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Wstęp

Nic nie interesuje ludzi w tym stopniu, co inni ludzie. 
Inni ludzie, to, jak postępują, co ich spotkało, jak my‑
ślą, jak walczą, cieszą się, pracują, cierpią, kochają i nie‑
nawidzą – to jednocześnie nieśmiertelny temat plotek 
sąsiedzkich i największej literatury.

W. Pisarek:  Nowa retoryka dziennikarska

W kulturze mocno determinowanej przez media, w szczególności 
przez internet, pod wpływem którego powstały „historycznie nowe 
sposoby myślenia, czucia i działania w społeczeństwie” (Filiciak et al. 
2010: 6), „istotną kategorią poznawczą staje się Ja” (Kita 2010: 93), gdzie 
za każdym wytworem musi stać jednostka, która ma prawo „do bycia 
sobą, stwarzania siebie, autoekspresji” (Kita 2010: 93), posiadająca od‑
powiedni wizerunek/e ‑wizerunek. Współcześnie więc uwaga mocno zo‑
stała skupiona na nadawcy komunikatu, który niejednokrotnie staje się 
celebrytą/cewebrytą czy też autorytetem dla odbiorców. Dziś przypisuje 
się nadawcy szczególną rangę i moc sprawczą, gdyż może on kreować 
postawy, promować produkty/usługi, stwarzać potrzeby, wywoływać 
emocje czy pozyskiwać odbiorców/fanów/konsumentów, a to z kolei 
niejednokrotnie przekłada się na zysk wielu innych, ściśle związanych 
z nim marek. W niektórych gatunkach, takich jak blog/vlog to sam autor 
stanowi o szczególnej jego jakości. Internet, jak żadne inne medium, 
zatarł granicę między nadawcą a  odbiorcą, między kreacją medialną 
a  rzeczywistością i wytworzył złudzenie partnerstwa, równorzędności. 
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Aldona Skudrzyk zauważa, że interakcyjność (interaktywność) jest do‑
minującą współcześnie postawą komunikacyjną, którą eksponuje układ 
relacji między nadawcą i odbiorcą komunikatu. Została przewartościo‑
wana rola odbiorcy, „z pozycji dekodującego gotowy tekst przechodzi 
on na pozycję współtwórcy przekazu, współdziałającego aktywnie 
w  kształtowaniu jego ostatecznego sensu (jak w  rozmowie bezpośred‑
niej)” (Skudrzyk 2019: 267). Jednak należy mocno podkreślić, że mimo 
wymienności ról między uczestnikami danego aktu komunikacyjnego 
nie każdy odbiorca staje się popularnym, opiniotwórczym, atrakcyjnym 
nadawcą, który zyskuje imponującą „klikalność” w sieci. Influencerzy, 
osobowości internetowe to współczesne wytwory nowych mediów, 
które z niebywałą łatwością budują z  odbiorcami relacje partnerskie, 
familiarne, coraz odważniej wkraczając w sferę prywatną. Do realizacji 
własnych, komercyjnych celów stosują techniki grupotwórcze, dzięki 
którym jednoczą daną zbiorowość oraz nobilitują jej członków, zyskując 
w ten sposób grono followersów. Wśród kierowanych do odbiorców 
przekazów nie brak więc takich wzbogaconych o modne w  ostatnich 
latach imperatywy: Jeśli wam się podobało, jeśli pomogłem/pomogłam, to 
piszcie w komentarzach, klikajcie, hasztagujcie, oznaczajcie mnie i mój 
kanał, subskrybujcie itd. Nasuwają się więc pytania o  to, jaka jest dziś 
rola partnera w komunikacji i do czego współcześni uczestnicy komuni‑
kacji są sobie nawzajem potrzebni?

Tytułowe zestawienie partnerstwa z komunikacją stanowi więc połą‑
czenie przewrotne, pleonastyczne, w istotny sposób obnażające jednak 
kondycję współczesnych aktów mownych. Wyeksponowany przez nas 
komponent współuczestniczenia jest bowiem próbą zwrócenia uwagi 
na rzeczywisty przebieg zwykłej rozmowy czy dyskusji w świecie wy‑
raźnie skoncentrowanym na jednostce. Komunikacja nie zawsze jest 
przecież działaniem zmierzającym do porozumienia stron, czego do‑
wodów dostarcza nie tylko rzeczywistość osadzona w codzienności, lecz 
także wszelkie kontakty o charakterze zapośredniczonym. Spotkanie 
z  Drugim dalekie jest więc od modelowego wzorca. Nierzadko mamy 
do czynienia ze zderzeniem dwóch odmiennych punktów widzenia, 
co w  konsekwencji prowadzi do negocjowania znaczeń, uzgadniania 
kwestii spornych. Bez względu na rodzaj wykorzystywanego medium 
w  procesie komunikacyjnym zachodzi potrzeba uwypuklenia partner‑
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stwa, tym samym wskazując na wszelkie aberracje, do jakich dochodzi 
między uczestnikami poszczególnych zdarzeń.

Położony tym razem1 nacisk na partnera w rozmowie to nie tylko 
wyraźne odejście od egocentrycznego świata JA (nadawcy) w stronę 
budowania dobrych praktyk komunikacyjnych, lecz także próba zro‑
zumienia odbiorcy i docenienia jego wkładu w przebieg pojedynczej 
rozmowy. Rola, jaką odgrywa  TY (odbiorca), często jest marginalizo‑
wana, przyjmuje bowiem nierzadko formę narzędzia niezbędnego temu, 
kto mówi, do zaspokajania sobie wiadomych celów komunikacyjnych. 
Powszechnie panujące przekonanie o konieczności wyrażania siebie, dą‑
żenie do odkrywania własnych potrzeb kosztem pozostałych członków 
aktów mownych, stały się zagrożeniem dla komunikacji, która w swojej 
naturze zakłada równe traktowanie uczestników danego spotkania. 
Silne przeświadczenie, że to, co mówi JA, jest kluczowe i wiele wnoszące 
do sprawy, z pewnością utrudnia wydobycie głosu Drugiego, zrozu‑
mienie czasem odmiennego światopoglądu. Taka sytuacja wymusza na 
interlokutorach nieustanne otwieranie się na gatunki mowy, u podstaw 
których leży rozmowa – ze swojej natury otwarta na porozumienie. 
W zależności jednak od przebiegu konkretnego spotkania wspomniane 
struktury gatunkowe przebiegają w zupełnie inny sposób, tym samym 
realizując odmienne cele komunikacyjne. Mowa tu o pogawędce, plotce, 
dyskusji, sporze, kłótni czy intrydze – gatunkach w znacznym stopniu 
skupionych na nadawcy, w którego postawie można dopatrywać się 
niezwykle popularnej strategii skierowanej na osobę własną. Nie bez 
znaczenia pozostają także kluczowe, choć niezwykle rozmyte w  dzi‑
siejszym dyskursie publicznym, pojęcia tolerancji czy szacunku. Za 
sprawą swoistej mody wyrazowej zyskują bowiem drugie życie, stając 
się zaledwie odblaskami swoich pierwotnych znaczeń. Wykorzystywane 
jako sztandary w walce z Drugim tracą na wartości, niosąc znamiona 
ideologii.

* * *

1 Zapoczątkowany przez nas cykl poświęcony szeroko rozumianej autopromocji, 
autoprezentacji i wizerunkowi w wyraźny sposób ukazuje górowanie JA (nadawcy) nad 
TY (odbiorcą) (Loewe, Tyc, Kalisz, red. 2015; Kalisz, Tyc, red. 2016; 2017; 2018).
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Składamy na Państwa ręce niniejszą książkę poświęconą rozmaitym 
zdarzeniom komunikacyjnym zachodzącym w różnych przestrzeniach, 
z udziałem tradycyjnych i nowych środków wyrazu. Za sprawą zebra‑
nych tekstów pragniemy ukazać mechanizmy rządzące uczestnikami 
poszczególnych aktów komunikacyjnych, uwypuklając istotny dla tego 
zbioru pierwiastek współuczestniczenia. Zebrane przez nas głosy bada‑
czy w dyskusji na temat kondycji JA i TY mogą stać się inspiracją do po‑
dejmowania dalszych działań zmierzających do tego, by partnerstwo nie 
pozostawało jedynie w przestrzeni idealizacji, ale miało realną szansę na 
zaistnienie we współczesnym świecie. 
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MAŁGORZATA KITA
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Partnerstwo w komunikacji 
z punktów widzenia  

optymistów i pesymistów komunikacyjnych

La communication qui devait rapprocher les hommes 
devient en réalité le révélateur de ce qui les sépare.  

 D. Wolton: Penser la communication

Oczywistością dla laika, jak i człowieka nauki jest stwierdzenie, 
że komunikacja1 odgrywa fundamentalną rolę w życiu jednostki 
i  społeczeństwa. Naukową wersję tej prawdy stanowi jedno z pięciu 
podstawowych założeń teorii komunikacji międzyludzkiej, zwanych 
też mocniej – jej aksjomatami. Zostały one sformułowane przez zespół 
badaczy tworzących tzw. szkołę Palo Alto (Winkin, éd. 1981). Pierwszy 
brzmi: „Nie może się nie komunikować” (ang. One cannot not commu-
nicate) i dotyczy komunikacji między ludźmi, warunkiem jest tu jednak 
konieczność ich fizycznej obecności – komunikacja odbywa się między 
dwiema osobami, które łączy tu i teraz; teoria amerykańskiej grupy 

1 Można chyba założyć, że przeciętny użytkownik języka zna to słowo i jego zna‑
czenie, a elementarna wiedza o komunikacji stanowi składnik kapitału kulturowego 
jednostki. Tym niemniej przyjmuję w tym miejscu słownikową definicję słowa komu-
nikacja, pomijając jego wieloznaczność: ‘wzajemne przekazywanie informacji’, https://
www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=19943&id_znaczenia=0. Podzielam też pogląd 
Dominique’a Woltona (2009), który zwraca uwagę na konieczność rozróżnienia mię‑
dzy „komunikowaniem się” a „informowaniem”. Pierwsze oznacza ‘dzielić się’, drugie 
‘przekazywać’.
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interdyscyplinarnej nie obejmuje innych – poza face to face – typów ko‑
munikacji, w tym społecznej i medialnej. Aksjomat jest równoznaczny 
ze stwierdzeniem, że komunikowanie (się) jest nieodłączną częścią życia 
człowieka (zob. np. Rzeszutko ‑Iwan 2016) – stąd powstało określenie 
homo communicans (zob. Ghiglione 1990; Filipiak 2003, por. też Kojs, 
Dawid, red. 2000 oraz poznańskie czasopismo „Homo Communicati‑
vus”), L’individu communiquant (Renucci 2015) lub L’être communi-
quant (Charaudeau 2004).

Niech przykładem potrzeby komunikowania się (tu: z innymi, 
z  samym sobą, z Bogiem, zob. Wojtak 2019) będzie Mickiewiczowski 
Wojski: fonosfera zdecydowanie wygrywa u niego z galenosferą – po‑
dobnie jak u współczesnego człowieka, który, by nie czuć się samotnym, 
jeśli życie upływa w milczeniu i ciszy, potrzebuje „tapety dźwiękowej”, 
jak nazywa się radio słuchane tylko po to, by słyszeć jakikolwiek dźwięk, 
cokolwiek, byle nie ciszę2:

Hreczecha na milczenie miał słuch bardzo czuły.
Sam gawęda, i lubił niezmiernie gaduły.
Nie dziw! Ze szlachtą stracił życie na biesiadach,
Na polowaniach, zjazdach, sejmikowych radach;
Przywykł, żeby mu zawsze coś bębniło w ucho,
Nawet wtenczas, gdy milczał, lub z placką za muchą
Skradał się, lub zamknąwszy oczy siadał marzyć.
W dzień szukał rozmów, w nocy musiano mu gwarzyć
Pacierze różańcowe albo gadać bajki. 

 Mickiewicz 1972: ks. V, w. 425‒433 

Przypomnijmy tu także literacką postać Robinsona Crusoe z powieści 
Daniela Defoe (1719), któremu w czasie przymusowego pobytu na bez‑
ludnej wyspie najbardziej doskwiera nie samotne znalezienie się i bycie 
poza swoją cywilizacją, ale brak drugiego człowieka, z którym mógłby 
rozmawiać – wytresowana mówiąca papuga jest tylko namiastką roz‑
mówcy, kontakt z nią stanowi tylko iluzję rozmowy.

2 Por. przejmujący tekst piosenki The Sound of Silence duetu Simon & Garfunkel, 
https://www.tekstowo.pl/piosenka,simon__garfunkel,the_sound_of_silence.html. 
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Aby możliwe stało się powstanie i konceptualizowanie homo commu-
nicans, musiał powstać i ukonstytuować się homo loquens (Żychliński 
2009): 

Każdy proces komunikacji ma człowieka jako jego twórcę, aktora lub 
uczestnika. Każdy akt komunikacji jest aktem osoby i w każdym takim 
akcie uczestniczą również inni ludzie, w zależności od natury i charak‑
teru komunikacji3.

Drożdż 2009: 17 

Komunikacja i język, często definiowany funkcjonalnie jako „narzę‑
dzie komunikacji międzyludzkiej”, to dwa fundamentalne „wynalazki” 
człowieka, których sama obecność w jego historii ma wymiar optymi‑
styczny4. Oba bowiem, nierozerwalne, „pozwalają nam się poruszać 
w świecie” (Everett 2018: 20):

Wielu ludzi fascynuje język i to, jak nasz gatunek potrafi go używać, by 
rozmawiać, przekazywać informacje, przekonywać, obrażać, kłamać 
czy chwalić – czyli wyrażać pełną paletę myśli i emocji przy pomocy 
umownych znaków: dźwięków, gestów, symboli na papierze, odgło‑
sów bębnów i wielu innych sposobów korzystania z naszych zmysłów 
i  mózgów do porozumiewania się. Ta fascynacja różnorodnością tech‑
nik komunikacji jest naturalna, bo nic nie świadczy wymowniej o natu‑
rze człowieczeństwa niż źródła, formy i zastosowania języka. Język jest 
fundamentem każdego przełomu ludzkości, od malowideł jaskiniowych 
Cro ‑Magnon przez żarówkę Thomasa Edisona po Facebooka Marka Zu‑ 
ckerberga. 

Everett 2018: 14 

Doświadczenia ludzi zbudowały również inny obraz języka, który 
syntetycznie ujmuje japońskie przysłowie Kotoba wa ken yori kireru, 

3 Tłumaczenia cytowanych tekstów innojęzycznych są mojego autorstwa.
4 Steven Pinker wyznaje w zakończeniu swej monumentalnej historii ludzkości, 

którą zatytułował Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury: „Książka ta wyro‑
sła z odpowiedzi na pytanie: »Co budzi twój optymizm?«” (Pinker 2015: 851). W tym 
artykule próbuję poszukać w komunikacji i jej badaniach zjawisk, które mogą wywołać 
nastrój optymistyczny i takich, które budzą pesymizm.
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czyli Bardziej boli od języka niż od miecza. Podobną treść spetryfikowały 
językowo także inne kultury, skoro

Cała ludzkość korzysta z tego wynalazku [języka – M.K.], który łączy 
i dzieli, od którego robi nam się ciepło na sercu, ale który potrafi też 
zmrozić krew w żyłach, który daje nam siłę, by iść dalej i zagrzewa żoł‑
nierzy do boju. 

Everett 2018: 12

Czy komunikują się tylko ludzie?

Zatrzymajmy się przy określeniu istoty homo sapiens jako homo com-
municans, zadając pytanie: czy komunikacja jest własnością człowieka 
i tylko człowieka? (por. m.in. Nęcki 2000; Stewart 2002). 

Prawdziwi filozofowie zgodzą się, że przejście od zwierzęcia do czło‑
wieka nie jest gwałtowne. Czymże był człowiek przed wynalezieniem 
wyrazów i zdobyciem umiejętności mowy? Swego rodzaju zwierzęciem, 
posiadającym znacznie mniej niż inne zwierzęta instynktu wrodzonego 
i nieuważającym się jeszcze za pana stworzenia.

 La Mettrie 1984: 35

Sąd Juliena Offraya de La Mettrie (1709–1751) wyrażony w 1748 roku 
nadal jest podzielany przez wielu uczonych (zob. Harari 2018). In‑
telektualiści, uczeni zwracają uwagę na zacieranie się granic między 
pojęciami „człowiek” i „zwierzę”. Nauka coraz mocniej wpływa na to, 
jak zmienia się nasze rozumienie samych siebie na tle świata przyrody 
i nie idzie tu o sentymentalne antropomorfizowanie natury. Wiele do 
powiedzenia ma socjobiologia, dyscyplina zajmująca się badaniem 
biologicznych podstaw zachowań społecznych wszystkich organizmów 
żywych, w tym człowieka5.

5 Za twórcę socjobiologii powszechnie uznawany jest Edward O. Wilson, autor 
zwłaszcza prac: Społeczeństwa owadów: studium społecznego zachowania się owadów, 
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Zwierzęta mówiące ludzkim głosem i ludzkim językiem to nie no‑ 
wość – ani w świecie rzeczywistym, ani w świecie fikcji literackiej. 
Istnieją ptaki mimetyczne, czyli naśladujące dźwięki dochodzące z ich 
otoczenia, w tym również ludzką mowę. To – poza papugą (szczególnie 
papuga żako, Psittacus erithacus), którą uznać można za prototypowego 
ptaka mówiącego – lirogon, który potrafi naśladować rozmaite dźwięki, 
od odgłosów innych ptaków, przez ludzką mowę, po dźwięki mecha‑
niczne, i gwarek czczony (Gracula religiosa), a z gatunków występują‑
cych w  Polsce – szpak zwyczajny (Sturnus vulgaris) i sójka zwyczajna 
(Garrulus glandarius). 

W tekstach literackich i tekstach kultury zdolność mówienia i komu‑
nikowania się mają zwierzęta należące do różnych gatunków. Tytułem 
przykładu przywołajmy utwór I. Krasickiego, pt. Dzieci i żaby:

Koło jeziora
Z wieczora
Chłopcy wkoło biegały
I na żaby czuwały:

Skoro która wypływała, 
Kamieniem w łeb dostawała.
Jedna z nich, śmielszej natury,
Wystawiwszy łeb do góry,
Rzekła: „Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie!
Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie”.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dzieci ‑i ‑zaby ‑bajki ‑ 
nowe.html [dostęp: 23.03.2020]

Z dzieciństwa pamiętamy pewnie cykl powieściowy  Hugh Loftinga 
(1886–1947) o doktorze Johnie Dolittle mieszkającym w Puddleby nad 
rzeką Marsh (Puddleby ‑on ‑the ‑Marsh), którego papuga Polinezja na‑
uczyła języka zwierząt6.

Socjobiologia. Nowa synteza – teoria genetycznych podstaw społecznego zachowania 
oraz O naturze ludzkiej – popularnonaukowe eseje na temat socjobiologii. 

6 Tworzą go następujące powieści: Doktor Dolittle i jego zwierzęta (The Story 
of Doctor Dolittle, 1920), polskie wydanie 1934; Podróże doktora Dolittle (The Voyages of 
Doctor Dolittle, 1922), polskie wydanie 1936; Poczta doktora Dolittle (Doctor Dolittle’s 
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Cykl dekonstruował uporządkowany świat z   hierarchicznym umiej‑
scowieniem człowieka na jego szczycie, z antropocentryzmem jako za‑
sadą porządku świata – Protagorasowym „Człowiek jest miarą wszech‑
rzeczy”. Bo świat jest „współdzielony przez człowieka z innymi, istotami 
z  innymi, pozaludzkimi stworzeniami, a  nawet z  rzeczami mającymi 
funkcje sprawcze” (Barcz 2013: 60). I tu, w angielskim miasteczku 
o nazwie Puddleby nad rzeką Marsh zwierzęta mówią, rozmawiają 
z człowiekiem – swoim językiem, który człowiek poznał – i ze sobą, tym 
samym przedstawiają swoje zdanie, swój światopogląd, punkt widzenia, 
konfrontując go z człowieczym, na zasadzie wzajemnego zrozumienia 
i wzajemnej empatii (zob. Płuciennik 2004: 204).

Współczesne kilkuletnie dziecko zadaje matce – po przeczytaniu 
w  szkolnej książce o mówiących zwierzętach – pytanie o komunikację 
w  świecie zwierząt i o ich języki. Dobrze się składa: matka mogłaby 
powiedzieć kilka truizmów o zwierzętach, ale ta jest doktorem lingwi‑
styki, więc i jej odpowiedź jest konkretna i jednoznaczna (zob. też No‑
wak 2011): 

– Tu jest napisane, że pszczoły znajdują pyłek kwiatowy, a potem wra‑
cają do ula i mówią innym pszczołom, gdzie ten pyłek jest – powiedział 
i przeczytał mi na głos fragment rozdziału. – Taniec pszczół jest jak ję‑
zyk. A więc jednak.

Obejrzałam książkę i przeczytałam notkę o jednej z autorek. Była 
pszczelarką o bogatym doświadczeniu, które jednak nie miało nic wspól‑
nego z lingwistyką.

Post Office, 1923), polskie wydanie 1938; Cyrk doktora Dolittle (Doctor Dolittle’s Cir-
cus, 1924), polskie wydanie 1937; Ogród zoologiczny doktora Dolittle (Doctor Dolittle’s 
Zoo, 1925), polskie wydanie 1939; Opera doktora Dolittle (Doctor Dolittle’s Caravan, 
1926), polskie wydanie 1938; Największa podróż doktora Dolittle (Doctor Dolittle’s Gar-
den, 1927), polskie wydanie 1960; Doktor Dolittle na Księżycu (Doctor Dolittle in the 
Moon, 1928), polskie wydanie 1961; Powrót doktora Dolittle (Doctor Dolittle’s Return, 
1933), polskie wydanie 1961; Doktor Dolittle i Tajemnicze Jezioro (Doctor Dolittle and 
the Secret Lake, 1948, pośmiertnie), polskie wydanie 1987; Doktor Dolittle i zielona ka-
narzyca (Doctor Dolittle and the Green Canary, 1950, pośmiertnie), polskie wydanie 
1988; Opowieści z Puddleby (Doctor Dolittle’s Puddleby Adventures, 1952, pośmiertnie), 
polskie wydanie 1990. Teksty są dostępne na Wikiźródłach – od 2018 w domenie pub‑
licznej.
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– Więc jednak nie – odpowiedziałam. – Owszem, pszczoły tańczą, 
wysyłając coś w rodzaju sygnału: „Hej, a ja wiem, gdzie jest dobry py‑
łek”. Ale nic poza tym, dzieciaku. Gdyby im skrępować skrzydła, żeby 
musiały wrócić do ula na piechotę, wskazałyby drogę do najbliższego 
kamienia. Owszem, pszczoły potrafią się porozumiewać w szczególny 
sposób, ale to nie jest język. Tylko ludzie posługują się językiem.

– A gorylica Koko?7

Książka Stevena była dziełem zespołu specjalistów od zwierząt.
– Koko jest niesamowita i zna kilkaset znaków, mimo to nie potrafi 

tego, co twoi bracia.
Sam i Leo mieli wtedy po cztery lata. Koko czterdzieści pięć.
Steven zabrał książkę i nadąsany poszedł do swojego pokoju. Kolejne 

złudzenie prysło. Fajnie jest sobie wyobrażać, że nasi czworonożni albo 
skrzydlaci przyjaciele mają własne systemy językowe. Może dlatego lu‑
dzie wciąż próbują tego dowieść. Ale to nieprawda.

Dalcher 2019: 333

Cofnijmy się w niedaleką przeszłość, przypominając naukowe doko‑
nania Karla von Frischa (1886–1982). Jego najważniejszym osiągnięciem 
było rozszyfrowanie systemu porozumiewania się za pomocą tzw. tań‑ 
ców pszczół, systemu zwanego często mową pszczół (http://ptetol.nenc 
ki.gov.pl/biogramy/frisch.htm). W 1973 roku zasługi naukowe całego 
życia von Frischa, a zwłaszcza zbadanie porozumiewania się pszczół, 
zostały nagrodzone Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii 
– razem z twórcami etologii, Konradem Lorenzem i Nikolaasem Tinber‑
genem8. 

Polemikę z Karlem von Frischem podjął językoznawca Émile Benve‑
niste (1902–1976) w Communication animale et langage humain (Ben‑

7 Hanabiko „Koko” (4.07.1971–19.06.2018) była gorylicą nizinną znaną z tego, 
że nauczyła się wielu znaków dłoni ze zmodyfikowanej wersji amerykańskiego 
języka migowego (ASL). Więcej zob. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/ 
1522597,1,co ‑mowia ‑do ‑nas ‑goryle.read [dostęp: 1.07.2019], https://www.focus.pl/arty 
kul/nie ‑zyje ‑koko ‑samica ‑goryla ‑ktora ‑mowila ‑180622123107 [dostęp: 1.07.2019]. Zob. 
też Koko: A Talking Gorilla, dokument z  1978 roku w reżyserii Barbeta Schroedera, 
który koncentruje się na Francine Patterson, amerykańskiej psycholog zwierzęcej i jej 
pracy z Koko. 

8 Zob. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1973/frisch/facts/ [dostęp: 
3.01.2020].
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veniste 1952), uzasadniając, że o ile można w zachowaniach pszczół 
widzieć akt(y) komunikacji, o tyle nie jest zasadne twierdzenie, że 
pszczoły dysponują mową (language)9. 

Dyskusja badaczy komunikacji nadal oscyluje między dwoma stano‑
wiskami: 

1. Nie tylko język, ale i komunikacja jest właściwością istot ludz‑ 
kich, np.:

[…] komunikacja i całokształt procesów komunikowania się (może‑
my również powiedzieć: porozumiewania się) jest zjawiskiem dotyczą‑
cym wyłącznie człowieka i ludzkiego świata społeczno ‑kulturowego. 
Przyjmujemy jednoznacznie „antropocentryczną” (albo raczej, po pro‑
stu – humanistyczną) wykładnię komunikacji. Tym samym zakres tego 
pojęcia będzie rozumiany jako węższy od pojęcia wymiany informacji 
(transmisji danych). Jak wspomnieliśmy wyżej, oznacza to, że komuni‑
kacja zawiera się w szeroko rozumianych procesach transmisji danych, 
jest jednym z możliwych rodzajów zjawiska wymiany informacji; jednak 
nie każda wymiana informacji jest aktem komunikacji. Zgodnie z tym, 
co zakładamy, komunikacja jest takim rodzajem wymiany informacji, 
który dotyczy wyłącznie człowieka – dodajmy: człowieka funkcjonujące‑
go w strukturze społecznej, określonego kulturowo – ale pełni przy tym 
szereg innych funkcji, które z kolei nie mieszczą się już w obrębie pojęcia 
przekazywania informacji. Wniosek: tylko ludzie komunikują się (poro‑
zumiewają się w sensie: rozumieją się wzajemnie), natomiast zwierzęta, 
rośliny, maszyny, oraz wszelkie pozostałe elementy przyrody ożywionej 
i nieożywionej nie komunikują się, aczkolwiek dochodzi pomiędzy nimi 
do transmisji informacji. 

Wendland 2008: 18

2. Komunikowanie wykracza poza granice świata ludzkiego, np.:

[…] komunikacja jako proces ekspresji, interakcji i wpływu; proces, 
w którym zachowanie ludzi i innych złożonych organizmów jest mani‑
festacją mechanizmów psychologicznych, stanów i cech, i które poprzez 

9 Szczegółowo rozumowanie Benveniste’a przedstawia Stéphane Legrand (2013), 
zob. też Lestel 2002. 
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interakcję z podobnymi przejawami innych jednostek wytwarzają ze‑
staw efektów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych.

 Craig 2009

Zwrot posthumanistyczy

Poza rozwojem badań empirycznych nad komunikowaniem debatę 
dotyczącą komunikacji jako zdolności właściwej tylko człowiekowi 
czy też innym obiektom nie ‑ludzkim wspomaga intelektualnie „zwrot 
posthumanistyczny” (posthuman turn)10. W świecie ponowoczesnym 
załamuje się dominacja nowoczesnego humanizmu, czyli przekonania, 
że całe funkcjonowanie świata jest zogniskowane wokół człowieka. 
Syntetycznie ujął to wcześniej Michel Foucault (1966), mówiąc me‑
taforycznie o „śmierci człowieka”, czyli kresie funkcjonowania pewnej 
koncepcji człowieka w kulturze (Podniesiński 2011). 

W paradygmacie humanistycznym: 

Człowiek staje się centrum świata, podstawowym punktem odniesie‑
nia, miarą wszechrzeczy, idealizowanym modelem także w zakresie jego 
ciała, stającego się głównym źródłem proporcji klasycznego porządku  
architektonicznego. 

Zawojski 2017: 69

Stąd i spojrzenie na komunikację też jest zorientowane na aktywność 
człowieka. Ideę posthumanizmu Piotr Zawojski natomiast tak ujmuje 
w skrócie:

Idee posthumanizmu to zestaw poglądów i koncepcji opisujących zasad‑
niczą zmianę, jaka dokonuje się w postrzeganiu pozycji człowieka w śro‑
dowisku synergetycznie z nim współdziałających istot żywych, maszyn, 

10 Por. „Obecnie jesteśmy świadkami, a właściwie uczestnikami, »nie ‑ludzkiego 
zwrotu« (nonhuman turn), który stara się opisać i zinterpretować posthumanistyka”. 
(Zawojski 2017: 68). 
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sztucznej inteligencji (AI) oraz sztucznego życia (ALife). Prefiks „post” 
implikuje myślenie o schyłkowości bądź wyczerpaniu się tradycyjnego, 
utrwalonego historycznie paradygmatu, w którym miejsce człowieka bę‑
dącego centralnym punktem (wszech)świata, w perspektywie antropo‑
centrycznej, nie podlegało dyskusji.

Zawojski 2017: 68

„Nie ‑ludzki zwrot” skłania uczonych i „zwykłych ludzi” do skiero‑
wania uwagi także na zwierzęta (choć nie tylko, także na inne byty), 
ich świat, relacje homo – animal z ludzkiej i nie ‑ludzkiej perspektywy. 
Oznacza to także zwrot ku komunikacji w skali inter ‑ i intragatunkowej 
(o relacji człowiek – pies zob. np. Fleischer 2004; Antas 2014), zna‑
lezienie innej perspektywy niż antropocentyczna, modelująca związek 
człowieka i  innych żywych bytów – w tym zwierzęcia traktowanego 
dotychczas z pobłażliwością jako „młodszy brat” i ujmująca relację czło‑
wiek – zwierzę w kategoriach: dominujący pan i istota niższa. Oznacza 
to uznanie prawa do emancypacji i samostanowienia jednostki, a to 
określenie nie powinno się ograniczać tylko do homo sapiens. Człowiek 
powinien oddać podmiotowość przyrodzie (i rzeczom), której je kiedyś 
pozbawił, a ujmując to pozytywnie: nadać podmiotowość nie ‑ludziom, 
w tym zwierzętom (i rzeczom)11: 

Adwersarze antropocentryzmu semiotycznego sądzą, że nie tylko ludzie 
posługują się znakami. Zwolennicy tzw. biologicznych teorii znaku uwa‑
żają, że wszystkie żywe organizmy, zarówno zwierzęta (zoosemiotyka), 
jak i rośliny (fitosemiotyka) używają znaków. Komunikacja zachodzi 
także pomiędzy roślinami a zwierzętami (m.in. owadami). 

Tymieniecka ‑Suchanek 2016: 191 

Warto jednak postawić – za Fransem de Waalem, autorem książki By-
stre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? 
(de Waal 2016) – zmodyfikowane pytanie: czy „naga małpa”12 jest go‑

11 Zob. https://www.polityka.pl/niezbednik/1699640,1,post ‑humanizm ‑czyli ‑nie ‑tyl
ko ‑homo ‑sapiens.read [data aktualizacji: 3.01.2020].

12 To tytuł książki Desmonda Morrisa (2005); zob. też Aitchison 1991. Por. też: 
„l’homme est l’animal orthogonal qui se tient debout pour contempler le ciel, c’est 
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towa wsłuchać się w głos świata innych stworzeń? Dodajmy: dotychczas 
milczącego, choć:

Zwierzęta są […] hałaśliwe, krzyczą, a czasem nawet śpiewają. Tak, ale 
ich język nie mówi do nas. A nasz język z nimi nie rozmawia, nawet jeśli 
wiemy, jak przyzwyczaić ich do przestrzegania naszych sygnałów oswa‑
jania. Co zwierzę mówi nam w tej ciszy, w której tkwi? Co mówi nam  
ta cisza?

de Fontenay 1999: 16

Zaczynamy się zastanawiać, czy zwierzęta (choć nie tylko one) 
„milczą”, trwają w milczeniu, czy to człowiek jest głuchy na ich głosy, 
komunikaty?; jak mówi Ludwig Wittgenstein: „Gdyby lew umiał 
mówić, nie potrafilibyśmy go zrozumieć” (2000: 313, zob. też Majewski 
2018). Stawiamy też pytanie: Czy zwierzęta są OBCYMI dla człowieka? 
A OBCY, tu znaczy także niebezpieczny:

Sprawdzanie […] zdolności zwierząt do kognitywnego czy emocjonalne‑
go funkcjonowania, typowego dla człowieka, przywodzi jednoznacznie 
na myśl etnocentryczne praktyki oceniania kultur jako lepszych lub gor‑
szych, ze względu na odpowiadanie lub nieodpowiadanie standardom 
narzucanym przez oceniającego. 

Mamzer 2017: 4

Idee posthumanizmu zaczynają docierać do „zwykłego człowieka”, 
uwrażliwiając go na świat inny niż jego, każąc mu myśleć o prawach 
bytów nie ‑ludzkich, a przed badaczami komunikacji stawiają nowe 
pytania, nowe wyzwania, fundamentalne dla wiedzy o komunikowaniu 
i  o  świecie (np. językoznawcy: Zaron 1998 lub Nowak 2013). Kilka‑
naście lat temu mógł powstać tom zbiorowy ujmujący relację homo  – 
animal w kategoriach opozycji i niższości poświadczonej w języku 
i  w kulturze (Dąbrowska, red. 2003). Dziś perspektywa się zmienia 

l’animal à mains, l’animal politique et l’animal qui parle, l’animal qui travaille et 
l’animal qui crée, l’animal qui pense et l’animal qui prie, celui qui sait qu’il va mou‑ 
rir et qui enterre ses morts, celui qui ne se contente pas de vivre mais qui existe, etc.” 
(Goetz 1999). 
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radykalnie, co widać już w tytułach: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch 
antropocentrycznego paradygmatu (Barcz, Łagodzka, red. 2015) czy 
Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii (Baratay 2014). 

Zwrot posthumanistyczny w tym zakresie, jaki stanowi uznanie 
zdolności zwierząt do komunikowania/komunikowania się, jest jednym 
z przejawów optymizmu komunikacyjnego, bo pokazuje człowieka jako 
istotę empatyczną (Pinker 2015), otwartą na inność:

Otwartość na drugiego człowieka nie musi jednak oznaczać bezwzględ‑
nej konieczności zrozumienia jego „inności” ani konieczności pełnej jej 
akceptacji. Chodzi raczej o naszą gotowość i zdolność do otwierania się 
na „różnice”, na różnorodność, po to, by mogły one istnieć obok nas. 

Nęcki 2009: 24

Konteksty badań nad komunikacją

Wróćmy do określenia istoty komunikacji. Choć jest to zadanie kar‑
kołomne: „Anderson (1996) przeanalizował zawartość siedmiu zbiorów 
tekstów komunikacyjnych i zidentyfikował 249 odrębnych »teorii«, 
z  których 195 pojawiło się tylko w jednej ze zbiorów” (Craig 2009). 
Dwadzieścia lat później wiedza o komunikacji przyrasta w tempie god‑
nym czasu elektralności, kolejnego etapu rozwojowego kultury ludzkiej 
po oralności i piśmienności (Ulmer 2002). A przecież nie chodzi tu 
tylko o przyrost ilościowy.

Różne tradycje teoretyczne badania komunikacji oferują różne spo‑
soby konceptualizacji problemów i konkretnych praktyk komunikacyj‑
nych. Te sposoby wywodzą się z pewnych powszechnych przekonań na 
temat komunikacji i odwołują się do nich, a jednocześnie problematyzują 
inne przekonania, specjalistyczne, naukowe. To właśnie w dialogu mię‑
dzy tymi tradycjami teoria komunikacji może stać się częścią obecnego 
dyskursu lub metadyskursu na temat komunikacji w społeczeństwie.

 Na background współczesnej wiedzy (metadyskurs) o komunikacji 
składa się kilka tradycji, które nadal współtworzą rozległe pole badaw‑ 
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cze. Są to: tradycja retoryczna – komunikacja jako praktyczna sztuka 
mowy, tradycja semiotyczna – komunikacja jako intersubiektywna 
mediacja za pomocą znaków, tradycja fenomenologiczna – komunikacja 
jako doświadczenie inności, tradycja cybernetyczna – komunikacja jako 
przetwarzanie informacji, tradycja psychosocjologiczna – komunikacja 
jako ekspresja, interakcja i wpływ, tradycja społeczno ‑kulturowa – 
komunikacja jako (re)produkcja porządku społecznego oraz tradycja 
krytyczna – komunikacja jako refleksja dyskursywna (Craig 2009).

Koncepcje komunikacji zorientowane humanistycznie/antropologicz‑
nie13 (np.   Godlewski, Karpowicz, Rakoczy, red. 2016) akcentują  – 
różnie ujmowane i definiowane, różnie skonfigurowane – trzy pola 
badawcze, dla których fundamentalne byłyby takie kategorie, jak: 
– wspólnota, w tym wspólnota komunikacyjna;
– uczestnicy oraz, co oczywiste, relacje między nimi;
– praktyki komunikacyjne (językowe i niejęzykowe). 

Komunikować/komunikować się ma następującą strukturę seman‑
tyczną: ‘ktoś komunikuje coś komuś’. Potwierdza to następująca uwaga: 
„Uznać komunikowanie za zasadniczą funkcję języka to przyznać, że 
mówienie – przez swoje naturalne predyspozycje – jest mówieniem do 
drugiego i że język spełnia się tylko wówczas, gdy stanowi miejsce spot‑
kania jednostek” (Ducrot 1991: 1).

Komunikacja wyrasta ze wspólnoty, powstaje we wspólnocie, konsty‑
tuuje wspólnotę14. 

Przypomnijmy: samo słowo komunikacja – poprzez swoją etymologię: 
wywodzi się z łacińskich słów communio ‘wspólność, poczucie łączno‑
ści’ i communicare ‘uczynić wspólnym, połączyć’ – przywołuje wspólno‑
towość, bycie razem, porozumiewanie się, dialogowanie. Jako ilustrację 
takiego rozumienia przytoczę określenie komunikacji jako „postawienia 
umysłów ludzkich w relację” (Baylon, Mignot 1991: 10). Autorzy tej

13 Por. deklarację na portalu Zakładu Antropologii Słowa UW: „Antropologiczna 
perspektywa badawcza przejawia się w  ujmowaniu języka w  nieodłącznym związku 
z posługującym się nim człowiekiem, a więc w użyciu i w kontekście, z uwzględnieniem 
właściwości różnych mediów słowa i  jego funkcji pozakomunikacyjnych, a  rozmaite 
»sposoby posługiwania się słowem« rozpatrywane są zasadniczo w kategoriach praktyk 
kulturowych”. http://ikp.uw.edu.pl/instytut/struktura/zaklad ‑antropologii‑slowa/ [do‑
stęp: 1.07.2019].

14 Te zjawiska omawia szeroko Everett (2018).
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definicji zakładają równocześnie, że komunikacja ma charakter inten‑
cjonalny i celowy. Podkreślenie relacji jest ważne, chodzi tutaj bowiem 
o to, w jaki sposób dwoje ludzi wchodzi we wzajemne interakcje, a nie 
tylko o rozpatrywanie ich indywidualnych ról i zachowań.

Uczestnik – by akt komunikacyjny był efektywny i etyczny/zrówno‑
ważony – powinien być sobą, a jednocześnie partnerem15. 

Kim jest partner? 

Słowo partner zostało w polszczyźnie potwierdzone dość późno, bo 
pojawiło się w słowniku wileńskim (Zdanowicz [et al.] 1861: 972), gdzie 
znajdujemy taką definicję: „współuczestnik, współtowarzysz w tańcu, 
w grze” (https://eswil.ijp.pan.pl/index.php). To znaczenie ‘ktoś robi coś 
razem z inną osobą’ ma charakter dość „techniczny”.

Słowo wydaje się jednak ważne w kulturze europejskiej, skoro stało 
się internacjonalizmem, w wielu językach ma identyczną postać gra‑
ficzną jako partner, w języku francuskim przyjmuje nieco inną pisownię 
partenaire, jednak z wymową bliską temu wyrazowi w innych językach. 
Pochodzi ze starofrancuskiego parçon.

W ciągu półtora wieku znaczenie wyrazu specjalizowało się, by 
w  XXI  wieku Wielki słownik języka polskiego mógł podać jego kilka 
znaczeń:

Współuczestnik ‘osoba, która wspólnie z drugą osobą coś robi’
Osoba równorzędna ‘osoba, którą ktoś traktuje jak równą sobie’
Instytucja ‘kraj, organizacja lub instytucja współpracująca z innym kra‑
jem, organizacją lub instytucją’
Konkubent ‘osoba, z którą ktoś jest związany uczuciowo i  tworzy z nią 
stałą parę’16

https://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=9264&id_znaczenia=0

15 Por. „Poznanie partnera to nasz obowiązek wynikający zarówno z wymagań sku‑
teczności działania, jak też z tkwiącego w samej istocie komunikacji moralnego impe‑
ratywu poważnego traktowania drugiej strony” (Waszkiewicz 1997: 44).

