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Od redakcji
U progu wielkich przemian, jakie zachodzą we współczesnych spo-
łeczeństwach na gruncie społeczno-kulturowym, ich naukowe eks-
ploracje stanowią nie lada wyzwanie dla badaczy wielu dyscyplin. 
Dzięki nim możemy śledzić, jak język, kultura i komunikacja, trzy 
splecione ze sobą wymiary dynamicznych przeobrażeń i wzajemnych 
oddziaływań, odsłaniają społeczne, obyczajowe, gospodarcze i poli-
tyczne metamorfozy nowoczesności. 

Takie oto zadanie stało również przed autorami rozdziałów ni-
niejszej książki. Podjęli się oni interdyscyplinarnych analiz i opisów 
zjawisk z pogranicza kultury, języka i komunikacji, posługując się 
ujęciami teoretycznymi i metodologicznymi m.in. językoznawstwa, 
literaturoznawstwa, socjologii i kulturoznawstwa. Pośród rozdziałów 
tej monografii nie brakuje takich, które poruszają tematykę komu-
nikacji w nowych mediach, ale także wyjaśniających różne aspekty 
współczesnego funkcjonowania mediów tradycyjnych, religii, roz-
rywki, seksualności, płci i polityki. Okazuje się, że wszystkie wy-
mienione dyscypliny i wymiary życia społecznego spotykają się na 
wspólnej płaszczyźnie zaangażowania naukowego skupionego wokół 
analiz przemian komunikacji i kultury. Autorzy starają się w swoich 
tekstach przede wszystkim pytać o sposoby kształtowania trendów 
i relacji między współczesnymi zjawiskami, zachęcając do dalszych 
naukowych dociekań i refleksji. 
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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu monografię, która 
jest owocem pracy autorów i jednocześnie uczestników dwóch edy-
cji konferencji z cyklu „Język i kultura w komunikacji społecznej. 
Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, które odbyły się we 
Wrocławiu w latach 2016 i 2017. To już druga pokonferencyjna publi-
kacja zbiorowa poruszająca problematykę komunikacji wydana z ini-
cjatywy Stowarzyszenia. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy 
oddać w Państwa ręce książkę, której treść ujmuje zmiany społecz-
no-kulturowe tak interdyscyplinarnie i wielowątkowo, jednocześnie 
uwzględniając ich złożoność i koherencję. 

Aleksandra Drabina-Różewicz
Anna Momot

Wrocław, czerwiec 2018



 Pojęcie dyskursu  
we francuskiej 
lingwistycznej  
analizie dyskursu

Patrycja Chruściel 
Uniwersytet Wrocławski



Wstęp
Przedmiot niniejszego artykułu stanowi pojęcie dyskursu. Celem 
pracy jest przedstawienie definicji dyskursu zaproponowanej przez 
francuską lingwistyczną analizę dyskursu (FLAD), omówienie jego 
najważniejszych cech, metodyki badań, która z tego wynika, oraz 
wskazanie, poprzez przykłady, jakimi zjawiskami językowymi zajmu-
je się FLAD. Jednocześnie niniejsza praca to próba rozpowszechnienia 
w polskojęzycznym piśmiennictwie naukowym FLAD. Warto jednak 
dodać, że taka próba nie jest przedsięwzięciem nowatorskim. Artykuł 
ten stanowi typ zarysu teoretycznego prezentowanego już w Polsce 
jednak w innych koncepcjach badawczych. Jest on uzupełnieniem do-
robku polskich romanistów, którzy przedstawili najważniejsze dzieje 
francuskiej analizy dyskursu lub korzystali z jej inspiracji badaw-
czych. Wśród tych prac można wymienić monografie Haliny Grzmil-
-Tylutki poruszające problematykę gatunku w kontekście francuskiej 
analizy dyskursu [2007] czy szeroko omawiające paradygmat francu-
skiej analizy dyskursu, z uwzględnieniem jej historii, tendencji oraz 
perspektyw badawczych [2010], rozprawę Ewy Miczki poświęconą 
roli struktur sytuacyjnych i informacyjnych w interpretacji dyskursu 
[2002] oraz opracowanie Elżbiety Biardzkiej na temat intertekstual-
ności przytoczeń w dyskursie prasy codziennej [2014]. 

Popularne we współczesnej lingwistyce pojęcie dyskursu w pol-
skiej nauce zdaje się kontrowersyjne. Jak pisze Tomasz Piekot, moda 
na dyskurs w humanistyce nie tylko nie pomogła w kształtowaniu 
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się i stabilizowaniu w Polsce analizy dyskursu, ale doprowadziła do 
rozmycia i tak niewyraźnego pojęcia [2014: 16]1.

Rozwinięta pod wpływem praskiego strukturalizmu i prac Teuna 
van Dijka [1972, 1977, 2001] długa tradycja badań tekstologicznych 
w Polsce wypiera pojęcie dyskursu, często zastępując je pojęciem 
tekstu. Wielu badaczy utożsamia ze sobą te pojęcia [np. Labocha 
1996, 2008, 2009]. Dyskurs jest więc tu rozumiany w ujęciu zapropo-
nowanym przez Zelliga Harrisa2, który w latach 50. opisał analizę 
dyskursu jako badanie struktur transfrastycznych. Dopiero w bada-
niach z ostatnich lat polscy naukowcy zaczynają postrzegać dyskurs 
w wymiarze pragmatycznym, tj. takim, który uwzględnia kontekst 
jego produkcji (uczestników dyskursu, ich intencje, sytuację komu-
nikacyjną). Przykładem mogą być choćby prace Tomasza Piekota 
[2006], Marcina Poprawy [2009] czy materiały przedstawione przez 
polskich językoznawców na konferencji w Mińsku w 2009 r. i zebrane 
w tomie Dyskurs w perspektywie akademickiej. Materiały międzynaro-
dowego okrągłego stołu [2014].

W przeciwieństwie do językoznawstwa polonistycznego przeszło 
40-letnia francuska tradycja badań wykształciła stabilną i spójną de-
finicję dyskursu3. Początki FLAD sięgają we Francji lat 70., kiedy to, 

1  Wśród prac polskich badaczy możemy znaleźć, między innymi, takie językoznawcze 
próby ujęcia dyskursu, jak: „wypowiedź logiczna, argumentacyjna, dotycząca poważne-
go tematu” [Grzegorczykowa 2007: 41], „wypowiedź mówiona” [Witosz 2005: 32], „każde 
użycie języka dłuższe od zdania, wszelki proces użycia języka” [Brzozowska 2014: 12].

2  Warto jednak zauważyć, że badania anglosaskie wpłynęły nie tylko na polską analizę 
dyskursu, lecz także na FLAD. To właśnie dorobek amerykańskich dystrybucjonistów 
stanowił metodologiczną inspirację dla badaczy francuskich, którzy opracowali kon-
cept „paradygmatu desygnacyjnego” opartego o analizę kontekstu występowania 
oraz przeformułowań danej jednostki językowej [por. Mortureux 1993]. Można zatem 
powiedzieć, że polska i francuska analiza dyskursu mają wspólne korzenie w myśli 
anglosaskiej, chociaż oba te nurty rozwinęły się w innych kierunkach.

3  Należy podkreślić, że chodzi o definicję w rozumieniu francuskiej analizy dyskursu, 
ponieważ pojęcie dyskursu doczekało się we Francji kilku językoznawczych ujęć. 
Wśród nich można wymienić choćby zastąpienie przez psychomechaników Saus- 
sure’owskiej opozycji langue–parole dychotomią langue–discours [Guillaume 1973; za: 
Partyka 2014] czy Benveniste’owskie zestawienie histoire–discours [Benveniste 1966].
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pod wpływem filozofii Michela Foucaulta i Louisa Althussera, a tak-
że psychoanalizy Jacquesa Lacana, francuscy językoznawcy zajęli się 
analizą dyskursu politycznego [Maldidier 1971; Sériot 1985]. Nowa 
francuska analiza dyskursu4, której przede wszystkim poświęcam 
ten artykuł, ma swe początki w latach 90. Pod względem metodolo-
gicznym jest kontynuacją rozpoczętych 20 lat wcześniej prac, jednak 
charakteryzuje się zmianą przedmiotu badań. Nowa, czyli współ-
czesna, francuska analiza dyskursu skupia swą uwagę na dyskursie 
medialnym, a zwłaszcza dyskursie prasowym [Moirand 2007; Simon 
2010; Veniard 2013; Hailon 2014]. Stąd też przytoczone w artykule 
przykłady pochodzą właśnie z tego obszaru badań.

Francuskie rozumienie pojęcia dyskursu
We francuskiej tradycji językoznawczej pojęcie dyskursu jest obec-
ne w badaniach już od lat 70. Zgodnie z założeniami francuskich lin-
gwistów [Maingueneau 1996: 8‒15; Charaudeau, Maingueneau 2002: 
185‒190, 201‒202] dyskurs jest, po pierwsze, rodzajem wypowiadania. 
Po drugie, dyskurs jest intencjonalny (nieuchronnie zawiera pewne 
punkty widzenia) i ma charakter aksjologiczny. Po trzecie, dyskurs jest 
różnorodny i zmienny. Po czwarte, dyskurs to miejsce konstrukcji „zna-
czeń społecznych”. Po piąte, dyskurs ma charakter dialogiczny. Każda 
z tych cech zostanie szczegółowo omówiona w kolejnych punktach.

