
Niniejszy artyku  to próba naszkicowania 

obrazu reß eksji lingwistycznej nad kszta -

tem komunikatów prasowych. W t  prezentacj  

w czam w asn  drog  poznawcz , poniewa  

w moich badaniach tego typu splataj  si  w tki 

dawne z nowymi, pojawiaj  zagadnienia nowe 

na tle tradycji, w okre lony sposób s  rozk a-

dane akcenty metodologiczne. Proponuj  za-

tem, aby rozpatrywa  zagadnienie j zykowego 

kszta tu tekstów prasowych w trzech perspek-

tywach, które, jak to zostanie pokazane, ci le 

cz  si  ze sob  i wzajemnie o wietlaj . Pre-

zentacja obejmuje nast puj cy zbiór p aszczyzn 

analitycznych: a) perspektyw  stylistyczn , 

b) perspektyw  komunikacyjn , d) perspektyw  

dyskursywn .

Komunikaty prasowe 
w perspektywie stylistycznej
T  perspektyw  nale y wi za  z pr nymi 

w Polsce od  po owy XX w. badaniami nad 

zró nicowaniem j zyka, konstruowaniem 

schematów odmian, okre laniem relacji mi -

dzy nimi, dominacj  opisów dyferencjalnych, 

przekonaniem o autonomii poszczególnych 

odmian, uwzgl dnieniem perspektywy histo-

rycznej. Wskazane okoliczno ci przes dza y 

o decyzjach nominacyjnych oraz zakresach cha-

rakterystyki odmiany stylowej wi zanej z pras  

(mediami). Badania tego typu mia y zakorze-

nienie w stylistyce lingwistycznej i okre lonej 

koncepcji stylu funkcjonalnego, stale autorsko 

modyÞ kowanej1.

Chocia  problematyka statusu odmiany 

zwi zanej z mediami (zw aszcza pras ) przy-

kuwa a uwag  licznych lingwistów, ich opraco-

wania nie przynios y wi cych rozstrzygni . 

Nie by o zgody nie tylko co do okre lenia sta-

tusu odmiany, lecz tak e co do sposobu nomi-

nacji. W literaturze przedmiotu funkcjonowa y 

nast puj ce terminy: styl publicystyczny, styl 

dziennikarski, styl publicystyczno-dziennikar-

ski i informacyjno-publicystyczny2. Wpisuj c 

swe rozwa ania i analizy w stosowny kontekst 
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1 Zob. S. Gajda, Styl i stylistyka. Zagadnienia ogólne [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, 

Opole 1995, s. 25. Najnowsze syntetyczne uj cie tej problematyki zawiera ksi ka D. Zdunkiewicz-Jedynak, 

Wyk ady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 22–36.
2 Zob. E. Szczurek, Styl publicystyczny [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, s. 363–364; M. Wojtak, Sty-

listyczne ukszta towanie gatunków prasowych [w:] Wspó czesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu 

a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005, s. 145.
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metodologiczny, niektórzy j zykoznawcy nie 

wyodr bniali stylu publicystyczno-dziennikar-

skiego, poniewa  nie byli w stanie wskaza  in-

wentarza jego rodków3.   

Wbrew takim deklaracjom styl publicy-

styczny wyodr bniano ze wzgl du na sfer  spo-

ecznej komunikacji, w której jest on, jak s dzo-

no, u ywany. Szeroki zakres tego poj cia i du e 

zró nicowanie wewn trzne (polityka, reklama, 

propaganda) oraz zmienne relacje z innymi sty-

lami to przyczyny do  ogólnikowej w istocie 

i przyczynkarskiej charakterystyki4. Co wi cej, 

w tek badawczy zapocz tkowany przez sty-

listyków w II po . XX w. stopniowo wygasa . 

Trwa y jednak badania nad j zykiem poszcze-

gólnych typów mediów (prasy, radia, telewizji) 

podejmowane przez lingwistów i prasoznaw-

ców w ró nych o rodkach akademickich.

Powrót do kategorii stylu po latach badaw-

czego zastoju nie móg  oznacza  repetycji nawet 

podstawowych za o e  zreferowanych powy ej 

koncepcji. Zauwa ono przede wszystkim, e, 

jak to uj  Stanis aw Gajda5, porz dek stratyÞ -

kacyjny (obejmuj cy odmiany j zykowe i hie-

rarchiczne relacje mi dzy nimi) „nie przystaje 

ju  do dynamicznie si  rozwijaj cej rzeczywi-

sto ci komunikacyjno-j zykowej”, ale pozwala 

w makroskali t umaczy  i ujmowa  typologicz-

nie ró norodne zjawiska j zykowe, tak e w od-

niesieniu do prasy (czy szerzej – mediów). 

W czaj c si  w badania nad odmian  j zy-

kow  zwi zan  z odrodzon  pras , nie przekre-

la am pocz tkowo mo liwo ci powrotu do ka-

tegorii stylu typowego (funkcjonalnego)6. Okre-

lenie styl publicystyczno-dziennikarski uzna am 

wst pnie za etykietk  terminologiczn  najbli sz  

moim koncepcjom pojmowania kategorii stylu7. 

S dzi am, e mo na ów styl uznawa  za odmian  

wspó czesnej polszczyzny, funkcjonuj c  w fe-

deracyjnym zbiorze odmian (koncepcja Stanis a-

wa Gajdy). Tak pojmowanej odmianie j zykowej 

przypisywa am jednak charakter otwarty, co 

oznacza brak wyspecjalizowanego zbioru rod-

ków stylistycznych. Dostrzega si  natomiast ten-

dencj  do czerpania rodków z zasobów ró nych 

stylowych odmian polszczyzny. Badania wielu 

j zykoznawców dowodz , e brak jakichkol-

wiek ogranicze  w kierunkach eksploracji. Inny-

mi s owy – ka da odmiana stylowa (j zykowa) 

mo e oferowa  autorowi komunikatu prasowego 

niezb dne rodki wyrazu8. Gwarantuje to dzien-

nikarzom swobod  wyboru rodków, ustanawia-

3 Zob. A. Wilko , Typologia odmian wspó czesnej polszczyzny, Katowice 2000, s. 48. Autor stwierdza: „Eli-

minuj  tu np. j zyk (styl) publicystyczny, gdy  mo e on stanowi  gatunkow  posta  j zyka artystycznego (np. 

esej, felieton, recenzja) lub form  j zyka oÞ cjalnego (wywiad, komentarz, omówienie wydarze )”. Warto w tym 

miejscu doda , e obraz bada  nad odmian  publicystyczn  j zyka odnajdujemy w publikacji, której autorka zdaje 

szczegó owo spraw  z przebiegu analiz i osi gni tych rezultatów. Zob. E. Szczurek, Styl publicystyczny, dz. cyt., s. 

