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CHANGES IN THE LINGUISTIC FORM OF PRESS HEADLINES

Abstract

The changes in the linguistic form of the headlines are both qualitative and quantitative, and are 
an indicator of the changes in the public sphere and in the media discourse.
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Celem artykułu jest prześledzenie wybranych zmian w językowej formie 
nagłówków prasowych1 na przykładzie „Gazety Wyborczej” wydawanej w latach 
1996–1997, a następnie w latach 2015–2016. Punktem odniesienia są wyniki 
badań Walerego Pisarka nad prasą lat sześćdziesiątych XX wieku [Pisarek, 1967]. 
Materiał badawczy stanowi 48 numerów dziennika (po 12 losowo wybranych 
numerów ze wskazanych czterech roczników). Średnio w jednym numerze było 
około 40 wypowiedzi opatrzonych nagłówkami, co daje korpus liczący blisko 
1900 przykładów2. Jest to korpus niezróżnicowany pod względem gatunkowym, 
gdyż granice między informacją a publicystyką nie są ostre, a ponadto nastą-
piło rozluźnienie związku kształtu i funkcji tytułu z gatunkiem wypowiedzi 
[por. Wojtak, 2004, s. 22, 81; 2010, s. 184; Ostromęcka-Frączak, 2004, s. 113]. 

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, 
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; e-mail: epaluszynska@uni.lodz.pl.

1 Definicję przyjmuję za W. Pisarkiem, który za nagłówek uznaje wydrukowany tytuł (wraz 
z ewentualnymi nadtytułami i podtytułami) wypowiedzi, działu lub rubryki w czasopiśmie 
[Pisarek, 1967, s. 4].

2 Ze względu na ograniczony zakres artykułu ze zgromadzonego materiału wybrane zostały tylko 
przykładowe nagłówki, które proporcjonalnie do liczebności grupy obrazują analizowane typy 
strukturalne. 
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Przedmiotem analizy jest graficznie wyróżniony większą czcionką tytuł główny, 
pominięto nadtytuły i podtytuły. Szczególny nacisk położono na składniową formę 
tych elementów przekazu prasowego. Przyjęto założenie, że ma ona bezpośredni 
związek z funkcją nagłówków, która jest wpisana w specyfikę dyskursu medial-
nego, sieć relacji między nadawcą a odbiorcą o charakterze instytucjonalnym. Ma 
również związek ze zmianami kulturowymi i społecznymi. Na tle zmian pojawia 
się problem, czy przeobraża się status tytułów jako nazw własnych, a jeśli tak, 
to jakie zmiany hierarchii ich funkcji mu towarzyszą. 

Według W. Pisarka: „Tytuły pełnią w procesie komunikowania oprócz wła-
ściwej wszystkim nazwom własnym funkcji oznaczania indywiduów także inną 
funkcję. Z punktu widzenia nazw własnych jako ogólnej kategorii dodatkową; 
z punktu widzenia tytułów jako osobnej subkategorii – podstawową. Funkcja ta to 
informowanie o samym desygnacie, czyli o danym utworze” [Pisarek, 1967, s. 25]. 
Stanisław Gajda zalicza tytuły tekstów do tzw. ideonimów [Gajda, 1985, s. 142], 
czyli nazw własnych obiektów niematerialnych, indywidualnych, niezależnie od 
nakładu i liczby wydań. W teorii tekstu tytuł, a więc i nagłówek, określany jest jako 
pozycja strategiczna, gdyż sytuuje tekst w kontekście i stanowi metatekstową wy-
powiedź o nim [Duszak, 1998, s. 128]. Po uwzględnieniu tekstowej roli nagłówka 
badacze wyróżniają trzy funkcje tytułu: nominatywną, deskryptywną i pragmatycz-
ną [por. Gajda, 1987, s. 83–85; Ostromęcka-Frączak, 2004, s. 113–125]. Funkcja 
nominatywna, czyli identyfikująco-indywidualizująca, wiąże się z onimicznym 
charakterem tytułu, polegającym na nazywaniu indywidualnego tekstu. Funk-
cja deskryptywna, albo inaczej charakteryzująco-informacyjna tytułu, polega 
na przekazaniu informacji o tekście. Mimo mniejszego nasycenia nagłówków 
środkami językowej ekspresji, już w latach siedemdziesiątych zauważono, że 
nagłówek spełnia rolę tzw. etykietki tekstu, niejednokrotnie decydując o tym, 
czy tekst zostanie przeczytany, czy też pominięty [Bereś, 1974, s. 92]. Podsu-
mowując, od nagłówka wymaga się funkcjonalności i integralności z całością 
wypowiedzi. Może więc streszczać najważniejszą informację, określać temat 
artykułu, wskazywać główną okoliczność, nastrój.

