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N

iniejszy artykuá to próba naszkicowania
obrazu reßeksji lingwistycznej nad ksztaátem komunikatów prasowych. W tĊ prezentacjĊ
wáączam wáasną drogĊ poznawczą, poniewaĪ
w moich badaniach tego typu splatają siĊ wątki
dawne z nowymi, pojawiają zagadnienia nowe
na tle tradycji, w okreĞlony sposób są rozkáadane akcenty metodologiczne. ProponujĊ zatem, aby rozpatrywaü zagadnienie jĊzykowego
ksztaátu tekstów prasowych w trzech perspektywach, które, jak to zostanie pokazane, ĞciĞle
áączą siĊ ze sobą i wzajemnie oĞwietlają. Prezentacja obejmuje nastĊpujący zbiór páaszczyzn
analitycznych: a) perspektywĊ stylistyczną,
b) perspektywĊ komunikacyjną, d) perspektywĊ
dyskursywną.

Komunikaty prasowe
w perspektywie stylistycznej
TĊ perspektywĊ naleĪy wiązaü z prĊĪnymi
w Polsce od poáowy XX w. badaniami nad
zróĪnicowaniem jĊzyka, konstruowaniem
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schematów odmian, okreĞlaniem relacji miĊdzy nimi, dominacją opisów dyferencjalnych,
przekonaniem o autonomii poszczególnych
odmian, uwzglĊdnieniem perspektywy historycznej. Wskazane okolicznoĞci przesądzaáy
o decyzjach nominacyjnych oraz zakresach charakterystyki odmiany stylowej wiązanej z prasą
(mediami). Badania tego typu miaáy zakorzenienie w stylistyce lingwistycznej i okreĞlonej
koncepcji stylu funkcjonalnego, stale autorsko
modyÞkowanej1.
ChociaĪ problematyka statusu odmiany
związanej z mediami (zwáaszcza prasą) przykuwaáa uwagĊ licznych lingwistów, ich opracowania nie przyniosáy wiąĪących rozstrzygniĊü.
Nie byáo zgody nie tylko co do okreĞlenia statusu odmiany, lecz takĪe co do sposobu nominacji. W literaturze przedmiotu funkcjonowaáy
nastĊpujące terminy: styl publicystyczny, styl
dziennikarski, styl publicystyczno-dziennikarski i informacyjno-publicystyczny2. Wpisując
swe rozwaĪania i analizy w stosowny kontekst

Zob. S. Gajda, Styl i stylistyka. Zagadnienia ogólne [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda,
Opole 1995, s. 25. Najnowsze syntetyczne ujĊcie tej problematyki zawiera ksiąĪka D. Zdunkiewicz-Jedynak,
Wykáady ze stylistyki, Warszawa 2008, s. 22–36.
2
Zob. E. Szczurek, Styl publicystyczny [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, s. 363–364; M. Wojtak, Stylistyczne uksztaátowanie gatunków prasowych [w:] Wspóáczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu
a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005, s. 145.

54
metodologiczny, niektórzy jĊzykoznawcy nie
wyodrĊbniali stylu publicystyczno-dziennikarskiego, poniewaĪ nie byli w stanie wskazaü inwentarza jego Ğrodków3.
Wbrew takim deklaracjom styl publicystyczny wyodrĊbniano ze wzglĊdu na sferĊ spoáecznej komunikacji, w której jest on, jak sądzono, uĪywany. Szeroki zakres tego pojĊcia i duĪe
zróĪnicowanie wewnĊtrzne (polityka, reklama,
propaganda) oraz zmienne relacje z innymi stylami to przyczyny doĞü ogólnikowej w istocie
i przyczynkarskiej charakterystyki4. Co wiĊcej,
wątek badawczy zapoczątkowany przez stylistyków w II poá. XX w. stopniowo wygasaá.
Trwaáy jednak badania nad jĊzykiem poszczególnych typów mediów (prasy, radia, telewizji)
podejmowane przez lingwistów i prasoznawców w róĪnych oĞrodkach akademickich.
Powrót do kategorii stylu po latach badawczego zastoju nie mógá oznaczaü repetycji nawet
podstawowych zaáoĪeĔ zreferowanych powyĪej
koncepcji. ZauwaĪono przede wszystkim, Īe,
jak to ująá Stanisáaw Gajda5, porządek stratyÞkacyjny (obejmujący odmiany jĊzykowe i hierarchiczne relacje miĊdzy nimi) „nie przystaje
juĪ do dynamicznie siĊ rozwijającej rzeczywi-
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stoĞci komunikacyjno-jĊzykowej”, ale pozwala
w makroskali táumaczyü i ujmowaü typologicznie róĪnorodne zjawiska jĊzykowe, takĪe w odniesieniu do prasy (czy szerzej – mediów).
Wáączając siĊ w badania nad odmianą jĊzykową związaną z odrodzoną prasą, nie przekreĞlaáam początkowo moĪliwoĞci powrotu do kategorii stylu typowego (funkcjonalnego)6. OkreĞlenie styl publicystyczno-dziennikarski uznaáam
wstĊpnie za etykietkĊ terminologiczną najbliĪszą
moim koncepcjom pojmowania kategorii stylu7.
Sądziáam, Īe moĪna ów styl uznawaü za odmianĊ
wspóáczesnej polszczyzny, funkcjonującą w federacyjnym zbiorze odmian (koncepcja Stanisáawa Gajdy). Tak pojmowanej odmianie jĊzykowej
przypisywaáam jednak charakter otwarty, co
oznacza brak wyspecjalizowanego zbioru Ğrodków stylistycznych. Dostrzega siĊ natomiast tendencjĊ do czerpania Ğrodków z zasobów róĪnych
stylowych odmian polszczyzny. Badania wielu
jĊzykoznawców dowodzą, Īe brak jakichkolwiek ograniczeĔ w kierunkach eksploracji. Innymi sáowy – kaĪda odmiana stylowa (jĊzykowa)
moĪe oferowaü autorowi komunikatu prasowego
niezbĊdne Ğrodki wyrazu8. Gwarantuje to dziennikarzom swobodĊ wyboru Ğrodków, ustanawia-

Zob. A. WilkoĔ, Typologia odmian wspóáczesnej polszczyzny, Katowice 2000, s. 48. Autor stwierdza: „EliminujĊ tu np. jĊzyk (styl) publicystyczny, gdyĪ moĪe on stanowiü gatunkową postaü jĊzyka artystycznego (np.
esej, felieton, recenzja) lub formĊ jĊzyka oÞcjalnego (wywiad, komentarz, omówienie wydarzeĔ)”. Warto w tym
miejscu dodaü, Īe obraz badaĔ nad odmianą publicystyczną jĊzyka odnajdujemy w publikacji, której autorka zdaje
szczegóáowo sprawĊ z przebiegu analiz i osiągniĊtych rezultatów. Zob. E. Szczurek, Styl publicystyczny, dz. cyt., s.
363–396. Najnowszym opracowaniem, w którym echa tych koncepcji są wyraziĞcie zarysowane, jest monograÞa:
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 wspóáczesnej polszczyzny [w:] JĊzyk w mediach masowych, red. J. Bralczyk,
K. Mosioáek-KáosiĔska, Warszawa 2000, s. 21.
6
M. Wojtak, Przejawy kunsztu stylizatorskiego w artykuáach z prasy wyspecjalizowanej, „PoznaĔskie Spotkania
JĊzykoznawcze” 2004, t. 13, s. 179–188; tejĪe, Stylistyczne uksztaátowanie gatunków prasowych, dz. cyt., s. 145–159.
7
PoniewaĪ braáam pod uwagĊ konteksty genologiczne, posáugiwaáam siĊ teĪ okreĞleniem „stylistyczne
uksztaátowanie gatunków prasowych” i nawiązywaáam do zaproponowanej przez Stanisáawa GajdĊ (zob. Media – stylowy tygiel…, dz. cyt., s. 20) metafory tygla stylowego, podkreĞlając, Īe mieszanie siĊ róĪnorodnych
elementów stylistycznych w prasie nie jest przypadkowe, choü dziennikarze bardzo siĊ starają o to, aby stwarzaü
wraĪenie swobody w doborze Ğrodków stylistycznych i nieograniczonej wprost innowacyjnoĞci. Zob. M. Wojtak,
Stylistyczne uksztaátowanie…, dz. cyt., s. 160.
8
M.T. Lizisowa, Style funkcjonalne…, dz. cyt.,; M. Wojtak, Gáosy z teraĨniejszoĞci. O jĊzyku wspóáczesnej
polskiej prasy, Lublin 2010.