363–396. Najnowszym opracowaniem, w którym echa tych koncepcji s  wyrazi cie zarysowane, jest monograÞ a: 

M.T. Lizisowa, Style funkcjonalne w dziennikarstwie prasowym, Kielce 2009. 
4 Zob. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska, wyd. V z uzup. Warszawa 2001, s. 287–288. 
5 S. Gajda, Media – stylowy tygiel wspó czesnej polszczyzny [w:] J zyk w mediach masowych, red. J. Bralczyk, 

K. Mosio ek-K osi ska, Warszawa 2000, s. 21.
6 M. Wojtak, Przejawy kunsztu stylizatorskiego w artyku ach z prasy wyspecjalizowanej, „Pozna skie Spotkania 

J zykoznawcze” 2004, t. 13, s. 179–188; tej e, Stylistyczne ukszta towanie gatunków prasowych, dz. cyt., s. 145–159. 
7 Poniewa  bra am pod uwag  konteksty genologiczne, pos ugiwa am si  te  okre leniem „stylistyczne 

ukszta towanie gatunków prasowych”  i nawi zywa am do zaproponowanej przez Stanis awa Gajd  (zob. Me-

dia – stylowy tygiel…, dz. cyt., s. 20) metafory tygla stylowego, podkre laj c, e mieszanie si  ró norodnych 

elementów stylistycznych w prasie nie jest przypadkowe, cho  dziennikarze bardzo si  staraj  o to, aby stwarza  

wra enie swobody w doborze rodków stylistycznych i nieograniczonej wprost innowacyjno ci. Zob. M. Wojtak, 

Stylistyczne ukszta towanie…, dz. cyt., s. 160. 
8 M.T. Lizisowa, Style funkcjonalne…, dz. cyt.,; M. Wojtak, G osy z tera niejszo ci. O j zyku wspó czesnej 

polskiej prasy, Lublin 2010. 
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nia regu  ich u ycia oraz mo liwo ci bogacenia 

zasobu form j zykowych9. 

Aby kategori  stylu móc odnosi  do tek-

stów prasowych, uwzgl dniaj c dynamik  ich 

przemian, nale a o dokona  jej kolejnej reinter-

pretacji10. Styl uzna am za kategori  elastycz-

n  i polimorÞ czn , wyodr bniaj c na zasadzie 

ustalania kolejnych stopni konkretyzacji: styl 

tekstów (gatunków) prasowych, jako zjawisko 

najbardziej abstrakcyjne; styl okre lonego ga-

tunku wypowiedzi prasowej; styl odmiany ga-

tunkowej (lub bardziej konkretnych wariantów 

gatunku); styl okre lonej wypowiedzi zawiera-

j cej czytelne dla odbiorcy sygna y przynale -

no ci gatunkowej11. Styl ten zyskuje na pozio-

mie cech, czyli wyznaczników ekstralingwi-

stycznych charakter antynomiczny, co wi e 

si  ze zderzaniem ró nych punktów widzenia 

w sposobie kszta towania wizji wiata. Synkre-

tyzmowi cech odpowiada heterogeniczno  do-

bieranych (lub tworzonych) rodków. 

Styl gatunków prasowych jawi  mi si  zatem 

jako zbiór cech o charakterze synkretycznym 

(ze wzgl du na zakres paradoksów gatunko-

wych, a tak e bogactwo relacji mi dzy gatunka-

mi, które jednak, jak dowodzi am, tworz  kon-

tinuum). Analizy bogatego zbioru wypowiedzi 

pozwoli y wyodr bni  nast puj ce ci gi an-

tynomiczne: 1) szablonowo ; nieszablonowa 

szablonowo ; szablonowa nieszablonowo ; 

nieszablonowo ; 2) obiektywno ; subiek-

tywizowana obiektywno ; obiektywizowana 

subiektywno ; subiektywno ; 3) monologo-

wo ; monologowa dialogiczno ; dialogiczna 

monologowo , dialogowo ; 4) potoczno ; 

uoÞ cjalniona potoczno ; upotoczniona oÞ cjal-

no ; oÞ cjalno 12. 

KonÞ guracji synkretycznych cech da si , 

w moim przekonaniu, przyporz dkowa  zbiór 

wyk adników ( rodków), co nie znaczy, e nie 

mog  one wyst powa  poza wypowiedziami 

prasowymi13. Interpretuj c styl komunikatów 

(gatunków) prasowych jako kategori  deskryp-

tywn , nie przedstawia am cech dyferencjalnych 

(nie d y am do ich wyodr bnienia). Zwracaj c 

uwag  na otwarto  tego stylu, eksponowa am 

rol  gatunkowych normalizacji oraz gier mi -

dzy tradycj  i konwencj  a ostentacyjnie mani-

festowan  redakcyjn  swobod 14. Reinterpretu-

j c kategori  stylu, zerwa am z tradycj  opisów 

dyferencjalnych i zrezygnowa am z eksponowa-

nia relacji z innymi stylami funkcjonalnymi na 

rzecz postrzegania stylu jako kategorii polimor-

Þ cznej, czonej przede wszystkim z gatunko-

w  dyferencjacj  prasy. Takie uj cie pozwala o 

zag szcza  zarówno siatk  poj ciow , przedsta-

9 Zob. M. Wojtak, Roz o one gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, j zyka i stylu, Lublin 2015, s. 8–9.
10 S dz , e warto powróci  do tych w tków, poniewa  perspektywa stylistyczna zosta a pomini ta w koncep-

cji mediolingwistyki, jak  zaprezentowa  Bogus aw Skowronek w monograÞ i Mediolingwistyka. Wprowadzenie, 

Kraków 2013, s. 252. Przedstawiaj c syntetycznie koneksje tej dyscypliny z lingwistyk , autor wymienia lingwi-

styk  kulturow , kognitywizm, pragmalingwistyk  i socjolingwistyk . 
11 M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 311–314; tej e, Stylistyczne ukszta towanie gatunków praso-

wych…, dz. cyt., s. 180–181; tej e, Roz o one gazety…, dz. cyt., s. 47. 
12 Zob. M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 313; tej e, Roz o one gazety…, dz. cyt., s. 9. W artykule po wi -

conym prasie motoryzacyjnej, zatytu owanym Przejawy kunsztu stylizatorskiego… (s. 179), pisa am: „Opracowanie 

traktuj  jako przyczynek do bada  nad stylem publicystyczno-dziennikarskim, cho  nie ograniczam wywodów do 

rodków stylistycznych czy zbioru cech. Styl publicystyczny nale y, obok artystycznego, do tzw. stylów otwartych, 

co oznacza, po pierwsze, e jego wyznaczniki uk adaj  si  w antynomiczne pary: spontaniczno  obok oÞ cjalno-

ci, konkretno  obok abstrakcyjno ci, obrazowo  i ekspresywno  obok zneutralizowanego sposobu wys owienia, 

kreatywno  obok szablonowo ci, potoczno  obok fachowo ci itd., po drugie, e rodki stylistyczne tworz  zbiór 

heterogeniczny, a w konkretnych tekstach wa na staje si  nie tyle ich geneza, co funkcja”.
13 M. Wojtak, Roz o one gazety…, dz. cyt., s. 61. 
14 Tam e, s. 61. 
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wiaj c  poszczególne, wymienione wy ej style 

(jako konÞ guracje cech), jak i doszukiwa  si  

coraz bardziej wyspecjalizowanych rodków 

s u cych eksponowaniu owych cech. 

Na poziomie wzorców gatunkowych cechy 

interpretowa am jako wypadkow  polimorÞ cz-

no ci wzorca, daj c wyraz przekonaniu, e kod 

gatunkowy stanowi w tym uj ciu najbardziej 

wyraziste t o stylistycznych konÞ guracji, które 

powstaj  ze wzgl du na regu y strukturalne, spo-

sób prezentacji wiata, uwik ania pragmatyczne 

oraz wybory, jakie oferuje sam j zyk (nazywam 

to zjawisko genez  u ytych rodków). 

Aby unaoczni  tok mego my lenia o stylu 

w kontek cie analiz komunikatów prasowych, 

odwo am si  do ustale  dotycz cych styli-

stycznego kszta tu wzmianek, czyli prasowych 

wypowiedzi, które pe ni  prymarnie funkcj  

powiadamiania o pojedynczym fakcie lub zda-

rzeniu15. Wzmianki z dominant  informacyjn  

odznaczaj  si  szablonowo ci  (ze wzgl du na 

trwa y schemat strukturalny i obecno  formu ), 

d eniem do precyzji wys owienia, lakonicz-

no ci , rzeczowo ci  i relewancj  w doborze 

leksyki oraz konstrukcji syntaktycznych (do-

minuje leksyka potoczna z rejestru neutralne-

go i/lub fachowa znana szerszemu ogó owi). 