16 Za trafniejszą uznaję w tym wypadku definicję: ‘osoba,  z  którą  pozosta‑
je się w związku (hetero ‑ lub homoseksualnym)’, https://pl.wiktionary.org/wiki/partner.
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Z punktu widzenia komunikacyjnego te cztery znaczenia szczegó‑
łowe możemy zredukować do dwóch: x robi coś razem17 z y ‑iem; i tu 
działałaby ogólna zasada kooperacji P.H. Grice’a (1980), która wyrasta 
z przekonania filozofa o racjonalności ludzkiego zachowania, oraz 
x  uważa, że y jest istotą równorzędną18 i zakłada, że y również uznaje 
go (x ‑a) za równorzędnego; tu z kolei wkraczają także zasady etyki 
słowa, które na gruncie polskiej aksjologii lingwistycznej sformułowały 
Anna Pajdzińska i Jadwiga Puzynina (1996; zob. także Cegieła 2014; 
Le Cardinal 2002).

Pierwsze znaczenie nakłada na x ‑a i y ‑a zobowiązania wzajemności 
i przestrzegania ustalonych zasad, reguł, przepisów, konwencji. Drugie 
sprowadza się do podmiotowego traktowania x ‑a przez y ‑a i odwrotnie. 
Chcę w tym kontekście przypomnieć rozdział II Konstytucji Rzecz‑
pospolitej Polskiej (1997) zatytułowany Wolności, prawa i obowiązki 
człowieka i obywatela, szczególnie takie artykuły:

Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności 
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowa‑ 
nie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo 

nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. […]
Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecz‑

nym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

17 razem ‘obiekty, o jakich mowa, są związane czynnością, o jakiej mowa’ https://
www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=22841&id_znaczenia=4019383&l=22&ind=0.

18 równorzędny ‘taki sam jak ktoś inny lub coś innego tego samego rodzaju pod 
względem wartości, pozycji, poziomu lub funkcji czy ważności’ https://www.wsjp.pl/
index.php?id_hasla=71422&ind=0&w_szukaj=r%C3%B3wnorz%C4%99dny. 
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Art. 33.
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa 

w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. […]
Art. 35.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do 

mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju 
własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju włas‑
nej kultury.

2. […]

Ustalenia Konstytucji dotyczą praw człowieka, jego godności. Wiek 
XX uświadomił, że ma on też obowiązki wobec zwierząt, a te – mają 
swoje prawa (Pinker 2015). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o  ochronie zwierząt stwierdza w rozdziale 1: „Art. 1. 1. Zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”19.

Prawa człowieka, prawa nie ‑ludzi działają/powinny działać także 
w polu komunikacji. Komunikacja partnerska ma je gwarantować. Roz‑
szerza się poza świat ludzi zakres pojęcia: partner.

Komunikacja partnerska. Pleonazm? 

W refleksji nad komunikacją widoczna jest orientacja na relację 
między uczestnikami. Wymienię tu tylko ujęcia mające w etykiecie 
odwołanie się do idei partnerstwa: komunikacja etyczna20, komunikacja 
empatyczna (Allouche 2014), komunikacja symbiotyczna (Rutkow‑
ski 2015), komunikacja uczestnicząca (Participatory communication), 
komunikacja zrównoważona, komunikacja paliatywna21, komunikacja/

19 Zob. np. Wohlleben 2017. 
20 Rozwijana zwłaszcza przez Jürgena Habermasa, np. Habermas 1999.
21 „Komunikacja paliatywna oznaczałaby zatem delikatność, wrażliwość, serdecz‑

ność, empatię wobec chorego. Każdą interakcję lekarz – pacjent traktuję jako relację 
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porozumienie bez przemocy (Mudyń 2003), komunikacja wspomaga‑
jąca i alternatywna AAC22, a także: dyskurs tolerancji23 i dyskurs rów‑
nościowy24.

Te różne nurty pozytywnego myślenia o komunikacji biorą się z trak‑
towania komunikacji jako działania etycznego. Przyjmowane są w nich 
różne punkty widzenia (stąd też różne nazwy). Nie są koherentne, ale 
to wynika chyba z multidyscyplinarności i eklektyczności badań nad 
komunikacją, także z fragmentaryzacji pola badawczego.

Komunikacja, która jest działaniem społecznym par excellence, 
z udziałem partnerów komunikacyjnych, zyskuje różne przydawki, które 
wchodzą w relację z ideą partnerstwa, co być może wynika z istnienia 
zachowań komunikacyjnych, wykraczających poza nią. 

naznaczoną humanitarnością, szacunkiem dla Drugiego, troską o jego dobro. Nie wy‑
starcza bowiem wyłącznie medyczne podejście, czyli rozmowa ukierunkowana na usta‑
lenie schorzenia, zlecenie ewentualnych badań i wypisanie recepty. Niekiedy o wiele 
ważniejsze jest cierpliwe, empatyczne słuchanie tego, co mówi pacjent. Próba wczucia 
się w jego rolę, otwartość w komunikowaniu. Właściwa komunikacja lekarz – pacjent 
może być kluczowa dla efektów leczenia” (Karwatowska 2019: 34).

22 Szeroko pisze o niej Michalik (2019).
23 Z bogatej literatury przytaczam dwie ważne pozycje ujmujące ten typ dyskursu 

w perspektywie lingwistycznej: Witosz 2010; Ciesek 2018. Zob. też Posern ‑Zieliński, 
red. 2004.

24 „Jest to takie działanie językowe w przestrzeni publicznej, w którym równoważ‑
ność obu płci pozostaje ważnym parametrem komunikacyjnym, co oznacza, że mówiąc 
(wtórnie pisząc) nieustannie towarzyszy nam refleksja nad istnieniem zróżnicowanego 
pod względem kategorii płci grona odbiorców i odbiorczyń, toteż w dyskursie równoś‑
ciowym albo
1) stale uobecniamy w tekście zasadę obecności obojga płci (np. pan/pani; podpisujący/

podpisująca) albo też
2) wykorzystujemy zasadę neutralizacji kategorii płci, używając form, które jej nie 

ujawniają (np. państwo; osoba podpisująca; personel)” (Pietrzak, red. 2011).
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Komunikacja negatywna25 

Jakkolwiek w słowie komunikacja zawarte jest jądro semantyczne 
communio – odsyłające do pojęcia wspólnota26, idealistyczne i nadmier‑
nie optymistyczne byłoby przekonanie, że komunikacja ma wyłącznie 
aspekty pozytywne, konstruktywne, że obce są jej zjawiska destruk‑
cyjne, patologiczne, mroczne. W przestrzeni komunikacyjnej dochodzi 
bowiem do amplifikacji zjawiska komunikacji negatywnej. Można 
ją zdefiniować jako taką, w której przynajmniej jeden jej uczestnik  
(aktywny aktualnie nadawca) blokuje dialog (porozumienie) i/lub trak‑
tuje obiekt komunikatu mający sem [+ hum] w sposób instrumentalny 
i wartościowany jako gorszy. W takiej przestrzeni komunikacyjnej 
zawieszona jest jedna z ważniejszych zasad komunikacji międzyludz‑
kiej – zasada grzeczności, która odpowiada za jakość relacji między 
ludźmi, jako fenomen zasadniczy dla życia społecznego. W komunikacji 
negatywnej – wobec neutralizacji grzeczności (manifestującej się obec‑
nością wskaźników, które są mniej czy bardziej zgodne z oczekiwaniami 
normatywnymi obowiązującymi w danej sytuacji, co nie musi auto‑
matycznie generować zachowań niegrzecznych) – występują natomiast 
zjawiska, które określić można jako: niegrzeczność (czyli „anormalny” 
brak wskaźnika grzeczności lub obecność wskaźnika nieuprzejmości), 
agrzeczność (pozbawienie wypowiedzi wszelkich wskaźników grzecz‑
ności, tworzących tzw. atmosferę grzeczności) i hipergrzeczność (obec‑
ność wskaźników grzeczności w stopniu przekraczającym oczekiwania 
interaktanta). Formuły przesadnie uprzejme czy etykietalne zachowania 

25 W tym podrozdziale wykorzystałam fragmenty artykułu Kita 2013.
26 Por. „Zarówno użycie słowa komunikacja, jak i jego etymologia pokazują, iż 

termin ten oznacza różnorodne sposoby budowania mniej lub bardziej trwałej wspól‑
noty między ludźmi. Budowana wspólnota dotyczyć może podzielanych odczuć, prze‑
świadczeń, wartości, znaczeń, celów działania i samych działań. W pewnych sytua‑
cjach dotyczyć ona może i wspólnej areny walki, a konstytuujące ją więzi dalekie są od 
przyjaźni. Wspólnota, o której mowa, tworzona może być przez przemieszczanie i  łą‑
czenie osób za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych bądź za pomocą działań języ‑
kowych i  innych zachowań symbolicznych, przenoszących znaczenia” (Waszkiewicz 
1997: 26). 
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przerysowane służyć mogą eksplicytnemu lub implicytnemu wyrażeniu 
pogardy, lekceważenia. 

Do komunikacji unieważniającej zasadę porozumienia należy dyskurs 
wykluczenia, czyli taki, w którym JA odmawia TY statusu podmiotu 
aktu komunikacji. Twórca takiego komunikatu, w przekonaniu o swojej 
wyższości i o wyższości swoich poglądów – co wypływa z wyznawanego 
systemu aksjologicznego – uznaje adresata za obcego, traktowanego jako 
kogoś, kto stanowi zagrożenie, kto nie zasługuje na to, żeby go poznać, 
a tym bardziej zrozumieć. Ja, czy to ze strachu (czasem irracjonalnego), 
czy z pogardy, zamyka się na dialog, porozumienie. Więcej: odmawia 
prawa głosu temu drugiemu. Taką postawę wobec interaktanta spotkać 
można w różnych przestrzeniach medialnych, a internet jest szczególnie 
nią nasycony. Przejawia się w niej jedna ze strategii kontroli przebiegu 
dyskursu; wśród reguł wykluczania (zewnętrznych) mieszczą się za‑
kazy: odnoszący się do przedmiotu wypowiedzi, do sytuacji, w jakich 
wypowiedź powstaje (tzw. rytuał okoliczności) i do podmiotu wypo‑
wiedzi (Foucault 2002: 7–8). Oznacza to zamknięcie na drugiego, brak 
potrzeby poznania/zrozumienia go, eliminuje z komunikacji zasadę 
empatii, rozumianej nie tylko jako zdolność wczuwania się w stany 
psychiczne innych, ale także jako próba przynajmniej wejścia w świat 
drugiego. Przypomnijmy: język, a zwłaszcza mówienie (by zastosować 
Saussure’owską dystynkcję), uznaje się za podstawową właściwość czło‑
wieka (co nie wyklucza zasadności stosowania terminu język w stosunku 
do zwierząt), zaś Claude Hagège określa mowę (le langage) jako „le 
propre de l’homme” (Hagège 1985; por. założenie: „le langage comme 
faculté définitoire de l’être humain. Les langues comme manifestation 
historique et sociale de cette faculté”. http://claude.hagege.free.fr/). 
Odebranie prawa do głosu staje się równoważne z zakwestionowaniem 
i odebraniem człowieczeństwa.

Inną formą komunikacji negatywnej jest tzw. dyskurs nienawiści, 
który stał się trwałym składnikiem dyskursu publicznego (czyli tego, 
w  którym dokonuje się tworzenie, reinterpretacja i transformacja spo‑
sobów wyrażania indywidualnych przekonań, emocji i uprzedzeń), choć 
i w języku codzienności (potocznym) wyrażanie tej emocji i innych 
emocji z zakresu tego pola jest mocno zakorzenione: zresztą oba tryby 
tego typu dyskursu wzajemnie się napędzają. Można już wskazać jego 
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wyraziste wykładniki językowe. Należą do nich: nadmierne uogólnienie 
negatywnej cechy (stereotypizacja), przypisanie szczególnie negatyw‑
nych cech (stygmatyzacja), uwłaczająca leksyka i dehumanizacja, lekce‑
ważenie czy unieważnianie rytuałów poważania, katalogi i zestawienia 
„demaskujące” przedmiot nienawiści. Dyskurs nienawiści ma naturę 
dynamiczną, a rozstrzygające znaczenie ma tu kontekst odbioru, który 
decyduje, czy dana wypowiedź należy do dyskursu nienawiści, czy jest 
neutralna (choć agresywna, dosadna itp.). Tak zestawiony katalog właś‑
ciwości dyskursywnych pozwala na skonstruowanie definicji: „Mowa 
nienawiści polega na przypisywaniu szczególnie negatywnych cech  
i/lub wzywaniu do dyskryminujących działań wymierzonych w pewną 
kategorię społeczną, przede wszystkim taką, do której przynależność 
jest postrzegana jako »naturalna« (przypisana), a nie z wyboru” (Nija‑
kowski 2008; zob. też Weber 2009).

Komunikacja negatywna stanowi zjawisko transmedialne, a procesy 
konwergencyjne sprzyjają eksponowaniu przez media zachowań no‑
szących jej znamiona. Przekonanie, że jej przestrzeń stanowi internet, 
nie jest uzasadnione, jakkolwiek prawdą jest, że to komunikacja w sieci 
powołała do życia nową generację nienawistników – nazywanych hejte-
rami i nowy internetowy gatunek mowy: hejt.

Zakończenie

Agonistyka czy empatia zasadą komunikacji językowej (mimo formy 
oznajmującej jest to pytanie) stanowi problem postawiony przez Ro‑
mualdę Piętkową (2001) i mieści się w nurcie binarnego, biegunowego 
spojrzenia na relacje międzyludzkie utrwalone w ważnych tekstach kul‑
tury. „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” – źródłem 
przykazania miłości bliźniego był fragment Księgi Kapłańskiej, zwany 
Kodeksem Świętości: „Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił 
urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie 
samego” oraz „Homo homini lupus (est)”, parafraza z komedii Plauta 
Asinaria, podsumowująca opinię autora o naturze człowieka. 
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Rozwój komunikacji i badań nad nią, prowadzonych w ramach 
różnych dyscyplin naukowych, skłania do myślenia, że wprawdzie być 
może opiekują się nią anioły, by użyć tytułowej metafory27 Stevena Pin‑
kera (2015), ale i demony mają sporo do powiedzenia. 
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Małgorzata Kita

Partnership in communication,  
from the perspective of communication optimists and pessimists 

Summary

The article concerns the positive and negative aspects of language communication, 
with particular attention being paid to the participants in the communication process 
understood as partners; hence, the meaning of the word “partner” is analyzed. The 
author cites the posthuman turn as an intellectual trend which contributes to broaden‑
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ing our understanding of the kinds of beings who engage in both inter ‑ and intraspe‑
cies communication. This reflection on communication underscores the importance  
of the relationship between the participants; thus, the author conducts an overview of 
scholarly approaches to those theories of communication which emphasize the idea  
of partnership, in order to proceed to an overview of language and communication 
phenomena which deny the idea of partnership, called in general, paradoxically, “nega‑
tive communication.”
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Anioły komunikacji 
Przyczyny dobrostanu  

współczesnej komunikacji społecznej

Studiujecie na uniwersytecie, który jest miejscem upra‑
wiania wszystkich nauk i powinniście z tego korzy‑
stać, nie zasklepiając się w wąskich specjalnościach. 
Trzeba czytać, ale też myśleć, co się czyta. Wielu czyta, 
bo sami myśleć nie mogą. Trzeba rozmawiać z kole‑
gami z innych wydziałów, rozmowa jest bowiem waż‑
na dla rozwoju umysłowego, jak lektura i słuchanie  
wykładów.
Kazimierz Brodziński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: 
O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej w 1826 r.

Wszyscy współcześnie mamy swobodny dostęp do komunikowania 
publicznego, które jest globalne, łatwe, w sensie pozyskiwania danych, 
tanie i należy do rytuałów codzienności. Jest to komunikacja, której 
aktorami są od trzydziestu lat, w Polsce pewnie od dziesięciu, nie tylko 
nadawcy instytucjonalni, ale także nadawcy nieinstytucjonalni – goście 
debat i wywiadów telewizyjnych (celebryta), doraźni organizatorzy 
wydarzeń publicznych (citizen), tweetujący, prowadzący fanpejdż czy 
stronę internetową, postujący, najczęściej i najogólniej rzecz nazywając, 
jest to Retiarius, netizen – użytkownik sieci. Odróżniam go od czło‑
wieka Turinga, czyli człowieka świata binarnego, który jest uporządko‑
wany (za: Mikułowski Pomorski 2008). Wydaje się zatem, że ziściły się
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prognozy Ryszarda Kapuścińskiego, że oprócz tego, że jesteśmy homo 
sapiens sapiens, to jesteśmy nade wszystko homo communicans.

Przeżywamy chwile na miarę Europy z roku 1800, w której wyda‑
wano 7000 książek w języku angielskim na dekadę, kiedy zaledwie 
sto lat wcześniej było ich 2000. To porównanie czynię tylko na użytek 
wielkości danych. Tak wówczas, jak i dzisiaj wydawało się żyjącym, że 
zdobyli  wartości, zasięg, miary, które osiągnęły ekstremum.

W niniejszym tekście przedstawiam wizję aniołów stróżów komu‑
nikowania publicznego. Sądzę, że jest czego strzec, dlatego wybrałam 
tę obrazową perspektywę. Sądzę nadto, że komunikacja na forum, 
agorze, wiecu niesie ze sobą także dziś wartości pozytywne. Edukatorzy, 
dydaktycy, akademicy, socjotechnicy, wreszcie rodzice, nauczyciele, 
animatorzy życia społecznego winni pamiętać o pewnych ważkich fak‑
tach historycznych, które stoją na straży publicznego komunikowania 
i mogą czynić je skutecznym, barwnym, jednoczącym, interakcyjnym, 
pożytecznym. Organizuję swoje rozważania wokół rewolucji, nośników 
i wartości, które uważam za istotne dla jakości współczesnej agory.

By agora mogła zaistnieć, ludzie winni móc się na niej groma‑ 
dzić (a zatem muszą być odpowiednie warunki), chcieć się na niej gro‑
madzić (a zatem musi być wola) i spełniać rolę już to mówców, już to 
audytorium (a zatem musi zaistnieć wpływ). Wymogiem koniecznym 
do zaistnienia tych elementarnych warunków był czas pokoju. Odejście 
człowieka od przemocy w stronę pokojowego kształtowania świata 
zdiagnozowano jako sukces sześciu tendencji:

1. Pacyfikacja. Przejście od anarchii społeczeństw łowiecko ‑zbie‑ 
rackich do pierwszych cywilizacji rolniczych z wielkimi miastami  
i rządami.

2. Cywilizacja. Feudalizm przechodzi w królestwa ze scentralizo‑
waną władzą i infrastrukturą handlową. 

3. Rewolucja humanitarna. Znosi despotyzm, niewolnictwo, poje‑
dynki, zabójstwa wynikające z zabobonu, okrucieństwo wobec zwierząt, 
stosowanie tortur przez wymiar sprawiedliwości. Wojownicze kraje 
świata: Niderlandy, Szwecja, Portugalia, Hiszpania stają się narodami 
kupieckimi. 

4. Długi pokój. Wielkie mocarstwa przestają toczyć wojny. Postępują 
demokracje, rozwija się handel, następuje ekspansywna wymiana go‑
spodarcza, wzrasta rola organizacji międzynarodowych.



Anioły komunikacji. Przyczyny dobrostanu… 39

5. Nowy pokój. Zaznacza się od roku 1989 obradami okrągłego stołu 
i  obaleniem muru berlińskiego. Maleje liczba narodowych konfliktów 
zbrojnych w ogóle. „Spadek przemocy jest być może najważniejszym 
i najmniej docenianym zjawiskiem w historii naszego gatunku” (Pinker 
2015: 876).

6. Rewolucja praw. Pieczętuje ją 10 grudnia 1948 roku ogłoszenie 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Przynosi ona wzrost 
sprzeciwu wobec wszelkiej agresji: wobec kobiet, grup mniejszościo‑
wych, dzieci, grup wyznaniowych (Pinker 2015).

Przekonuje mnie ogląd Stevena Pinkera, który nadrzędną wartość 
wpływającą na współczesny stan kultury i cywilizacji nadaje pokojowi. 
Ale zarazem pozwala zbudować ścieżkę rozważań szczegółowych opartą 
na projekcie od rewolucji przez nośniki do wartości współczesnej kul‑
tury komunikacji uczestniczącej.

Rewolucje

Urbanizacja

Nie ma rozwoju cywilizacji bez rozwoju miasta (Golka 2012). Cywi‑
lizacja jest ekspansywna. Jest konstruktem dominującym, hegemonicz‑
nym, dla cywilizacji ważne jest terytorium, ważne jest miasto, urbanum, 
civitas. Kultur było wszak bez liku, zaś cywilizacji zaledwie kilkanaście. 
Urbanizację uznaję za jeden z czynników zaistnienia demokracji liberal‑
nej. Jednym z argumentów może być ten pogląd: 

Miejski tygiel łączy ze sobą finansistów, robotników, prawników, pisarzy, 
wydawców i kupców, którzy w cechach, kawiarniach, pubach, restau‑
racjach, plotkując, wymieniając poglądy, mogą rzucić władzy rękawicę. 
Kolebkami demokracji były wszak organizmy miejskie – starożytne Ate‑
ny, renesansowa Wenecja, miasta niderlandzkie.

Pinker 2015: 240 
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Dopowiedzmy dalsze efekty rewolucji miejskiej. Miasto to zdolność 
lepszego zaspokajania potrzeb. Brak uzależnienia mieszkańców od 
pogody. Zdolność do tworzenia i różnicowania podziałów pracy. 
Specjalizacja funkcji przestrzennych. Specjalizacja ról mieszkańców. 
Tworzenie instytucji (za: Golka 2012). Te ostatnie atrybuty urbanizacji 
dają prawo, by zetknąć ją z demokracją. Demokracja liberalna kształtuje 
bowiem społeczeństwo obywatelskie. Jakie są jego zasady? To zgoda, że 
dobro wspólne ogranicza dobro i wolność jednostki. Warunek istnie‑
nia i trwania społeczeństwa obywatelskiego to sfera wszak publiczna. 
Komponenty tej sfery, a w konsekwencji społeczeństwa obywatelskiego, 
to kultura (tradycje, zwyczaje, etykietalność, sposoby spędzania czasu 
wolnego) i oświecenie (akademia, organizacje trzeciego sektora, Kościół, 
instytucje). Owe instytucje są niezmiernie i niezmiennie istotne: tylko 
one mają moc prawotwórczą (por. Duda 2018). Ta zaś jest niezbędna do 
wytworzenia tkanki demokracji, którą należy sumiennie dziś tkać, a być 
wdzięcznym za jej pierwsze sploty.

Czytelnictwo

Rewolucję czytelniczą dostrzegam w momencie uprzemysłowienia 
druku, które spowodowało dostępność książki, popularyzację czaso‑
pism, jak na XIX ‑wieczne czasy powszechne czytanie. To rewolucja dla  
komunikacji, ale i demokracji. Analfabetyzacja powoduje bowiem nie 
tylko nikły przepływ informacji, ale także słaby transfer idei. Powstaje 
wówczas trudność, by nie powiedzieć: niemożność, w ich samotniczym 
kreowaniu. Idee mają szanse powodzenia, jeśli istnieje dla nich wehikuł. 
Niezbędnym warunkiem dobrze działającej demokracji – a wiemy już, że 
ta zapewnia miejsce dla debaty publicznej – jest piśmienna i wykształcona 
ludność. Na belkowaniu Publicznej Biblioteki Bostońskiej widnieje napis:

„Dobro wspólne wymaga kształcenia narodu jako gwarancji porządku 
i wolności”.

Wykształcona ludność oznacza jej zdolność do abstrakcyjnego 
myślenia, krytyki, argumentacji, wnioskowania, świadomość istnienia 
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innego –  innego narodu, regionu, wreszcie inaczej myślącego partnera; 
przekonanie, że jest się członkiem wspólnoty, a nie samotną wyspą, 
świadomość zróżnicowania kultur. To też użytkowanie akademii, 
instytucji, kultury, które są generatorami wartości potrzebnych do egzy‑
stencji i kreatorami społeczeństwa obywatelskiego. Istnieje przekonanie, 
że „prasa należała do najważniejszych elementów uniformizujących 
kulturę ludzi wykształconych” (za: Janowski 2008: 178).

Przed rokiem 1830 w Warszawie ukazuje się dziewięć dzienników, 
Wilno ma wówczas trzy dzienniki, w Krakowie, we Lwowie i w Pozna‑
niu ukazuje się po jednym. Ciekawostką jest fakt, że przy siedemdziesię‑
ciu prenumeratorach „Gazety Lwowskiej” w roku 1811 tytułowi udaje się 
przetrwać do 1939 roku. Równolegle do tego postępu nie zanikły gazetki 
rękopiśmienne. W efekcie „coś się czyta w miejscach, gdzie nigdy nie 
czytano”, pisze zadowolony bystry obserwator życia publicznego (O auto-
rach i autorstwie cyt. za: Janowski 2008: 999). W latach 20. XIX wieku 
szacowano, że ludzi umiejących czytać i pisać po polsku we wszystkich 
zaborach było 300 tys., z tego czytelnikami prasy było 8–10 tys. ludzi.

„Komunikowanie to wytwarzanie, przekazywanie i odbiór form sym‑
bolicznych, wymagających zaangażowania różnego rodzaju środków” 
(Thomson 2001: 26). Musiały zdarzyć się zatem kolejne rewolucyjne 
wypadki. Dostępność następnych dóbr kultury i cywilizacji zapewniły: 
system podwodnych kabli miedzianych łączących kontynenty (Europę 
z Ameryką i Amerykę z Azją), powstanie agencji informacyjnych, 
stworzenie agencji międzynarodowych przydzielających długość fal 
elektromagnetycznych (Thomson 2001). Te trzy zdarzenia przysłużyły 
się szybkiej wymianie informacji dostępnej rzeszom odbiorców. Tym 
razem informacji emitowanych przez radio i telefon. Komunikacja 
zglobalizowana zaczyna dotyczyć nie tylko spraw publicznych, społecz‑
nie istotnych, ale coraz bardziej codziennych. Przypomnijmy, że przed 
połączeniem kontynentów człowiek też sobie radził z dystrybuowaniem 
informacji. Na długiej trasie dyliżansów poczmistrzowie zbierali na 
każdym przystanku wieści z regionu, w którym przystawali. Po dotarciu 
do miejsca docelowego fiszki te – dziś byśmy powiedzieli infoidy – zo‑
stały publikowane w gazetce zwanej „Coranto”. Była ona sposobem na 
dostarczenie wieści z odległych zakątków Europy (za: Thompson 2001). 
I tu płynnie przejść można do rewolucji kolejnej.
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Mobilność

Rewolucję w mobilności widzę już w przekształceniu się ludzkości 
z  ludów zbierackich prowadzących wędrowniczy tryb życia w spo‑
łeczności osiadłe, uprawiające zboża. Te pierwsze nie zdążyły nikogo 
poznać, bo nigdzie nie przebywały dłużej. Znały tylko członków swojej  
szeroko pojętej rodziny. Te drugie znajomych mogły mieć wielu więcej, 
bo w  tym gronie mogły być plemiona osiadłe za rzeką, za lasem, za 
wzgórzem. Były jednak sobie wrogie, bo konkurowały o te same prze‑
strzenie uprawne. Poznawały jako towarzyszy współplemieńców, już nie 
jako swoją rodzinę, ale członków plemienia osiadłego i tworzącego wio‑
skę. Dopiero dzięki konstrukcjom żaglowca, dyliżansu, samochodu i ich 
popularyzacji człowiek poznał innego jako członka drugiej kultury. Już 
nowo poznany człowiek nie zagrażał bytowi przybysza. To zobaczenie 
u  celu podróży Innego (z jego kulturą, zwyczajem, miejscem zamiesz‑
kania), ale także siebie w Innym (te same troski, podobne radości). 
To rozpoznanie nie wśród członków rodziny, rodu, plemienia, wioski, 
sąsiadów, ale rozpoznanie ludzi, z którymi nic człowieka nie łączyło, do‑
póki nie doszło do spotkania. Ta rewolucja ułatwia zmiany w systemie 
komunikowania. Wynalazek po wynalazku – zwiększając przy okazji 
prędkość w pokonywaniu przestrzeni i skracając czas osiągania celu 
oraz informacji. 

Nośnik

Ten atrybut komunikacji oznacza tu sposób dostępu do danych, 
informacji, wiedzy, wreszcie poznania. Bez niego żadna z idei, myśli 
ludzkości nie zyskałaby rozgłosu, popularności, dalej zatem nie miałaby 
szansy na dystrybucję, a w dalszej kolejności nie mogłaby kiedyś zostać 
poddana krytyce. W tym rozumieniu nośnika od zawsze kultura jest do‑
stępna za pomocą medium. Chronologicznie rzecz ujmując, pierwszym 
wehikułem symbolicznej działalności człowieka był gest, lecz nie miał  
on charakteru trwałego. Ale już gest utrwalony przez rysunek – tak. 
Zatem naskalne obrazki były tym pierwszym z wehikułów komunikacji 
mających trwałość historyczną. Ślady ikoniczności odnaleźć można do 
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dzisiaj we wszystkich przejawach ludzkiej komunikacji. Ikoniczność ma 
znamiona semantyczne, ale „żaden obraz sam nie opowie swojej histo‑
rii” (Gombrich 1996: 48). Nie ma gramatyki. Nie określa czasu, nie ma 
trybu przypuszczenia, nie ma siły nakazu, pytania, nie ma modalności 
(przeczenie), aspektu języka, zawsze jest już dokonany. Obraz jest wido‑
mym sposobem istnienia tego, czego nie ma. 

Drugi w kolejności wehikuł to pismo alfabetyczne. Jego początek sięga 
1500 roku p.n.e. Mimo podobieństwa strukturalnego alfabetyczne pismo 
nie uczyniło ludzi piśmiennymi. Na długo pozostaną oni analfabetami. 
Zatem dosłownie tłumacząc – zobojętniałymi na alfabet, czyli pismo. Jak 
pokazuje historia, w trudzie przez wieki uczyć się będzie człowiek pisać 
litery i wykluczać będzie wielu z tego przywileju. Nie mniej długo będzie 
człowiek czekał na zwój, tabliczkę, wreszcie książkę drukowaną, by móc 
ją kupić za bajońskie sumy – w XVI wieku osiągające równowartość ceny 
wsi. Wiele kolejnych lat minęło, zanim księgi zbłądzą pod strzechy, czyli 
tania, dostępna, wydrukowana bezbłędnie książka stanie się lekturą każ‑
dego mieszkańca ucywilizowanego świata. Dajmy parę dowodów. Anglia 
rok 1700 to 60% piśmiennych mężczyzn i 12% piśmiennych kobiet, Ang‑ 
lia rok 1925 to zrównanie odsetka ludności piśmiennej w Anglii 100% 
(za: Pinker 2015: 234).

Rozeznanie między epoką oralną człowieka a cyrograficzną oraz 
typograficzną pozwoliły powstać określeniom następującym: kultura 
grecka jest haptyczna i agregacyjna, kultura renesansowa jest optyczna 
i systemowa. Lew Manovich stoi na stanowisku, że kultura nowych me‑
diów jest jak grecka: haptyczna i agregacyjna (Manovich 2006). Od za‑
wsze myśliciele cenili media i zdobycze cywilizacji w transmisji wiedzy 
oraz  podnoszeniu poziomu społeczeństwa. Pisał jeden z nich w latach 
80. XX wieku: „Jak długo masz dostęp do telefonu, ksero i funduszów 
na wyjazdy konferencyjne, jesteś w kontakcie z jedyną uczelnią, która 
naprawdę się liczy – z globalnym campusem” (Lodge 1992: 57). Po 
roku 1988 zostały one wyparte przez mejl, dokumenty cyfrowe, portale 
naukowe, telekonferencje i komunikatory.

W rozważaniach wokół internetu jako nośnika warto przywołać 
prorocze słowa Negroponte’a z roku 1997 w wersji polskiej: „prawdziwa 
wartość sieci polega nie tyle na informacji, ile na wspólnocie” (Ne‑
groponte 1997: 151). Wielkie przedsiębiorstwa, koncerny, fundacje 
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skutecznie skorzystały z tej przepowiedni, a może nawet jej nie znając, 
udoskonaliły. Odwróćmy bowiem to stwierdzenie: dzięki licznym, 
różnie sprofilowanym wspólnotom stworzonym przez współczesnych 
netizenów wszelkie instytucje konstruujące kulturę i oświecenie mogą 
wszak dotrzeć z własną pożądaną informacją do wytypowanych grup 
społecznych.

Wartości

Empatia

„Nasz repertuar emocjonalny obejmuje stan, w którym obchodzi nas 
pomyślność innej osoby” (Pinker 2015: 741). Jeżeli tezę przyjmiemy za 
prawdziwą, to obala ona teorię ludzkiego hedonizmu, czyli ‘ludzie robią 
tylko rzeczy, które sprawiają im przyjemność’ oraz teorię ludzkiego 
egoizmu, czyli ‘ludzie robią tylko rzeczy, które przynoszą im korzyść’. 
Ludzie zawsze ze współczuciem reagowali na najbliższych, krewnych, 
znajomych i małe dzieci, lecz „z biegiem historii ludzie powiększają 
zakres istot, których interesy cenią tak samo wysoko jak swoje” (Singer 
1981 za: Pinker 2015: 235). Jedną z przyczyn powstania rasowej empatii 
jest piśmienność. Poprzez narracje, samotnicze refleksyjne i/lub emocjo‑
nalne czytanie człowiek uczy się przyjmować cudze spojrzenie. Staje się 
częścią wyimaginowanych światów, nie tylko swojego realnego. Poprzez 
imaginarium zaczyna widzieć to odbicie w realności. Argumentacja 
prowadzi do wiedzy. Narracja prowadzi do mądrości. Dlatego „W XVIII 
wieku w Londynie istniały obwoźne biblioteki, w których można było 
wypożyczyć przede wszystkim powieści” (Pinker 2015: 232). 

Drugi kandydat do nauki empatii to podróże, podczas których 
człowiek poznaje innego, uczy się go. Widzi, czego nie widział słuchacz 
Szekspirowskiego Żyda z Kupca weneckiego:

Czy Żyd nie ma oczu? Czy Żyd nie ma rąk, twarzy, narządów zmysłów, 
uczuć, namiętności? – Skoro żywi się tym samym jadłem, rani go ten 
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sam oręż, gubią te same choroby, leczą te same leki, ziębi i grzeje ta sama 
zima i lato co chrześcijanina? Ukłujcie nas – czyż nie będziemy krwa‑
wić? Połaskoczcie – czyż nie będziemy chichotać? Otrujcie – czyż nie 
umrzemy? A gdy nas skrzywdzicie – czyż nie będziemy szukać pomsty?

Szekspir 1992: akt III, sc. 1

Zarówno czytelnictwo, będące efektem piśmienności, jak i podróżo‑
wanie, będące efektem mobilności człowieka, mogą prowadzić do efektu 
projekcji. Mentalizowanie to umiejętność odgadywania stanów emo‑
cjonalnych i mentalnych innych ludzi. Nie wymaga odczuwania tego 
samego, ale postawienia się w sytuacji człowieka przeżywającego daną 
sytuację. Fortunne mentalizowanie to poprawne odgadywanie odczuć 
innego.

Teoria umysłu

Empatia jest ciągle skuteczna w kręgu osób znanych, nawet bliskich, 
podobnych do nas. W rozszerzonym kręgu potrzebuje wsparcia rozumu, 
ponieważ to on uniwersalizuje. „Humanistyczny system wartości, który 
na pierwszym miejscu stawia pomyślność jednostki, jest na przykład 
wytworem rozumu, ponieważ daje się uzasadnić” (Pinker 2015: 876). 
Skorzystanie ze schodów rozumu prowadzi do zmiany perspektywy. 
W jej efekcie za aksjomat uchodzi sąd, że niewolnictwo, wojna i tortury są 
złem. To schody rozumu zaprowadziły człowieka do jego akceptacji. „Lu‑
dobójstw i zbrodni wojennych nie odnotowywano w kronikach historycz‑
nych tylko dlatego, że w tamtych czasach [przedoświeceniowych  –  I.L.] 
nikt nie dostrzegał w nich poważnego problemu” (Pinker 2015: 879). 
Gdyby nie alfabetyzacja, mobilność ludzkości, nie rozszerzylibyśmy 
kręgu ludzi godnych naszych postaw empatycznych. Użycie mentalizacji 
i rozumu powodują, że możemy przywołać za Pinkerem tę oczywistość. 

Zatrzymanie się w połowie schodów rozumu prowadzić może do 
czułostkowości. Jednym z możliwych sposobów na jej osiągnięcie w ko‑
munikacji jest wykorzystywanie geometrii ciała dziecka lub wizerunku 
dziecka. Oznacza to wówczas wkroczenie na grunt skrajnej czułości, 
która umyka władzy umysłu, por.: „Gatunki, które szczęśliwie dla siebie 
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mają taką samą geometrię jak ludzkie niemowlęta, czerpią korzyści 
z naszej współczującej troski” (Pinker 2015: 739). Komunikat wprowa‑
dza wówczas sensy poprzez system afektywny człowieka.

Wnioski

W tomie o znamiennym tytule Partnerstwo w komunikacji warto 
napisać, jak sądzę, parę słów na temat powstawania komunikacji 
społecznej, także publicznej. Zdecydowałam się z rozmysłem na zarys 
historyczny oraz wartościujący. Celem moim była wędrówka z założenia 
humanistyczna ze znaczącym udziałem trzech punktów odniesienia: 
rewolucji, nośników i wartości powstałych dzięki nim. Moja propozycja 
miała być próbą dokumentowania za pośrednictwem refleksji hermeneu‑
tycznej niestroniącej od interpretacji aksjologicznych, by w kontraście 
do powszechnego przekonania o zagrożeniach komunikacji zapośred‑
niczonej medialnie podzielić się danymi, argumentami, obserwacjami, 
które mogą dać odpór temu stanowisku. Widzę w tych rozważaniach 
swoje stanowisko jako humanisty, który powinien dostrzec współczesny 
dobrostan dyskursu publicznego, którego jakość zawdzięczamy bogatej 
historii osiągnięć człowieka. 

Sądzę, że im częściej będziemy sobie uświadamiać, co dobrego stwo‑
rzyliśmy jako wspólnota ludzi myślących, dzięki czemu jest nam na Ziemi 
coraz lepiej, bezpieczniej, radośniej, łatwiej, będziemy gotowi  – z  tak 
pozytywnie ukierunkowanym umysłem – na stawianie czoła nowym 
wyzwaniom, nie znanym przodkom. Za takie w ramach komunikacji 
uznajemy wszak mikrotargetowanie informacji, przechowywanie wiel‑
kich danych, sztuczną inteligencję czy eskalację mowy nienawiści.

Na zakończenie rozważań dołączam postulaty gdańskiej młodzieży 
z 6 lutego 2019 roku, które spontanicznie opublikowała po tragicznym, 
bo śmiertelnym w skutkach, napadzie na prezydenta tego miasta – 
Pawła Adamowicza. Temu dramatycznemu wydarzeniu towarzyszyła 
równie dramatyczna polaryzacja dyskusji odbywanych publicznie i za 
pośrednictwem mediów. Zbiegły się one w czasie z przygotowywanym 
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przeze mnie tekstem. Miałam nieodparte wrażenie, że wiele z postula‑
tów (wyróżniłam je w tekście) upomina się o zachowanie, przywrócenie 
dobrodziejstw komunikacji zmediatyzowanej i społeczeństwa obywatel‑
skiego, które opisywałam w niniejszym tekście.

 1. Apelujemy o podwyższenie poziomu debaty publicznej.
 2. Zwracamy się do polityków o zaprzestanie celowego pogłębiania 

podziałów społeczeństwa.
 3. Żądamy niezależnych, obiektywnych mediów publicznych.
 4. Chcemy, aby organy państwowe działały zgodnie z prawem!
 5. Apelujemy o zwiększenie mocy sprawczej młodzieżowych rad 

miejskich oraz samorządów uczniowskich!
 6. Żądamy wprowadzenia kształcenia obywatelskiego jako przed‑

miotu szkolnego na WSZYSTKICH etapach edukacji!
 7. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciw‑

działania nienawiści i przemocy!
 8. Apelujemy o szerzenie wartości, jaką jest tolerancja w społeczeń‑

stwie!
 9. Przypominamy, że wolność słowa kończy się na wolności drugie‑

go człowieka!
10. Żądamy, aby na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią.
11. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych.
12. STOP dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym.
13. Żądamy równouprawnienia ze względu na płeć!
14. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych!
15. KONIEC z szerzeniem stereotypów w społeczeństwie!
16. Wnosimy o aktywizację placówek szkolnych w godzinach popo‑

łudniowych, pod kątem zajęć ogólnorozwojowych, artystycznych, 
sportowych!

