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Abstract

This study concentrates on the pragmatic mechanisms of verbal humour which are characteristic 
of French dialogic jokes. Having determined the position of dialogic jokes among other quoted 
forms, features as well as the status of comic statements from the text linguistics perspective have 
been singled out. It has also been suggested that a dialogic joke be treated as one of Bakhtin’s 
speech genres and conclusions from an analysis of more than 20 French dialogic jokes followed. 
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Dlaczego śmiejemy się z dowcipów? Wielu filozofów, językoznawców udzie-
liło już odpowiedzi na to pytanie. Historia teorii komizmu sięga starożytności. 
Niektóre wyjaśnienia humoru powtarzają się na przestrzeni dziejów, stając się 
dokładniejszymi przy zastosowaniu nowych, precyzyjniejszych pojęć. W pracy 
tej komizm słowny opisany jest z punktu widzenia pragmatyki językoznawczej 
oraz aktu komunikacji językowej Romana Jakobsona. Po ustaleniu miejsca 
dowcipów dialogowych wśród form cytowanych, ustosunkujemy się do jednej 
z najważniejszych aktualnie teorii humoru1 oraz rozważymy właściwości i status 
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1 W niniejszym opracowaniu przyjmujemy następujący zakres pojęciowy terminów „humor” 
i „komizm”: pierwszy z nich w szerokim znaczeniu jest: ‘zdolnością dostrzegania zabawnych 
stron życia, traktowanych zazwyczaj z wyrozumiałością i pobłażliwością; [oznacza też] pogodny 
nastrój, wesołe usposobienie’ [Szymczak, 1995, s. 711). W języku potocznym znaczenie terminu 
„humor” rozszerzyło się na określenie komizmu. Pojęcia te nie są ekwiwalentne w różnych 
językach, np. w języku angielskim używa się terminu „humor” dla określenia komizmu. W na-
szej pracy słowo „humor” używane jest również w tym ostatnim sensie. Humor nie istnieje bez 
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wypowiedzi humorystycznych z perspektywy lingwistyki tekstu. główna część 
opracowania zawiera wnioski z analizy komizmu około dwudziestu francuskich 
dowcipów z dialogami. Wyłączono z tej grupy cytaty zaczynające się od pytań: 
Jaka jest różnica między… a …, Jakie jest zwierzę (lub osoba, rzecz…), Czy 
wiesz dlaczego…, Czy znasz…, ograniczając się do fragmentów rozmów między 
co najmniej dwoma określonymi interlokutorami, w wielu przypadkach zaopa-
trzonych krótką narracją. 

1. Uwagi wStępne

1.1. Status dowcipów dialogowych 

Dowcipy dialogowe należą do form cytowanych, podobnie jak frazeologizmy 
i przysłowia. Nie są jednak zleksykalizowane, mimo że bywają odtwarzane wie-
lokrotnie2. Nie można ich również umieścić ani wśród zdań generycznych ani 
nazw metajęzykowych [Kleiber, 1994, s. 208–210]. Od frazeologizmów, w tym 
od większości przysłów, różnią się wielozdaniowością, brakiem figement seman-
tycznego i całkowitego figement składniowego. Inaczej mówiąc, ich znaczenie 
jest komponencjalne, a warianty składniowe, wprawdzie ograniczone ilościowo, 
ale możliwe. Mini-dialogom komicznym brak sentencyjności czy też znaczenia 
ogólnego, charakterystycznego dla form paremicznych, w tym przysłów dialogo-
wych. Dowcipy dialogowe można natomiast traktować jako lexies (w terminologii 
Bernarda Pottiera), czyli funkcjonalne jednostki językowe. Nie należy ich jednak 
uważać za jednostki językowe w sensie nadanym temu pojęciu przez Emile’a 
Benveniste’a [1966], ponieważ nie wchodzą w skład jednostek wyższego rzędu. 

1.2. wiodąca teoria komizmu

Jedna z najważniejszych aktualnie teorii humoru zwana ontologiczną [Raskin, 
Attardo, Hempelmann et al., 2005] jest ciągle udoskonalaną przez swoich twór-

komizmu, który jest tym, co czyni możliwym humor. Ten ostatni posługuje się zawsze pewnym 
rodzajem komizmu, który nie musi być koniecznie humorystyczny [http://fr.wikipedia.org/wiki/
Humour (dostęp: 12.11.2014)]. Komizm sensu largo jest kategorią estetyczną, oznaczającą 
właściwości zjawisk wywołujących śmiech lub uśmiech oraz okoliczności, w których reakcje 
te mają miejsce. Współczesne teorie wyróżniają 6 form komizmu (komizm sytuacji, słowny, 
gestów, charakterów, zwyczajów oraz powtórzeń). Komizm słowny, będący przedmiotem tej 
analizy rozumiemy jako świadomą próbę wywołania wesołości u odbiory za pośrednictwem 
środków językowych [Lipińska, w druku].

2 Właśnie odtwarzalność „pewnej formy językowej w procesie werbalizowania w danej sytuacji 
określonego «potencjału treściowego» (tego, co się chce powiedzieć)” przyjmuje Wojciech 
Chlebda za najważniejsze kryterium frazeologii [2003, s. 11].



 MECHANIZMY KOMIZMU WE FRANCUSKICH DOWCIPACH 185

ców logiczną i naturalną kontynuacją Semantic-Script Theory of Humor (SSTH) 
Victora Raskina [1985, 1991] i The General Theory of Verbal Humor V. Raskina 
i Salvatore Attardo [1991]. Jej ściśle naukowy, chociaż niehermetyczny charak-
ter wynika między innymi z tego, że opiera się na komputerowej bazie danych, 
obejmujących nie tylko definicje leksykograficzne, ale również wiedzę encyklo-
pedyczną o rzeczywistości pozajęzykowej. W SSTH komizm został zdefiniowany 
jako zjawisko semantyczno-pragmatyczne, dające się opisać opozycją skryptów 
aktywowanych tekstem, a także naruszaniem maksym konwersacyjnych. 

Niniejsza praca jest alternatywną wobec powyższej koncepcji próbą uchwy-
cenia mechanizmów pragmatycznych komizmu przy pomocy podstawowych 
pojęć lingwistycznych, m.in. pragmatyki językoznawczej. Zastosowanie tych 
terminów stwarza możliwość sprecyzowania ogólnych reguł humoru uwarun-
kowanego kontekstowo.

2. KilKa Uwag o teKście Komicznym na margineSie  
OPRACOWANIA „TEKST, DYSKURS, KOMUNIKACjA  

międzyKUltUrowa” anny dUSzaK [1998]

Tekst – w tym również tekst komiczny – to, zgodnie z semantyczno-pragmatycz-
nym punktem widzenia Johna Searle’a, Herberta Paula grice’a i m.in. Teresy 
Dobrzyńskiej, dający się zaobserwować zespół bardzo ogólnych i abstrakcyjnych 
relacji między poszczególnymi elementami dynamicznego komunikatu języ-
kowego, kontrolowanego przez uczestników. Relacje te, stanowiące strukturę 
tekstu, dają się opisać dzięki analizie konkretnych przekazów, wypowiedzi, 
np. komicznych, poszczególnych aktów komunikacji, charakteryzujących się 
indywidualnym użyciem elementów językowych [Duszak, 1998, s. 18]. Takim 
przykładowym korpusem wypowiedzi komicznych, analizowanych w niniejszej 
pracy, są współczesne francuskie dowcipy dialogowe, pochodzące ze stron in-
ternetowych.