Szablonowa nieszablonowo  pojawia si  we 

wzmiankach realizuj cych wzorce alternacyjne 

(rzadziej adaptacyjne). S  to komunikaty wie-

log osowe z eksponowanymi napi ciami styli-

stycznymi, które nale y interpretowa  jako po-

chodn  zderzania ró nych punktów widzenia na 

prezentowan  rzeczywisto . Rozpoznawalne 

wyk adniki zyskuj  w tego typu komunikatach 

obiektywizowan  subiektywno  i monologo-

w  dialogowo . Z pe n  wyrazisto ci  mog  

si  rysowa  (zw aszcza w konkretnym tek cie): 

potoczno , uoÞ cjalniona potoczno , upotocz-

niona oÞ cjalno  i oÞ cjalno . Wszystko zale y 

od jako ci tzw. g osów dopuszczonych, które 

dziennikarz zdecyduje si  zacytowa  w krótkim 

tek cie16. Co wi cej, analiza pojedynczych wy-

powiedzi pozwala ujawni  indywidualne style 

wys owienia zwi zane z mo liwo ci   ekspo-

nowania we wzmiance okre lonego punktu wi-

dzenia na prezentowane fakty17. 

Znacznie bardziej wyrazi cie rysuj  si  te 

zagadnienia w analizach bardziej skompliko-

wanych gatunków prasowych, gdy  atwiej po-

kaza  procesy zag szczania cech stylistycznych 

i konkretyzacji ich wyk adników18.

Do zagadnienia stylu komunikatów praso-

wych powraca am, umieszczaj c je w nowych 

kontekstach interpretacyjnych, a wi c w zde-

rzeniu z poj ciami komunikacji i dyskursu, co 

bardziej szczegó owo zostanie pokazane w dal-

szej cz ci mojego opracowania. 

Perspektywa komunikacyjna 
w analizie tekstów prasowych
W odniesieniu do mediów (w tym oczywi cie 

do prasy) mo na mówi  (cho  nie jest to je-

dyny sposób ujmowania owego zagadnienia) 

o komunikowaniu jako procesie przekazywania 

informacji lub komunikowaniu, które jest inte-

rakcj 19. O kszta cie tak ujmowanego komuni-

kowania decyduj  nast puj ce parametry: kto 

z kim si  komunikuje ( ród a, nadawcy, odbior-

cy), dlaczego i jak odbywa si  komunikowanie 

15 M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 39–55; tej e, Analiza gatunków prasowych. Podr cznik dla studen-

tów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin 2008, s. 39–46. 
16 M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 46–51.
17 Zob. M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych…, dz. cyt., s. 43–44. 
18 M. Wojtak, Przejawy kunsztu stylizatorskiego…, dz. cyt., s. 179–188. 
19 Zob. T. Goban-Klas, Proces komunikowania masowego [w:] Dziennikarstwo i wiat mediów, red. Z. Bauer, 

E. Chudzi ski, Kraków 1996, s. 238–249; M. Wojtak, „Wysoki wspó czynnik czadu”, czyli o s ownictwie w prasie 

specjalistycznej – na wybranych przyk adach [w:] S ownictwo wspó czesnej polszczyzny w okresie przemian, red. 

J. Mazur, Lublin 2000, s. 117. 
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(funkcje, intencje, kana y, j zyki, kody), czego 

dotyczy komunikowanie i jakie s  jego (zamie-

rzone lub niezamierzone) nast pstwa20.

Komunikacja z dominant  informacyjn  

ulega od lat znamiennym przeobra eniom, któ-

re s  skutkiem czenia powiadamiania z inter-

pretowaniem, subiektywnego selekcjonowania 

informacji czy wi zania informacji z rozrywk . 

Nowym zjawiskiem w polskich mediach jest 

mówienie o sobie, a wi c swoisty autotema-

tyzm, oraz uwypuklenie funkcji fatycznej21. 

Nowo ci  w latach 90., obecnie do  mocno 

ju  ugruntowan , by a rola i ranga komunikacji 

z dominant  interakcyjn 22. W obr bie tego spo-

sobu komunikowania wyró nia am nast puj ce 

modele szczegó owe:

1. Komunikacja, któr  cechuje egalitaryzm: 

redakcja mówi do ka dego, a raczej komu-

nikuje si  z przeci tnym czytelnikiem.

2. Komunikacja, któr  charakteryzuje elita-

ryzm w nast puj cych realizacjach szczegó-

owych:

a) redakcja mówi do wybranych, wykszta -

conych, obytych i kulturowo wyrobio-

nych odbiorców,

b) redakcja z okre lonej perspektywy mówi 

do okre lonych odbiorców,

c) redakcja realizuje model interakcji uj ty 

w formule: swoi mówi  do swoich, entu-

zja ci komunikuj  si  z entuzjastami. 

Tak wymodelowanej komunikacji odpowiadaj  

ró norodne gry z czytelnikiem, a wi c spe nianie 

jego przewidywanych oczekiwa , zaskakiwanie 

oraz intrygowanie, przyci ganie uwagi, reinter-

pretacja wiata, przekonywanie, perswazja, ch  

zachwycenia oryginalnym i pi knym sposobem 

wys owienia oraz inne gry. Najwyra niej owe 

tendencje uwidaczniaj  si  w sposobie wysty-

lizowania tytu ów (komunikacja typu 2a). Ich 

uwyra nienie sprzyja te  okre lonym ekspery-

mentom stylistycznym w ró nych typach prasy 

wyspecjalizowanej. Narzuca si  wr cz charakte-

ryzuj cy t  pras  konceptyzm, czyli zaskakiwa-

nie czytelnika form  przekazu, a wi c tak e sty-

lem. Eksperymenty w tym zakresie nie s  jednak 

przypadkowe. Wyborom stylistycznym towarzy-

szy (czy te  je warunkuje) sposób postrzegania 

prezentowanego wiata. 

Analizuj c pod tym k tem pras  motoryza-

cyjn  (komunikacja typu 2c), opisywa am kon-

cepty (zarówno poznawcze, jak i czysto styli-

styczne) zwi zane z nazwami marek prezento-

wanych pojazdów. I tak na przyk ad w opisie 

Hondy Jazz („Auto wiat” 2002, 6) odwo ano 

si  do muzycznego decorum przez nagroma-

dzenie leksyki o ró nym stopniu konkretno ci 

i fachowego wyspecjalizowania23: „poruszy  

struny, nada  rytm, synkopowa , gra, jazzo-

wy zestaw perkusyjny, sala koncertowa, mu-

zyk, utwór jazzowy, brzmienie utworu, aplauz 

u publiczno ci, wej cie na koncert jamboree”. 