Stylistyczne uksztaátowanie komunikatów prasowych – perspektywy analiz
nia reguá ich uĪycia oraz moĪliwoĞci bogacenia
zasobu form jĊzykowych9.
Aby kategoriĊ stylu móc odnosiü do tekstów prasowych, uwzglĊdniając dynamikĊ ich
przemian, naleĪaáo dokonaü jej kolejnej reinterpretacji10. Styl uznaáam za kategoriĊ elastyczną i polimorÞczną, wyodrĊbniając na zasadzie
ustalania kolejnych stopni konkretyzacji: styl
tekstów (gatunków) prasowych, jako zjawisko
najbardziej abstrakcyjne; styl okreĞlonego gatunku wypowiedzi prasowej; styl odmiany gatunkowej (lub bardziej konkretnych wariantów
gatunku); styl okreĞlonej wypowiedzi zawierającej czytelne dla odbiorcy sygnaáy przynaleĪnoĞci gatunkowej11. Styl ten zyskuje na poziomie cech, czyli wyznaczników ekstralingwistycznych charakter antynomiczny, co wiąĪe
siĊ ze zderzaniem róĪnych punktów widzenia
w sposobie ksztaátowania wizji Ğwiata. Synkretyzmowi cech odpowiada heterogenicznoĞü dobieranych (lub tworzonych) Ğrodków.
Styl gatunków prasowych jawiá mi siĊ zatem
jako zbiór cech o charakterze synkretycznym
(ze wzglĊdu na zakres paradoksów gatunkowych, a takĪe bogactwo relacji miĊdzy gatunkami, które jednak, jak dowodziáam, tworzą kontinuum). Analizy bogatego zbioru wypowiedzi
pozwoliáy wyodrĊbniü nastĊpujące ciągi an-
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tynomiczne: 1) szablonowoĞü; nieszablonowa
szablonowoĞü; szablonowa nieszablonowoĞü;
nieszablonowoĞü; 2) obiektywnoĞü; subiektywizowana obiektywnoĞü; obiektywizowana
subiektywnoĞü; subiektywnoĞü; 3) monologowoĞü; monologowa dialogicznoĞü; dialogiczna
monologowoĞü, dialogowoĞü; 4) potocznoĞü;
uoÞcjalniona potocznoĞü; upotoczniona oÞcjalnoĞü; oÞcjalnoĞü12.
KonÞguracji synkretycznych cech da siĊ,
w moim przekonaniu, przyporządkowaü zbiór
wykáadników (Ğrodków), co nie znaczy, Īe nie
mogą one wystĊpowaü poza wypowiedziami
prasowymi13. Interpretując styl komunikatów
(gatunków) prasowych jako kategoriĊ deskryptywną, nie przedstawiaáam cech dyferencjalnych
(nie dąĪyáam do ich wyodrĊbnienia). Zwracając
uwagĊ na otwartoĞü tego stylu, eksponowaáam
rolĊ gatunkowych normalizacji oraz gier miĊdzy tradycją i konwencją a ostentacyjnie manifestowaną redakcyjną swobodą14. Reinterpretując kategoriĊ stylu, zerwaáam z tradycją opisów
dyferencjalnych i zrezygnowaáam z eksponowania relacji z innymi stylami funkcjonalnymi na
rzecz postrzegania stylu jako kategorii polimorÞcznej, áączonej przede wszystkim z gatunkową dyferencjacją prasy. Takie ujĊcie pozwalaáo
zagĊszczaü zarówno siatkĊ pojĊciową, przedsta-

Zob. M. Wojtak, RozáoĪone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, jĊzyka i stylu, Lublin 2015, s. 8–9.
SądzĊ, Īe warto powróciü do tych wątków, poniewaĪ perspektywa stylistyczna zostaáa pominiĊta w koncepcji mediolingwistyki, jaką zaprezentowaá Bogusáaw Skowronek w monograÞi Mediolingwistyka. Wprowadzenie,
Kraków 2013, s. 252. Przedstawiając syntetycznie koneksje tej dyscypliny z lingwistyką, autor wymienia lingwistykĊ kulturową, kognitywizm, pragmalingwistykĊ i socjolingwistykĊ.
11
M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 311–314; tejĪe, Stylistyczne uksztaátowanie gatunków prasowych…, dz. cyt., s. 180–181; tejĪe, RozáoĪone gazety…, dz. cyt., s. 47.
12
Zob. M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 313; tejĪe, RozáoĪone gazety…, dz. cyt., s. 9. W artykule poĞwiĊconym prasie motoryzacyjnej, zatytuáowanym Przejawy kunsztu stylizatorskiego… (s. 179), pisaáam: „Opracowanie
traktujĊ jako przyczynek do badaĔ nad stylem publicystyczno-dziennikarskim, choü nie ograniczam wywodów do
Ğrodków stylistycznych czy zbioru cech. Styl publicystyczny naleĪy, obok artystycznego, do tzw. stylów otwartych,
co oznacza, po pierwsze, Īe jego wyznaczniki ukáadają siĊ w antynomiczne pary: spontanicznoĞü obok oÞcjalnoĞci, konkretnoĞü obok abstrakcyjnoĞci, obrazowoĞü i ekspresywnoĞü obok zneutralizowanego sposobu wysáowienia,
kreatywnoĞü obok szablonowoĞci, potocznoĞü obok fachowoĞci itd., po drugie, Īe Ğrodki stylistyczne tworzą zbiór
heterogeniczny, a w konkretnych tekstach waĪna staje siĊ nie tyle ich geneza, co funkcja”.
13
M. Wojtak, RozáoĪone gazety…, dz. cyt., s. 61.
14
TamĪe, s. 61.
10
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wiającą poszczególne, wymienione wyĪej style
(jako konÞguracje cech), jak i doszukiwaü siĊ
coraz bardziej wyspecjalizowanych Ğrodków
sáuĪących eksponowaniu owych cech.
Na poziomie wzorców gatunkowych cechy
interpretowaáam jako wypadkową polimorÞcznoĞci wzorca, dając wyraz przekonaniu, Īe kod
gatunkowy stanowi w tym ujĊciu najbardziej
wyraziste táo stylistycznych konÞguracji, które
powstają ze wzglĊdu na reguáy strukturalne, sposób prezentacji Ğwiata, uwikáania pragmatyczne
oraz wybory, jakie oferuje sam jĊzyk (nazywam
to zjawisko genezą uĪytych Ğrodków).
Aby unaoczniü tok mego myĞlenia o stylu
w kontekĞcie analiz komunikatów prasowych,
odwoáam siĊ do ustaleĔ dotyczących stylistycznego ksztaátu wzmianek, czyli prasowych
wypowiedzi, które peánią prymarnie funkcjĊ
powiadamiania o pojedynczym fakcie lub zdarzeniu15. Wzmianki z dominantą informacyjną
odznaczają siĊ szablonowoĞcią (ze wzglĊdu na
trwaáy schemat strukturalny i obecnoĞü formuá),
dąĪeniem do precyzji wysáowienia, lakonicznoĞcią, rzeczowoĞcią i relewancją w doborze
leksyki oraz konstrukcji syntaktycznych (dominuje leksyka potoczna z rejestru neutralnego i/lub fachowa znana szerszemu ogóáowi).
Szablonowa nieszablonowoĞü pojawia siĊ we
wzmiankach realizujących wzorce alternacyjne
(rzadziej adaptacyjne). Są to komunikaty wielogáosowe z eksponowanymi napiĊciami stylistycznymi, które naleĪy interpretowaü jako pochodną zderzania róĪnych punktów widzenia na
prezentowaną rzeczywistoĞü. Rozpoznawalne
wykáadniki zyskują w tego typu komunikatach
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obiektywizowaną subiektywnoĞü i monologową dialogowoĞü. Z peáną wyrazistoĞcią mogą
siĊ rysowaü (zwáaszcza w konkretnym tekĞcie):
potocznoĞü, uoÞcjalniona potocznoĞü, upotoczniona oÞcjalnoĞü i oÞcjalnoĞü. Wszystko zaleĪy
od jakoĞci tzw. gáosów dopuszczonych, które
dziennikarz zdecyduje siĊ zacytowaü w krótkim
tekĞcie16. Co wiĊcej, analiza pojedynczych wypowiedzi pozwala ujawniü indywidualne style
wysáowienia związane z moĪliwoĞcią eksponowania we wzmiance okreĞlonego punktu widzenia na prezentowane fakty17.
Znacznie bardziej wyraziĞcie rysują siĊ te
zagadnienia w analizach bardziej skomplikowanych gatunków prasowych, gdyĪ áatwiej pokazaü procesy zagĊszczania cech stylistycznych
i konkretyzacji ich wykáadników18.
Do zagadnienia stylu komunikatów prasowych powracaáam, umieszczając je w nowych
kontekstach interpretacyjnych, a wiĊc w zderzeniu z pojĊciami komunikacji i dyskursu, co
bardziej szczegóáowo zostanie pokazane w dalszej czĊĞci mojego opracowania.