Walery Pisarek, badacz prasy lat sześćdziesiątych, wyróżnia następujące 
rodzaje informacji przekazywanych przez nagłówek i egzemplifikuje je przy-
kładami [Pisarek, 1967, s. 25–27]: 

1. Precyzowanie treści utworu:
a) streszczanie najważniejszej wiadomości lub tezy utworu, np. Edward 

Ochab złożył wizytę Antoninowi Nowotnemu; Łazuka w modzie – w grupie ty-
tułów streszczających odbiorca może postawić pytania: „kiedy, dlaczego, jak, 
gdzie i w jakich okolicznościach dzieje się lub działo się to, co stwierdza tytuł?”;
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b) określanie tematu utworu, np. Wybory w Grecji; Wspomnienie o Zofii Nał-
kowskiej – w tej grupie odbiorca może zapytać: „co autor na ten temat twierdzi?”, 
„jakie jest jego stanowisko?”.

2. Uwydatnianie głównej okoliczności, nastroju, gatunku utworu, np. Lenistwo 
ukarane; Takie sobie drobiazgi – tytuły te informują na tyle mało o treści utworu, 
że odbiorca może zadać pytanie: „o czym jest ten utwór?”. 

3. Wskazywanie odbiorcy, np. Do wszystkich mieszkańców Krakowa; Do 
spadkobierców Conrada – tytuł skłania odbiorcę do zadania pytania: „czego 
nadawca od niego chce?”. 

Jeśli chodzi o repertuar rodzajów informacji, jakie według W. Pisarka może 
przekazywać nagłówek, to należy przyznać, że jest on kompletny również w od-
niesieniu do nagłówków lat dziewięćdziesiątych i współczesnych. Można w nich 
odnaleźć wszystkie typy realizacji funkcji informacyjnej zaobserwowane w prasie 
wcześniejszej. Jeśli jednak podejmie się próbę powiązania rodzajów informacji 
ze składniową formą nagłówków, to ujawnią się różnice w repertuarze i różno-
rodności schematów składniowych w poszczególnych grupach. Oprócz tego 
zaobserwować można różnice w jakości leksykalnego wypełnienia schematów 
składniowych. Współcześnie w nagłówkach wykorzystywana jest inna leksyka 
niż kilkadziesiąt lat wcześniej. Wszystko to sprawia, że zmianie ulega również 
hierarchia funkcji nagłówka, jego tekstowy status względem korpusu (zasadnicza 
treść artykułu) oraz korelacja pomiędzy gatunkiem a formą nagłówka. 

W celu stworzenia płaszczyzny porównania zmian w formie nagłówków 
wykorzystuję jako wyjściową (zaprezentowaną powyżej) typologię funkcji 
informacyjnych W. Pisarka. Podlega ona jednak rozbudowaniu tam, gdzie pod-
grupy ulegają rozszerzeniu i modyfikacji lub gdzie pojawiają się nowe formy 
nagłówków.

1. PRECYZOWANIE tREśCI utWORu

1.1. Streszczanie najważniejszej wiadomości lub tezy utworu

1.1.1. Przykłady z prasy z roku 19643

Gałczyński w ZSRR – w 35 000 egz. (K 3); Łazuka w modzie (Prz 1); Na Służewcu 
domy przyszłości (Dś 4) 
3 Walery Pisarek badał dzienniki: „Trybuna Ludu” (skrót: TL), „Życie Warszawy” (ŻW), „Express 

Wieczorny” (EW); tygodniki społeczno-kulturalne: „Polityka” (P), „Kultura” (K), „Życie Li-
terackie” (ŻL); magazyny ilustrowane: „Przekrój” (Prz), „Panorama” (Pa), „Dookoła świata” 
(Dś) [Pisarek, 1967, s. 3]. Przytaczając przykłady z tej monografii, podaję je tak, jak Autor, 
a więc z lokalizacją, ale bez omówienia treści artykułu.
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1.1.2. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 1996–19974