Wydobycie owych okre le  z kontekstu nie 

pokazuje skali niezborno ci obrazów, jakie au-

tor kreuje za ich pomoc . Przywo ane leksemy 

maj  bowiem sprzyja  przedstawianiu samo-

chodu i dzia a  jego producentów w katego-

riach muzycznych. Niektóre budowane w ten 

sposób obrazy mo na uzna  za udane i twór-

cze: „S  w czo ówce wiatowej jako chopini-

ci. Ale niewiele jeste my w stanie powiedzie  

20 T. Goban-Klas, Proces komunikowania masowego, dz. cyt., s. 239; M. Wojtak, „Wysoki wspó czynnik cza-

du”…, dz. cyt., s. 117–118. 
21 G. Majkowska, H. Satkiewicz, J zyk w mediach [w:] Polszczyzna 2000. Or dzie o stanie j zyka na prze o-

mie tysi cleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 193; B. Skowronek, Mediolingwistyka…, dz. cyt., s. 143. 
22 M. Wojtak, „Wysoki wspó czynnik czadu”…, dz. cyt., s. 240; tej e, Przejawy mody w sposobie kszta towa-

nia informacyjnych gatunków prasowych [w:] Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce 2000, 

s. 36; tej e, Roz o one gazety…, dz. cyt., s. 10–11.
23 M. Wojtak, Przejawy kunsztu stylizatorskiego…, dz. cyt., s. 185–186. 
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o uzdolnieniach jazzowych Japo czyków. Jed-

nak potraÞ  odpowiednio nadawa  rytm, do-

dawa  odpowiednie tony i synkopowa : [...]”. 

Kreatywno  tego obrazu jawi si  mniej impo-

nuj co na tle kontekstu: „tu kilka litrów baga -

nika wi cej, tam dodatkowo kilka centymetrów 

miejsca nad g ow  – najwyra niej po wirtuozer-

sku opanowali gr  na klawiaturze minibusu”. 

Obok sugestywnych i obrazowych fragmentów, 

zgrabnie kojarz cych dwie nieprzystawalne za-

sadniczo rzeczywisto ci (sfer  muzyki i sfer  

motoryzacyjn ), obok fragmentów dowcipnych 

pojawiaj  si  fragmenty semantycznie niezbor-

ne. Typowa dla konceptu ch  zaskoczenia i epa-

towania niezwyk o ci  skojarze  góruje nad pre-

cyzj  i elegancj  wys owienia24. 

Doceniaj c trosk  o stylistyk  wypowiedzi 

(a wi c d enie do oryginalno ci w sposobie 

wys owienia), do  surowo charakteryzowa am 

w konkluzjach zauwa one eksperymenty. Pod-

stawowym sposobem realizowania chwytów 

stylizatorskich typowych dla prasy wyspecja-

lizowanej jest metaforyczna konceptualizacja 

okre lonego sk adnika przedstawianej rzeczy-

wisto ci (samochód to istota ywa, samochód 

to cz owiek, samochód to kobieta). Typowa 

dla konceptu niezgodno  zbyt cz sto jednak 

prowadzi do niezborno ci, zaciemniaj cych 

intencje autora i os abiaj cych precyzj  wys o-

wienia. Dziennikarze nie opanowali bowiem 

sztuki operowania antytez , paradoksem czy 

elips , a wi c takimi, typowymi dla koncep-

tu, przekszta ceniami semantyki wypowiedzi, 

które prowadz  do odkrywania nowych prawd 

o przedstawianym i ocenianym wiecie. Pro-

ponowane przez nich stylistyczne eksperymen-

ty utrwalaj  jednak antynomiczno  cech stylu 

dziennikarsko-publicystycznego i heterogenicz-

no  jego wyk adników25.

Przedstawiony model komunikacji z czy-

telnikami stale si  wzbogaca i ró nicuje. Ana-

lizuj c pras  kobiec  i m odzie ow , mog am 

dostrzec kolejne eksperymenty maj ce wp yw 

na stylistyczny kszta t publikowanych tam wy-

powiedzi. 

Sposób komunikowania zmienia si  w zwi z-

ku z tym, e redakcje mówi  w asnym g osem, 

co znaczy, e w danym pi mie przewa aj  wy-

powiedzi dziennikarskie, a g os czytelników ma 

tradycyjn  form  listów do redakcji (lub innych 

form kontaktu – ujawnianych b d  ukrywanych). 

Coraz cz ciej jednak (w ramach komunikacji 

z dominant  interakcyjn ) w czaj  si  g osy cu-

dze, przez co nast puje otwarcie gatunków tra-

dycyjnie dziennikarskich na czytelnicze modyÞ -

kacje – prawdziwe lub Þ ngowane. Dziennikarze 

tworz  wi c wspólnot  z czytelnikami w ten 

sposób, e pozwalaj  im wkracza  na swoje pole 

komunikacyjne, czyni c z nich nadawców wy-

powiedzi publicystycznych.

W prasie ogólnej komunikowanie z domi-

nant  interakcyjn  oznacza przede wszystkim 

aktywizowanie czytelnika, osi gane za pomoc  

kilku technik kszta towania komunikatów26: 

 eksponowania dialogiczno ci przekazu zwi -

zanej z wprowadzaniem wypowiedzi skiero-

wanych (wi e si  to zwykle z okre lonymi 

modyÞ kacjami wzorców gatunkowych)

 podkre lania dramatyczno ci komunikatu, 

w którym zderza si  racje i punkty widze-

nia, nie podsuwaj c gotowych rozwi za

 uznawania prymatu atrakcyjno ci przekazu 

nad jego komunikatywno ci .

W prasie kobiecej obserwujemy kontaminacj  

dwóch modeli szczegó owych komunikowania 

interakcyjnego (2b oraz 2c, a wi c komuniko-

wania z wybranymi odbiorcami i z publiczno-

ci , która mie ci si  w kategorii „swoi”). Uwi-

24 Tam e, s. 186. 
25 Tam e, s. 188; tej e, Roz o one gazety…, dz. cyt. s. 92–93. 
26 M. Wojtak, Przejawy mody…, dz. cyt., s. 39; tej e, Roz o one gazety…, dz. cyt., s. 68. 
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daczniaj  si  bowiem wyra ne nawi zania do 

stylu komunikowania typowego dla kontaktów 

indywidualnych, relacje nadawczo-odbiorcze 

zyskuj  pozór odniesie  podmiotowych, mo na 

dostrzec zarówno próby aktywizowania odbior-

ców za pomoc  technik charakterystycznych 

dla prasy ogólnej, jak i d enie do budowa-

nia wspólnoty z okre lon  grup  czytelnicz . 

Wszelkie komunikaty zyskuj  przy tym kszta t 

wypowiedzi skierowanych do kogo , maj  wi c 

orientacj  dialogow , sugeruj c  bezpo red-

nio  komunikacji i jej spontaniczno  typow  

dla dialogów potocznych. 

Kolejnym chwytem jest pos ugiwanie si  

stylizacj  epistolarn . Wykorzystuje si  przy 

tym rodki graÞ czne, gramatyczne i tekstowe. 

Powstaj  nowe zjawiska stylistyczne, nowe 

stylizacyjne jako ci, których nie da si  spro-

wadzi  do mody na potoczno . Dziennikarze 

jawi  si  jako osoby zaanga owane w interak-

cj , buduj ce z odbiorcami wspólny wiat, kre-

owany w tekstach z punktu widzenia odbiorcy, 

z uwzgl dnieniem jego potocznych wyobra e  

i do wiadcze ; zgodnie z oczekiwaniami od-

biorcy (por. zakres poruszanych zagadnie ); 

z udzia em odbiorcy (cz sto Þ ngowanym); za 

pomoc  rodków j zykowych znanych odbior-

cy, przede wszystkim potocznych. Redakcje 

przedstawiaj  siebie w roli przyjació , powier-

ników, doradców. Deklaruj  gotowo  wyba-

wienia z codziennych k opotów, nadania zwy-

k emu yciu niezwyk ego smaku. Semantyczn  

motywacj  zyskuj  zatem wszelkie stylizacyjne 

zabiegi, gdy  budowanie z czytelnikami wspól-

nego wiata oznacza tak e poszukiwanie sto-

sownego stylu wys owienia27. 

