kontemplacji, miejsce wypełnione ideą służenia Bogu 
i innym.

Berlińskie krematorium obsługuje Pentium, o którym mówi się — 
zwróćmy na to uwagę -  iż jest pozagrobowe, tak jak owo życie prze
kraczające w różnych doktrynach religijnych próg grobu. I jeśli nie 
traktować tej poetyckiej metafory wyłącznie jako gorzkiej ironii przy
pisującej nowym mediom moce nadprzyrodzone, to można ją odczy
tać jako figurę myślenia dopuszczającego pojęcie życia wiecznego.

Także w epitecie metaforycznym nieśmiertełna pamięć możemy do
szukiwać się obecności gry językowej — często stosowanej w bliskiej 
Lipskiej poezji lingwistycznej. W takiej lekturze interpretacyjnej przy
miotnik nieśmiertelny ma znaczenie podwójne: znaczy tu tyle, co ‘trwa
jący stale, nigdy się nie kończący, wieczny’ oraz równocześnie ma zna
czenie bardziej dosłowne -  ‘nie podlegający śmierci’. Jeśli zatem pa
mięć komputera uznaje się za nieśmiertelną, to zarówno wskazuje się 
na jej niezniszczalność, na jej nie poddającą się próbie czasu trwałość, 
jak i twierdzi się, że jej charakter nie jest wyłącznie doczesny.



Lipska nie odbiera czytelnikowi nadziei. W jej wizji świat cywili
zacji elektronicznej niekoniecznie musi być światem, w którym nie 
będzie miejsca dla wartości innych niż czysto utylitarne i instrumen
talne. Metafora pliku  połączonego z  niebem zdaje się potwierdzać tę 
tezę w sposób szczególnie wyrazisty. Współczesny człowiek, którego 
życiem kierują nowoczesne systemy informacyjno-komunikacyjne, nie 
został więc być może ostatecznie i nieodwołalnie pozbawiony tego 
wszystkiego, co zawiera w sobie semantyka leksemu niebo, nawet je
śli naszemu Bogu pozostało już tylko prosić o to, żeby -  jak napisze 
L ip sk a  (1999a: 31) w innym wierszu -  Nie handlować nim (...), Nie uży
wać alibi „Gott mit uns” /  dla bezbożnej zbrodni oraz Pod jego patro
natem  /  nie odprawiać zła.

I kiedy w innym tekście autorki Sklepów zoologicznych zatytuło
wanym Ericsson, synku (L ipska, 1999b: 59) natrafiamy na frazę: Erics
son, synku /  módl się do satelity, to również nie jesteśmy skłonni od
czytywać jej jako figury wyłącznie negatywnej oceny otaczającej nas 
rzeczywistości, nad którą pieczę miałaby sprawować jedynie boska 
władza środków przekazu i ich producentów. Telefon, wspaniały wy
nalazek Bella, nie tylko umożliwia nam zwykłą codzienną rozmowę. 
Ten środek komunikacji, pozwalający ludziom porozumiewać się na 
odległość, a w swej wersji komórkowej czyniący tę komunikację jesz
cze bardziej dostępną, dziś — dzięki łączom satelitarnym z łatwością 
pokonującym przestrzenie między kontynentalne -  czyni możliwą tak
że bardziej wysublimowaną formę rozmowy, którą poetka nazywa 
spowiedzią. Spowiada się przez telefon /  twoja do mnie miłość -  napi
sze. Owo cudowne dziecko podłączane do sieci, największej maszyny 
zbudowanej przez człowieka, nie tylko pozwala na prozaiczny kontakt 
ludzi ze sobą, podporządkowany doraźnym, praktycznym celom, ale 
służy także potrzebom duchowym człowieka. Z konieczności krótka 
rozmowa, podczas której rozmówcy oddaleni są od siebie tysiące ki
lometrów (Bo cóż można więcej /  podczas krótkiego tranzytu /  przez 
planetę), zawiera treści dla nich najważniejsze. Ten typ kontaktu zdaje 
się sprzyjać werbalizowaniu esencji myśli, przeżyć i uczuć w najbar
dziej skondensowanej formie.

W rozmowie przez telefon jej uczestnicy muszą słuchać się wza- 
jemńie. Uwaga ta wymuszona jest niejako przez rodzaj kanału, któ
rym odbywa się komunikacja. Rozmówcy traktują siebie tym samym 
jako indywidualne podmioty, podczas gdy w kontakcie bezpośred
nim, stając się mniej uważni, tę przynależną im podmiotowość tracą. 
Ludzie przestali bowiem ze sobą rozmawiać. Stracili zdolność grzecz
nego (w znaczeniu, w jakim przymiotnik ten występuje w pragmatycz
nej teorii grzeczności) słuchania Drugiego, cierpliwego wysłuchiwa



nia jego racji. Potrafią już tylko mówić i to niekoniecznie do siebie: 
Ja mówię coś do ciebie /  Do was. Do nikogo, co powoduje, iż wtedy -  
używając języka Lipskiej — Doliny porastają zgiełkiem. Mówić do ko
goś nie znaczy jeszcze bowiem z nim rozmawiać.

Kryzys rozmowy jest jednym z symptomów choroby trawiącej ludz
kość u schyłku starego i na początku nowego wieku. Trudno nam się 
ze sobą porozumiewać, ale mamy do dyspozycji coraz nowocześniej
sze i doskonalsze środki komunikacji, umożliwiające nam kontakt 
w czasie i przestrzeni, pozwalający pokonywać choroby duszy -  izola
cję i samotność. Przed chorobami ciała -  jak pisze Lipska -  ratują nas 
jeszcze górskie pasm a antybiotyków.

Diagnoza, jaką postawiła poetka naszemu światu u schyłku stare
go i u progu nowego stulecia, światu, którym coraz częściej rządzą 
nowe media, nie musi być więc odczytana jako jednoznacznie pesymi
styczna. Jej opinia wyrażona językiem ciekawych metafor korespon
duje — jak się wydaje — ze stanowiskiem teoretyków komunikacji 
masowej, którzy formułują sąd, że „inwazja nowych mediów, z jaką mamy 
i będziemy mieli do czynienia, nie jest ani wyłącznie czymś złym, jednoznacz
nie negatywnym, ani wyłącznie czymś dobrym, pozytywnym. Te media wkraczają 
w nasze życie i na dobre, i na złe” (G o b an -K las , 1999: 297). Rozwój techno
logiczny nowych środków informacji i komunikacji rodzi liczne dyle
maty natury społecznej i kulturalnej, których rozwiązywanie należy 
do teorii badań komunikowania masowego. „Błyskawiczne wyjście ludz
kości ze stanu globalnej izolacji do stanu globalnej łączności, które dokonało się 
w XX wieku, stwarza niezliczoną ilość problemów” (G o b an -K las , 1999: 297). Po
ezja najnowsza podejmuje niektóre z tych wątków, tak jak w analizo
wanym wierszu. Oto jego tekst:

Ericsson, synku

Chorujemy na schyłek wieku.
Ratują nas jeszcze górskie pasm a antybiotyków
spawane m etaliczną trawą.

Doliny porastają zgiełkiem.
Ja mówię coś do ciebie.
Do was. Do nikogo.

Spowiada się przez telefon
Twoja do mnie miłość.
(...)
Podłączamy do sieci
Nasze cudowne dziecko.



Ericsson, synku,
M ódl się do satelity.
Bo cóż można więcej 
Podczas krótkiego tranzytu 
Przez planetę. Zrównaną z ziemią.