Dowcipy dialogowe rozpatrywane jako konkretne wypowiedzi byłyby, 
w świetle prac m.in. Roberta de Beaugrande’a, zdarzeniami komunikacyjnymi, 
aktualnymi systemami, pokazującymi rzeczywiste wybory – w przeciwieństwie 
do pojęcia tekstu komicznego, definiowanego jako system wirtualny stanowiący 
repertuar potencjalnych wyborów. Interpretacja powyższych jednostek narzuca 
uwzględnienie czynników pozajęzykowych, charakterystycznych dla optyki prag-
matycznej, dzięki której możliwe jest wzięcie pod uwagę niezwykle doniosłego, 
szczególnie semantycznie, zjawiska antycypacji, czyli oczekiwań interlokutorów 
na podstawie wcześniejszych doświadczeń komunikacyjnych i życiowych. Jak 
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powszechnie wiadomo z teorii humoru, mechanizm zawiedzionego oczekiwania 
stanowi podstawę komizmu m.in. językowego. To właśnie sytuacja, kontekst3, 
presupozycje konwersacyjne i konwencjonalne warunkują interpretację, czyli 
zrozumienie tekstu, w tym uchwycenie jego efektu humorystycznego. Komizm 
mini-dialogów sprawia, że wypowiedzi te należy traktować jako nacechowane, 
a więc „o utrudnionej interpretacji ze względu na konieczność odwoływania 
się do motywacji, które legły u podstaw odstąpienia od kanonicznego kształtu 
znaku” [Duszak, 1998, s. 33].

Specyfika wypowiedzi humorystycznych wydaje się możliwa do określenia 
dzięki zastosowaniu m.in. pojęcia szyku naturalnego z modelu strategicznego 
Teuna Adrianusa van Dijka i Waltera Kintscha. Struktura semantyczna tekstów 
humorystycznych wielokrotnie stanowi odwrotność czasowego i przyczynowego 
uporządkowania faktów w rzeczywistości pozajęzykowej. Bardzo ważne w opisie 
tekstu komicznego jest też pojęcie przejrzystości (transparence), jednego z pa-
rametrów semiotycznych Naturalnej Lingwistyki Tekstu [Duszak, 1998, s. 51]. 
W tej perspektywie wypowiedzi komiczne są prototypowo nieprzejrzyste, tzn. 
niejednoznaczne semantycznie i nieklarowne pragmatycznie, m.in. przez domi-
nującą w nich rolę inferencji, relacji wyrażanych implicytnie w tekście, a więc 
niezwerbalizowanych, a jedynie domniemywanych przez odbiorcę na podstawie 
wcześniejszych odniesień tekstowych i wiedzy o świecie. Należałoby umieścić 
je wśród nieostrych zjawisk językowych. Językoznawcy wielokrotnie jednak 
podkreślali, że nieostrość zjawisk językowych nie podważa istnienia klas i ka-
tegorii, a także tezy o ich dyskretności [Duszak, 1998, s. 34, 36]. W ten właśnie 
sposób należałoby traktować autonimiczne teksty komiczne, w tym cytowane 
mini-dialogi. 

Z punktu widzenia kognitywnego, prototypowy tekst (niekomiczny) określa 
się jako „formalnie związany (spójny), pojęciowo koherentny, informacyjny, 
dobrze wkomponowany w sytuację użycia, a także łatwo interpretowalny i ak-
ceptowalny przez odbiorcę” [Duszak, 1998, s. 37]. Zauważmy od razu, że nie-
spełnienie przynajmniej jednego z wyżej wymienionych kryteriów może stanowić 
podstawę do określenia tekstu jako komicznego. Tekst dobry, naturalny z punktu 
widzenia semiotyczno-kognitywnego, to ten, który „zaspokaja oczekiwania 

3 Sytuację rozumiemy jako uproszczony stan rzeczy, czyli nierozdzielny i uporządkowany zbiór 
elementów rzeczywistości (pojęć) obecnych w świadomości nadawcy w momencie mówienia, 
które wpływają na dobór środków językowych i składają się na werbalizację fragmentu rzeczy-
wistości. Kontekst zaś to zbiór jednostek wypowiedzi pozostających w stosunku pośrednim lub 
bezpośrednim z daną jednostką, mających wpływ na tę jednostkę i modyfikujących jej funkcję 
znaczeniową [Awdiejew, 1984, s. 103–122].
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uczestników aktu komunikacji, nie przynosząc utrudnień w odbiorze, […] jest 
umotywowany, a więc interpretowalny w swoim kontekście użycia jako pragma-
tycznie odpowiedni i semantycznie koherentny” [Duszak, 1998, s. 53]. Definicja 
ta nie daje się zastosować do tekstów komicznych, bowiem podstawowym ich 
mechanizmem jest zasada zawiedzionego oczekiwania, wykorzystanie niejed-
noznaczności semantycznej, naruszanie tabu i nieodpowiedniość pragmatyczna 
(np. absurdalność). Bywają one także zbyt trudne w odbiorze, niezrozumiałe lub 
rozumiane opacznie. A jednak zazwyczaj zaspokajają oczekiwania interlokutorów, 
tzn. wywołują śmiech, przynoszą radość, rozluźnienie, a także powodują wiele 
innych zamierzonych reakcji, chociaż nie można też wykluczyć niezamierzonego 
komizmu. Ich naturalność jest innego rodzaju. Wynika z obecności mechanizmów 
typowych dla tej grupy wypowiedzi. Podobnie jak w ujęciu pragmalingwistycz-
nym, akcentującym dla pewnego typu tekstów zwycięstwo opcji niejasnej, celowo 
nieprzejrzystej (chodzi o struktury nieprzejrzyste semantycznie i pragmatycznie 
pozostające w związku z normami społecznymi) [Duszak, 1998, s. 52–53], mając 
na względzie punkt widzenia semiotyczno-kognitywny, należałoby także dopusz-
czać odstępstwa od reguły w przypadku tekstów humorystycznych.