Interakcyjny sposób komunikowania de-

cyduje o modyÞ kacjach gatunków wypowie-

dzi, a wi c nadawania owym wypowiedziom 

kszta tu komunikatów sugestywnych i obrazo-

wych, na laduj cych potoczne (czy te  rodo-

wiskowe) interakcje jedynie do pewnego stop-

nia. Filtr gatunkowy ukszta towany na zasadzie 

wszechw adnego konceptyzmu (wys owienia 

osobliwego, niepowtarzalnego) sprawia, e nie 

geneza u ytych rodków jest najwa niejsza, lecz 

ich funkcja. Rzec mo na, e wszelkie wybory 

stylistyczne s  podporz dkowane regu om gier 

z czytelnikami. Gier, które nie oznaczaj  jedynie 

zabawy, lecz s  form  ukrytej dydaktyki, mocnej 

dydaktyki, przewiduj cej potrzeby odbiorców 

i narzucaj cej sposoby ich zaspokajania. Gazeta 

wykreowana na przyjaciela nie mo e by  prze-

cie  podejrzewana o manipulacj 28.

Perspektywa komunikacyjna pozwala 

kszta t wypowiedzi prasowych (ich styl) po-

strzega  jako zjawisko homogeniczne z inte-

rakcyjnym stylem komunikacji nastawionym 

na budowanie z odbiorcami wspólnego wiata. 

Od tej my li ju  tylko krok ku perspektywie 

dyskursywnej.

Dyskursywna perspektywa w opisie 
stylistycznego kszta tu wypowiedzi 
prasowych29

W dotychczasowej wielow tkowej reß eksji nad 

zagadnieniami zwi zanymi z deÞ niowaniem 

dyskursu, poszukiwaniem jego istoty oraz usta-

27 Analogiczne tendencje dostrzeg am i opisa am w odniesieniu do prasy m odzie owej. Zob. M. Wojtak, 

Roz o one gazety…, dz. cyt., s. 123–133. Rozwini cie tych zagadnie  ze znacz cym poszerzeniem perspektyw 

analitycznych znajdujemy w ksi ce: M. lawska, Formy dialogu w gatunkach prasowych, Katowice 2014. 
28 M. Wojtak, Roz o one gazety…, dz. cyt., s. 123–133.
29 Ten fragment zosta  przygotowany na podstawie moich wcze niejszych artyku ów. Zob. M. Wojtak, Dyskurs 

religijny w mediach. Próba rekonesansu [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 

2010, s. 7–30; tej e, Styl dziennikarstwa prasowego w perspektywie dyskursywnej [w:] Styl –dyskurs – media, red. 

B. Bogo bska, M. Worsowicz, ód  2010, s. 81–91; tej e, Gatunki prasowe w dyskursywnym zakorzenieniu [w:] 

Tekst – gatunek – dyskurs na prze omie XX i XXI wieku, red. J. Szadura, Lublin 2012, s. 9–26. 
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laniem zasad analizy dyskursu pewne w tki si  

powtarzaj . Spróbujmy si  na nich skoncentro-

wa , odsy aj c do tych opracowa , w których 

przytacza si  i omawia kolejne formu y deÞ -

nicyjne30. Zauwa my na pocz tku, e deÞ nicje 

sk adaj ce si  na van Dijkowski kanon nie s  

wzajemnie sprzeczne. Badacz, uznawany za 

autorytet w interesuj cej nas dziedzinie, zwraca 

bowiem uwag  na trzy podstawowe sposoby do-

okre lania zjawiska dyskursu: a) jako sposobu 

u ywania j zyka; b) jako zdarzenia komunika-

cyjnego, co wi e si  tak e z przekazywaniem 

idei; c) jako formy interakcji31. W ka dej z tych 

eksplikacji mieszcz  si  podobne parametry 

dyskursu, u o one jednak w osobn  (osobliw ?) 

konÞ guracj . Zarówno w koncepcji dyskursu 

jako u ycia j zyka (z uwzgl dnieniem tego, kto 

pos uguje si  j zykiem, kiedy, dlaczego i jak) 

czy zdarzenia komunikacyjnego (tu te  trzeba 

bra  pod uwag  uczestników, ich postawy, cele 

komunikacyjne, wiatopogl dowe uwik ania, 

poczucie kulturowej wspólnoty), jak i nadawa-

niu dyskursowi charakteru interakcji, chodzi 

w istocie o sposób zorganizowania ludzkiej 

aktywno ci, a wi c tak e praktyki komunika-

cyjnej okre lonej spo eczno ci (wspólnoty), 

która w trakcie ró norodnych interakcji ustala 

i uzgadnia istotne dla siebie tre ci, konserwuje 

stosowne scenariusze zachowa  komunikacyj-

nych oraz regu y ich wype niania za po red-

nictwem wypowiedzi (i/lub rodków niewer-

balnych).

Dyskurs mo na wi c rozumie  jako ca o-

kszta t praktyk komunikacyjnych charakte-

rystycznych dla okre lonej wspólnoty i wy-

odr bnia  wspólnot  dyskursywn  z o on  

z „uczestników wspó dzia alno ci i wspó ko-

munikacji w okre lonej sferze ludzkich zacho-

wa ”32. Istotne staje si  przy tym rozró nienie 

dokonane przez Gajd . Badacz ostrzega przed 

zrównywaniem wspólnoty komunikacyjnej 

z dyskursywn , pisz c, e „istot  tej ostatniej 

jest budowanie w asnego wiata spo ecznego, 

którego j dro stanowi wspólnota ideowo-kultu-

rowa zbudowana na okre lonej wizji wiata”33. 

Mo na wi c przyj , e spo eczno  znajduj ca 

si  w orbicie oddzia ywa  mediów jest raczej 

wspólnot  komunikacyjn , cho  mo e te  – 

i po stronie nadawców, i po stronie odbiorców 

– tworzy  wyspecjalizowane wspólnoty dys-

kursywne. 

Dyskurs nale y interpretowa  jako obiekt 

wielowymiarowy, ujmowany dynamicznie, nic 

wi c dziwnego, e zbiór parametrów dyskursu 

stanowi przedmiot zró nicowanych charakte-

rystyk34. W prezentacji o ogólnym charakterze 

istotne jest, jak s dz , przypomnienie propozy-

cji rozró niania: a) dyskursu jako wzorca (obej-

muj cego ogólne dyrektywy odnosz ce si  do 

zaplecza ideologicznego, ogólnego przes ania 

komunikacji, wyznaczników kulturowych, cech 

uczestników aktu komunikacji, typowego usy-

tuowania czasowego i przestrzennego); b) dys-

30 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja mi dzykulturowa, Warszawa 1998; E. Miczka, Kognitywne struk-

tury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, Katowice 2002, s. 40–42; S. Gajda, Nowe spo eczno ci 

dyskursywne a edukacja komunikacyjna [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach j zykowych, red. J. Bralczyk, 

K. Mosio ek-K osi ska, Warszawa 2001, s. 8; Z. Bilut-Homplewicz, Tautonimia terminologiczna? Kilka uwag o u y-

ciu terminów Diskurs i dyskurs w j zykoznawstwie niemieckim i polskim, „S owo. Studia J zykoznawcze” 2010, nr 1, 

s. 21–33; tam e M. Pikor-Niedzia ek, Dyskurs we wspó czesnym j zykoznawstwie angloj zycznym, s. 50–56. 
31 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, t um. 