Perspektywa komunikacyjna
w analizie tekstów prasowych
W odniesieniu do mediów (w tym oczywiĞcie
do prasy) moĪna mówiü (choü nie jest to jedyny sposób ujmowania owego zagadnienia)
o komunikowaniu jako procesie przekazywania
informacji lub komunikowaniu, które jest interakcją19. O ksztaácie tak ujmowanego komunikowania decydują nastĊpujące parametry: kto
z kim siĊ komunikuje (Ĩródáa, nadawcy, odbiorcy), dlaczego i jak odbywa siĊ komunikowanie

M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 39–55; tejĪe, Analiza gatunków prasowych. PodrĊcznik dla studentów 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 Ğwiat mediów, red. Z. Bauer,
E. ChudziĔski, Kraków 1996, s. 238–249; M. Wojtak, „Wysoki wspóáczynnik czadu”, czyli o sáownictwie w prasie
specjalistycznej – na wybranych przykáadach [w:] Sáownictwo wspóáczesnej polszczyzny w okresie przemian, red.
J. Mazur, Lublin 2000, s. 117.

Stylistyczne uksztaátowanie komunikatów prasowych – perspektywy analiz
(funkcje, intencje, kanaáy, jĊzyki, kody), czego
dotyczy komunikowanie i jakie są jego (zamierzone lub niezamierzone) nastĊpstwa20.
Komunikacja z dominantą informacyjną
ulega od lat znamiennym przeobraĪeniom, które są skutkiem áączenia powiadamiania z interpretowaniem, subiektywnego selekcjonowania
informacji czy wiązania informacji z rozrywką.
Nowym zjawiskiem w polskich mediach jest
mówienie o sobie, a wiĊc swoisty autotematyzm, oraz uwypuklenie funkcji fatycznej21.
NowoĞcią w latach 90., obecnie doĞü mocno
juĪ ugruntowaną, byáa rola i ranga komunikacji
z dominantą interakcyjną22. W obrĊbie tego sposobu komunikowania wyróĪniaáam nastĊpujące
modele szczegóáowe:
1. Komunikacja, którą cechuje egalitaryzm:
redakcja mówi do kaĪdego, a raczej komunikuje siĊ z przeciĊtnym czytelnikiem.
2. Komunikacja, którą charakteryzuje elitaryzm w nastĊpujących realizacjach szczegóáowych:
a) redakcja mówi do wybranych, wyksztaáconych, obytych i kulturowo wyrobionych odbiorców,
b) redakcja z okreĞlonej perspektywy mówi
do okreĞlonych odbiorców,
c) redakcja realizuje model interakcji ujĊty
w formule: swoi mówią do swoich, entuzjaĞci komunikują siĊ z entuzjastami.
Tak wymodelowanej komunikacji odpowiadają
róĪnorodne gry z czytelnikiem, a wiĊc speánianie
jego przewidywanych oczekiwaĔ, zaskakiwanie
oraz intrygowanie, przyciąganie uwagi, reinterpretacja Ğwiata, przekonywanie, perswazja, chĊü
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zachwycenia oryginalnym i piĊknym sposobem
wysáowienia oraz inne gry. NajwyraĨniej owe
tendencje uwidaczniają siĊ w sposobie wystylizowania tytuáów (komunikacja typu 2a). Ich
uwyraĨnienie sprzyja teĪ okreĞlonym eksperymentom stylistycznym w róĪnych typach prasy
wyspecjalizowanej. Narzuca siĊ wrĊcz charakteryzujący tĊ prasĊ konceptyzm, czyli zaskakiwanie czytelnika formą przekazu, a wiĊc takĪe stylem. Eksperymenty w tym zakresie nie są jednak
przypadkowe. Wyborom stylistycznym towarzyszy (czy teĪ je warunkuje) sposób postrzegania
prezentowanego Ğwiata.
Analizując pod tym kątem prasĊ motoryzacyjną (komunikacja typu 2c), opisywaáam koncepty (zarówno poznawcze, jak i czysto stylistyczne) związane z nazwami marek prezentowanych pojazdów. I tak na przykáad w opisie
Hondy Jazz („Auto ĝwiat” 2002, 6) odwoáano
siĊ do muzycznego decorum przez nagromadzenie leksyki o róĪnym stopniu konkretnoĞci
i fachowego wyspecjalizowania23: „poruszyü
struny, nadaü rytm, synkopowaü, gra, jazzowy zestaw perkusyjny, sala koncertowa, muzyk, utwór jazzowy, brzmienie utworu, aplauz
u publicznoĞci, wejĞcie na koncert jamboree”.
Wydobycie owych okreĞleĔ z kontekstu nie
pokazuje skali niezbornoĞci obrazów, jakie autor kreuje za ich pomocą. Przywoáane leksemy
mają bowiem sprzyjaü przedstawianiu samochodu i dziaáaĔ jego producentów w kategoriach muzycznych. Niektóre budowane w ten
sposób obrazy moĪna uznaü za udane i twórcze: „Są w czoáówce Ğwiatowej jako chopiniĞci. Ale niewiele jesteĞmy w stanie powiedzieü