Bili dla Polski (21.04.1997), (Czterej skini odpowiadają przed sądem za pobicie. 
Oskarżeni uważają się za narodowców, którzy „oczyszczają miasto z pijanych 
lumpów”) 
ZUS grozi (5.08.1996), (ZUS grozi dłużnikom konfiskatą paszportów) 

1.1.3. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 2015–20165

Przepisy duszą Polskę (7.04.2015), (Przepisy nie blokują sprzedaży gatunków 
węgla, które podczas spalania wydzielają trujące substancje) 
Zamach PIS na polską ziemię (11.02.2016), (Agencja Nieruchomości Rolnej 
będzie mogła ingerować w obrót ziemią) 

W pierwszej grupie najstarszych nagłówków zwraca uwagę duży udział wy-
razów niezależnych od autora, takich jak nazwy własne, terminy specjalistyczne 
(Gałczyński, ZSRR, Łazuka, egzemplarz). Ich pojawienie się w tekście uzasadnia 
temat przekazu. Nagłówki mają postać wypowiedzeń niezdaniowych, a miano-
wicie zawiadomień mianownikowych. Jako nagłówki streszczające są typowe 
dla wiadomości, a nie publicystyki, ze względu na obiektywność, rzeczowość 
i konkretność. Na ich podstawie można postawić pytania precyzujące, np. „Co 
robi Gałczyński w ZSRR?”, „Dlaczego Łazuka jest w modzie”?”, „Kiedy na 
Służewcu będą domy przyszłości?”. W drugiej i trzeciej grupie, obok wyrazów 
niezależnych od autora, zwraca uwagę przede wszystkim dobór leksyki nazywa-
jącej negatywne zjawiska, wartościującej, np. bić, dusić, grozić, zamach. Leksyka 
tego typu pojawia się w nagłówkach wiadomości, które nie są wolne od oceny 
i komentarza wartościującego relacjonowane zdarzenie. Streszczający charakter 
nagłówka potwierdza możliwość postawienia na jego podstawie pytań: „Kto bił 
dla Polski?”, „Komu i czym grozi ZUS?”, „Jakie przepisy duszą Polskę?”, „Jak 
odbywa się zamach na polską ziemię?”. Pod względem składniowym nagłówki 
przyjmują zarówno postać zdań, jak i wypowiedzeń niezdaniowych.

1.2. Określanie tematu utworu

1.2.1. Przykłady z prasy z roku 1964
Zupa z pieczarek (EW 4), Program gospodarczy Goldwatera (TL 3), Nieznany 
dziennik Iwana Turgieniewa (ŻL 3)

4 Przykłady są lokalizowane przez podanie w nawiasach okrągłych daty wydania dziennika; po 
przecinku podano krótkie omówienie treści artykułu, które uzasadnia kształt nagłówka. 

5 Przykłady pochodzą z wydań elektronicznych „Gazety Wyborczej”. Są lokalizowane przez 
podanie daty ukazania się numeru, z którego pochodzi nagłówek.
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1.2.2. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 1996–1997
Dzieci na sprzedaż (8.11.1997), (Odkryto międzynarodową siatkę handlarzy 
żywym towarem, która sprzedawała dzieci z Azji) 
Telewizja przyjazna politykom (7.01.1997), (Prezes TVP zakazał zapraszania 
publicystów, którzy wyrażają się negatywnie o politykach)

1.2.3. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 2015–2016
Śmieciowi listonosze (9.04.2015), (Przetarg wygrała prywatna spółka pocztowa, 
która zatrudnia listonoszy na umowach śmieciowych) 
Zmagania w Mińsku (12.02.2015), (Druga runda rokowań co do rozejmu w Don-
basie)

Nagłówki określające temat utworu często przybierają formę wypowiedzeń 
niezdaniowych. Podobnie jak w pierwszej podgrupie, nagłówki ostatniego 
dwudziestolecia rzadko cechuje ton neutralny, nawet jako tytuły wiadomości. 
Precyzowanie treści utworu w formie streszczania lub podawania tematu często 
polega na stosowaniu leksyki nacechowanej ekspresywnie.