17. Apelujemy o stworzenie miejsc przeznaczonych dla młodzieży w celu 
jej integracji!

18. Chcemy zwiększenia aktywizacji społeczno ‑politycznej wśród mło‑
dych ludzi!

19. Apelujemy o uszanowanie instytucji kulturalnych i nieangażowa‑
nie się polityków w ich działalność.

20. Apelujemy o szanowanie wspólnego dobra, jakim jest środowisko 
naturalne.

21. Nic o nas bez nas – wszystkich.
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Iwona Loewe

The angels of communication 
The reasons for the well ‑being of contemporary social communication 

Summary

In the age of ubiquitous public communication and the heavy criticism of its qual‑
ity, this article showcases the guardians of communication, whose existence should 
constitute the focus of both family as well as institutional education. Those guardians, 
however, are not people (or angels), but rather attributes which any sender should form, 
use and cultivate in order to achieve success in communication and a sense of fulfill‑
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ment in interaction. The author considers the revolution, values as well as media which 
led to the current well ‑being of the public discourse. Moreover, the author attempts to 
discredit the thesis regarding the threat to contemporary social communication based 
on understanding.
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O partnerstwie w komunikacji i jego braku  
w tekstach przysłów

Wstęp

Człowiek jest istotą wyjątkową, żyjącą w społeczności, która komuni‑
kuje się z innymi członkami grupy przede wszystkim za pomocą języka. 
Dzięki niemu następuje przekazywanie wiedzy, doświadczeń, obserwacji 
i myśli. Tradycyjny model komunikacji zaproponowany przez Romana 
Jakobsona uwzględnia istnienie jej uczestników i kontakt pomiędzy 
nadawcą i odbiorcą komunikatu, jego istotę, sposób organizacji (kod) 
i  okoliczności, w jakich odbywa się komunikacja (kontekst). W takim 
układzie tworzy się partnerska relacja pomiędzy interlokutorami, choć 
zjawisko partnerstwa w komunikacji wymaga, jak sądzę, paru słów
uściślenia.

Komunikowanie to termin wywodzący się z łac. communico, com-
municare, oznacza: ‘uczynić wspólnym, połączyć’, też: ‘przekazać 
wiadomości’, oraz od rzeczownika communio (wspólność) (Dobek‑
 ‑Ostrowska 1999: 11). Termin komunikacja też został przyswojony 
z  języka łacińskiego, od rzeczownika communicationy, który oznacza 
m.in. ‘powszechny’ (Mikołajczuk 2003: 17). W pojmowaną proce‑
sualnie komunikację wpisani są jej uczestnicy, co potwierdza definicja 
w słowniku języka polskiego, w którym można przeczytać, że komuni-
kacja to ‘porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiado‑
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mości’ między ludźmi za pomocą narzędzia w postaci języka (SJP PWN  
20081: 192). Rozwinięcia wskazanego sensu stanowią logiczne uzasad‑
nienie na istnienie stycznej z sensem partnerstwo. 

Partnerstwo oznacza zarówno ‘współuczestniczenie w czymś, bycie 
partnerem’ (SJP PWN 2008: 57), jak i „równe traktowanie siebie naw‑ 
zajem”2. Zgodnie z przytoczonymi znaczeniami, partnerstwo można 
rozpatrywać w dwu aspektach. 

Pierwszy uwzględnia każdą sytuację komunikacyjną, w której inter‑ 
lokutorzy wymieniają między sobą komunikaty jako aktywni uczestnicy 
rozmowy. W tym rozumieniu partner jest znaczeniowo bliski sensowi 
uczestnik, czyli kogoś, kto bierze w czymś (rozmowie  – W.K.) czynny 
udział. Taki kontekst zawarty jest także w Słowniku synonimów, w któ‑
rym dla hasła partnerstwo jako jeden ze znaczeniowych ekwiwalentów 
wskazany jest rzeczownik współuczestniczenie3.

W nieco innym świetle postrzegać można sens partnerstwo w ko-
munikacji, jeżeli przyjąć drugie ze znaczeń rzeczownika partnerstwo, 
konotujące równe wzajemne traktowanie się przez uczestników roz‑
mowy. Przyjmując to założenie, istnienie partnerstwa jako komponentu 
sytuacji komunikacyjnej warunkowane byłoby symetrią rang uczestni‑
ków rozmowy, przy czym kategorię rangi należałoby w tym przypadku 
postrzegać szeroko i  włączyć doń zarówno cechy biologiczne, psycho‑
społeczne, mentalne, wolicjonalne, jak i uczuciowe. W tak pojmowanym 
delimitatorze istotne więc będą np. wiek, wykształcenie, poglądy (też 
polityczne), reprezentowany stan mentalny, a nawet płeć, narodowość 
czy wyznanie, wreszcie nastawienie psychiczne uczestników względem 
siebie. O istnieniu tak wyznaczonego partnerstwa świadczą funkcjonu‑
jące w uzusie (w sytuacjach zarówno nieoficjalnych, jak i oficjalnych) 
przykłady aprobaty/odmowy podjęcia rozmowy w postaci np. Ktoś jest/
nie jest partnerem//odpowiednim partnerem do rozmów (zasłyszane). 

1 W tekście posługuję się skrótami, które odsyłają do źródeł. Ich pełny opis biblio‑
graficzny znajduje się na końcu artykułu. I tak, używam następujących skrótów: SJP 
PWN 2008  – Dubisz, red. 2008; MKPP – Nyczaj, red. 1993; WKPP  – Masłowscy; 
NKPP – Narodowy Korpus Języka Polskiego.

2 Zob. https://sjp.pwn.pl/szukaj/partnerstwo.html [dostęp: 23.03.2019]; Bralczyk, 
red. 2008: 539.

3 Zob. https://www.synonimy.pl/synonim/partnerstwo/ [dostęp: 23.03.2019].
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Przedstawiona interpretacja sensu partnerstwo w komunikacji jest 
w  stosunku do pierwszego sposobu rozumienia węższym ujęciem. Do 
obu przedstawionych interpretacji partnerstwa w  komunikacji nawiążę 
w dalszej części rozważań. 

Celem niniejszego artykułu jest wybór za pomocą językowej analizy 
tekstu przykładów istnienia partnerstwa, jak i jego braku, jakie wyła‑
niają się z tekstów przysłów. Zabieg ten pozwoli na wyodrębnienie z tak 
zorganizowanych komunikatów (Kowalikowa 2001: 113) (zawierają‑
cych ponadczasowe doświadczenia polskiej społeczności) praktycznych 
wskazówek dotyczących dobrej komunikacji w codzienności, które 
jednocześnie stanowią o  istocie analizowanej formy gatunku – funkcji 
dydaktycznej (Krzyżanowski, red. 1969: VII–VIII; Szpila 2005: 89). 
Odkrywanie strategii dobrej konwersacji uzupełnione zostanie wska‑
zaniem istotnych cech obrazu partnerstwa w komunikacji (w tym, jak 
wpływa nań ranga interlokutorów oraz ich płeć, jakie cechy charakte‑
rologiczne stanowią przeszkodę w partnerskiej rozmowie) – w czym po‑
mocna będzie metodologia językowego obrazu świata (JOS). Przyjmując 
stanowisko Jerzego Bartmińskiego, JOS rozumiem jako: 

zespół utrwalonych (stereotypowych) wyobrażeń o człowieku i świecie 
dający się odtworzyć z różnego typu danych językowych: gramatyczno‑
systemowych […], semantycznosystemowych […], a także danych „przy‑
językowych”, wierzeniowych i zachowaniowych, które są relewantne dla 
efektywnej komunikacji.

Bartmiński 2003: 63

W dalszej części naukowej wypowiedzi pozwoli to na wskazanie istot‑
nych cech obrazu partnerstwa w komunikacji istniejącego w doświad‑
czeniach ludowej społeczności.

Krótko o przysłowiu

Wybór źródła materiałowego nie jest przypadkowy, podobnie jak 
sposób selekcji wybranych na użytek pracy przykładów. Gatunek defi‑
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niowany jest jako krótki, zawarty w zdaniu tekst (Mosiołek ‑Kłosińska 
2003: 5–23), mający źródła w literaturze bądź kulturze ludowej, który zo‑
stał utrwalony w tradycji ustnej i który wyraża jakąś ogólną myśl (wska‑
zówkę, przestrogę)4. W treści przysłów, które samozwrotnie nazywane 
są mądrością narodów, można odnaleźć zarówno twierdzenia ogólne 
o charakterze uniwersaliów, jak i szczegółowe sposoby widzenia i oceny 
rzeczywistości związanej z daną społecznością, jej doświadczeniem i wy‑
obrażeniami (Grzmil ‑Tylutki 2011: 33–43). Wskazany dualizm ujaw‑
nia się w treści przysłów, stając się przyczyną wielowarstwowej struktury 
ich treści, z powtarzalnymi elementami w postaci antytetyczności, 
synonimii i potocznej organizacji stylowej (Wyżkiewicz ‑Maksimow 
2012). Jadwiga Kowalikowa zwraca uwagę na szeroki jej plan, w którym 
mieszczą się zarówno przekaz dosłowny (ulokowany na powierzchni 
tekstu) anonimowego nadawcy  – reprezentanta i  członka nakreślonej 
wspólnoty, metaforyczne jego odczytanie, jak i wiele wskazówek kultu‑
rowych (np. historyczne, geograficzne, związane z etosem codzienności,  
np. praca i kultura duchowa z systemem wartości) (Kowalikowa 2001: 
115). Grzegorz Szpila, przyjmując ogląd genologiczny (Szpila 2003), do‑
powiada, że przysłowie to rodzaj małej formy literatury ludowej (Szpila 
2000: 15). Trwałe podstawy formułowania sądów zawartych w przysło‑
wiach5 (więc ludowa mądrość, doświadczenie i  ocena) są jednocześnie 
źródłem ich stereotypizacji (Bartmiński 2007).

O sposobach osiągania partnerstwa w komunikacji
w przekonaniach ludowych

1. W związku z wieloplanową strukturą przekazu w kryterium do‑
boru materiału ilustracyjnego przyjęłam, że interesujące mnie paremie 

4 Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/przys%C5%82owie.html [dostęp: 22.03.2019].
5 Postrzeganie przysłów jako źródła spójnego, nacechowanego, ale też trwałego 

źródła obrazowania rzeczywistości stanowi rodzaj polemiki z poglądami Ryszarda To‑
karskiego. Badacz uznaje, że JOS nie nosi znamion wszechczasowości i trwałości, gdyż 
zależny jest od podmiotu ‑kreatora (Tokarski 2013: 321).
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albo sygnalizują komunikację na poziomie tekstu, albo na zasadzie 
asocjacji logicznie wprost z nią się wiążą. Narzędziem wyboru uczyni‑
łam obecność leksemów tworzących pole semantyczne komunikacja  – 
przykładowo: czasowniki werbalnej aktywności i jej braku, więc mówić, 
milczeć, pytać, radzić, chwalić, kłócić się, zwierzać itp., rzeczowniki 
nazywające przekaz myśli, więc mówienie, rada, słowo, wskazania na 
anatomiczne części aparatu mowy człowieka, np. gęba, usta, język.

Nie brałam pod uwagę tych przysłów, w których interpretacja treści 
przywołująca komunikowanie się stron była jedną z wielu alternatyw 
interpretacyjnych metaforycznie przekazanej prawdy o rzeczywistości – 
np.: Gdzie dwóch Polaków, tam trzy strony (MKPP: 171).

Źródłem były zbiorcze wydania przysłów, Nowa księga przysłów 
polskich (T. 1–3), w  opracowaniu Juliana Krzyżanowskiego, Przysłowia 
(T. 60. Dzieł wszystkich Oskara Kolberga), Mała księga przysłów polskich 
pod redakcją Stanisława Nyczaja oraz Wielka księga przysłów pol-
skich Danuty i Włodzimierza Masłowskich. 

2. Wskazania dotyczące źródeł i sposobu ekscerpowania materiału 
stanowią wprowadzenie do zasadniczej części rozważań, które rozpo‑
cznę od wybrania uwag zawartych w przysłowiach związanych z węż‑
szym rozumieniem partnerstwa w sytuacji komunikacyjnej.

Wydaje się, że wobec równej rangi dyskutujących rozmowa winna 
toczyć się bez zakłóceń i być źródłem nowej wiedzy, doświadczenia, roz‑
woju osobowości w myśl zasady – którą pozwolę sobie zacytować w po‑
staci przysłowia – Dwóch zgodnych na jednej słomie się prześpi (WKPP: 
141). W treści przysłów odnaleźć można tylko częściowe tego potwier‑
dzenie, np.: Co słowo, to nauka (WKPP: 74), Człowiek i  do rady i do 
zwady (WKPP: 96), Dobry to przyjaciel, który przestrzega (WKPP: 1239). 
Ludowa mądrość skłania do podpowiedzi, że podobieństwo interlokuto‑
rów może stanowić przeszkodę w ich komunikacji, bo Dwóch upartych 
trudno pogodzić (WKPP: 141) i też Gdzie dwóch głupich się kłóci, kłótnia 
nie ma końca (WKPP: 193).

Utrudnieniem w sytuacji komunikacyjnej jest także wielość jej uczest‑
ników, bo trudniej wtedy o konstruktywne efekty rozmowy w  myśl 
przysłów Gdzie gromada, tam i rada (WKPP: 185) i Co głowa to zdanie 
(WKPP: 65), a zwykle  – na co wskazano w innym tekście paremii  – 
Gdzie zbyt wielu biesiadników, tam o zwadę nietrudno (WKPP: 196) 
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(tu warto dodać, że zasada wzajemnej sprzeczności jest jedną z często 
obserwowanych zasad w przypadku tekstów przysłów o wspólnym  
temacie).

Wydaje się więc, że partnerstwu komunikacyjnemu sprzyja układ 
dialogu pomiędzy jednostkami, a włączenie się do rozmowy choćby 
tylko jeszcze jednego uczestnika może powodować negatywne skutki 
w rzeczywistości. O tym w następujących przykładach: Gdzie dwóch 
tam rada; gdzie trzech, tam zdrada (WKPP: 183), Gdzie trzech doktorów 
radzi, tam ksiądz nie zawadzi (WKPP: 195).

Partnerskiej rozmowie nie sprzyja też bliskość więzów krwi między 
uczestnikami rozmowy, gdyż Dalecy krewni  – wielcy przyjaciele, bliscy 
krewni  – wielka zwada (WKPP: 103), bądź powinowactwo, zwłaszcza 
jeśli wskazać relacje w małżeństwie6. Tradycyjnie tworzą je ludzie różnej 
płci  – kobieta i mężczyzna. Jako przedstawiciele gatunku ludzkiego są 
w równej randze7, ale nie bez różnic, gdyż Mężczyźni mówią do rozumu, 
niewiasty do serca (WKPP: 383). Stereotypowa kobieta wykazuje skłon‑
ność do kłótni, niezależnie od stanu cywilnego, bowiem Stara panna 
kłóci się i z kamieniem przy drodze (WKPP: 511), a Każda żonka kracze 
na swego małżonka (WKPP: 270), jest też krzykliwa: Baba czego nie 
zrobi językiem, to krzykiem (WKPP: 11). 

W wielu przysłowiach zawarto tezy, które zmieniają ten współhierar‑
chiczny damsko ‑męski układ partnerski na niesymetryczną relację sto‑
jącego wyżej w hierarchii mężczyzny i gorszej kobiety, często nazywanej 
w sposób potoczny, nacechowany – babą. I jak poucza się poprzez teksty 
paremii, Baba babę całuje, a za plecy obgaduje (WKPP: 11), Gdzie baba 
rai, tam diabeł żeni (WKPP: 179). Piętnowaną cechą kobiet jest gadul‑
stwo i w związku z nim brak konsekwencji w dochowaniu tajemnicy: 
Chcesz mieć co tajemnego, nie zwierzaj się żonie z tego (WKPP: 41) czy 
Jak wie co baba, to wie ksiądz i cała gromada (WKPP: 244). Wspomnia‑

6 Nieco inaczej w stereotypowym widzeniu bliskiej więzi osób, gdzie wyraźnie ry‑
suje się cezura między wartościowanymi pozytywnie (niemal idealistycznie) krewny‑
mi, a ujemną oceną nadawaną powinowatym (Bartmiński 2007: 371–395).

7 Kontekstualnie w niektórych poniżej cytowanych przykładach równorzędność 
rangi jest zaburzana przez dobór leksyki (stara panna, baba) albo przez użycie form 
ekspresywnie nacechowanych (ir. żonka), o czym w następnym akapicie artykułu.
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nemu zjawisku towarzyszy wyolbrzymianie, a nawet konfabulowanie, 
więc w  przysłowiu przestrzega się, że Ani na wsi, ani w mieście nie 
można wierzyć niewieście (WKPP: 8). Warto tu podkreślić, że gadul‑
stwo w męskim wydaniu jest już waloryzowane dodatnio, gdyż Kot 
łowny a mąż mowny zawsze dadzą sobie radę (WKPP: 299). Naruszenie 
wskazanej w przysłowiu zasady może wynikać z wpływu wywieranego 
przez małżonkę, gdyż I mądry mąż zgłupieje przy złej, zrzędnej żonie 
(WKPP:  216). Dlatego warto przyjąć radę Kto ma rozum zdrowy, nie 
słucha białogłowy (WKPP: 316).

3. Ostatnie z zawartych spostrzeżeń są wpisane w szerokie rozumie‑
nie partnerstwa w  komunikacji, w którym centrum logiczne stanowi 
pragmatycznie wskazana rozmowa między uczestnikami konwersacji 
bez rozstrzygania o ich randze. W lingwistyce wypracowano zbiór wy‑
tycznych, dzięki którym proces komunikacyjny ma szansę przebiegać 
bez zakłóceń i które znane są jako reguły/maksymy/zasady komunika‑
cyjne. Ich pierwotną postać ludzie zawdzięczają brytyjskiemu filozofowi 
języka Paulowi Griece’owi, autorowi teorii implikatur konwersacyjnych, 
której istotę stanowi celowość komunikacji i którą tworzy nadrzędna 
reguła zwana zasadą współpracy, brzmiąca: „Uczyń swój udział konwer‑
sacyjny w przewidzianym dla niego momencie takim, jakiego wymaga 
zaakceptowany cel lub kierunek rozmowy, w którą jesteś zaangażo‑
wany”, uzupełniana czterema maksymami szczegółowymi, więc: ilości, 
jakości, odniesienia i sposobu (Griece 1977: 85–99).

W tekstach przysłów w charakterystyczny dla gatunku sposób 
reformułowane są te porady na nowo, dając podwaliny dla istnienia 
komunikacyjnego partnerstwa. Ważny zatem staje się wypraszany dobry 
moment dla rozmowy: Daj Boże w dobry czas mówić, a we zły milczeć 
(WKPP: 102). 

Doniosłą rolę odgrywa też świadomość, że wielu ludzi ma tendencje 
mówienia o  wszystkim i bez ograniczeń, co może zostać skrupulatnie 
wykorzystane przez partnera rozmowy: Język sieje, ucho zbiera (WKPP: 
263) i Co ptakiem z gęby wyleci, wołem nazad nie wciągniesz (WKPP: 72).

Warunkiem dobrej rozmowy jest też jej odpowiednio dobrany 
temat  – Głupia rozmowa niewarta słowa (WKPP: 202), realizowany 
w świadomie skonstruowanej replice: zatem Dobre są tylko takie czasy, 
w których słowa coś znaczą (WKPP: 123).
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Dobrą komunikację warunkuje też zaangażowanie jej odpowiednio 
dobranych uczestników (por.: Przemówił dziad do obrazu, on mu na
to ani razu (WKPP: 485) i wiążące się z tym mentalne skupienie, tak, 
by nie hołdować zasadzie Co jednym uchem usłyszysz, drugim wypadnie 
(WKPP: 66).

Konstruktywną rozmowę wspiera wyważenie liczby wypowiada‑
nych treści, przy czym wiele z paremii nobilituje komunikacyjną ciszę 
w  myśl zasady mowa jest srebrem, milczenie złotem. W zawartych po‑
radach można zatem przeczytać: Dla świętej zgody nabrał w usta wody 
(WKPP: 111), Rada gęba, kiedy język milczy (WKPP: 493), Bezpieczniej 
jest milczeć niż mówić (WKPP: 19), Nigdy nie żałował, kto milczał 
(WKPP: 442), Lepiej milczeć, niż głupstwo powiedzieć (WKPP: 357), 
Głupi milczeć nie umie (WKPP: 201), Milcząc nie urazisz (WKPP: 385).

Wsłuchiwanie się w wypowiedzi innych może wiązać się z cechami 
charakterologicznymi podmiotu, który przez otoczenie bywa wówczas 
oceniany jako ktoś roztropny  – Milczenie jest bliższe chytrości niż do-
broci (WKPP: 386)  – w przeciwieństwie do tzw. rozgadanych. O nich 
mówi przysłowie w następujący sposób: Kto nie umie milczeć, nie umie 
też mówić (WKPP: 323).

Podejmowanie i podtrzymywanie rozmowy będzie łatwiejsze, gdy 
rozmawiający powiedzą tylko tyle, ile jest w danej sytuacji konieczne: 
Mądremu niewiele trzeba mówić (WKPP: 382), Niewiele gadaj, niewiele 
głupstwa powiesz (WKPP: 441), Pomyśl dobrze głowo, nim wymówisz 
słowo (WKPP: 473). Dobrej komunikacji, a przez to ocenie komuniku‑
jącej osoby, nie służy bowiem nadmiar treści, gdyż, jak przestrzegają 
przysłowia: W długiej mowie lada co się powie (WKPP: 547), Długa 
mowa, próżne słowa (WKPP: 112) czy Kto wiele mówi, ten mało czyni 
(WKPP:  344). Wprawny słuchacz potrafi zrobić użytek z minimum 
otrzymanych informacji Mądrej głowie dość dwie słowie: będzie plotka, 
co się zowie (WKPP: 381), więc nie warto ani zbyt rozwlekać komuni‑
katu w myśl zasady Dwa razy ksiądz kazania nie mówi (WKPP: 139), 
ani nadmiernie go rozbudowywać, o czym też w paremiach: Od słowa 
do słowa aż boli głowa (WKPP: 448), Gaduła dziurę w brzuchu wygada, 
a jeszcze gadać nie przestanie (WKPP: 154).

Gadatliwy rozmówca – co sygnalizowane jest w kulturowych przeko‑
naniach – ryzykuje swoim statusem bytowym – Nie będzie bogaty, kto
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nadto pyskaty (WKPP: 420) i  pozycją społeczną  – Kto dużo gada, nie-
chcący się wyspowiada (WKPP: 311), Co u mądrych w myśli, to u głupich 
w ustach (WKPP: 75).

Wstrzemięźliwość w trakcie komunikowania czegoś odbiorcy służy 
organizowaniu procesu komunikacji w myśl kolejnej z zasad – maksymy 
odniesienia. Zakłada się w niej, że dobrze skonstruowany komunikat 
winien zawierać tylko treści istotne dla tematu rozmowy i  jej podmio‑
tów Z uczonym o księgach, z żołnierzem o wojnie (WKPP: 583), mimo 
świadomości, że Bajki ludzie radzi słuchają (WKPP: 13).

Dobór tych treści zależy od stanu nadawcy. Partnerstwu w komuni‑
kacji nie sprzyja sytuacja, gdy jej uczestnik/uczestnicy ma(ją) zaburzoną 
percepcję w związku z działaniem środków psychoaktywnych. O takiej 
sytuacji stanowią przysłowia wskazujące na dysfunkcję w rozmowie 
spowodowaną alkoholem, co pozornie nie jest prawdą, bo Przy szklance 
język i ochotniej chodzi (WKPP: 487) i Gdy się trunkiem zagrzeje głowa, 
wtenczas najlepiej płyną słowa (WKPP: 168). Nadmiernie swobodna 
elokwencja wynikająca z upojenia trunkiem bywa jednak zdradliwa, 
a  Trunek odmieni zdanie i mowę trzeźwego (WKPP: 537). Nadawca 
„pod wpływem” jest wylewny, uzewnętrznia swe bolączki – Co na sercu 
u trzeźwego, to na języku u pijanego (WKPP: 70), często wyjawiając 
to, co stanowić winno jedynie sferę przemyśleń: Kto co po trzeźwemu 
myśli, po pijanemu powie (WKPP: 326). Alkohol może być przyczyną 
niezamierzonych deklaracji, zgodnie z ludową prawdą: Pijany obiecuje, 
otrzeźwiawszy żałuje (WKPP: 462). 

4. Rzeczowej rozmowy na obrany temat nie ułatwia też skompliko‑
wana ludzka natura, zgodnie z którą człowiek koncentruje komunikaty 
na tym, co najbardziej dla niego istotne, czyli, jak dowodzą antropolodzy 
czy kognitywiści, na samym sobie (Tabakowska, red: 2001: 15–41). 
Egocentryczny sposób widzenia świata odzwierciedlony jest w sposobie 
mówienia o nim i obieranym w trakcie jego obserwacji punkcie widze‑
nia. Teksty przysłów potwierdzają istnienie zachowań w codzienności, 
które ilustrują tezy wypracowane w nauce. Zatem: Kto co lubi, to chwali 
(WKPP: 67), Co kogo boli, o tym mówić woli (WKPP: 66), Czego człowiek 
żałuje, o tym rad mówi (WKPP: 88). Dlatego wypowiadane przez na‑
dawcę komunikaty bywają doskonałym źródłem wiedzy o nim, o czym 
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też w paremiach: Poznać po mowie, co u niego w głowie (WKPP: 476),
Znać po sierści zwierza, a z mowy człowieka (WKPP: 603). Człowiek jest 
więc egoistą i hedonistą, a jego otwarcie na współrozmówcę poprze‑
dzone jest osiągnięciem własnej korzyści: Dam rad drugiemu, dogo-
dziwszy sobie samemu (WKPP: 104), czy Co radzi czynimy, to i mówimy 
(WKPP:  72). Komunikacja w tych warunkach jest więc zaburzona, 
a  mówiący naraża się na kłopotliwą sytuację, w której Kto mówi, co 
chce, usłyszy czego nie chce (NKPP: 534). Ale, zgodnie z obserwowaną 
w  przysłowiach zasadą sprzeczności, jest jeszcze inny sposób oceny 
takiej sytuacji, tę odczytać można w przysłowiu Jak nie krzykniesz, że cię 
boli, nie ulży ci nikt w niedoli (WKPP: 237).

5. Skrupulatnie realizowana postawa skupienia uwagi na sobie 
powoduje zakłócenia w  realizowaniu maksym komunikacyjnych wy‑
różnionych przez Geoffryeya Leecha i postulowaną przez niego ogólną 
zasadę grzeczności (Zahniko, Hnatiuk 2015: 367). Warunkujące 
istnienie partnerstwa współdziałanie uczestników konwersacji winny 
regulować szczegółowo wskazane maksymy. Są to: maksyma taktu, 
która zobowiązuje do działania na korzyść innych i której przełamywa‑
nie ilustrują zacytowane ostatnio przykłady. Należy pamiętać, że w tro‑
sce o innych warto służyć im dobrą radą, doceniać i bezinteresownie 
chwalić ich uczynki. Tymczasem człowiek w sposób nieprzemyślany 
i  powodujący zatarg radzi drugiemu, więc Gdzie głupia rada, gotowa 
zwada (WKPP: 184), chwali bez zastanowienia w myśl zasady: Oczy do 
patrzenia, język do chwalenia (WKPP: 446) lub dla własnych profitów: 
Czyj chleb jesz, temu kadź (WKPP: 99) i Kto co lubi, to chwali (WKPP: 
67), nie respektując w ten sposób maksymy wielkoduszności. Zwykle 
więc chwali to, co mu bliskie: Gani ten, co kupuje, chwali ten, co han-
dluje (WKPP:  154) i koncentruje się na swoich sprawach Co kogo boli, 
o tym mówić woli (WKPP: 66). Tym samym rezygnuje z kolejnej zasady 
dobrego komunikowania, jaką jest maksyma skromności.

Jeszcze jedną radą, którą odbiorca odnajdzie w przysłowiach, jest 
przestroga: Kto mówi, co chce, usłyszy czego nie chce (NKPP: 534), ale też 
Chcesz być chwalony, chwalże i drugich (WKPP: 39). W ludowych prze‑
konaniach zawarta jest też przestroga: Chwała z własnych ust śmierdzi, 
z cudzych pachnie (WKPP: 54).
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Wśród kulturowych prawd mieści się przekonanie o ogromnej randze 
słowa8 i jednocześnie szacunku, jaki jest mu należny. Wśród przeko‑
nań funkcjonuje więc prawda, że Lepiej się potknąć nogą, niż językiem 
(WKPP: 358), ponieważ Potknąć się w mowie łatwo, trudno odwołać 
(WKPP: 475).

6. Ważnym warunkiem partnerstwa w komunikacji jest zgoda wśród 
prowadzących rozmowę. Nie jest łatwo ją osiągnąć, bowiem człowiek to 
istota ułomna, skłonna do zwady i to przekonanie obrazują następujące 
cytowania: Biedzie swej nie poradzi, kto się z sąsiadami wadzi (WKPP: 
24), Głupia to gęba bywa, z której wypływa mowa obraźliwa (WKPP: 
202), Gdzie głupia rada, gotowa zwada (WKPP: 184) i Gdzie gęba wojuje, 
tam zadek pokutuje (WKPP: 184). Zgody potrzeba zwłaszcza wtedy, gdy 
dyskusja się toczy wokół tzw. tematów zapalnych. Należy wówczas pa‑
miętać, że Dobre słowo lepiej gniew gasi niż wiadro wody (WKPP: 123), 
a też że Dobre słowo mało kosztuje, a wiele pomaga (WKPP: 123). 

Dobrym relacjom między ludźmi sprzyja otwartość na innych 
i  traktowanie ich z  sympatią (co zakłada kolejna z maksym Leecha), 
w myśl ludowego przekonania Bądźmy grzeczni dla każdego, nie znaj-
dziemy niegrzecznego (WKPP: 14). Szacunek dla innych winien być 
bezwarunkowy i obiektywny i, jak radzi się w tekście jednej z paremii, 
Cnotę i  w  nieprzyjacielu chwalmy (WKPP: 61). A skoro egocentryczny 
człowiek dla siebie samego jest najważniejszy, to w myśl tego przekona‑
nia winien swoją miarą oceniać potrzeby innych: Co radzisz drugiemu, 
życz sobie samemu (WKPP: 72), a Czego chwalić nie możesz, nie gań 
(WKPP: 88). 

W paremiach odkrywana jest też podstępna natura człowieka, gdyż 
Dobrze radzi, kto nie zwodzi (WKPP: 131), a Gdy szukasz rady, strzeż 
się zdrady (WKPP: 171). Nie zaleca się też wypominania zaistniałych 
faktów, w pokoleniowej świadomości istnieje bowiem przekonanie, że: 
Dać a wymawiać, złe to obyczaje, kto tak ma czynić, lepiej niech nie daje 
(WKPP:  102) i Dobrodziejstwo dane wymawiać, gorzej niż odmawiać 
(WKPP: 125).

7. W strategii dobrej konwersacji niezwykle istotna jest taka organi‑
zacja przekazu, by podporządkować go Grice’owskiej maksymie jakości. 

8 Co zapewne należy wiązać z biblijną jego konotacją.
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Istotą tego zalecenia jest dzielenie się z  interlokutorem tylko tym, co 
jest w mniemaniu nadawcy prawdą i czego jest on pewien. Jednocześnie  
ważne, by mieć świadomość, że prawda jest wartością trudną9 i kon‑
sekwencją tego w codziennym życiu jest fakt, że: Prawdę każdy chwali, 
ale nie każdy chętnie jej słucha (WKPP: 480). Słowa mają moc sprawczą, 
stanowią o rzeczywistości, a w związku z tym nadawca winien pamię‑
tać, iż Słowo raz dane ma być wiernie dotrzymane (WKPP: 508). Wśród 
uczestników interakcji komunikacyjnej ważną funkcję pełni wiarygod-
ność wypowiadanych kwestii. O wspomnianej cesze, opisującej sposób 
komunikacji między ludźmi, ale i waloryzującej strony tej komunikacji, 
też przekazuje się w przysłowiach: Kto słowa nie dotrzymuje, ten słowa 
niewart (WKPP: 337), Figurka nie lada, co inaczej robi, a  inaczej gada 
(WKPP: 152).

Relacje wzajemności w rozmowie osiąga się poprzez budowanie 
autorytetu i więzi, czemu sprzyja zasada: Słuszność w sercu, prawda na 
języku (WKPP: 509). Rozmówcy mają świadomość, że Ten przyjaciel, kto 
prawdę mówi (WKPP: 532). Kłamca, nawet okazjonalny, nie ma powa‑
żania u innych i, jak można przeczytać w paremiach: Kto raz skłamał, 
temu rzadko wierzą (WKPP: 328), Kłamcy nie wierzą, choć prawdę mówi 
(WKPP: 290). W przysłowiach odnaleźć można jednocześnie wska‑
zówkę, że w budowaniu werbalnej interakcji interlokutorzy dokonują 
subiektywnej (o nachyleniu egocentrycznym) oceny towarzyszy rozmów, 
więc Kto sam kłamać lubi, innych za kłamców uważa (WKPP: 329), Kto 
sam kłamie, drugiemu nie wierzy (WKPP: 330). W przysłowiach akcen‑
tuje się rolę sytuacji i  jej wpływ na prawdziwość zawieranych w  prze‑
kazie sądów, bowiem W swarze prawda ginie (WKPP: 557), a Gdzie się 
wadzą, prawdę precz wyprowadzą (WKPP: 193).

8. Zgodnie z przyjętym w tekście planem, w którym kolejne akapity 
nawiązują do utrwalonych w językoznawstwie maksym komunikacyj‑
nych, trzeba przypomnieć ostatnią z nich – maksymę sposobu. W efek‑
tywnej i opartej na współuczestnictwie mówiących rozmowie winno 
się wykazać dbałość o uporządkowanie  – czyli nie Mówić trzy po trzy 
(NKPP: 538) i staranną artykulację wypowiadanych replik – tu przysło‑

9 O kategorii prawdy funkcjonującej w kulturze codzienności więcej w moim tek‑
ście (Kochmańska 2020).
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wia dają szereg przykładów odstępstw: Mówi, jakby miał kluski w gębie 
(NKPP: 538), Mówi przez zęby (NKPP: 538), Mówić sobie pod nosem 
(NKPP: 539), Mówić po francusku, jak hiszpańska krowa (NKPP:  539). 
To zdecydowanie jest pomocne w tworzeniu partnerskiej więzi, choć 
zawsze należy być czujnym i pamiętać, że Ci, co najgorzej czynią, zwykli 
pięknie mówić (WKPP: 54). 

Nie można mówić o partnerstwie w komunikacji w sytuacji, gdy 
brakuje z jakichś powodów nici porozumienia, a skrajnie  – kontaktu 
między rozmawiającymi, a zatem Mówić do tych, co nie słyszą daremna 
(głupia) rzecz (NKPP: 539), Ty mów, a ja zdrów (NKPP: 541), Rozmówił 
się jak gęś z prosięciem (NKPP: 541), Z tobą mówić, a z baranem się mod-
lić to jedno (NKPP: 542). 

Warto dopowiedzieć, że brak kontaktu może czasem wynikać z do‑
słownie i  przenośnie pojmowanej dysfunkcji narządu słuchu. Zatem: 
Głuchemu próżne słowa (WKPP: 200), Głuchemu gadać, groch o ścianę 
rzucać (WKPP: 200), Głuchemu dwakroć mówić trzeba (WKPP:  200), 
ale jednocześnie Głuchy najbardziej jest ten, co nie chce słuchać 
(WKPP: 200) i Głuchy wszystkie plotki zna (WKPP: 200). 

9. Najbardziej oczywistym powodem nieporozumień w dyskusji 
jest rozmycie, a  nawet niezgodność tematu rozmowy z punktu widze‑
nia jej uczestników  – tu stosowną ilustrację zawarto w przysłowiu: Co 
głupiemu po koronkach, kiedy powiada, że to same dziury (WKPP: 65). 
Różne punkty widzenia i oceny rzeczywistości to istotny regulator part‑
nerskiej rozmowy, a pokłosiem doświadczeń pokoleń są prawdy zawarte 
w następujących, symetrycznych w kryterium treści, paremiach: Chłop 
o chlebie, baba o  fiołkach (WKPP: 44), Dziad o chlebie, baba o niebie 
(WKPP: 142), Dziad o szydle, baba o motowidle (WKPP: 142). 

W przysłowiach docenia się wagę słów i ich doniosłość w kształto‑
waniu społecznych więzi. Dlatego Dobre są tylko takie czasy, w których 
słowa coś znaczą (WKPP: 123), a autorytet należy się każdemu, to wciela 
tę zasadę w życie Dobrze mówi, choć krzywe usta ma (NKPP: 533). Słowo 
kształtuje rzeczywistość, bo, jak głosi ludowa mądrość, Jak krzykniesz, 
tak echo odpowie (WKPP: 233), ale i z nią w sposób nieodwracalny się 
wiąże – o czym zarówno dosłownie, jak i metaforycznie stanowi cytat: 
Jak się ksiądz naje do syta, to mu łatwiej kazania o postach mówić 
(WKPP: 241).
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W społecznych relacjach werbalnych człowiek winien się roztropnie 
otwierać na drugiego  – Każdego zdanie przyjmuj, a swego się rozumu 
trzymaj (WKPP: 271), i mieć świadomość, że to, co usłyszy, wiązać 
się ma nie tylko z ukrytymi/jawnymi intencjami nadawcy, ale przede 
wszystkim z reprezentowanym poziomem intelektu. Bo, jak poucza 
się w paremiach: Jaki rozum, taka mowa (WKPP: 249), zatem sposób 
komunikowania obnaża nasze prawdziwe oblicze Poznać po mowie, 
co u niego w głowie (WKPP: 476), Co u mądrych w myśli, to u głupich 
w  ustach (WKPP: 75), Znać mędrca po słowie (WKPP: 603), Znać po 
sierści zwierza, a z mowy człowieka (WKPP: 603). To powód, dla którego 
każdy w roli nadawcy winien pamiętać, że Co się czynić nie godzi, to też 
mówić szkodzi (WKPP: 73), a Gdy język nie wie co gada, skóra za niego 
odpowiada (WKPP: 158). 

Ważna z perspektywy więzi międzyludzkiej jest też świadomość, że 
słowa mogą ranić i jeśli tak się stanie, to sprawdza się zasada Im milszy, 
kto uraził, tym cięższa uraza (WKPP: 227). Słowa mogą też „zabijać”, 
ale w społecznym widzeniu świata, Kto słowami zabija, ten miecz ma 
tępy (WKPP: 338). Co ważne, takie słowa są przeszkodą w realizowaniu 
i utrwalaniu partnerskich relacji. Trudno też o nie w sytuacji różnic 
kulturowych, bowiem przestrzega się w przysłowiu Z Ruskim gadaj, 
a w zanadrzu kamień trzymaj (WKPP: 582). 

Na koniec ważna refleksja: dobry partnerski kontakt z drugim 
człowiekiem jest darem okraszającym rutynę zawartą w codzienno‑
ści życia ludzkiego, a zatem Rozmowa przy stole lada potrawy okrasi 
(WKPP: 495). 

Podsumowanie

Osiąganie partnerstwa w komunikacji w świetle porad i ujawnianego 
rozumienia pojęć oraz wartości, jakie skrywają teksty przysłów, jest dla 
człowieka niezwykle angażującą umiejętnością. Dzięki doświadczeniu 
wielu pokoleń, za sprawą którego realizowana jest funkcja dydaktyczna 
analizowanych tekstów, w przysłowiach odnaleźć można przekonanie, 
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że budowanie relacji międzyludzkich za sprawą komunikacyjnej aktyw‑
ności człowieka jest trudną umiejętnością. Na jej jakość mają wpływ 
wszystkie komponenty sytuacji komunikacyjnej związanej z  sytuacją 
porozumiewania się, rozpatrywane zarówno w skali makro, jak i w uję‑
ciu szczegółowym. W przysłowiach najczęściej konkretyzowane jest 
współuczestnictwo w rozmowie, o czym świadczą komponenty leksy‑
kalne budujące paremie, w tym nazwy czynności wyrażane w sposób 
prymarny, np. obgadywać, mówić, słuchać, jak i poprzez formacje słowo‑
twórcze, np. krzyk, mowa, skarga. Trzeba jednak dodać, że ulokowane 
w linii tekstów przysłów nazwy wskazujące na konkretne akty mowy 
(chwalenie, rada, skarga), które kojarzą się przede wszystkim z wer‑
balnym sposobem komunikowania, mogą istnieć też w pisanej odmia‑ 
nie języka.

W społecznych kontaktach partnerską komunikację pierwszopla‑
nowo wyznaczają podmioty w niej uczestniczące. To m.in. od przyjętej 
postawy człowieka zależy kontakt z innym. Ważną kwestią jest otwarcie 
się na interakcję z partnerem, co często wymaga pracy nad własnymi 
słabościami, kształtowania charakteru, rezygnacji z niemal fizjologicznie 
utrwalonego egocentryzmu i szczerej postawy względem drugiego czło‑
wieka. Ważne staje się też wyeliminowanie wszelkich aspektów zakłóceń 
komunikacyjnych, które mogą wiązać się z psychicznym (np. wspólnota 
oglądu świata, jedność tematu, spójny system wartości) lub fizycznym 
aspektem rozmowy (np. odpowiednia artykulacja i siła głosu). Nie bez 
wpływu są też uwarunkowania biologiczne związane z płcią oraz spo‑
łeczne, opisujące stan cywilny, pokrewieństwo/powinowactwo. 