T. Goban-Klas, Proces komunikowania masowego, dz. cyt., s. 239; M. Wojtak, „Wysoki wspóáczynnik czadu”…, dz. cyt., s. 117–118.
21
G. Majkowska, H. Satkiewicz, JĊzyk w mediach [w:] Polszczyzna 2000. OrĊdzie o stanie jĊzyka na przeáomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 193; B. Skowronek, Mediolingwistyka…, dz. cyt., s. 143.
22
M. Wojtak, „Wysoki wspóáczynnik czadu”…, dz. cyt., s. 240; tejĪe, Przejawy mody w sposobie ksztaátowania informacyjnych gatunków prasowych [w:] Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce 2000,
s. 36; tejĪe, RozáoĪone gazety…, dz. cyt., s. 10–11.
23
M. Wojtak, Przejawy kunsztu stylizatorskiego…, dz. cyt., s. 185–186.
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o uzdolnieniach jazzowych JapoĔczyków. Jednak potraÞą odpowiednio nadawaü rytm, dodawaü odpowiednie tony i synkopowaü: [...]”.
KreatywnoĞü tego obrazu jawi siĊ mniej imponująco na tle kontekstu: „tu kilka litrów bagaĪnika wiĊcej, tam dodatkowo kilka centymetrów
miejsca nad gáową – najwyraĨniej po wirtuozersku opanowali grĊ na klawiaturze minibusu”.
Obok sugestywnych i obrazowych fragmentów,
zgrabnie kojarzących dwie nieprzystawalne zasadniczo rzeczywistoĞci (sferĊ muzyki i sferĊ
motoryzacyjną), obok fragmentów dowcipnych
pojawiają siĊ fragmenty semantycznie niezborne. Typowa dla konceptu chĊü zaskoczenia i epatowania niezwykáoĞcią skojarzeĔ góruje nad precyzją i elegancją wysáowienia24.
Doceniając troskĊ o stylistykĊ wypowiedzi
(a wiĊc dąĪenie do oryginalnoĞci w sposobie
wysáowienia), doĞü surowo charakteryzowaáam
w konkluzjach zauwaĪone eksperymenty. Podstawowym sposobem realizowania chwytów
stylizatorskich typowych dla prasy wyspecjalizowanej jest metaforyczna konceptualizacja
okreĞlonego skáadnika przedstawianej rzeczywistoĞci (samochód to istota Īywa, samochód
to czáowiek, samochód to kobieta). Typowa
dla konceptu niezgodnoĞü zbyt czĊsto jednak
prowadzi do niezbornoĞci, zaciemniających
intencje autora i osáabiających precyzjĊ wysáowienia. Dziennikarze nie opanowali bowiem
sztuki operowania antytezą, paradoksem czy
elipsą, a wiĊc takimi, typowymi dla konceptu, przeksztaáceniami semantyki wypowiedzi,
które prowadzą do odkrywania nowych prawd
o przedstawianym i ocenianym Ğwiecie. Proponowane przez nich stylistyczne eksperymenty utrwalają jednak antynomicznoĞü cech stylu
dziennikarsko-publicystycznego i heterogenicznoĞü jego wykáadników25.

24

Przedstawiony model komunikacji z czytelnikami stale siĊ wzbogaca i róĪnicuje. Analizując prasĊ kobiecą i máodzieĪową, mogáam
dostrzec kolejne eksperymenty mające wpáyw
na stylistyczny ksztaát publikowanych tam wypowiedzi.
Sposób komunikowania zmienia siĊ w związku z tym, Īe redakcje mówią wáasnym gáosem,
co znaczy, Īe w danym piĞmie przewaĪają wypowiedzi dziennikarskie, a gáos czytelników ma
tradycyjną formĊ listów do redakcji (lub innych
form kontaktu – ujawnianych bądĨ ukrywanych).
Coraz czĊĞciej jednak (w ramach komunikacji
z dominantą interakcyjną) wáączają siĊ gáosy cudze, przez co nastĊpuje otwarcie gatunków tradycyjnie dziennikarskich na czytelnicze modyÞkacje – prawdziwe lub Þngowane. Dziennikarze
tworzą wiĊc wspólnotĊ z czytelnikami w ten
sposób, Īe pozwalają im wkraczaü na swoje pole
komunikacyjne, czyniąc z nich nadawców wypowiedzi publicystycznych.
W prasie ogólnej komunikowanie z dominantą interakcyjną oznacza przede wszystkim
aktywizowanie czytelnika, osiągane za pomocą
kilku technik ksztaátowania komunikatów26:
 eksponowania dialogicznoĞci przekazu związanej z wprowadzaniem wypowiedzi skierowanych (wiąĪe siĊ to zwykle z okreĞlonymi
modyÞkacjami wzorców gatunkowych)
 podkreĞlania dramatycznoĞci komunikatu,
w którym zderza siĊ racje i punkty widzenia, nie podsuwając gotowych rozwiązaĔ
 uznawania prymatu atrakcyjnoĞci przekazu
nad jego komunikatywnoĞcią.
W prasie kobiecej obserwujemy kontaminacjĊ
dwóch modeli szczegóáowych komunikowania
interakcyjnego (2b oraz 2c, a wiĊc komunikowania z wybranymi odbiorcami i z publicznoĞcią, która mieĞci siĊ w kategorii „swoi”). Uwi-

TamĪe, s. 186.
TamĪe, s. 188; tejĪe, RozáoĪone gazety…, dz. cyt. s. 92–93.
26
M. Wojtak, Przejawy mody…, dz. cyt., s. 39; tejĪe, RozáoĪone gazety…, dz. cyt., s. 68.
25
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daczniają siĊ bowiem wyraĨne nawiązania do
stylu komunikowania typowego dla kontaktów
indywidualnych, relacje nadawczo-odbiorcze
zyskują pozór odniesieĔ podmiotowych, moĪna
dostrzec zarówno próby aktywizowania odbiorców za pomocą technik charakterystycznych
dla prasy ogólnej, jak i dąĪenie do budowania wspólnoty z okreĞloną grupą czytelniczą.
Wszelkie komunikaty zyskują przy tym ksztaát
wypowiedzi skierowanych do kogoĞ, mają wiĊc
orientacjĊ dialogową, sugerującą bezpoĞrednioĞü komunikacji i jej spontanicznoĞü typową
dla dialogów potocznych.
Kolejnym chwytem jest posáugiwanie siĊ
stylizacją epistolarną. Wykorzystuje siĊ przy
tym Ğrodki graÞczne, gramatyczne i tekstowe.
Powstają nowe zjawiska stylistyczne, nowe
stylizacyjne jakoĞci, których nie da siĊ sprowadziü do mody na potocznoĞü. Dziennikarze
jawią siĊ jako osoby zaangaĪowane w interakcjĊ, budujące z odbiorcami wspólny Ğwiat, kreowany w tekstach z punktu widzenia odbiorcy,
z uwzglĊdnieniem jego potocznych wyobraĪeĔ
i doĞwiadczeĔ; zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy (por. zakres poruszanych zagadnieĔ);
z udziaáem odbiorcy (czĊsto Þngowanym); za
pomocą Ğrodków jĊzykowych znanych odbiorcy, przede wszystkim potocznych. Redakcje
przedstawiają siebie w roli przyjacióá, powierników, doradców. Deklarują gotowoĞü wybawienia z codziennych káopotów, nadania zwykáemu Īyciu niezwykáego smaku. Semantyczną
motywacjĊ zyskują zatem wszelkie stylizacyjne
zabiegi, gdyĪ budowanie z czytelnikami wspól-
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nego Ğwiata oznacza takĪe poszukiwanie stosownego stylu wysáowienia27.
Interakcyjny sposób komunikowania decyduje o modyÞkacjach gatunków wypowiedzi, a wiĊc nadawania owym wypowiedziom
ksztaátu komunikatów sugestywnych i obrazowych, naĞladujących potoczne (czy teĪ Ğrodowiskowe) interakcje jedynie do pewnego stopnia. Filtr gatunkowy uksztaátowany na zasadzie
wszechwáadnego konceptyzmu (wysáowienia
osobliwego, niepowtarzalnego) sprawia, Īe nie
geneza uĪytych Ğrodków jest najwaĪniejsza, lecz
ich funkcja. Rzec moĪna, Īe wszelkie wybory
stylistyczne są podporządkowane reguáom gier
z czytelnikami. Gier, które nie oznaczają jedynie
zabawy, lecz są formą ukrytej dydaktyki, mocnej
dydaktyki, przewidującej potrzeby odbiorców
i narzucającej sposoby ich zaspokajania. Gazeta
wykreowana na przyjaciela nie moĪe byü przecieĪ podejrzewana o manipulacjĊ28.
Perspektywa komunikacyjna pozwala
ksztaát wypowiedzi prasowych (ich styl) postrzegaü jako zjawisko homogeniczne z interakcyjnym stylem komunikacji nastawionym
na budowanie z odbiorcami wspólnego Ğwiata.
Od tej myĞli juĪ tylko krok ku perspektywie
dyskursywnej.