G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 10. 
32 S. Gajda, Nowe spo eczno ci dyskursywne…, dz. cyt., s. 8. 
33 Tam e, s. 8. 
34 Zob. U. ydek-Bednarczuk, Dyskurs medialny [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style wspó czesnej 

polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Noco , U. ydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 179–197; B. Skowronek, 

Mediolingwistyka…, dz. cyt., s. 106–111. 
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kursu jako konkretnego zdarzenia komunikacyj-

nego35. Na obu tych poziomach charakterystyce 

mo e podlega  ca okszta t parametrów dyskur-

su lub jedynie wybrane aspekty. W kontek cie 

bada  nad mediami nie bez znaczenia jest punkt 

wyj cia. Analiza mo e obejmowa : dyskurs po-

szczególnych gatunków w mediach36, dyskurs 

okre lonych mediów, dyskurs zwi zany z okre-

lon  tematyk  w mediach, dyskurs mediów 

tout court37. 

Na poziomie ogólnej organizacji dyskur-

su (we wzorcu), a tak e na p aszczy nie tek-

stu osadzonego w kontek cie, wyodr bnia si  

nast puj ce parametry dyskursu: a) dziedzina 

tematyczna (tematy globalne i cz stkowe oraz 

sposoby ich prezentacji); b) dziedzina ontolo-

giczna (stosunek wiata dyskursu do rzeczy-

wisto ci, a wi c wiat odzwierciedlany czy te  

obraz wiata); c) dziedzina funkcjonalna (domi-

nuj ce illokucje, czyli cele komunikacyjne); d) 

dziedzina wypowiedzeniowa (zwi zki mi dzy 

nadawc  i odbiorc , czas i miejsce komunika-

cji); e) dziedzina aksjologiczna (system warto-

ci przyj ty i system zwalczany); f) dziedzina 

konwencji gatunkowych38. 

Dyskurs mediów tout court by by na po-

ziomie wzorca dyskursem politematycznym, 

z pewnymi preferencjami determinowanymi 

wieloaspektowym zró nicowaniem mediów, 

z osobliw  wizj  wiata podporz dkowan  ka-

tegoriom opisu przej tym ze wiata rozrywki, 

zbanalizowan , opart  na okre lonych regu-

ach selekcji oraz interpretacji uwzgl dnionych 

sk adników wiata (por. metafor  kalejdoskopu 

proponowan  przez Mrozowskiego)39; z an-

tynomicznym zbiorem dominuj cych celów, 

w ród których najwa niejszy to przyci gni cie 

uwagi odbiorców, spe nianie ich oczekiwa , ale 

te  narzucanie przez siebie wykreowanej wizji 

wiata; z próbami przezwyci enia ogranicze  

komunikacji masowej i nadaniem kontaktom 

z odbiorcami kszta tu komunikacji „twarz  

w twarz” (por. interakcyjny styl komunikacji); 

z systemem aksjologicznym wysuwaj cym na 

plan pierwszy warto ci hedonistyczne (wital-

ne); ze zbiorem gatunków, które pozwalaj  dy-

namicznie proÞ lowa  te parametry na poziomie 

wykonania, czyli ró norodnych form przeka-

zów (gatunków i ich realizacji). 

Dyskurs medialny jest wewn trznie pry-

zmatycznie zró nicowany. Media pe ni , jak 

wiadomo, ró ne role – z woli nadawców oraz 

ze wzgl du na rzeczywiste i wyimaginowane 

potrzeby odbiorców. Funkcjonuj  zarazem jako 

zwyk e przeka niki, ideologicznie nacechowa-

ne instytucje organizuj ce ycie spo eczne oraz 

kulturowo dookre leni wspó twórcy ludzkich 

dzia a , sposobów my lenia i warto ciowania 

wiata. 

Dyskurs prasowy jako jeden z przejawów 

(sposobów) egzystowania dyskursu medialne-

go wykazuje si  spor  gam  cech wspólnych 

z dyskursem medialnym, ale ma tak e okre lo-

ne wyró niki. 

Zbiór jego cech tworzy w moim przekona-

niu uk ad antynomiczny, co ma istotne znacze-

nie dla problematyki stylu40.

Dostrzega si  z jednej strony wielopozio-

mow  i wieloaspektow  dyferencjacj  prasy, 

z drugiej za  – liczne przejawy homogenizacji. 

35 E. Miczka, Kognitywne struktury sytuacyjne…, dz. cyt., s. 93–95. 
36 T. Piekot, Dyskurs wiadomo ci dziennikarskich a procesy modeluj ce komunikacj  publiczn  po roku 1989 

[w:] Wspó czesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, 

S. Gajda, Rzeszów 2005, s. 193–202.  
37 M. Lisowska-Magdziarz, Dyskurs [w:] S ownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 41. 
38 E. Miczka, Kognitywne struktury sytuacyjne…, dz. cyt., s. 104–107. 
39 M. Mrozowski, Media masowe. W adza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001. 
40 M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 311–314; tej e, Przejawy kunsztu stylizatorskiego..., dz. cyt., s. 179.
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Dyferencjacja obejmuje pras  ogóln  (poli-

tematyczn ) i wyspecjalizowan : co do zakresu 

terytorialnego (prasa ogólnopolska, regionalna 

czy lokalna – by wymieni  jedynie podstawowe 

parametry zró nicowa ); co do poruszanej pro-

blematyki (prasa hobbystyczna czy konfesyjna 

dla przyk adu); co do typu adresata (kobieca, 

m odzie owa); co do sposobu uj cia problema-

tyki (opiniotwórcza i popularna). PolimorÞ cz-

no  wspó czesnej prasy (nawet tej tradycyjnej) 

jest zjawiskiem trudnym do uchwycenia w ja-

kie  regu y. Zakresy i p aszczyzny zró nicowa  

si  krzy uj , przenikaj , nak adaj . Nie mo na 

te  mówi  o izomorÞ zmie mi dzy tymi podzia-

ami (podzia ami o pod o u dyskursywnym) 

a zasadami wyboru i doboru rodków styli-

stycznych.

Homogenizacja na poziomie dyskursu ma 

ramy paradoksalne, wyznaczone zjawiskiem 

infotainment, które obejmuje nast puj ce pro-

cesy: 1) fragmentacj  (ujmowanie zdarze  jako 

zjawisk oderwanych od kontekstu spo ecz-

nego); 2) konkretyzacj  (zdarzenia jako splot 

dzia a  mo liwych do interpretacji bez odwo a  

do modeli); 3) personalizacj  (eksponowanie 

emocji jako czynników sprawczych dzia a ); 

4) sensacjonizm (eksponowanie szokuj cych 

sk adników zdarze )41. Mo na wi c mówi , e 

w mediach w ogóle, a w szczególno ci w pra-

sie, dominuje obecnie poetyka oksymoronu. 

Dyskurs prasowy jest zarazem monotema-

tyczny (w wybranych pismach o okre lonym 

proÞ lu) i politematyczny (nie tylko w pismach 

ogólnych czy opiniotwórczych). Dziedzina on-

tologiczna dyskursu rysuje si  jako zapo red-

niczona i wykreowana w sposób typowy dla 

mediów. KonÞ guracja funkcji pozostaje zasad-

niczo sta a (informowanie, interpretacja, kumu-

lacja wiedzy, mobilizacja i rozrywka), zmie-

niaj  si  ich uk ady w poszczególnych typach 

prasy (lub nawet konkretnym tytule), obowi -

zuje zasada synkretyzmu w sposobie wyra ania 

owych funkcji. Relacje nadawczo-odbiorcze 

nabieraj  charakteru zwrotnego i partnerskie-

go, cho  cz sto w prasie jest to jedynie dys-

kursywna gra. Sk adnikiem tej gry s  chwyty 

sprzyjaj ce modyÞ kowaniu takich parametrów 

sytuacji, jak miejsce i czas. Interakcyjny styl 

komunikacji (o którym by a mowa wy ej) za-

k ada sugerowanie scenariuszy typowych dla 

komunikacji tu i teraz, bezpo redniej, opartej 

na rozmowie, a wi c tak e personalizowanej. 