Dyskurs jako wypowiedzenie (énoncé)
Zgodnie z założeniami FLAD dyskurs jest rodzajem wypowiedzenia 
(énoncé), a wypowiedzenie to wytwór wypowiadania (énonciation). 
Teoria wypowiadania (énonciation), zaproponowana przez Émile’a 
Benveniste’a, zakłada, że jednostkowy akt użycia języka uruchamia 
system (langue) na potrzeby określonej sytuacji komunikacyjnej 
[Benveniste 1974: 80]. Wypowiadanie to zatem akt wytwarzania 
wypowiedzenia ściśle związany z sytuacją komunikacyjną, która 

4  Pojęcie nowej francuskiej analizy dyskursu przyjmuję za Grzmil-Tylutki [2010].
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obejmuje, oprócz nadawcy i odbiorcy, niezliczoną liczbę elementów. 
Wypowiedzenie zawiera pewne ślady (indices) wypowiadania. Cho-
dzi tu przede wszystkim o użycie form zwanych deiktykami (zaim-
ki, morfemy czasów gramatycznych, przysłówki), modalności (doty-
czące i wypowiadania, i wypowiedzenia), a także o takie zjawiska 
jak tematyzacja i emfaza czy zastosowanie pewnych konektorów 
składniowych (certes ‘owszem, wprawdzie, zapewne’, mais ‘ale, ależ’, 
puisque ‘ponieważ’). Badania nad wypowiadaniem pokazują, jak for-
my języka aktualizują i „zakotwiczają” wypowiedzenie w sytuacji 
komunikacyjnej, wytwarzając czasem nieprzewidywalne systemo-
wo sensy. Przez wypowiadanie francuscy badacze rozumieją zatem 
pewien proces, akt użycia języka. Wypowiedzenie natomiast jest to 
wytworzony rezultat tego aktu, jego efekt. Dyskurs, pojmowany jako 
rodzaj wypowiedzenia, sytuuje się niewątpliwie po stronie praktyk 
językowych, a nie po stronie systemu (langue).

Badany przez FLAD dyskurs jest wypowiedzeniem wytworzonym 
w pewnej zinstytucjonalizowanej sytuacji komunikacyjnej. Patrick 
Charaudeau, który określa dyskurs właśnie jako zinstytucjonalizo-
wane działanie społeczno-językowe, nazywa jego warunki kontrak-
tem komunikacyjnym [1997]. Na kontrakt komunikacyjny składają 
się pewne czynniki zewnętrzne (pozajęzykowe) i wewnętrzne (ję-
zykowe). Kształtują one przekaz informacji. W przypadku dyskursu 
prasowego na dane zewnętrzne kontraktu komunikacyjnego będzie 
się składał cel przekazu medialnego (poinformowanie, przekonanie, 
skłonienie do działania czy wywołanie pewnych stanów emocjonal-
nych), tożsamość uczestników sytuacji komunikacyjnej (tj. dzienni-
karz – jako osoba posiadająca dostęp do informacji – oraz odbiorca, 
który ma nadzieję te informacje uzyskać), temat (jest to zazwyczaj 
makrotemat zawierający w sobie pomniejsze tematy) oraz okolicz-
ności, w które wpisuje się akt komunikacyjny (np. bezpośredni kon-
takt w trakcie debaty telewizyjnej lub pośredni w przypadku prasy 
drukowanej). Dane wewnętrzne kontraktu komunikacji medialnej to 
natomiast lokucja (przybranie przez dziennikarza roli nadawcy oraz 
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identyfikacja odbiorcy aktu komunikacyjnego), rodzaj relacji pomię-
dzy uczestnikami komunikacji (związek pomiędzy dziennikarzem 
a odbiorcą, który może mieć, na przykład, charakter porozumienia 
lub agresji) oraz tematyzacja (ustosunkowanie nadawcy wobec pod-
jętego tematu – jego odrzucenie, zaakceptowanie, modyfikacja) [Cha-
raudeau 1997: 67‒72].

Intencjonalność dyskursu
Kolejną ważną cechą dyskursu badaną przez francuskich lingwistów 
jest jego intencjonalność. Dyskurs nieuchronnie zawiera punkty wi-
dzenia. Innymi słowy, dyskurs ma charakter subiektywny ujawnia-
jący się na wielu płaszczyznach. Subiektywizm ten możemy zaob-
serwować nie tylko poprzez wyrażenia deiktyczne z natury dające 
się w pełni zinterpretować wyłącznie w odniesieniu do sytuacji ko-
munikacyjnej, ale przede wszystkim badając leksykę danego dys-
kursu – jak choćby użyte rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki. 
Jak podkreśla Marie Veniard [2013: 16], jedną i tę samą rzecz można 
nazwać na kilka różnych sposobów. Pana Dupont można określić 
jako ojca rodziny, tatusia, rekina finansjery, zręcznego rozmówcę czy 
bezlitosnego technokratę. Podobnie jedno i to samo zdarzenie świata 
realnego możne zostać opisane jako konflikt zbrojny, wojna, zatarg, 
awantura czy interwencja pokojowa. Na przykładzie przymiot-
ników Catherine Kebrat-Orecchioni wskazuje, że pewne leksemy 
mają charakter obiektywny (ich znaczenie denotatywne jest stałe), 
inne z kolei są subiektywne. Wśród przymiotników subiektywnych 
Kerbrat-Orecchioni wymienia przymiotniki afektywne (poignant 
‘przejmujący’, drôle ‘zabawny’, triste ‘smutny’) oraz ewaluacyjne, 
sytuujące się na osi dobry/zły (grand/petit ‘duży/mały’, chaud/froid 
‘ciepły/zimny’, bon/mauvais ‘dobry/zły’, beau/laid ‘ładny/brzydki’) 
[Kerbrat-Orecchioni 1980: 84]. Przymiotniki subiektywne już z de-
finicji łączymy z indywidualną oceną dokonywaną przez lokutora, 
ponieważ nie opisują one jedynie właściwości przedmiotu, lecz wy-
rażają również emocjonalny stosunek nadawcy do treści komunikatu 
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(przykład 1 poniżej). Stosunek nadawcy do przedmiotu wypowiedzi 
jest także prezentowany w dyskursie poprzez rzeczowniki (przy-
kład 2), czasowniki (przykład 3) czy przysłówki (przykład 4). Ocena 
dokonana przy użyciu słownictwa wartościującego może być zarów-
no jakościowa, jak i ilościowa.

[1]  Mniej więcej pół roku temu napisałam, że „starzy” sędziowie Trybunału 

Konstytucyjnego powinni rozważyć ustąpienie. Uznano, że wzywam do 

kapitulacji. Uważałam, że to nie kapitulacja, tylko dramatyczny, ho-
norowy i najbardziej sensowny [podkr. moje] gest w sytuacji nie do 

uratowania („Gazeta Wyborcza” 2016, 17‒18 grudnia, s. 10).

[2]  To jest wizerunkowa porażka opozycji (TVP Info online, http://www.tvp.

info/28621260/to-jest-wizerunkowa-porazka-opozycji-protest-byl-sygna-

lem-dla-swiata-ze-w-polsce-dzieje-sie-zle).

[3]  Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Komitet Obrony Demokracji doszczęt-

nie się już skompromitował. („Gazeta Polska” online, http://www.gaze-

tapolska.pl/12355-kod-w-objeciach-niemieckiego-rzadu).

[4]  Niestety, zmiany fiskalne w ostatnich latach w Polsce były powodowane 

raczej doraźnymi potrzebami budżetowymi, niż chęcią korzystnej zmiany 

całego systemu („Rzeczpospolita” 2017, 3 stycznia, s. 1).

O intencjonalności dyskursu medialnego świadczy zatem aktyw-
ność nominacyjna, związana z wielokrotnym nazywaniem jedne-
go desygnatu świata rzeczywistego. Badaniem zjawiska nominacji 
zajmują się tacy francuscy językoznawcy jak Paul Siblot, Sophie 
Moirand czy Marie Veniard. Siblot stwierdza, że nazwa nie nazywa 
przedmiotu samego w sobie, nazwa nazywa przedmiot na potrzeby 
podmiotów mówiących. Relacja między przedmiotem a jego nazwą 
ma charakter pragmatyczny, nie arbitralny. Nominacja nie jest więc 
związana wyłącznie z pierwotnym aktem nadania nazwy przedmio-
towi świata rzeczywistego (dénomination), lecz z każdorazową ak-
tualizacją języka w użyciu [Siblot 1997: 52]. Moirand w monografii 
Le discours de la presse quotidienne [2007] opisała zjawisko nominacji 
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na przykładzie dyskursu powstałego wokół zdarzeń społeczno-poli-
tycznych dotyczących zdrowia, takich jak choroba wściekłych krów, 
ptasia grypa czy żywność genetycznie modyfikowana. Z kolei Ve-
niard w swojej rozprawie doktorskiej analizuje sposoby nazywania 
konfliktu w Afganistanie, który w zależności od nadawcy bywa: 
„wojną”, „konfliktem”, „kryzysem”, „operacjami”, „walką” [2013]. Każ-
da nazwa niesie za sobą pewną wartość, punkt widzenia.

Heterogeniczność dyskursu
Dyskurs w rozumieniu FLAD jest heterogeniczny. Jego różnorodność 
ma naturę wielopłaszczyznową. Dyskurs jest różnorodny w wymia-
rze wypowiadawczym (hétérogénéité énonciative), semiotycznym 
(hétérogénéité sémiotique) oraz tekstowym (hétérogénéité textuelle) 
[Moirand 2007: 10‒12].

Heterogeniczność wypowiadawcza
Heterogeniczność wypowiadawcza dyskursu polega na wielości 
nadawców. Dyskurs to wielość wypowiedzi. I tak w tekście dzienni-
karskim nadawcą może być: autor artykułu (konkretny dziennikarz), 
czasopismo, w którym publikowany jest tekst (przykład 1 poniżej), 
osoby przytoczone lub cytowane (politycy – przykład 3, naukowcy, 
szeroko rozumiani eksperci w danych dziedzinach – przykład 2 i 4, 
także obywatele), a nawet te, do których dziennikarz odwołuje się 
poprzez różnego rodzaju aluzje. 

[1]  „Wyborcza” ujawniła 30 listopada, że Robert Grey, wiceszef MSZ odpo-

wiedzialny za dyplomację ekonomiczną i relacje z USA, stracił tę posadę 

po zaledwie siedmiu tygodniach. Według naszych źródeł – z powodu luk 

w życiorysie i zatajonych kontaktów z amerykańskimi służbami („Gazeta 

Wyborcza” 2016, 17‒18 grudnia, s. 5).

[2]  Podatnicy oczekują przede wszystkim uproszczenia przepisów, z którymi 

co dzień się borykają – mówi doradca podatkowy Grzegorz Gębka 

(„Rzeczpospolita” 2017, 3 stycznia, s. B3).
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[3]  Zdaniem premier „rząd jest ciągle oskarżany o to, że nie budujemy społe-

czeństwa obywatelskiego, a przecież na ten cel przeznaczane są miliardy 

złotych” („Polityka” 2016, nr 49, s. 12).