Owocna dla badań nad komizmem okazuje się także semiotyka Charlesa 
Sandersa Peirce’a, zgodnie z którą nic nie jest znakiem, dopóki nie jest interpre-
towalne jako znak [Duszak, 1998, s. 44]. Parafrazując to stwierdzenie, można 
powiedzieć, że żadna wypowiedź nie jest komiczna, dopóki nie będzie zinter-
pretowana jako taka lub też każdy tekst jest potencjalnie humorystyczny. Z tej 
perspektywy tekst komiczny jako zdarzenie komunikacyjne jest znakiem lub 
superznakiem, którego interpretowalność oznacza zdolność identyfikacji funkcji 
pragmatycznej w określonym kontekście użycia superznaku. Z punktu widzenia 
semiotyczno-kognitywnego, właściwa interpretacja tekstu zależy od możliwości 
percepcyjnych odbiorcy, od zakresu i podzielności uwagi danej osoby. Podkreśla 
się też to, że charakter linearny tekstu warunkuje wybór określonych znaczeń, 
jak i umożliwia wykorzystanie miejsca w tekście do zaakcentowania ważności 
danego elementu znaczeniowego. Spośród siedmiu zasad linearności de R. Be-
augrande’a, szczególnie ważna dla teorii tekstu komicznego wydaje się zasada 
ciężkości (Heaviness Principle), rozumiana w kategoriach teorii informacji. 
Stopień ciężkości elementu językowego to jego ważność, złożoność, charakter 
nieznany lub nieoczekiwany, te wszystkie cechy, które stanowią pewne obciąże-
nie dla odbiorcy interpretującego wypowiedź [Duszak, 1998, s. 47]. W tekście 
komicznym informacją nieoczekiwaną i ważną z punktu widzenia jego udatności 
jest pointa. Jej usytuowanie okazuje się zgodne z ogólną zasadą semiotyczną 
przechodzenia od informacji znanych do nieznanych. 
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Najlepszą perspektywą dla określenia swoistej naturalności i normatywności 
tekstów komicznych jest podejście biologiczne do opisu aktu komunikacji języ-
kowej. Zasada „najmniejszego wysiłku” wszechobecna w synchronii i diachronii 
każdego języka, jest tu punktem wyjścia do wyjaśnienia mechanizmu przetwarza-
nia informacji przez człowieka i w konsekwencji uwarunkowania biologicznego 
struktur językowych oraz ich funkcjonowania w komunikacji. Percepcja danych 
i ich wykorzystanie odbywa się nie w oparciu o ścisłe, jednakowe zasady (np. 
reguły gramatyczne), ale w sposób elastyczny, na zasadzie podobieństw, analogii 
z modelami prototypowymi. Takie działanie umysłu ludzkiego jest konieczne 
wobec ogromu ilości informacji [Duszak, 1998, s. 53–54]. Komizm bazujący 
na zaprzeczeniu wielu z powyższych reguł mógłby być opisany według analogii 
a contrario w stosunku do funkcjonujących prototypów. Równocześnie typowe 
dla tekstów komicznych analogie a contrario winny być uważane za naturalne 
paradygmaty wypowiedzi humorystycznych, zgodnie z którymi możliwe jest 
tworzenie udatnych pragmatycznie tekstów nawet bardzo paradoksalnych i od-
biegających od prototypowych niekomicznych. 

Faktem jest opozycja między tekstem prototypowym, tym „dobrym”, jasnym, 
racjonalnym i nienacechowanym, a tekstem odbiegającym od prototypu, określo-
nym jako nacechowany. Tekst komiczny, będący grą komunikacyjną, należałoby 
umieścić w tej drugiej kategorii. Jednocześnie jednak obejmowałby on, obok eg-
zemplarza prototypowego (nienacechowanego jako prototypowy tekst komiczny), 
także odmiany mniej lub bardziej oddalone od prototypu. Przyjmując ten ostatni 
punkt widzenia, nacechowanie tekstu komicznego należałoby zdefiniować jako 
rodzaj odstępstwa od modelu prototypowego powyższego tekstu.

Oprócz standardów tekstualności (przyjętych za J. Searlem przez R. de Beau-
grande’a i Wolfganga Ulricha Dresslera), dzięki którym wiemy, że zachowanie 
komunikacyjne pozostaje tekstem, językoznawcy ci sprecyzowali reguły kon-
trolujące powstający kształt tekstu. Pierwsza z nich to efficiency (sprawność), 
będąca czynnikiem usprawniającym tekst, wyraża się preferencją dla tekstuali-
zacji wymagających minimum wysiłku ze strony odbiorcy; druga: efektywność 
(effectiveness) decyduje o skuteczności tekstu, wrażeniu, jakie wywiera on na 
odbiorcy; trzecia: odpowiedniość (appropriateness) – „stawia wymóg harmonijne-
go dopasowania się tekstu do okoliczności jego funkcjonowania” [Duszak, 1998, 
s. 39]. Zauważmy, że pogwałcenie powyższych reguł nie powoduje naruszenia 
integralności tekstu, inaczej mówiąc, nie sprawi, że wydarzenie komunikacyjne 
przestanie być tekstem. Jedynie przekaz okaże się mniej skuteczny lub trudniejszy 
do odczytania. Nawet koherencja, jako uprzywilejowane kryterium tekstowości, 
nie może przesądzić o tym, czy mamy do czynienia z tekstem czy nie. Właśnie 
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jej brak jest jednym z podstawowych mechanizmów komizmu słownego. Poza 
tym, to typ dyskursu warunkuje przydatność każdej z maksym konwersacyj-
nych. Wiemy, że świadome ich nieprzestrzeganie stanowi sygnał pojawiania się 
implikatur. Pozostaje do zbadania, jakiego rodzaju maksymy oraz inne reguły 
odpowiedzialne za powstanie tekstu racjonalnego (zachowującego wszystkie 
maksymy oraz spełniającego wymogi sprawności, efektywności i odpowied-
niości) są zazwyczaj naruszane w tekstach komicznych. 

W rozwiniętych w 2 poł. lat 70. XX w. gramatykach narracji, podkreślono 
główną rolę struktur wiedzy pozajęzykowej w odbiorze informacji. Według van 
Dijka, znaczenia makrostrukturalne są tworzone w tekście nie tylko na podsta-
wie oczekiwań komunikacyjnych oraz wiedzy o świecie, ale mają też charakter 
subiektywny, bo zależą od tego, co odbiorca uważa za ważne oraz od punktów 
odniesienia do jego doświadczenia życiowego [Duszak, 1998, s. 51]. Ta perspek-
tywa pozwala wyjaśnić m.in. relatywny charakter komizmu.

Czynnikiem wpływającym na interpretację tekstu, związanym z kontekstem 
jego użycia, jest obecność innych możliwych denotatów podobnych seman-
tycznie lub pragmatycznie [Duszak, 1998, s. 51]. Te ostatnie mogą zakłócić 
interpretację wypowiedzi, jej przejrzystość, podobnie jak osłabić lub wzmocnić 
komizm. Jednoznaczność przekazu ma więc charakter zarówno semantyczny, 
jak pragmatyczny. 

3. dowcip dialogowy jaKo pośredni gatUneK mowy 

Każdy z dowcipów dialogowych jest o czymś i jest cytowany w jakimś celu. 
Inaczej mówiąc, oprócz funkcji kognitywnej, ściśle związanej z koherencją 
przekazu, dzięki której wycinek rozmowy stanowi logiczny opis pewnego frag-
mentu rzeczywistości, posiada też funkcję pragmatyczną, interakcyjną. To przede 
wszystkim dzięki tym dwóm cechom powyższe teksty mogą być zrozumiałe. 
Andrzej Bogusławski i Jan Wawrzyńczyk, wśród szeroko pojętych właściwości 
pragmatycznych wyrażeń językowych, wyróżniają cztery kategorie cech: ako-
modacyjne, emotywne, praktyczne i poetyzacyjne [1993]. Wyrażenia żartobliwe 
charakteryzują się właściwościami poetyzacyjnymi, czyli wprowadzającymi 
„określone efekty w szerokim sensie ludyczne czy ornamentacyjne” [Bogusław-
ski, Wawrzyńczyk, 1993, s. 33 i n.]. Wywołanie wesołości u interlokutora stanowi 
wartość illokucyjną nieprzynależną któremuś z wyróżnianych dotychczas typów 
aktów mowy, ponieważ illokucja dotyczy nadawcy komunikatu, a nie jego od-
biorcy. Komizm jest jednym z efektów perlokucyjnych. „Perlokucja jako odrębna 
charakterystyka pragmatyczna wypowiedzi w teorii aktów mowy definiuje wpływ 
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wypowiedzi na stan psychiczny lub zachowanie adresata jako następstwo aktu 
mowy” [Kiklewicz, 2006, s. 135]. Aleksander Kiklewicz twierdzi, że: 

w badaniach pragmalingwistycznych ten aspekt komunikacji językowej jest prawie nie-
uwzględniany, jako że [jest] uważany raczej za przedmiot socjologii lub psychologii spo-
łecznej. Działalność językowa odbiorcy dłuższy czas opisywana była głównie w aspekcie 
hermeneutycznym w szczególności z punktu widzenia strategii rozumienia tekstu (np. w teo-
rii proceduralnej W. Kintscha, T. van Dijka). W ostatnich czasach staje się ona jednak także 
obiektem pragmalingwistyki, a właśnie jego nowego kierunku – pragmatyki odbiorcy [Ki-
klewicz, 2006, s. 136].