*  *  ★

Z telewizją -  potężnym środkiem przekazu -  dialog prowadzi 
Marcin Ś w ie tl ic k i  (1998: 36-37, wiersz Duzia woda). Pełne ironii i dy
stansu spojrzenie poety pokolenia bruLionu na rzeczywistość telewi
zyjną i jej rolę w życiu społecznym ujawnia się już w tytułowym okre
śleniu duzia  woda. Rozpowszechniane przez telewizję określenie po
wodzi stulecia jako dużej wody, będące kalką niemieckiego Hoch- 
wasser, zostało tu zniekształcone, zinfantylizowane (forma duzia  po
jawia się w języku dziecka), pełniąc tym samym funkcję wyraźnie iro
nicznej postawy autora wobec obrazu telewizyjnego. Przyjrzyjmy się 
fragmentom tego wiersza:

D uzia woda

Bóg
stw orzył św iat 
dla potrzeb 
powodzi 
i telewizji.
A leksander 
K waśniewski oto 
Wchodzi do 
NATO.
Jedną ręką 
podpisuje  
konstytucję, 
drugą ręką 
kontroluje powódź

(...)
Nic
naprawdę nic nie pomoże 
jeśli ty 
nie pomożesz 
Św ięty Boże...



Innego świata nie ma niż ten, który pojawia się na ekranie telewi
zora. Świat w telewizji zastąpił człowiekowi prawdziwą rzeczywistość, 
która istnieje w takiej postaci, w jakiej pokazuje ją telewizja. Jednak 
zarówno zdaniem poety, jak i krytyki -  tu poezja i krytyka mówią jed
nym głosem -  „świat, na który skierowane jest spojrzenie telewizji, jest nienor
malny. Świat niesie ze sobą niesamowitość i fantastyczność, transformację i nie
stabilność, ekscentryczność i zadziwienie. Widz wraz z telewizją omiata wzrokiem 
ten spektakl zmienności” (Godzić, 2002: 46). Zapamiętuje jedynie jego frag
menty, jak w wierszu, w którym z dramatu powodzi w pamięci widza 
zachowa się jedynie wpadający w ucho refren piosenki towarzyszącej 
programom na ten temat (brzmiał on następująco: Nic naprawdę nic 
nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości).

Widz poddany działaniu symultanicznych obrazów o różnej wadze 
i znaczeniu -  Aleksander /  Kwaśniewski oto /  wchodzi do /  NATO. /  
Jedną ręką /  podpisuje konstytucję /  drugą ręką /  kontroluje /  powódź
— został pozbawiony możliwości aktywnego patrzenia na świat. To 
telewizja „jest okiem, które widzi [...]. Widz jest tym, kto jest wyłączony z tego 
procesu -  on nieuważnie patrzy na tę sytuację” (Godzić, 2002: 45). Emitowane 
w telewizji programy przedwyborcze, mające wpływać na ważne dla 
przyszłości państwa decyzje jego obywateli, traktuje on jako rodzaj 
zabawy, humorystycznego spektaklu, który można lubić, jak lubi się 
rozmowy z  fryzjerem  czy taksówkarzem.

Obraz, z którym obcujemy na ekranie telewizora, to wizja rzeczy
wistości już w pewien sposób wykreowana, do pewnego stopnia znie
kształcona, podporządkowana działaniu polityki, prawom rynku, któ
rych rachunek ekonomiczny obejmuje swoją zimną kalkulacją sprze
daż ludzkich nieszczęść i dramatów: Bóg /  stworzył św iat /  dla  po 
trzeb powodzi /  i telewizji...

Krakowski poeta nie wierzy w cudowne działanie telewizji, która 
jedynie potwierdza naszą domową izolację i pozwala postrzegać świat 
z takiej właśnie perspektywy. Jesteśmy w błędzie -  zdaje się mówić -  
wierząc w realizm najbardziej wiernych obrazów telewizyjnych. 
„Ogromna większość współczesnych obrazów fotograficznych, filmowych i telewi
zyjnych została powołana w roli świadków świata z całym naiwnym podobieństwem 
i uderzającą wiernością” -  pisze francuski filozof, wnikliwy obserwator 
i diagnostyk współczesności (Baudrillard, 2001: 21), dodając natych
miast, iż mylimy się, kiedy spontanicznie dajemy wiarę ich prawdzi
wości. „One tylko wydają się przypominać rzeczy, rzeczywistość, wydarzenia, 
twarze. Lub raczej one istotnie upodabniają się, lecz to ich upodobnienie jest diabo- 
liczne” (Baudrillard, 2001).



*  * *

Czy z pojawieniem się nowych mediów, wykorzystujących najnow
sze technologie elektroniczne, łączy się automatycznie dominacja tech
niki nad kulturą? Czy perfekcjonizm w dziedzinie techniki oznacza 
równocześnie upadek wartości etycznych?

We współczesnej poezji (za materiał analityczny posłużyło nam tu 
zaledwie kilka wierszy) odnajdujemy, sformułowane w języku cywili
zacyjnej metafory, wyraźne ślady tego rodzaju refleksji antropologicz- 
no-filozoficznej. Opinia na temat nowoczesnych środków komunika
cji elektronicznej jest tu zawsze częścią panoramy współczesnej cywi
lizacji, a komputerowy język -  składnikiem mowy poetyckiej. Diagnoza 
stawiana naszemu światu nie przynosi jednak apokaliptycznej opinii 
na temat teraźniejszości czy przyszłości języka poezji. Komputerowa 
mowa, którą tu zręcznie operuje poetka, z całą pewnością uzmysła
wia czytelnikowi fakt narodzin nowego, stechnicyzowanego dyskur
su poetyckiego, podporządkowanego mediom masowym i stosowanym 
przez nie technikom komunikacyjnym. Dyskurs ten jednak nie wyparł 
(jak na razie) ani nie zdominował tradycyjnego sposobu mówienia 
poetyckiego. Obie dykcje współegzystują zgodnie w przestrzeni wier
sza na równych prawach. Technika nie zdominowała jeszcze całkowi
cie natury. Co prawda -  jak zauważa Lipska w wierszu Jeszcze raz nasz 
komputer (z najnowszego tomu Ja) — nasze codzienne rozmowy stają 
się dla nas przetwarzaniem informacji, nasze ubrania tworzą foldery, 
a potrawy układają się w komputerowe pliki, to jednak nie oznacza, 
iż całkowicie oddaliliśmy się od świata, w którym przyroda jest jesz
cze wciąż obecna i towarzyszy człowiekowi na co dzień.

Jeszcze raz nasz komputer

Przy śniadaniu
Przetw arzam y informacje
Z gazety bankowej

Pliki ciasta z  jabłkam i
K aw a
Z której wyłatuje ćma

Przeglądam  się w fołderze czerwonej sukienki
I  podaję ci nóż.
(...)

Rzeczywistość komputerowa, w której przychodzi żyć współczes
nemu człowiekowi, nie pozbawiła go całkowicie wrażliwości na urodę



otaczającego świata, jeszcze nie odebrała jego zmysłom zdolności re
agowania na właściwe mu barwy, charakterystyczne zapachy i swo
iste dźwięki. O tym, że tak właśnie się dzieje, przekonują odnajdywa
ne w przestrzeni wierszy metafory o zaskakującej semantyce. W jed
nym zdaniu obok fraz zapożyczonych z języka komputerowego (uży
tych tu metaforycznie) pojawiają się zaskakujące swą semantyką fi
gury stylistyczne, operujące środkami poetyckimi wyraźnie spoza tego 
rejestru: autoryzujemy siebie nad ranem /  kiedy listonosz wrzuca nam  
do skrzynki /  wschód świeżej moreli (z wiersza N asz komputer z tomu 
Ja); Czeka na mnie /  telefoniczna sekretarka /  Spuszczony ze smyczy 
głos (z wiersza Telefoniczna sekretarka z tomu Ja).