[4]  W konkluzji sędziowie napisali: „Kolegium Sądu Okręgowego w Po-

znaniu przedstawia z opinią negatywną kandydaturę p. Julii Przyłębskiej 

na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego”. […] Wcześniej negatywnie 

pracę Przyłębskiej oceniła sędzia wizytator. Z jej analizy wynikało, że… 

(„Gazeta Wyborcza” 2016, 16 grudnia, s. 1).

Heterogeniczność semiotyczna
Dyskurs prasowy cechuje się fuzją elementów obrazkowych i teksto-
wych, które wzajemnie się uzupełniają. To, co nie jest eksplicytnie 
wyrażone w tekście, może znaleźć swój odpowiednik w ilustracji, 
zdjęciu, schemacie, wykresie czy karykaturze. Niewątpliwie elemen-
ty graficzne wpływają na odbiór tekstu. Różnorodność semiotyczna 
dyskursu to także prezentacja typograficzna i topograficzna tekstów 
dziennikarskich. 

Typografia, w dyskursie prasowym, to użycie różnych krojów pi-
sma, ich wyróżnień (takich jak pogrubienie, kursywa, podkreślenie, 
kolor), a także znaków interpunkcyjnych (dwukropków, wielokrop-
ków, znaków zapytania, nawiasów, cudzysłowu itd.). Dla przykładu, 
inną funkcję w dyskursie będzie spełniało umieszczenie informacji 
w nawiasie (jako pobocznej, mniej ważnej, dygresyjnej), a inną po 
dwukropku (jako równoważnej z tym, co znajduje się przed znakiem). 

Różnorodność topograficzna dyskursu ujawnia się na poziomie 
dystrybucji tekstów różnej długości (tzw. layout) – zarówno wzglę-
dem całego czasopisma (inny jest stopień ważności artykułu z pierw-
szej i z przedostatniej strony), jak i względem strony (położenie cen-
tralne lub poboczne artykułu) [Moirand 2007: 11].

Heterogeniczność tekstowa 
Heterogeniczność tekstowa dyskursu medialnego wiąże się z for-
mami i gatunkami wypowiedzi dziennikarskich. Cechy gatunków 
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dziennikarstwa informacyjnego – które można dodatkowo podzielić 
na te powstające w redakcjach (po otrzymaniu informacji z agencji 
prasowej), jak choćby notatka, wzmianka czy sprawozdanie, oraz 
te powstające w trakcie pracy w terenie, np. relacja na żywo, re-
portaż – są zgoła odmienne od gatunków publicystycznych (takich 
jak komentarz, recenzja, felieton). Inne cele komunikacyjne każdego 
z gatunków zakładają każdorazowo wejście w inną sytuację komuni-
kacyjną, a to z kolei wiąże się z doborem różnych środków przekazu 
[Moirand 2007: 11].

Zmienność dyskursu
Dyskurs można również określić jako zmienny (historyczny). Dys-
kurs zmienia się wraz z warunkami jego produkcji. Każda zmiana 
w sytuacji komunikacyjnej, dotycząca nadawcy, odbiorcy, okolicz-
ności powstania czy celu komunikacyjnego, niesie za sobą potrzebę 
zmiany w produkowanym dyskursie. Zmienność dyskursu wiąże się 
również z jego dialogiczną naturą (infra). Dyskurs jest bowiem budo-
wany w odniesieniu do wypowiedzi powstałych wcześniej. Później-
sze wypowiedzi będą zatem nosiły znamiona uprzednich produkcji 
dyskursywnych.

Dyskurs jako miejsce konstrukcji znaczeń
W końcu dyskurs jest również miejscem konstrukcji znaczeń. Istnieje 
wiele zabiegów służących kreowaniu nowych znaczeń. Wśród nich 
można wymienić omówioną wcześniej aktywność związaną z no-
minacją (jako zabiegiem wielokrotnego, różnorodnego, intencjonal-
nego i wartościującego nazywania jednego desygnatu). Przykładem 
aktywności nominacyjnej dziennikarzy może być podana przez Elż-
bietę Biardzką lista słów (zwana we FLAD „paradygmatem desygna-
cyjnym”) zaczerpniętych z dyskursu o zdrowej żywności. Zdrowa 
żywność jest przeformułowana, między innymi, jako „dobra żyw-
ność”, „naturalna żywność”, „ekologiczna żywność” [Biardzka 2017]. 
W ten sposób prasa buduje i utrwala ekwiwalencję zdrowy-natural-
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ny-dobry-ekologiczny, choć, jak zauważa autorka, istnieją przecież 
zjawiska i substancje naturalne szkodzące zdrowiu.

Innym sposobem tworzenia nowych znaczeń w dyskursie jest 
rozpowszechnianie pewnych konstrukcji (jak choćby „Taki mamy 
klimat”) czy formuł5 (np. „walka klas”, „dobra zmiana”, „grexit”), a na-
stępnie odwoływanie się do nich poprzez aluzje (np. wytworzenie 
na potrzeby polskiego dyskursu medialnego amalgamatu „polexit” 
czy zatytułowanie artykułu: Dobra zmiana w Izraelu („Newsweek” 
2017, nr 3, s. 36). Konstrukcji nowych znaczeń służy także użycie 
słów, które stają się nazwami wydarzeń. I tak „11 września” dyskur-
sywnie nie jest datą, lecz nazwą ataku terrorystycznego na World 
Trade Center z 2001 roku. Podobnie toponim „Czarnobyl” oznacza nie 
tylko miejsce w sensie geograficznym, lecz przede wszystkim kata-
strofę elektrowni jądrowej z 1986 roku. Ukształtowane w ten sposób 
w dyskursie prasowym znaczenia są znaczeniami społecznymi (sens 
social), co oznacza, że zostały wytworzone w obrębie pewnej wspól-
noty i na potrzeby tejże wspólnoty. Veniard podaje tu przykład wojny 
w byłej Jugosławii, która przez Serbów była nazwana „wojną domo-
wą”, przez Słoweńców z kolei „wojną” [Veniard 2013: 7]. Można także 
przypuszczać, że znaczenie społeczne słowa „dżihad” wytworzone 
w dyskursie prasy europejskiej będzie odmienne od rozpowszech-
nionego wśród bojowników tzw. Państwa Islamskiego, inne będzie 
również znaczenie słowa „eutanazja” w dyskursie jej zwolenników 
i przeciwników. Istotne jest, że znaczenia społeczne są przechowy-
wane w pamięci zbiorowej wspólnot językowych (mémoire collective), 
w oparciu o ich wspólną wiedzę na temat minionych wydarzeń czy 
istniejących dyskursów, i jednocześnie tę pamięć kształtują, przyczy-
niając się do powstania następnych znaczeń.

5  Formułą, zgodnie z teorią analizy dyskursu, jest charakterystyczne dla danego 
czasu i przestrzeni publicznej wyrażenie odnoszące się do działań społeczno-po-
litycznych, posiadające takie cechy, jak: utrwalenie (stałość znaczenia), wymiar 
dyskursywny (wpisanie w pewien kontekst społeczno-historyczny) wartość pole-
miczna (za formułą bywają ukryte znaczenia kontrowersyjne) [Krieg-Planque 2009].
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Dialogiczny charakter dyskursu
Wytworzone i przechowywane w pamięci zbiorowej znaczenia stają 
się w dyskursie przedmiotem pewnej dyskusji, swoistego dialogu. 
Dyskurs nie istnieje nigdy w izolacji, zawsze odnosi się do poprzed-
niego dyskursu i wpływa na dyskurs, który ma być wytworzony. 
Francuscy teoretycy dyskursu sięgają tu do pojęcia systemowej „dia-
logiczności” Michaiła Bachtina dotyczącej wszelkich wypowiedzi 
[Bakhtine 1978: 100, 102, 114]. Rosyjski badacz podkreśla, że wypo-
wiadane słowa są zawsze słowami innych. Nadawca jest tylko ‒ żar-
tując nieco ‒ klientem sklepu z rzeczami używanymi [Biardzka 2005] 
i, tworząc swą wypowiedź, musi podjąć pewnego rodzaju negocjacje 
wynikające z heterogeniczności wcześniej wytworzonych wypowie-
dzi. Słowa w nich użyte nasycone są zawsze kontekstem kulturo-
wym, który determinuje ich znaczenia. Dyskurs medialny przepo-
czwarza w ten sposób „śmieciowe umowy o pracę” na „śmieciową 
żywność” [Biardzka 2017], odmienia w najróżniejszych kontekstach 
sentencje („Taki mamy klimat”) i formuły („dobra zmiana”), wykre-
owuje „grexit”, aby móc mówić o „brexicie”, „franexicie” i „polexicie”. 

Konkluzja
Podsumowując, w świetle francuskiej szkoły analizy dyskursu dys-
kurs jest to pojęcie ściśle związane z codziennymi praktykami języ-
kowymi użytkowników danego języka. Dyskurs jest to wypowiedź 
wytworzona w zinstytucjonalizowanej sytuacji komunikacyjnej 
(mającej swojego nadawcę, odbiorcę, cel i kontekst), a więc objęta, 
opisanym przez Charaudeau, kontraktem komunikacyjnym. Dyskurs 
jest zawsze intencjonalny, wyraża subiektywne punkty widzenia 
nadawców, jest różnorodny pod wieloma względami, a także zmien-
ny i ma zawsze charakter dialogiczny. Ponadto dyskurs jest miej-
scem, w którym konstruują się nowe znaczenia. Tak sformułowana, 
zawierająca wiele czynników definicja dyskursu otwiera szerokie 
pole badawcze. Każdy ze wspomnianych elementów może bowiem 
stanowić odrębny obszar analizy.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest pojęcie dyskursu funkcjonujące we francu-
skiej lingwistycznej analizie dyskursu. W przeciwieństwie do kontrower-
sji, jakie to pojęcie badawcze budzi w Polsce, dyskurs we francuskim języ-
koznawstwie posiada spójną i stabilną definicję. Francuska szkoła analizy 
dyskursu przyjmuje, że dyskurs jest to praktyka językowa objęta nace-
chowanym kulturowo kontraktem komunikacyjnym, charakteryzuje się 
intencjonalnością oraz wielowymiarową heterogenicznością. Dyskurs nie 
jest stały – zmienia się wraz ze zmianą warunków jego produkcji. Badacze 
francuscy szczególny nacisk kładą na dyskurs medialny, który stanowi 
miejsce konstrukcji „znaczeń społecznych” ‒ tworzonych w obrębie i na 
potrzeby danej wspólnoty oraz magazynowanych w „pamięci zbiorowej” 
odbiorców.