Potoczna, ludowa wiedza o tym, jak porozumiewać się/rozumieć się 
z otoczeniem, była zapewne inspiracją dla takich badaczy, jak Griece 
i Leech, gdyż sformułowane przez nich maksymy konwersacyjne istnieją 
w przysłowiach w sposób nienaukowy, ale pragmatyczny. W  kulturze 
Zachodu już od starożytnych czasów nobilitowana była także umie‑
jętność milczenia (z towarzyszącą jej często zdolnością słuchania). 
Wstrzemięźliwość w mowie oznacza zarówno sytuację podejmowania 
rozmowy w stosownych momentach, jak i dbałość o precyzję przekazu. 
Ta rada jest w ponowoczesnych czasach niezwykle aktualna i potrzebna, 
bowiem bywa, że słowa we współczesnej komunikacji wtórnie stają się 
semantycznie puste. Współuczestnictwo, więc także partnerstwo w ko‑
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munikacji we współczesności jest zjawiskiem złożonym, należy bowiem 
pamiętać, że proces komunikowania przebiega za pośrednictwem róż‑
nych systemów semiotycznych, wiąże się nie tylko z podmiotami, ale też 
przybiera formę masową, w której rolę uczestnika pełnią media. Mimo 
to niezmiennie aktualne są skrywane w naiwnej ocenie podstawy wie‑
dzy o rzeczywistości z jej stereotypowym, odzwierciedlanym w  języku 
widzeniem świata, której najlepszym źródłem są przysłowia. I tylko 
szkoda, że tzw. minimum paremiologiczne wśród współczesnych mło‑
dych członków społeczeństwa wiąże się z coraz uboższą znajomością 
ludowych prawd.
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Wioletta Kochmańska

On partnership in communication and the lack thereof  
in the texts of proverbs

Summary

The subject of the research is the essence and the ways in which the notion of part‑
nership  – in both the narrow and the broad sense  – exists in social communication 
that can be learned from the texts of proverbs. Due to the moralizing function of the 
indicated genre, a number of pieces of advice have been distinguished, which have been 
preserved in the folk culture as regulators of good communication. The analysis also 
includes the multi ‑generational image of the selected part of the human world con‑
tained in the proverbs and the ways of its interpretation.
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„Zapach, który rozpieszcza zmysły…” – 
 o konieczności współuczestnictwa odbiorcy  

w tworzeniu komunikatu

Otaczający nas świat poznajemy dzięki zmysłom. Mają one podsta‑
wowe znaczenie w życiu człowieka, stanowią bowiem element niero‑
zerwalnie spajający ciało ze światem zewnętrznym, cielesność ze świa‑
domością, doświadczanie materii z wywołanymi nią uczuciami. Wiele 
badań i opracowań z różnych dziedzin nauki (m.in. społecznych, me‑
dycznych, humanistycznych) poświęcono temu ogólnemu zagadnieniu, 
a  także poszczególnym zmysłom. Jednak jednemu z nich – szczególnie 
w naukach humanistycznych – poświęca się znacznie mniej uwagi. Ba‑
dania nad zmysłem powonienia i silnie związanym z nim zapachem na‑
leżą do rzadkości. Mimo iż zapach jest elementem doświadczenia prawie 
wszystkich ludzi i oddziałuje na nich zarówno w  wymiarze fizycznym, 
jak i psychicznym oraz społecznym, to badania socjologiczne, cywili‑
zacyjne, a także kulturowe czy językowe nie czynią z tego zagadnienia 
centrum swoich zainteresowań. Tymczasem wydaje się ono – szczególnie 
jego aspekt językoznawczy – bardzo interesujące, głównie ze względu na 
trudności związane z nazywaniem i wyrażaniem zapachu w języku.

Przedmiotem niniejszych rozważań jest właśnie zapach, jego ujęcie we 
współczesnej polszczyźnie, a dokładniej w komunikatach perswazyjnych, 
jakimi są teksty promujące perfumy1. Teksty takie, rzecz jasna, dotyczą 

1 Analizie poddanych zostało ponad 150 tekstów promujących perfumy damskie, 
męskie i tzw. unisex, pochodzących z portali internetowych: odlewkiperfum.pl oraz 
perfumy.pl.
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wyłącznie zapachów przyjemnych, a mają za zadanie nie tylko nazwać 
czy opisać zapach, ale przedstawić go jak najpełniej, zaprezentować 
wszystkie jego cechy (walory i zalety, co oczywiste) i przekonać do jego 
nabycia, zatem z założenia powinny opisywać zapach rzetelnie, wyczer‑
pująco, zachęcająco. W artykule podjęto próbę zaprezentowania, w  jaki 
sposób nadawca komunikatu masowego radzi sobie z przedstawianiem 
i opisywaniem wrażeń zmysłowych – zjawisk niewidocznych, nienama‑
calnych, nie zawsze nazwanych, a także jaka jest rola odbiorcy takiego 
komunikatu i w jaki sposób radzi on sobie z jego zrozumieniem. 

Świat zapachów

Zapach (łac. olfactus) – to cecha związków chemicznych lub ich mie‑
szanin (odorantów), polegająca na zdolności do pobudzania narządu 
węchu, czyli odgrywania roli bodźców wywołujących wrażenia zmy‑
słowe; wrażenie węchowe, odbierane w wyniku działania chemicznego 
bodźca2. Odczuwamy zapachy podczas oddychania, gdy do nosa dociera 
powietrze, w którym zawarty jest jakiś związek wonny. Powietrze sta‑
nowi mieszaninę gazów bezzapachowych, ale przenosi lotne substancje 
chemiczne, z których część rozpoznajemy jako zapachy. Wyczuwamy je, 
ponieważ działają na zakończenia nerwów węchowych, które są zakoń‑
czeniem nerwu czaszkowego. Receptory te znajdują się w tylnej części 
jam nosowych, a substancje wonne docierają do nich wraz z powietrzem 
niezależnie od naszej woli. Aby przestać odczuwać zapach, trzeba przestać 
oddychać, więc ucieczka od otaczających nas zapachów jest niemożliwa.

Od strony lingwistycznej interesujący jest nie tyle sam proces prze‑ 
twarzania bodźca i fizyczne działanie zmysłu węchu, ile zapach, któ‑
remu znaczenia nadają pewne kategorie, którymi posługujemy się na co 
dzień, doświadczając otaczającego nas świata poprzez poznawanie go, 
rozumienie i opisywanie zachodzących w nim procesów. Zapach zawsze 
wywoływał emocje i był fenomenem kulturowym, budził wspomnienia 

2 Definicję podaję za Wikipedią (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapach).
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i pożądanie, pomagał definiować własną tożsamość, ostrzegał przed 
niebezpieczeństwem. Od najdawniejszych czasów ludzie rozumieli jego 
ogromny wpływ na codzienne życie i znajdowali przyjemność w  sto‑
sowaniu pachnideł. Zapachy mają społecznie ustanowioną wartość, 
określają relacje międzyludzkie, definiują grupy społeczne i etniczne, 
charakteryzują poszczególne osoby, wpływają na społeczny odbiór. Róż‑
nice w postrzeganiu zapachów między ludźmi są ogromne – niektórzy 
potrafią wyczuć cząsteczkę zapachową niewyczuwalną dla innych, dla 
jednych ma ona woń przyjemną, dla drugich obojętną lub nieprzyjemną. 
Zróżnicowany stosunek do woni zależy od wielu aspektów. Znaczenie 
mają tu niewątpliwie czynniki kulturowe, ale różnice w odbiorze woni 
dotyczą też ludzi wywodzących się z tego samego kręgu kulturowego. 

Problemy z opisywaniem zapachów wiążą się z trudnościami języko‑
wymi oraz interpretacyjnymi. Zauważone zostały już przez Arystote‑
lesa, który uznał, że zapachy, w przeciwieństwie do kolorów, trudno jest 
opisywać i nazywać (por. Hoffman 2013: 62). Na przestrzeni wieków 
niewiele się zmieniło  – mimo podejmowanych parokrotnie prób i  po‑
jawienia się kilku teorii zapachów nie wypracowano naukowych spo‑
sobów mierzenia woni ani rzetelnego, ujednoliconego opisu zapachów. 
Do dziś nie udało się „zmierzyć” zapachu w taki sposób, jak uczyniono 
to z kolorem. Zarówno zapach, jak i barwa są zjawiskami biologicznymi 
i neurofizjologicznymi, jednak barwę jako zjawisko fizyczne można 
zmierzyć, ponieważ charakteryzuje ją odpowiednia długość fali. Niemal 
każdą barwę można pokazać (w naturze lub na kartce papieru) i każdą 
da się utrwalić. Zidentyfikowanie zapachu poprzez takie bezpośrednie 
odniesienie jest trudne, jeśli nie niemożliwe, zaś referencja taka w ogóle 
nie jest możliwa do utrwalenia poza specjalnymi warunkami laborato‑
ryjnymi (por. Bugajski 2004: 19–20).

Świat zapachów w języku

W języku polskim, a także innych językach europejskich, brakuje 
słownictwa prymarnego dla określenia zapachów. Jak zauważyła Irmina 
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Judycka w  swoim artykule, „w żadnym języku nie ma wyrazów, które 
byłyby od początków powstania adekwatne do wrażeń zapachowych” 
(Judycka 1963: 72). Na ubogi zasób słownictwa podstawowego doty‑
czącego węchu i zapachów w języku polskim zwróciła uwagę Krystyna 
Pisarkowa w publikacji z 1972 roku: Szkic pola semantycznego zapachów 
w polszczyźnie, w której podzieliła słownictwo takie na trzy kilkuwy‑
razowe grupy: pierwsza zawierająca wyrazy nazywające wydzielanie 
zapachów przyjemnych, druga – wydzielanie zapachów nieprzyjemnych 
i trzecia związana z odczuwaniem zapachów (Pisarkowa 1972: 330). 
Grupa wydzielania zapachów nieprzyjemnych składa się z 5 czasowni‑
ków (śmierdzieć, smrodzić, cuchnąć, trącić i zalatywać), 7 rzeczowników 
(smród, fetor, odór, swąd, stęchlizna, zaduch, wyziewy) oraz 3 przy‑
miotników (śmierdzący, cuchnący i smrodliwy). W grupie wydzielania 
zapachów przyjemnych znajdziemy zaledwie jeden czasownik: pachnieć, 
tylko trzy rzeczowniki: aromat, perfumy i pachnidło i  przymiotniki: 
pachnący, wonny, aromatyczny i odurzający. Między grupami mieści 
się jeszcze czasownik czuć oraz dwa rzeczowniki: zapach i woń, które, 
zależnie od kontekstu, nabierają zabarwienia pozytywnego lub nega‑
tywnego. Całość można ująć w formie tabeli – zob. tabela 1.

Jak widać  – liczba określeń, szczególnie w grupie wydzielania zapa‑
chów przyjemnych, jest dość ograniczona. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, 
że wyodrębnione grupy nie obejmują nazw zapachów, lecz słownictwo 
dotyczące wydzielania zapachów. Zatem w zbiorze podstawowych słów 
związanych z zapachem przyjemnym znajduje się tylko jedno określenie 
zapachu (odurzający) i ani jedna (sic!) jego nazwa.

Według różnych badaczy zagadnienia, także językoznawców  – naj‑
większą przeszkodą związaną z nazywaniem zapachów jest trudność 
w przekazywaniu językowych informacji o realnych wrażeniach zapa‑
chowych (por. Hoffman 2013: 63). Pomijamy tu złożone aspekty neuro‑
psychologiczne i neurofizjologiczne problemu odnoszące się do systemu 
receptorycznego węchu, które  – w dużym skrócie rzecz ujmując  – tak 
wyjaśniają owe trudności: droga z narządu powonienia do mózgu jest 
o wiele krótsza niż w przypadku innych zmysłów, zatem mimo nie‑
ustannej pracy narządu powonienia procesy umysłowe nie są w  stanie 
natychmiast wytworzyć sądów, spostrzeżeń i pojęć, a tych, które nawet 
już zostaną wytworzone, nie jesteśmy w stanie usymbolizować w  po‑
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Tabela 1. Grupy wyrazów dotyczących wrażeń węchowych
G
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pachnąć 
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pachnący
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woń
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smród 
fetor 
odór
swąd
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wyziewy
zaduch 
śmierdzieć
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cuchnąć 
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trącić 
śmierdzący
cuchnący
smrodliwy

nos 
nozdrza 
węch 
powonienie
wąchać 
węszyć 
niuchać
wietrzyć 

staci znaku językowego (por. Bugajski 2004: 22–23). Dodać trzeba, iż 
nie wszystkie znaki językowe (nazwy zapachów) są w stanie odesłać do 
rzeczywistości poprzez pojęcia, bo często nie jesteśmy w stanie tych 
pojęć wykształcić. I tak: jeśli w opisie zapachu odczytamy nazwy typu 
kastoreum, paczula, wetiwera itd., to często brakuje nam pojęć, by te 
nazwy zidentyfikować i wracamy do konieczności bezpośredniego 
doświadczenia  – przecież nie zawsze możliwego  – by te pojęcia wy‑
kreować. Aby dany zapach skojarzyć z nazwą (a wcześniej wytworzyć 
jego pojęcie), trzeba najpierw zapach poznać poprzez bezpośrednie 
doświadczenia, trzeba go poczuć. Niemożliwa jest odwrotna droga – od 
nazwy do pojęcia (informacja np. słownikowa o danym zapachu nie jest 
przekładalna na wyobrażenie zapachowe) (Bugajski 2004: 41). Człowiek 
nie jest w stanie poznać wszystkich zapachów i zapamiętać wszystkich 
doświadczonych wrażeń węchowych. Nasuwa się pytanie, czy nie jest 
również w stanie wszystkich poznanych zapachów nazwać i zapamiętać 
nazw tak dobrze, by zawsze bezbłędnie skojarzyć zapach z odpowied‑
nią nazwą? Faktem jest, iż nigdy nie nazwano wszystkich zapachów,  
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a  nawet nie nadano nazw zapachom, z którymi spotykamy się na tyle 
często, by je identyfikować i zapamiętywać.

Z identyfikacją zapachów w zasadzie nie mamy kłopotu, znamy i od‑ 
różniamy bardzo wiele zapachów (według różnych szacunków i  badań 
od kilku do 10 tysięcy), jednak problemów przysparza próba ich 
klasyfikacji i opisu. Rozpoznajemy zapachy, ale nie zawsze potrafimy 
je określić czy znaleźć dla nich nazwy, nie zawsze potrafimy wyrazić 
słowem wrażenia woni. Jak zauważa amerykański badacz zapachów 
i percepcji woni Avery Gilbert, w laboratoryjnych testach nazywanie 
woni (przypadkowo wybranej, pozbawionej kontekstu i bez możliwości 
ponownego jej powąchania) wypada tragicznie. Problem nie polega 
jednak na nierozpoznaniu zapachu, lecz na niemożności odnalezienia 
informacji werbalnej (por. Gilbert 2010: 200–201). Pole pojęciowe woni 
jest słabo ustrukturyzowane, a to skutkuje brakiem precyzji w nazywa‑
niu wrażeń zapachowych. Wrażenie takie oddajemy najczęściej poprzez 
użycie umownych referencji: zapach trawy, zapach ziół, zapach róż, 
zapach chleba. Często stosujemy indywidualne odniesienia do różnych 
aspektów rzeczywistości, eksponując przez to własne skojarzenia, prze‑
życia i doświadczenia, co pozwala na zupełnie różne rozumienie tych 
samych określeń, np.: zapach podróży, zapach raju, zapach poranka, 
zapach eleganckiej kobiety, a nawet zapach mięty. Nie tylko Julian 
Tuwim zastanawiał się „Jakim wyrazić mam imieniem / Woń miękkiej 
mięty nad strumieniem?” (Tuwim 1956: 289). Jak pokazały badania 
przeprowadzone przez Mariana Bugajskiego (2004: 50–51), zapach 
mięty może mieć wiele definicji i nie kojarzyć się wcale jednoznacznie 
z  rośliną. Otóż zapach mięty, według badanych studentów, to: „zapach 
kojarzący się z  pastą do zębów”; „tak pachnie jak guma do żucia”; 
„zapach typowy dla płynu do naczyń”; „są różne wersje tego zapachu, 
zależnie od tego, czy jest to herbata miętowa czy miętowy cukierek”. 
Tych kilka definicji pokazuje, jak różnie postrzegamy ten sam, bardzo 
przecież prosty i łatwy do zapamiętania oraz identyfikacji zapach. Jak 
zauważa autor badania: 

Zapach mięty w takim wyraźnie wyprofilowanym znaczeniu staje się 
już tylko aktem psychicznym, rzeczywistość – roślina z rodziny wargo‑
wych dostarczająca substancji zapachowej w postaci olejku miętowego, 
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jest mało ważna. Uzupełnijmy więc, „że to nie mięta nimi pachnie, lecz 
wprost przeciwnie: one miętą”. 

Bugajski 2004: 51

Różne doświadczenia pozwalają odbiorcom wypełnić taki sam komu‑
nikat różnymi, osobistymi wrażeniami. A to otwiera także możliwość 
tworzenia zupełnie doraźnych nazw i opisów luźno związanych ze źród‑
łem zapachu lub zupełnie od niego odległych, które są jedynie wynikiem 
indywidualnej potrzeby użytkowników języka. Równocześnie brak 
precyzji w nazywaniu zapachów (a w zasadzie brak ujęzykowienia nazw 
zapachów) pozwala nam na dowolne niemal kreowanie ich opisów, także 
na stworzenie całkiem nowych kategorii i nowych określeń, odnoszą‑
cych się do indywidualnych wrażeń zapachowych, związanych z subiek‑
tywnymi wspomnieniami czy doświadczeniami. Używanie wyjątkowo 
osobistych określeń, które mogą zostać dla szerszego odbiorcy doprecy‑
zowane, by jak najlepiej mógł sobie je wyobrazić, charakterystyczne jest 
dla twórczości literackiej. O ile jednak kreowanie w ten sposób opisów 
zapachów jest częste w literaturze pięknej, o tyle – jak wynika z przepro‑
wadzonej analizy – niezwykle rzadkie w tekstach użytkowych.

Świat zapachów w komunikacji masowej

Trudności językowe związane z nazywaniem i opisywaniem wrażeń 
węchowych wynikają z kilku różnych przyczyn: po pierwsze z braku 
podstawowego słownictwa (nieujęzykowienia nazw zapachów, niewiel‑
kiej liczby stałych określeń opisujących dany zapach), po drugie z braku 
ustalonych granic między różnymi zapachami i trudności związanych 
z klasyfikacją zapachów, ale także z powodu ogólnoludzkiego problemu 
wyrażania doświadczeń zmysłowych jako takich (ponieważ każde 
doświadczenie, nie tylko związane z węchem, uznać trzeba za indywi‑
dualne i trudne do zwerbalizowania i przekazania innym) oraz różnych 
doświadczeń ludzi związanych z zapachem (często nawet takim samym) 
zależnych od emocji, wspomnień, skojarzeń czy wreszcie różnych kon‑ 
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tekstów kulturowych. Dodatkowo w komunikowaniu masowym pojawia 
się problem dotarcia z przekazem – który powinien być spójny i jedna‑
kowy dla różnych odbiorców  – do szerokiej publiczności: wielu ano‑
nimowych odbiorców to wiele różnych doświadczeń indywidualnych, 
skojarzeń, także kontekstów kulturowych czy wreszcie  – związanych 
z samym momentem odbioru – wiele konkretnych sytuacji odbioru.

Jak wobec wszystkich tych trudności jesteśmy w stanie rozmawiać 
o zapachach, jak przekazujemy sobie o nich informacje? Partnerzy 
komunikacji napotykają na pierwszą przeszkodę w porozumieniu i zro‑
zumieniu się, jeśli nie znajdują się bezpośrednio w miejscu, w którym 
odczuwalny jest zapach. Gdy zarówno nadawca komunikatu, jak i jego 
odbiorca w tym samym czasie zetknęli się z tym samym zapachem, jest 
im dość łatwo porozumieć się i zrozumieć komunikat partnera, ponie‑
waż nie musi on określać zapachu (chociaż oczywiście może), ażeby się 
do niego odnosić (por. „czujesz?”, „ale pachnie/cuchnie”, „co za zapach/
co za smród”, „coś pachnie/śmierdzi” itd.). Jeśli wrażenia zapachowe 
zostaną zwerbalizowane przez jednego z uczestników komunikacji, 
pozostali będą wiedzieli (dosłownie „czuli”), co mówiący ma na myśli 
i zrozumieją jego przekaz. Nieporozumienia mogą być związane na tej 
płaszczyźnie z różnym fizjologicznie, indywidualnym odczuwaniem 
danego zapachu (jedna osoba wyczuwa miły zapach kwiatowy, druga 
mdłą, duszącą woń). Najczęściej jednak nasze odczucia związane z od‑
biorem prostych zapachów są zbliżone. Tym bardziej, że we wskazanym 
przypadku zazwyczaj można określić pochodzenie/źródło zapachu, 
więc nie jest konieczne używanie jego nazwy czy opisu (choć możliwe 
i  stosowane np. do skomentowania zapachu, uzgodnienia jego oceny, 
wywołania rozmowy na jego temat itd.). Nawet jeśli partnerzy komu‑
nikacji nie zgodzą się co do nazwy czy oceny zapachu i odniosą inne 
wrażenia węchowe, powinni potrafić wzajemnie się zrozumieć, bo 
czują to samo (np. jeden uczestnik lubi zapach benzyny/jaśminu, drugi 
go nie znosi, ale obaj są zgodni co do pochodzenia i rodzaju zapachu 
oraz swoich reakcji na niego). Problem pojawia się, gdy uczestnicy ko‑
munikacji nie mogą zapachu poczuć ani określić jego źródła. Trudno 
wówczas znaleźć odpowiednie słowa, którymi można wyrazić swoje 
odczucia na tyle precyzyjnie i jasno, by odbiorca był w stanie je sobie 
wyobrazić. 
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Zapachy, w odróżnieniu od kolorów czy nawet smaków, w zasadzie nie 
mają swoich nazw. Nazywamy je poprzez odniesienie do otaczających 
nas elementów świata, które zapach wytwarzają (np. przyrody/natury: 
zapach trawy, cytryny, bzu, kawy, mokrego psa, zgnilizny i wielu innych 
przedmiotów/produktów: zapach plasteliny, nowej książki, świeżej kieł‑ 
basy). Używamy zaledwie kilku konstrukcji językowych, by wyrażać 
doznania węchowe: czasownika pachnieć w formie osobowej (jaśmin/
bez pachnie), czasownika pachnieć z odpowiednim dopełnieniem na‑
rzędnikowym wskazującym źródło zapachu (pachnie jaśminem/bzem), 
rzeczownika zapach z przydawką w dopełniaczu wskazującą źródło 
zapachu (zapach jaśminu/bzu), rzeczownika zapach z przymiotnikiem 
zapożyczonym i utworzonym od nazwy źródła zapachu (zapach jaśmi‑
nowy/zapach bzowy(?)). Zob. tabela 2.

Tabela 2. Konstrukcje językowe wyrażające doznania węchowe

Konstrukcja językowa
(pachnieć/zapach + 

źródło zapachu)

Struktura wypowiedzi
(źródło zapachu =  

kwiaty/trawa)
Odniesienie do perfum

1. PACHNIE +  
kto, co

kwiaty pachną
skoszona trawa pachnie

perfumy pachną

2. PACHNIEĆ +  
kim, czym

pachnie kwiatami
pachnie skoszoną trawą

pachnie perfumami
perfumy pachną kwiatami

3. ZAPACH + kogo, cze‑
go

zapach kwiatów
zapach skoszonej trawy

zapach perfum
perfumy mają zapach kwiatów

4. ZAPACH +  
jaki

kwiatowy zapach
? zapach 

? zapach 
perfumy mają kwiatowy zapach 

Co ciekawe, do stworzenia nazwy zapachu wykorzystać można tylko 
ostatnie dwa z czterech wskazanych sposobów wyrażania zapachów. 
Ostatnia konstrukcja wydaje się najrzadziej używana, ponieważ nie 
zawsze możliwe jest jej utworzenie  – w oczywisty i naturalny sposób 
przymiotniki od źródeł zapachu tworzymy w niewielu przypadkach 
(zapach kwiatowy, korzenny, ziołowy, owocowy, ale: różany? chlebowy? 
trawiasty? bzowy?). To znacznie ogranicza językowe możliwości nazy‑
wania zapachów.

Okazuje się, że w komunikatach dotyczących perfum przedstawione 
wyżej konstrukcje językowe występują dość rzadko. Spośród przeana‑
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lizowanych pod tym kątem 154 tekstów promujących różne perfumy 
zaledwie 5 tekstów zawierało konstrukcję oznaczoną numerem 1, tylko 
w  jednym komunikacie pojawiła się konstrukcja numer 2. Odpowied‑
nio: 42 teksty i 15 tekstów zawierało konstrukcje o numerach 3 i 4. 
Zestawienie przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Przykłady konstrukcji językowych wyrażających doznania węchowe

Konstrukcja  
językowa

Przykład użycia  
w komunikacie

Perfumy  
dla kobiet

Perfumy  
dla  

mężczyzn

Perfumy
unisex

Łącznie 
(154 teksty)

1. PACHNIE + 
kto, co

„jak pachnie mężczyzna”
„perfumy X pachną”

2 3 – 5

2. PACHNIEĆ + 
kim, czym

„pachnie świeżością, orzeź‑ 
wiającymi nutami cytru‑ 
sowo ‑kwiatowymi”

– 1 – 1

3. ZAPACH + 
kogo, czego

„zapach dojrzewających  
w słońcu owoców”, „za‑
pach drzewa sandałowego”

25 10 9 42

4. ZAPACH + jaki „wodno ‑kwiatowy zapach”,
„orientalny, waniliowy za‑
pach”

8 2 5 15

Jak w takim razie, promując perfumy, nadawcy komunikatów opisują 
lub nazywają zapachy? Robią to, uciekając od powiązywania nazwy 
lub opisu zapachu perfum z ich składnikami, czyli źródłami zapachu. 
Zauważmy, iż możliwe są do zastosowania w tym celu dwie inne kon‑
strukcje językowe, podobne do wcześniej zaprezentowanych, jednak 
niosące zupełnie inne znaczenia. Wykorzystują one słowa niezwiązane 
z wrażeniami węchowymi (zob. tabela 4).

Tabela pokazuje, jak można zaprezentować zapach, unikając opi‑
sywania, a nawet przedstawiania jego źródła. We współczesnych 
komunikatach promujących perfumy nadawcy posługują się niemal 
zawsze konstrukcją językową: zapach + przymiotnik, przy czym  – jak 
już zaznaczono – przymiotniki nie odnoszą się do źródła zapachu i są to 
najczęściej określenia: świeży, zmysłowy, wyjątkowy, elegancki, orzeź‑
wiający, uwodzicielski, idealny, luksusowy, delikatny, męski itd. W taki 
sposób zapach przedstawiany jest w ponad 60% wszystkich komunika‑
tów. Konstrukcja z przysłówkiem sprawia więcej kłopotów i tylko raz
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Tabela 4. Inne przykłady użyć konstrukcji językowych wyrażających doznania węchowe

Konstrukcja wyjściowa
(pachnieć/zapach + 

źródło zapachu)

Zmiany w strukturze  
wypowiedzi

Konstrukcja  
docelowa

Odniesienie  
do zapachu x

2. PACHNIEĆ +  
kim, czym

dowolny przysłówek za‑
stępuje 
źródło zapachu

5. PACHNIEĆ + 
jak

X pachnie ładnie

4. ZAPACH + 
jaki

dowolny przymiotnik za‑
stępuje
źródło zapachu

6. ZAPACH +  
jaki

X ma ładny zapach

pojawiła się w analizowanych tekstach w „czystej” postaci: „Jak pachnie 
mężczyzna sukcesu? […] Pachnie męsko, pociągająco”. W dwóch wystą‑
piła jako połączenie konstrukcji pachnieć + kim/czym oraz pachnieć + 
jak: „Jak powinien pachnieć mężczyzna? Powinien pachnieć pewnością 
siebie, nonszalancją, przygodą, a także swego rodzaju tajemnicą”, „Męż‑
czyzna powinien pachnieć namiętnością, pewnością siebie, pożądaniem 
i niezwykłą elegancją”.

Zdając sobie sprawę z problemu, jakim jest fizyczny brak zapachu 
podczas odbierania komunikatu o nim, a więc niemożność poczucia 
tego, o czym mowa, uświadamiamy sobie, że opisywanie, prezentowa‑
nie, a także przekonywanie i namawianie do jakiegoś zapachu jest zada‑
niem bardzo trudnym3. Mówiąc, że coś wygląda ładnie, wyjątkowo lub 
intrygująco, jesteśmy w stanie sprecyzować naszą wypowiedź, w razie 
gdy odbiorca komunikatu nie może zobaczyć przedmiotu, o którym 
mowa. Nazywamy i opisujemy cechy (np. kształty, wymiary czy kolory) 
określeniami, które jednoznacznie zobrazują przedmiot. Jeśli powiemy, 

3 Producenci i sprzedawcy perfum, a więc szczególnego rodzaju zapachów, pozwa‑
lają na ich wąchanie w drogeriach i zachęcają do tego przed decyzją o zakupie wybra‑
nego zapachu. W katalogach kosmetycznych od wielu lat reklamom perfum towarzyszą 
specjalne próbki zapachowe, uaktywniane poprzez potarcie wyznaczonego na kartce 
miejsca. Do reklam zamieszczanych w prasie bywają dołączone małe saszetki z prób‑
kami perfum. Komunikaty zamieszczane na portalach internetowych są tych dodat‑
kowych możliwości pozbawione, mogą operować tylko słowem i obrazem. Wydaje się 
zatem zasadne, iż bardziej niż na wiarygodnym opisie samego zapachu skupiają się na 
atrakcyjnym zaprezentowaniu produktu  – np. wyeksponowaniu kolorowego zdjęcia 
flakonu  – oraz skutecznej perswazji, która raczej związana jest z osobą odbiorcy niż 
z proponowanym jej zapachem.
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że (coś) pachnie ładnie, wyjątkowo lub intrygująco, możemy jedynie – 
zakładając, że odbiorca nie jest w stanie uchwycić w tym momencie 
zapachu, który przedstawiamy  – dodać, z jakiego źródła ów zapach 
pochodzi lub do czego jest podobny, porównywalny (ładnie pachnie 
kwiatami, pachnie intrygująco jak kadzidło). 

Zapach perfum pochodzi od składników perfum, a ich wymienienie 
czy opisanie nie zawsze ułatwia odbiorcy wyobrażenie sobie zapachu. 
Nawet znając wszystkie poszczególne zapachy składające się na daną 
kompozycję i potrafiąc określić ich nazwy, nie jesteśmy w stanie wy‑
obrazić sobie powstałej mieszanki. Większość perfum to kompozycje 
złożone z wielu różnych zapachów, połączonych w specyficzny tylko dla 
siebie sposób – laik nie potrafi odróżnić w tej składance poszczególnych 
składników, a tym bardziej ich zidentyfikować czy nazwać. Istnieje także 
ograniczona liczba nazw odnosząca się do zapachu perfum, dlatego ich 
charakteryzowanie nie jest proste  – powiedzieć o perfumach, że mają 
zapach kwiatowy lub drzewny, to wciąż powiedzieć bardzo niewiele… 
W opisach perfum znajdujemy wymienione podstawowe składniki 
zapachu, ale by taki opis był wyjątkowy, wyróżniał się na tle tysięcy 
innych lub przynajmniej zwracał uwagę  – musi zawierać coś więcej 
niż tylko skład perfum i zakwalifikowanie do ogólnej grupy zapachów 
kwiatowych, drzewnych, korzennych czy owocowych. Powstają zatem 
komunikaty próbujące opisać zapach w oryginalniejszy sposób  – przy 
użyciu metafor, porównań, skojarzeń, synestezji. Trzeba jednak pamię‑
tać, że taki opis woni użyty w celu perswazyjnym zazwyczaj nie jest 
ani dokładny, ani obiektywny. Dominuje w literaturze pięknej  – gdzie 
pozbawiony perswazyjnego charakteru, a nacechowany artystycznie 
może i najczęściej jest jednostkowym doświadczeniem przekazanym 
w  sposób emocjonalny, subiektywny, indywidualny, zależny od sytu‑
acji; zaś niejako „pusty”, pozostawiony dla wyobraźni odbiorcy, powi‑ 
nien być w komunikatach masowych  – gdzie nadawca nie chce i nie 
powinien przedstawiać swoich odczuć związanych z konkretnym zapa‑
chem, lecz wywołać u wielu różnych odbiorców takie skojarzenia i takie 
emocje, które są swoiste tylko dla nich. W tego rodzaju komunikacji 
nie chodzi o wyrażenie własnych wrażeń węchowych, ale o wyrażenie 
ogólnego, uchwytnego dla wielu różnych odbiorców zachwytu nad za‑
pachem, przekonania o jego wyjątkowości. Dlatego w badanych tekstach 
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głównie na takich ogólnych, „pustych” określeniach skupiają się ich 
twórcy, nawet wówczas, gdy komunikat odwołuje się do metafory, syne‑
stezji czy konotacji. Zapach częściej niż jaśminowy, różany czy korzenny 
jest wyjątkowy, idealny lub zmysłowy4.

Co ciekawe  – żadna z wymienionych i opisanych powyżej sześciu 
konstrukcji językowych, służących wyrażaniu zapachu, nie pojawia się 
w około 20% tekstów. Bardzo często komunikaty przekazują o zapachu 
informację zbudowaną w sposób, który wręcz uniemożliwia odbiorcom 
powiązanie słowa zapach z wrażeniem węchowym, do którego mogliby 
go odnieść. Dotyczy to zarówno określenia źródła zapachu (np.: kwia-
towy), jak i „pustego” opisu zapachu (np.: zmysłowy, delikatny). Dzieje 
się tak, gdy nadawca zamiast opisać zapach, powiązać go z jego źródłem 
lub spróbować scharakteryzować, podaje odbiorcy zupełnie odrębnie 
dwie informacje: pierwszą dotyczącą składu perfum (tu wylicza różnego 
rodzaju substancje, z których powstały perfumy, często charakteryzuje 
je dodatkowo przymiotnikami: ożywcza mięta) i drugą o zapachu per‑
fum, która w żaden sposób nie określa wrażeń węchowych i nie nawią‑
zuje do źródła zapachu. Wyłącznie w ten sposób informację o zapachu 
przekazuje co piąty tekst5. Oto kilka przykładów pochodzących z róż‑
nych komunikatów: „zapach, dzięki któremu w każdym towarzystwie 
poczujesz się naprawdę wyjątkowo!”, „ten zapach da Ci gwarancję tego, 
że w końcu poczujesz się jak zdobywca najwyższego szczytu góry, jaki 
tylko sobie możesz wymarzyć”, „poszukujesz takiego zapachu, który 
może Cię unieść wyżej jak gwiazdy?”, „zapach, który dodaje ci pewności 
siebie”, „zapach pełen pozytywnej energii”. Każdy odbiorca tekstu może 

4 Może to wynikać także z innej kwestii  – potrzeby uproszczenia działania osób 
tworzących teksty i zminimalizowania ewentualnych niezgodności między opisywa‑
nym produktem a odniesieniem do realnego zapachu (po analizie sporej ilości teks‑
tów promujących perfumy można przypuszczać, iż nadawcy tych komunikatów nieko‑
niecznie wąchają zapach przed jego opisaniem, czasem być może w ogóle go nie znają).

5 W badanych tekstach różne konstrukcje językowe, tak jak wiele różnych określeń 
zapachu, występowały łącznie w obrębie jednego komunikatu. Wynika to oczywiście 
z kilku przyczyn, ale przede wszystkim pokazuje problem werbalizowania doznań  
olfaktorycznych  – nadawca komunikatu, mając trudności językowe z przekazaniem 
złożonych wrażeń węchowych, sięga po wiele różnych środków językowych. Niemniej, 
w sporej liczbie analizowanych komunikatów, zauważona została tendencja do skupia‑
nia się wyłącznie na jednym sposobie prezentowania zapachu.
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dowolnie go zinterpretować i odnieść do własnych doświadczeń czy 
skojarzeń, a tym samym wyobrazić sobie dowolny zapach, który do tej 
interpretacji pasuje. 

W masowej komunikacji perswazyjnej, jak widać, nie zawsze podej‑
muje się trud mówienia o zapachach jako takich, jak gdyby wychodząc 
z założenia, że i tak nie można oddać istoty rzeczy (zjawiska?). Nadawca 
komunikatu promującego perfumy sprawia wrażenie bezsilnego wobec 
próby opisania zapachu i być może dlatego w ogóle ją porzuca, tworząc 
dość proste w odbiorze teksty, w których zaprezentowany zapach często 
pozostaje bez związku z konkretnymi perfumami – tekst mógłby równie 
dobrze dotyczyć całkiem innych perfum (lub opisywać zapach żelu pod 
prysznic, proszku do prania, płynu do naczyń lub papeterii). W  wielu 
komunikatach zapach przedstawiany jest w taki sposób: zapach, który 
dodaje czegoś; zapach pełny czegoś; zapach, który pozwala na coś; za-
pach, który coś sprawia; zapach, który działa na coś lub w jakiś sposób; 
po prostu zapach, który rozpieszcza zmysły…

Na podstawie wyników badań można wysnuć ogólny wniosek, że 
opis zapachu w komunikatach promujących perfumy nie ma przenosić 
zapachu, lecz jedynie (i aż) pozwolić odbiorcy tekstu na wyobrażenie 
sobie tego, co właśnie jemu sprawia zapachową przyjemność. Ma zwró‑
cić uwagę na zapach, niekoniecznie go przywołać. Nadawca komunikatu 
omija problem z nazewnictwem zapachów, używa często jedynie klasy‑
fikujących perfumy nazw zapachów w nagłówku komunikatu lub przy 
nazwie produktu (np. x to orientalno ‑kwiatowa, drzewna, szyprowa, 
piżmowa itd. kompozycja) lub wymienia składniki perfum (np. nuty 
głowy to: liczi, frezja, jabłko i cytryna, nuty serca to: róża i bambus/ 
wanilia i jaśmin, nuty bazy to: piżmo i cedr/paczula i wetiwer itd.), 
opisuje zapachy w sposób otwarty na różne interpretacje, nie narzuca 
odbiorcy wrażeń związanych z konkretnym zapachem, lecz pozwala 
tworzyć własne. Dzięki zabiegom takim, jak używanie metafor, syne‑
stezji czy porównań działa na jego emocje i pobudza wyobraźnię, ale 
odwołuje się tylko do pozytywnych wartości i przyjętych w kulturze 
odbiorcy przyjemnych konotacji. Odbiorca sam decyduje, czym dla 
niego jest „zapach wiosny”, „zapach Orientu” czy „zapach luksusu”, sa‑
modzielnie i dowolnie przywołuje pojęcia, ale mają to być pojęcia, które 
wszystkim kojarzą się jak najlepiej.
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Czy nadawca świadomie odwołuje się do pamięci zapachowej od‑
biorcy i świadomie zmusza go do wykonania pewnego wysiłku skoja‑
rzenia opisu z odpowiadającym mu doświadczeniem? Czy po prostu nie 
jest w stanie inaczej skonstruować komunikatu ze względu na wszystkie 
wspomniane ograniczenia i trudności językowe? Być może jest niejako 
zmuszony do takiego („pustego”) przedstawiania zapachu, aby pozwolić 
każdemu indywidualnie przeżyć i odkryć zadowalający go zapach, nie 
zaś narzucić konkretne odwołania i obrazy. Można proces taki porów‑
nać do oddania w czyjeś ręce pustej kolorowanki zamiast pięknego, 
kolorowego, gotowego już obrazka. Obdarowany sam, według własnego 
uznania, musi wypełnić czarne kontury dowolnymi kolorami, aby po‑
wstały obrazek był „pełnowartościowy”. Jeśli jednak tego nie zrobi, nie 
podejmie wyzwania i nie wykaże kreatywności, spodziewany efekt nie 
nastąpi. Do pomocy w podjęciu tego działania, na zachętę, ale też jako 
pewną wytyczną otrzymuje wraz z kolorowanką kredki o odpowiednich 
kolorach, które można mieszać, łączyć, odłożyć na bok… Tymi kred‑
kami są wskazówki w komunikacie np. o tym, jakich do stworzenia 
danego zapachu użyto składników. Opisy zapachów w tekstach promu‑
jących perfumy tak naprawdę są wyłącznie kolorowankami. Nadawcy 
tego rodzaju komunikatów masowych przekazują w ręce odbiorców 
puste szablony, które dopiero należy wypełnić. W związku z tym od‑
biorca komunikatu pełni równocześnie funkcję jego współtwórcy, nie 
tylko standardowo uczestniczy w komunikacji, dekodując komunikat, 
ale także, interpretując go, w bardzo istotny sposób wpływa na jego 
ostateczny kształt.
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“The taste of pure sensation…” – 
on the necessity of the recipient’s participation in creating a message

Summary

The article discusses the issue of the necessity of the recipient’s participation in 
creating a message in the context of language difficulties related to naming, express‑
ing and describing sensual experiences. Considerations are focused both on searching  
for the causes of difficulties in understanding mass communication partners, as well 
as on the difficulties that language provides in the transfer of specific olfactory experi‑
ences and their conceptualizations. The author attempts to present how the broadcaster 
of the mass communication deals with presenting and describing invisible phenomena, 
not always named, and the feelings and reflections associated with them, and how the 
recipient of this kind of message deals with its understanding.
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Uniwersytet Marii Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie

Słowo i obraz, czyli partnerstwo semiotyczne  
w memie internetowym

Mem internetowy to duo ‑ lub multimedialny gatunek tekstu funkcjo‑
nujący (w pierwotnym obiegu) w przestrzeni internetu, stanowiący przy‑
kład koegzystencji słowa i obrazu (czasem także dźwięku). Jego „życie” 
w obiegu (uzupełnianie, tworzenie nowych wariantów, komentowanie, 
lajkowanie, udostępnianie) zależy od atrakcyjności komunikatywnej, 
której budulcem są złożone relacje słowa i obrazu. Jak zauważa Maryla 
Hopfinger, „kulturowa współegzystencja słowa i obrazu wzbogaciła się 
i zróżnicowała, opiera się bowiem na ich poszerzonych możliwościach 
zarazem przedstawiających, jak i znaczeniowych” (2003: 130). Mem 
internetowy stanowi doskonały przykład tekstu, w którym zarówno 
obraz, jak i słowo pełnią różne funkcje: i przedstawiają (np. przeszłość1), 
i znaczą. Te złożone relacje zachodzące między słowem a obrazem na 
trzech płaszczyznach: strukturalnej, semantycznej i pragmatycznej, 
zostaną w artykule przedstawione na przykładzie memów tworzonych 
i udostępnianych na Facebooku na profilu „Sztuczne fiołki”2. 