*  *  *

Analizowane teksty nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na te 
podstawowe dylematy współczesnych teorii komunikacji masowej, 
jak i nie zawierają jakiejś wspólnej — katastroficznej czy optymis
tycznej -  wizji mediów we współczesnym świecie. Doceniając ich nie
podważalny walor środka przekazywania, utrwalania i przetwarza
nia informacji (na luksus wyłączenia telefonu możemy sobie pozwo
lić tylko podczas świąt: Podczas św ią t można wreszcie /  wyłączyć 
tełefon -  napisze L ipska, 2001b), w wierszach tych prezentowane są 
równocześnie ich negatywne aspekty. Za sprawą olbrzymiego postę
pu, jaki dokonuje się stale w technologii komunikowania, wciąż no
wych „narzędzi” komunikacyjnych (audialnych i audiowizualnych), 
przekształcają się dotychczasowe formy kontaktów między ludźmi, 
otwierają się nowe możliwości porozumiewania się ze sobą milio
nów ludzi, co pociąga za sobą zmiany w dotychczasowych związkach 
między nimi. Zmiany technologii komunikowania (satelity telekomu
nikacyjne) umożliwiają komunikowanie o charakterze globalnym. 
Równocześnie media (telewizja) sprzyjają powstawaniu także nega
tywnych, niepożądanych społecznie postaw: brak zaangażowania 
i sceptycyzmu, kreowanie postaw konsumpcyjnych. W sytuacjach 
skrajnych obcowanie z telewizją przyjmuje postać, jaką z właściwą 
sobie ironią przedstawił w jednym z najnowszych wierszy Zbigniew 
M achej (2003b: 67):

X X X

Leżę sobie na łóżku 
Trzymam w ręce piłota  
Zmieniam sobie kanały 
Jak mi przyjdzie ochota



Trzymam w ręce pilota  
Zmieniam sobie kanały 
Leżę sobie na łóżku 
Tak przez Boży dzień cały

Jakkolwiek nowa technologia elektroniczna nie zmieniła struktury 
procesu komunikacji, który pozostaje niezmienny: nadawca -  przekaz
-  środek -  odbiorca.
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Ewa Stawkowa

Press Enter 
New media in the space of a poetic text

S u m m a r y

The article documents the presence of a problem of electronic communication me
ans in contemporary poetry on the basis of poems of Ewa Lipska, Marcin Swietlicki, 
and Zbigniew Machej. The author shows th a t these texts do not give a precise answer 
to the question of basic dilemmas of contemporary reflection over the presence of new 
media in the hum an life. They point a t their communicative quality [global type of com
munication], and emphasize their negative effects. According to the poets, modernity in 
the field of communication techniques does not have to mean a decay of ethic values, 
and the world -  taken over by new audio and audiovisual media -  should not be a de
humanized world. Means of electronic communication is a chance for establishing 
a dialog in the contemporary world — says poetry.

Ewa Stawkowa

Appuie sur enter 
Nouveaux medias dans l’espace du texte poetique

R e s u m e

L’article documente la presence de problematique des moyens de communication 
electronique dans la poesie contemporaine ä l’exemple des poemes d’Ewa Lipska, M ar
cin Swietlicki et Zbigniew Machej. L’auteur demontre que ces textes n’apportent pas 
une reponse univoque aux dilemmes fondamentaux de la reflexion moderne sur l’exi- 
stence de ces nouveaux medias dans la vie de l’homme. Les exemples cites decouvrent 
leur valeur communicative (ä caractere global) mais soulignent aussi leurs effets nega^ 
tifs. Selon les poetes, la modernite dans l’univers des technologies communicatives ne 
signifie pas automatiquement le declin des valeurs etiques, et le monde, domine par de 
nouveaux medias audio et audiovisuels ne devrait pas etre deshumanise. Les moyens 
de communication electronique sont une chance pour le dialogue dans le monde moder
ne -  dit la poesie.
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Komunikacja językowa w Internecie -  
przegląd publikacji (anglojęzycznych)

Upowszechnianiu się komunikacji internetowej towarzyszy wzrost 
zainteresowania stosowanymi w obrębie Sieci sposobami porozumie
wania się. W ostatnich czasach, również w Polsce, powstało wiele 
publikacji na temat języka Internetu. Badania nad komunikacją in
ternetową, w naszym kraju nowe, za granicą, zwłaszcza w USA, trwa
ją już od kilkunastu lat. Obserwując dokonania niektórych polskich 
autorów piszących o Internecie, można odnieść wrażenie, iż obcoję
zyczna literatura na ten temat jest mało znana, co dziwi, ponieważ 
wiele publikacji jest dostępnych w Sieci, która też umożliwia nabycie 
publikacji ogłoszonych drukiem.

W tym przeglądzie chcę pokrótce przedstawić najważniejsze pu
blikacje na temat komunikacji językowej w Internecie. Zawczasu trze
ba zauważyć, iż aspekty czysto językowe nie mogą w tym wypadku 
zostać oddzielone od komunikacyjnych (czy pragmatycznych). Co wię
cej: analiza komunikowania się opartego na technologii nie może igno
rować samej technologii, a to ze względu na jej oczywisty wpływ na 
językowy kształt wypowiedzi.

W związku z tym przedstawię nie tylko publikacje językoznawcze, 
i nie tylko publikacje językoznawców, lecz także takie, które repre
zentują inne punkty widzenia, o ile tylko w istotnym stopniu służą 
objaśnieniu zjawiska komunikacji internetowej.



*  *  *

Najpierw wspomnę o kilku godnych poznania publikacjach o cha
rakterze jeszcze ogólniejszym niż zapowiedziany w tytule. Są to pra
ce, które można określić jako kulturoznawcze, socjologiczne oraz 
medioznawcze. W znacznym stopniu przyczyniają się one do zrozumie
nia komunikacyjnych aspektów interesujących nas zjawisk.

Ogólny charakter mają artykuły zamieszczone w materiałach z The 
H arvard Conference on the Internet and Society (O’Reilly & Asso
ciates, Inc., ed., 1996)1, dających interesującą charakterystykę zja
wiska przeprowadzoną ze stanowiska socjologicznego, wszakże rozu
mianego szeroko. Godne uwagi są m.in. opinie menedżerów najwięk
szych firm informatycznych (Microsoftu, Intela i innych), niekoniecz
nie ze względu na wartość poznawczą, istotna jest bowiem też histo
ryczna wartość tych wypowiedzi, a czytelnik mający odpowiednią 
wiedzę łatwo powiąże deklaracje menedżerów ze współczesnymi fak
tami.

W gronie uczonych skupiających swą uwagę na wpływie Inter
netu na społeczeństwo i jego kulturę aktywnością wyróżnia się Steve 
G. Jones, profesor Uniwersytetu w Tulsie, redaktor trzech często cy
towanych książek: Virtual Culture. Identity and Communication in Cy
berspace ( J o n e s ,  ed., 1997), CyberSociety 2.0: R evisiting Computer- 
Mediated Communication and Community (Jo n e s , ed., 1998) oraz Do
ing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the 
Net (Jo n e s , ed., 1999). Pierwszą z nich warto polecić m.in. ze względu 
na pracę The Internet and its Social Landscape autorstwa redaktora 
tomu, drugą, której tytuł godny jest epoki cyfrowej, także z uwagi na 
rozdział Virtual Ethnicity: Tribal Identity in an Age of Global Commu
nications napisany przez Marka Postera, trzecią zaś -  zwłaszcza ze 
względu na artykuł Jamesa J. Sosnoskiego Configuring as a Mode of 
Rhetorical Analysis.

Spośród innych publikacji z zakresu socjologii sieciowej warto 
wymienić zbiór Network & Netplay. Virtual Groups on the Internet 
(S u d w eek s, M c L a u g h lin , R a f a e l  i, eds., 1997) oraz The Internet and So
ciety Jamesa S le v in a  (2000).

Obszerny zbiór 48 artykułów zatytułowany The Cybercultures 
Reader, zredagowany przez Davida B e l l a  i Barbarę K en n ed y  (2001), 
zawiera m.in. opracowania na temat cyberfeminizmu, cyberseksual- 
ności i cyberkolonizacji. W ostatnich czasach tematy te ogromnie

1 W tytułach książek anglojęzycznych wyrazy pełnoznaczne zapisuję wielkimi li
teram i, zgodnie z tendencją dominującą w angielszczyźnie (na kartach tytułowych
i w spisach treści tych książek stosuje się niekiedy zapis identyczny z polskim).



zyskują na popularności, wolno zatem sądzić, iż wkrótce staną się one 
jednymi z ważniejszych w badaniach nad CMC.