Słowa kluczowe: dyskurs, analiza dyskursu, wypowiadanie

The concept of discourse in French  
linguistic discourse analysis

Summary

The topic of the article is the notion of discourse in French linguistic dis-
course analysis. In contrary to the controversy that this research term 
raises in Poland, the discourse in French linguistics has a stable and 
coherent definition. The French school of discourse analysis assumes 
that discourse is a language practice covered by the contract of com-
munication and characterized by intentionality and multi-dimensional 
heterogeneity. The discourse is not constant ‒ it changes along with the 
change in the conditions of its creation. French researchers particularly 
focuse their studies on the media discourse. This kind of discourse is the 
place of the construction of the “social meanings” ‒ created within and 
for the needs of a particular community and stored in “collective mem-
ory” of the recipients.

Keywords: discourse, discourse analysis, enunciation
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Komunikacja interpersonalna to jedna z najważniejszych kompe-
tencji ludzi decydująca o ich porozumiewaniu się, a tym samym 
wpływająca zasadniczo na relacje między nimi i współtworząca ich 
światy społeczne. Celem niniejszego szkicu jest przyjrzenie się raz 
jeszcze temu, czym jest ona dla ludzi, czego się po niej spodziewamy, 
które jej narzędzia są dla nas najważniejsze oraz jakie niesie szanse 
i bariery.

Podstawowym, choć nie jedynym, narzędziem komunikacji jest 
język. Dzięki niemu możemy precyzyjnie przekazać swój komuni-
kat. Kognitywne spojrzenie na lingwistyczny aspekt komunikacji 
podkreśla jednak, że i na tym polu pojawiają się bariery w komuni-
kacji. W tym świetle zasadne wydaje się poszukiwanie odpowiedzi 
na – korespondujące ściśle z celem niniejszego artykułu i sygnalizo-
wane w temacie – pozornie banalne pytanie: czy zawsze można się 
porozumieć? 

Artykuł nie posiada charakteru ściśle komparatystycznego w sto-
sunku do mnóstwa znakomitych prac, jakie powstały na polu komu-
nikacji międzyludzkiej. Odwołanie się do niektórych z nich jest jednak 
niezbędne i kluczowe dla teoretycznej części rozważań nad komuni-
kacją międzyludzką. Nawiążę w niej do: pojęcia komunikacji i komu-
nikacji interpersonalnej, jej rodzajów i form, procesu powstawania 
znaczenia słów, jakimi się komunikujemy, metaforyczności ludzkich 
systemów językowych w świetle myśli kognitywnej, a także do tego, 
jak jakość komunikacji wpływa na nasze życie. Zaprezentowane 
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w końcowej części artykułu dane ilustrujące zastosowanie i rozumie-
nie procesu komunikacji międzyludzkiej oraz jej narzędzi w praktyce 
pochodzą z przeprowadzonych w perspektywie synchronicznej au-
torskich badań ankietowych o charakterze poznawczym w świetle 
myśli kognitywnej. Dotyczą one sposobów praktycznego pojmowania 
i stosowania różnych procesów i narzędzi komunikacji. Celem arty-
kułu jest bowiem prześledzenie tego, czym teoretycznie powinna być 
komunikacja między ludźmi, jakie jej czynniki wpływają na jej jakość 
i efekty oraz skonfrontowanie tego ze stanem faktycznym w środo-
wisku, w którym przeprowadzono zasygnalizowane wyżej badanie. 
Pragnę również odpowiedzieć na główne pytania badawcze dotyczące 
tego, czy zawsze można się porozumieć, co o tym decyduje i jak efekty 
komunikacji wpływają realnie na życie ludzi.

Komunikacja niejedno ma imię
Zróżnicowanie definicji terminu komunikacja wynika, jak się wydaje, 
z prób nazywania różnych zakresów tego wielobarwnego pojęcia. 
Najogólniej rzecz biorąc, to „wszelka forma wymiany informacji za 
pomocą znaków […], porozumiewanie się ludzi za pomocą znaków 
językowych lub niejęzykowych (gestykulacja, mimika)” [Polański 
(red.) 1999: 306].

Wieloaspektowa definicja, którą przywołuję za Barbarą Sobko-
wiak [1998: 10‒11], nazywa kompleksowo różne odcienie zjawiska 
komunikacji, określając ją jako odpowiedź organizmu na bodziec, 
przekaz informacji, idei, emocji, za pomocą symboli – słów, obra-
zów, znaków graficznych, wzajemną relację nadawcy i odbiorcy (mó-
wionych i pisanych) wiadomości. Komunikacja to także wzajemna 
wymiana myśli lub opinii między uczestnikami sytuacji komunika-
cyjnej, a także sytuacja, jaka w centrum uwagi stawia te zdarzenia, 
w których tzw. źródło wysyła wiadomość do odbiorcy (odbiorców) ze 
świadomą intencją wpływu na jego późniejsze zachowanie. Komuni-
kacja to proces, w trakcie którego jedna osoba sprawia, że jej myśli, 
pragnienia lub wiedza stają się znane i zrozumiałe dla innej osoby.
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Komunikowanie się to zatem całe zespoły czynności, jakie wy-
konują jednostki (ludzie, zespoły, grupy, organizacje społeczne), aby 
tworzyć, modyfikować i przekazywać sobie wzajemnie informacje. 
Nadrzędny cel komunikowania to tworzenie lub zmiana postaw 
i wiedzy, zgodne z przekonaniami komunikujących się podmiotów. 
Komunikacja jest wobec tego procesem symbolicznym (w komuni-
kowaniu znak zastępuje rzecz), procesem społecznym (polega na 
wymianie symboli między ludźmi) i relacją wzajemną (interakcja 
między nadawcą i odbiorcą). Opiera się na indywidualnej interpre-
tacji przekazu, przebiega w określonym kontekście (interpersonalny, 
grupowy), jest działaniem świadomym i celowym, polega na ciągłych 
i przemiennych oddziaływaniach werbalnych i niewerbalnych. 
Wśród najważniejszych funkcji procesu komunikacji wymienia się 
informację, motywację i funkcję emotywną (możliwość wyrażania 
emocji i uczuć). 

W zależności od podmiotów komunikujących się, rodzaju sytuacji 
komunikacyjnej, czy przedmiotu stanowiącego oś sytuacji komuni-
kacyjnej, proces ten może przybierać różne formy – od pragmatycz-
nych do artystycznych. 

Komunikacja między ludźmi
Na polu ogólnie pojmowanej komunikacji pod względem społecz-
nym i psychologicznym dla każdego z nas kluczowe znaczenie ma 
komunikacja międzyludzka (interpersonalna). Może ona mieć wiele 
wymiarów, jednak w niniejszym szkicu nacisk zostanie położony 
na komunikację małych grup osób czy wręcz par ludzi, którzy pozo-
stają w jakiegoś rodzaju bliższych relacjach, np. w związkach part-
nerskich, relacjach rodzinnych bądź przyjacielskich. Komunikacja 
w grupach, organizacjach, retoryka publiczna, komunikacja masowa 
czy międzykulturowa pozostają polem do osobnych rozważań. Za-
strzec należy również, że bierze się tu pod uwagę komunikację realną 
zachodzącą w czasie rzeczywistym między danymi osobami, nie zaś 
prowadzoną za pomocą różnego rodzaju nośników i komunikatorów.
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Komunikację interpersonalną definiuje się jako „przepływ infor-
macji między nadawcą a odbiorcą” [Szewczuk (red.) 1979: 120], a także 
„proces tworzenia unikatowego znaczenia wspólnego dla grupy osób” 
[Griffin 2003: 72]. Najbardziej interesujące mnie uszczegółowienie defi-
nicji komunikacji interpersonalnej przenosi ją z obszaru transferu in-
formacji między ludźmi na poziom kształtowania relacji między nimi. 
Z tego punktu widzenia najważniejszy aspekt definicji komunikacji 
międzyludzkiej stanowi to, iż jest ona „takim typem, jakością lub ro-
dzajem kontaktu, który pojawia się, kiedy osoby mówią lub słuchają 
w sposób maksymalizujący to, co osobiste” [Stewart 2009: 37]. 

Wśród korzyści z tzw. odsłaniania się, odkrywania w kontakcie 
z drugim człowiekiem tego, co w nas osobiste, wymienia się: 

• większą samoświadomość (łatwiej nam poznawać i definiować 
siebie, swoje poglądy i potrzeby, jeśli docelowo pragniemy to zrobić 
w stosunku do innej osoby);

• pogłębianie związków (wzajemna wiedza o sobie zawsze po-
głębia relacje); 

• poprawę komunikacji (otwartość na innych niesie ich otwartość 
w stosunku do nas); 

• mniejsze poczucie winy; 
• lepsze samopoczucie (złe samopoczucie z powodu jakiegoś czy-

nu lub właśnie nie uczynienia czegoś, co chcieliśmy zrobić zmniejsza 
się, gdy ujawniamy to przed kimś – można to nazwać potocznie efek-
tem „wygadania się”); 

• zwiększenie własnej energii (brak wyrażania swoich myśli, po-
trzeb, kłopotów powoduje, że zamykamy się w kręgu swoich myśli, 
co kosztuje nas wiele energii i odwrotnie – jeśli wyrażamy siebie, 
a zwłaszcza gdy wyznamy komuś właściwemu swoje tajemnice, osią-
gamy poczucie zrzucenia ciężaru, zyskujemy energię, spontaniczność 
i radość życia) [McKay i in. 2004: 32‒33].