Najwłaściwszym określeniem dla komicznego mini-dialogu byłby genre 
bachtinowski, ponieważ cel komunikacji, tj. wywołanie wesołości, stanowi naj-
ważniejsze kryterium dla wydzielenia tego pojęcia. W uniwersum mowy teksty 
komiczne, począwszy od humorystycznych zdań, np. takich jak przysłowia, 
a skończywszy na bardziej rozbudowanych formach, np. dłuższych dialogach lub 
opisach, stanowią klasę zdarzeń tekstowych mniej lub bardziej komicznych, nie 
jako absolutny komiczny dyskurs4, ale jako potencjalny typ tekstu. Zacytujmy 
Michała Bachtina: dialog jest „najprostszą, klasyczną formą obcowania języko-
wego” [1986, s. 368]. Dowcip dialogowy można określić jako gatunek pośredni 
w odróżnieniu od gatunków prymarnych (prostych) i wtórnych (złożonych), 
wyróżnianych przez M. Bachtina [1986, s. 350–351]. Od przytaczanych przez 
tego autora przykładów gatunków wtórnych, takich jak „powieści, dramaty, studia 
naukowe, większe formy publicystyczne, rodzących się […] w obrębie kultury 
(głównie w formie pisanej), sztuki i nauki, w sferze społecznopolitycznej […]”, 
artystyczno-literackiej [Bachtin, 1986, s. 350], różni się zwięzłością i charak-
terem codziennym, potocznością. Nie jest jednak również typowym gatunkiem 
pierwotnym, ponieważ jako cytat zatraca „swe bezpośrednie odniesienie do 
realnej rzeczywistości oraz do realnych cudzych wypowiedzi” [Bachtin, 1986, 
s. 351]. Jako cytat, często fikcyjny, stanowi formę pośrednią między gatunkiem 
prymarnym a wtórnym. Jego wtórna wartość perlokucyjna (inna niż spowodowa-
nie śmiechu) może ulegać zmianie zależnie od kontekstu. Jest jednak konkretną, 
względnie trwałą pod względem tematycznym, kompozycyjnym i stylistycznym 
formą wypowiedzi posiadającej określoną funkcję [Bachtin, 1986, s. 354]: służy 
wywołaniu wesołości. Stanowi odmianę gatunkową dialogu potocznego lub 
anegdoty, charakteryzując się określoną formą zwieńczenia całości [Bachtin, 
1986, s. 356]. Dowcip dialogowy jest tekstem składającym się z co najmniej 
4 Dyskurs rozumiemy jako „normę kulturową regulującą zachowania społeczne i językowe okre-

ślonej wspólnoty, dzięki której potrafimy porozumiewać się, wchodzić w interakcje z innymi 
oraz wypowiadać się w określony sposób i na dany temat” [Labocha, 2008, s. 184].
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dwóch wypowiedzi i zakłada obecność co najmniej dwóch interlokutorów. Jego 
forma prototypowa to wypowiedź jednego rozmówcy (najczęściej pytanie), po 
której następuje pauza i wypowiedź drugiego uczestnika dialogu (odpowiedź na 
pytanie). W niektórych odmianach dowcipu dialogowego jednego rozmówcę 
zastępuje narrator. Wówczas monolog ze wskazaniem konkretnego interlokutora 
można potraktować jako wariant zerowy dialogu (v. infra).

W wielu przykładach występuje metajęzykowy komentarz precyzujący, 
np. wartość pragmatyczną (funkcję illokucyjną) zdania i/lub narracyjny wstęp 
ważny dla uchwycenia komizmu tekstu. Funkcje pragmatyczne wypowiedzi 
należy określać w dwóch płaszczyznach: wewnątrzdialogowej i dowcipu jako 
całości. Wartości illokucyjne poszczególnych elementów cytatu mogą ulegać 
zmianie, np. w dowcipie: La maman d’Émilie n’est pas contente. – Regarde, 
le lait a débordé, je t’avais pourtant demandé de regarder ta montre. – Mais je 
l’ai fait, il était exactement 8H10 quand le lait a débordé ! (Mama Emilki nie 
jest zadowolona. – Popatrz, mleko wykipiało, a prosiłam cię, żebyś patrzyła na 
zegarek. – Ależ patrzyłam, była dokładnie 8.10 kiedy mleko wykipiało.) można 
wyróżnić opis sytuacji, dyrektywę w funkcji pretensji i akt asertywny w funkcji 
usprawiedliwienia. Najczęściej spotykana forma składa się z opisu sytuacji, 
pytania oraz odpowiedzi. Nicolas demande à un copain – Qu’est-ce que ça veut 
dire : I don’t know ? Et l’autre répond – Je ne sais pas ! (Mikołaj pyta kolegę – Co 
to znaczy: I don’t know ? Na co kolega – Nie wiem!). Czysty dialog, bez elemen-
tów narracji nie jest formą najpopularniejszą (v. infra). Niezmiennym elementem 
tej wymiany zdań jest jedynie jej cel komiczny, chociaż mogą towarzyszyć mu 
inne intencje dające się określić na podstawie analizy kontekstu użycia cytatu, 
np. chęć ośmieszenia interlokutora lub osoby trzeciej.

4. ANAlIZA DOWCIPóW DIAlOgOWYCH 

4.1. nadawca i odbiorca 

4.1.1. Nadawca i odbiorca w dialogu
W korpusie poddanym analizie można wyróżnić rozmówców dialogowych fik-
cyjnych i niefikcyjnych. W drugim typie, przeważającym ilościowo, znajdujemy 
następujące podtypy: np. nauczyciel – uczeń, dorosły – dziecko, dzieci, interlo-
kutorzy egzotyczni (Indianie). Do rozmówców fikcyjnych należą np. zwierzęta 
(kaczki), insekty, części ciała. Prawie jedna trzecia korpusu to dialogi osób 
nienależących do określonej grupy społecznej, np. wiekowej, zawodowej itd.
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4.1.2. Nadawca i odbiorca cytatu
To zazwyczaj osoby dorosłe, odczytujące właściwie wyraz polisemiczny i zdające 
sobie sprawę z faktu, że jego niepoprawna interpretacja jest źródłem komizmu, 
np.: Le futur du verbe „je baille” est? Réponse : „je dors”. (– Czas przyszły/przy-
szłość [słowo polisemiczne] czasownika „ziewam” to…? Odpowiedź:  – Śpię.). 
Potencjalni interlokutorzy dobrze znają język, a także, np. podstawową ter-
minologię gramatyczną. Umieją posługiwać się wypowiedziami nie wprost, 
wykorzystującymi inferencje w celu komicznym. Możliwe jest nacechowanie 
ewaluatywne (negatywne) odbiorcy cytatu albo osoby trzeciej w tych wszystkich 
mini-dialogach, w których jeden z rozmówców okazuje się, np. nieinteligentny 
lub ma inną wadę. W powyższych dowcipach, a także w tych z fikcyjnymi in-
terlokutorami można mówić o nacechowaniu funkcji ekspresywnej i konatywnej 
języka, z punktu widzenia komizmu tych tekstów.