Nie ulega wątpliwości, iż objaśnianie psychologicznych aspek
tów komunikacji internetowej należy do najważniejszych zadań „in- 
ternetologii”. Spośród publikacji na ten temat na wzmiankę zasłu
gują przede wszystkim dwie: zredagowana przez Jayne Gackenbach 
(ed., 1998) Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal 
and Transpersonal Implications oraz The Psychology of the Internet 
Patricii Wallace (1999, wydana w Polsce w roku 2001 pt. Psychologia 
Internetu).

Kolejną interesującą publikacją jest zredagowany przez Charlesa 
Essa (ed., 1996) zbiór artykułów Philosophical Perspectives on Com
puter-M ediated Communication. Autorzy tekstów zamieszczonych 
w tym tomie rozważają problematykę komunikacji komputerowej 
z punktu widzenia epistemologicznego, semiotycznego, etycznego i re
ligioznawczego. Dotyczą one takich m.in. zagadnień, jak: prywatność 
(głównie artykuły Daga Elgesema Privacy, Respect for Persons, and  
Risk i Petera Danielsona Pseudonyms, MailBots, and Virtual Letter
heads: The Evolution of Computer-Mediated Ethics), problem płci (ar
tykuł Susan Herring Posting in a Different Voice: Gender and Ethics 
in CMC), religia (z dwu prac na ten temat uwagę zwraca zwłaszcza 
The Unknown God of the Internet: Religious Communication from the 
Ancient Agora to the Virtual Forum Stephena D. O’Leary’ego i Bren
dy E. Brasher). Warto też poznać opracowany przez Charlesa Essa (ed., 
2001) zbiór artykułów Culture, Technology, Communication: Towards 
an Intercultural Global Village, w którym filozoficzna refleksja nad 
globalnym medium łączy się z analizą lokalnych punktów widzenia, 
omówionych na przykładach europejskich, azjatyckich i odnoszących 
się do świata islamu.

*  *  *

Wśród zorientowanych (w większym  lub mniejszym stopniu) filo
logicznie publikacji na interesujący nas tem at jest kilka takich, które 
zasadnie można nazwać „klasycznymi”, a to ze względu na znaczną licz
bę cytowań w różnych -  pod względem tematu i formy -  publikacjach. 
Są to przede wszystkim opracowania Elizabeth M. Reid (1991), Howar
da Rheingolda (1994), Denise E. Murray (1995), Susan C. H erring (ed., 
1996), Boyda H. Davisa i Jeutonne H. Brewer (1997). Za publikacje istot
ne należy także uznać książki Tima Shortisa (2001), lana Hutchby’ego 
(2001) i Davida Crystala (2001), nie mają one na razie wielu cytowań, 
co wszakże zrozumiałe, gdy uwzględnić ich rok wydania.



Do klasycznych publikacji na temat internetowych zwyczajów 
komunikacyjnych zaliczyć możemy przede wszystkim opracowanie 
Elizabeth M. Reid (1991) Electropolis: Communication and Communi
ty on Internet Relay Chat -  publikowane wielokrotnie, również w Sieci. 
Z kolei The Virtual Community Howarda Rheingolda (1993) stanowi 
pierwszy książkowy opis wspólnot wirtualnych, którego wartość na
wet po upływie 10 lat nie podlega dyskusji. Z naszego punktu widze
nia tę publikację należy uznać za doniosłą tym bardziej, że autor nie 
traci z pola widzenia problematyki komunikacyjnej. Rolę komunika
cji w obrębie wspólnot wirtualnych podejmuje także Lynn Cherny 
(1999) w książce Conversation and Community. Chat in a Virtual World, 
przy czym w centrum zainteresowania autorki są werbalne gry inter
netowe, tzw. MUD-y.

Spośród 15 artykułów zamieszczonych w książce pod redakcją 
Susan C. Herring (ed., 1996) na szczególne zainteresowanie zasługuje 
oparte na obszernym korpusie tekstowym i posługujące się godnymi 
uwagi danymi statystycznymi opracowanie Mileny Collot i Nancy 
Belmore Electronic Language: A New Variety of English. Autorki do
strzegają odrębność angielszczyzny elektronicznej od pisanej i mówio
nej. Zagadnienie odrębności internetowych odmian języka od trady
cyjnie wyróżnianych coraz częściej pojawia się w polu zainteresowań 
językoznawców2. Relacje pismo — mowa w komunikacji internetowej, 
co wiąże się często z wyodrębnieniem pododmiany elektronicznej ję
zyka, omawiają także Simeon J. Yates (1996) oraz Christopher C. Wer- 
ry (1996).

Moim zdaniem najgłębszą jak dotąd analizę języka elektroniczne
go przedstawili Boyd H. Davis i Jęutonne P. Brewer (1997), obserwu
jąc uczestników konferencji elektronicznych. Autorzy posługują się 
terminem electronic discourse w miejsce tradycyjnego i technicznego 
com puter-m ediated communication. Jest to znaczący przejaw upo
wszechniania się humanistycznego punktu widzenia w obrębie tej 
dyscypliny (z polska zwanej „komunikacją przez komputer”).

Spośród publikacji objaśniających językowe aspekty komunikacji 
elektronicznej należy wymienić cztery książki. Pierwszą w porządku 
chronologicznym jest Knowledge Machines: Language and Informa
tion in a Technological Society autorstwa Denise E. Murray (1995), 
Książka ta jest rzetelnym i przystępnym (a zorientowanym filologicz
nie) wykładem problematyki związanej z użyciem komputerów w ko

2 Kwestię tę omawiam w książce Komunikacja językowa w Internecie [w druku]. 
Zagadnienie to rozważa także Aleksander Wilkoń w 3. wydaniu Typologii odmian języ
kowych współczesnej polszczyzny (w druku).



munikacji, tworzeniem tekstów, komunikowaniem się i zdobywaniem 
wiedzy; autorka przedstawia też problemy do dyskusji i dalszych stu
diów. Podobny charakter ma The Language ofICTTim a  Shortisa (2001), 
wszakże jego książka wyróżnia się większą, niemal encyklopedycz
ną, zwięzłością. Nie oznacza to jednak, by była powierzchowna — in
tencją autora jest wprowadzenie czytelnika do studiów nad teksta
mi elektronicznymi i elektroniczną komunikacją, w związku z czym 
oprócz informacji na tematy szczegółowe (np. natura tekstu elektro
nicznego, słownictwo elektroniczne, język e-maili) pojawiają się też, 
podobnie jak w opracowaniu Murray, propozycje zagadnień do dys
kusji.

Bogactwo dokonań naukowych w interesującym nas zakresie 
musiało doczekać się syntezy. Przygotował ją David Crystal, znany 
lingwista z Uniwersytetu w Cambridge. W książce Language and, the 
Internet omawia on m.in. zagadnienia takie, jak: język poczty elektro
nicznej, światów wirtualnych (tzn. gier tekstowych), pogawędek i grup 
dyskusyjnych. Analizuje język używany w World Wide Web, nie stro
niąc nawet od przewidywania językowej przyszłości Internetu. Książ
ka, choć nie jest wolna od poważnych błędów3, stanowi najobszer
niejszy przegląd problematyki językoznawczej w kontekście interne
towym.

Najprzyjemniejszą w lekturze publikacją na interesujący nas te
mat okaże się zapewne Geoffreya N unberga The Way We Talk Now  
(2001). I choć nie jest to książka o charakterze naukowym, gdyż sta
nowi zapis felietonów autora wygłaszanych w programie Fresh A ir 
nadawanym przez amerykańskie National Public Radio, nie można 
zaprzeczyć, iż stanowi ona zbiór świetnych komentarzy do najnow
szych przemian w języku.