Choć korzyści z odsłaniania siebie w kontaktach z innymi ludź-
mi bywają znaczne, wielu ludzi odczuwa mniejszy lub większy opór 
przed takim zachowaniem. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, 
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że nie zawsze jest ono społecznie akceptowane (np. nie będziemy 
odbierani pozytywnie przez innych, jeśli będziemy o swoich po-
trzebach mówili wiele lub robili to poza kręgiem osób najbliższych). 
Innym powodem, dla którego odczuwamy opór przed odsłanianiem 
siebie, jest lęk przed odrzuceniem, obmową, karą, a nawet zbyt do-
głębnym poznaniem samego siebie (czasem podświadomie wolimy 
trwać w pozornej nieświadomości, jeśli czujemy, że nazwanie na-
szych prawdziwych odczuć mogłoby całkowicie zmienić nasze życie) 
[McKay i in. 2004: 33‒34].

Jak podkreśla John Stewart, komunikacja to nie coś, co ktoś wy-
konuje lub coś, co jedna osoba może czynić drugiej. To sytuacja, która 
wydarza się między nimi, kontakt, jakiego stają się one udziałem. Poj-
mowanie komunikacji w kategoriach przekazywania swoich myśli lub 
sprawiania, by rozumiano nadawcę, traktowane jest tu jako potocz-
ne. Za istotę komunikacji należy uznać akcję, a właściwie interakcję, 
której warunkiem i wyznacznikiem staje się tzw. sprzężenie zwrotne, 
czyli każda reakcja na powstającą w sytuacji komunikacyjnej akcję. 
To ono, obok ludzkich oczekiwań, postaw, potrzeb i celów, kształtuje 
komunikację międzyludzką. Aby nastąpił akt komunikacji międzyoso-
bowej, jego uczestnicy muszą wykazać się wolą „udostępniania” siebie 
jako osoby, czegoś indywidualnego, cząstki siebie. Muszą też między 
nimi zaistnieć odpowiednie warunki będące dowodem ich zaangażo-
wania w sytuację komunikacyjną:

1. Uczestnicy aktu komunikacji znają kluczowe wyznaczniki 
przebiegu aktu komunikacji międzyludzkiej.

2. Odpowiednio do sytuacji potrafią i chcą widzieć i słuchać się 
wzajemnie.

3. Mają wolę i umiejętność udostępniania innym swoich poglądów.
4. Są zaznajomieni z zasadami funkcjonowania komunikacji 

w różnych typach związków.
5. Potrafią radzić sobie z występującymi między nimi różnicami.
6. Umieją łączyć z wzajemną korzyścią te wszystkie elementy 

[Stewart 2009: 33]. 
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Warunki te dają najlepsze efekty sytuacji komunikacyjnej w po-
łączeniu z zaufaniem i współpracą między jej uczestnikami. Dopóki 
komunikacja odbywa się przy niskim poziomie zaufania i współpra-
cy, uczestnicy sytuacji komunikacyjnej myślą kategoriami „wygram/
przegram”. Gdy poziom tych wartości wzrasta, wprost proporcjo-
nalnie rośnie wizja kompromisu, tuż za którą pojawiają się jeszcze 
wyższe poziomy porozumienia związane z myśleniem kategoriami 
„wygram/wygram” (odnalezienie takiego rozwiązania, które da mak-
symalną satysfakcję obu stronom aktu komunikacji). Ów silny zwią-
zek komunikacji z zaufaniem i współpracą ludzi komunikujących się 
podkreśla Stewart (wykres 1).

Jak zaznacza autor tezy, i tu istnieje pułapka w postaci skiero-
wania się na stronę wzmacniania swojego stanowiska za pomocą 
większej liczby argumentów, elokwencji i nacisku (synergia ne-
gatywna). Tym sposobem w pozornie zaawansowanej komunika-
cji w celu „poszukiwania trzeciego wyjścia” ludzie uczestniczący 

Czy zawsze można się porozumieć? Idea, świadomość i realizacja...

POZIOMY KOMUNIKACJI

WSPÓŁPRACA

ZAUFANIE

wysokie

niskie

niska

z szacunkiem (kompromis)

synergiczna (wygrywa/wygrywa)

wysoka

obronna (wygrywa/przegrywa lub przegrywa/wygrywa)

Wykres 1. Poziomy komunikacji [za: Stewart 2009: 68]
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w akcie komunikacji realizują nadal dychotomiczny schemat „albo/
albo”. Powodzenie komunikacji synergicznej zależy od tego, na ile 
ludzie znajdujący się w sytuacjach komunikacyjnych potrafią doce-
niać różnice (umysłowe, psychologiczne, emocjonalne) między sobą.

Choć wydawałoby się, że posiadamy wszelkie narzędzia, aby ko-
munikacja była satysfakcjonująca i przynosiła porozumienie, nie-
stety często osiągamy je w małym jedynie stopniu, a czasem – zu-
pełnie nie udaje się go uzyskać. Wszystko to przez bariery mogące 
występować w komunikowaniu. Wśród najważniejszych wymienia 
się różnice w kodach językowych nadawcy i odbiorcy, manipulacje, 
czyli celowe wprowadzanie w błąd, konstruowanie niejasnych prze-
kazów, argumentowanie korzystne jedynie dla nadawcy itp., zabu-
rzenia pamięci i brak odwagi uczestnika/uczestników aktu komu-
nikacyjnego, szumy w kanale komunikacyjnym, a więc wszystkie 
czynniki mogące wpływać na utrudnienie komunikacji, zaburzenia 
natury neurologicznej [Gonigroszek 2013a: 121]. Wróćmy jednak na 
chwilę do podstaw.

Odmiany komunikacji interpersonalnej
Wyjściowym podziałem w każdym opracowaniu dotyczącym ko-
munikacji interpersonalnej jest jej klasyfikacja na komunikację 
słowną (werbalną) i niewerbalną. I choć pozornie wydawałoby się, 
że w porozumiewaniu się największą rolę odgrywa to, co precyzyj-
nie nazwane słowami, w najnowszych badaniach nad komunikacją 
międzyludzką podkreśla się nie tylko znaczącą rolę niewerbalnego 
komunikowania się za pośrednictwem mimiki, pantomimiki, gestów, 
milczenia, dotyku czy kontaktu wzrokowego, ale wręcz potrzebę nie-
rozdzielania obu typów komunikacji, ponieważ współistnieją one 
bardzo ściśle i tak naprawdę nie stanowią one struktur izolowanych. 
Co więcej, elementy słowne i niewerbalne komunikacji są od siebie 
bardzo zależne i nawzajem na siebie oddziałują [Stewart 2009: 76]. 
Niemal każde słowo może zmienić swoje znaczenie dla odbiorcy pod 
wpływem zmarszczenia brwi, odpowiedniego dla prawdziwych in-
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tencji nadawcy grymasu twarzy, gestu, tonu, głośności, tempa gło-
su, pauzy, wymownego spojrzenia czy wreszcie zmieniającego wiele 
lub wszystko uśmiechu. Zarówno komunikację werbalną, jak i nie-
werbalną dzieli się na oralną (w werbalnej to słowa mówione, zaś 
w niewerbalnej to ton głosu, krzyk, westchnienia, wysokość głosu) 
i nieoralną (odpowiednio: słowa pisane oraz gesty, wygląd, mimika, 
dotyk, ruchy). 

Komunikacja niewerbalna to nie tylko wymienione właśnie ele-
menty. Choć jej definicja nie jest jeszcze przez naukę w pełni wypra-
cowana, a badania nad nią wciąż się rozwijają, można ją definiować 
krótko, jako „każdą komunikację inną niż słowa”, a także szerzej, 
jako zjawisko, które „dotyczy wszystkich ludzkich zachowań, postaw 
i obiektów, innych niż słowa, które komunikują wiadomości i posia-
dają wspólne społeczne znaczenie” [Morreale i in. 2007: 174‒175]. Choć 
współistnieje ona z komunikacją werbalną, nie jest językiem. Różni 
się od niego m.in. tym, iż jest ciągła (zanim wypowiemy jakieś sło-
wa, nasze zachowanie, postawa już mogą wysyłać jakieś wiadomo-
ści). Wiadomości przekazywane słowami są ograniczone ilościowo 
(nie wypowiemy dwóch i więcej słów naraz), co oznacza, że język jest 
nieciągły, zaś wiadomości niewerbalne są wysyłane przez nas nie tyl-
ko ciągle (nawet, gdy nic nie mówimy), lecz także wieloma kanałami 
naraz, np. poprzez wyraz twarzy, oczu, ruchy ciała, gestykulację, strój. 
Choć komunikacja niewerbalna wydaje się pozornie mało konkretna 
i mniej ważna od słów, badania wskazują, że jest dokładnie odwrotnie, 
bo aż 65 proc. wiadomości podczas rozmowy z użyciem słów przekazu-
jemy, używając sygnałów niewerbalnych [Morreale i in. 2007: 176‒177]. 
Wśród najważniejszych funkcji komunikacji niewerbalnej wymienia 
się zastępowanie słów i powtarzanie, uzupełnianie i akcentowanie 
słów, regulowanie interakcji, zaprzeczanie słowom. 

Interesujące i ważne dla prób zrozumienia zachowań komunika-
cyjnych kobiet i mężczyzn jest to, iż prezentują oni często odmien-
ne zachowania niewerbalne (kobiety są bardziej ukierunkowane 
na podtrzymanie związku – częściej nawiązują i dłużej utrzymują 
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kontakt wzrokowy, uśmiechają się oraz kiwają głową i sygnalizują 
dźwiękami zgodę, podczas gdy mężczyźni są w sygnałach niewer-
balnych bardziej oszczędni i bardziej niż podtrzymaniem kontaktu 
zainteresowani przekazem wiadomości). Wciąż otwarte pozostaje 
pytanie, czy to cechy naturalne (wrodzone), czy może nabyte w wy-
chowaniu [Morreale i in. 2007: 195].