Dyskursywna perspektywa w opisie
stylistycznego ksztaátu wypowiedzi
prasowych29
W dotychczasowej wielowątkowej reßeksji nad
zagadnieniami związanymi z deÞniowaniem
dyskursu, poszukiwaniem jego istoty oraz usta-

Analogiczne tendencje dostrzegáam i opisaáam w odniesieniu do prasy máodzieĪowej. Zob. M. Wojtak,
RozáoĪone gazety…, dz. cyt., s. 123–133. RozwiniĊcie tych zagadnieĔ ze znaczącym poszerzeniem perspektyw
analitycznych znajdujemy w ksiąĪce: M. ĝlawska, Formy dialogu w gatunkach prasowych, Katowice 2014.
28
M. Wojtak, RozáoĪone gazety…, dz. cyt., s. 123–133.
29
Ten fragment zostaá przygotowany na podstawie moich wczeĞniejszych artykuáów. Zob. M. Wojtak, Dyskurs
religijny w mediach. Próba rekonesansu [w:] Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów
2010, s. 7–30; tejĪe, Styl dziennikarstwa prasowego w perspektywie dyskursywnej [w:] Styl –dyskurs – media, red.
B. BogoáĊbska, M. Worsowicz, àódĨ 2010, s. 81–91; tejĪe, Gatunki prasowe w dyskursywnym zakorzenieniu [w:]
Tekst – gatunek – dyskurs na przeáomie XX i XXI wieku, red. J. Szadura, Lublin 2012, s. 9–26.
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laniem zasad analizy dyskursu pewne wątki siĊ
powtarzają. Spróbujmy siĊ na nich skoncentrowaü, odsyáając do tych opracowaĔ, w których
przytacza siĊ i omawia kolejne formuáy deÞnicyjne30. ZauwaĪmy na początku, Īe deÞnicje
skáadające siĊ na van Dijkowski kanon nie są
wzajemnie sprzeczne. Badacz, uznawany za
autorytet w interesującej nas dziedzinie, zwraca
bowiem uwagĊ na trzy podstawowe sposoby dookreĞlania zjawiska dyskursu: a) jako sposobu
uĪywania jĊzyka; b) jako zdarzenia komunikacyjnego, co wiąĪe siĊ takĪe z przekazywaniem
idei; c) jako formy interakcji31. W kaĪdej z tych
eksplikacji mieszczą siĊ podobne parametry
dyskursu, uáoĪone jednak w osobną (osobliwą?)
konÞguracjĊ. Zarówno w koncepcji dyskursu
jako uĪycia jĊzyka (z uwzglĊdnieniem tego, kto
posáuguje siĊ jĊzykiem, kiedy, dlaczego i jak)
czy zdarzenia komunikacyjnego (tu teĪ trzeba
braü pod uwagĊ uczestników, ich postawy, cele
komunikacyjne, Ğwiatopoglądowe uwikáania,
poczucie kulturowej wspólnoty), jak i nadawaniu dyskursowi charakteru interakcji, chodzi
w istocie o sposób zorganizowania ludzkiej
aktywnoĞci, a wiĊc takĪe praktyki komunikacyjnej okreĞlonej spoáecznoĞci (wspólnoty),
która w trakcie róĪnorodnych interakcji ustala
i uzgadnia istotne dla siebie treĞci, konserwuje
stosowne scenariusze zachowaĔ komunikacyjnych oraz reguáy ich wypeániania za poĞrednictwem wypowiedzi (i/lub Ğrodków niewerbalnych).
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Dyskurs moĪna wiĊc rozumieü jako caáoksztaát praktyk komunikacyjnych charakterystycznych dla okreĞlonej wspólnoty i wyodrĊbniaü wspólnotĊ dyskursywną záoĪoną
z „uczestników wspóádziaáalnoĞci i wspóákomunikacji w okreĞlonej sferze ludzkich zachowaĔ”32. Istotne staje siĊ przy tym rozróĪnienie
dokonane przez GajdĊ. Badacz ostrzega przed
zrównywaniem wspólnoty komunikacyjnej
z dyskursywną, pisząc, Īe „istotą tej ostatniej
jest budowanie wáasnego Ğwiata spoáecznego,
którego jądro stanowi wspólnota ideowo-kulturowa zbudowana na okreĞlonej wizji Ğwiata”33.
MoĪna wiĊc przyjąü, Īe spoáecznoĞü znajdująca
siĊ w orbicie oddziaáywaĔ mediów jest raczej
wspólnotą komunikacyjną, choü moĪe teĪ –
i po stronie nadawców, i po stronie odbiorców
– tworzyü wyspecjalizowane wspólnoty dyskursywne.
Dyskurs naleĪy interpretowaü jako obiekt
wielowymiarowy, ujmowany dynamicznie, nic
wiĊc dziwnego, Īe zbiór parametrów dyskursu
stanowi przedmiot zróĪnicowanych charakterystyk34. W prezentacji o ogólnym charakterze
istotne jest, jak sądzĊ, przypomnienie propozycji rozróĪniania: a) dyskursu jako wzorca (obejmującego ogólne dyrektywy odnoszące siĊ do
zaplecza ideologicznego, ogólnego przesáania
komunikacji, wyznaczników kulturowych, cech
uczestników aktu komunikacji, typowego usytuowania czasowego i przestrzennego); b) dys-