2.a. uwydatnianie głównej okoliczności, nastroju, gatunku utworu

2.a.1. Przykłady z prasy z roku 1964
Skarby przy drogach (TL 5), Jednooka wolność (ŻW 3), Mekka cudzoziemców 
(Pa 4)

2.a.2. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 1996–1997
Podręczniki nie świerszczyki (19.09.1997), (Dyskusja o podręcznikach do wy-
chowania seksualnego) 
Budżetówce mniej więcej (28.08.1996), (Negocjacje podwyżek dla sfery budże-
towej) 
Centrum na nowo (4.06.1996), (Mimo sprzeciwów wznowiono budowę centrum 
handlowego w Oświęcimiu)

2.a.3. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 2015–2016
Koń a sprawa polska (27.02.2015) (Zwolnienie dyrektorów najlepszych polskich 
stadnin) 
Ruskie lepszego sortu (27.02.2015), (Artykuł o jakości pierogów ruskich)
Odbić Kasprowy (4.02.2016), (Rząd chce unieważnić sprzedaż obcemu kapitałowi 
gruntów na Kasprowym Wierchu)
Prowokatura (12.01.2016), (Minister Ziobro prokuratorem generalnym) 
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Grupa druga w typologii W. Pisarka, ze względu na ekspresywno-impresywny 
charakter nagłówków, została wskazana przez autora jako typowa dla wypowiedzi 
artystycznych, publicystycznych komentarzy. O ile prawidłowość ta sprawdza 
się w prasie lat sześćdziesiątych XX wieku, o tyle w ostatnim dwudziestoleciu 
można zaobserwować prawdziwą ekspansję nagłówków ekspresywnych we 
wszystkich przekazach prasowych [Pałuszyńska, 2006].

Zjawisko, które badacz wcześniejszych nagłówków nazwał ostrożnie uwydat-
nianiem, współcześnie przybiera coraz częściej formę jawnego wyrażania ocen, 
emocji i wolicji. Nadawca wyraża swoje zdanie jako autor przekazu lub posługuje 
się cytatem, przytoczeniem cudzej mowy. Jako zupełnie nowy rodzaj pojawiają 
się w nagłówkach wypowiedzi będące odpowiedzią na pytanie oraz dialogi. 
Nowe formy nagłówka pozwalają rozszerzyć grupę drugą o kolejne podgrupy:

2.b. uwydatnienie treści artykułu przez przytoczenie cudzej mowy6

2.b.1. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 1996–1997
Trafiło na Grażynę W (24.09.1996), (Lekarka odmówiła pomocy Grażynie 
W. i wskutek tego chora zmarła. Dyrektor szpitala, broniąc lekarki stwierdził: 
„Lekarze decydują o wysłaniu karetki pogotowia jedynie wtedy, gdy pomoc jest 
niezbędna. Każda decyzja to ryzyko. Tym razem trafiło na Grażynę W.”) 
Ze szczególną delikatnością (30.01.1996), (Nikt nie zainteresował się trojgiem 
braci, którzy przez pięć lat nie chodzili do szkoły. Kurator pytany o powód niein-
gerencji stwierdził: „Do nieletniego podchodzimy ze szczególną delikatnością”)
Bankierzy pozostają z szacunkiem (3.12.1996), (Spadkobiercy próbują bezsku-
tecznie wydostać pieniądze złożone przed wojną w bankach szwajcarskich. Na 
liczne pisma otrzymują podobną, uprzejmą odpowiedź odmowną, zakończoną 
formułką: „Bankierzy pozostają z szacunkiem”) 

2.b.2. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 2015–2016
Kijów: to z Rosją walczymy (28.01.2015), (Władze Ukrainy tłumaczą charakter 
konfliktu zbrojnego) 
To nie nasz Papież (19.09.2015), (W polskim Kościele niektórzy hierarchowie 
odwracają się od papieża Franciszka) 

6 W tej podgrupie brak jest przykładów nagłówków z roku 1964. Niektóre nagłówki to rzeczywiste 
cytaty z podanych w artykule wypowiedzi bohaterów, inne zawierają przytoczenia prawdopo-
dobne, możliwe, ale sformułowane przez dziennikarza.
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2.c. uwydatnienie treści artykułu przez nadanie mu formy repliki dialogowej