Opis komunikacji werbalnej powinien ściśle wiązać się z opisem 
tego, co jest jej podstawowym tworzywem – z opisem języka. Nie jest 
on jednolitym, jednoznacznym tworem, a „zbiorem kodów, którym 
w sposób bardzo zróżnicowany posługują się zarówno poszczególne 
jednostki, jak i grupy” [Hartley 2006: 159]. Język może być przez nas 
używany zarówno gdy chcemy oznajmić, jak i ukryć, zamaskować 
jakieś osobiste odczucia. Wybieramy właściwą według nas formę, 
aby przekazać zamierzoną treść. Najtrudniej dokonać wtedy dobre-
go wyboru, kiedy mamy poczucie, iż nasze prawdziwe opinie mogą 
w jakiś sposób kogoś urazić, podziałać na kogoś negatywnie. We-
dług niektórych badaczy podczas aktu komunikacji świadomie lub 
nieświadomie stosujemy reguły konstytuujące (stosujemy je przy 
wyborze słów lub znaczeń) oraz reguły normatywne (dzięki nim 
określamy, co powinniśmy powiedzieć w trakcie rozmowy). Jak wia-
domo, każdą myśl, pogląd, możemy wyrazić na wiele sposobów języ-
kowych, tak jak na każdy komunikat możemy odpowiedzieć w różny 
sposób [Morreale i in. 2007: 141]. 

Język jest systemem symboli, które wykorzystujemy do defi-
niowania osób, myśli lub przedmiotów. Symbolicznie określamy 
np. płeć, rodzaje rzeczy, idee, czynności. Związek między słowami 
a przedmiotami, które one nazywają (desygnatami), to relacja między 
elementem oznaczonym i oznaczającym. System symboli w danym 
języku to system takich związków [Morreale i in. 2007: 144‒145]. 

Język ma kluczowe znaczenie w tworzeniu tzw. światów spo-
łecznych. Komunikacja w tym sensie jest sposobem tworzenia się 
społeczności – komunikacja rodzi społeczności, zaś sposoby, w jakie 
ludzie się komunikują, tworzą różne ich rodzaje. Związane jest to 
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z pochodzącą jeszcze z lat 50. tzw. hipotezą Sapira‒Whorfa1, która 
opiera się na teorii determinizmu językowego i głosi, iż język warun-
kuje nasze widzenie świata i myślenie. Język jest „sprawcą, twórcą 
i wytwórcą – tworzy, kształtuje i konstruuje nasze życie społeczne”, 
odgrywając przy tym cztery ważne role: „ukierunkowuje naszą uwa-
gę, tworzy możliwości i ograniczenia, określa tożsamość i ułatwia 
współdziałanie” [Morreale i in. 2007: 149]. 

Fascynujące i jednocześnie stanowiące jedną z najistotniejszych 
barier komunikacyjnych dotyczących języka jako podstawowego na-
rzędzia komunikacji interpersonalnej jest to, iż każdy jego użytkow-
nik na podstawie własnych unikalnych doświadczeń, światopoglądu, 
pochodzenia, tworzy osobiste znaczenia słów, które często różnią się 
od rozumienia ich przez inne osoby, ponieważ „słowa mają wartości 
domyślne” [Griffin 2003: 77]. Jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, 
a zdanie innych oceniamy jako błędne, skłaniamy się ku komunika-
cji etnocentrycznej (uznajemy za poprawne jedynie własne znaczenia 
słów, a inne odrzucamy jako błędne). Osoby uznające liczne, odmien-
ne znaczenia słów komunikują się kosmopolitycznie, a więc prezen-
tują taki poziom komunikacji, który umożliwia wytwarzanie unikal-
nych, wspólnych znaczeń słów. Świadomy akt komunikacji powinien 
służyć jej uczestnikom do wydobywania znaczenia, uwzględniania 
znaczenia słów z cudzej perspektywy i konfrontowania ich z własny-
mi znaczeniami [Morreale i in. 2007: 161‒162]. 

Rozmowa i słuchanie
Z pewnością nadrzędną formą komunikacji z oralnym użyciem języ-
ka i jednocześnie najbardziej oczywistą formą porozumiewania się 
ludzi jest rozmowa. W niniejszych rozważaniach jedynie zasygnali-
zuję kilka kwestii jej dotyczących, bo ona sama z pewnością zasługi-
wałaby na osobne opracowanie. Choć sięgamy po nią nieskończenie 

1  Od nazwisk jej twórców – amerykańskich językoznawców Edwarda Sapira i Ben-
jamina Lee Whorfa.



\ 36 \ Anna Warych-Czajka

często i wydaje się być najbardziej oczywistą formą porozumiewania 
się, nie zawsze przynosi pożądany efekt w postaci uzyskania poro-
zumienia. Przyczyn tego może być wiele – od wspomnianej komu-
nikacji etnocentrycznej oraz różnic w rozumieniu i używaniu języka 
i słów poprzez nieumiejętne posługiwanie się narzędziami komuni-
kacji czy komunikowanie przeżyć w sposób pośredni po nieumiejęt-
ność utrzymania na wodzy emocji i reakcji. Amerykański uczony 
Em Griffin, specjalizujący się w komunikacji osób pozostających 
w różnego rodzaju związkach i posiadający znaczne doświadczenie 
w prowadzeniu mediacji między ludźmi, dostrzega kilka istotnych 
kwestii dotyczących rozmowy i mogących stanowić wskazówkę do 
tego, jak ją doprowadzić do szczęśliwego finału:

1. Doświadczenie „osób-w-rozmowie”2 jest podstawowym proce-
sem społecznym w życiu człowieka.

2. Sposób, w jaki ludzie się komunikują, jest często ważniejszy 
niż treść wypowiedzi.

3. Działania „osób-w-rozmowie” podlegają zwrotnej reprodukcji 
w miarę rozwoju dialogu (Griffin 2003: 87). 

Rozmowę podejmujemy, aby zaspokoić swoje różne potrzeby: od 
ciekawości poprzez zdobycie istotnych dla kogoś informacji, uzyskanie 
czyjejś akceptacji, zapoznanie kogoś z naszymi poglądami, odczucia-
mi, rozładowanie napięcia (tzw. „wyżalenie się” i uwolnienie od niepo-
koju, złości), na wszelkiej współpracy i interakcji między ludźmi skoń-
czywszy. Podstawowym czynnikiem zakłócającym przebieg rozmowy 
może być brak sprecyzowania intencji rozmówców i niepełna świa-
domość tego, co chcą poprzez daną rozmowę osiągnąć. Czasem wiąże 
się to z występowaniem więcej niż jednej intencji lub z ukrywaniem 
intencji prawdziwych [Grzesiuk, Trzebińska 1978: 16‒19]. Rozmowa 

2  „Osoby-w-rozmowie” to termin używany przez Griffina, a wprowadzony przez in-
nych amerykańskich uczonych zajmujących się komunikacją – Barnetta Pearce’a 
i Vernona Cronena, którzy swoimi badaniami dowiedli, że „osoby uczestniczące 
w rozmowie współkonstruują własną rzeczywistość społeczną, a jednocześnie są 
kształtowane przez światy, które tworzą” [Griffin 2003: 87].
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może podlegać także innym zakłóceniom wynikającym z braku kon-
trolowania jej przebiegu (np. zmęczenie jej uczestników, rozproszenie 
innymi sprawami). Metaforyczny obraz rozmowy, jakim posługują się 
niektórzy badacze, porównuje ją do zakładania na zawiasy ciężkich 
drzwi przez dwie osoby. Rezultat zależy od tego, czy koordynowali 
wspólną czynność, czy informowali się wzajemnie o kolejnych jej eta-
pach (metakomunikacja), czy uważnie i świadomie śledzili towarzy-
szące jej okoliczności i przebieg. Kontrolowanie przebiegu rozmowy 
może niwelować lub zmniejszać skutki pojawiających się w jej toku 
zakłóceń [Grzesiuk, Trzebińska 1978: 121‒124]. 

Na rezultat rozmowy, a także – szerzej – na efekty komunikacji 
interpersonalnej w ogóle istotny wpływ ma wzajemne skuteczne 
słuchanie rozmówców. Jest to jednak umiejętność niejednoznacz-
na z naturalnym, fizjologicznym słyszeniem (czyli przyswajaniem 
dźwięku, ale nie zawsze dostrzeganiem informacji czy tym bardziej 
wyciąganiem z niej wniosków), wbrew pozorom nie jest to czynność 
pasywna (wymaga intelektualnego wysiłku koncentracji i umiejęt-
ności zapamiętywania), a nade wszystko wymaga niemal codzien-
nego treningu i doskonalenia. Próba skutecznego słuchania jedynie 
wówczas, gdy dostrzegamy w tym jakąś korzyść, nie zawsze zakoń-
czy się sukcesem [Stewart 2009: 218‒223].

Znaczenie ma znaczenie:  
kognitywne aspekty komunikacji interpersonalnej
Podstawowy element komunikacji – język – ma w znacznym stop-
niu charakter metaforyczny. Stało się to jasne, od kiedy George La-
koff i Mark Johnsonn w latach 80. udowodnili (w swojej słynnej pracy 
pt. Metafory w naszym życiu), że metafory to nie tylko językowe figu-
ry stylistyczne czy retoryczne, a coś o wiele ważniejszego i mającego 
wpływ nie tylko na to, jak się wypowiadamy, ale też jak postrzega-
my, kategoryzujemy i konceptualizujemy świat. Konceptualizacja  
to proces budowania znaczenia, konstruowania świata, interpretacji, to 
także sposób rozumienia jakiegoś aspektu świata [Kominek 2015: 68]. 
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Centralne miejsce w tym procesie zajmuje metafora (od gr. metaphora 
‘przeniesienie’), co potwierdzają badania wielu uczonych [m.in. Krze-
szowski 2010: 8‒9; Lakoff, Johnson 2010; Kominek 2015: 75, 82‒83]. Wyj-
ściowa rola metafory dla procesów konceptualizacyjnych wiąże się 
nie tylko z jej językowym charakterem. W języku obecna jest dlatego, 
iż wcześniej powstaje ona w ciele człowieka (w jego mózgu), a więc 
metafory językowe nadają kształt pojęciom metaforycznym obecnym 
już w ludzkim mózgu i systemie poznawczym [Kövesces 2011: 185]. 
„Ojcowie” tezy o prymarności metafory w codziennym życiu i rozu-
mowaniu ludzi, Lakoff i Johnson, dowiedli, iż „kategorie naszego po-
wszechnego myślenia są w większości metaforyczne, a rozumowanie 
opiera się na metaforycznych implikacjach i wnioskach, codzienny 
racjonalizm wymaga więc wyobraźni” [Lakoff, Johnson 2010: 251]. 

Metafora zatem zestawia i łączy „rozum i wyobraźnię, i w związ-
ku z tym nie jest ona jedynie sprawą języka, lecz przede wszystkim 
sprawą naszego myślenia i poznania” [Krzeszowski 2010: 9].