4.2. Kod

Kod mini-dialogów to zazwyczaj język standardowy, nienacechowany, najczęściej 
wspólny, czasami potoczny z leksemami implikującymi wulgaryzmy, np.: C’est la 
fesse gauche qui dit à la fesse droite : „ça sent mauvais dans le couloir !” ([ostatni 
wyraz stanowi grę słowną opartą na skojarzeniu z wulgarnym paronimem cul – 
‘tyłek’] To tak jak jeden pośladek mówi do drugiego: coś śmierdzi na korytarzu.), 
z frazeologizmami albo elementami języka obcego (v. supra), nieraz z formami 
metajęzykowymi (zdanie, podmiot, czas czasownika, (v. supra). Nacechowane 
słownictwo przyjmuje formy języka fikcyjnego, np. z onomatopejami (kwa-
-kwa) albo dziecięcego – zdrobnienia: córeczka, mamusia, powtórzenie formy 
adresatywnej: mamusiu, mamusiu, (v. infra). Tylko w nielicznych przykładach 
zauważono formę deiktyczną odnoszącą się do całego cytatu, której odpowied-
nikiem jest polskie wprowadzenie To tak jak (v. supra). Słownictwo rejestrów 
innych niż standardowy oraz metajęzykowe wyrażenia świadczą o nacechowaniu 
funkcji metajęzykowej w powyższych dowcipach.

4.3. Kontakt

Należy wyróżnić kontakt między interlokutorami dialogowymi – w wielu przy-
kładach zaburzony – oraz kontakt między nadawcą i odbiorcą cytatu, zazwyczaj 
zacieśniony.

W dialogu: J’ai aperçu ta copine l’autre jour, mais elle ne m’a pas vu ! – Je 
sais, elle me l’a dit. (– Któregoś dnia widziałem twoją koleżankę, ale ona nie 
zauważyła mnie! – Wiem, mówiła mi.), odbiorca nie jest świadomy sprawienia 
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przykrości nadawcy albo robi to specjalnie. Obserwujemy tu chęć lub niebezpie-
czeństwo zerwania kontaktu z nadawcą dialogowym. W dowcipach szkolnych 
nieporozumienia między uczniem a nauczycielem również świadczą o niewy-
starczającym kontakcie. W powyższych przykładach funkcja fatyczna cytatu 
i dialogu pozostają w opozycji. Słaby kontakt wewnątrz dialogu kontrastuje 
z obecnością znaczeń inferowanych, z przekazem nie wprost, który – zgodnie 
z jednym z praw pragmatyki językoznawczej – powoduje wzrost łączności psy-
chologicznej, poczucie bliskości interlokutorów, a także życzliwość odbiorcy 
cytatu w stosunku do jego nadawcy. Ten ostatni efekt, szczególnie typowy dla 
wypowiedzi komicznych, żartobliwych, podkreślali już antyczni retorycy greccy. 
Jest on jednak uwarunkowany jeszcze innymi okolicznościami, np. podobnym 
wiekiem, wykształceniem, doświadczeniem życiowym, a przede wszystkim 
porównywalną hierarchią wartości cechującą interlokutorów. Podczas gdy kanał 
mini-dialogów jest zawsze ustny, kanał cytatu okazuje się nierelewantny.

4.4. Kontekst dialogu i cytatu 

Sytuacja, w jakiej ma miejsce dialog, jest zazwyczaj opisana we wstępnej narracji. 
Dowcipy przedstawiają wydarzenia realne lub fikcyjne albo możliwe, chociaż 
niecodzienne. Fikcyjność można uznać za przykład nacechowania funkcji deno-
tacyjnej z punktu widzenia komizmu. Antropomorfizacja zwierząt, insektów lub 
części ciała jest źródłem humoru sama w sobie. Oprócz absurdu nacechowanie 
wynika też z poruszania tematów tabu, jakimi są seksualność lub wydalanie, 
(v. supra). Wśród sytuacji z życia codziennego znajdujemy lekcje w szkole, opis 
relacji między młodymi ludźmi, dobrze znającymi się lub rodzicami a dziećmi, 
a także scenę z życia społeczności Indian (v. infra).

Kontekst cytatu nie jest sprecyzowany ze względu na charakter analizowanego 
korpusu. Nie można wykluczyć tego, że mini-dialog stanowi komiczny komentarz 
dotyczący poprzedniej wypowiedzi, np. jej nieadekwatności, wieloznaczności, 
absurdalności, reakcji słownych charakteryzujących się zaburzonym kontaktem 
psychologicznym. Może też być uwagą odnoszącą się do wypowiedzi lub sytuacji 
komunikacji związanej z tabu, określonym tematem, np. relacji damsko-męskich, 
albo do interlokutora bądź osoby trzeciej: ich ignorancji, naiwności, małomówno-
ści, zachowania mniej lub bardziej celowo niegrzecznego, poniżającego, kłopotów 
z pamięcią, nieumiejętności interpretacji implikacji itd. Na przykład w cytacie: 
C’est deux canards qui sont sur un lac et ils se croisent. Y’en a un qui fait – coin-
coin, et l’autre qui dit – Oh j’allais l ‘dire !!! (To tak jak dwie kaczki, które są 
na jeziorze i spotykają się. Jedna mówi do drugiej: – Kwa-kwa. Na co druga: 
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– Wyjęłaś mi to z ust!) rola kontekstu, choć pozorna, została podkreślona przez 
présentatif „C’est” (‘to tak jak’) występujący tu w funkcji wskaźnika nawiązania 
(lub operatora nawiązania międzywypowiedzeniowego – stosując termin Janiny 
Labochy [2008, s. 174–175]) o charakterze gramatycznym (zaimek anaforyczny 
„Ce”), łączącego opowiadanie dialogowane z wcześniejszą rozmową. Kontekst 
tego cytatu nie jest jasny, chociaż niewykluczone, że dotyczy wypowiedzi po-
zbawionych treści lub ma charakter komentarza deprecjonującego interlokutora 
lub osobę trzecią. Z punktu widzenia formalnego, dowcip jest przykładem na-
cechowania funkcji referencyjnej języka. W innym przypadku, kontekst dialogu 
też został sprecyzowany na początku historii, natomiast kontekst cytatu – nie jest 
określony: Pendant qu’elle se baladait dans la rue, une belle jeune femme se 
rend compte qu’elle est suivie depuis 20 minutes par un aussi beau jeune homme. 
Troublée et après quelques instants de réflexions, elle se retourne et dit au jeune 
homme : Tout de même monsieur, vous n’allez pas me suivre jusque chez moi, au 
numéro 21 de la rue St-Joseph, au 3ème étage chambre 305, la 5ème porte au fond 
à droite après l’ascenseur… (W czasie spaceru, ładna dziewczyna spostrzega, 
że od 20 minut idzie za nią równie ładny chłopak. Zmieszana, po paru chwilach 
namysłu odwraca się do niego i mówi: – No chyba, nie będzie pan tak za mną 
szedł aż do mojego domu na ulicy św. Józefa 21, 3 piętro, mieszkania 305, piąte 
drzwi w głębi po prawej, za windą…). Możliwe, że dowcip stanowi reakcję na 
wypowiedź przekodowaną lub komentarz do pewnych cech interlokutora lub 
osoby trzeciej, związanych z implikowaną charakterystyką nadawcy dialogowe-
go (dziewczyny). To osoba walcząca naiwnie o zachowanie twarzy w sytuacji 
konfliktu reguł narzucanych społecznie, obyczajowo i własnych pragnień.