Dziedzina aksjologiczna dyskursu jest zmienna 

i bogata. Dominuje, jak wspomina am, hedo-

nizm i rozrywka, ale pojawiaj  si  te  warto ci 

wy sze. Niezwykle dynamiczne s  sposoby ich 

eksponowania, a zw aszcza techniki prezentacji 

antywarto ci.

Konwencje gatunkowe tworz  zmienn  kon-

Þ guracj , ale nie mo na mówi  jedynie o miesza-

niu jako ci. Funkcjonuj  na rynku tytu y prasowe 

z uk adem gatunków bliskim klasycznemu, uk a-

dem respektuj cym podzia  na informacj  i pu-

blicystyk . Cz ciej jednak spotykamy w prasie 

zjawisko cieniowania konwencji, tworzenia licz-

nych odmian gatunkowych, eksponowania al-

ternacji lub po yczek gatunkowych. Znamienne 

poza tym jest zjawisko redukcjonizmu genolo-

gicznego – typowe dla prasy wyspecjalizowanej, 

które polega na pomijaniu wybranych form pu-

blicystyki (na przyk ad felietonów czy recenzji), 

wprowadzaniu w asnych form wypowiedzi (por. 

na przyk ad testy w prasie hobbystycznej czy 

wypowiedzi kola owe), a tak e zmianie hierar-

chii gatunków (por. dowarto ciowanie wypowie-

dzi anonsuj cych)42. 

Aby móc wypowiada  si  w nowy sposób 

o stylu przekazów prasowych, zak adam, e 

41 M. Mrozowski, Media masowe…, dz. cyt., s. 254. 
42 M. Wojtak, Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej, „Prace J zykoznawcze” 2006, z. VIII, 

s. 61–77.
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dyskurs prasowy ma charakter absorpcyjny. 

Jest otwarty wielokierunkowo na inne dyskursy 

i dyskursy owe wch ania, czyni c je przedmio-

tem prezentacji, a wi c tak e ród em tematyki, 

form przekazu i j zykowych rodków. Obser-

wuj c media, w tym pras , musimy dostrzec 

wielo  Þ ltrów komunikacyjnych oraz zmien-

no  ich konÞ guracji w przypadku zdarze  ko-

munikacyjnych (dyskursów szczegó owych), 

takich jak okre lone wydanie gazety czy kon-

kretna publikacja. 

Nie przeszkadza to wysnuwaniu hipotezy, 

e absorpcja w prasie przebiega zasadniczo na 

dwa sposoby. Mo na wi c mówi  o absorpcji 

przytoczeniowej, gdy gazeta funkcjonuje jako 

medium i przeka nik, staj c si  form  prezen-

tacji dyskursu X (lub jego wybranych sk ad-

ników). Prasa u atwia bowiem, jak wiadomo, 

kontakt z ró nymi dyskursami. W tego rodzaju 

absorpcji zachowana jest to samo  dyskursu 

X we wszystkich aspektach (tematycznym, on-

tologicznym, funkcjonalnym itd.), cho  prezen-

tacja ma zmienne zakresy. Reprodukcja sk ad-

ników dyskursu X jako samodzielnych komuni-

katów to pierwszy przejaw tego typu absorpcji. 

Kolejnym jest przytaczanie okre lonych kom-

ponentów obcego dyskursu w ramach przekazu 

prasowego w formie tzw. „g osów dopuszczo-

nych” (wypowiedzi uczestników relacjono-

wanych zdarze  lub cytatów z dokumentów). 

Drugi typ absorpcji nazywam interpretacyjnym, 

poniewa  dyskurs X nie zachowuje wtedy pe -

nej autonomii, a prasa w istotnym stopniu go 

przekszta ca. Aspekt tematyczny jest medialnie 

wyproÞ lowany, nast puje selekcja tematów 

szczegó owych i ich prezentacja z okre lonej 

perspektywy. Zachowane s  elementarne inten-

cje typowe dla dyskursu medialnego, i dopiero 

w nie wpisuje si  intencje dyskursu X. Cz sto 

si  po prostu o nich powiadamia, nazywaj c 

illokucje podmiotu dyskursu X. S  one jednak 

tak e modyÞ kowane, prezentowane w konwen-

cji rozrywkowej lub reinterpretowane w inny 

sposób. Filtrem komunikacyjnym staje si  

w tym przypadku najcz ciej gatunek. W me-

dialnym kalejdoskopie nast puj  zmiany uk a-

du ró norodnych sk adników tak absorbowane-

go dyskursu. Na poziomie konkretnych zdarze  

komunikacyjnych przedstawione typy absorpcji 

mog  si  kumulowa  – zgodnie z konwencjami 

gatunkowymi lub wbrew tym konwencjom.

Je li popatrzmy na te zjawiska od stro-

ny rezultatów, to dyskurs prasowy b dzie si  

nam jawi  jako dyskurs utkany cytatowo lub 

transformacyjnie z innych dyskursów. W jego 

ramach da si  wyodr bni  zbiór dyskursów X 

i dyskursów o X. B dzie to dla przyk adu dys-

kurs polityki i dyskurs o polityce, dyskurs reli-

gii i dyskurs o religii, dyskurs prawa i dyskurs 

o prawie, dyskurs biznesu (cz sto przez Þ ltr 

prawny zapo redniczony) i dyskurs o bizne-

sie, dyskurs nauki (w wersji popularyzatorskiej 

z regu y) i dyskurs o nauce, dyskurs literatury 

(szerzej kultury) i dyskurs o literaturze. Ma-

powanie tych zjawisk jest trudne. Poprzestaj  

wi c na zaprezentowanym wyliczeniu, zazna-

czaj c, e wp ywy wspomnianych dyskursów 

s  wzajemne. Dyskurs medialny utkany z in-

nych dyskursów zmienia si  w rytmie w a-

snym, ale z uwzgl dnieniem rytmu przeobra e  

innych dyskursów. Charakteryzuje go zatem 

transgresywno  zwi zana z otwieraniem gra-

nic samego dyskursu (co wi e si  z absorpcj  

oraz ekspansj  na inne obszary dyskursywne), 

a tak e granic ró nych aspektów (p aszczyzn) 

dyskursu.

Powy sze ustalenia interpretacyjne mo na 

uzna  za zjawiska motywuj ce polimorÞ czno  

stylu wypowiedzi prasowych i jego otwarto , 

a wi c antynomiczno  cech oraz heteroge-

niczno  rodków43. Moc interpretacyjna tej 

hipotezy s abnie bez uwzgl dnienia strategii 

43 M. Wojtak, Stylistyczne ukszta towanie gatunków prasowych…, dz. cyt., s. 146. 
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dyskursywnych, a wi c regu  komunikacji, 

w tym regu  budowania wypowiedzi, kszta -

towania ich potencja u illokucyjnego, relacji 

nadawczo-odbiorczych i wizji wiata. Badacze 

wspó czesnych mediów zgodnie podkre laj  

ich nastawienie na odbiorc , z przyznawaniem 

mu prawa wspó twórcy dyskursu w cznie – 

w pewnych obszarach rzeczywiste (por. w od-

niesieniu do prasy tradycyjnej poczt  redakcyj-

n ), najcz ciej jednak Þ ngowane (por. uwagi 

o interakcyjnym stylu komunikacji). 