Znaczną metaforyczność języka3 dostrzegamy dziś i interpretu-
jemy dzięki ogólnej myśli kognitywnej4 i wyrosłym na jej gruncie 
badaniom. To językoznawcy kognitywni, już począwszy od lat 80.5 
w Ameryce, a od lat 90. także w Polsce, stawiają sobie za zadanie 
wypracowywanie syntez rezultatów osiągniętych podczas badań nad 

3  Do zagadnienia metaforyczności komunikacji międzyludzkiej odwołuje się szerzej m.in. 
Dorota Gonigroszek [2013b], nazywając metafory pojęciowe „narzędziami myśli”.

4  Słowo „kognitywny” to tłumaczenie angielskiego przymiotnika cognitive, który wy-
wodzi się od słów łacińskich cognitus i cognito pochodzących od czasownika co- (cum) 
‘razem, w pełni’ i gnoscere ‘znać, wiedzieć’. Przymiotnik „kognitywny” odnosi się więc 
do „wiedzy o tym obszarze rzeczywistości, który dotyczy percepcji i poznania wraz z od-
powiednimi procesami umysłowymi uwzględniającymi pamięć, ocenę, rozumowanie, 
a nawet sferę uczuć i woli. Przymiotnik ten używany jest w odniesieniu do wszelkich 
gałęzi nauki mających związek w tymi procesami, a więc: psychologii, filozofii, antropo-
logii, językoznawstwa, neurologii itd. W ten sposób językoznawstwo kognitywne sytu-
uje się obok innych szczegółowych dyscyplin w zakresie nowo wyodrębnionej w nauce 
dziedziny, tzw. cognitive science, czyli nauk kognitywnych” [Kominek 2015: 24].

5  Za prekursorów kognitywizmu uznaje się amerykańskich uczonych Ronalda Lan-
gackera i Marka Johnsonna, którzy działali na tym polu już w latach 70. 
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umysłem, językiem i kulturą [Kövesces 2011: 19]. Z tytułowej triady 
Kövescesa (Język, umysł, kultura) kluczowe dla metodologii kognity-
wistycznej stają się język i umysł. Tego, co łączy badanie nad owymi 
obszarami, należy szukać w procesie odnajdywania znaczenia, które 
w każdym z tych obszarów wymaga stawiania konkretnych pytań. 
Te wyjściowe dla językoznawstwa kognitywnego kwestie dotyczą – 
szeroko rzecz ujmując ‒ umysłu człowieka i jego relacji z ciałem, rze-
czywistością, językiem, prawdą, poznaniem i znaczeniem.

W kognitywnym spojrzeniu na język, jakim każdy jego użytkow-
nik się posługuje, decydującą rolę odgrywa znaczenie. Kognitywiści 
pytają zatem, czym ono jest i czy wolno utożsamiać je z pojęciami, 
jakie składają się na mechanizm pojęciowy człowieka. Z tego punk-
tu widzenia istotne wydaje się przede wszystkim pytanie o to, jak 
tworzy się znaczenie danej formy lub znaku, a więc jak język zyskuje 
znaczenie. Wiążą się z tym również pytania o to, czym jest praw-
da (czy można przyjmować, że jej mianem określa się bezpośredni 
związek między zdaniem a sytuacją, jaką ono opisuje w świecie ze-
wnętrznym?), oraz pytanie kluczowe: czy język wyraża myśli, czy też 
je kształtuje [Kövesces 2011: 24]. 

Strukturalizacja świata jest uzależniona od ludzi jako jego obser-
watorów. W procesie tym, jak już wspomniałam, znaczną rolę odgry-
wa system językowy (jako podsystem kultury), który może kształ-
tować sposób myślenia i tym samym komunikowania [za: Kövesces 
2011: 24‒29]. Proces powstawania znaczenia to konstruowanie rze-
czywistości społecznej, a język jest jego źródłem [Griffin 2003: 76‒79].

Jakość komunikacji a jakość życia
Jak dowodzą badania naukowe, istnieje ścisły związek między jako-
ścią komunikacji między ludźmi a jakością ich życia. Człowiek jest 
istotą społeczną, a człowieczeństwo czerpie podstawowe znaczenie 
ze związków interpersonalnych i komunikacji. Dialog jest tym, co 
kształtuje człowieczeństwo oraz tworzy wspólnotę, ale komunikacja 
jest czymś więcej, niż drogą przekazywania idei, przekonywania, 
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perswazji, organizowania rozrywki i zabawy. John Stewart dostrzega 
w niej proces określający to, kim jesteśmy [Stewart 2009: 28]. Nasz 
ludzki potencjał rozwija się nie wtedy, kiedy doświadczamy komuni-
kowania się obiektywnego, bezosobowego i zdystansowanego. Dzieje 
się to w znacznym stopniu dopiero wówczas, gdy komunikowanie 
opiera się na bliskości, podtrzymaniu kontaktu i wzajemnej reakcji. 
Jakość komunikacji współdecyduje o fizjologicznej jakości naszego 
życia: gdy rozmawiamy, komunikujemy się z otoczeniem, ciśnienie 
tętnicze krwi rośnie, zaś gdy milczymy, słuchamy, spada poniżej 
poziomu przeciętnego. Pozostawanie w relacjach interpersonalnych 
i komunikowanie się z innymi ludźmi sprawia, że funkcjonujemy 
lepiej i żyjemy dynamicznie, podczas gdy samotność i brak komu-
nikacji powodują naszą życiową bierność i wycofanie. Istota ludzka 
rodzi się w kontaktach międzyludzkich [Stewart 2009: 31], a relacja 
interpersonalna, kształtowana w znacznym stopniu przez komuni-
kację, staje się kolebką właściwego życia [Griffin 2003: 230].

Wnioski płynące z analizy badań własnych
Przeprowadzone na potrzeby niniejszego szkicu dobrowolne i anoni-
mowe badanie ankietowe (formularz zamieszczam na końcu artykułu) 
miało na celu przede wszystkim zrekonstruowanie świadomości ko-
munikacyjnej respondentów. Zamieściłam w nim pytanie o to, czym 
są dla respondentów: komunikowanie się, rozmowa i przekaz niewer-
balny oraz co według nich je wyraża. Pytanie drugie miało wykazać, 
jaki rodzaj komunikacji (werbalną, niewerbalną, połączenie obydwu 
rodzajów) preferują ankietowani. W ostatnim punkcie pytałam o to, co 
według nich jest warunkiem skutecznego porozumiewania się i komu-
nikacji interpersonalnej. Respondenci to osoby dorosłe, z którymi mam 
do czynienia na co dzień – moja rodzina, znajomi, współpracownicy – 
kobiety i mężczyźni w wieku od 25 do 61 lat.

Jak wykazały informacje uzyskane od respondentów, pojęcie ko-
munikacji jest rozumiane w większości przypadków zgodnie z jego 
definicją. Komunikację postrzega się więc głównie jako rozmowę 
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i przekaz informacji. W świetle przywołanej wcześniej wiedzy teo-
retycznej w odpowiedziach ankietowanych zabrakło jednak elemen-
tów dotyczących słuchania rozmówcy, spoglądania na przedmiot ko-
munikacji i na rozmówcę z poziomu empatii. Takie podejście może 
utrudniać komunikację i uniemożliwiać jej pozytywny finał.

Porozumiewanie się respondenci postrzegają na ogół jako wy-
mianę myśli, poglądów, jako rozmowę lub komunikację. Pojawiają 
się tu określenia świadczące o pożądanym finale takiego procesu 
(np. osiągnięcie kompromisu dzięki zaangażowaniu obu stron). 

Rozmowa to przykład precyzyjnego komunikowania się za po-
średnictwem słów, co zauważyli respondenci. To dla nich słowna 
wymiana lub wyrażanie myśli, przekazanie drugiej stronie myśli, 
poglądów, uczuć i potrzeb. Może równie dobrze zakończyć się zgodą 
i gniewem. Nikt z ankietowanych ponownie nie podkreślił w roz-
mowie wagi umiejętnego słuchania drugiej strony i podejścia em-
patycznego, które przecież wydaje się kluczowe w każdej rozmowie.

Co do rozumienia i stosowania komunikacji niewerbalnej re-
spondenci odpowiadali poprawnie i bardzo podobnie: ten rodzaj 
komunikacji stosują głównie dla wzmocnienia przekazu słownego. 
Taki mieszany przekaz uznali w zdecydowanej większości za dający 
najlepsze efekty w porozumiewaniu się.

Respondenci najobszerniej opisywali w ankietach warunki ko-
nieczne do skutecznego porozumiewania się. Pojawiły się tu elementy 
psychologiczne, których brakowało przy opisywaniu zjawiska komu-
nikacji i jej elementów wcześniej, np. chęć zrozumienia nadawcy przez 
odbiorcę, szczerość, otwartość na drugą osobę, zrozumienie pytań do-
tyczących przedmiotu sytuacji komunikacyjnej, umiejętność wysłu-
chania drugiej osoby i uzyskania kompromisu, wzajemny szacunek, 
komunikat zwrotny, zadawanie pytań i zrozumienie poglądów drugiej 
osoby, rozmowa słowna wspomagana przekazem niewerbalnym, uży-
wanie tego samego języka, wola obojga uczestników aktu, aby dojść do 
porozumienia, empatia, pozytywne emocje towarzyszące komunikacji, 
brak oceniania rozmówcy, pozytywne nastawienie do niego. 
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Wnioski ogólne
Powyższe rozważania pozwalają wyciągnąć pewne wnioski, które 
można sformułować w następujących punktach:

1. Jakość naszej komunikacji ma wpływ na jakość naszego życia. 
Ludzki potencjał rozwija się nie wtedy, kiedy doświadczamy komu-
nikowania się obiektywnego, bezosobowego i zdystansowanego, ale 
dopiero wówczas, gdy komunikowanie opiera się na bliskości, pod-
trzymaniu kontaktu i wzajemnej reakcji. Jakość komunikacji współ-
decyduje o fizjologicznej jakości naszego życia.