1 O memie jako nośniku pamięci zob. Wójcicka 2018 oraz Wójcicka [w druku].
2 „Sztuczne fiołki” funkcjonują na Facebooku od 2012 roku, w opisie na profilu czy‑

tamy: „sztuczno ‑historyczny magazyn komiczno ‑tragiczny / głos wolny wolność ubez‑
pieczający [ukryta opcja lewacka]”. Profil lubi 205 068 osób, obserwuje go 206 041 użyt‑
kowników Facebooka [dane z 22.06.2019 roku].
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Słowo i obraz – relacje syntaktyczne

W tej części artykułu postaram się wskazać relacje, w jakie wchodzą 
obraz i tekst, tworzące strukturę złożonego makroznaku – memu.

Strukturę memu tworzą dwa kody: werbalny i niewerbalny. W wielu 
memach elementy werbalne stanowią swego rodzaju ramę tekstu,  
zob. fot. 1. 

Fot. 1.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1408611
352491432/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Na ramowy charakter elementów werbalnych wskazują:
– umiejscowienie napisów: na górze – element inicjalny, pełniący funk‑

cje kodujące (w nim zakodowany jest np. temat lub bohater memu – 
w  przykładzie powyżej to, co podoba się Beatce [czyt. Szydło], na 
dole  – element finalny (zamykający), pełniący funkcje modelujące 
(interpretujące),

– struktura elementów werbalnych: element inicjalny w formie pyta‑
nia – finalny w formie odpowiedzi. 
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Między ramowymi elementami werbalnymi umieszczony został 
obraz – centralny punkt tekstu – dwie kobiety i dziewczynka na łódce 
(nawiązanie do spływu Dunajcem wicepremier Beaty Szydło, w czasie 
gdy w sejmie odbywał się protest rodziców dzieci niepełnosprawnych3). 
Oba składniki tekstu memu dopełniają się znaczeniowo, co będzie 
przedmiotem analizy w drugiej części tekstu. 

W ujęciu strukturalnym opisywane relacje można rozpatrywać 
w  świetle teorii rozczłonkowania funkcjonowania (tzw. aktualnego 
rozczłonkowania zdania) w kategoriach temat – remat.

1. Słowo stanowi temat memu (określany przez Mathesiusa jako 
punkt wyjścia, czyli to, o czym będzie mowa w tekście, zob. Mathe‑
sius 2004: 7 i nast.), obraz przynosi nowum informacyjne, datum (zob. 
Bartmiński, Niebrzegowska ‑Bartmińska 2009: 258), czyli remat 
(fot. 2). 

Temat wprowadzony jest w pytaniu Kto rozpoznaje te osoby? Rema‑
tem są umieszczone pod pytaniem autoportrety znanych (także ze swo‑
ich poglądów) malarzy4. Patrząc na rematy w kontekście tego co dane, 
znane w komunikacji kulturowej, warto zauważyć, że same autoportrety 
są znane, „dziedziczone” w procesie transmisji kulturowej, a mimo to 
w  analizowanym przykładzie stanowią remat (coś nowego), ponieważ 
stanowią: odpowiedź na inicjujące mem pytanie oraz nowe i zaskakujące 
zestawienie, które każe domyślać się i szukać odpowiedzi na pytanie, co 
łączy przedstawione na obrazach postaci?

Innym przykładem memu o takiej strukturze tematyczno ‑rematycznej 
jest tekst multimodalny oparty na dziele portugalskiej artystki Heleny 
Almeida (ur. 1934). Słowo stanowi temat: Historia Polski po 1989 roku. 
Cztery „kadry” stanowią wymowną, chociaż niewerbalizowaną, ilustra‑
cję tematu (fot. 3). 

3 https://www.tvn24.pl/wiadomosci ‑z ‑kraju,3/szydlo ‑splynela ‑dunajcem ‑i ‑zaapelo
wala ‑do ‑protestujacych ‑w ‑sejmie,831649.html [dostęp: 23.04.2018].

4 Mem pojawił się 21 stycznia 2017 roku, towarzyszył mu wpis o treści: Tak że ten… 
#PrzedSejmem.
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Fot. 2.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1406696
402682927/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Fot. 3.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1446930
401992860/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].
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Temat jest tu więc „dany” podwójnie: otwiera tekst memu i jest werba‑
lizowany. Obrazowy remat stanowi odpowiedź lub ilustrację werbalnego 
tematu, jest interpretacją, ale wymaga też aktywnego odbioru. 

2. Obraz stanowi temat memu, jest punktem wyjścia do pojawienia 
się drugiego elementu tworzącego mem  – słowa, które jest rematem, 
zawiera informacje nowe, np. interpretację w świetle nowych wydarzeń 
społeczno ‑politycznych (np. fot. 4).

Fot. 4.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1063008
327051738/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Temat przedstawionego przykładu 4 wprowadzony jest za pomocą 
obrazu, przedstawiającego Mona Lisę, która większości odbiorców 
kojarzy się ze sformułowaniem „tajemniczy uśmiech”. Remat stanowi 
interpretację tajemnicy. 
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Innym przykładem jest mem oparty na obrazie niderlandzkiego 
malarza (Hugo van der Goes). Tematem wprowadzonym za pomocą 
obrazu jest śmierć, rematem – werbalizowana przyczyna śmierci (polski 
smog) – zob. fot. 5:

Fot. 5.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1724160
397603191/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Słowo i obraz – relacje semantyczne

Na drugim poziomie semiotycznej analizy relacji słowo  – obraz 
w  memie istotne stają się niesione przez oba kody znaczenia. Maryla 
Hopfinger pisała: „tradycja na ogół łączyła obraz z konkretem, a słowo 
z konceptem” (2003: 129), twierdząc, że do pewnego momentu rozwoju 
kultury obraz przedstawiał, a słowo znaczyło. We współczesnej komuni‑
kacji społecznej role słowa i obrazu – jak podkreślała autorka – zbliżyły 
się. Zarówno słowo, jak i obraz – mogą przedstawiać i znaczyć. 

Dzisiaj słowo pisane, które zarazem znaczy i przedstawia, oscyluje po‑
między wizualnością werbalną a wizualnością obrazową. Występuje 
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samodzielnie bądź w połączeniu z rysunkiem, obrazem, fotografią – na 
plakacie, w reklamie, grafice użytkowej, komiksie, czasopiśmie, książce. 
Obok tego znacznie rzadziej słowo pisane umieszczane jest na innych 
nośnikach: kamieniu, drewnie, metalu, a także jako informacja świetlna 
(żarówki, neony).

Hopfinger 2003: 136 

Przyjmując takie podejście do roli słowa i obrazu, warto zadać pyta‑
nie o to, w jakiej relacji znaczeniowej pozostają względem siebie te dwa 
tworzące mem kody: werbalny i wizualny? Za Teresą Tomaszkiewicz 
w analizowanych memach internetowych można wyróżnić następujące 
relacje semantyczne:

1. Substytucji (ekwiwalencji) – jeden kod wzmacnia drugi, ułatwiając 
zrozumienie i zapamiętanie. Zdaniem Teresy Tomaszkiewicz zachodzi 
tu pewna redundancja (Tomaszkiewicz 2015: 59), zob. np. fot. 6.

Fot. 6.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1362856
207066947/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].
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W przywołanym przykładzie kod werbalny tłumaczy zawarty na 
obrazie kod kinezyczny  – dosłowne znaczenie dość konwencjonalnego 
gestu trzymania się za głowę. 

2. Komplementarności  – pewne fragmenty treści są wyrażone słow‑
nie, a inne wizualnie, następuje tu precyzowanie jednego kodu przez 
drugi, „jeden komunikat jest analizowany na poziomie denotacyjnym 
i  uzupełniony o poziom konotacyjny, wyrażony obrazowo” (Tomasz‑
kiewicz 2015: 60), zob. fot. 7.

Fot. 7.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/8797024
55382327/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

W przykładzie 7 w warstwie wizualnej  – na poziomie denotacji  – 
przedstawiono tęczę, która przywołuje  – zamieszczone w warstwie 
werbalnej – konotacje: pytanie, czy to tęcza boska (znak naturalny), czy 
powstała w wyniku semiozy (przekształcenie znaku naturalnego w sym‑
boliczny)  – gejowska (znak środowiska LGBT)? Kod werbalny przeka‑
zuje konotacje, wizualny – denotacje. Kod wizualny może funkcjonować 
samodzielnie, ale to w zestawieniu z kodem werbalnym uzyskuje nowe 
życie i nowe odczytania. Kod werbalny istnieje tylko jako dopełnienie 
wizualnego, precyzuje go w ten sposób, że komentuje i odnosi do aktual‑ 
nej rzeczywistości społeczno ‑politycznej. Kod werbalny „zakotwicza” 
obraz w teraźniejszości. 
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Taką samą realizację relacji słowo  – obraz prezentuje przykład po‑
niżej. Kod werbalny stanowi jakby treść listu pisanego przez bohaterkę 
obrazu (fot. 8). 

Fot. 8.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1868511
189834777/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

3. Interpretacji – obrazy mają za zadanie wyjaśnić, zilustrować jakiś 
fragment tekstu, obraz zatem wyjaśnia znaczenie słów i pojęć (Tomasz‑
kiewicz 2015: 61), np. fot. 9.

Na przykładzie 9 obraz stanowi ilustrację słów, które oderwane są od 
konkretnych nadawców. Obraz daje tym słowom umocowanie konteks‑
tualne, dookreśla bohaterki owych słów – dwie starsze panie, sądząc po 
otoczeniu (drewniana chałupa) i stroju  – mieszkanki wsi, a więc spo‑
łeczności określanej jako tradycyjna, katolicka. Kod wizualny stanowi 
kontekst dla słów, które uzyskują w nim nowe znaczenie i interpretację 
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(w kontekście światopoglądu przedstawionych na obrazie bohaterek). 
Słowa – dzięki obrazowi – uzyskują więc twarz (także w sensie metafo‑
rycznym, czyli system wartości i przekonań). 

Fot. 9.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/2509996
872352869/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Teresa Tomaszkiewicz podkreśla, że bez ilustracji pewne elementy 
werbalne byłyby niezrozumiałe i odwrotnie (Tomaszkiewicz 2015: 61). 
Przykładem takiej relacji, w której słowo wyjaśnia to, co przedstawione 
jest w warstwie wizualnej, jest mem 10.

Kod werbalny wyjaśnia więc to, co przedstawiono w warstwie wi‑ 
zualnej, stanowiąc interpretację obrazu, a zarazem postaw wskazywanej 
przez słowo, a niewidocznej na obrazie, bohaterki. Dzięki słowom obraz 
zmienia swoje pierwotne znaczenie. Słowo w memie „Sztucznych fioł‑
ków” nie tylko interpretuje, ale i reinterpretuje obraz.

4. Paralelizmu, przeciwwagi  – „każdy z tych elementów wyraża 
pewien komunikat samodzielnie, łączy je pewien związek tema‑
tyczny” (Tomaszkiewicz 2015: 61). W przykładzie 11 komunikat 
werbalny mógłby istnieć samodzielnie i byłby w pełni zrozumiały, 
podobnie jak wizualny (który w oryginale istnieje zresztą przecież bez
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Fot. 10.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1324521
197567115/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

słów zamieszczonych w memie). Oba kody dotyczą jednego tematu  – 
rozmowy dziecka z ojcem (na co wskazuje w warstwie werbalnej – rze‑
czownik adresatywny Tatusiu, w warstwie wizualnej postaci mężczyzny 
i dziecka zwrócone do siebie). Oba kody – werbalny i wizualny – wspie‑
rają się, tworząc bardzo koherentny tekst (fot. 11). 

5. Sprzeczności – 

jest to specyficzny typ komunikatu, w którym to, co zostało przekazane 
słownie, jest negowane za pomocą środków wizualnych, jest to rodzaj 
zabiegu stylistycznego, używanego na przykład w celu uzyskania efektu 
ironii, humoru lub komizmu. 

Tomaszkiewicz 2015: 62 

Przykładem takiej relacji jest mem ukazujący (w warstwie wizualnej) 
moment tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa, tłum ludzi właśnie wydający 
go na śmierć. Mem przypomina sytuację biblijną: To powiedziawszy-
wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim 
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żadnej winy.  39  Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam 
jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Ży-
dowskiego?» 40 Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!» 
A Barabasz był zbrodniarzem. (J 18: 39–40).

Fot. 11.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/2450785
534940670/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

W analizowanym przykładzie (fot. 12) warstwa werbalna pozostaje 
w sprzeczności do warstwy wizualnej:
– ze względu na znany odbiorcom kontekst biblijny (słowa umieszczone 

w memie nie odpowiadają biblijnej odpowiedzi tłumu), 
– ze względu na kontekst historyczno ‑językowy – użyte słowa (np. Le-

waku) nie są adekwatne do czasów i epoki przedstawianej w warstwie 
wizualnej,

– ze względów interpretacyjnych  – Jezus i jego nauka (jako podstawa 
postaw prawicowych) odbierany przez tłum jako „Lewak”.
W warstwie semantycznej mem  – złożony ze słowa i obrazu tekst 

kultury  – mediuje (dzięki zastosowanym kodom) między przeszłością 
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Fot. 12.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1058813
477471223/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

(obraz) a teraźniejszością (słowo). Słowo określić więc można jako kod 
teraźniejszości, obraz to kod przeszłości. Umieszczenie dzisiejszego 
słowa w dawnym obrazie każe spojrzeć na to, co werbalizowane, okiem 
postaci umieszczonych na obrazie, z pewnego dystansu czasowego, czę‑
sto przestrzennego, kulturowego i kulturalnego.

Słowo i obraz – relacje pragmatyczne

Relacje na tym poziomie dotyczą funkcji obu zastosowanych w memie 
kodów. Każdy z nich stanowi pewne zdarzenie komunikacyjne (akt 
mowy i akt obrazu), które w zestawieniu powołują do życia obrazowy 
akt mowy. Ten poziom analizy przenosi ustalenia dotyczące mówienia, 
według których „mówienie językiem jest wykonywaniem czynności 
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mowy […] wysyłanie zdania wypowiedzialnego w pewnych warunkach 
to czynność mowy, a czynności mowy […] są podstawowymi lub naj‑
mniejszymi jednostkami komunikacji językowej” (Searle 1987: 29), na 
działania obrazu. 

Puntem wyjścia jest zatem założenie, że zarówno słowo, jak i obraz 
nie tylko znaczą, ale także i działają:

Tak jak akty mowy (w formie pisemnej akty tekstów) uważane są za 
najmniejsze jednostki działania językowego, można dokonać identyfi‑
kacji i klasyfikacji aktów obrazu jako najmniejszych jednostek komuni‑ 
kacji wizualnej. Ponieważ akty mowy i obrazu realizują te same zadania 
illokucyjne (asercje, akty dyrektywne, komisywne, ekspresywne, dekla‑
ratywne), wykorzystując różne typy znaków użytych komunikacyjnie, 
mogą także bez przeszkód współgrać na płaszczyznach wizualnych.  
[…] Równoległe akty tekstu i obrazu mogą wypełniać także pośrednie 
a nawet różne role illokucyjne. 

Schmitz 2015: 73 

Słowo stanowić może bezpośredni lub pośredni akt mowy, obraz – ze 
względu na swoją wieloznaczność – pośredni akt. John Searle twierdził, 
że w bezpośrednim akcie mowy intencja nadawcy może być odczyty‑
wana niezależnie od sytuacji, w aktach pośrednich jest odczytywana 
kontekstowo. Analizowane memy są (w większości) jako całość po‑
średnimi aktami mowy – są osadzone w aktualnej sytuacji społeczno‑
 ‑politycznej, odnoszą się do niej, są w niej zanurzone. Aby więc mogły 
być w pełni odebrane i zdekodowane przez odbiorcę, muszą być odczy‑
tane w odniesieniu do tegoż kontekstu (zob. fot. 13).

Analizując mem nr 13 bardziej szczegółowo, można zauważyć, że 
w  kodzie werbalnym zawarta jest bezpośrednio wyrażona informacja 
o nadawcy i darczyńcy (kwiatek od Jarka), podczas gdy kod niewerbalny 
(postawa ciała Maryi) stanowi pośredni akt  – reakcję na dar lub dar‑
czyńcę. 

John Searle wyróżnił pięć typów aktów mowy:
– asertywy (lub asercje), których celem jest przedstawienie sądów o sta‑

nach rzeczy (zob. Zdunkiewicz ‑Jedynak 2001: 275),
– deklaratywy, których celem jest stworzenie nowego stanu rzeczy  

(np. nadanie imienia), „służą zadeklarowaniu czy też ukonstytuowa‑
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Fot. 13.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1468236
546528912/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

niu jakiegoś (nowego) faktu społecznego, który bez owej deklaracji 
nie może zachodzić” (Vazquez ‑Orta [et al.] 2001: 207),

– ekspresywy, czyli „wypowiedzi, których celem jest wyrażenie stanów 
psychicznych (głównie emocjonalnych) nadawcy” (Grzegorczy‑
kowa 2007: 66), np. gratulacje, kondolencje, 

– dyrektywy: są to prośby, rozkazy, które, wywierając nacisk na 
odbiorcę, powodują zmianę stanów rzeczy w świecie (Grzegorczy‑
kowa 2007: 66),

– komisywy, czyli „wypowiedzi, których celem jest zobowiązanie się 
nadawcy do wykonania pewnych czynności względem odbiorcy” 
(Grzegorczykowa 2007: 66), np. obietnice. 
Jakie zatem akty – mowy i obrazu, da się wyróżnić w analizowanych 

memach? Można wskazać trzy typowe relacje: 
a) ekwiwalencji (oba kody wyrażają te same akty):
– asertywne obrazowo ‑werbalne akty (fot. 14).

Zarówno kod werbalny, jak i kod wizualny oddzielnie traktowane 
przedstawiają pewien stan rzeczy: postać Mikołaja Reja (kod wizualny) 
i jego słowa dotyczące Polaków i ich języka (kod werbalny). Mem jest 
więc asertywnym aktem mowno ‑obrazowym.
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Fot. 14.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1455340
491151851/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Innym przykładem asertywnego aktu mowno ‑obrazowego jest  
mem 15.

Oba kody przedstawiają poglądy i wartości bohatera memu (ojca): kod 
werbalny  – tzw. wartości deklarowane: jestem przeciw aborcji, szanuję 
życie, podczas gdy kod wizualny – wartości realizowane (podsumowane 
słowami syna: nie widzę). 
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Fot. 15.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/7846205
01557190/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

– ekspresywne obrazowo ‑werbalne akty (fot. 16).
Przykład 16 realizuje akt ekspresywny i w warstwie werbalnej (wer‑

balizowane uczucia: wstyd i duma), i w warstwie wizualnej (zacięty? 
wyraz twarzy postaci przypominającej A. Hitlera). Można na przy‑
kład ten popatrzeć także jako na akt mowno ‑obrazowy wywołujący  
tzw. efekt perlokucyjny, definiowany jako „uboczne, wtórne cele i  re‑
zultaty aktu komunikacyjnego” (Zdunkiewicz ‑Jedynak 2001: 271). 
Działając za pomocą ekspresywnych środków werbalnych i wizualnych, 
pobudza emocje u odbiorców.
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Fot. 16.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1038971
339455437/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

b) elaboracji (kod werbalny realizuje inny akt niż kod wizualny):
– asertywy (kod werbalny) + ekspresywy (kod wizualny)  – zob.  
fot. 17.

Kod werbalny stanowi przekaz o charakterze głównie informacyjnym 
(może poza wykrzyknikiem), podczas gdy kod wizualny przedstawia 
stany emocjonalne bohaterów (w domyśle autorów słów) – są to twarze 
wykrzywione, zdeformowane  – targane złością. O ile kod werbalny  
jest  aktem lokucyjnym5, o tyle kod wizualny określić można jako illoku‑

5 „Odnosi się do procesu tworzenia – na mocy kodu językowego – określonego 
wyrażenia o treści wynikającej z systemu języka, polega więc na zastosowaniu języ‑
ka bez uwzględnienia sytuacji oraz uczestników aktu mowy” (Zdunkiewicz ‑Jedynak 
2001: 271).
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Fot. 17.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/2431226
513563239/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Fot. 18.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1470513
619634538/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].
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cyjny (ujawnia intencje „mówiących” bohaterów memu). Oba kody  – 
stanowiąc różne akty – dopełniają się i uzupełniają, wywołując emocje 
odbiorcy (dominuje tu kod wizualny: wykrzywione twarze wywołują 
niechęć), są więc obrazowym aktem mowy o charakterze perlokucyj‑
nym. Dominujący wydaje się tu ekspresywny akt obrazowy.

Odwrotną sytuację prezentuje przykład 18. 
– asertywy (kod wizualny) + ekspresywy (kod werbalny)

Kod wizualny przedstawia bohaterkę w żółtej żorżetowej sukni (aser‑
tywny akt obrazowy), podczas gdy w kodzie werbalnym deklarowana 
jest – za pomocą słownictwa nacechowanego ekspresywnie – niechęć do 
żółci żorżety. Oba kody pozostają w zabawnej sprzeczności. 
– asertywy (kod wizualny) + dyrektywy (kod werbalny) – zob. fot. 19.

Fot. 19.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/2515325
925153297/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].
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Warstwa wizualna, przedstawiając scenkę obyczajową, stanowi aser‑
tywny akt obrazu. Towarzyszy jej kod werbalny, w którym na pierw‑
szym miejscu umieszczono rozkaz (napraw furmankę) z uzasadnie‑
niem (na Polenroka ludzi wozić bydziem), stanowiący dyrektywny akt 
mowy. 
– asertywy (kod wizualny) + komisywy (akt werbalny) – zob. fot. 20.

Fot. 20.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/1158093
514209885/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019].

Kod wizualny stanowi asertywny akt obrazowy (scena zwiastowania), 
kod werbalny  – przypisane Maryi słowa, które zdają się odpowiedzią 
na zwiastowanie i wyrażają brak gotowości do podjęcia zobowiązania 
(urodzenia dziecka), mimo zastosowanych (przez anioła?) środków per‑
swazji (500+). Mimo że kod wizualny jest asercją, to zilustrowana sło‑
wami (komisywnymi aktami mowy) postawa ciała Maryi także zdaje się 
mówić: nie. Cały mem można więc uznać – ze względu na dominujący 
komisywny akt mowy, który narzuca interpretację kodu wizualnego  – 
za komisywny akt mowno ‑obrazowy. 
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– asertywy (kod wizualny) + deklaratywy (kod werbalny) – fot. 21.
Kod wizualny przedstawia akt stworzenia świata (dłoń i kula sym‑

bolizująca kulę ziemską). Kod werbalny jest deklaratywnym aktem 
mowy – wypowiedzią stwarzającą nic (?). 

Fot. 21.
Źródło: https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/photos/a.483789074973669/2463338
297018727/?type=3&theater [dostęp: 12.08.2019]

* * *

Wymienione typy relacji obraz  – słowo z pewnością nie wyczerpują 
możliwych kombinacji. Pokazują mem jako gatunek mediujący  – mię‑
dzy przeszłością a teraźniejszością, między denotacją a konotacją, mię‑
dzy obrazem a słowem. Jego znaczenie jako tekstu kultury kształtuje się 
w relacjach między nimi. 
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Marta Wójcicka

Word and image, or: on semiotic partnership in the Internet meme

Summary

The Internet meme is a duo ‑ or multimedia genre of text functioning (in original 
circulation) in the Internet space, which is an example of the co ‑existence of word and 
image (sometimes also sound). Its “life” in circulation (supplementing, creating new 
variants, commenting, liking, sharing) depends on communicative attraction, which 
consists of the complex relations of word and image. Both image and word have dif‑
ferent functions: they both present (e.g. the past) and they both mean. These complex 
relations occurring between word and image on three levels: structural, semantic 
and pragmatic have been presented in the article on the example of memes created  
and shared on a Facebook group named “Artificial violets.”
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Partnerstwo jako podstawa  
(współ)prowadzenia wideobloga sportowego 

(na przykładzie kanału internetowego  
„Prawda Siatki”)

W wideoblogach cieszących się dużą popularnością w przestrzeni 
internetowej widoczna jest tendencja do rozmowy między co najmniej 
dwoma interlokutorami. Te wymiany werbalne są oparte na współpracy, 
a nie, jak np. dyskusje, na antagonizmach. Można zatem mówić, że 
w tego typu blogach występują sygnały partnerstwa, rozumianego jako 
„relacja między osobami […], które traktują się nawzajem jak równe” 
(WSJP1 2019). Z tego względu w artykule podejmę próbę odpowiedzi na 
pytanie: czym jest partnerstwo komunikacyjne, a także na jakich płasz‑
czyznach komunikacji i w jaki sposób jest ono realizowane w  wideo‑ 
rozmowach upublicznianych na kanale internetowym pt. „Prawda 
Siatki”. To wideoblog sportowy prowadzony przez dziennikarzy stacji 
telewizyjnej Polsat Sport – Jerzego Mielewskiego i Marcina Lepę. Tema‑
tyka rozmów koncentruje się na zagadnieniach związanych z siatkówką, 
czyli dyscypliną sportową, w której specjalizują się obaj wymienieni 
przedstawiciele mediów. Filmy upubliczniane są w serwisie YouTube od 
24 sierpnia 2018 roku. To jeden z najpopularniejszych polskich wlogów 

1 WSJP – internetowy Wielki słownik języka polskiego PAN (pełny adres bibliogra‑
ficzny dostępny jest na końcu artykułu).
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prowadzonych przez dziennikarzy sportowych – do 11 marca 2019 roku 
kanał zasubskrybowało 26 830 osób2.

Wideoblog (sportowy)

Z perspektywy językoznawczej wideoblog najszerzej został dotąd 
zbadany przez Katarzynę Maciejak (2018), która przy próbie definicji 
odwołuje się do badań Jean Burgess i  Joshuy Greena (2011). Oprócz 
tego, w Polsce do tematu wideoblogowania w swoich artykułach odnosili 
się m.in. L.  Olszański (2006), A.  Raciniewska (2008), M.  Więckie‑
wicz (2012), M. Bulaszewska (2015), L. Rudzińska (2015). Kwerenda 
bibliograficzna potwierdza fakt, iż mało jest opracowań naukowych, 
w których badacze podejmowaliby próbę wyjaśnienia istoty, a przede 
wszystkim aspektu genologicznego wideobloga. Forma ta zdecydowanie 
częściej była rozpatrywana przez socjologów niż medioznawców czy 
językoznawców, a ze względu na dynamiczny rozwój wlogów dotychczas 
poczynione wnioski często należałoby zweryfikować i uaktualnić, przez 
co wciąż brakuje precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, czym jest wideo-
blog. Mimo tego aktualny stan badań (przede wszystkim prace J.  Bur‑
gess i J. Greena oraz K. Maciejak), a także własna analiza zjawiska 
(por. Kacperska 2020) pozwalają na wyodrębnienie kilku podstawo‑
wych cech wloga.

To forma przynależna do komunikacji internetowej. Niektórzy ba‑
dacze traktują ją jako gatunek (por. Rudzińska 2015: 122; Maciejak 
2018: 86), jednak wydaje się, że używanie tego określenia jest zbyt dużym 
uproszczeniem, wlog bowiem łączy w sobie kilka form wypowiedzi 
(film wideo, czat, komentarze)3. Status prowadzącego może być różny –

2 Przegląd wideoblogów sportowych prowadzonych przez zawodowych dzien‑
nikarzy pracujących na co dzień w  mediach tradycyjnych można znaleźć w artykule 
Wideoblogi sportowe jako najnowsza forma wypowiedzi dziennikarskiej (Kacper‑
ska 2020).

3 Status gatunkowy tej nowej formy wypowiedzi, jaką jest wlog, wymaga zatem 
szerszych i bardziej wnikliwych badań.
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wideoblogi tworzone są zarówno przez osoby prywatne chcące zaist‑
nieć w  przestrzeni publicznej, jak i dziennikarzy funkcjonujących 
w mediach od wielu lat. Podstawą tego typu blogów są filmy wideo 
nagrywane przez nadawcę, który mówi bezpośrednio do kamery audio‑ 
wizualnosć. Wlog, składający się z odcinków o różnej długości (od 
kilku do kilkudziesięciu minut), może dotyczyć różnorodnej tematyki 
(codziennej, popularnonaukowej, sportowej itp.), a także  wykorzysty‑
wać rozmaite gatunki znane z  mediów tradycyjnych typu komentarz, 
recenzja, poradnik, wykład (zjawisko konwergencji). Jest łatwy do 
stworzenia pod względem technicznym: wymaga jedynie bezpłatnej 
rejestracji (założenia własnego kanału) na portalu typu YouTube, a także 
kamery do nagrywania oraz podstawowych umiejętności montażowych 
(zob.  Burgess, Green 2011: 87). Ta forma komunikacyjna jest nasta‑
wiona na interakcję i dialog z  widzem, „zachęca do krytyki, debaty 
i dyskusji” (Burgess, Green 2011: 87), ponadto odbiorca ma możliwość 
dodawania komentarzy pod filmem i przez to wpływania na treść oraz 
formę poszczególnych odcinków wideobloga.

Wbrew temu, o czym piszą niektórzy badacze (por. Maciejak 
2018:  90), wlogi nie ograniczają się już wyłącznie do monologowego 
mówienia do widza, a coraz częściej bazują na dialogu, w którym domi‑
nują strategie oparte na kooperacji i partnerstwie. Zauważa się bowiem 
wzrastającą tendencję do tworzenia kanałów internetowych, w których 
przynajmniej dwie osoby prowadzą dialog w obecności (a  nierzadko 
także przy współudziale) odbiorcy medialnego. W wideoblogu „Prawda 
Siatki” dominuje dialog determinowany przede wszystkim faktem, 
że prowadzony jest przez dwóch dziennikarzy. Wymiana odbywa się 
jednak nie tylko między twórcami wloga. Do rozmowy bardzo często 
zapraszane są osoby ze środowiska siatkarskiego: zawodnicy, trenerzy, 
prezesi klubów, eksperci, m.in. Mariusz Wlazły, Karol Kłos, Vital 
Heynen, Krzysztof Ignaczak czy Ireneusz Mazur. Wówczas interakcje 
przyjmują postać wywiadów. Wyjątkowość tego typu przekazu polega 
na tym, że odcinki w większości nagrywane są w ramach transmisji na 
żywo z wykorzystaniem tzw. funkcji topczatu  – wideoblogerzy mówią 
do widzów w czasie rzeczywistym, podczas gdy odbiorcy mogą dodawać 
komentarze, które wyświetlają się po prawej stronie odtwarzacza wideo 
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i są publikowane na bieżąco4. W ten sposób internauci mogą dołączyć 
do dyskusji: zadać pytanie lub podzielić się opinią (do czego zresztą 
są bardzo często zachęcani przez prowadzących). Wpływając na treść 
i przebieg rozmowy, mają więc możliwość współtworzenia wloga. Wszy‑
scy partnerzy w wymianie, dziennikarze oraz widzowie, budują zatem 
wspólnotę opartą na podobieństwie zainteresowań.

Do 30 marca 2019 roku, czyli przez ponad 8 miesięcy istnienia kanału 
założonego przez J. Mielewskiego i M. Lepę, upubliczniono 113 filmów. 
W tej liczbie znalazło się 99 odcinków, dla których dominującą formą 
jest dialog (14 ma formę monologu). Transmisja na żywo charakteryzuje 
77 odcinków spośród wszystkich upublicznionych nagrań (pozostałe 
nagrano z wyprzedzeniem). Z grupy 65 opartych na dialogu i pro‑
wadzonych na żywo wideoblogów z serii „Prawda Siatki” do dalszej 
analizy losowo wybrano 6 odcinków5. Ich cechami wspólnymi są więc: 
dialogowość, transmitowanie rozmowy na żywo, możliwość bieżącego 
komentowania filmu za pomocą tzw. funkcji topczatu, zbliżona długość 
odcinków (od ok. 25 do 39 minut), a także ci sami prowadzący (dzienni‑
karze telewizyjni, którzy są twórcami kanału internetowego).

4 Należy jednak podkreślić, że istnieją dwie podstawowe zasady publikowa‑
nia komentarzy podczas transmisji na żywo w serwisie YouTube. Po pierwsze, wy‑
powiedź tekstowa widza nie może być dłuższa niż 200 znaków, a  po drugie  – moż‑
na dodać maksymalnie trzy wpisy co 30 sekund (zob. https://support.google.com/
youtube/answer/2524549?hl=pl). Udział internautów jest zatem w pewien sposób  
ograniczony.

5 Materiał badawczy stanowią zatem następujące odcinki wloga „Prawda Siatki” 
(zachowano oryginalną pisownię tytułów): Polska–Kanada 3:0. Noty Giby bardzo ni-
skie. „To była Kanada B” – mówi Brazylijczyk. Co wy na to? (24.08.2018), Igła wraca do 
Rzeszowa. Ściągnie Kurka i Żygadłę? Prawda siatki o tajemnicach PlusLigi (25.11.2018), 
Kubiak czy Kurek? Oto jest pytanie. Kto siatkarzem 2018 roku? (23.12.2018), Teraz Pol-
ska! Nowy trend w PlusLidze? Także zmiana warty i czas chłopców Lozano (9.02.2019), 
Palec Cretu, czyli kogo nie lubi trener Asseco Resovii? I kto zagra o medale PlusLigi? 
(17.02.2019), ZAKSA w bólach, Trefl w przebudowie, a Giba... wraca na boisko – Prawda 
Siatki nadaje (5.03.2019).
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Partnerstwo komunikacyjne

Pojęcie partnerstwa komunikacyjnego, do którego odwołuję się w arty‑
kule, definiuję jako relację opierającą się na współpracy między inter‑ 
lokutorami wchodzącymi w relacje równorzędne, którzy realizują zasady 
kooperacji oraz grzeczności językowej. W celu sprawdzenia, w jaki spo‑
sób współpraca przejawia się w analizowanym wideoblogu sportowym, 
odwołano się zatem do zasady kooperacji sformułowanej przez filozofa 
języka Paula Grice’a, która brzmi: „Wnoś swój wkład do konwersacji 
tak, jak tego w danym jej stadium wymaga przyjęty cel czy kierunek 
wymiany słów, w której bierzesz udział” (Grice 1980: 96) oraz do mak‑
sym szczegółowych: ilości, jakości, stosunku (odniesienia) i sposobu. 
Podczas badań relacji między partnerami w  „Prawdzie Siatki” wzięto 
również pod uwagę zasady grzeczności opracowane przez Geoffreya  
Leecha: maksymy taktu, wielkoduszności, aprobaty/uznania, skrom‑
ności, zgodności i sympatii/zrozumienia (zob. Lisowska ‑Magdziarz 
2006: 82), wzbogacone o dwie podstawowe zasady polskiej grzeczności 
językowej sformułowane przez Małgorzatę Marcjanik (1992): oka‑
zywanie szacunku partnerowi przy umniejszaniu roli nadawcy oraz 
przejawianie zainteresowania sprawami istotnymi dla partnera.

Sposoby realizacji partnerstwa  
we wlogu „Prawda Siatki”

W dialogach zarejestrowanych w ramach wideoblogowej działal‑
ności J. Mielewskiego i M. Lepy na portalu YouTube widoczna jest 
partnerska triada składająca się z dwóch prowadzących oraz odbiorcy 
medialnego, co ilustruje schemat 1. Stosunek partnerski w komunikacji 
w wideoblogu „Prawda Siatki” przejawia się na dwóch płaszczyznach: 
mikrosytuacyjnej, czyli między dziennikarzami prowadzącymi wideo‑
blog, oraz makrosytuacyjnej, tj. wobec odbiorcy medialnego. Współ‑



Partnerstwo jako podstawa (współ)prowadzenia wideobloga sportowego… 111

praca na pierwszym ze wskazanych poziomów związana jest ze wzajem‑
nym kontrolowaniem realizacji maksymy odniesienia, ilości i jakości, 
kontrolowaniem realizacji zasady odniesienia w sytuacji włączania 
poziomu makro do poziomu mikro oraz przestrzeganiem zasad grzecz‑
ności językowej wobec partnera. Partnerstwo komunikacyjne w makro‑ 
sytuacji ujawnia się poprzez budowanie bliskości z odbiorcą (zmniejsza‑
nie dystansu komunikacyjnego i przestrzeganie reguł grzecznościowych 
wobec widza), a także przez tworzenie wspólnotowości.

  Schemat 1. Partnerska triada w wideoblogu „Prawda Siatki”

Prowadzący 1 Prowadzący 2

Odbiorca medialny

rozmowa 
bezpośrednia 

(twarzą w twarz)

rozmowa pośrednia

Źródło: Opracowanie własne.

Wzajemne kontrolowanie realizacji maksymy odniesienia,  
ilości i jakości

Współpraca między prowadzącymi wideoblog jest możliwa dzięki 
ich umiejętności słuchania siebie nawzajem oraz odpowiedniego rea‑
gowania zarówno na to, co mówi partner, jak i na komentarze widzów 
uczestniczących w czacie. W badanych filmach wideo nie pojawia się 
niekomfortowe milczenie, a zarejestrowane rozmowy przebiegają na‑
turalnie i płynnie. Dialog dziennikarzy w „Prawdzie Siatki” nierzadko 
polega na dynamicznym, naprzemiennym wypowiadaniu zwięzłych 
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kwestii, które wzajemnie uzupełniają się, co świadczy o wysokim pozio‑
mie porozumienia między partnerami:

Przykład 1. (23.12.2018)

J.M.: Faktem jest, słuchajcie, nie mógł nic Bartek zrobić więcej. Najlepiej 
punktujący zawodnik turnieju.
M.L.: Całego turnieju. 171 punktów.
J.M.: Najlepiej blokujący zawodnik turnieju.
M.L.: Całego turnieju. Dwadzieścia dwa bloki przy dwudziestu jeden 
Kubiaka.
J.M.: Ależ my się uzupełniamy! [śmiech]
M.L.: Dwadzieścia dwa pasywne, czyli dwadzieścia dwie zbiórki przy 
piętnastu Kubiaka. I najlepiej serwujący.
J.M.: Zagrywający, tak.
M.L.: Trzecie miejsce w statystykach […]6.

Oprócz pozawerbalnych oznak zrozumienia (typu skinienie głową), 
występują słowne sygnały odbierania tury, na które w typowym dialogu 
potocznym zwraca uwagę Jacek Warchala (1991: 39). W analizowanym 
wideoblogu oznakami przyjęcia wypowiedzi partnera są potwierdzenia 
typu: tak, absolutnie tak, okej, dobrze, no właśnie, a także wyraźne, eks‑
plicytne, leksykalne sygnały nawiązania do wypowiedzi poprzednika, 
co widać w przykładzie 1. Dziennikarze wzajemnie uzupełniają przeka‑
zywane treści; ich krótkie dopowiedzenia mają charakter precyzujący 
lub potwierdzający, a więc wzmacniają maksymę jakości. Widoczna jest 
również współpraca polegająca na wzajemnym kontrolowaniu realizacji 
reguł odniesienia (czy mówią na temat) i ilości (współprowadzący dopo‑
wiada, by przekazać tyle informacji, ile potrzeba).