2.c.1. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 1996–1997
Chemia? Nie, dziękuję (12.08.1996), (Ciech nie chce stworzyć holdingu z Che-
mią Polską)
Ruch? Chyba dziękujemy (11.04.1997), (Koncern Hachette nie weźmie udziału 
w nowym przetargu na sprzedaż Ruchu)
Bessa? Bierzemy farby (19.12.1997), (Dzięki bessie na warszawskiej giełdzie 
szwedzki koncern Alco-Beckers tanio skupi akcje Polifarbu Dębica) 
Hiundai? Zgoda (16.10.1997), (Minister zezwolił na bezcłowy import części do 
montażu samochodów Hyundai)
Jan Paweł II: Widzew?… Nie słyszałem (11.12.1997), (Papież przyjął M. Citkę, 
chociaż twierdził, że nie słyszał nigdy o klubie sportowym Widzew)
PSL jako partner – wykluczone (25.09.1997), (UW wyklucza PSL jako partnera)

2.c.2. Przykłady z Gazety Wyborczej z lat 2015–2016
Koniec egzaminu szóstoklasisty. Co zamiast? (24.03.2016), (Zniesienie egzaminu, 
plany zastąpienia go testem kompetencji)
Ekspansja zagraniczna polskich firm? Słaby złoty nie pomaga (18.02.2016), 
(Zagraniczne przejęcia kosztują polskie firmy drożej z powodu słabej złotówki)
Bank się pomylił? Niech płaci! (25.02.2016), (Kary dla banków za błędne dane 
w Biurze Informacji Kredytowej)

Bohater artykułu powtarza fragment wypowiedzi współrozmówcy, która 
nie została przytoczona, ale można się jej domyślać. Przytoczenie zachowuje 
intencję pytania bądź ją zyskuje i dodatkowo pojawia się emocjonalny odcień 
zaciekawienia, zdziwienia lub niedowierzania. Dla przykładu, w nagłówku Ruch? 
Chyba dziękujemy wypowiedź poprzedzająca mogłaby przyjąć takie formy: „Czy 
weźmiecie udział w nowym przetargu na sprzedaż Ruchu?” lub „Informuję, że 
odbędzie się przetarg na sprzedaż Ruchu”. Najczęściej fragment powtarzany 
należy do rematu poprzedzającego go hipotetycznego zdania, czyli stanowi 
nową informację wniesioną przez poprzedniego interlokutora. Nadawca chętnie 
stylizuje nagłówki na potoczność, np. skomplikowane pertraktacje odzwierciedla 
lakoniczna odmowa, która przypomina odmowę człowieka częstowanego kawą 
lub papierosem (Chemia? Nie, dziękuję, Papierosa? Nie, dziękuję). Niezwykła 
lakoniczność nagłówków może doprowadzić do ich niezrozumiałości, np. Hiun-
dai? Zgoda.
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2.d. uwydatnienie treści artykułu przez nadanie mu formy mikrodialogu

2.d.1. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 1996–1997
Pomożecie? Zobaczymy (7.03.1997), (Stocznia Szczecińska odniosła się 

z dystansem do apelu W. Cimoszewicza o pomoc Stoczni Gdańskiej) 
Premier: Zrobiliśmy wiele. Sejm: Wiele? Prawie nic! (18.07.1997), (Pre-

mier bronił się przed zarzutami, że rząd nie był dostatecznie skuteczny podczas 
powodzi)

Rośnie? Rośnie (5.01.1996), (Rosną ceny akcji na giełdzie)
Rozmawiamy? Wychodzimy! (22.03.1997), (Wojewoda gdański przyjął dele-

gację protestujących stoczniowców, ale ze spotkania nic nie wyniknęło)
Żyrujecie? Żyrujemy (26.06.1997), (Pracodawcy będą mogli poręczać pra-

cownikom kredyty)

2.d.2. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 2015–2016
Who are you? Polak mały (5.06.2015) (Pięciolatki uczą się języków obcych 
w szkole)
Ile podatku od handlu zapłacą teraz sklepy? Mniej (27.02.2015), (Obniżenie 
podatku)
Jaka śliczna foczka szara… Błąd! Teraz to szarytka morska (4.03.2016), (Zmia-
ny nomenklatury zoologicznej w nowym atlasie „Polskie nazewnictwo ssaków 
świata”)