Komunikacja internetowa jest formą komunikacji opartej na tech
nologii. W związku z tym publikacje objaśniające jej miejsce wśród 
różnych form komunikacji oraz jej odrębność musimy uznać za donio
słe. Pośród publikacji na ten temat wyróżnia się Conversation and  
Technology lana Hutchby’ego (2001). Autor omawia ewolucję konwer- 
sacyjnych form medialnych, zwłaszcza opartych na mowie, lecz znaczną

3 Główne zarzuty, jakie można postawić autorowi, to:
-  pomieszanie zagadnień dotyczących komunikacji elektronicznej i języka elektronicz

nego z tymi, które dotyczą wyłącznie komunikacji internetowej (a więc ogólniejszych 
z bardziej szczegółowymi),

-  połączenie (w tym wypadku znaczy to pomieszanie) pogawędek internetowych 
z listami i grupami dyskusyjnymi,

-  mocno anglosaski punkt widzenia, w wyniku czego autor nie dostrzega publikacji 
w innych językach (nawet jeśli istnieją ich anglojęzyczne wersje lub streszczenia).



część jego książki zajmuje rozważanie problematyki konwersacji za 
pośrednictwem komputerów.

Ażeby nasz punkt widzenia nie stał się nazbyt anglosaski, musi
my podać też przykład znakomitej Bibliography on Chat Communica
tion opracowanej pod redakcją niemieckiego uczonego Michaela Be- 
isswengera (2003). Bibliografia ta pozwala na dotarcie do znacznej więk
szości ważnych publikacji na temat języka Internetu, a przy okazji 
pozwala zrozumieć, dlaczego anglojęzyczny punkt widzenia w bada
niach internetologicznych nie powinien stawać się dominujący. Za jej 
pośrednictwem bowiem można dotrzeć do wielu interesujących pu
blikacji niemieckojęzycznych na temat komunikacji internetowej.

Na koniec należy wymienić „Journal of Computer-Mediated Com
munication” (1995-2004) -  czasopismo ogromnie zasłużone w pozna
waniu komunikacji elektronicznej. Ukazuje się ono wyłącznie w Sieci
i wbrew często spotykanym opiniom niezbicie dowodzi, iż forma dru
kowana nie stanowi wyróżnika wysokiej jakości naukowej.
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Mosty zamiast murów 
O komunikowaniu się między ludźmi
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Książka M osty zam iast murów... (2002) jest polskim wydaniem 
szóstej edycji anglojęzycznej pracy zbiorowej po redakcją Johna Ste
warta -  Bridges Not Walls. A Book about Interpersonal Communica- 
tion (1995). Polska publikacja zachowała tytuł i kompozycję angielskie
go oryginału: zasadnicza treść książki jest przedstawiona w 18 roz
działach, które z kolei ustrukturyzowane są w sześć głównych części.

Część I -  zatytułowana Podstawy -  prezentuje główne zagadnie
nia związane z nadrzędnym tematem tej pozycji księgarskiej -  z ko
munikacją interpersonalną. Rozdział 1. poświęcony jest najważniej
szym ideom, które — zdaniem redaktora tomu Johna Stewarta — sta
nowią elementarne założenia całej książki: (1) przekonanie, że istnieje 
bezpośredni związek między jakością komunikacji a jakością ludzkiego 
życia; (2) teza głosząca, iż każdy człowiek kształtuje siebie poprzez 
kontakty z innymi osobami. Podkreśliwszy wagę komunikacji, redak
tor angielskiej edycji proponuje, by książkę tę czytelnicy traktowali 
jako „przemyślany komunikat konkretnej osoby, która chce im coś 
przek&żać” (s. 19). Rozdział 2. z kolei definiuje fundamentalny dla tej 
publikacji termin -  „komunikacja interpersonalna”, podkreślając 
wpływ kontaktów międzyludzkich na fizyczną kondycję i zdrowie czło
wieka. Owe rozważania kończy koncepcja komunikacji synergicznej,



oparta na założeniu, iż wszelkie różnice między interlokutorami sta
nowią prawdziwą wartość. W rozdziałach 3. i 4. autorzy stwierdzają, 
iż jednoznaczne rozgraniczenie komunikacji werbalnej i niewerbal
nej jest niemożliwe. Zwracają uwagę czytelników na potęgę zasobu 
języka i przestrzegają przed posługiwaniem się nim w sposób nie
ostrożny.

W części II -  noszącej tytuł Otwartość jako „wdech”— podjęto pro
blematykę ludzkiej umiejętności postrzegania świata na drodze ko
munikacji. Pierwszym etapem tego procesu jest postrzeganie same
go siebie, toteż w rozdziale 5. został omówiony problem samoświado
mości i barier komunikacyjnych z nią związanych. Rozważano również 
kwestie związane z aktem rozumienia innych osób (rozdział 6.) i przed
stawiono proces słuchania partnera rozmowy w kontekście retoryki, 
wzajemnego reagowania współrozmówców oraz w aspekcie dialogu 
(rozdział 7.).

Część III -  opatrzona tytułem Otwartość jako „wydech” -  zawie
ra opis koncepcji komunikacji „ujawniającej” interlokutora (rozdział 
8.) ze wskazaniem różnic między żeńskim i męskim stylem rozmowy 
(rozdział 9.); raz jeszcze zaznaczono, iż asymetria w komunikacji może 
być źródłem wzajemnego poznania partnerów dialogu.

Cztery rozdziały części IV (rozdziały 10.-13.) zogniskowane są 
wokół zasadniczych typów relacji międzyludzkich: przyjaźń, rodzina, 
bliscy partnerzy. Opierając się na konkretnych przykładach, podano 
dystynktywne cechy każdego z tych związków i opisano najczęściej 
popełniane przez rozmówców błędy podczas interpersonalnych kon
taktów.

W poświęconej konfliktom części V scharakteryzowano przyczy
ny ich powstawania, a także opisano główne metody zapobiegania 
niezgodzie i przezwyciężania sytuacji konfliktowych (rozdział 14.). 
Natomiast w rozdziale 15. uwagę skoncentrowano na zagadnieniach 
komunikacji międzykulturowej.

Zamykająca książkę część VI zawiera ogólną refleksję nauczycie
la (rozdział 16.), psychoterapeuty (rozdział 17.) i filozofa (rozdział 18.) 
na temat komunikacji.

W publikacji M osty zam iast murów... nie tylko przedstawiono 
naukowo udowodnione fakty, ale również postawiono wiele hipotez, 
dając tym samym wyczerpujący opis rozmowy i jej wartości. Książka 
jest cennym źródłem wiedzy dla każdego człowieka, który zajmuje się 
zawodowo mówieniem (np. nauczyciel, polityk). Zawiera bogaty ma
teriał poświęcony komunikowaniu godny wykorzystania w dyskus
jach akademickich. Redaktorka polskiej edycji, Krystyna Skarżyńska, 
w przedmowie do wydania z 2002 roku zaakcentowała dydaktyczne



walory tej pozycji księgarskiej: każdy z artykułów jest poprzedzony 
odredakcyjnym wstępem oraz zakończony pytaniami sprawdzający
mi zrozumienie tekstu i listą zagadnień dyskusyjnych.

Język książki jest niezwykle prosty i klarowny, a wypowiedzi au
torskie kierowane są bezpośrednio do czytelnika -  ty. Publikacja -  
stanowiąca źródło wiedzy o komunikowaniu się międzyludzkim -  jest 
bardzo inspirującą lekturą. Praca zawiera niezwykle interesujące 
refleksje o człowieku jako rozmówcy, zmuszając tegoż rozmówcę do 
refleksji nad komunikowaniem się z innymi.



Joanna Kudera
Uniwersytet Śląski 
Katowice

Deborah Tannen: Mówię to, bo cię kocham
TJum. Piotr B udkiewicz. Poznań 2002

Gdy usłyszysz złe wieści lub masz kiepski nastrój, sięgasz po  
telefon i dzwonisz do siostry, mamy, brata lub taty. Szukasz pocie
chy -  i często ją  znajdujesz, jednak niekiedy czujesz rozczarowa
nie, a nawet złość.

Dlaczego rozmowy z  członkami rodziny tak często zataczają koła, 
a my nie potrafimy wyzwolić się z  istniejących więzów?