6 Wszystkie fragmenty wypowiedzi wideoblogerów zostały w artykule zacytowane  
w oryginalnej postaci (w transkrypcji nie poprawiono zatem żadnych błędów języko‑
wych). Ponadto każdy z przykładów opatrzono datą upublicznienia odcinka wloga, 
z  którego pochodzi cytat. Zamieszczone inicjały wskazują na autora poszczególnych 
wypowiedzi, a wyróżnione tekstem półgrubym leksemy lub sformułowania służą wy‑
odrębnieniu omawianych w artykule kwestii. W nawiasach kwadratowych zamiesz‑
czono bądź informację o reakcjach pozawerbalnych, takich jak śmiech, bądź wybrane 
komentarze publikowane przez internautów za pośrednictwem tzw. funkcji topczatu 
w czasie trwania transmisji na żywo (por. przykład 2).
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Dziennikarze wymieniają się opiniami na temat aktualnych wyda‑
rzeń siatkarskich, bazują na statystykach pomeczowych, własnej wiedzy 
i obserwacjach, a także wypowiedziach osób ze środowiska sportowego 
(zawodników, trenerów, ekspertów). Nawzajem kontrolują realizację 
właściwego modelu komunikacji, tj. takiego, który wypełnia maksymę 
jakości (wiarygodność treści), co widać w następującej wymianie:

Przykład 2. (24.08.2018)

M.L.: […] No pytanie też, jakie były dyrektywy trenera Heynena. My 
tego nie wiemy i nie wie tego Giba, ale oceniamy na podstawie tego, co 
widzimy.
[komentarz – Milosz Magiera: Co się dzieje z Pawłem Zatorskim?]
J.M.: [czyta] „Co się dzieje z Pawłem Zatorskim?” Tak, bo to rzeczywi‑
ście, to jest ważna rzecz. Ja byłem w Ostrowcu Świętokrzyskim, roz‑
mawiałem z Pawłem. On ma lekkie dolegliwości, jeśli chodzi o lędźwia, 
jeśli chodzi o kręgosłup, natomiast wtedy mówił mi, że już spokojnie za‑
czyna coś robić i za chwilę będzie do gry […].

Wzajemna kontrola realizacji zasad ilości i jakości między współ‑ 
prowadzącymi przejawia się zwłaszcza wtedy, gdy podejmowany jest 
temat niepotwierdzonych oficjalnie transferów zawodników lub podpi‑
sywania nowych kontraktów z klubami przez szkoleniowców. Niekiedy 
dziennikarze sygnalizują, że wygłaszane przez nich opinie są oparte 
jedynie na przypuszczeniach. Współpraca i wzajemne wsparcie w ra‑
mach realizacji zasady jakości widoczna jest także wówczas, gdy mowa 
o niepotwierdzonych informacjach:

Przykład 3. (5.03.2019)

[komentarz – Aleksander Maciołek: gdzie bartman?]
J.M.: [czyta] „Gdzie Bartman?”. Bartman jest przymierzany do Resovii, 
no tak się mówi.
M.L.: Za Schulza czy za Jarosza?
J.M.: Eee, no, nie wiem, czy mogę tak… [śmiech] Słuchaj, tam rozmo‑
wy trwają, natomiast jest temat na pewno, co z tego wyniknie, zoba‑
czymy, ale temat, temat się pojawia. Eee, co dalej, trener… No mów, co 
z trenerem Kowalem, bo sam jestem ciekawy.
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M.L.: Nie znam telefonu do trenera Kowala, wiem, że jest środowi‑
sko rzeszowskie bardzo mocne, które by sprawdziło tą informację. Ja 
powiem tak: jestem za tym, by trener Kowal powrócił do PlusLigi 
i chciałbym, żeby dostał szansę w nowym klubie.
J.M.: A żeś powiedział, no! A który klub chciałby mu dać szansę, po‑
wiedz?
M.L.: No wiemy, kto jest na rynku bez trenera […].

Obaj rozmówcy nie chcą oficjalnie potwierdzić plotek transferowych, 
chociaż dają do zrozumienia, zarówno swojemu bezpośredniemu inter‑ 
lokutorowi, jak i odbiorcy, że dysponują wiedzą na ten temat. W ten 
sposób ujawnia się wzajemna kontrola komunikacyjna w ramach reali‑
zacji zasady jakości. Ze względu na to, że przedstawiciele mediów chcą 
pozostać wiarygodni i lojalni wobec swoich dziennikarskich źródeł, nie 
dzielą się z widzami informacjami niepotwierdzonymi przez kluby, które 
zostały im powierzone w zaufaniu. Przez to nie odpowiadają jednoznacz‑
nie na pytanie zadane przez partnera. Biorąc pod uwagę zawód wideo‑ 
blogerów oraz fakt, iż funkcjonują w środowisku medialnym i  sporto‑
wym od wielu lat, można przypuszczać, że wiedzę, którą niekiedy nie 
chcą dzielić się z  widzami aż do wydania oficjalnych komunikatów 
prasowych przez klub, nabyli podczas pracy dziennikarskiej. Wydaje 
się zresztą, że jest to jedna z głównych przyczyn popularności tego typu 
kanałów internetowych – widz ma wrażenie, że jako pierwszy dowiaduje 
się o tym, co dzieje się w zakulisowej, niedostępnej dla niego sferze.

Wzajemne kontrolowanie realizacji zasady odniesienia  
w sytuacji włączania poziomu makro do poziomu mikro

Transmisja na żywo i włączona tzw. funkcja topczatu wymaga od 
wideoblogerów uważności, koncentracji, a także podzielności uwagi. 
Kiedy jeden z prowadzących mówi bezpośrednio do kamery, podtrzy‑
mując główny temat oraz tok rozmowy, drugi z nich czyta wypowiedzi 
internautów. Po przejęciu tury najczęściej nawiązuje do wpisów z czatu, 
odpowiadając na pytanie lub komentując opinię widza:
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Przykład 4. (24.08.2018)

J.M.: Okej, jaką w takim razie ty dałbyś Śliwce notę?
M.L.: Powiem ci tak, ja jakbym miał spojrzeć na statystyki i oceniać tak 
na szybko, na sucho, to ja bym dał czwóreczkę. […]
J.M.: No tak, to dzisiaj jest Marcin tym złym policjantem. Ja bym tutaj 
Olka wziął pod delikatną, delikatną opiekę […].
M.L.: No to porównuj go do Wołkowa i do Kliuki w takim razie.
J.M.: To wtedy „Prawda Siatki” będzie brutalną prawdą. Tak, Wołkow, 
Kliuka, to są te same roczniki, tak, ale też pamiętaj, że być może jest 
gdzieś ten szklany sufit.
[komentarz – Artur o : Po meczu Francja–Rosja było trzeba nadawać!]
M.L.: Słuchajcie, my nie mogliśmy nadawać po meczu Rosja–Francja, 
bo będziemy pracować, mamy studio po tym meczu, a później będzie 
naprawdę kiepska godzina, no wy już pewnie będziecie zajęci czymś  
innym…
J.M.: Dobrze, nota dla Olka, skończmy, nota dla Olka.

W przykładzie 4. widać, jak Jerzy Mielewski pilnuje spójności i  po‑
rządku całej wypowiedzi, reagując namową, by partner powrócił do 
głównego tematu dialogu, czyli w tym przypadku wystawienia noty za 
grę w meczu reprezentacji Polski dla jednego z  zawodników. Ujawnia 
się tutaj rola prowadzących kanał jako moderatorów oraz kontrolerów 
czuwających nad porządkiem dialogu zarówno na poziomie mikro ‑, jak 
i makrosytuacji. Należy zaznaczyć, że obaj dziennikarze wymieniają się 
w tej roli. Zdarza się, że sygnałem nie tylko delimitacyjnym, ale i  „dy‑
scyplinującym” partnera są wykrzyknienia typu Dawaj, Jedziesz, Idziemy 
dalej, Przejdźmy dalej, co widać w następującym fragmencie dialogu:

Przykład 5. (24.08.2018)

M.L.: Dwadzieścia ataków Michała i dziewięć Śliwki to daje aż 29 ataków 
na lewym skrzydle przy 18 na prawym. […]
[komentarz – Maciej Kuska:  Będziecie czytać chat bardziej niż Roman?]
J.M.: Roman nie czyta czatu, bo pytają tutaj…
M.L.: A widzicie? A my czytamy!
J.M.: Czyli to jest „Prawda Siatki Ekstra” [śmiech].
M.L.: Dawaj, jedziesz dalej.
J.M.: Czyli co, cztery i pół zostaje?
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M.L.: Cztery i pół zostaje.
J.M.: Dobrze, jedziemy dalej. Kuba Kochanowski. 11 ataków, 8 skoń‑
czonych, 1 blok, dzisiaj bez punktowej zagrywki Kuby Kochanowskie‑
go. Ciągle mówimy, że szukamy pierwszej szóstki, no Kuba ma pierwszą 
szóstkę, to jest zawodnik, oczywiście jest trzech środkowych, że nie jest 
jakiś wielki problem, żeby wytypować, natomiast…
[komentarz – „Prawda Futbolu”:  Czasami czytam]
M.L.: Czasami czytam, mówi Roman, „Prawda Futbolu”, ale podpisał‑
byś się Roman, kurde, swoim imieniem i nazwiskiem, a nie, „Prawda 
Futbolu” [śmiech]. Dobrze, oczywiście, „Prawdę Futbolu” też będziemy 
komentować i chętnie będziemy w niej uczestniczyć, tym bardziej że bę‑
dzie się działo, Liga Narodów w tym sezonie…
J.M.: Dobra, już przestań na razie o tej piłce, o siatkówce gadamy.

Ten fragment interakcji ukazuje, jak wiele wątków poruszanych jest 
zarówno w rozmowie między prowadzącymi, jak i również pomię‑
dzy nimi a widzami. Taki przebieg dialogu jest typowy dla wymian 
potocznych, o  czym pisze J. Warchala: „[…] inicjacja motywowana 
sytuacyjnie może przerwać w dowolnym miejscu dialog, wprowadzając 
wymianę, po czym nastąpi powrót do pierwotnej linii tematycznej” 
(1991: 70). W „Prawdzie Siatki” o to, by powrócić do tematu głównego 
wypowiedzi, dba zawsze jeden z jego twórców.

Przestrzeganie zasad grzeczności językowej  
wobec partnera

Zagrożeniem komunikacji w dialogu, a zwłaszcza w polilogu, jest 
przerywanie rozmówcy. Takie zachowanie stanowi przejaw niegrzecz‑
ności językowej. Analiza zgromadzonego materiału badawczego poka‑
zuje, że jego twórcy bardzo rzadko wchodzą sobie w słowo i przerywają 
partnerowi, nie pozwalając mu skończyć wypowiedzi. Nawet jeśli taka 
sytuacja komunikacyjna ma miejsce, rozmówca, kierując się zasadą 
grzeczności, natychmiast za to przeprasza:
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Przykład 6. (17.02.2019)

J.M.: […] z drugiej strony, bo teraz jeszcze wracając do wpisów Bartka 
Górskiego, o których mówimy, to też mi się nie podoba takie granie na 
emocjach. Też Bartek nie widziałem takich wpisów, kiedy Resovii nie 
szło, kiedy Resovia dostawała bęcki w lidze, kiedy sytuacja była taka, 
jaka była i tutaj…
M.L.: I tutaj to samo, mam zarzut do trenera Cretu, jak przegrywał,  
to nie widziałem tego typu przemyślanych zachowań przed kamerą. 
[…]  i  teraz nagle ktoś wystawia pierś i pokazuje środkowy palec  – no 
trochę jest to takie zachowanie nieładne.
J.M.: Nie dałeś mi dokończyć.
M.L.: Oczywiście, przepraszam.

Należy wziąć pod uwagę to, że prowadzący kanał internetowy znają 
się prywatnie, o czym świadczy sposób komunikacji. Ich kontakt jest 
bezpośredni, naturalny, niepozbawiony słownych docinek, a także 
żartobliwych czy ironicznych sformułowań. Ten fakt wpływa na to, 
że partnerzy przestrzegają maksym grzecznościowych  – sympatii/ 
zrozumienia i zgodności. Interakcje upubliczniane w ramach działal‑
ności wideoblogowej przypominają potoczne pogawędki prowadzone 
między znajomymi, można zatem sklasyfikować je jako medialne formy 
dialogowe o znamionach potoczności (zob. Kacperska 2018: 68–69).

Budowanie bliskości z odbiorcą

Partnerstwo między prowadzącymi a odbiorcą medialnym mieści się 
w dwóch profilach komunikacyjnych spośród czterech, wyróżnionych 
przez Ewę Sławkową (2003: 334–342) do określenia profilu społeczeń‑
stwa polskiego: w profilu bliskości (z uwzględnieniem relacji horyzon‑
talnej między uczestnikami aktu komunikacyjnego) oraz wspólnoto‑
wym („jego obecność ujawnia się przede wszystkim w sposobie, w jaki 
postrzegamy świat zewnętrzny i w  jakich kategoriach o nim myślimy”; 
Sławkowa 2003: 342). Takie profile komunikacyjne są realizowane 
przez dziennikarzy, którzy doceniają rolę widza we współtworzeniu ka‑
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nału internetowego, w ramach strategii opartych na współpracy, a więc 
strategii nieantagonistycznych.

Bliskość względem internautów budowana jest przez prowadzących 
dzięki zmniejszaniu dystansu komunikacyjnego i przestrzeganiu 
zasad grzecznościowych. Wideoblogerzy stosują bezpośrednie zwroty 
(typu Słuchajcie; Powiem wam), zachęcają też internautów do podjęcia 
interakcji poprzez zadawanie pytań (Jak oceniacie Gibę?; Jak oceniacie 
debiut wielkiego Brazylijczyka, największego siatkarza pierwszego dzie-
sięciolecia tego wieku?). Grzeczność wobec odbiorcy medialnego ujawnia 
się przede wszystkim w części inicjalnej i finalnej każdego z odcinków 
wideobloga sportowego. Dziennikarze rozpoczynają odcinek od powi‑
tania internautów za pomocą zwrotów grzecznościowych inicjujących 
interakcję. Używają form o charakterze uniwersalnym wzmocnionych 
wykrzyknieniami, które skracają dystans (występowanie form w 1. i 2. 
osobie liczby mnogiej), np. Witamy serdecznie. „Prawda Siatki”, jesteśmy 
z  wami! (24.08.2018), Witamy! Słuchajcie, cześć, cześć! Kłaniamy się 
nisko. „Prawda Siatki” nadaje na żywo (25.11.2018), Halo, halo, dzień 
dobry! (17.02.2019), Dobry! Dzień dobry! Kłaniamy się nisko (5.03.2019), 
oraz takimi, które wyróżniają się wysokim poziomem potoczności oraz 
ekspresywności i również budują bliskość między partnerami w  ko‑
munikacji, typu: Słuchajcie, siema, siema! „Prawda Siatki”! (5.03.2019). 
Formuły grzecznościowe w funkcji powitania są stosowane przez 
dziennikarzy także w  dalszej części nagrania, tzn. w  momencie gdy 
do rozmowy za pośrednictwem topczatu dołączają kolejni internauci. 
Zwroty grzecznościowe skierowane do widzów pojawiają się również 
w  części kończącej rozmowę. Dziennikarze w funkcji pożegnania sto‑
sują różnorodne formy: od oficjalnego Kłaniamy się, przez uniwersalne 
Do zobaczenia i Trzymajcie się, do potocznych Pa, pa czy Hej.

Tworzenie wspólnotowości

Wokół wideobloga „Prawda Siatki” za sprawą wymiany werbalnej 
(bezpośredniej i  pośredniej) tworzona jest wspólnota osób zaintereso‑



Partnerstwo jako podstawa (współ)prowadzenia wideobloga sportowego… 119

wanych siatkówką. Przedstawiciele mediów dbają o to, by ci, do których 
mówią i dla których tworzą wlog, poczuli, że współtworzą rozmowę. 
W czasie trwania transmisji na żywo kierują pytania w stronę widzów 
oraz starają się odpowiadać na komentarze pojawiające się na czacie, za 
pośrednictwem którego odbiorca może dołączyć do dyskusji z wideo‑ 
blogerami.

Przykład 7. (24.08.2018)

[komentarz  – Agnieszka Bartoszek:  No Olkowi brakuje po prostu tego 
ogrania na arenie międzynarodowej, ale teraz mam nadzieję, że pogra 
w tej Zaksie i liźnie LM]
J.M.: Tak, w ZAKSIE też mamy nadzieję, że rozegra fajny sezon Olek, też 
ciągle wracamy też do Olka, bo tutaj też staramy się być interaktywni 
z wami.

Przykład 8. (24.08.2018)

[komentarz – Artur o:  Jednak na tej zagrywce mało się dzieje] 
M.L.: Tu skontruję, bo jest „na zagrywce się mało dzieje”. Ja się zga‑
dzam, że 14 błędów, ale słuchajcie, my dzisiaj mieliśmy 8 asów serwiso‑
wych. W 3 setach to nie jest zły dorobek.
J.M.: No na kadrze B powinniśmy mieć 18, a nie 8 no…
M.L.: No nie, nie… Wiesz, okej, pewnie może powinniśmy mieć wię‑
cej, ale to jakby nie zagrywka była tym naszym najgorszym elementem 
mimo wszystko. […]

Prowadzący chętnie odpowiadają na pytania internautów i odnoszą 
się w nagraniu do ich opinii. Traktują internautów jak równorzędnych 
partnerów w rozmowie. Często podzielają ich zdanie (zob. przykład 7.), 
choć nie zawsze zgadzają się z wypowiedziami pojawiającymi się na 
topczacie  – zdarza się, że je uzupełniają, rozwijają (por. przykład 8.), 
co nie zmienia faktu, że starają się wchodzić w interakcje z odbiorcą 
medialnym.
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Podsumowanie badań

Podstawą prowadzenia wloga sportowego pt. „Prawda Siatki” jest 
partnerstwo. Dialog stanowi fundament komunikacji między dwoma 
dziennikarzami wchodzącymi w rolę youtuberów (interakcja twarzą 
w twarz) oraz pomiędzy nimi a odbiorcą medialnym za pośrednictwem 
czatu. Chociaż status widza jako partnera komunikacji jest ograniczony 
czynnikami sytuacyjnymi, to tworzy się wspólnota, której internauta 
stanowi integralną część – można zatem mówić o partnerskiej triadzie. 
Kanał internetowy umożliwia wymianę poglądów między osobami 
zainteresowanymi daną tematyką – w tym przypadku jedną z najpopu‑
larniejszych dyscyplin sportowych w Polsce  – siatkówką. Zauważa się 
partnerską wymienność ról między prowadzącymi  – raz jeden z nich 
jest nadawcą inicjującym, a drugi  – reagującym, po chwili następuje 
zmiana. Wszystko odbywa się w sposób naturalny, niewymuszony, z po‑
szanowaniem reguł grzecznościowych.

Twórcom „Prawdy Siatki” zależy na podtrzymaniu kontaktu z wi‑
dzem, co zauważa się na poziomie strukturalnym w każdej części roz‑
mowy (inicjalnej, zasadniczej, finalnej). Dziennikarze dążą do koopera‑
cji i porozumienia, dlatego w ich zachowaniu komunikacyjnym można 
dostrzec stałe przestrzeganie reguł konwersacyjnych  – mówią tyle, ile 
trzeba (maksyma ilości), mówią to, do czego mają przekonanie, że jest 
prawdą (maksyma jakości), mówią na temat (maksyma odniesienia) 
oraz w sposób prosty i zrozumiały (maksyma sposobu). Wzajemnie kon‑
trolują realizacje zasad komunikacji opartej na współpracy (kooperacji), 
a także wspierają się w działaniach zmierzających do przestrzegania 
maksym: odniesienia, jakości i ilości. Jest to więc komunikacja oparta 
na życzliwości, czyli dobrym, pozytywnym stosunku do rozmówcy. 
Wideoblogerzy kierują się zasadami grzeczności, zarówno wobec siebie 
nawzajem, jak i w stosunku do odbiorcy medialnego.

Badany wideoblog sportowy świadczy o tym, że medialne formy 
dialogowe, które są adresowane do określonej wspólnoty komunikacyj‑
nej połączonej podobnymi zainteresowaniami, bazują na partnerstwie. 
Nawet w debatach politycznych, jak zauważa Elżbieta Laskowska, częś‑
ciej mamy do czynienia ze strategiami nieantagonistycznymi niż anta‑
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gonistycznymi, choć te ostatnie – jako że są emocjonalne, ekspresywne – 
silniej oddziałują na odbiorców, przez co lepiej zapadają w pamięć:

W debatach medialnych częściej mamy do czynienia z przejawami 
współpracy […]. Łamanie reguł, w  tym maksymy kooperacji, jest po 
prostu bardziej widoczne. To, co dobre, przechodzi niezauważalnie, to, 
co złe, wystawia się na pokaz.

 Laskowska 2009: 149

Sam fakt, że badacze podejmują temat relacji partnerskich, świadczy 
o coraz częstszym docenianiu oraz zauważaniu w komunikacji medial‑
nej właśnie współpracy, a nie antagonizmu. W dodatku zaobserwowana 
rosnąca tendencja do powstawania form w mediach bazujących na dia‑
logu (takich jak wideoblogi) potwierdza, że zarówno dla nadawcy, jak 
i odbiorcy medialnego jako atrakcyjniejsza jawi się właśnie forma oparta 
na rozmowie, zasadzie kooperacji oraz partnerstwie.
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Beata Kacperska

Partnership as a basis of co ‑running of a sports vlog channel 
(based on the YouTube channel „Prawda Siatki”)

Summary

The aim of the article is to define the notion of ‘communicative partnership’ and to 
present on what levels of communication and in what way it is realized in sports vlog 
channels. The analysis is based on the content sourced from YouTube channel „Prawda 
Siatki” [The Truth of the Net], devoted to volleyball. This vlog is run by two sports 
journalists, Jerzy Mielewski and Marcin Lepa. The author describes how the partner‑
ship between the journalists and the spectators works in this type of communication on  
the Internet. In the main part of the article the author presents a detailed analysis of 
the micro ‑ and macro ‑situational ways of maintaining a partnership.
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„Dialog i współpraca to warunek  
realizowania zadań”

Relacja partnerska kreowana  
w obietnicach politycznych 

(na przykładzie exposé 
Ewy Kopacz oraz Beaty Szydło)

Głównym celem polityków podczas kampanii wyborczych jest 
uzyskanie poparcia, wpływów politycznych czy zdobycie określonego 
stanowiska politycznego – a co za tym idzie – także możliwie szerokiego 
zakresu władzy. Dzięki zastosowaniu kreacyjnych zabiegów językowych 
kandydat na stanowisko polityczne może w taki sposób przedstawić 
założenia programowe, by skonstruować oczekiwany przez wyborców 
obraz i dzięki temu pożądane poparcie uzyskać. 

W artykule (Słowik 2018: 25–27) przeprowadziłam analizę lek‑
sykalno‑semantyczną obietnicy oraz analizę pragmatyczno‑językową 
obietnic składanych przez premier Beatę Szydło podczas kampanii 
wyborczej z 2015 roku. W niniejszym opracowaniu analizie poddam ex-
posé Ewy Kopacz oraz Beaty Szydło i poszukam odpowiedzi na pytanie: 
Czy kreowana w tych wystąpieniach relacja między politykiem a jego 
wyborcami może być przykładem partnerstwa? Oba analizowane exposé 
zawierają wiele językowych elementów, które można uznać za sygnały 
takich stosunków partnerskich. Rozpatrując relację między przemawia‑
jącym politykiem a jego odbiorcami, można jednakże dostrzec, iż ma 
ona charakter barterowy, jest zatem  – w jednym ze swych aspektów  – 
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aktem wymiany dóbr niematerialnych. Formułowane przez polityków 
propozycje zrobienia czegoś dla społeczeństwa mają bowiem za zadanie 
skłonić słuchaczy do poparcia programu politycznego konkretnej 
osoby. W moim artykule postaram się zatem dokładniej rozważyć istotę 
partnerstwa w ujęciu politycznym, wpisanego w kontekst wzajemnej 
wymiany dóbr niematerialnych. W związku z tym exposé zawiera ele‑
menty obietnicy politycznej, deklaracji określonych działań. Należy do 
hegemonicznego rodzaju wypowiedzi politycznej (Goban‑Klas 1998: 
3–14; Fras 2005: 143; Steciąg 2009: 109). Ma ona zostać przedstawiona 
na tyle skutecznie, by przekonać słuchaczy do zagłosowania na rzecz 
kandydata.

Exposé, zgodnie z definicją Janiny Fras, to: 

[…] przemówienie programowe, w którym prezentowane są podstawowe 
założenia i kierunki polityki rządu. W związku z tym exposé ma głównie 
funkcję informacyjną i perswazyjną wobec parlamentarzystów (bardziej 
doraźną) i wobec obywateli (bardziej długoterminową). Exposé jest wy‑
głaszane przez szefa rządu w parlamencie w związku z powołaniem no‑
wego gabinetu. Wyjątkowo jest przedstawiane przez ministrów w zakre‑
sie ich kompetencji. Celem premiera jest uzyskanie aprobaty parlamentu 
dla programu rządu oraz wotum zaufania. Exposé jest głównym elemen‑
tem procedury politycznej w ustroju parlamentarno‑gabinetowym. Jest 
zatem wpisane w system ustrojowo‑normatywny i w tym sensie obliga‑
toryjne oraz formalne.

 Fras 2005: 1441

Po wysłuchaniu exposé, zadaniu pytań przez posłów i udzieleniu 
na nie odpowiedzi, przeprowadzane jest głosowanie nad udzieleniem 
wotum zaufania dla kandydata na premiera. Exposé jest więc przemó‑
wieniem służącym wzbudzeniu tak silnego zaufania odbiorców komu‑
nikatu, by podjęli współpracę poprzez oddanie głosu na określonego 
kandydata. W takiej sytuacji znaczenie ma zatem odpowiednie rozumie‑
nie słowa współpraca. Według słownika pod redakcją Mirosława Bańki 

1 Na ten temat pisali m.in. także: Steciąg 2009; Rittel 2003; Siewierska‑Chmaj 
2005. 
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współpraca to ‘działania podejmowane przez różne osoby, instytucje lub 
organizacje dla osiągnięcia jakiegoś celu’2. Dla polityka cel stanowi zdo‑
bycie jak największego poparcia, by mógł on zdobyć stanowisko i zakres 
władzy, o który się ubiega (walczy) i w konsekwencji zrealizować swoje 
założenia polityczne. Wyborca zaś ocenia te założenia, rozpatrując 
płynące z nich korzyści dla ogółu/dla siebie jako jednostki, np. chce 
uzyskać/utrzymać określone prawa lub poszerzyć możliwości, które do‑
tychczas były ograniczone. Założeniem współpracy jest wspólnota celu 
działania obu stron. Dlatego właśnie politycy często starają się w swoich 
wystąpieniach eksponować to, co łączy ich z odbiorcami, zapewniając, 
że we wspólnym działaniu można osiągnąć cele istotne dla obu stron. 
Przekonaniu odbiorców służy często formułowanie wypowiedzi, któ‑
rych głęboka struktura semantyczna i pragmatyczna zawiera (mniej lub 
bardziej jawny) element obietnicy.

We współczesnych słownikach obietnica jest definiowana jako ‘zapew‑
nienie zrobienia czegoś, załatwienia czegoś, dania komuś czegoś; przy‑
rzeczenie’ (SJP Szym.). Mirosław Bańko przedstawia zaś obietnicę jako 
akt dokonujący się między dwiema stronami komunikacji: ‘jeśli dajemy 
komuś obietnicę zrobienia czegoś, to obiecujemy mu, że to zrobimy lub 
dopilnujemy, aby to zostało zrobione’ (ISJP; podkr. – M.S.). Jak widać, 
aby proces składania obietnicy zaistniał, potrzeba co najmniej dwóch 
uczestników: strony, która obiecuje – nadawcy i strony, której obietnica 
jest składana – odbiorcy. To między nimi zawiązują się skomplikowane 
wzajemne zależności, które odnajdujemy w semantycznej strukturze 
obietnicy.

Pragmatyczne aspekty obietnicy, rozpatrywanej w kontekście kul‑ 
turowo‑politycznym, uwidaczniają obszar, w którym obietnice są 
częścią marketingu politycznego. To deklaracje są głównym nośnikiem 
informacji w kampanii wyborczej, a na składanych zapewnieniach 
opiera się cały proces pozyskiwania wyborców. Kierując się założeniami 
pragmatyki językowej, można – np. w nawiązaniu do teorii aktów mowy 
Johna R. Searle’a  – rozpatrywać obietnicę zarówno jako bezpośredni, 

2 W artykule, w odniesieniu do słowników, z których będę korzystać, używam skró‑
tów. I tak, ISJP – Bańko, red. 2000; SWJP – Dunaj, red. 1998; SJP Szym. – Szymczak, 
red. 1992; SFJP – Skorupka, red. 1985.
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jak i jako pośredni akt mowy, który zaistnieje jedynie w sytuacji, gdy 
spełnione zostaną odpowiednie warunki3: 

Wartość illokucyjna obietnicy, którą składa polityk swoim wyborcom, 
na płaszczyźnie znaczeń wyrażanych bezpośrednio może być aktem 
komisywnym, a w pewnym sensie także i deklaratywnym. Ze względu 
na barterowy charakter obietnicy wyborczej duże znaczenie ma też kon‑
tekstowo rozumiana wartość dyrektywna, wskazująca na perswazyjny 
charakter aktu obiecywania. Ponadto politycy za pomocą odpowiednio 
sformułowanych asercji uzasadniają konieczność obiecywanych działań, 
często też wzmacniają obietnicę siłą aktów ekspresywnych wywołują‑
cych emocje, które mogą mieć wpływ na proces podejmowania decyzji. 
Obietnica (zwłaszcza polityczna) jest więc aktem skomplikowanym, zło‑
żonym z powiązanych ze sobą aktów cząstkowych.

Słowik 2018: 23

Wielu badaczy, opisując znaczenia słów, dostrzega ich konceptualną 
dynamikę, m.in. George Lakoff 

[…] analizuje ontologię językowego scenariusza, wyróżniając w jego 
strukturze: stan początkowy, ciąg zdarzeń i stan końcowy. Według ba‑
dacza, scenariuszowi strukturę nadaje schemat ŹRÓDŁO – ŚCIEŻKA – 
CEL w domenie czasu4.

Filar 2013: 83

Nawiązuję więc do koncepcji traktujących znaczenie słowa jako od‑
zwierciedlenie dynamicznych struktur mentalnych, przede wszystkim 
zaś korzystam z koncepcji semantyki narracyjnej w ujęciu Doroty Filar 
(2013). W związku z tym znaczenie słowa obietnica chcę analizować 
nie tyle taksonomicznie, jako statyczny rejestr cech, ile jako zbliżoną  
do naturalnego sposobu rozumienia świata przez człowieka  – „mi‑
kronarrację”. W znaczenie obietnicy wpisany jest bowiem pewien  – 
założony przez mówiących  – dynamiczny ciąg zdarzeń połączonych 
relacjami przyczynowo‑skutkowymi oraz określony układ ról i zależ‑

3 Zgodnie z ustaleniami Searle’a (1987).
4 Schemat pochodzi z książki G. Lakoffa (2011: 271).
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ności między „bohaterami”. Podstawą analizy uczynię więc narracyjny 
schemat obietnicy:

1. BOHATEROWIE: ten, kto składa obietnicę (polityk) i ten, kto ją 
otrzymuje (wyborca) – ich cele, postawy, intencje, wartości;

2. RELACJA MIĘDZY BOHATERAMI: wzajemna, warunkowa za‑
leżność – „coś dobrego dla wyborców” w zamian za głosy poparcia dla 
polityka;

3. PRZEDMIOT OBIETNICY: to, co jest obiecywane (korzyść dla 
wyborców);

4. PRZEBIEG, ETAPY: werbalizacja obietnicy przez polityka, reakcja 
wyborców (udzielenie/nieudzielenie poparcia), założenie o możliwości 
dotrzymania/niedotrzymania obietnicy przez polityka oraz kolejne 
zdarzenia mentalne – wolitywne, emotywne, intelektualne;

5. EFEKTY, SKUTKI, STANY KOŃCOWE: cele osiągnięte/nieosiąg‑
nięte przez obie strony relacji.

Analiza i opis całego przedstawionego scenariusza wymagają zde‑
cydowanie szerszego opracowania, toteż skupię się tu tylko na drugim 
punkcie powyższego schematu i wydobędę językowe sygnały relacji 
między nadawcą i odbiorcą obietnicy politycznej na podstawie exposé 
Ewy Kopacz i Beaty Szydło5.

Relacja, jaka występuje między bohaterami wydarzeń politycznych, 
może być podstawą sukcesu kandydata na stanowisko polityczne, jednak 
aby tak się stało, musi zaistnieć pewien podział ról między stronami, 
czyli między politykiem a jego wyborcami. Wielu polityków, dzięki 
dokładnie dobranym środkom językowym, stara się przedstawić owe 
wzajemne zależności jako partnerstwo. Jak już wcześniej wspomniałam, 
współpraca (a więc i partnerstwo) wymaga realizowania celów wspól‑
nych dla obu stron relacji. Ich nakreśleniu służą wypowiedzi, które 
w głębokiej strukturze semantycznej i pragmatycznej można uznać za 
akty obiecywania. Poniżej analizuję sygnały językowe, wskazujące na 
obecność i ważną rolę tego elementu w exposé, na przykładzie wystąpień 
Ewy Kopacz i Beaty Szydło. 

5 Zob. Źródła na końcu artykułu.
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Językowe sygnały obietnicy  
w exposé Ewy Kopacz i Beaty Szydło

Zauważmy, że sygnałami obietnicy jako gatunku mowy mogą być 
różnego rodzaju środki językowe: zarówno leksykalne czy gramatyczne, 
jak i pragmatyczne.

1. Wykładniki leksykalne mogą przywoływać ramę obietnicy 
wprost, poprzez użycie leksemu obietnica czy czasownika obiecać, 
np. w exposé Ewy Kopacz (2014):

„Chcę obiecać, że wszystkie moje decyzje i działania mojego nowego 
rządu będą podejmowane nie w oparciu o polityczne kalkulacje, ale będą 
miały jeden cel: szeroko pojęte bezpieczeństwo polskich rodzin”.
„Chciałabym także z tego miejsca podtrzymać zobowiązanie dane senio‑
rom, że rząd zrealizuje obietnicę waloryzacji emerytur”.

Czy w wystąpieniu Beaty Szydło (2015):

„Dotrzymanie powszechnie znanych i przyjętych przez społeczeństwo 
obietnic to także krok w tym kierunku”.

Co istotne, występują tu zwroty nie tylko sygnalizujące sam akt skła‑
dania obietnicy (chcę obiecać), ale także wskazujące na wywiązanie się 
z podjętych zobowiązań (zrealizować obietnicę, dotrzymać obietnic). 

Należy jednak zauważyć, że bezpośrednie leksykalne wykładniki 
obietnicy nielicznie występują w obu exposé. Być może istotnym 
czynnikiem wpływającym na ich niewielką frekwencję są negatywne 
konotacje utrwalone np. w takich potocznie stosowanych jednostkach 
frazeologicznych jak: czcze/puste obietnice, obietnice bez pokrycia, obie-
canki cacanki/obiecanki cacanki a głupiemu radość, obiecywać gruszki 
na wierzbie (SFJP). Częściej niż leksemy obietnica, obiecywać w exposé 
pojawiają się więc konstrukcje leksykalne, które zbliżają wypowiedź do 
aktu obiecywania, ale nie jest on wyrażony bezpośrednio. Są to przede 
wszystkim bliskoznaczne leksemy typu: zobowiązanie, deklaracja czy 
sformułowania takie jak: zobowiązuję się, deklaruję.
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Jako przykłady można przywołać cytaty z exposé premier Beaty 
Szydło (2015):

„W kampanii wyborczej jako drużyna Prawa i Sprawiedliwości złożyli‑
śmy deklarację przeprowadzenia w Polsce dobrej zmiany”.
„Chcę też jasno zadeklarować, że Polska będzie chronić Polaków miesz‑
kających za granicą”.

czy z wystąpienia premier Ewy Kopacz (2014):

„Chciałabym dziś w państwa obecności złożyć solenne zobowiązanie do 
wiernej służby Polsce i Polakom […]”.

Użyte tu czasowniki deklaracja oraz zobowiązanie budują wrażenie 
wypowiedzi w większym stopniu „umocowanej” niż obietnica. Deklara-
cja to bowiem ‘publiczne wypowiedzenie się, ogłoszenie czego, oświad‑
czenie na piśmie w jakiejś sprawie’ lub ‘oświadczenie, przyrzeczenie, 
zobowiązanie o mocy prawnej’ (por. SJP Szym.). Jeżeli bowiem jakaś 
osoba zobowiązuje się do wykonania jakichś czynności, to ‘jej obowiąz‑
kiem jest’ wykonanie tejże czynności. Zobowiązanie nabiera jeszcze 
większego znaczenia, gdy nazwane jest solennym, gdyż ‘jako solenne 
określamy czynności wykonywane poważnie i uroczyście’ (por. ISJP).

Podobny wydźwięk ma zwrot „biorę pełną odpowiedzialność” 
czy sformułowanie „zobowiązuję Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
do istotnego przyspieszenia prac nad tą regulacją” oraz „zobowiązuję 
Ministra Finansów do […] przedstawienia projektu nowej ordynacji 
podatkowej” (Kopacz 2014).

Co interesujące, w ostatnich cytatach pojawia się nieco inny rozkład 
ról: polityk zobowiązuje kogoś, a nie zobowiązuje się do czegoś.

W exposé obu pań premier pojawiają się również inne konstrukcje 
leksykalne, pośrednio kreślące sytuację podobną do składania politycz‑
nej obietnicy, np.: 

„nie ustanę w wysiłkach” (Kopacz 2014); „to zadanie, jakie na siebie bio‑
rę” (Kopacz 2014), „zasadniczy cel, jaki stawiam” (Kopacz 2014); „priory‑
tetem naszego rządu jest” (Szydło 2015); „chcę powiedzieć […], co zrobi‑
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my” (Szydło 2015); „mamy program, który doprowadzi do […] (Szydło 
2015) i wiele podobnych.

2. Niekiedy sygnałem obietnicy mogą być również zastosowane 
w  tekście wykładniki modalności, np. deontyczne nacechowanie wy‑
powiedzeń typu: 

„to wymaga pogłębionej debaty; musimy się wyrwać z pułapki średnie‑
go rozwoju, musimy chronić polskie górnictwo; musimy stworzyć zaple‑
cze naukowo badawcze […]; trzeba podjąć walkę z biedą; trzeba znaleźć 
mądrą równowagę” (Szydło 2015); 

„trzeba podjąć sprawę wyrównania dopłat, trzeba dostosować szkolni‑
ctwo, trzeba to zmienić; proces ten musi być zatrzymany; musimy uczy‑
nić nasze państwo bezpiecznym” (Kopacz 2014).

3. Scenariusz obietnicy może zostać uruchomiony również dzięki wy‑
korzystaniu środków gramatycznych. Najistotniejszym gramatycznym 
wykładnikiem obietnicy jest czas przyszły, zarówno prosty jak i złożony, 
np. jako forma czasowników takich, jak: angażować się, zabiegać o coś, 
dołożyć starań jak w wypowiedzeniach typu: 

„będę się angażowała; kraj będzie zabiegać”; „rząd będzie przekonywał”; 
„rząd nie zgodzi się”; „rząd dołoży wszelkich starań”; „będziemy pamię‑
tać o…”; „najważniejszym zadaniem będzie…”; „nie zapomnimy o…”; 
„będę premierem służącym…” itp. (Kopacz 2014);

„będziemy solidarnie współpracować; zmiana będzie polegać na tym…”; 
„zadaniem ministra finansów będzie, ministerstwo finansów rozpocznie 
prace nad…”; „przeprowadzimy zmiany tej ustawy”; „przeznaczone 
środki będziemy traktować…”; „będziemy rozmawiać; przyspieszymy 
proces modernizacji”; „zwiększymy skuteczność naszego działania; bę‑
dziemy się wzorować na…” itp. (Szydło 2015).

W niniejszej analizie biorę pod uwagę wszystkie wymienione sygnały 
i wykładniki obietnicy: zarówno czysto leksykalne, jak i związane z mo‑
dalnością oraz gramatyczne.
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Językowy obraz partnerstwa  
we współczesnej polszczyźnie

Interesuje mnie, czy relację między nadawcą a odbiorcą obietnicy, 
deklaracji politycznej można określić jako partnerską? A jeśli tak, to na 
jakiej konfiguracji opiera się partnerstwo na scenie politycznej? Czy bo‑
haterowie tej sceny w istocie są partnerami? Czy występują partnerskie 
uwarunkowania tej sytuacji?

Poszukując odpowiedzi, należy przede wszystkim ustalić podstawową 
definicję partnerstwa. Słownik języka polskiego pod redakcją Mieczy‑
sława Szymczaka przypisuje rzeczownikowi partner znaczenie ‘współ‑
uczestnik gry, zabawy, rozmowy; towarzysz, wspólnik’ (SJP Szym.). 
Leksem wspólnik, synonimiczne określenie partnera, wskazuje na dąże‑
nie do czegoś wspólnego, czegoś, czym zainteresowane są co najmniej 
dwie osoby i co przyniesie jakąś wspólną korzyść w ich działaniu. Bo‑
gusław Dunaj wyjaśnia, iż partner to osoba ‘z którą się coś razem robi, 
z którą bierze się w czymś udział’ (SWJP), czyli osoba współpracująca 
i współdziałająca z kimś w określonym celu: strony działają w jednym 
kierunku, bowiem mają cel, do którego dążą razem. W słowniku pod 
redakcją Mirosława Bańki czytamy, że ‘czyjś partner to ktoś, kto wspól‑
nie z tą osobą coś robi np. […] pracuje. Jeśli traktujemy kogoś, zwykle 
młodszego od nas lub mniej ważnego, jak partnera albo jeśli ktoś taki 
jest dla nas partnerem, to traktujemy go jak równego sobie’ (ISJP).