Przytoczenie prawdziwych lub fikcyjnych, ale prawdopodobnych wypowie-
dzi bohaterów, jest doskonałym sposobem na zwielokrotnienie głosów przekazu 
prasowego. Nadawca ukrywa się za różnymi postaciami, jak reżyser, który mówi 
głosem aktorów. Jest to również forma pozornej obiektywizacji nagłówka, gdyż 
jego twórca oddaje głos bohaterom opisywanych zdarzeń. Odpowiedzi na py-
tanie i dialogi są nową i nietypową formą nagłówka. Walery Pisarek w swojej 
monografii w ogóle nie rejestruje tego typu dialogizowanych form. Główną zaletą 
takiej formy nagłówków jest to, że oddają dziejącą się akcję. Czytelnik staje się 
świadkiem wydarzeń, które jak gdyby „zachodzą na jego oczach”. Wydaje się, 
że w ten sposób prasa stara się przezwyciężyć ograniczenia, jakie narzuca jej 
środek przekazu, czyli słowo pisane, i usiłuje zbliżyć się do takich mediów jak 
radio i telewizja, które mają znacznie bogatszą gamę środków wyrazu. 

Trzecia grupa wyodrębniona przez W. Pisarka ze względu na wartość infor-
macyjną to ta, w której nagłówki mają wskazywać odbiorcę. Obecnie zmiany 
w obrębie tej grupy polegają na poszerzeniu repertuaru i liczebności środków, 
które nie tylko wskazują odbiorcę, ale kreują wspólnotę z odbiorcą, umożliwiają 
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bezpośredni zwrot do niego, apel, prośbę, ostrzeżenie, upomnienie. Podobnie jak 
w poprzedniej grupie, prasa stara się w ten sposób przezwyciężyć ograniczenia 
wynikające z kodu pisanego. Próbuje zwiększyć interakcyjność komunikacji 
wszystkimi możliwymi środkami gramatycznymi, takimi jak kategoria przy-
padka, trybu, osoby.

3. Wskazywanie odbiorcy

3.1. Przykłady z prasy z roku 1964
Do polskich artystów-plastyków (K 2), Szanowna Redakcjo! (Pa 5), Żegnaj (K 5), 
Porozmawiajmy (EW 6), Żyjmy niewygodniej (ŻL 1), Czy rzeczywiście dmuchamy 
na zimne (Dś 6), Budujemy fabrykę dla Tanganiki (ŻW 1) 

W tytułach prasowych ostatniego dwudziestolecia zamiast nagłówków 
o schemacie: Do + odbiorca komunikatu, które ewokują sztywny styl urzędowy, 
pojawia się więcej zwrotów do odbiorcy w formie wołacza. W celu nawiązania 
kontaktu z odbiorcą wykorzystane zostają czasowniki w trybie rozkazującym 
i odpowiednie kategorie osoby w trybie oznajmującym (2 os. l. poj. i l. mn. oraz 
1 os. l. mn).

3.2. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 1996–1997
Policjo, upilnuj się (24.09.1996), (Powstanie nowy zespół do walki z korupcją 
w policji)
Sroga zimo, zlituj się (15.03.1996), (Przeciągająca się zima opóźnia rozpoczęcie 
sezonu piłkarskiego)
Zbrodniarzu, nie bój się IFOR (18.12.1996), (Sztab IFOR nie zareagował na 
pojawienie się R. Karadżicia)
Zwiń mi pan auto (17.11.1997), (Pomoc drogowa dostarczyła auto złodziejom) 
Donoście na klientów (27.06.1996), (Urzędy skarbowe poprosiły właścicie-
li sklepów, aby informowali je o klientach, którzy zrobili zakupy za ponad 
10 tys. złotych) 
Naprawcie zło (8.04.1997), (Kongres Ukraińców żąda zadośćuczynienia dla 
150 tys. wysiedlonych rodaków) 
Pomóżcie, nie mamy co jeść (4.02.1997), (Komuniści północnokoreańscy przy-
znali się po raz pierwszy, że nie są w stanie wyżywić ludności) 
Porzucisz dziecko – prawo cię chroni (19.12.1996), (Prawo w Polsce chroni 
wyrodnych rodziców) 
Wszyscy jesteście złodziejami (6.02.1997), (Protesty na ulicach Tirany przeciwko 
rządowi) 
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Jeśli już głosujemy, to rodzinnie (25.09.1997), (Według badań CBOS w większości 
domów cała rodzina głosowała na tę samą partię) 
I tak pomnik rozbierzemy (7.08.1997), (Mimo interwencji MSZ władze Torunia 
nie wstrzymały rozbiórki pomnika wdzięczności Armii Czerwonej) 