Rozmawiając, tworzymy i kształtujemy nasze stosunki. Rozma
wiając, uspokajamy się; rozmawiając, krzywdzim y się.

Tymi słowami rozpoczyna swą publikację Deborah Tannen, profe
sor socjolingwistyki na Georgetown University w Waszyngtonie. Jej 
książka zatytułowana Mówię to, bo cię kocham stanowi kontynuację 
problematyki poruszanej w opublikowanych wcześniej poradnikach: 
Ty nic nie rozumiesz!, Co to ma znaczyć? oraz To nie tak! Zaintereso
wania autorki koncentrują się wokół interdyscyplinarnego, albowiem 
językoznawczego i socjologicznego, zagadnienia skomplikowanych 
relacji rodzinnych oraz ich językowego odzwierciedlenia w toku co
dziennych rozmów. Badaczka podejmuje się analizy nie tyle samego 
językowego obrazu świata codziennych rozmów, ale przede wszystkim 
dokonuje wielowymiarowej diagnozy zależności zachodzących pomię
dzy tym językiem a stosunkami rodzinnymi. Kategorie analityczne 
socjolingwistyki służą opisowi języka, który z jednej strony determi
nowany jest przez nabyte doświadczenia rodzinne, z drugiej strony 
to właśnie owe przeżycia formułują go, nadając pewną formę konkret



nym wypowiedziom. Nie należy bowiem zapominać, iż w toku zacho
wań interpersonalnych język i działanie uzupełniają się wzajemnie, 
pełniąc harmonijnie równorzędne funkcje. Wnikliwej analizie podda
no więc język codziennych rozmów oraz zwrócono uwagę na to, w ja
kim stopniu pozwala on -  lub nie -  tworzyć, wzmacniać, komplikować 
oraz poprawiać relacje rodzinne.

Książce Mówię to, bo cię kocham nadano formę poradnika. Tym, co 
wyróżnia ją spośród podobnych tematycznie publikacji, jest umiejęt
ne połączenie prostoty języka, naukowego przecież, wykładu z inte
resującym zapleczem teoretyczno-metodologicznym. Innymi słowy, 
choć praca wykorzystuje instrumentarium badawcze współczesnej 
myśli socjolingwistycznej, jednak kategoria adresata, czyli tzw. odbior
cy szerokiego, warunkuje przystępność języka i zachowanie „podręcz
nikowego”, lecz indywidualnego stylu wywodu. Przystępność języka 
determinuje w dużym stopniu właśnie owo założenie szerokiego od
bioru, aczkolwiek nałożony na język wykładu swoisty filtr w postaci 
kompetencji czytelnika nie upraszcza nadmiernie ani nie ogranicza 
zasobu przekazywanych treści.

Prezentowana publikacja jest kolejnym (czwartym) poradnikiem 
Deborah Tannen stanowiącym kontynuację naukowej analizy podsta
wowego czynnika łączącego ludzi -  rozmowy -  jako kategorii elemen
tarnej w rozważaniach lingwisty i socjologa zawartych w innych, wcze
śniej wydanych, poradnikach.

W książce To nie tak! autorka prezentuje własną koncepcję „stylu 
konwersacyjnego” i udowadnia, w jaki sposób rozumienie, a więc 
świadoma analiza toku konwersacji, determinuje całokształt relacji 
interpersonalnych. Natomiast treść Ty nic nie rozumiesz! koncentru
je się wokół zagadnienia stylów konwersacyjnych kobiet i mężczyzn. 
Poruszona zostaje problematyka wzajemnych zależności pomiędzy 
płcią interlokutorów a tworzonymi przez nich aktami mowy oraz 
reakcjami behawioralnymi, zwłaszcza podczas kłótni i przeprosin. 
W kręgu analizy socjolingwistycznej znalazły się również podobień
stwa i różnice kobiecych i męskich sposobów prowadzenia rozmowy 
oraz wynikające z tego faktu rozczarowania, a ponadto formułowane 
są cenne rady, jak zrozumienie tych rozbieżności może pomóc w unik
nięciu wielu frustracji. Książka Co to ma znaczyć? zawiera rozważa
nia o tym, jak style konwersacyjne kobiet i mężczyzn wpływają na to, 
kto jest wysłuchany, kto zbiera laury i co jest zrobione w pracy.

Deborah Tannen zwraca uwagę na istotną rolę, jaką w budowa
niu relacji rodzinnych opartych na dialogu odgrywa umiejętność od
dzielania powierzchownego znaczenia słów od ich ukrytego sensu, de
terminowanego doświadczeniem, a więc swoistą historią kontaktów



z drugą osobą oraz sposobem wyrażania przez nią myśli. Wnikliwej 
analizie socjolingwistycznej poddano całe spektrum mechanizmów 
rządzących rodzinnymi dyskusjami.

Mówię to, bo cię kocham! jest rezultatem syntetycznego określe
nia i nazwania determinantów rozmów oraz wzajemnych relacji ro
dzinnych odzwierciedlanych w toku codziennych dialogów. Rozważa
nia autorki stanowią trafną i bardzo szczegółową diagnozę elemen
tów konstytuujących językowy obraz świata ukazującego stosunki 
rodzinne, a odzwierciedlanego w dialogach pomiędzy krewnymi. Ba
daczka prezentuje mnogość zjawisk, faktów i procesów zachodzących 
w świecie rodzinnych rozmów, a jako tworzywo, na którym dokonuje 
analizy oraz buduje swe teorie, służy żywy język. Przedmiotem badań 
są konkretne przykłady dyskusji oraz opisy dialogów pomiędzy róż
nymi członkami wielu rodzin, ilustrujące zasady funkcjonowania roz
maitych rozmów. Wszystkie wypowiedzi pochodzą z realnych konwer
sacji, które się rzeczywiście odbyły.

Pisanie książki poprzedziło wiele lat badań i gromadzenia niezbęd
nych do tego celu materiałów -  nagrywanie rozmów prowadzonych 
w domu, głównie przy stole podczas wspólnych posiłków. Wykorzy
stano również publikacje naukowe z zakresu lingwistyki, socjologii
i antropologii. Autorka tak określa specyfikę swej pracy: „polega ona 
na pojmowaniu relacji -  jak one funkcjonują, jak można je poprawić -  poprzez ana
lizowanie codziennych rozmów. A najdonioślejsze znaczenie i największe kłopoty 
kryją się w dyskusjach między członkami rodziny. W mojej książce zwracam uwa
gę na rozmowy rodzinne, w szczególności na te między dorosłymi: dorosłymi i star
szymi rodzicami; rodzicami i dorosłymi dziećmi; dorosłymi siostrami i braćmi.”

W kręgu zainteresowań badaczki znalazły się więc procesy kieru
jące dyskusjami rodzinnymi oraz konkretne sytuacje domowe deter
minowane określonymi sposobami prowadzenia rozmów, czyli akta
mi mowy. Autorka bezustannie poszukuje metod poprawienia jakości 
rozmów, aby uniknąć niepotrzebnych frustracji i rozczarowań. Ele
mentem niezbędnym do zrozumienia rodzinnych konwersacji okazu
je się zdolność diagnozowania tego, co sprawia, że partnerzy dialogu 
powtarzają utarte schematy, a wtedy właśnie rozmowa przekształca 
się w kłótnię. Wiedza ta jest konieczna do nauki lepszych sposobów 
rozwiązywania problemów bez ich powtarzania. I to jest właśnie ce
lem książki Deborah Tannen -  poszukiwanie sposobów poprawienia 
jakości prowadzonych rozmów tak, aby uniknąć rozczarowania kon
taktem, by nie odczytywać błędnie komunikatów interlokutora. Wy
jaśnione zostają mechanizmy kierujące rodzinnymi dyskusjami, a ich 
zrozumienie pozwala odróżnić chęć zbliżenia się do drugiej osoby od 
przejęcia nad nią kontroli i ograniczenia jej wolności. W prezentowa



nych przykładach każdy z łatwością dostrzeże swoich krewnych i sa
mego siebie.