Partnerstwo ujęte w wyżej wymienionych słownikach polega na 
‘współuczestniczeniu w czymś, byciu partnerem’ (SJP Szym.), w jakimś 
akcie, jak to sygnalizuje Szymczak. Aby relacja współuczestnictwa na‑
stąpiła, musi zaistnieć ‘układ między jakimiś osobami […], w którym 
traktują się one jak równe sobie’ (ISJP). Idąc tropem definicji ze słow‑
nika Dunaja, osoby pozostające w relacji partnerskiej ‘uznają równy, 
sprawiedliwy podział praw, obowiązków, zobowiązań itp.’. Językowy 
obraz partnerstwa akcentuje więc kilka istotnych elementów. Są to – po 
pierwsze  – wspólne działania i sprawiedliwy podział zadań między 
partnerami w trakcie działania, po drugie – wspólny cel i wspólne ko‑
rzyści, po trzecie zaś – równość ról, równorzędność praw i obowiąz‑
ków przypadających partnerom we wspólnym działaniu.
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Kreowanie relacji partnerskich  
między nadawcą a odbiorcami exposé Beaty Szydło

Wymienione cechy relacji partnerskich są bardzo wyraźnie ekspono‑
wane w analizowanych przeze mnie wystąpieniach Ewy Kopacz (2014) 
i Beaty Szydło (2015). Obie panie premier starają się więc kreować swoje 
relacje z odbiorcami jako partnerskie. 

1. Wspólne działanie. W swoim wystąpieniu Beata Szydło (2015) 
wielokrotnie podkreśla konieczność wspólnego działania, czego dowo‑
dem są: użycie rzeczownika współpraca, czasownika współpracować, czy 
wymowne hasło „Razem damy radę”.

„[…] dialog i współpraca to warunek zrealizowania zadań”, „Zrobimy 
to. Razem damy radę”; „Trzeba współpracować w tym zakresie z przed‑
siębiorcami” (Szydło 2015).

2. Wspólny cel. Wspólnota celu jest sygnalizowana np. za pomocą 
frazy: „Wszyscy marzymy o tym”:

„wszyscy marzymy o tym, by polska młodzież była jak najlepiej wy‑
kształcona. Marzymy o tym, by mogła spełniać swoje ambicje” (Szydło 
2015).

3. Równorzędność ról. Wyraźnie zaznaczona została też równorzęd‑
ność ról, bowiem nadawca określa siebie słowami „jedna z was”, mówi 
też o wzajemnej pomocy i podkreśla, że władza nie może stwarzać 
pretekstu dla wywyższania się – arogancji i pychy:

„Staję dzisiaj przed wami jako jedna z was”; „[…] by wzajemnie sobie 
pomagać”; „Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą” (Szydło 2015).

4. Dialog polityka ze społeczeństwem. Zdecydowanie najwięcej 
sygnałów relacji partnerskiej w exposé Beaty Szydło wiąże się zaś z pod‑
kreślaniem jej gotowości do stałego dialogu, rozmowy i wymiany opinii 
ze wszystkimi Polakami:
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„Przede wszystkim słuchanie obywateli […]”; „Mała miejscowość 
Brzeszcze to moje miasto, które nauczyło mnie, jak ważne jest, by słu‑
chać ludzi”; „Chcę mocno podkreślić, będziemy rozmawiać ze społe‑
czeństwem bezpośrednio”; „Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać, 
a co najważniejsze, będziemy słyszeć, co do nas mówią Polacy”; „Jeź‑
dziliśmy, rozmawialiśmy z Polakami” (Szydło 2015).

5. Wspólne decyzje. Skutkiem dialogu ma być wspólne podejmowa‑
nie decyzji, a w zasadzie premier zaznacza, że to obywatele, a nie poli‑
tycy, będą decydowali o wszystkich najważniejszych sprawach, dlatego 
nazywa odbiorców partnerami:

„Decyzja będzie należała do obywateli. My będziemy pytać obywateli 
we wszystkich ważnych dla nich sprawach”; „To rodzice będą decydo‑
wali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat sześciu czy w wieku 
lat siedmiu”; „[…] żeby rodzice byli partnerami w tym procesie kształ‑
cenia swoich dzieci”; „Będziemy te zmiany wprowadzać przy uzgodnie‑
niach z Państwem, będziemy je wprowadzać tak, aby zawód nauczyciela 
zyskał należną mu pozycję i godność”; „[…] w porozumieniu z pracow‑
nikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji” (Szydło 2015).

Puentą exposé jest znamienna wypowiedź, z której wynika, że part‑
nerstwo osiągnęło już bardzo zaawansowaną postać, ponieważ zapropo‑
nowany przez Beatę Szydło (2015) program nie został stworzony przez 
polityków, lecz przez Polaków, z którymi politycy rozmawiali:

„Ten program, o którym Państwu w tej chwili powiedziałam, napisali 
Polacy, bo to oni powiedzieli nam o tych sprawach, o tych problemach 
na naszych spotkaniach”(Szydło 2015).

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom Polaków, fakt, że będą przez 
polityków traktowani po partnersku oraz zapewnienie o gotowości do 
wspólnego działania polityków i społeczeństwa zostało zaś wyrażone 
expressis verbis w zdaniu:

„Dzisiaj Polacy chcą współpracy i dialogu. Jestem pewna, że razem 
damy radę wyzwaniom, które stoją przed naszym krajem”(Szydło 
2015).
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Kreowanie relacji partnerskich 
między nadawcą a odbiorcami exposé Ewy Kopacz

Sygnały podobne do tych, które zauważam w powyżej analizowanym 
materiale, płyną również z exposé Ewy Kopacz (2014). 

1. Wspólne działanie. Ewa Kopacz także akcentuje konieczność 
wspólnego działania, ma przy tym na myśli nie tylko współpracę 
wszystkich Polaków, ale i wspólne działanie wszystkich polityków, part‑
nerstwo polityczne, niezależne od przynależności partyjnej:

„Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo i szacunek dla Polski”; 
„Proszę dziś wszystkich tu obecnych, a szczególnie opozycję, o sto dni 
współpracy” (Kopacz 2014).

2. Wspólny cel. Wspólne działanie jest jednak, podobnie jak w wystą‑
pieniu Beaty Szydło, przede wszystkim nakreślone jako konsekwencja 
tego, że cele mówcy są przedstawiane jako zgodne z celami wszystkich 
Polaków, do czego odnoszą się sformułowania: „bezpieczeństwo pol‑
skich rodzin” czy „dobrobyt wszystkich Polaków”:

„Chcę obiecać, że wszystkie moje decyzje […] będą miały jeden cel: sze‑
roko pojmowane bezpieczeństwo polskich rodzin”; „Cel, jaki stawiam 
sobie jako Premier Rzeczpospolitej Polskiej – jest nim dobrobyt wszyst‑
kich Polaków” (Kopacz 2014).

3. Wspólne wartości. Ewa Kopacz odwołuje się także do wartości, 
które łączą wszystkich Polaków, a jedną z nich niewątpliwie jest Polska; 
inna to sprawiedliwe prawo i uczciwość:

„Polska jest jedna i w takim samym stopniu należy do tych, którzy gło‑
sują na rząd, jak i do tych, którzy głosują na opozycję”; „Duch prawa 
musi przede wszystkim służyć ogromnej większości uczciwych ludzi” 
(Kopacz 2014).

4. Równorzędność ról i praw. W exposé premier Kopacz wyraźnie 
zaznaczona została także równość wszystkich obywateli kraju i ich praw 
oraz równorzędność ról polityka i obywatela w polskim państwie:
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„Nie jesteśmy tu dla siebie, ale jesteśmy tu dla Polaków”; „Wszyscy je‑
steśmy równi. Nasze dzieci są równe i mają takie samo prawo do do‑
brej przyszłości, dobrej edukacji, dobrej pracy” (Kopacz 2014).

5. Dialog polityka ze społeczeństwem. Wielokrotnie też Ewa Kopacz 
odwołuje się do potrzeby dialogu ze społeczeństwem i z opozycją poli‑
tyczną, co podkreśla słowami: debata, stała rozmowa z ludźmi, wsłuchi-
wanie się w ich zdanie czy Polacy, z którymi rozmawiam:

„Jestem gotowa na debatę i na krytykę”; „Pierwszy krok do jego [za‑
dania – M.S.] realizacji, to stała rozmowa z ludźmi i wsłuchiwanie się 
w ich zdanie; „Polacy, z którymi rozmawiam, a rozmawiam często, jak 
jeden mąż mówią mi jedno […]”; „To wymaga pogłębionej debaty w tej 
sali” (Kopacz 2014).

Podsumowując, obie panie premier w swoich exposé wyraźnie kreują 
partnerskie relacje z odbiorcami, choć niewątpliwie pojawiają się też 
pewne różnice zarówno w sposobie przedstawiania, jak i w samym spo‑
sobie rozumienia tego, czym jest partnerstwo.

Na koniec chciałabym jednak powrócić do pytań, które już wcześniej 
zasygnalizowałam: Czy relację między nadawcą a odbiorcą obietnicy 
politycznej można określić jako partnerską? A jeśli tak, to na jakiej kon‑
figuracji opiera się partnerstwo na scenie politycznej?

Barterowy charakter relacji politycznych

Zauważmy, że relacja między wyborcą a kandydatem na stanowisko 
polityczne nie do końca realizuje proste zasady partnerstwa. Każda z pań 
premier (w sobie właściwy sposób) stara się kreować partnerską relację 
z odbiorcami wystąpienia, akcentując wspólne cele i korzyści, wspólne 
do nich dążenie, potrzebę dialogu oraz równorzędność nadawcy i od‑
biorców politycznych obietnic. Nie wszystkie z tych elementów wydają 
się jednak w wypadku obietnic politycznych oczywiste. Większość ma 
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bowiem charakter zdecydowanie warunkowy. W relacji polityk  – wy‑
borca każda ze stron pełni inną funkcję, a ich role, mimo deklaracji ze 
strony polityka, nie są symetryczne. Zamierzony cel może być podobny 
lub nawet ten sam, ale stosunek stron względem siebie ma charakter, 
który określiłabym jako barterowy.

Obecnie barter, rozumiany jako system współzależności, stosowany 
jest w obrębie różnych dziedzin życia i nabiera szczególnego znaczenia 
w odniesieniu do procesu składania obietnicy politycznej:

Barter to nic innego, jak wymiana dobra za dobro, bez konieczności za‑
płaty wynagrodzenia w formie pieniężnej. Możliwe są różne konfigura‑
cje: wymiana usługi za usługę, towaru za towar, jak również […] wy‑
miana usługi za towar.

Wieczorek 2019

We współczesnych badaniach zagadnienie barteru jest rozpatrywane 
w perspektywie interdyscyplinarnej – w sensie ekonomicznym, antropo‑
logicznym, psychologicznym oraz etycznym. Trudno jest jednoznacznie 
określić, w której z wymienionych dziedzin słowo barter użyte zostało 
po raz pierwszy, jednak nie jest to niezbędne do kontynuowania analizy 
tego zjawiska. Przedstawiciele żadnej z dyscyplin nie uzurpują też sobie 
wyłączności na stosowanie owego terminu, toteż słowo barter używane 
jest współcześnie w różnych znaczeniach szczegółowych, w zależności 
od kontekstu (Andruczyk 2015: 14).

Mam tu więc na myśli rodzaj barteru, wzajemnej zależności, będącej 
wynikiem realizacji prostego schematu: „zrobię dla was coś dobrego, 
jeśli wy zagłosujecie na mnie”. W strukturze pragmatycznej obietnicy 
politycznej istotna jest bowiem wartość illokucyjna wyrażana nie do 
końca bezpośrednio, „odczytywana kontekstowo” (Zdunkiewicz 
2001: 272). 

Exposé obu pań premier nasycone jest wieloma sygnałami relacji bar‑
terowej, istotą tych wypowiedzi jest bowiem zamiar na tyle przekonu‑
jącego przedstawienia własnej oferty politycznej, by parlament udzielił 
wotum zaufania. Formuła barteru rozszerza się w zasadzie na relację 
polityka z całym społeczeństwem, czego świadomość mają zapewne obie 
występujące panie premier. Beata Szydło ujmuje to wprost, słowami:
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„Dziś zawieramy z Polakami kontrakt na cztery lata. Jeżeli Polacy będą 
zadowoleni z efektów proponowanej przez nas zmiany, mam nadzie‑
ję i wierzę w to głęboko, że przedłużą go na kolejne cztery lata” (Szydło 
2015).

Zakończenie

W niniejszym artykule rozważałam, czy relację między politykiem 
obejmującym stanowisko (np. premiera rządu) a odbiorcami słuchają‑
cymi jego exposé można określić jako partnerską? Czy/w jakim stopniu 
występują partnerskie uwarunkowania tej sytuacji? 

Z analizy wynika, że w obu wystąpieniach – Beaty Szydło oraz Ewy 
Kopacz  – można odnaleźć bardzo wiele sygnałów kreowania relacji 
między politykiem i jego odbiorcami jako stosunków partnerskich, 
opartych na wspólnocie celu, działania, wartości czy na dialogu oraz 
współdecydowaniu o najważniejszych kwestiach politycznych i spo‑
łecznych. Pod tym względem oba analizowane wystąpienia łączy zatem 
wiele podobieństw. 

Na koniec chcę jednak zaznaczyć, że każda z przemawiających pań 
premier akcentuje w swoim wystąpieniu własną, indywidualną sylwetkę 
polityczną i osobowość. Wyraźnie w obu wystąpieniach nakreślona 
rama partnerstwa nosi więc w każdym z nich rysy indywidualnej inter‑
pretacji i nieco odmiennego sposobu postrzegania relacji: polityk – oby‑
watele; partnerskie relacje obu pań premier z odbiorcami komunikatu 
politycznego znajdują odmienne motywacje i  – ostatecznie  – są nieco 
inaczej profilowane.

Ewa Kopacz traktuje swoją pozycję społeczną jako misję, mówi: „je‑
stem lekarzem, to szczególna misja i powołanie”, sugeruje więc, że dla 
dobra obywateli podejmuje trud służby i współpracy, na zasadzie relacji 
lekarz  – pacjent, w której, znając dolegliwości i potrzeby „pacjentów”, 
dla ich dobra podejmuje właściwe działania. Zaznacza: „Nie jesteśmy 
tu dla siebie. Ale jesteśmy dla Polaków”. Co jednak charakterystyczne, 
częściej niż zaimków osobowych/dzierżawczych w liczbie mnogiej 
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używa ona zaimków w pierwszej osobie liczby pojedynczej: ja i mój, za‑
znaczając wyraźnie, że bierze osobistą, jednostkową odpowiedzialność 
za zobowiązania względem kraju i obywateli.

Beata Szydło, podkreślająca iż pochodzi z rodziny górniczej, obejmu‑
jąc stanowisko szefa rządu, zaakcentowała  – poprzez deiktyczne „staję 
przed wami jako jedna z was”  – swoją obecność i przynależność do 
grupy społecznej wyborców. Często używa zaimków my i nasz, solida‑
ryzując się na każdej płaszczyźnie ze „swoimi ludźmi”, którzy są nie‑
zbędni do osiągnięcia sukcesu, bowiem nie tylko „jako drużyna Prawa 
i Sprawiedliwości”, ale także zintegrowana z narodem władza, liczy na 
współpracę na poziomie wszystkich jednostek/grup społecznych. Po‑
przez motywujące hasła typu „damy radę”, „zrobimy to” zacieśnia więź 
między sobą, swoim rządem i społeczeństwem.

Porównanie exposé dwóch pań premier, dwóch kobiet, przedstawi‑
cielek partii będących w opozycji, kobiet, których kampanie wyborcze 
odbywały się w nieodległym czasie, przyniosło wiele interesujących 
spostrzeżeń. Jeden z najważniejszych wniosków badawczych, które 
wynikają z powyższych analiz, wyraźnie potwierdza, iż w obu rozpatry‑
wanych wystąpieniach kreowane są partnerskie relacje między mówcą 
i słuchaczami. Do tego celu w obu wypadkach posłużyły  – mimo in‑
dywidualnych różnic autokreacji – podobne środki językowe i techniki 
perswazyjne. 

Co jednak bardzo istotne, charakter współpracy między politykiem 
a wyborcą stanowi pewien zamknięty system zależności, metaforycznie 
nazwany przeze mnie barterowym. Chociaż jest on systemem relatyw‑
nie opierającym się na potrzebach obydwu stron sceny politycznej, to 
nadaje  – kluczowemu dla niniejszych rozważań  – pojęciu partnerstwa 
szczególny profil, nieco różniący się od typowych interpretacji partner-
stwa, przedstawionych we współczesnych polskich źródłach leksykogra‑
ficznych. 
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“Dialogue and cooperation are the conditions for implementing tasks” 
Partnership created in political promises 

(on the examples of the exposés by Ewa Kopacz and Beata Szydło)

Summary

The article concerns statements which constitute a part of the election promise 
scheme. The analysis is conducted on the examples of the exposés by two Prime Minis‑
ters: Ewa Kopacz (01.10.2014) and Beata Szydło (18.11.2015). I assume that the exposé, 
as an act of political communication between the candidate for the Prime Minister and 
their listeners, requires a specific set of roles and broadcasting and receiving dependen‑
cies that are created in both analyzed statements as partner relations. At the same time 
the article is based on the assumption that on the political stage, partnership should be 
considered in the context of specific conditions, especially the intentions and purpose 
of the politician and the voter. In political communication, a partnership assuming 
equality of roles, equality of rights, and dialogue between the parties should be, there‑
fore, included in the barter framework, whose essence and functioning principles are 
equated in the article with the relations between the politician and the recipients of 
their speech. The aim of the article is, therefore, to describe the semantic lexical and 
pragmatic linguistic indicators of PARTNERSHIP in the analyzed statements, taking 
into account the barter principles characteristic of political communication. What is 
very significant, the partnership per se becomes an electoral promise in the analyzed 
statements and as an image of the candidate’s future actions constitutes a crucial 
element of the “persuasive force” of the politician and their program presented in  
the exposé.



IWONA GRODŹ 
Polskie Towarzystwo Badań Filmu i Mediów 

Sytuacja narracyjna  
w filmie Andrzeja Wajdy Tatarak (2009)

Narracja [a dzięki niej także autobiografizm  – I.G.] 
jest rodzajem heideggerowskiego rozumienia, które 
„[…] wychyla się w przyszłość, pamiętając o tym, co już 
nastąpiło”. 

M. Podsiadło: Autobiografizm filmowy 
jako ślad podmiotowej egzystencji 

Jakie cechy komunikacji (też filmowej) są konieczne, żeby można 
było mówić o partnerstwie w kontekście nadawcy (reżysera a pośred‑
nio pisarza i „opowiadacza”, np. bohatera filmu) i odbiorcy (widza, 
pośrednio czytelnika, innego bohatera)?1 Najprościej byłoby po prostu 
odpowiedzieć, że „Językiem porozumienia między autorem (nadawcą) 
a czytelnikiem (odbiorcą) jest ich wspólny język”2. Proste konstatacje 
nie zawsze jednak wyczerpują temat… Zwłaszcza, gdy do rozważenia 
pozostają pytania, które mogą stać się ciekawą inspiracją i płaszczyzną 
dalszych dyskusji, np.: „Czy reżyser może zaplanować to, jak zostanie 

1 Por. informacje organizatorów konferencji, pt. „Partnerstwo w komunikacji”, 
Katowice 5.04.2019. Strona internetowa: https://www.us.edu.pl/konferencja ‑z ‑cyklu‑ 
partnerstwo ‑w ‑komunikacji [dostęp: 6.06.2019]. Namysł nad istotą partnerstwa w ko‑
munikacji na przykładzie sztuki ruchomych obrazów może być ponadto rozpatrywany 
w wielu aspektach: psychologicznym, społecznym i artystycznym, a także w kontek‑
ście możliwości, wyzwań (budowania tzw. mostów) i barier, utrudnień (napotykania 
„muru” milczenia, braku kontaktu…). 

2 Por. na ten temat, m.in.: Wilkoń 1984: 16. 
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odebrana komunikacja przedstawiona w jego filmie?” „Czy jest w sta‑
nie przewidzieć sposób odbioru filmu przez potencjalnego odbiorcę?”3. 
Takie pytania trzeba zadać już na początku tych rozważań nie tylko po 
to, by uzasadnić ich sens…, ale przede wszystkim po to, by zrozumieć 
relacje osobowe w komunikacie na przykładzie dzieła sztuki. W tym 
wypadku filmowego. Dzieła wielopoziomowego, opowiadającego za po‑
mocą obrazów, dźwięków, słów, a więc wykorzystującego komunikację 
werbalną i  wizualną. Do tego „inspirującego się”, mniej lub bardziej, 
literackimi czy plastycznymi sposobami konstruowania narracji. Żeby 
odpowiedzi na tak sformułowane pytania były możliwe, trzeba przede 
wszystkim zrekonstruować sposób opowiadania w analizowanym dziele. 
Celem tekstu jest więc próba opisu transformacji związanych z  sytua‑
cjami narracyjnymi we współczesnym polskim kinie „intymistycznym” 
(i  częściowo autotematycznym) na przykładzie filmu Tatarak Andrzeja 
Wajdy z 2009 roku. Jest to dzieło godne uwagi z wielu powodów, m.in., ze 
względu na heterogeniczność inspiracji. Wskazany film to zarówno adap‑ 
tacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza (pod tym samym tytułem) 
oraz opowieści węgierskiego pisarza Sándora Máraiego Nagłe wezwanie, 
jak i ekranizacja Zapisków ostatnich aktorki Krystyny Jandy. Trzy teksty, 
napisane przez różnych twórców, w odmiennych czasoprzestrzeniach, 
zostały złączone przez reżysera w jedną całość… Warto spojrzeć na ten 
przykład z perspektywy zewnątrz ‑ i wewnątrzfilmowej. W tym celu 
przedmiotem szczegółowej analizy będą nie tylko sytuacje narracyjne 
(ujęcie diegetyczne), ale także strategie autorskie (reżyserskie) i projekto‑
wane style odbiorcze (por. alegoryczny i symboliczny; Głowiński 1975: 
22–23)4 oraz kwestia intertekstualności Tataraku.

Film Andrzeja Wajdy (premiera 24.04.2009) został zadedykowany 
operatorowi Edwardowi Kłosińskiemu (1943–2009)5. To misternie 

3 Por. Zastosowanie w praktyce materiału audiowizualnego, np. temat: „Jak uspraw‑
nić komunikację?”, „Co partnerstwo w komunikacji mówi o społeczeństwie w danym 
czasie i miejscu?”. 

4 Por. m.in. tu: Głowiński 1975: 9–23. 
5 Tatarak. Reżyseria: Andrzej Wajda. Zdjęcia: Paweł Edelman. Scenografia: Mag‑

dalena Dipont. Muzyka: Paweł Mykietyn. Montaż: Milena Fiedler. Obsada: Krystyna 
Janda (2 role: pani Marta, aktorka); Paweł Szajda (Boguś K., rola dubbingowana przez 
Jakuba Mazurka); Jan Englert (doktor, mąż Marty); Jadwiga Jankowska ‑Cieślak (przy
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utkana mozaika, na którą składają się dwie niezwykłe opowieści. 
Pierwsza o niemożliwej miłości, która przychodzi za późno. Druga o 
śmierci… pojawiającej się za wcześnie. W pierwszej odsłonie główną 
bohaterką jest doktorowa Marta (w tej roli Krystyna Janda), kobieta 
w średnim wieku. Dowiaduje się ona o swojej nieuleczalnej chorobie. 
Mimo piętna śmierci niespodziewanie poznaje znacznie młodszego od 
siebie Bogusia. Bohaterowie nawiązują nić porozumienia6. Jedno z ich 
spotkań nad stawem kończy się tragicznie. To jednak pierwsza warstwa 
opowieści. Druga ma charakter autotematyczny, a główna bohaterka 
jest nie tylko fikcyjną Martą, ale i aktorką, która ją gra. Andrzej Wajda 
wplótł w opowiadanie Iwaszkiewicza autentyczne monologi Krystyny 
Jandy na temat przedwczesnej śmierci jej męża – Edwarda Kłosińskiego. 
„W ten sposób obie kobiety, Krystyna i Marta, zlewają się w jedną głę‑
boko zranioną istotę, która musi znaleźć w sobie siłę i poradzić sobie 
z perspektywą nieuniknionej śmierci”7.

We wstępie ważna jest też odpowiedź na pytanie: dlaczego, mówiąc 
o  partnerstwie w komunikacji, warto podać przykład filmowy? Małgo‑
rzata Kozubek w publikacji Filmoterapia. Teoria i praktyka zastanawiała 
się, czy przyszłością w rozwoju komunikacji nie jest sztuka (a więc rów‑
nież kino) i jego moc terapeutyczna? Czy istotnie jesteśmy świadkami 
wzrostu znaczenia „kultury terapeutycznej”, „kultury poradnikowej” 
(Kozubek 2016: 63–106)? Niezaprzeczalnie film to najbardziej demokra‑
tyczna ze sztuk. Jest interakcją na linii: nadawca i odbiorca, która anga‑

jaciółka); Julia Pietrucha (Halinka) i inni. Nagrody: Berlin (Srebrny Niedźwiedź), Eu‑
ropejska Nagroda Filmowa, nominacje do Orłów (np. Krystyna Janda). Por. też Tata-
rak (film telewizyjny). Reżyseria: Andrzej Szafrański, 1965. Obsada: Zofia Rysiówna 
(jako Marta); Józef Łotysz (Boguś). Zob. http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=124821 
[dostęp: 6.06.2019] oraz dokument Spotkanie po latach. Iwaszkiewicz, Wajda i Janda 
w filmie „Tatarak”. Reżyseria: Mateusz Wajda, 2009. Zob. informacje o  filmie: http://
filmpolski.pl/fp/index.php?film=1221907 [dostęp: 6.06.2019]. Zob. także informacje 
o E. Kłosińskim: http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=111678 [dostęp: 6.06.2019].

6 Wizualnym symbolem owej sympatii i partnerstwa może być most, który pojawia 
się za ich plecami w czasie jednej z rozmów. Por. symboliczne znaczenie tytułu książki: 
Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej z 2003 roku pod redak‑
cją J. Stewarta.

7 Zob. informacje o filmie: http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=124821 [dostęp: 
6.06.2019].
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żuje nie tylko wszystkie zmysły, ale przede wszystkim intelekt i emocje. 
Może ponadto „obudzić” ukryte instynkty, pragnienia, pożądania. Jego 
odbiór umożliwia ponadto dwa ważne, z  punktu widzenia psychologii, 
zjawiska: projekcji, a więc rzutowanie na ekran tego, co jest dla nas 
ważne, co nas boli, budzi lęk, wstręt itp. (por. „ona/on/ono jest jak ja”); 
i identyfikacji, czyli utożsamiania się z postaciami z ulubionych filmów, 
seriali (por. „jestem jak ona/on/ono”; Kozubek 2016: 107–134). To magia 
kina. Ponadto film ułatwia „świadome widzenie”. Staje się dla nas oknem, 
lustrem, echem…, osobistym ekranem: intelektu, emocji, instynktów. 
Pokazuje, upamiętnia przeszłość i przestrzega przed tym, co było. 

Narracja i film

„Narracja łączy obrazowy porządek widzenia i pojęciowy porządek 
rozumienia” (Filutowska 2018: 21)8, a więc organizuje nasze doświad‑
czenia i działania, nadaje koherentność życiu, umożliwia też kontakt, 
porozumienie… w komunikacji9. Partnerstwo zakłada nie tylko jasność, 
rozumienie, wolność (szczerość), równość (szacunek) czy braterstwo 
(sympatię), ale także wyzwolenie opowieści/narracji ze stereotypów 
i „dominujących poglądów” na jakiś temat, np. śmierci czy miłości, które 
nie pozwalają zadać pytań, szczególnie tych istotnych: „Kto mówi?” „Na 
jakie pytanie odpowiada?” (por. Bal 2012: 231). Czy opowiadaczem jest

8 Więcej na ten temat pisała autorka tych słów w rozdziale Zwrot narratywistyczny 
w humanistyce (Filutowska 2018: 31–89). Mając narzędzie do analizy narracji, moż‑
na o wiele łatwiej zinterpretować sytuację narracyjną w konkretnym dziele. Pamiętać 
trzeba jednak, że ów opis, przy użyciu określonych narzędzi, nie jest nigdy jedynie 
słuszny. Można przecież zaakcentować inne aspekty analizowanego utworu. Narrator 
i fokalizacja (tj. relacja opowiadającego do tego, o czym mówi) – pisał Bal – wspólnie 
determinują sytuację narracyjną (Bal 2012: 18). Tekst narracyjny charakteryzuje się 
dwoma rodzajami mówców: jeden nie odgrywa w warstwie fabularnej jakiejś większej 
roli, drugi może stać się jej bohaterem. Tradycyjnie narracje, w zależności od narrator‑
skiego „głosu”, zwykło się nazywać pierwszoosobowymi lub trzecioosobowymi, z pew‑
nymi wyjątkami w postaci drugoosobowych eksperymentów. 

9 Por. na ten temat Rosner 1999: 12. 
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bardziej reżyser, kontrolujący cały przebieg realizacji filmu, czy raczej 
aktorka ‑narratorka? W końcu: czy Tatarak jest odpowiedzią na pytanie 
o tajemnicę śmierci? A może raczej jest pytaniem o zbawczą rolę nie‑
spodziewanej miłości albo istotę fikcji? Dlatego tak ważne w przypadku 
filmu Wajdy jest, po pierwsze, uwolnienie się od pewności utożsamienia 
reżysera i aktorki z postaciami, które „w ich osobach” (tj. jako twórca 
filmu i jego osobowa narratorka) pojawiają się na ekranie. Po drugie, 
posiadanie jako „kapitału doświadczeń”: przeżytych emocji, podobnych 
sytuacji, czyli odpowiednio  – w warstwie narracji powolnej śmierci 
bliskiej osoby w wyniku przewlekłej choroby; a w przestrzeni fabu‑
larnej: niespodziewanej fascynacji młodym chłopcem starszej kobiety 
i  jego nagłego utonięcia. W zrozumieniu tym razem „drogowskazami” 
mogą być inne postaci ze świata przedstawionego, tzw. pomocnicy lub 
przeciwnicy. Oni ujawniają prawdziwe oblicza występujących postaci. 
W  tym przypadku spełniają oni szczególnie ważną funkcję w  części  
adaptacyjnej, np. dawna znajoma Marty, jej mąż czy dziewczyna Bo‑
gusia. „Sytuacja narracyjna  – jak przypominał Bal  – to różne rodzaje 
powiązań między »ja« narracyjnym a przedmiotem narracji” (Bal 
2012:  29). Zdarza się tak, że relacja ta pozostaje niezmienna w obrębie 
całego tekstu, rzadziej filmu…, ale zazwyczaj podlega licznym metamor‑
fozom. Dobrym przykładem jest sytuacja, w której narrator początkowo 
w  ogóle się nie ujawnia. Natomiast po jakimś czasie zaczyna (często 
bardzo subtelnie) objawiać swoją obecność. Bal pisał, że „Pojawia się 
wówczas świadomość obecności świadka” (Bal 2012: 29). W  Tataraku 
Iwaszkiewicza obserwujemy owo ujawnienie się narratora na początku, 
potem zostaje on ukryty. Podobnie jest w filmowej adaptacji. Andrzej 
Wajda jako reżyser pojawia się na ekranie, przede wszystkim w pierw‑
szej części filmu. Jest to uzasadnione filmowym autotematyzmem. Jed‑
nym z tematów Tataraku jest bowiem realizacja adaptacji literackiego 
pierwowzoru.

Analizując sytuację narracyjną w konkretnym tekście, także audiowi‑
zualnym (film), trzeba przyjrzeć się wszystkim jej poziomom10. Zazwy‑
czaj, w tym kontekście, wskazuje się:

10 Trzeba pamiętać też o „narzędziach” opisu narracji, np.: punkt widzenia w nar‑
racji; horyzont poinformowania, głębia poinformowania (stopień wglądu w życie psy‑
chiczne postaci), komunikatywność, samoświadomość (Ostaszewski 2018: 18–23). 
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1. Warstwę zewnątrzfilmową, a więc autorskie strategie narracyjne, 
które są wynikiem decyzji reżyserskich, np. wybór pierwowzoru lite‑
rackiego (w tym przypadku opowiadań Iwaszkiewicza, Máraiego oraz 
wspomnień aktorki Krystyny Jandy); wprowadzenie wątków autotema‑
tycznych, tj. filmu w filmie11; inspiracji plastycznych (m.in. fotoreali‑
zmem Edwarda Hoopera) itp.

2. Warstwę wewnątrzfilmową, na którą składa się sposób opowiada‑
nia jako element fabuły Tataraku. W tym wypadku ważne są fragmenty 
autotematyczne, związane z samym procesem ekranizacji oraz autobio‑
graficzne, których bohaterką ‑narratorką jest Krystyna Janda. 

W kontekście narracji na tych poziomach trzeba pamiętać o analizie 
nie tylko samego procesu opowiadania, ale także sposobu adaptacji 
fragmentów opisowych (ich retoryce, motywacji wprowadzenia). 
Szczególnie gdy mają one niebagatelne znaczenie w zrozumieniu stanu 
emocjonalnego widocznego na ekranie narratora  – aktorki i reżysera 
lub bohaterów ekranizowanych tekstów. W pierwszym przypadku wy‑
daje się nawet, w scenach wspomnień Jandy, że opis jest równie ważny 
jak opowieść. Element dynamiczny (wspomnienie wydarzeń) zostaje 
zneutralizowany, a  nawet anulowany przez element statyczny (opis 
towarzyszących emocji). W drugim, mamy ciekawy przykład opisu we 
fragmentach dotyczących tytułowego „tataraku”: 

11 Warto przypomnieć, że nie po raz pierwszy reżyser podejmuje wątek autotema‑
tyczny w swojej twórczości. W 1968 roku zrealizował bowiem Wszystko na sprzedaż, 
w którym bohaterami są aktorzy. Dodatkowo pojawiają się w nim sceny opowiadające 
o realizacji innego filmu, a całość jest dedykowana tragicznie zmarłemu Zbigniewowi 
Cybulskiemu. Natomiast w Pannach z Wilka (1979) Andrzeja Wajdy w trzech scenach 
pojawia się autor pierwowzoru literackiego (napisanego w 1932 roku), Jarosław Iwasz‑
kiewicz we własnej osobie. Matylda Szewczyk zauważyła, że „W warstwie diegetycz‑
nej są to jedynie przypadkowe spotkania starszego człowieka z głównym bohaterem, 
Wiktorem (granym przez Daniela Olbrychskiego), w istocie jednak, ze względu na toż‑
samość pisarza i na kierowane przez niego spojrzenie wprost w kamerę, widz może 
potraktować je zupełnie inaczej. Obecność Iwaszkiewicza w filmie można zignorować, 
jednak uświadamiając ją sobie, zdajemy sobie sprawę z obecności kamery i z faktu 
tworzenia sztuki (filmu na podstawie opowiadania), z mechanizmu adaptacji, która 
cieleśnie uobecnia bohaterów literackich przed oczami ich twórców” (por. Szewczyk 
2016).
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Tatarskie ziele ma dwa zapachy. Jeżeli się potrze w palcach zieloną jego 
wstążkę, miejscami przymarszczoną, poczuje się zapach, łagodną woń 
„wierzbami ocienionej wody”, jak mówi Słowacki, trochę tylko zatrąca‑
jącą wschodnim nardem. Ale kiedy się takie pasmo tataraku rozetrze, 
kiedy się włoży nos w bruzdę, wyłożoną jak gdyby watą, czuje się obok 
kadzidlanej woni zapach błotnistego iłu, gnijących rybich łusek, po pro‑
stu błota. Zapach ten na początku mojego życia skojarzył się z obrazem 
gwałtownej śmierci. 

Iwaszkiewicz 1958: 112

Natomiast na ostatniej stronie opowieści pisarz zanotował: 

Całe to zimne i kształtne jak rzeźba ciało pachniało tatarakiem. Ale kie‑
dy pani Marta poczuła pod wargami rąbek żółtych slipów, do nozdrzy 
jej doleciał zapach błotnistego iłu, gnijących rybich łusek i woń błota – 
aromat śmierci, która miała się stać niebawem również jej udziałem. 

Iwaszkiewicz 1958: 8 

W filmie, podobnie jak w opowiadaniu, roślina ta skupia w sobie 
pewną podwójność, wzbudza ambiwalentne uczucia: zachwytu i prze‑
rażenia. Widz doświadcza tego stanu przede wszystkim dzięki opisowej 
funkcji narracji prowadzonej kamerą filmową, a nie tylko obserwując 
rozwój akcji, a więc: zbieranie tataraku, owinięcie się go wokół ciała 
topielca, czy słuchając rozmów bohaterów. 

Sprawnie poprowadzona opowieść i sfunkcjonalizowanie opisu po‑
zwalają też zrozumieć zasadność motywacji: 
– opowiadaczy: reżysera, który pragnie przenieść na ekran opowiada‑

nie Iwaszkiewicza, i aktorki wspominającej śmierć swojego męża; 
– bohaterów ekranizowanych tekstów, 
a także uzasadnia procesualność ich „tworzenia”, niejako na oczach 
widzów, w czasie rzeczywistym rozwoju akcji. Dotyczy to szczególnie 
partii filmu z Krystyną Jandą. Jej rola w Tataraku rozpięta jest nie tylko 
między „grą a prawdą uczuć”, ale przede wszystkim jest permanentnym 
„stawaniem się” na oczach widzów. Nie jest to postać „dana od razu” 

12 Warto pamiętać o tym opisie, gdyż jest on czytany przez samego Wajdę w filmie. 
Zob. m.in.: Iwaszkiewicz 1958. 
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(por. Bal 2012: 135), a więc do końca przewidywalna. Najdobitniej 
świadczy o tym scena ucieczki aktorki w deszczu z planu filmowego. 

Katarzyna Filutowska podkreślała, że: 

[…] tożsamość narracyjna to jedność, w której jaźń rozumie się jako jed‑
ność i ciągłość czyjejś własnej opowieści (auto)biograficznej, […] włącza‑
jąc do tego takie elementy jak czas, procesualność, konkretne uwarunko‑
wania społeczne, historyczne czy kulturowe, w jakiej żyje jednostka […].

2018: 12–13 

Tożsamość narracyjna oznacza, że na to, „kim jestem, wpływ mają 
różne […] decyzje, wybory, okoliczności, wydarzenia […]” (Filutow‑
ska 2018: 30). Dlatego tożsamość „staje się”, jest w ciągłym procesie 
zmian, rozwija się w czasie. Zniszczenie możliwe jest z dwóch stron: gdy 
uznamy ją za jednoznaczną i pewną oraz gdy otworzymy się na dowol‑
ność (Ricouer 2003: 413). Taka narracja nie odpowiada na pytanie, kim 
jestem? Albo kim jest bohaterka? Daje tylko możliwość wglądu w nią, 
nie jest ostateczna i jedynie możliwa, ale może być spójna, sensowna. 

Łącząc na zasadzie „niezgodnej zgodności” rozproszone fakty i okolicz‑
ności w jedną koherentną narrację, w której to jednostka sama jest bo‑
haterem i odgrywa główną rolę w swojej własnej life story, tworzy wbrew 
pozorom silną i niepozbawioną odniesienia tego, co racjonalne i inte‑
ligibilne, podmiotowość, nawet jeśli samorozumnienie może być tutaj 
osiągnięte wyłącznie poprzez interpretację opowieści, do której się ona 
sprowadza.

Filutowska 2018: 314 

Zrozumienie narracji jest możliwe dzięki analizie „aspektów opo‑
wieści  – czyli cech, które odróżniają uporządkowaną opowieść od 
narracji, a z drugiej od fabuły” (Bal 2012: 77)13. Należą do nich przede 
wszystkim: czas i przestrzeń. W pierwszym przypadku ważne jest jego 

13 Mieke Bal wskazywał też na istotność kulturowego aspektu narracji. Pisał, że 
„ekspresja kulturowa, podobnie jak gatunek czy przedmiot, definiuje narracyjność 
(choć nie samą narrację)” (Bal 2012: 229). To bardzo ważna uwaga, szczególnie obec‑
nie, tj. w czasach, w których mówimy o zjawisku wielokulturowości. Tym razem, 
z uwagi na przedmiot moich rozważań, a więc film, w którym aspekt kulturowy nie ma 
większego znaczenia, ten aspekt zostanie świadomie pominięty. 
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sekwencyjne porządkowanie, kolejność, trwanie i jej przerwanie, logika, 
dystans, kierunek (przede wszystkim retrospekcja, antycypacja, niuanse 
asynchronii), rozpiętość czasowa, rytm, elipsy, streszczenie, retardacja, 
pauza, a  także wskazana już wcześniej częstotliwość, czyli „stosunek 
liczbowy wydarzeń fabularnych [opowiadanie  – I.G.] do przedstawio‑
nych [opis – I.G.]” (Bal 2012: 111). W kontekście analizy wykorzystania 
przestrzeni jako medium filmowej narracji istotne okazuje się jej po‑
strzeganie i wyobrażanie przez odbiorcę. Opowieść filmowa jest wizu‑
alna, dlatego zabiegi takie jak: selekcja, zmiany, konfrontacje czy relacje 
przestrzenne są tak istotne.