3.3. Przykłady z „Gazety Wyborczej” z lat 2015–2016
Tu zarabiasz, tu płać (30.12.2015), (Trudniej będzie uniknąć podatku) 
Programuj, pierwszaku (31.07.2015), (Szkoła powinna uczyć programowania)
Syryjczycy stop (30.11. 2015), (Unia Europejska prosi Turcję o zatrzymanie 
Syryjczyków) 
Dzięki, Lechu. A co, jeśli się okaże, że to nie fałszywki? (23.02.2016), (Dyskusje 
na temat dokumentów SB dotyczących L. Wałęsy)
Europo, przemyśl Rosję na nowo (23.02.2015), (Państwa Europy Zachodniej 
powinny przemyśleć politykę wobec Rosji)
Weź paragon na auto (17.02.2015), (Loteria paragonowa ma zachęcić klientów 
do żądania ich wydania)
Chodźcie z nami (11.12.2015), (Zapowiedź wiecu przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym w obronie demokracji) 
Nie dajcie się zastraszyć! (18.03.2015), (Apel Ukraińców do Polski i Europy 
w konfrontacji z Rosją) 
Susza nas nie złamie (13.08.2015), (Zgubne następstwa suszy) 
Wszyscy płacimy za śmieciówki (20.07.2015), (Umowy śmieciowe nie są dobre 
dla rozwoju gospodarki)
Jesteśmy z in vitro. Nie mamy bruzdy (18.07.2015), (Stygmatyzacja dzieci uro-
dzonych z procedury in vitro) 
Imigrantów z Afryki nie lubimy (2.06.2015), (Niechęć wobec czarnoskórych 
imigrantów) 
My, Polacy, lekomani (4.03.2015), (Polacy konsumują duże ilości leków) 

W prasie lat sześćdziesiątych grupa nagłówków z sygnałami skierowania do 
odbiorcy jest po pierwsze mało zróżnicowana, po drugie – mało liczna. Prasa, tak 
jak wszystkie media, z założenia jest przeznaczona dla odbiorcy. Przeznaczenie 
to jest wpisane w każdy przekaz z osobna i w cały dyskurs. Każdy z nagłówków 
można by umieścić w ramie modalnej: „Chcę, żebyś wiedział, że X”. Tak więc 
zwrot do odbiorcy stanowi duplikację, naddatek, którego funkcją jest zmniejszenie 
dystansu, jeszcze większe zbliżenie z odbiorcą, podjęcie z nim gry. Nagłówki, 
które są skierowane do wybranej grupy odbiorców szczególnie zainteresowanych 
daną tematyką, pełnią funkcję perswazyjną. Nagłówki cytaty i quasi-cytaty są 
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elementem gry z odbiorcą, który w pierwszym zetknięciu odnosi nagłówek 
z czasownikiem w drugiej osobie do siebie. Zweryfikować odbiór może dopiero 
po lekturze artykułu (np. Wszyscy jesteście złodziejami). Jeśli chodzi o relację 
nadawcy medialnego do cytatu, to może on utożsamić się z bohaterem jako 
porte-parole i mówić jego głosem (np. Syryjczycy stop). Postawą przeciwną do 
identyfikacji jest krytyczne, ironiczne dystansowanie się do przytoczonych słów 
(np. Zwiń mi pan auto). 