Innym przykładem kontekstu mogącego odnosić się do cechy interlokutora 
lub osoby trzeciej, jest dowcip wykorzystujący negację implikatury związanej 
z identyfikacją tematu: Moi, quand je bois une tasse de café, je ne peux pas do-
rmir. – Moi c’est le contraire. – Ah bon ? – Oui, quand je dors, je ne peux pas 
boire une tasse de café. (– Ja, kiedy wypiję filiżankę kawy, to nie mogę spać. 
– Ja mam odwrotnie. – Tak? – Tak, kiedy śpię, nie mogę wypić filiżanki kawy.). 
Możliwa, choć niekonieczna, implikowana charakterystyka odbiorcy dowcipu 
lub osoby trzeciej: ktoś, kto pomylił temat z rematem wypowiedzi i czyja reakcja 
słowna była nieadekwatna do poprzedzającego ją kontekstu.

4.5. cytat i dialog jako przekaz 

Komiczny mini-dialog stanowi tekst względnie stały i cytowany. To przekaz 
często niepełny. Mimo że wyrwany z szerszego kontekstu, jednak wystarcza on 
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samemu sobie w tym sensie, że spełnia najważniejszą funkcję, tzn. jest tekstem 
humorystycznym. Dowcip często zaopatrzono wstępem o charakterze narracyj-
nym, a zawsze posiada pointę. Elementy narracji wprowadzają w sytuację, której 
opis jest ważny dla odczytania komizmu. Nacechowanie przekazu polega m.in. na 
jego przekodowaniu (v. supra), albo niedokodowaniu (np. dowcip o kaczkach). Są 
to równocześnie typowe przykłady naruszenia maksymy ilości (o przekraczaniu 
innych maksym v. infra) oraz nacechowania funkcji komunikacyjnej języka. 

W wielu mini-dialogach źródłem komizmu jest niejednoznaczność wypowie-
dzi, gry słowne świadczące o nacechowaniu funkcji poetyckiej, np.: La maitresse 
à Toto: Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps. Toto répond : – Je sais 
qu’il pleut, je sais qu’il fait beau, je sais qu’il neige… (Nauczycielka do Antosia: 
Odmień mi czasownik wiedzieć we wszystkich czasach/pogodach [wyraz polise-
miczny]. Antoś odpowiada: Wiem, że pada deszcz; wiem, że jest piękna pogoda; 
wiem, że pada śnieg.). Kalambury stanowią wystarczający, choć niekonieczny 
warunek zaistnienia komizmu w mini-dialogach.

4.6. implikacje i implikatury

Implikaturę rozumiemy za Stephenem C. Levinsonem [Levinson, 2010] jako 
wnioskowanie odrębne od implikacji. Implikatury konwersacyjne wykraczają 
poza treść semantyczną wypowiedzi. Od implikacji różni je to, że nie są konklu-
zjami znaczeniowymi, ale opierają się zarówno na tym, co zostało powiedziane, 
jak i na konkretnych zasadach dotyczących interakcji słownej, rozumianej jako 
czynność bazująca na zasadzie współpracy. Wnioski wynikające z przestrzegania 
maksym konwersacyjnych Herbert Paul grice nazwał implikaturami uogólniony-
mi. Kiedy zaś mamy do czynienia z przekraczaniem maksym, np. w znaczeniach 
przenośnych, mówi się o wykorzystaniu albo pogwałceniu tych podstawowych 
reguł komunikacji językowej. W paragrafie 4.4. (dowcip o piciu kawy) zacytowa-
no typowy przykład naruszenia implikatury konwersacyjnej. W tych wszystkich 
mini-dialogach, w których nie respektuje się maksym konwersacyjnych (v. infra), 
uaktywnione zostają implikatury odpowiedzialne za właściwą interpretację tekstu, 
przede wszystkim uchwycenie jego komizmu.

Implikacje w dialogach komicznych mają charakter oceniający cechy psycho-
logiczno-poznawcze interlokutora lub osoby trzeciej. Relacje między rozmów-
cami dialogowymi bywają mniej lub bardziej oficjalne – w przeciwieństwie do 
relacji między nadawcą i odbiorcą dowcipu. Opowiadanie kawału sugeruje pewną 
zażyłość i bezpośredniość. W dialogach, np. w kontekście pytania-odpowiedzi 
w szkole, na lekcji, uczeń okazuje się nieprzygotowany, nieobecny mentalnie, 
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nieznający podstawowych wiadomości. W dowcipie będącym rozmową chło-
paka z dziewczyną („Któregoś dnia widziałem twoją koleżankę…,” v. supra), 
rozmówczyni odpowiadająca na pytanie jest niedelikatna, pozbawiona empatii, 
poniża interlokutora dialogowego. Nie respektuje normy społecznej, mówiącej, 
że każdy człowiek jest wartością, której nie należy ignorować [Ossowska, 1970, 
s. 71–75]. W innym dialogu: C’était quoi le prénom d’Alzheimer ? …Tu vois ça 
commence ! (Alzheimer, jak on miał na imię? …Widzisz, zaczyna się!) jedna 
z osób implikuje w swojej wypowiedzi, że rozmówca jest chory, stawiając tego 
ostatniego w sytuacji deprecjonującej go. Przekracza tym samym normę traktującą 
każdego człowieka jako wartość, której nie należy pochopnie i bezpodstawnie 
obniżać [Ossowska, 1970, s. 71–75]. Implikacje dotyczą też tabu, jakim jest sek-
sualność lub wydalanie, oraz skojarzeń słownych z rejestru wulgarnego języka 
francuskiego (v. supra). Znajdujemy też implikowaną alegorycznie charaktery-
stykę psychologiczną dziecka stereotypowo naiwnego, idealizującego otaczający 
go świat: Une maman moustique prévient ses petits : – Ne vous approchez jamais 
des humains, ils essaieront de vous tuer. – C’est faux, maman. Hier, il y en a un 
qui a passé la soirée à m’applaudir ! (Mama komar uprzedza swoje dzieci: – Nie 
zbliżajcie się nigdy do ludzi, będą chcieli was zabić. – Nieprawda, mamusiu. 
Wczoraj jeden pan spędził cały wieczór oklaskując mnie!).

W paru przykładach komizm słowny wynika z kontrastu dwóch implikacji, 
np. w dialogu: Une jeune fille se plaint à son amie : – A tous nos rendez-vous, il 
m’offre des fleurs fanées. – Eh bien, essaye d’arriver à l’heure … (Dziewczyna 
skarży się przyjaciółce: – Na wszystkich naszych randkach daje mi zawsze zwiędłe 
kwiaty. – No to postaraj się przychodzić na czas…) pierwsza implikacja (w drugim 
zdaniu): „chyba mu na mnie nie zależy, a mnie zależy na nim”; druga implikacja 
(w trzecim zdaniu): „twoje zachowanie może świadczyć o tym, że to tobie nie 
zależy na nim”. W następującym dowcipie znajdujemy również opozycje doty-
czące implikacji: Lors d’un mariage, une fillette demande à sa mère : – Maman, 
maman, pourquoi la madame elle est habillé tout en blanc ? – Hé bien, c’est pour 
montrer qu’elle est heureuse, c’est une couleur qui annonce le bonheur, pour 
dire que son amour durera toujours. – Ha, mais pourquoi le monsieur alors il 
est tout en noir ?  (Podczas ślubu, córeczka pyta mamę: – Mamusiu, mamusiu, 
dlaczego ta pani jest cała ubrana na biało? – No, żeby pokazać, że jest szczęśliwa, 
że jej miłość będzie trwała wiecznie, to jest kolor zapowiadający szczęście. – Ale 
dlaczego ten pan jest ubrany na czarno?). Ostatnie pytanie implikuje charakte-
rystykę psychologiczną pana młodego kontrastującą z cechami panny młodej 
(implikacja vs sens wypowiedzi) oraz ze stereotypowym obrazem pana młodego 
jako człowieka szczęśliwego (implikacja vs presupozycja kulturowa). Możliwa 
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jest też implikacja odnosząca się do stereotypu małżeństwa widzianego przez 
mężczyznę jako koniec życia wolnego, bez zobowiązań (implikacja ewaluatywna 
zgodna z presupozycją kulturową). 