A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja miĊdzykulturowa, Warszawa 1998; E. Miczka, Kognitywne struktury sytuacyjne i informacyjne w interpretacji dyskursu, Katowice 2002, s. 40–42; S. Gajda, Nowe spoáecznoĞci
dyskursywne a edukacja komunikacyjna [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach jĊzykowych, red. J. Bralczyk,
K. Mosioáek-KáosiĔska, Warszawa 2001, s. 8; Z. Bilut-Homplewicz, Tautonimia terminologiczna? Kilka uwag o uĪyciu terminów Diskurs i dyskurs w jĊzykoznawstwie niemieckim i polskim, „Sáowo. Studia JĊzykoznawcze” 2010, nr 1,
s. 21–33; tamĪe M. Pikor-Niedziaáek, Dyskurs we wspóáczesnym jĊzykoznawstwie anglojĊzycznym, s. 50–56.
31
T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, táum.
G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 10.
32
S. Gajda, Nowe spoáecznoĞci dyskursywne…, dz. cyt., s. 8.
33
TamĪe, s. 8.
34
Zob. U. ĩydek-Bednarczuk, Dyskurs medialny [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style wspóáczesnej
polszczyzny, red. E. Malinowska, J. NocoĔ, U. ĩydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 179–197; B. Skowronek,
Mediolingwistyka…, dz. cyt., s. 106–111.
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kursu jako konkretnego zdarzenia komunikacyjnego35. Na obu tych poziomach charakterystyce
moĪe podlegaü caáoksztaát parametrów dyskursu lub jedynie wybrane aspekty. W kontekĞcie
badaĔ nad mediami nie bez znaczenia jest punkt
wyjĞcia. Analiza moĪe obejmowaü: dyskurs poszczególnych gatunków w mediach36, dyskurs
okreĞlonych mediów, dyskurs związany z okreĞloną tematyką w mediach, dyskurs mediów
tout court37.
Na poziomie ogólnej organizacji dyskursu (we wzorcu), a takĪe na páaszczyĨnie tekstu osadzonego w kontekĞcie, wyodrĊbnia siĊ
nastĊpujące parametry dyskursu: a) dziedzina
tematyczna (tematy globalne i cząstkowe oraz
sposoby ich prezentacji); b) dziedzina ontologiczna (stosunek Ğwiata dyskursu do rzeczywistoĞci, a wiĊc Ğwiat odzwierciedlany czy teĪ
obraz Ğwiata); c) dziedzina funkcjonalna (dominujące illokucje, czyli cele komunikacyjne); d)
dziedzina wypowiedzeniowa (związki miĊdzy
nadawcą i odbiorcą, czas i miejsce komunikacji); e) dziedzina aksjologiczna (system wartoĞci przyjĊty i system zwalczany); f) dziedzina
konwencji gatunkowych38.
Dyskurs mediów tout court byáby na poziomie wzorca dyskursem politematycznym,
z pewnymi preferencjami determinowanymi
wieloaspektowym zróĪnicowaniem mediów,
z osobliwą wizją Ğwiata podporządkowaną kategoriom opisu przejĊtym ze Ğwiata rozrywki,
zbanalizowaną, opartą na okreĞlonych reguáach selekcji oraz interpretacji uwzglĊdnionych
skáadników Ğwiata (por. metaforĊ kalejdoskopu
proponowaną przez Mrozowskiego)39; z an-
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tynomicznym zbiorem dominujących celów,
wĞród których najwaĪniejszy to przyciągniĊcie
uwagi odbiorców, speánianie ich oczekiwaĔ, ale
teĪ narzucanie przez siebie wykreowanej wizji
Ğwiata; z próbami przezwyciĊĪenia ograniczeĔ
komunikacji masowej i nadaniem kontaktom
z odbiorcami ksztaátu komunikacji „twarzą
w twarz” (por. interakcyjny styl komunikacji);
z systemem aksjologicznym wysuwającym na
plan pierwszy wartoĞci hedonistyczne (witalne); ze zbiorem gatunków, które pozwalają dynamicznie proÞlowaü te parametry na poziomie
wykonania, czyli róĪnorodnych form przekazów (gatunków i ich realizacji).
Dyskurs medialny jest wewnĊtrznie pryzmatycznie zróĪnicowany. Media peánią, jak
wiadomo, róĪne role – z woli nadawców oraz
ze wzglĊdu na rzeczywiste i wyimaginowane
potrzeby odbiorców. Funkcjonują zarazem jako
zwykáe przekaĨniki, ideologicznie nacechowane instytucje organizujące Īycie spoáeczne oraz
kulturowo dookreĞleni wspóátwórcy ludzkich
dziaáaĔ, sposobów myĞlenia i wartoĞciowania
Ğwiata.
Dyskurs prasowy jako jeden z przejawów
(sposobów) egzystowania dyskursu medialnego wykazuje siĊ sporą gamą cech wspólnych
z dyskursem medialnym, ale ma takĪe okreĞlone wyróĪniki.
Zbiór jego cech tworzy w moim przekonaniu ukáad antynomiczny, co ma istotne znaczenie dla problematyki stylu40.
Dostrzega siĊ z jednej strony wielopoziomową i wieloaspektową dyferencjacjĊ prasy,
z drugiej zaĞ – liczne przejawy homogenizacji.