W recenzowanej publikacji rodzinie nadano status niewielkiej 
społeczności językowej, jednostki lingwistycznie ewoluującej, lecz 
trwającej dzięki temu w swym istnieniu. Język potraktowany został 
zgodnie z postulatami lingwistyki kulturowej i społecznej jako spo
sób konceptualizacji rzeczywistości, jako swoisty magazyn zbiorowe
go doświadczenia danej (rodzinnej) społeczności. Innymi słowy, język 
rozmów pomiędzy krewnymi jest rejestrem przyjętych sposobów kon
ceptualizacji, kategoryzacji i aksjologizacji świata relacji rodzinnych, 
zbiorem i przekaźnikiem wszelkich wartości, a jego deszyfracja umoż
liwia wyznaczenie systemu etyczno-normatywnego określonej społecz
ności językowej — w tym wypadku członków rodziny. Poznanie owego 
systemu jest kluczem do uniknięcia rozczarowań, frustracji i kłótni.

Autorka traktuje rodzinę jako organiczną jednostkę językową. 
Prezentuje, a następnie rozwija własne koncepcje dotyczące wpływu 
rozmów na relacje rodzinne. Za element konstytuujący wszystkie 
konwersacje uznano ich swoistą powtarzalność, schematyczność. 
Wszystkie wypowiadane kwestie są bowiem, w mniejszym lub więk
szym stopniu, powtórzeniem wcześniejszych wypowiedzi. W ten wła
śnie sposób doświadczenia z rozmów z krewnymi stanowią pryzmat, 
przez który przenikają inne dyskusje, a wraz z nimi stosunki inter
personalne.

Nie bez znaczenia dla wszystkich teoretycznych rozważań natury 
socjolingwistycznej pozostają zagadnienia komunikatu i metakomu- 
nikatu. D. Tannen tak je określa: „reagujemy nie tylko na znaczenie wypo
wiedzianych słów -  komunikat -  lecz także na to, co w naszym mniemaniu mówią 
one o czyimś stosunku do nas -  metakomunikat. Metakomunikat informuje nas
o tym, co się naprawdę dzieje -  co robimy (i co w naszym przekonaniu robi druga 
osoba), mówiąc te słowa w określony sposób i w danej chwili. Można powiedzieć, 
że komunikat przekazuje znaczenie słów, a metakomunikat ujawnia to, co wyraża 
serce. Najważniejszym zatem krokiem jest oddzielenie znaczenia słowa, czyli ko
munikatu, od ukrytego sensu, czyli metakomunikatu.”

Podane definicje mają więc oparcie teoretyczno-metodologiczne 
nie tylko w wiedzy słownikowej, lecz — zgodnie z poradnikowym cha
rakterem publikacji -  bazują również (a nawet przede wszystkim) na 
wiedzy kulturowej, wyniesionej z indywidualnych doświadczeń spo
łecznych oraz jednostkowych. Każdy czytelnik jest przecież członkiem 
swojej rodziny, elementem tej małej społeczności. Dlatego profilowa
nia terminów socjologicznych i językoznawczych dokonano przez pry
zmat owej rodzinnej wiedzy i doświadczeń, wyobrażeń i pragnień, 
a definicjom naukowego wywodu nadano cechy realności potocznej.



Opis znaczenia terminów socjolingwistycznych nie jest więc opisem 
in abstracto, lecz pozostaje zrelatywizowany do życiowych doświad
czeń konkretnej jednostki -  indywidualnego adresata książki.

Kolejnym terminem, na którym autorka opiera swe rozważania, 
jest „remodelowanie”. Przypisano mu znaczący status metody polep
szenia jakości rozmów oraz stosunków międzyludzkich. Definicję re- 
alnoznaczeniową zastąpiono po prostu radami odwołującymi się do 
utrwalonej społecznie potocznej wiedzy o świecie. Pozwala to na 
„naturalną” kategoryzację zagadnienia, jego charakterystykę poprzez 
dotarcie do uzasadniających je czynników społeczno-kulturowych, 
z pominięciem zbędnego encyklopedyzmu.

W publikacji występują ponadto sformułowania „bliskość” i „kon
trola”, które zastosowano w celu określenia sił kierujących rozmowa
mi. Określają one stopień zbliżenia interlukutorów lub powiększenia 
dzielącego ich dystansu. Wskazują, jak dobór słów pozwala zyskać 
przewagę lub okazać szacunek. Kolejnymi klasyfikatorami świata 
rodzinnych dyskusji są: kontinuum bliskości (pragnienie, by znajdo
wać się na tyle blisko, aby czuć się bezpiecznie, lecz nie na tyle blisko, 
by odczuwać przytłoczenie) oraz kontinuum kontroli (związane z hie
rarchicznym porządkiem rodziny, nadającym pewnym osobom odpo
wiednią pozycję do stawiania wymagań i ich egzekwowania, dopro
wadzającym w rezultacie do zderzenia pomiędzy życzeniami i potrze
bami jednego człowieka a poczynaniami innego, ograniczającymi jego 
wolność). Zrozumienie tych pojęć jest bardzo istotne, biorąc pod uwa
gę wszelkie niejasności pojawiające się na obydwu kontinuach. „Pró
ba kontrolowania” może być (i nierzadko jest) w rzeczywistości „pró
bą zbliżenia”. Jak poradzić sobie w tej sytuacji? Jak udoskonalić roz
mowy, a w rezultacie wzajemne stosunki? Odpowiedzi na te pytania 
szukać należy w książce.

Publikacja podzielona została na dziewięć rozdziałów, a każdy 
z nich -  na kilka krótkich podrozdziałów, których porządek ustalono 
kolejnością przytaczanych i analizowanych rozmów. Postać każdego 
z rozdziałów jest (prócz dwóch wyjątków) zawsze taka sama: tytuł — 
będący cytatem z jednego z prezentowanych dialogów, podtytuł — do- 
określający jego merytoryczną zawartość oraz treść, którą stanowią 
rodzinne dyskusje wraz z komentarzami, a każda z nich tworzy osob
ny podrozdział.

W pierwszym  rozdziale -  zatytułowanym „Nie da sobie słowa po 
wiedzieć”. Oddzielanie komunikatów od metakomunikatów w rozmo
wach rodzinnych -  wprowadzono, oprócz tytułowych, również poję
cia kontroli i bliskości. Rozdział drugi — noszący tytuł ,J(ogo najbar
dziej kochasz?” Rodzinne sekrety i plotki -  opowiadanie się po jednej



ze stron -  podejmuje temat koalicji, niezwykle istotny w rodzinnych 
dyskusjach. Wyjaśniono powody, dla których członkowie rodzin czują 
się wyrzuceni poza jej nawias, i udzielono cennych praktycznych rad, 
jakie zmiany należy wprowadzić, aby ponownie poczuć przynależność 
do bliskich. W rozdziale trzecim  -  Walka o miłość -  poruszono kwe
stię kłótni. Cytowane rozmowy służą zobrazowaniu mechanizmu, jak 
pod wpływem konfliktu zwykła rozmowa staje się agresywna, głośna
i w efekcie przeradza się w kłótnię. Autorka udowadnia, że nic bar
dziej nie zniechęca do dialogu niż uporczywie powracające awantury 
z tych samych powodów, oraz wykazuje, jak sposoby prowadzenia roz
mów przyczyniają się do ciągłego powracania kłótni o to samo. Wyja
śnia również, jak prowadzić dialog w inny sposób i z lepszymi rezul
tatami. Ponadto analizuje kwestię wzajemnego wpływu tendencji do 
utrzymywania związku i sprawowania kontroli. Wprowadza pojęcie 
układu, na którym krzyżują się kontinua kontroli i bliskości.