4.7. presupozycje

U źródeł komizmu znajdujemy presupozycje zarówno konwersacyjne, jak kon-
wencjonalne, dotyczące albo wypowiedzi dialogowych albo cytatu jako całości. 
Przykładem (negacji) presupozycji konwersacyjnych pierwszego rodzaju może 
być wykluczenie znaczeń z języka standardowego – albo np. prawnego – kon-
kretnego wyrazu polisemicznego i aktywacja sensu odnoszącego się do terminów 
gramatycznych, np.: – Dans la phrase „Le voleur a volé les pommes”, où est le 
sutej ? Réponse : „En prison”. (– W zdaniu „Złodziej ukradł jabłka”, gdzie jest 
podmiot/podejrzany/obwiniony [wyraz polisemiczny]? Odpowiedź: – W wię-
zieniu). W wielu przykładach odnotowuje się komizm wynikający z kontrastu 
sensu wypowiedzi z presupozycją konwencjonalną, kulturową, odnoszącą się 
do danych norm etycznych, (v. supra). Kontrast wypowiedzi z presupozycją 
kulturową obserwujemy też w następującym dowcipie: Trois Indiens fument le 
calumet de la paix dans un tee-pee. Le premier dit : – Ugh ! Et passe le calumet 
à son voisin. Le deuxième fume un peu, réfléchis, puis une demie-heure après 
dit : – Ugh ! et passe le calumet au troisième Indien. Celui-ci fait honneur au calu-
met, réfléchis, puis, une heure après dit : – Ugh ! Ugh ! Sur ce, le premier : – Ah 
non ! N’essaie pas de dévier le sujet ! (Trzej Indianie palą fajkę pokoju w tipi. 
Pierwszy mówi: – Ugh ! i przekazuje fajkę swojemu sąsiadowi. Drugi zaciąga 
się, myśli i po półgodzinie mówi – Ugh !, potem przekazuje fajkę trzeciemu In-
dianinowi. Ten zamyśla się; później, po godzinie mówi – Ugh ! Ugh ! Na co ten 
pierwszy – No, nie! Nie próbuj zmieniać tematu!). Ludzie zazwyczaj rozmawiają, 
gdy mają coś do powiedzenia lub pragną utrzymać lub nawiązać kontakt (tu: za-
przeczenie funkcji komunikacyjnej mowy). W dialogu przyjaciółek o kwiatach, 
zauważa się trzy mechanizmy związane z presupozycjami konwersacyjnymi lub 
konwencjonalnymi. Pierwszy – to kontrast implikacji pierwszej wypowiedzi „on 
kupuje zwiędłe kwiaty” z presupozycją drugiej: „to ty przychodzisz za późno”. 
Drugi – polega na opozycji presupozycji „przychodzę na czas” z zakładaną wiedzą 
kulturową: „trzeba dość długiego czasu, aby kwiaty zwiędły”. Trzeci zaś – to 
hiperbolizacja presupozycji: „trzeba bardzo długiego oczekiwania na kogoś, aby 
świeże kwiaty zwiędły”. 

W dialogach opartych na wieloznaczności leksemów lub wyrażeń, fikcyjności, 
alegoryczności sytuacji, naruszaniu norm kulturowych, presupozycja dowcipu 
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jako całości nacechowana jest w tym sensie, że przyjmuje się, iż odbiorca cytatu 
dzięki swojej wiedzy ogólnokulturowej i językowej jest w stanie zinterpretować 
właściwie mini-dialog, jego fikcyjność, implikacje, niejednoznaczność, nieprze-
strzeganie pewnych norm. 

4.8. naruszanie maksym konwersacyjnych

Wykorzystanie maksym obserwujemy również na dwóch płaszczyznach: wypo-
wiedzi dialogowych i całego dowcipu jako formy cytowanej. W tych wszystkich 
mini-dialogach, których komizm wynika z polisemii leksemów albo wyrażeń, 
naruszana jest maksyma sposobu i równocześnie maksyma relewancji, ponieważ 
wypowiedź (fragment dowcipu) okazuje się nie na temat. Podobnie dowcip jako 
całość stanowi wypowiedź niespójną łamiąc maksymę sposobu. Brak kontekstu 
użycia wszystkich tych form cytowanych czyni niemożliwym określenie, czy 
całe cytaty jako wypowiedzi są na temat, czy nie5. Jest bezsporne, że dowcip 
charakteryzuje się pewną autonomią jako forma cytowana. Poza tym jego funkcja 
komiczna może być wystarczającym powodem do jego pojawienia się w tekście. 
Ta ostatnia cecha różni kawał od np. dialogowych przysłów komicznych zwią-
zanych paradygmatycznie z kontekstem6.

Maksyma jakości naruszana jest szczególnie wyraźnie we wszystkich tych 
dialogach fikcyjnych, w których rozmawiają ze sobą zwierzęta lub części ciała. 
Dotyczy to również dowcipu jako formy cytowanej. W dialogach, np. o kaczkach, 
wszystkie maksymy są naruszane oprócz maksymy grzeczności. Maksyma ilości 
jest nacechowana przez brak informatywności przekazu podkreślony ostatnią 
wypowiedzią interlokutora. Maksyma sposobu – z powodu niejednoznaczności 
onomatopei. Również brak informatywności wypowiedzi narusza maksymę 
relewancji. Dowcip ten stanowi przykład naruszania reguł komunikacyjnych 
(oprócz maksymy relewancji i grzeczności) również przez dialog jako całość. 

W niektórych dialogach traktowanych jako forma cytowana (np. Mama Emilki 
nie jest zadowolona. – Popatrz, mleko wykipiało, a prosiłam cię, żebyś patrzyła 
na zegarek. – Ależ patrzyłam, była dokładnie 8.10 kiedy mleko wykipiało.) mak-
symy jakości i relewancji nie są nacechowane, tzn. cytat nie musi być fikcyjny, 
a wypowiedź może być uwarunkowana kontekstowo lub nie. W dowcipie o po-

5 Nawet gdyby jednak nie były one związane z kontekstem, to i tak spełniają swoją funkcję per-
lokucyjną, tzn. wywołują śmiech. Można jednak wyobrazić sobie konteksty, w których cytaty 
nie byłyby udatne w sensie pragmatyczno-językowym, tzn. nie byłyby komiczne. 

6 Np. Maćku, wstawaj do roboty! – Kiejem chory. Maćku, chodź jeść – A gdzie moja wielka łyż-
ka?; Babko, do roboty! – Nie słyszę. – Babko do jedzenia. – Toć się i zawlokę [Krzyżanowski, 
1969–1978, t. III, s. 49, nr 72]. 
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śladkach, poprzez implikację wulgaryzmu, maksyma grzeczności nacechowana 
jest na poziomie dialogu i całego dowcipu.