W pryzmatycznie kszta towanych wypo-

wiedziach prasowych, a wi c na p aszczy nie 

komunikacyjnego konkretu, powi ksza si  

skala zapo redniczenia i liczba komunikacyj-

nych Þ ltrów. Zasadniczo wszystkie gatunki 

prasowe staj  si  wielog osowe, a zasada zde-

rzania punktów widzenia i mieszania stylów 

wys owienia przekroczy a ramy publicysty-

ki, a tak e te obszary komunikacji prasowej, 

w których stosowano praktyki redakcyjne roz-

poznane jako zjawisko redukcjonizmu genolo-

gicznego. 

Rozpatruj c dyskurs i styl na poziomie abs-

trakcyjnym (modelowym), mo na te zjawiska 

komunikacyjne traktowa  jako wzajemnie si  

o wietlaj ce. W zwierciadle dyskursu medial-

nego (prasowego: dynamicznego, otwartego, 

absorpcyjnego) styl komunikatów prasowych 

zyskuje kszta t antynomiczny. W dyskursie 

prasowym da si  obserwowa  z jednej stro-

ny efekt kumulacji (kondensacji) tematycznej 

i funkcjonalnej (chodzi o powa n  publicysty-

k , skupion  na istotnych spo ecznie proble-

mach, publicystyk  interpretacyjn , odznacza-

j c  si  wyrazisto ci  gatunkow  i relewancj  

stylistyczn ), z drugiej za  efekt rozproszenia, 

rozmycia powa nych tre ci w lekkiej for-

mie czy wreszcie skupienia na problematyce 

w istocie b ahej, lecz sztucznie dowarto cio-

wywanej. W tej prawid owo ci mo na si  

dopatrywa  motywacji dla cech stylu two-

rz cych antynomiczne pary: spontaniczno /

oÞ cjalno , konkretno /abstrakcyjno , neu-

tralno /ekspresywno , kreatywno /szablo-

nowo , potoczno /fachowo , potoczno /

oÞ cjalno  itd. Ze wzgl du na funkcjonowanie 

w dyskursie kolejnych Þ ltrów komunikacyj-

nych (zw aszcza Þ ltrów gatunkowych), na-

st puje polaryzacja cech. Na poziomie gatun-

kowym zyskuj  one charakter wyznaczników 

synkretycznych44. Wyk adniki owych cech 

pochodz  z wielu róde  i mog  by  w kon-

kretnych wypowiedziach kontekstowo mody-

Þ kowane (zob. fragment Komunikaty prasowe 

w perspektywie stylistycznej). 

Synkretyzm stylistyczny winien by  trak-

towany jako cecha dyskursu prasowego na 

poziomie wzorca. W konkretnych zdarzeniach 

komunikacyjnych nie zawsze eksponuje si  

nowe jako ci, które powstaj  ze zmieszania 

ró norodnych sk adników. W wielu gatunkach 

oraz ich realizacjach mamy do czynienia z eks-

ponowaniem kontrastów w ramach przekazu 

zderzaj cego punkty widzenia. Pewn  nowo-

ci  (nie tylko w prasie wyspecjalizowanej) 

jest dekompozycja wypowiedzi, nadawanie jej 

kszta tu komunikatu kola owego (a wi c te  

wielostylowego) po to, by odbiorcy przypisa  

rol  podmiotu scalaj cego przekaz. W prasie 

ogólnej jest to tworzenie kolekcji wypowiedzi, 

a tak e wprowadzanie tak dzi  modnych wyim-

ków tekstowych45, w prasie wyspecjalizowanej 

– nadawanie przekazowi kszta tu mozaiki. 

Paradoks komunikacyjnego rozszczepienia 

daje zna  o sobie na najni szym stopniu kon-

kretyzacji dyskursu (i stylu), a wi c w cyklu 

publikacji po wi conych jednemu tematowi 

(cz sto wywo anemu przez media). Cechuje 

go wielog osowo  wynikaj ca z zastosowa-

44 M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 311–313; tej e, Stylistyczne ukszta towanie…, dz. cyt., s. 157. 
45 M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych…, dz. cyt., s. 31–32.
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nia mechanizmu komunikacyjnej substytucji 

(wypowied  prasowa jest utkana z wypowie-

dzi ró nych podmiotów). Komunikaty praso-

we analizowane w perspektywie dyskursywnej 

jawi  si  jako stylistyczne zlepie ce z o one 

zarówno ze sk adników bazowych (przytacza-

nych w ramach dyskursu absorpcyjnego), jak 

i przekszta canych.

Uwagi ko cowe
Reinterpretowany kilkakrotnie styl komuni-

katów prasowych (pomijam spory nomina-

cyjne) pojmuj  jako zjawisko abstrakcyjne, 

stanowi ce wypadkow  kszta tu bogatego 

zbioru wypowiedzi (a tak e komunikatów po-

lisemiotycznych) funkcjonuj cych w wiecie 

prasy (mediów), a wi c stosownie przez ów 

wiat formowanych. Wspó tworz  t  kategori  

– po pierwsze wyobra enia twórców (a tak e 

dysponentów mediów) o stosownej (przede 

wszystkim skutecznej) komunikacji poprzez 

media; po drugie – oczekiwania odbiorców, 

wynikaj ce z praktyki interakcyjnej rozumia-

nej zarówno jako proces nadawania znacze , 

jak i tych znacze  negocjowanie w specjalnie 

kszta towanych lub powielanych scenariu-

szach komunikacyjnych.

Przyjmuj c postaw  Þ lologa obserwatora, 

postrzegam styl zwi zany z komunikacj  za 

po rednictwem prasy jako kategori  polimor-

Þ czn , pojemn  i otwart . Na poziomie cech 

wspó tworz  ów styl zjawiska antynomiczne 

i synkretyczne ze wzgl du na brak jednego 

punktu widzenia w prezentowaniu rzeczywi-

sto ci, jednej p aszczyzny poznawczej, jednego 

typu racjonalno ci czy ujednoliconej aksjologii. 

Opis tak uj tej kategorii stylu nie jest atwy, 

poniewa  da si  wyodr bnionym cechom przy-

pisa  zespo y rodków j zykowych (z ró nych 

pi ter organizacji systemu), ale adekwatno  ta-

kiego procesu deskrypcyjnego b dzie os abia  

pomini cie istotnego Þ ltra komunikacyjnego, 

jakim s  gatunki wypowiedzi. 

Zwrócenie badawczych soczewek na ga-

tunkowe pi tro pozwala, dzi ki uwzgl dnieniu 

wieloaspektowego schematu konstrukcyjnego, 

budowa  bardzo g st  siatk  cech i bogaci  zbio-

ry stylistycznych wyk adników. Filtr gatunkowy 

umo liwia wnikliw  i wieloaspektow  analiz  

oraz interpretacj  stylu konkretnych komuni-

katów; dostrzeganie napi cia mi dzy konwen-

cjonalno ci  i innowacyjno ci ; podpatrywanie 

strategii preferowanych przez twórców; obser-

wowanie gier z odbiorcami (zaspokajanie ocze-

kiwa , konserwowanie nawyków, zaskakiwanie, 

intrygowanie czy wr cz uwodzenie w ramach 

istnej onglerki powiadamianiem, przekonywa-

niem czy narzucaniem racji). Kategoria dyskursu, 

a zw aszcza poj cie absorpcji, pozwala opisywa  

styl komunikatów prasowych jako zjawisko oso-

bliwe ze wzgl du na izomorÞ czno  wizji wiata 

i jego formalnych prezentacji. 