E. Miczka, Kognitywne struktury sytuacyjne…, dz. cyt., s. 93–95.
T. Piekot, Dyskurs wiadomoĞci dziennikarskich a procesy modelujące komunikacjĊ publiczną po roku 1989
[w:] Wspóáczesne 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:] Sáownik 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. Wáadza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
40
M. Wojtak, Gatunki prasowe, dz. cyt., s. 311–314; tejĪe, Przejawy kunsztu stylizatorskiego..., dz. cyt., s. 179.
36
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Dyferencjacja obejmuje prasĊ ogólną (politematyczną) i wyspecjalizowaną: co do zakresu
terytorialnego (prasa ogólnopolska, regionalna
czy lokalna – by wymieniü jedynie podstawowe
parametry zróĪnicowaĔ); co do poruszanej problematyki (prasa hobbystyczna czy konfesyjna
dla przykáadu); co do typu adresata (kobieca,
máodzieĪowa); co do sposobu ujĊcia problematyki (opiniotwórcza i popularna). PolimorÞcznoĞü wspóáczesnej prasy (nawet tej tradycyjnej)
jest zjawiskiem trudnym do uchwycenia w jakieĞ reguáy. Zakresy i páaszczyzny zróĪnicowaĔ
siĊ krzyĪują, przenikają, nakáadają. Nie moĪna
teĪ mówiü o izomorÞzmie miĊdzy tymi podziaáami (podziaáami o podáoĪu dyskursywnym)
a zasadami wyboru i doboru Ğrodków stylistycznych.
Homogenizacja na poziomie dyskursu ma
ramy paradoksalne, wyznaczone zjawiskiem
infotainment, które obejmuje nastĊpujące procesy: 1) fragmentacjĊ (ujmowanie zdarzeĔ jako
zjawisk oderwanych od kontekstu spoáecznego); 2) konkretyzacjĊ (zdarzenia jako splot
dziaáaĔ moĪliwych do interpretacji bez odwoáaĔ
do modeli); 3) personalizacjĊ (eksponowanie
emocji jako czynników sprawczych dziaáaĔ);
4) sensacjonizm (eksponowanie szokujących
skáadników zdarzeĔ)41. MoĪna wiĊc mówiü, Īe
w mediach w ogóle, a w szczególnoĞci w prasie, dominuje obecnie poetyka oksymoronu.
Dyskurs prasowy jest zarazem monotematyczny (w wybranych pismach o okreĞlonym
proÞlu) i politematyczny (nie tylko w pismach
ogólnych czy opiniotwórczych). Dziedzina ontologiczna dyskursu rysuje siĊ jako zapoĞredniczona i wykreowana w sposób typowy dla
mediów. KonÞguracja funkcji pozostaje zasadniczo staáa (informowanie, interpretacja, kumulacja wiedzy, mobilizacja i rozrywka), zmie-
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niają siĊ ich ukáady w poszczególnych typach
prasy (lub nawet konkretnym tytule), obowiązuje zasada synkretyzmu w sposobie wyraĪania
owych funkcji. Relacje nadawczo-odbiorcze
nabierają charakteru zwrotnego i partnerskiego, choü czĊsto w prasie jest to jedynie dyskursywna gra. Skáadnikiem tej gry są chwyty
sprzyjające modyÞkowaniu takich parametrów
sytuacji, jak miejsce i czas. Interakcyjny styl
komunikacji (o którym byáa mowa wyĪej) zakáada sugerowanie scenariuszy typowych dla
komunikacji tu i teraz, bezpoĞredniej, opartej
na rozmowie, a wiĊc takĪe personalizowanej.
Dziedzina aksjologiczna dyskursu jest zmienna
i bogata. Dominuje, jak wspominaáam, hedonizm i rozrywka, ale pojawiają siĊ teĪ wartoĞci
wyĪsze. Niezwykle dynamiczne są sposoby ich
eksponowania, a zwáaszcza techniki prezentacji
antywartoĞci.
Konwencje gatunkowe tworzą zmienną konÞguracjĊ, ale nie moĪna mówiü jedynie o mieszaniu jakoĞci. Funkcjonują na rynku tytuáy prasowe
z ukáadem gatunków bliskim klasycznemu, ukáadem respektującym podziaá na informacjĊ i publicystykĊ. CzĊĞciej jednak spotykamy w prasie
zjawisko cieniowania konwencji, tworzenia licznych odmian gatunkowych, eksponowania alternacji lub poĪyczek gatunkowych. Znamienne
poza tym jest zjawisko redukcjonizmu genologicznego – typowe dla prasy wyspecjalizowanej,
które polega na pomijaniu wybranych form publicystyki (na przykáad felietonów czy recenzji),
wprowadzaniu wáasnych form wypowiedzi (por.
na przykáad testy w prasie hobbystycznej czy
wypowiedzi kolaĪowe), a takĪe zmianie hierarchii gatunków (por. dowartoĞciowanie wypowiedzi anonsujących)42.
Aby móc wypowiadaü siĊ w nowy sposób
o stylu przekazów prasowych, zakáadam, Īe
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dyskurs prasowy ma charakter absorpcyjny.
Jest otwarty wielokierunkowo na inne dyskursy
i dyskursy owe wcháania, czyniąc je przedmiotem prezentacji, a wiĊc takĪe Ĩródáem tematyki,
form przekazu i jĊzykowych Ğrodków. Obserwując media, w tym prasĊ, musimy dostrzec
wieloĞü Þltrów komunikacyjnych oraz zmiennoĞü ich konÞguracji w przypadku zdarzeĔ komunikacyjnych (dyskursów szczegóáowych),
takich jak okreĞlone wydanie gazety czy konkretna publikacja.
Nie przeszkadza to wysnuwaniu hipotezy,
Īe absorpcja w prasie przebiega zasadniczo na
dwa sposoby. MoĪna wiĊc mówiü o absorpcji
przytoczeniowej, gdy gazeta funkcjonuje jako
medium i przekaĨnik, stając siĊ formą prezentacji dyskursu X (lub jego wybranych skáadników). Prasa uáatwia bowiem, jak wiadomo,
kontakt z róĪnymi dyskursami. W tego rodzaju
absorpcji zachowana jest toĪsamoĞü dyskursu
X we wszystkich aspektach (tematycznym, ontologicznym, funkcjonalnym itd.), choü prezentacja ma zmienne zakresy. Reprodukcja skáadników dyskursu X jako samodzielnych komunikatów to pierwszy przejaw tego typu absorpcji.
Kolejnym jest przytaczanie okreĞlonych komponentów obcego dyskursu w ramach przekazu
prasowego w formie tzw. „gáosów dopuszczonych” (wypowiedzi uczestników relacjonowanych zdarzeĔ lub cytatów z dokumentów).
Drugi typ absorpcji nazywam interpretacyjnym,
poniewaĪ dyskurs X nie zachowuje wtedy peánej autonomii, a prasa w istotnym stopniu go
przeksztaáca. Aspekt tematyczny jest medialnie
wyproÞlowany, nastĊpuje selekcja tematów
szczegóáowych i ich prezentacja z okreĞlonej
perspektywy. Zachowane są elementarne intencje typowe dla dyskursu medialnego, i dopiero
w nie wpisuje siĊ intencje dyskursu X. CzĊsto
siĊ po prostu o nich powiadamia, nazywając
illokucje podmiotu dyskursu X. Są one jednak
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takĪe modyÞkowane, prezentowane w konwencji rozrywkowej lub reinterpretowane w inny
sposób. Filtrem komunikacyjnym staje siĊ
w tym przypadku najczĊĞciej gatunek. W medialnym kalejdoskopie nastĊpują zmiany ukáadu róĪnorodnych skáadników tak absorbowanego dyskursu. Na poziomie konkretnych zdarzeĔ
komunikacyjnych przedstawione typy absorpcji
mogą siĊ kumulowaü – zgodnie z konwencjami
gatunkowymi lub wbrew tym konwencjom.
JeĞli popatrzmy na te zjawiska od strony rezultatów, to dyskurs prasowy bĊdzie siĊ
nam jawiá jako dyskurs utkany cytatowo lub
transformacyjnie z innych dyskursów. W jego
ramach da siĊ wyodrĊbniü zbiór dyskursów X
i dyskursów o X. BĊdzie to dla przykáadu dyskurs polityki i dyskurs o polityce, dyskurs religii i dyskurs o religii, dyskurs prawa i dyskurs
o prawie, dyskurs biznesu (czĊsto przez Þltr
prawny zapoĞredniczony) i dyskurs o biznesie, dyskurs nauki (w wersji popularyzatorskiej
z reguáy) i dyskurs o nauce, dyskurs literatury
(szerzej kultury) i dyskurs o literaturze. Mapowanie tych zjawisk jest trudne. PoprzestajĊ
wiĊc na zaprezentowanym wyliczeniu, zaznaczając, Īe wpáywy wspomnianych dyskursów
są wzajemne. Dyskurs medialny utkany z innych dyskursów zmienia siĊ w rytmie wáasnym, ale z uwzglĊdnieniem rytmu przeobraĪeĔ
innych dyskursów. Charakteryzuje go zatem
transgresywnoĞü związana z otwieraniem granic samego dyskursu (co wiąĪe siĊ z absorpcją
oraz ekspansją na inne obszary dyskursywne),
a takĪe granic róĪnych aspektów (páaszczyzn)
dyskursu.
PowyĪsze ustalenia interpretacyjne moĪna
uznaü za zjawiska motywujące polimorÞcznoĞü
stylu wypowiedzi prasowych i jego otwartoĞü,
a wiĊc antynomicznoĞü cech oraz heterogenicznoĞü Ğrodków43. Moc interpretacyjna tej
hipotezy sáabnie bez uwzglĊdnienia strategii
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dyskursywnych, a wiĊc reguá komunikacji,
w tym reguá budowania wypowiedzi, ksztaátowania ich potencjaáu illokucyjnego, relacji
nadawczo-odbiorczych i wizji Ğwiata. Badacze
wspóáczesnych mediów zgodnie podkreĞlają
ich nastawienie na odbiorcĊ, z przyznawaniem
mu prawa wspóátwórcy dyskursu wáącznie –
w pewnych obszarach rzeczywiste (por. w odniesieniu do prasy tradycyjnej pocztĊ redakcyjną), najczĊĞciej jednak Þngowane (por. uwagi
o interakcyjnym stylu komunikacji).
W pryzmatycznie ksztaátowanych wypowiedziach prasowych, a wiĊc na páaszczyĨnie
komunikacyjnego konkretu, powiĊksza siĊ
skala zapoĞredniczenia i liczba komunikacyjnych Þltrów. Zasadniczo wszystkie gatunki
prasowe stają siĊ wielogáosowe, a zasada zderzania punktów widzenia i mieszania stylów
wysáowienia przekroczyáa ramy publicystyki, a takĪe te obszary komunikacji prasowej,
w których stosowano praktyki redakcyjne rozpoznane jako zjawisko redukcjonizmu genologicznego.
Rozpatrując dyskurs i styl na poziomie abstrakcyjnym (modelowym), moĪna te zjawiska
komunikacyjne traktowaü jako wzajemnie siĊ
oĞwietlające. W zwierciadle dyskursu medialnego (prasowego: dynamicznego, otwartego,
absorpcyjnego) styl komunikatów prasowych
zyskuje ksztaát antynomiczny. W dyskursie
prasowym da siĊ obserwowaü z jednej strony efekt kumulacji (kondensacji) tematycznej
i funkcjonalnej (chodzi o powaĪną publicystykĊ, skupioną na istotnych spoáecznie problemach, publicystykĊ interpretacyjną, odznaczającą siĊ wyrazistoĞcią gatunkową i relewancją
stylistyczną), z drugiej zaĞ efekt rozproszenia,
rozmycia powaĪnych treĞci w lekkiej formie czy wreszcie skupienia na problematyce
w istocie báahej, lecz sztucznie dowartoĞcio-
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wywanej. W tej prawidáowoĞci moĪna siĊ
dopatrywaü motywacji dla cech stylu tworzących antynomiczne pary: spontanicznoĞü/
oÞcjalnoĞü, konkretnoĞü/abstrakcyjnoĞü, neutralnoĞü/ekspresywnoĞü, kreatywnoĞü/szablonowoĞü, potocznoĞü/fachowoĞü, potocznoĞü/
oÞcjalnoĞü itd. Ze wzglĊdu na funkcjonowanie
w dyskursie kolejnych Þltrów komunikacyjnych (zwáaszcza Þltrów gatunkowych), nastĊpuje polaryzacja cech. Na poziomie gatunkowym zyskują one charakter wyznaczników
synkretycznych44. Wykáadniki owych cech
pochodzą z wielu Ĩródeá i mogą byü w konkretnych wypowiedziach kontekstowo modyÞkowane (zob. fragment Komunikaty prasowe
w perspektywie stylistycznej).
Synkretyzm stylistyczny winien byü traktowany jako cecha dyskursu prasowego na
poziomie wzorca. W konkretnych zdarzeniach
komunikacyjnych nie zawsze eksponuje siĊ
nowe jakoĞci, które powstają ze zmieszania
róĪnorodnych skáadników. W wielu gatunkach
oraz ich realizacjach mamy do czynienia z eksponowaniem kontrastów w ramach przekazu
zderzającego punkty widzenia. Pewną nowoĞcią (nie tylko w prasie wyspecjalizowanej)
jest dekompozycja wypowiedzi, nadawanie jej
ksztaátu komunikatu kolaĪowego (a wiĊc teĪ
wielostylowego) po to, by odbiorcy przypisaü
rolĊ podmiotu scalającego przekaz. W prasie
ogólnej jest to tworzenie kolekcji wypowiedzi,
a takĪe wprowadzanie tak dziĞ modnych wyimków tekstowych45, w prasie wyspecjalizowanej
– nadawanie przekazowi ksztaátu mozaiki.
Paradoks komunikacyjnego rozszczepienia
daje znaü o sobie na najniĪszym stopniu konkretyzacji dyskursu (i stylu), a wiĊc w cyklu
publikacji poĞwiĊconych jednemu tematowi
(czĊsto wywoáanemu przez media). Cechuje
go wielogáosowoĞü wynikająca z zastosowa-
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nia mechanizmu komunikacyjnej substytucji
(wypowiedĨ prasowa jest utkana z wypowiedzi róĪnych podmiotów). Komunikaty prasowe analizowane w perspektywie dyskursywnej
jawią siĊ jako stylistyczne zlepieĔce záoĪone
zarówno ze skáadników bazowych (przytaczanych w ramach dyskursu absorpcyjnego), jak
i przeksztaácanych.