Najczęściej naruszana jest maksyma sposobu: wypowiedzi w mini-dialogach 
są niejednoznaczne, nielogiczne, absurdalne, nieinformatywne, oparte na negacji 
presupozycji, kontrastach między poszczególnymi implikacjami, presupozycjami, 
implikacją a presupozycją, implikacją a sensem wypowiedzi oraz presupozycją 
a sensem wypowiedzi.

Rozważając dowcipy jako całość zauważamy, że maksyma ilości nie jest 
respektowana z dwóch powodów. Z jednej strony mini-dialog jako możliwy 
komentarz do sytuacji komunikacyjnej charakteryzuje się przerostem formy ję-
zykowej, z drugiej zaś kondensacja tego tekstu polega na nieobecności ważnych 
elementów znaczeniowych, jedynie inferowanych, a odgrywających zasadniczą 
rolę w jego interpretacji komicznej. 

4.9. problem transakcentacji gatunków mowy

M. Bachtin stwierdza, że „[…] gatunki mowy łatwo poddają się transakcentacji; 
smutne można przemienić w wesołe i dowcipne” [1989, s. 386]. Czytając te słowa 
nie sposób nie zauważyć, że wiele z wyżej przytaczanych dowcipów jest tego 
przykładem. Wszędzie tam, gdzie treść świadczy o naruszeniu normy kulturowej 
bądź o sytuacji negatywnej samej w sobie (np. nieprzygotowanie ucznia do lek-
cji) zachodzi transakcentacja realnego, potocznego mini-dialogu, który w sensie 
pierwotnym nie jest komiczny. Można więc stwierdzić, że ogólnie rzecz biorąc 
negatywizm, którego rolę komizmotwórczą podkreślali wszyscy teoretycy ko-
mizmu (m.in. Jan Stanisław Bystroń [1933]), powinien być łączony z pojęciem 
transakcentacji gatunków mowy, podobnie jak zjawisko humoru w języku. 

Reasumując, określenie statusu dowcipów dialogowych jako wypowiedzi 
cytowanych oraz spojrzenie na tekst komiczny z perspektywy teorii tekstu 
umożliwiły wskazanie pewnych właściwości wypowiedzi komicznych i ich 
miejsca wśród innych form językowych. Komiczny mini-dialog zdefiniowano 
jako bachtinowski gatunek mowy. Przedstawiono go z punktu widzenia danych 
aktów komunikacji językowej. Te ostatnie zbadano jako wypowiedzi dialo-
gowe i formy cytowane rozważane jako całości. Stwierdzono nacechowanie 
wszystkich funkcji mowy z punktu widzenia komizmu badanych dowcipów. 
Scharakteryzowano nadawców i odbiorców, kod, przekaz, kontakt i kontekst 
w dwóch powyższych płaszczyznach. Przyjęcie podwójnej optyki badawczej 
okazało się konieczne także w opisie mechanizmów komizmu, wykorzystującym 
podstawowy aparat pojęciowy pragmatyki językoznawczej. Wewnątrz dialogów 
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wyróżniono konkretne rodzaje implikacji lub presupozycji konwersacyjnych, 
kontrast implikacji, przeciwstawienie implikacji i presupozycji (konwersacyjnych 
lub konwencjonalnych), opozycję presupozycji, hiperbolizację presupozycji oraz 
kontrast implikacji lub presupozycji z sensem wypowiedzi. Wskazano również 
rodzaje naruszanych maksym konwersacyjnych w poszczególnych wypowie-
dziach dialogowych i w dowcipach jako formach cytowanych. Wykorzystywane 
są wszystkie maksymy, nie zawsze naraz w jednym dialogu, choć bywają i takie 
przykłady. Najczęściej nie respektuje się maksymy sposobu i ilości.

Dowcipy dialogowe jako formy cytowane polileksykalne i wielozdaniowe 
stanowią w pewnym sensie autonomiczne jednostki funkcjonalne. Stąd próba 
ich opisu bezkontekstowego. Naszkicowano jedynie przykładowe funkcje per-
lokucyjne, implikacje lub presupozycje cytatu jako całości w hipotetycznych 
kontekstach. Pozostają do zbadania powyższe parametry pragmatyczne tych 
wypowiedzi w konkretnych, dłuższych tekstach, ale jest to temat oddzielnej, 
obszernej pracy. 
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MECHANIZMY KOMIZMU WE FRANCUSKICH DOWCIPACH

Streszczenie

Określeniu statusu dowcipów dialogowych jako wypowiedzi cytowanych oraz spojrzenie na tekst 
komiczny z perspektywy teorii tekstu umożliwiły wskazanie pewnych właściwości wypowiedzi 
komicznych i ich miejsca wśród innych form językowych. Dowcip dialogowy zdefiniowano jako 
bachtinowski genre mowy i przedstawiono z punktu widzenia danych aktów komunikacji językowej. 
Te ostatnie zbadano zarówno jako wypowiedzi dialogowe, jak i formy cytowane, rozważane jako 
całości. Stwierdzono nacechowanie wszystkich funkcji mowy z punktu widzenia komizmu badanych 
dowcipów. Scharakteryzowano nadawców i odbiorców, kod, przekaz, kontakt i kontekst w dwóch 
powyższych płaszczyznach. Przyjęcie podwójnej optyki badawczej okazało się konieczne także 
w opisie mechanizmów komizmu wykorzystującym podstawowy aparat pojęciowy pragmatyki 
językoznawczej. Wewnątrz dialogów wyróżniono: konkretne rodzaje implikacji lub presupozycji 
konwersacyjnych, kontrast implikacji, przeciwstawienie implikacji i presupozycji (konwersacyjnych 
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lub konwencjonalnych), opozycję presupozycji, hiperbolizację presupozycji oraz kontrast impli-
kacji lub presupozycji z sensem wypowiedzi. Wskazano również rodzaje naruszanych maksym 
konwersacyjnych w poszczególnych wypowiedziach dialogowych i w dowcipach jako formach 
cytowanych. Wykorzystywane są wszystkie maksymy, nie zawsze naraz w jednym dialogu, choć 
bywają i takie przykłady. Najczęściej nie respektuje się maksymy sposobu i ilości.

MECHANISMS OF HUMOUR IN FRENCH JOKES

Summary

Determining dialogic jokes as quoted statements as well as looking at a comic text from the text 
theory perspective made it possible to point out certain features of humoristic statements and es-
tablish their position among other linguistic forms. A dialogic joke has been defined as Bakhtin’s 
speech genre and has been described from the point of view of given communicative speech acts. 
The latter have been analyzed as dialogic statements and quoted forms seen as wholes. From the 
point of view of the comic aspect of analyzed jokes all speech functions have been found marked. 
Senders, recipients, code, message, contact and context on the two above mentioned planes have been 
determined. Adopting a double research perspective turned out to be also necessary in describing 
mechanisms of humour using an essential term apparatus of pragmalinguistics. Concrete implica-
tion types or conversational presuppositions, implication contrast, implication and presupposition 
juxtaposition (both conventional and conversational), presupposition opposition, presupposition 
hyperbole, as well as implication or presupposition contrast with utterance meaning all have been 
found in dialogues. What has also been found were types of breaching conversational maxims in 
individual dialogic statements as well as in jokes treated as quoted statements. All maxims are used, 
though not all of them in each dialogue and every time, yet such examples can also be fund. The 
maxims that are breached most frequently are the Maxim of Manner and the Maxim of Quantity.