W filmie Wajdy mamy do czynienia z ciekawym temporalnym i prze‑
strzennym uporządkowaniem, gdyż akcja filmu rozgrywa się w dwóch 
czasoprzestrzeniach. Fragmenty, będące ekranizacją opowiadania 
Iwaszkiewicza, osadzone są w latach 50. XX wieku w małym prowincjo‑
nalnym miasteczku, a więc tuż po wojnie, której cień w znaczący sposób 
odbija się na życiu doktorowej Marty. Trzeba przypomnieć, że kobieta 
straciła w czasie działań wojennych dwóch synów. Jest to wyraźnie 
werbalizowane w akcji, przede wszystkim z uwagi na pojawienie się ich 
równolatka Bogusia. Autotematyczny ciąg narracji rozgrywa się współ‑
cześnie, a więc w czasie, gdy film powstaje, tj. 2008–2009 roku14, w bliżej 
niesprecyzowanych plenerach, w których realizowana jest adaptacja, 
i w mieście (por. Sandomierz)15. Monolog aktorki w całości wygłaszany 
jest w ciasnym pokoju, prawdopodobnie hotelowym, w  którym boha‑
terka przebywa w czasie kręcenia filmu Tatarak. Inspiracją, tak jak to 
było wskazane na początku, są dwa teksty literackie powstałe w wieku 
XX, a dokładnie: 
– opowiadanie Tatarak Jarosława Iwaszkiewicza z 1958;
– Nagłe wezwanie (Rendelés előtt) z tomu Magia (1941) węgierskiego 

pisarza Sándora Máraiego16.

14 Okres zdjęciowy: 12.08.–15.09.2008 (zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?
film=1221907 [dostęp: 6.06.2019]). 

15 Plenery: Grudziądz, Dragacz, Piaseczno, Zalesie, Warka, okolice Jeziora Bia‑
łego, Warszawa (zob. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1221907 [dostęp: 
6.06.2019]). 

16 Na temat tego pisarza można przeczytać m.in.: Worowska 2002; Ludwicki 
2008: 130–138. 
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Wspomniany tom na język polski przełożyła Irena Makarewicz (zob. 
publikację Wydawnictwa „Czytelnik” z 2008 roku)17. W obu mamy do 
czynienia z klasyczną narracją, choć trzeba pamiętać o ujawnieniu się 
narratora w opowiadaniu polskiego pisarza. Pojawiają się w nim frag‑
menty pisane w pierwszej osobie. Ważna jest więc pamięć o sytuacji 
narracyjnej przedstawionych w nich właśnie. Ostatnim elementem tej 
narracyjnej układanki są zapiski intymne, o autobiograficznym charak‑
terze Krystyny Jandy, które autorka udostępniła Wajdzie podobno już 
w czasie realizacji Tataraku. 

Strategia autorska

Andrzej Wajda otrzymał za film Tatarak na festiwalu Berlinale 
nagrodę Alfreda Bauera przyznawaną reżyserom, którzy wyznaczają 
nowe perspektywy sztuki filmowej18. Jest to informacja o tyle ważna, że 
podkreśla strategię autorską, polegającą na „[…] rozrachunku reżysera 
z kinem i jego możliwościami” (por. Szewczyk 2016)19. Owa strategia 
polega także na grze z innymi tekstami kultury, nie tylko literackimi, 
ale także malarskimi.

17 Warto pamiętać, że opowiadanie Nagłe wezwanie stało się też inspiracją dla sztu‑
ki Przygoda (Kaland), która przyniosła Sándorowi Máraiemu sukces teatralny na Wę‑
grzech oraz nagrodę Vojnitsa. 

18 Por. Wajda z nagrodą im. Alferda Bauera, http://www.tvp.info/333461/berlinale‑
 ‑wajda ‑z ‑nagroda ‑im ‑alfreda ‑bauera [dostęp: 6.06.2019].

19 Matylda Szewczyk uzasadniała swoje zainteresowanie Tatarakiem tak: „Właśnie 
tę refleksję o kinie chciałabym tutaj podjąć, stawiając po raz kolejny pytanie o prob‑
lem autotematyzmu filmowego w jego nowym, współczesnym wcieleniu. Interesujące 
mnie utwory dzieli 40 lat, w tym czasie w kinie dokonały się znaczące zmiany techno‑
logiczne, medialne, wywierające wpływ zarówno na praktyki nadawcze, jak i odbior‑
cze. Odmienne są też, mimo podobnych wątków tematycznych i zastosowanych strate‑
gii twórczych, wnioski, do których dochodzi w swoich utworach Andrzej Wajda” (por. 
Szewczyk 2016). 
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Edward Hopper: Poranne słońce (1952) Kadr z filmu Tatarak (2009)

Plastyczną inspiracją w częściach monologu aktorki dla Andrzeja 
Wajdy było niewątpliwie malarstwo Edwarda Hoppera, który uważany 
był nie tylko za czołowego przedstawiciela fotorealizmu, ale przede 
wszystkim mistrza intymistyki, ciszy i nostalgii. Artysta twierdził, że 
tematy, które wybierał, stanowiły najlepszą syntezę jego życia wewnętrz‑
nego (por. Lipiński 2013). W przypadku Tataraku kluczowe znaczenie 
mają trzy przedstawienia: Poranne słońce (1952), Kobieta w słońcu (1961) 
i Słońce w pustym pokoju (1963), które nie tylko w twórczości malarza 
układają się w inspirujący ciąg narracyjny (świadczą o tym tytuły i daty 
powstania), ale także inspirują „opowieść wizualną” w filmie. Każdo‑ 
razowo chodzi bowiem o tajemniczy pokój, stale obecne w nim słońce…, 
czas (cykl: poranek, południe i schyłek dnia) i przemijalność człowieka, 
nieodwracalność „zniknięcia”. 

Edward Hopper: Kobieta w słońcu (1961) Kadr z filmu Tatarak (2009)
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Jeżeli chodzi o inspirację Wajdy tekstem literackim, to ważne są oko‑
liczności powstania opowiadania. Jarosław Iwaszkiewicz napisał Tatarak 
w 1958 roku z dedykacją „Andrzejowi Brustmanowi”. Na pytanie o to, 
kim jest adresat dedykacji, odpowiada córka pisarza Maria, wyjaśniając 
że Andrzej Brustman był fotografem. Podobno portretował on pisarza, 
a w 1956 roku wydał album ze zdjęciami Sandomierza, w którym znala‑
zły się także teksty Iwaszkiewicza poświęcone temu miastu20.

Maria Iwaszkiewicz sugerowała również, że Tatarak jest opowiada‑
niem o miłości homoseksualnej. „Co prawda jego bohaterką jest – wspo‑
minała córka Iwaszkiewicza  – śmiertelnie chora kobieta zauroczona 
młodym chłopcem, ale jej zachwyt pięknem jego ciała każe myśleć o ho‑
moseksualnych podtekstach” (Iwaszkiewicz 2017). Dowodem mogą 
być też zapiski w drugim tomie Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza, na 
które się powoływała: 

Otóż Ojciec opisuje w nim młodego człowieka, którego w drugiej poło‑
wie lat pięćdziesiątych widywał w Sandomierzu na przystani nad Wisłą – 
a na przystani, jak Pan pamięta, spotkali się Marta i Boguś, bohaterowie 
Tataraku. Ojciec nazywa tego młodego chłopca „czerwoną koszulą”  – 
a  czerwoną koszulę nosił Boguś. Chłopak przychodził na przystań, 
gdzie  – na tak zwanych dechach co sobotę odbywała się potańcówka. 
Ojciec nie zawarł z nim, zdaje się, bliższej znajomości, bo nie przytacza 
nawet jego imienia. Mówi o nim po prostu: „czerwona koszula”.

Iwaszkiewicz 201721 

Jednym z motywów podjęcia się adaptacji tego a nie innego tekstu 
mogła być więc niespodziewana, chwilowa i niespełniona fascynacja…, 
która zazwyczaj na zawsze pozostaje w pamięci.

Skupiając uwagę na tekście literackim, dowiadujemy się, że narrator 
opowiadania jest pisarzem, a historia, którą opisuje, została przez niego 

20 Więcej na ten temat zob. Czerwona koszula. [Jan Strzałka rozmawia z Marią Iwasz‑
kiewicz]. Tekst rozmowy dostępny on ‑line: https://www.dwutygodnik.com/artykul/104 ‑ 
czerwona ‑koszula.html [dostęp: 6.06.2019]. 

21 Nie tylko młody bohater miał swojego odpowiednika w rzeczywistości. Podobnie 
było też z innymi postaciami, np. pierwowzorem Marty i jej męża byli: doktor Schinzl 
i jego żona ‑malarka z Sandomierza. W mieszkaniu rodziny Iwaszkiewiczów wisiały 
obrazy doktorowej. 
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zasłyszana od znajomej doktorowej podczas wakacyjnego pobytu. 
W Tataraku czytamy, że nie widuje się on z panią Martą często, ale od 
dwudziestu lat regularnie w czasie urlopu. Charakteryzuje ją jako osobę 
zamkniętą w sobie, starającą się nie narzekać na trudny los (strata dwóch 
synów w czasie okupacji, samotność u boku ciągle zapracowanego 
męża). Narrator przyznaje, że to właśnie jemu pani Marta, dowiedziaw‑
szy się o ciężkiej, nieuleczalnej chorobie, zdecydowała się opowiedzieć 
historię swojego życia. Narracja jest literackim świadectwem tej relacji: 

[…] spisałem to wszystko jak literat, uzupełniając, dodając to, co sobie 
wyobrażałem i nawet czasami, prawem od bardzo dawna uświęconym, 
a w gruncie rzeczy nie umotywowanym, zaglądając do wnętrza działa‑
jących osób.

Iwaszkiewicz 1958: 1 

Dalsza część opowieści prowadzona jest w typowej konwencjonalnej 
narracji trzecioosobowej. Tym tropem podążył reżyser. 

W przypadku tekstu węgierskiego pisarza Wajda zaczerpnął tylko 
motyw lekarza i choroby. Niemniej ważne jest skupienie uwagi na spo‑
sobie opowiadania w prozie Sándora Máraiego22. Konrad Ludwicki tak 
pisał o narracji: „Egzystencjalnym doświadczeniem było poczucie wyob‑
cowania własnego »ja« towarzyszące mu już od najmłodszych lat. Rodzi 
to frondę pomiędzy »ja« a całą kulturą. Pierwotną egzemplifikacją tego 
było relegowanie go ze szkoły” (Ludwicki 2008: 130). Tak „narodził” się 
pisarz osobny, o którym można powiedzieć, za Colinem Wilsonem, że 
jest jak „outsider, bo nie ma pewności, kim jest. Doszedł do określenia 
jakiegoś »ja«, lecz nie jest to jego »ja« prawdziwe. Najważniejsza sprawa 
dla outsidera   to znalezienie powrotnej drogi do samego siebie” (Wil‑
son 1992: 170). To kolejny trop, który wybiera i którym podąża Wajda 
w Tataraku. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, zasadna staje się 
decyzja reżysera o wykorzystaniu w filmie monologu wypowiedzianego 
(por. monolog wewnętrzny i głos z offu w filmie Jak być kochaną Wojcie‑
cha Hasa). Monolog wypowiedziany, w odróżnieniu od wewnętrznego, 

22 Ważną informacją jest ta, że pisarz popełnił samobójstwo, gdyż nie mógł po‑
godzić się z życiem bez ukochanych, tj. żony, syna czy rodzeństwa, którzy umarli  
przed nim. 
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jest już zracjonalizowany. To rodzaj przemyślanej „spowiedzi życia”23. 
Natomiast soliloquium zakłada istnienie jakiegoś (choć niewidocznego) 
audytorium24.

Bohaterka ‑aktorka przekazuje dzięki niemu swój sposób myślenia 
i autentyczne życiowe położenie. Michał Głowiński, analizując mowę 
wewnętrzną innej bohaterki, Telimeny z Pana Tadeusza, zauważył

[…] właściwością mówienia kobiet w utworze literackim, w tym przede 
wszystkim w tradycyjnej epice, jest antyretoryczność. […] jest ona za‑
przeczeniem tych gatunków mowy, które określić można jako przemó‑
wienie, orację, kazanie.

 Głowiński 2005: 44–45 

Ta myśl jest niewątpliwie ciekawym tropem interpretacyjnym. 
W Tataraku ważne jest również pojęcie podmiotowości, które, jak 

pisał Ryszard Nycz, w kulturze współczesnej zakłada rozwarstwienie, 
dezintegrację: na „ja” przedmiotowe i „ja” podmiotowe, „ja” empiryczne 
i „ja” transcendentalne, „ja” powierzchniowe i „ja” głębokie, a zatem 
również i na „ja” tekstowe oraz „ja” twórcy (por. Nycz 1994: 7–27). Klu‑
czowym pojęciem jest „ja” sylleptyczne: 

[…] to „ja”, które musi być rozumiane na dwa odmienne sposoby równo‑
cześnie: a mianowicie jako prawdziwe i jako zmyślone, jako empiryczne 
i jako tekstowe, jako autentyczne i jako fikcyjnopowieściowe. Najbardziej 
znamiennym sygnałem odmienności tej grupy tekstów jest zapewne toż‑
samość nazwiska autora i protagonisty czy narratora utworu, powodu‑
jąca w konsekwencji, rzec można, śmiałe wkroczenie autora do tekstu 
w roli bohatera odtąd nie całkiem już fikcyjnej historii.

Nycz 1994: 22 

Podsumowując, warstwy narracyjne we wcześniejszych filmach 
Wajdy, takich jak Wszystko na sprzedaż (por. Szczepański 1972), sta‑
piały się w koherentną całość (por. efekt „gry zwierciadeł”), w Tataraku 
rozpadają się one i zderzają w znacznie bardziej radykalny sposób. 

23 Więcej na ten temat pisała, m.in. Bożena Witosz (1999: 7–30). 
24 Por. na ten temat: Humphrey 1970: 255–283. 
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Ponadto Tatarak ma wymiar najbardziej osobisty. Tym razem wątek 
artysty jako „sprzedającego” własne życie na potrzeby sztuki nie ma już 
podtekstu ironicznego (Szewczyk 2016). 

To nie sztuka odbiera autentyczność życiu, to życie przydaje prawdy 
sztuce, co sprawia, że widzowie przeżywają pewien szok – film Andrze‑
ja Wajdy i Krystyny Jandy burzy bowiem ich kulturowe doświadczenie. 
W  fabularnym kinie temat śmierci i jej obrazy są ich wyobrażeniem, 
a nie faktem, który zarejestrować może ewentualnie film dokumentalny. 

Nurczyńska ‑Fidelska 2010: 320 

Tatarak to też dobry przykład strategii „transparencji”25, rozpadu 
tradycyjnie rozumianego autorstwa filmowego i stworzenia dzieła 
wielogłosowego, w którym każdy głos jest osobny, ale równie ważny jak 
pozostałe (Szewczyk 2016). Stajemy przed wymagającym rodzajem ko‑
munikatu, który ciągle domaga się uwagi i „uzupełniania”. Tym samym 
zbliża się do rzeczywistości…, a wręcz w nią się przekształca. 

Między modernizmem a postmodernizmem…

Sytuacja narracyjna w filmie Andrzeja Wajdy Tatarak jest przykładem 
synergii narracji modernistycznej i postmodernistycznej (por. Osta‑
szewski 2018). Można w niej bowiem odnaleźć elementy typowe dla 
jednej i drugiej. Częściowo wyjaśnia ten stan rzeczy wielość odwołań 
twórcy filmu do innych tekstów kultury. Dopiero w tym kontekście za‑
sadne jest wymienienie cech narracji, które wpisują się w model moder‑
nistyczny i postmodernistyczny (por. Eco 1990: 13). Jacek Ostaszewski 
zauważył, że narracja modernistyczna odwołuje się do najważniejszych 

25 Przykładem jest: ujawnianie tajników narracji, realizacja reportaży z planu itp. 
Por. też Stangret 2018. Paweł Stangret przypominał definicję artysty jako „komuni‑
katu skierowanego do odbiorcy”, „autora jako funkcję dzieła, która zostaje utożsamio‑
na z samym komunikatem” (Stangret 2018: 7). 
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cech modernizmu, które wskazywał, m.in. Ihaab Hassan26. Natomiast 
fragmentaryzacja konstytutywna, także dla filmu Tatarak, to kluczowa 
cecha nowego podejścia do opowiadania27. 

Modernistyczne zmiany w obszarze narracji filmowej wiążą się 
z trzema epokami (por. Ostaszewski 2018: 138–139):
– eksperymentami lat 20. XX wieku; 
– ruchami nowofalowymi na przełomie lat 50. i 60. XX wieku; 
– ponadnarodowym nurtem tzw. slow cinema z pierwszej dekady XXI 

wieku. 
Przypadek filmu Wajdy, a właściwie jego część związana z monolo‑

giem aktorki, wpisuje się w ten trzeci czas, tj. pierwsze dziesięciolecie 
XXI wieku i nurt slow cinema. Świadczą o tym też słowa Ostaszew‑
skiego, który pisał, że „Kontynuowany jest w nim spór z kinem głów‑
nego nurtu, manifestujący się minimalizmem ekspresji i powolnym 
tempem akcji, które zostaje przeciwstawione spektakularnym atrakcjom 
i melodramatycznym ekscesom” (Ostaszewski 2018: 138)28. Bohaterka‑
 ‑aktorka w Tataraku jest też doskonałym ucieleśnieniem postaci slow 
cinema. Jest dosłownie i metaforycznie wyalienowana, opowiadając 
o swoich emocjach dotyczących zmarłego męża sprawnie posługuje się 
typową techniką subiektywizacji, tj. narracją pierwszoosobową29. 

26 Takich jak: urbanizm, technika jako temat sztuki i przestrzeń rozwoju, elitaryzm, 
erotyka, ironia, abstrakcja (redukcja, prostota, konstrukcja), antynomizacja (zestawie‑
nie nihilistycznych tendencji z marzeniem o renowacji) i wyznacznik najważniejszy: 
dehumanizacja sztuki, która odnosi się do buntu masowych odbiorców, którzy jej 
nie rozumieją, a przez to czują się poniżeni (por. Ostaszewski 2018: 134). Zob. także 
Hassan 1987. 

27 Więcej na ten temat można przeczytać w książce D. Bordwella (2008), z kolei 
streszczenie naukowych stanowisk wobec zagadnienia narracji filmowej znajdziemy 
w: Przylipiak 1993: 7–56. 

28 Zob. też Sysa 2014. Autor wskazuje, że okres narracji modernistycznej w kinie 
przypada na lata 1950–1982, natomiast neomodernizm to początek wieku XXI. Dwa‑
dzieścia ostatnich lat XX wieku, tj. lata 80. i 90. to dominacja narracji postmoderni‑
stycznych, ale trzeba pamiętać, że nawet w tamtym czasie tworzyli filmy twórcy hoł‑
dujący zasadom modernistycznym, np. Theo Angelopoulos, Chantal Akerman, Wim 
Wenders, Jim Jarmusch czy Andriej Tarkowski. 

29 Jacek Ostaszewski wskazywał jeszcze dwie inne metody: „ekrany mentalne”, 
tzw. mindscreen i inwersję w subiektywizacji (Ostaszewski 2018: 169–170). Por. Kawin 
1978; Deleuze 2008.
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Innym elementem narracji, który pozwala umieścić film Wajdy 
w nurcie slow cinema, jest oddramatyzowanie akcji w autobiograficznych 
częściach. Polega ona na częściowym zerwaniu z klasyczną konstrukcją 
dramaturgii filmowej (por. Ostaszewski 2018: 179) i wprowadzeniu 
elementu gry z konwencjami i oczekiwaniami widzów. Jej przejawem 
są stosowane w toku narracji: elipsy, inwersje, przeskoki, a ostatecznie 
antyklimaks i otwarte zakończenie (por. Ostaszewski 2018: 188). Nie‑
zgodność z wytworzonymi w trakcie opowieści założeniami przejawia 
się w części autobiograficznej przede wszystkim w tym, że w ostatniej 
scenie widzowi pokazano pusty pokój hotelowy. Po nim pojawia się 
napis: „Edwardowi Kłosińskiemu”, potem zaś napisy końcowe Tataraku. 
Nie ma w nim już głównej bohaterki ‑aktorki, która zniknęła „z planu” 
filmowego, jak Janda w roli Marty uciekła ekipie filmowej podczas 
realizacji zdjęć nad jeziorem. Janda ‑Marta w strugach deszczu wsiadła 
w pierwszą zatrzymaną na moście taksówkę. Janda we własnej osobie po 
prostu wyszła z kadru lub wyjechała z miejsca, w którym wspominała 
zmarłego męża. Widz spodziewałby się pożegnania z Wajdą, zespo‑
łem realizującym projekt, albo choć ujawnieniem sytuacji nagrania 
jej wspomnień. Ostatnie minuty filmu to jednak monolog, w którym 
momentem kulminacyjnym jest opis śmierci i paradoks spokojnego 
zdziwienia, że mimo traumatycznego przeżycia kobieta była zdolna tego 
samego dnia zagrać zgodnie z planem w przedstawieniu teatralnym. 
Praca i gra zdominowały życie. Po tych słowach nie następuje jednak od

Edward Hopper: Słońce w pustym pokoju 
(1963)
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razu koniec filmu. Widz powraca do sceny śmierci Bogusia i nieudanych 
prób wydobycia go przez Martę z jeziora. Dopiero po tej sekwencji scen, 
zainspirowanej tekstem literackim, pojawia się widok pustego pokoju 
hotelowego… i finał. 

Cechą narracji modernistycznej, którą można zauważyć też w  Tata-
raku, jest ponadto autorefleksyjność (por. samozwrotność) kina (por. 
Sandauer 1985: 457–470). Zazwyczaj jest ona „podszyta postawą 
ironiczną wobec iluzji realności (Ostaszewski 2018: 199). Dobrym 
przykładem owej ironiczności jest inny film Wajdy Wszystko na sprze-
daż. Tym razem możemy mówić raczej o „podszyciu nostalgicznym”, 
w którym kryje się smutek, ból i tęsknota… za fikcją, która do tej pory 
przynosiła ukojenie. 

Intertekstualność, podwójne kodowanie i dialogiczność: to natomiast 
cechy zazwyczaj łączone z kinem postmodernistycznym (Ostaszewski 
2018: 203)30. Wpisanie w przekaz dwóch komunikatów: dosłownego, 
bezpośredniego, denotacyjnego i pośredniego, konotacyjnego, staje się 
także kluczem do zrozumienia Tataraku. Świadczą o tym m.in. de‑
dykacje (nie tylko dotyczące filmu, ale także włączone w pierwowzór 
literacki) oraz wspomniane wcześniej fragmenty autotematyczne. Tym 
razem jednak, w przeciwieństwie do modernizmu, w autorefleksyjności 
nie chodzi o  podejmowanie tematu realizacji filmu w filmie, a  raczej 
o  „[…]  demonstracyjne wykorzystanie toposów, rozwiązań stylistycz‑
nych, schematów i stereotypowych przedstawień” (Ostaszewski 
2018: 207). W Tataraku jest to sygnalizowane, po pierwsze, odwołaniem 
się do toposu Erosa i  Tanatosa31. Po drugie, podjęciem trudnej kwestii 
„życia jako roli do zagrania”, a więc wskazanie cienkiej granicy między: 
sztucznością a  prawdą uczuć. Aktorka w Tataraku, jak na kino post‑
modernistyczne przystało, odsłania dylematy „roli”, którą ucieleśnia 
w przestrzeni fikcji i codziennej egzystencji. Po trzecie w końcu – zna‑
kiem rozpoznawczym są liczne eksperymenty narracyjne, polegające co 
prawda na wykorzystaniu znanych chwytów, ale wcześniej funkcjonują‑

30 Choć zazwyczaj wskazuje się w tym kontekście: spektakularność, widowisko‑
wość, silne działanie na zmysły widza (por. Ostaszewski 2018: 206).

31 Już w pierwowzorze literackim czytamy znamienne zdanie napisane przez Ja‑
rosława Iwaszkiewicza: „[…] młodość jest bezwstydna. Życie tak łatwo może się stać 
śmiercią” (Iwaszkiewicz 1958: 5). 
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cych niejako na marginesie klasycznego sposobu opowiadania. Przykła‑
dem niech będą takie cechy, pasujące, z jednej strony, do całego filmu: 
opowieść wieloogniskowa, ułożona na zasadzie mozaiki, bez hierarchii 
ważności, jednoznacznej ciągłości, ukierunkowania (chyba, że uznamy, 
że jest nim po prostu koniec realizacji filmu w filmie czy opowieści ak‑
torki w pokoju hotelowym). Z drugiej, przede wszystkim części autobio‑
graficznej, jak: epizodyczność, luźne powiązanie wspomnień o chorobie 
i śmierci męża głównej postaci. 

„Pamiętając o tym, co już nastąpiło…”

Narracja autobiograficzna to opowieść, której tak naprawdę już „nie 
ma”, której już nie chcemy, choć musimy pamiętać. Dlatego konieczna 
jest jej werbalizacja. Jest bowiem szansa, że się z niej wyzwolimy 
w  chwili, gdy zostanie wypowiedziana, ulotni się jak niematerialne 
słowa w przestrzeni. Dlatego postać aktorki i jej monolog nabierają cech 
filmowości, a więc stają się „rolą do zagrania” i fikcją do przekazania. 

Narracja autotematyczna to historia o powtórzeniu, które może 
przynieść dystans, a więc zrozumienie i ukojenie. Dlatego zasadna jest 
w przestrzeni innego dzieła, które stanie się dla niej kontekstem… 
przejściem tego, co fikcjonalne, do faktycznego i odwrotnie. Dlatego 
reżyser ‑bohater w filmie nie jest już niewidoczny, niedościgniony, a staje 
się bardziej ludzki, cielesny…, a więc i śmiertelny. 

Medium między tymi dwoma narracjami jest adaptacja, a więc 
konwergentna (zbieżna) sytuacja narracyjna uzasadniona wyborem  
konkretnych pierwowzorów literackich, które stają się pretekstem, 
podstawą i klamrą kompozycyjną zarówno dla historii o Marcie, jak 
i aktorce w żałobie. Adaptacyjność jako źródło obu sposobów snucia 
opowieści oraz synergia autotematyzmu i autobiografizmu pozwala 
zrozumieć, że dzięki opowieści o samym procesie ekranizacji Janda 
zbliża się do postaci doktorowej… i stopniowo uwalnia od swojej roli   
cierpiącej żony. Natomiast reżyser, spełniając swoje marzenie filmowe…, 
świadomie przygotowuje się na odejście. 



160 Iwona Grodź

Literatura

Altman R., 2008: A Theory of Narrative. New York. 
Altman R., 2012: Gatunki filmowe. Przeł. M. Zawadzka. Warszawa. 
Antonik D., 2014: Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeń-

stwa informacyjnego. Kraków. 
Bal M., 2012: Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji. Przekł. zbiorowy. Kra‑

ków. 
Barthes R., 1968: Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Przeł. W. Błońska. 

„Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 327–359. 
Bernat A., 2009: Janda. Wajda. Iwaszkiewicz. [Rec. książki „Tatarak”: pożegnanie 

miłości]. „Nowe Książki”, nr 7, s. 16. 
Bobrowski S., 2015a: Płaszczyzna stylizacji językowej w dialogu filmowym. „Polonica”, 

R. 35, s. 1979–1989.
Bobrowski S., 2015b: Stylizacja językowa w serialach telewizyjnych o tematyce histo-

rycznej (na wybranych przykładach). „Język Polski”, z. 5, s. 466–476. 
Bobrowski S., 2016: Językowa stylizacja historyczna w „Rycerzu” Lecha Majewskiego. 

„Przegląd Humanistyczny”, nr 2, s. 155–163. 
Bobrowski S., 2017: Stylizacja językowa w filmie fabularnym – zarys koncepcji badaw-

czej. „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 38–48. 
Bohuszewicz P., 2013: Tożsamość narracyjna: problemy. „Teksty Drugie”, nr 1–2, 

s. 305–322. 
Booth W., 1971: Rodzaje narracji. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki”, z. 1, 

s. 229–244. 
Bordwell D., 2008: Narration in the Fiction Film. London–New York. 
Bordwell D., Thomson K., 2010: Film Art. Sztuka filmowa, Wprowadzenie. Przeł. 

B. Rosińska. Warszawa. 
Bujnowicz P., 2009: „Tatarak”: pożegnanie miłości. Warszawa. 
Campbell J., 1997: Bohater o tysiącu twarzach. Przeł. A. Jankowski. Poznań. 
Cieślik M., 2009: Kompleks polski. „Newsweek Polska”, nr 9, s. 103. 
Collins A., 2000: Język ciała, gestów i zachowań. Warszawa. 
Deleuze G., 2008: Kino. 1. Obraz  – ruch, 2. Obraz  – czas. Przeł. J. Margański. 

Gdańsk.
Dziewiecki M., 2000: Psychologia porozumiewania się. Kielce. 
Eco U., 1990: Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną 

estetyką. Przeł. T. Rutkowska. „Przekazy i Opinie”, nr 1–2, s. 12–35. 
Eco U., 1994: Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. 

Przeł. P. Salwa. Warszawa. 
Elliott A., 2007: Koncepcja „ja”. Przeł. S. Królak. Warszawa. 
Filutowska K., 2018: Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość  – McIn-

tyre, Taylof, Ricoeur. Warszawa. 



Sytuacja narracyjna w filmie Andrzeja Wajdy… 161

Franaszek A., 2009: Spróbuj pokonać tę śmierć. „Tygodnik Powszechny”, nr 17, 
s. 34–35. 

Geertz C., 2000: Dzieło i życie. Antropologia jako autor. Przeł. E. Dżurak, S. Sikora. 
Warszawa. 

Giedrys G., 2008: Andrzej Wajda ekranizuje Iwaszkiewicza. „Gazeta Wyborcza”, 
nr 190 (14–15.08), s. 23.

Głowiński M., 1975: Świadectwa i style odbioru. „Teksty”, nr 3 (21), s. 9‒28, http://
bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Tek 
sty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja ‑r1975 ‑t ‑n3_(21)/Teksty_teoria_literatu 
ry_krytyka_interpretacja ‑r1975 ‑t ‑n3_(21) ‑s9 ‑28/Teksty_teoria_literatury_kry‑
tyka_interpretacja ‑r1975 ‑t ‑n3_(21) ‑s9 ‑28.pdf.

Głowiński M., 2005: Monolog wewnętrzny Telimeny. „Pamiętnik Literacki”, z. 4, 
s. 41–54.

Głowiński M., red., 2004: Narratologia. Gdańsk. 
Godzic W., 2007: Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa. 
Hassan I., 1987: Postmodernizm. Przeł. U. Niklas. W: Morawski S., red.: Zmierzch 

estetyki  rzekomy czy autentyczny. Warszawa.
Hendrykowski M., 1982: Słowo w filmie. Warszawa. 
Hermans H., Hermans ‑Jonsen E., 2000: Autonarracje: tworzenie znaczeń w psycho-

terapii. Przeł. P.K. Oleś. Warszawa. 
Hollender B., 2009: Nie zrobię już ważniejszego filmu. [Rozmowa z Krystyną Jandą]. 

„Rzeczpospolita”, nr 86 (11–13.04.), s. R6–R8. 
Humphrey R., 1970: Strumień świadomości – techniki. Przeł. S. Amsterdamski. „Pa‑

miętnik Literacki”, z. 4, s. 255–283.
Iwaszkiewicz J., 1958: Tatarak, http://www.bsip.miastorybnik.pl/zsu/album/Tatarak.

pdf [dostęp: 6.06.2019]. 
Iwaszkiewicz J., 1960: Tatarak i inne opowiadania. Warszawa.
Iwaszkiewicz J., 2009: Tatarak. W: Tatarak. Pożegnanie miłości. Fot. P. Bujnowicz. 

[Red. prow. K. Szajnowska]. Warszawa. 
Iwaszkiewicz M., 2017: Czerwona koszula. [Jan Strzałka rozmowa z Marią Iwaszkie‑

wicz], https://www.dwutygodnik.com/artykul/104 ‑czerwona ‑koszula.html [dostęp: 
6.06. 2019]. 

Jabłońska K., Luter A., 2009: Ksiądz z kobietą w kinie. W cieniu śmierci i zła. „Więź”, 
nr 4, s. 139–147. 

Jagiełłowicz A., Kozak E., 2002: Sztuka porozumiewania się. Nysa. 
Janowska K., 2009: Tak łatwo się umiera. [Rozmowa z Krystyną Jandą]. „Polityka”, 

nr 17, s. 62–65. 
Kałużyński W., 2009: Świetna Janda, słaby Wajda. „Dziennik. Polska. Europa. Świat”, 

nr 95 (23.04.), s. 20. 
Kawin B.F., 1978: Mindscreen: Bergman, Godard, and First -Person Film. Princeton. 
Koschany R., 2006: Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze 

i filmie. Wrocław. 



162 Iwona Grodź

Kozloff S., 2000: Overhearing Film Dialogue. [Podsłuchiwanie dialogu filmowego]. 
California. 

Kozubek M., 2016: Filmoterapia. Teoria i praktyka. Gdańsk. 
Kulczycki E., Wendland M., red., 2012: Komunikologia. Teoria i praktyka komuni-

kacji. Poznań. 
Kuźma E., 1991: Autor jako komediant. W: Kuźma E., Lalak M., red.: Autor i jego 

wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. Szczecin, s. 7‒23. 
Lipiński F., 2013: Hopper wirtualny. Toruń.
Lubelski T., 2009a: Iść za losem filmu. [Rozmowa z Andrzejem Wajdą]. Kino”, nr 4, 

s. 9–12. 
Lubelski T., 2009b: Tatarak. [Rec.]. „Kino”, nr 4, s. 58–60.
Ludwicki K., 2008: Sándor Márai  – antropolog, emigrant, humanista (rozważania 

o  istocie pisarstwa Máraiego na przykładzie „Dziennika”). „Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 8”, nr 58, s. 130–138.

Łobodziński F., 2009a: Sprawa osobista i filmowa. „Newsweek Polska”, nr 16, s. 82–87. 
Łobodziński F., 2009b: Szacunek za odwagę. Jestem na tak [Rec.]. „Newsweek Polska”, 

nr 16, s. 86. 
Maćkiewicz J., 2016: Jak można budować przekaz multimedialny. „Język Polski”, z. 6, 

s. 18–27. 
Małkowska M., 2009: Ekshibicjonizm w scenerii z Hoppera. „Rzeczpospolita”, nr 95 

(23.04.), s. A16.
Mann de P., 2000: Autobiografia jako od -twarzanie. Przeł. M.B. Fedewicz. W: 

Nycz R., red.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Gdańsk. 
Máraie S., 2008: Magia. Przeł. I. Makarewicz. Warszawa. 
Melibruda J., 1980: Psychologia możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. 

Warszawa. 
Michalska M., 2009: Poruszająca spowiedź Jandy. „Dziennik. Polska. Europa. Świat” 

(Magazyn), nr 38 (14–15.02.), s. 12. 
Michalska M., 2009: Wajda zasłużył na więcej. „Dziennik. Polska. Europa. Świat”, 

nr 39 (16.02), s. 18. 
Michalska M., Kałużyński W., Wakar J., 2009: Wajda fizyczny i symboliczny. 

„Dziennik. Polska. Europa. Świat”, nr 96 (24.04.), s. 5. 
Niedek A., 2009: Opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza… [Rec.]. „Wprost”, nr 17, 

s. 82. 
Nurczyńska ‑Fidelska E., 2010: Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy. 

Łódź.
Nycz R., 1994: Tropy „ja”: koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego 

stulecia. „Teksty Drugie”, nr 2 (26), s. 7–27.
Ostaszewski J., 2018: Narracje kina postmodernistycznego. W: Idem: Historia narracji 

filmowej. Kraków. 
Ostaszewski J., red., 1999: Kognitywna teoria filmu. Antologia przekładów. Kraków. 



Sytuacja narracyjna w filmie Andrzeja Wajdy… 163

Otto W., 2010: Zapach śmierci, epilepsja i portret papieża. „Images”, vol. 7, nr 13–14, 
s. 123–139.

Owczarek B., Mitosek Z., Grajewski W., red., 2001: Praktyki opowiadania. Kraków. 
Pietrasik Z., 2009: Tatarak. [Rec.]. „Polityka”, nr 17, s. 54. 
Pilch J., 2009: Komu potrzebny jest ten „Tatarak”. „Dziennik. Polska. Europa. Świat”, 

nr 124 (22.05.), s. 2. 
Piotrowska A., 2009: Następny, proszę. [Rec.]. „Tygodnik Powszechny”, nr 17, s. 35. 
Płażewski J., 2009: Niemiecka prasa o „Tataraku”. „Gazeta Wyborcza”, nr 41 (18.02.), 

s. 18. 
Podsiadło M., 2013: Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji. 

Kraków. 
Propp W., 1976: Morfologia bajki. Przeł. W. Wojtyga ‑Zagórska. Warszawa. 
Przylipiak M., 1993: Narracja. W: Helman A., red.: Słownik pojęć filmowych. T. 5. 

Wrocław, s. 7–56. 
Ricoeur P., 2003: O sobie jako innym. Przeł. B. Chełstowski. Warszawa. 
Rosner K., 1999: Narracja jako struktura rozumienia. „Teksty Drugie” 1999, nr 3 (36), 

s. 7‒15.
Sadowska M., 2009: Wszystko na sprzedaż? [Rec. Tataraku]. „Przekrój”, nr 16, s. 60.
Salska ‑Kac M., 1992: Słowo w filmie dokumentalnym. Z problemów semantycznych 

wypowiedzi słownej w filmie. Łódź. 
Sandauer A., 1985: O ewolucji sztuki narracyjnej w XX wieku. W: Idem: Pisma ze-

brane. T. 2. Warszawa, s. 457–470.
Skowronek B., 2013: Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków. 
Skowronkowie K. i B., 2003: Ideonimy polskich filmów fabularnych (1947–2002). 

W: Biolik M., red.: Metodologia badań onomastycznych. Olsztyn, s. 610–628. 
Sobolewski T., 2009a: Jak reżyserować śmierć. [Rec.]. „Gazeta Wyborcza”, nr 95 

(23.04.), s. 15.
Sobolewski T., 2009b: Ucieczka z planu filmowego. „Gazeta Wyborcza”, nr 033 (09.02.), 

s. 13.
Stam R., 1992: Reflexivity in Film and Literature. From Don Quixote to Jean -Luc Go-

dard. New York.
Stangret P., 2018: Artysta jako tekst. Nowoczesna sztuka metatekstu. Warszawa.
Stewart J., red., 2003: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. 

Warszawa.
Sysa R., 2014: Neomodernizm. Kraków.
Szczepański T., 1972: Kino autotematyczne (na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy 

„Wszystko na sprzedaż”). „Teksty”, nr 4, s. 141‒156. 
Szewczyk M., 2016: Lustra i sieci. Przeplatające się narracje i warstwy narracyjne we 

„Wszystko na sprzedaż” i w „Tataraku” Andrzeja Wajdy. „Pleograf”, nr 1, http://
akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia ‑polskiego ‑filmu/artykuly/lustra ‑i ‑sieci ‑prze 
platajace ‑sie ‑narracje ‑i ‑warstwy ‑narracyjne ‑we ‑wszystko ‑na ‑sprzedaz ‑i ‑w ‑tatara 
ku ‑andrzeja ‑wajdy/543 [dostęp: 6.06.2019]. 



164 Iwona Grodź

Szlachcicowa I., red., 2003: Biografia a tożsamość. Wrocław. 
Świątek R. 2009a: Opowieść o spotkaniu z młodością i śmiercią. „Rzeczpospolita”, nr 

93 (21.04.), s. A17. 
Świątek R., 2009b: Wielki film o fenomenie sztuki. „Rzeczpospolita”, nr 95 (23.04.), 

s. A16.
Tkaczyk L., 1998: Komunikacja niewerbalna. Postawa, mimika, gest. Wrocław. 
Trzebiński J., 2002: Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk. 
Wajda A., 2009: Zanim skończy się lato. „Film”, nr 4, s. 78. 
Wakar J., 2009: Drugie narodziny Jandy. „Dziennik. Polska. Europa. Świat”, nr 94 

(22.04.), s. 20.
Wilkoń A., 1984: Problem stylizacji językowej w literaturze. „Przegląd Humani‑

styczny”, nr 3, s. 11–27.
Wilson C., 1992: Outsider. Przeł. M. Traczewska. Poznań.
Witosz B., 1999: O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej. Zagadnie-

nia struktury językowej tekstu. „Język Artystyczny”, nr 7, s. 7–30.
Worowska T., 2002: Wielki nieznajomy. W: S. Márai: Wyznania patrycjusza. Przeł. 

T. Worowska. Warszawa.
Udalska E., red., 1994: Aktor w kulturze współczesnej. Warszawa. 
Żurawiecki B., Kwiatkowski K., 2009: Opowieść o śmierci. Dwie strony medalu. 

[Rec.]. „Film”, nr 4, s. 96.

Iwona Grodź

The narrative situation in Andrzej Wajda’s 2009 film Tatarak

Summary

The article constitutes an attempt at describing the narrative situation in Polish in‑
timist and autothematic cinema, on the example of Andrzej Wajda’s 2009 film Tatarak 
[Sweet Flag]. The film is an adaptation of three literary texts: a short story by Jarosław 
Iwaszkiewicz by the same title, Zapiski ostatnie [Notes from the Last] by actress Kry‑
styna Janda, and Nagłe wezwanie [Sudden Call] (1941) by a Hungarian writer Sándor 
Márai.

The aim of the articles is to provide an answer to the question: what features of film 
communication are necessary to be able to talk about partnership between the sender 
(the director, and indirectly also the writer and the narrator, i.e. the protagonist) and 
the receiver (the viewer, and indirectly also the reader or another character)?
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