Uwagi koĔcowe
Reinterpretowany kilkakrotnie styl komunikatów prasowych (pomijam spory nominacyjne) pojmujĊ jako zjawisko abstrakcyjne,
stanowiące wypadkową ksztaátu bogatego
zbioru wypowiedzi (a takĪe komunikatów polisemiotycznych) funkcjonujących w Ğwiecie
prasy (mediów), a wiĊc stosownie przez ów
Ğwiat formowanych. Wspóátworzą tĊ kategoriĊ
– po pierwsze wyobraĪenia twórców (a takĪe
dysponentów mediów) o stosownej (przede
wszystkim skutecznej) komunikacji poprzez
media; po drugie – oczekiwania odbiorców,
wynikające z praktyki interakcyjnej rozumianej zarówno jako proces nadawania znaczeĔ,
jak i tych znaczeĔ negocjowanie w specjalnie
ksztaátowanych lub powielanych scenariuszach komunikacyjnych.
Przyjmując postawĊ Þlologa obserwatora,
postrzegam styl związany z komunikacją za
poĞrednictwem prasy jako kategoriĊ polimorÞczną, pojemną i otwartą. Na poziomie cech
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wspóátworzą ów styl zjawiska antynomiczne
i synkretyczne ze wzglĊdu na brak jednego
punktu widzenia w prezentowaniu rzeczywistoĞci, jednej páaszczyzny poznawczej, jednego
typu racjonalnoĞci czy ujednoliconej aksjologii.
Opis tak ujĊtej kategorii stylu nie jest áatwy,
poniewaĪ da siĊ wyodrĊbnionym cechom przypisaü zespoáy Ğrodków jĊzykowych (z róĪnych
piĊter organizacji systemu), ale adekwatnoĞü takiego procesu deskrypcyjnego bĊdzie osáabiaü
pominiĊcie istotnego Þltra komunikacyjnego,
jakim są gatunki wypowiedzi.
Zwrócenie badawczych soczewek na gatunkowe piĊtro pozwala, dziĊki uwzglĊdnieniu
wieloaspektowego schematu konstrukcyjnego,
budowaü bardzo gĊstą siatkĊ cech i bogaciü zbiory stylistycznych wykáadników. Filtr gatunkowy
umoĪliwia wnikliwą i wieloaspektową analizĊ
oraz interpretacjĊ stylu konkretnych komunikatów; dostrzeganie napiĊcia miĊdzy konwencjonalnoĞcią i innowacyjnoĞcią; podpatrywanie
strategii preferowanych przez twórców; obserwowanie gier z odbiorcami (zaspokajanie oczekiwaĔ, konserwowanie nawyków, zaskakiwanie,
intrygowanie czy wrĊcz uwodzenie w ramach
istnej Īonglerki powiadamianiem, przekonywaniem czy narzucaniem racji). Kategoria dyskursu,
a zwáaszcza pojĊcie absorpcji, pozwala opisywaü
styl komunikatów prasowych jako zjawisko osobliwe ze wzglĊdu na izomorÞcznoĞü wizji Ğwiata
i jego formalnych prezentacji.