Zmiana w formie nagłówków lat dziewięćdziesiątych w porównaniu z na-
główkami z lat sześćdziesiątych XX wieku miała charakter jakościowy: powstały 
nowe schematy składniowe nagłówka, doszło do zmiany hierarchii funkcji, 
nastąpiło zwielokrotnienie głosów i perspektyw nadawczych, udramatyzowanie 
sytuacji komunikacyjnej na skutek wzbogacenia form zwrotu do odbiorcy. Porów-
nanie nagłówków z lat 1996–1997 i 2015–2016 wskazuje, że wprowadzone do 
prasy nowe schematy składniowe nagłówków są nadal chętnie wykorzystywane 
przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej”. Widoczne jest zjawisko gry z odbiorcą 
o sens, dzięki figuratywności języka i konstrukcyjności stylu nagłówków. Status 
tytułów, w tym nagłówków, jako nazw własnych zmienił się pod wpływem prze-
obrażeń sfery komunikowania publicznego i zmiany roli mediów w porównaniu 
do roli mediów lat sześćdziesiątych. Znamienne są procesy komercjalizacji prasy 
na skutek konkurencji na rynku mediów, co nasila tabloidyzację przekazu. Środo-
wisko wydawców, dostosowując się do praw wolnego rynku, postawiło na rozwój 
różnych strategii przekazu treści, w tym na wzbogacenie repertuaru środków języ-
kowo-stylistycznych [por. Smereczniak, 2001, s. 163]. W rywalizacji o odbiorcę 
funkcja informacyjna przekazów, a zwłaszcza ich nagłówków, ustępuje funkcji 
ekspresywnej, która wzmacnia ich perswazyjność. Badania przeprowadzone przez 
W. Pisarka wskazywały na statystycznie potwierdzone tendencje do specjalizacji 
językowej formy nagłówków w zależności od gatunku stylistycznego wypowie-
dzi. Badacz twierdził, że tytuły wiadomości prasowych streszczają wypowiedź 
i brak w nich wyrazów nacechowanych. Tytuły wypowiedzi publicystycznych 
częściej miały wyrażać jakiś jej aspekt, myśl przewodnią, nastrój, nie stroniąc 
od wyrazów nacechowanych [Pisarek, 1967, s. 108]. Obserwacje nagłówków 
lat dziewięćdziesiątych [Pałuszyńska, 1996] wskazują na częste występowanie 
wyrazów nacechowanych emocjonalnie w nagłówkach informacyjnych, a więc 
brak respektowania sygnałów przynależności gatunkowej form prasowych.
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ZMIANy W JĘZyKOWEJ FORMIE NAGŁÓWKÓW PRASOWyCH

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie zmian w formie nagłówków w czasie ostatniego półwiecza. Materiał 
badawczy pochodzi z „Gazety Wyborczej” wydawanej w latach 1996–1997, a następnie w latach 
2015–2016. Punktem odniesienia (porównania) są wyniki badań nad prasą lat sześćdziesiątych. 
Autorka koncentruje się szczególnie na wartości informacyjnej nagłówków i ich postaci składnio-
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wej. Analizuje nagłówki ze względu na rodzaj przekazywanej informacji w trzech przedziałach 
czasowych. Pod uwagę bierze: precyzowanie treści utworu (streszczanie najważniejszej wiadomości 
lub tezy utworu, określanie tematu utworu), uwydatnianie głównej okoliczności, wskazywanie 
odbiorcy. Badania wykazały, że w nagłówkach ostatnich dwudziestu lat powstały nowe schematy 
składniowe, np. schemat nagłówka w postaci replik dialogowych, a istniejące schematy zostały 
rozbudowane. Dotyczy to zwłaszcza grupy informacyjnej „wskazanie odbiorcy”. Stosowane 
w nagłówkach kategorie gramatyczne służą zaktywizowaniu odbiorcy, co zwiększa interakcyj-
ność przekazu. Cytaty wprowadzają różnorodność głosów i perspektyw, co kreuje nowe sytuacje 
komunikacyjne. Zmiany w językowej formie nagłówków mają charakter jakościowy i ilościowy. 
Są przejawem zmian w sferze publicznej i dyskursie medialnym. 

CHANGES IN THE LINGUISTIC FORM OF PRESS HEADLINES

Summary

The aim of the article is to present the changes in the form of headlines over the past 50 years. The 
research material has been obtained from Gazeta Wyborcza (in 1996–1997 and 2015–2016). It is 
compared to the research on press conducted in the 1960s. The author of the article concentrates 
especially on the informational value and the syntactic structure of the press headlines. She analyzes 
the headlines with regard to the information included, in the three time intervals. She takes it into 
consideration how the headlines specify the content of the article (whether they summarize the most 
important information or thesis or define its topic), how they highlight the main circumstance, how 
they designate the addressee of the text. The research has shown that among the headlines used 
during the past 20 years, there emerged new syntactic schemes, e.g. that of the dialogical response, 
and that the existing schemes have been expanded. This concerns especially the headlines which 
designate the addressee of the text. The grammatical categories used in the headlines serve mainly 
to activate the readers, which leads to a greater attractiveness of the text. Quotations introduce the 
variety of voices and perspectives, which creates new communicative situations. The changes in 
the linguistic form of the headlines are both qualitative and quantitative, and are an indicator of 
the changes in the public sphere and in the media discourse.