R ozdział czwarty -„Przykro mi, nie będę za nic przepraszać”. Dla
czego kobiety przepraszają częściej niż mężczyźni i czemu ma to zna
czenie — dotyczy delikatnej natury aktów mowy, jakimi są przeprosi
ny. Wytłumaczone zostały różnice w znaczeniu przeprosin dla kobiet 
(rekompensata za doznaną krzywdę i ból) oraz mężczyzn (poniżenie 
wynikające z ukorzenia się w sytuacji, w której pozostaje nie bez winy). 
Wykazano, w jaki sposób wykorzystywać przeprosiny do polepszenia 
wzajemnych stosunków i uniknięcia większości kłótni.

Naturalnym rozwinięciem kwestii przeprosin jest szersze zagad
nienie związane z wpływem relacji między płciami na wszystkie wy
darzenia w rodzinie, na kształt wszelkich rozmów i charakter relacji. 
R ozdział p iąty -  „Ona mówi”, „On m ówi”. Schematy płciowe w roz
mowach rodzinnych — stanowi odzwierciedlenie różnopłciowych sche
matów rozmawiania: skąd się wywodzą i jak wpływają nawet na tak 
prosty rytuał rodzinny, jakim jest kolacja, podczas której matka nie
rzadko mówi do dziecka: powiedz tacie, co dziś zrobiłeś, oraz zawiera 
analizę następstw tego polecenia. Wykazano, dlaczego dialog z osobą 
płci przeciwnej może przypominać próby porozumienia się z kimś z in
nego świata! A zrozumienie, w jaki sposób płciowe modele rozmawia
nia wpływają na stosunki panujące wewnątrz rodziny, jest kluczem do 
znalezienia wspólnego języka, w którym porozumienie tych dwu świa
tów będzie możliwe.

Rozdział szósty -  „Wy to żyjecie przeszłością”. Rozmowy z nasto
latkam i — porusza kwestie sprzecznych metod postrzegania świata 
przez młodzież i rodziców oraz rodzących się przez to konfliktów, pro
wadzących do kłótni z tych samych powodów. Kontynuuje ten temat 
kolejny, siódm y rozdział -  „Ciągłe jestem twoją m atką”. Matki i ich



dorosłe dzieci. Stanowi on rejestr zmian i regularności w rozmowach 
pełnoletnich dzieci z matkami prowadzonych przez cały okres życia. 
Nie pominięto bynajmniej kwestii dialogów dorosłych dzieci z ojca
mi, gdyż role matek w rodzinie są nierozłącznie związane z rolami 
ojców.

Rozdział ósmy — „Pomóż mi -  Nie przeszkadzaj”. Siostry i bracia
-  dotyczy rodzeństwa, które jest zarówno towarzyszami, jak i rywala
mi. W kręgu zainteresowań D. Tannen znalazła się kwestia stosun
ków panujących między dorosłym rodzeństwem, a także to, w jakim 
stopniu wpływają one na kształt relacji z całą rodziną.

Ostatni, dziew iąty rozdział nosi tytuł Powinowaci i inni obcy: Mie
szanie rodzin, mieszanie rozmów  i ukazuje, jak styl konwersacyjny 
wpływa na rodziny, których członkowie wywodzą się z grup o odmien
nym zapleczu kulturowym. Często bowiem w jednej rodzinie znajdu
ją się osoby wychowane w odmiennych grupach społecznych, a także 
na różnych poziomach ekonomicznych. Bywa też, że członkowie rodzi
ny mają rozmaite zaplecze kulturowe. Jak należy rozmawiać z krew
nymi, których zaplecze uwidacznia się w odmiennym stylu konwer- 
sacyjnym? Odpowiedź na to pytanie została zawarta w ostatnim roz
dziale recenzowanej publikacji.

Należy po raz kolejny zaakcentować fakt, iż autorka traktuje za
gadnienie rozmów rodzinnych z perspektywy socjolingwistycznej, 
a w sposób wszechstronny i wieloaspektowy. Założenia poruszanej pro
blematyki mają charakter interdyscyplinarny, są więc różnorodne, 
skomplikowane, a przede wszystkim -  zdeterminowane metodologicz
nie. Taki właśnie wybór perspektywy — socjologiczny oraz językoznaw
czy — czyni z publikacji nad wyraz szczegółową prezentację zagadnie
nia relacji rodzinnych odzwierciedlanych w językowym obrazie świa
ta codziennych rozmów domowych. Centralne miejsce w tym świecie 
zajmuje człowiek, każdy z nas, jako element konstytuujący oraz de
terminowany zarazem. Dla uzyskania syntetycznego, pełnego obrazu 
poruszanej problematyki i określenia determinantów oraz wzajem
nych relacji pomiędzy rozmowami a sytuacjami rodzinnymi wykorzy
stano instrumentarium badawcze zarówno współczesnej myśli socjo
logicznej, jak i nowoczesnego językoznawstwa. Deborah Tannen wy
powiada się jako lingwista, analityk dialogów, a jednocześnie inter
pretator relacji interpersonalnych. Celem pracy staje się wyjaśnienie 
mechanizmów funkcjonowania rozmowy jako pierwszego kroku na 
drodze wypracowania konstruktywnych sposobów poprawienia sto
sunków rodzinnych.

Po lekturze omawianej publikacji pragnę z satysfakcją wyrazić 
opinię, że teoretyczne cele książki zostały w praktyce zrealizowane.



Publikacja w sposób popularny, a jednak naukowo rzetelny uprzystęp
nia szerokiemu kręgowi odbiorców osiągnięcia myśli socjolingwistycz
nej, wzbogacone opracowaniami z zakresu tej niełatwej dziedziny -  
terminologią, a więc metajęzykiem. Wszystko to sprawia, że Mówię 
to, bo cię kocham jest lekturą nad wyraz atrakcyjną, bo umożliwiają
cą każdemu czytelnikowi uczestnictwo w przystępnym naukowym 
wykładzie, którego tematyka zawsze pozostaje aktualna, wszyscy 
bowiem jesteśmy członkami rodzin, będących małymi społecznościa
mi determinowanymi rozmowami przez nas samych tworzonymi. 
Zrozumienie tych współzależności pomiędzy kształtem dialogów a po
stacią relacji rodzinnych umożliwia lektura poradnika Deborah 
Tannen.





Redaktor: Olga Nowak 

Redaktor techniczny: Barbara Arenhóvel 

Korektor: Mirosława Żłobińska

Copyright © 2004 
by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 

Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208-6336 
ISBN 83-226-1330-X

Wydawca
W ydawnictwo U niwersytetu Śląskiego  

ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl 
e-mail: wydawus@us.edu.pl

Wydanie I. Nakład: 300 + 50 egz. Ark. druk. 14,0. Ark. 
wyd. 15,0. Przekazano do łamania w marcu 2004 r. Pod
pisano do druku we wrześniu 2004 r. Papier offset, 
kl. 111, 80 g Cena 25 zł

Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego 
Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego 

Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny. Marian Wioska 
ul. 75. Pułku Piechoty l t 41-500 Chorzów

http://www.wydawnictwo.us.edu.pl
mailto:wydawus@us.edu.pl




BFP 54744

Na zbiór Dialog a nowe media składają się wartościowe opracowania 
językoznawcze. [...] Dobrze, że redaktorzy tomu zamieścili w nim także 
artykuły niejęzykoznawców, dostrzegających inne aspekty komunikacji 
za pomocą nowych mediów.

Układ całości (Internet, Radio i telewizja, Prasa, Telefon komórkowy, 
Dialog i media, Przeglądy i recenzje) jest racjonalny.

Temat ważny. Różne formy aktywności językowej w nowych mediach 
powinny przyciągać uwagę językoznawców, do czego jako redaktor tomu 
Tekst w mediach (Łodź 2002) jestem najzupełniej przekonany. Dialog 
w nowych mediach, a zwłaszcza z ich wykorzystaniem, jest zjawiskiem 
szczególnie ważnym już choćby dlatego, że pojawiając się dzięki nowym 
technologiom, zapowiada powrót do komunikacji bezpośredniej. 
Innej już jednak niż pierwotna, dokonująca się w zasięgu słuchu i wzroku.

Fragmenty recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Michalewskiego
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