2. Pytanie o to, czy zawsze można się porozumieć, brzmi reto-
rycznie, ale odpowiedź wydaje się właściwie dość prosta: porozumieć 
się można zawsze, ale pod warunkiem, iż uczestnicy sytuacji komu-
nikacyjnej wykazują wolę porozumienia, znalezienia konsensusu, 
czasem kompromisu. Wszelkie narzędzia komunikacyjne stają się 
wtedy bogatym wachlarzem możliwości, po które można dowolnie 
sięgać w zależności od aktualnej potrzeby i dynamizmu sytuacji, aż 
do skutku, czyli osiągnięcia satysfakcjonującego obie strony porozu-
mienia (typ sytuacji „wygrana/wygrana”).

3. Warto podążać w stronę pozytywnej synergii: im większe za-
ufanie i współpraca między uczestnikami sytuacji komunikacyjnej, 
tym lepszy jej finał w postaci nie tylko komunikacji obronnej typu 
„wygrywam/przegrywam”, ale komunikacji z szacunkiem (kompromi-
su), a nawet synergicznej (aż do poczucia wygranej po obu stronach). 

4. Sposób, w jaki ludzie się komunikują, jest często ważniejszy 
niż treść wypowiedzi.

5. Nasza komunikacja interpersonalna powinna zmierzać w stro-
nę kosmopolityczną, uwzględniającą odmienne niż nasze własne 
znaczenia słów, jakimi się posługujemy. Mają prawo je mieć zarów-
no nasi rozmówcy, jak i my sami, a proces komunikacji powinien 
posłużyć nam w skonfrontowaniu ich i wypracowaniu wspólnego 
porozumienia i języka w danym zagadnieniu.

6. Jak już wspomniano, porozumieć się można zawsze, jeżeli tyl-
ko rozmówcy mają wolę osiągnięcia porozumienia. Tym większa jest 
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szansa jego osiągnięcia, im większa świadomość uczestników aktu 
komunikacji reguł nią rządzących i czynników w niej pomocnych. 
Wola osiągnięcia porozumienia nie musi wynikać ze znajomości 
teoretycznych procesu komunikacji, ale pojawia się w sposób na-
turalny i tak też się objawia pod warunkiem, że jednostki komuni-
kujące się przejawiają społeczną potrzebę pozostawania w relacjach 
z innymi (komunikacja kosmopolityczna) i wykonują działania do 
tego zmierzające.

7. Skuteczna komunikacja to nie tylko zastosowanie teoretycz-
nych zasad komunikacyjnych. Kluczową rolę odgrywają tu czynniki 
psychologiczne i wola ludzi komunikujących się, ich determinacja 
i pragnienie porozumienia objawiające się w szczerości, otwartości, 
uważnym słuchaniu rozmówcy, empatii i pozytywnym nastawieniu 
do rozmówcy. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest przyjrzenie się raz jeszcze temu, czym jest dla ludzi 
komunikacja, czego się po niej spodziewamy, które jej narzędzia są dla 
nas najważniejsze oraz jakie dostrzegamy na jej polu szanse i bariery.  
Artykuł odwołuje się do wybranych prac, jakie powstały na temat komu-
nikacji interpersonalnej. Jest to bezcenne dla rozważań nad komunikacją 
interpersonalną, jej rodzajami i formami, znaczeniem i metaforycznością 
ludzkich systemów językowych w świetle myśli kognitywnej, a także nad 
tym, jak jakość komunikacji wpływa realnie na nasze życie. Dane ilustru-
jące rozumienie i zastosowanie procesu komunikacji międzyludzkiej po-
chodzą z autorskich badań ankietowych.

Słowa kluczowe: komunikacja interpersonalna, porozumiewanie się, 
bariery komunikacyjne, znaczenie, rozmowa

Is it always possible to comprehend each other? 
Chances and language obstacles (and not only) 
in interpersonal communication in cognitive aspect

Summary

The aim of the article is the spotlight on interpersonal communication; 
how people understand it, what are their expectations towards commu-
nication, which tools of interpersonal communication are the most im-
portant and what chances and barriers we perceive. The article refers to 
selected academic works relating to interpersonal communication. It’s pri-
celess for the contemplation of: interpersonal communication, the types 
and forms of interpersonal communication, the meaning and metaphor 
of human language systems in the light of cognitivity, as well as on the 
issue how communication influences our lives. The data illustrating the 
understanding and usage of human intercommunication process origin 
from author’s research polls.

Keywords: interpersonal communication, communication, 
communication barriers, meanings, conversation
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ANKIETA*
* Ankieta jest dobrowolna i anonimowa (proszę nie podpisywać 
jej imieniem i nazwiskiem, proszę podać tylko wiek i płeć). Doty-
czy sposobów pojmowania i stosowania procesów komunikacji 
międzyludzkiej przez Respondentów. Wyniki badań wykorzysta-
ne zostaną jedynie do celów naukowych i pomogą zanalizować 
podobieństwa i różnice w rozumieniu i stosowaniu przez ludzi 
procesów komunikacji międzyludzkiej.

Wiek Respondenta: ……..lat
 Kobieta 
 Mężczyzna 

1.  Proszę opisać krótko własnymi słowami (najlepiej od 1 do 5 słów):
 Ҍ czym jest dla Ciebie dane pojęcie lub zjawisko (kolumna 1);
 Ҍ co je wyraża, co jest jego treścią (kolumna 2):

Czym jest? Co ją/je wyraża, 
jest jego treścią? 

komunikowanie się 
(w sensie międzyludzkim)

porozumiewanie się

rozmowa

przekaz niewerbalny,  
bez użycia słów
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2.  Jaki rodzaj komunikowania się daje według Ciebie najlepsze 
efekty w porozumiewaniu się ludzi? (proszę wybrać odpo-
wiedź biorąc w kółko literę a, b lub c)
a) komunikacja werbalna (z użyciem słów),
b) komunikacja niewerbalna (bez użycia słów, poprzez za-

chowanie czyli za pośrednictwem gestów, mimiki [wyraz 
twarzy], pantomimiki [„mowa ciała”]),

c) połączenie obydwu wymienionych rodzajów z przewagą 
elementów:

 Ҍ werbalnych
 Ҍ niewerbalnych (niepotrzebne skreślić)?

3.  Napisz krótko, co jest według Ciebie warunkiem skutecznego 
porozumienia się i komunikacji interpersonalnej?
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1
W dzisiejszym świecie jesteśmy zalewani informacjami płynącymi 
z rozmaitych mediów, które stopniowo i niezauważalnie wpływają na 
nasz odbiór świata i kształtują nasze opinie. Warto więc zastanowić się 
nad słowami Marshalla McLuhana, który już w latach 60. stwierdził, że 
media, podobnie jak technologie i przedmioty, stanowią „przedłużenia 
człowieka” i są w stanie modyfikować jego sposób postrzegania świata 
i jego samego jako istotę [McLuhan 2001: 212]2. Co więcej, McLuhan 
sugerował, że środek przekazu już sam w sobie stanowi przekaz, dlatego 
warto wrócić do lektury jego dzieł o roli mediów. Dzięki temu odbiorca 
będzie w stanie lepiej uświadamiać sobie wpływ otaczających go me-
diów jako narzędzi opiniotwórczych, gdyż zdają się one mieć tę moc 
szczególnie wówczas, gdy pozostaje ona w ukryciu [McLuhan 2001]3.

1  Niniejszy artykuł stanowi jedynie krótkie, ogólne wprowadzenie do wybranych 
aspektów teorii McLuhana. Jest to także przyczynek do opracowywanej przeze 
mnie dysertacji doktorskiej, w której teoria McLuhana jest używana jako jedno 
z narzędzi analizy sposobu, w jaki codzienna prasa brytyjska i amerykańska selek-
cjonuje i przetwarza treści (na przykładzie poezji Wisławy Szymborskiej). Artykuł 
ten ma zatem na celu głównie wstępny zarys możliwych kierunków analizy.

2  McLuhan określa „środkiem przekazu” nie tylko media takie jak telewizja, radio 
czy prasa, lecz także inne otaczające nas przedmioty, podkreślając, że treścią każ-
dego środka przekazu jest inny środek przekazu [McLuhan 2001: 40‒41]. Ponieważ 
jednak moje badania koncentrują się głównie na roli prasy jako środka przekazu, 
w niniejszych rozważaniach skupię się głównie właśnie na roli słowa pisanego 
i prasy jako jednego z głównych „przedłużeń człowieka”.

3  Metafora ukrytego oddziaływania mediów została bardzo celnie przedstawiona 
w tytule jednej z książek McLuhana: The Medium is the Massage, co oznacza, że me-
dium (a więc środek przekazu) jest dla odbiorcy „masażem” zarówno mentalnym, 
jak i emocjonalnym [McLuhan i in. 2001]. 
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Pismo jako środek przekazu
Ponieważ myśl McLuhana posiada niezwykle obszerną bibliotekę 
komentarzy, w niniejszym tekście jedynie ogólnie omówię spojrze-
nie kanadyjskiego myśliciela na media jako narzędzie opiniotwór-
cze. Jeśli przyjrzymy się bliżej ewolucji informacji i sposobom jej 
rozprzestrzeniania, okaże się, że można wyróżnić kilka kluczowych 
etapów tego zjawiska. W fazie pierwszej, związanej z historią wcze-
snych społeczeństw plemiennych, a zatem na długo przed rozwojem 
cywilizacji w obecnym jej kształcie, informacja była przekazywana 
głównie za pomocą opowieści i form niewerbalnych. Dopiero kie-
dy wynaleziono pismo, sposób i forma przekazywania informacji 
zaczęły ulegać ewolucji. Wspominał o tym już Sokrates, przewidu-
jąc, że pismo nie tylko osłabi ludzką pamięć, lecz także spowoduje 
spłaszczenie doświadczeń do wymiaru stricte linearnego, tworząc 
pole nieporozumień i nadużyć [Plato 2012: 262]. Słusznie przewidy-
wał on bowiem, że wynalezienie pisma doprowadzi do stopniowego 
odejścia od tradycyjnych wówczas form oralnego przekazu infor-
macji na rzecz form pisanych, równoczesnego z osłabieniem kanału 
słuchu i funkcji pamięci. Co więcej, sugerował on, że w rezultacie tej 
zmiany ludzkość zaprzestanie poszukiwania prawdziwej mądrości na 
rzecz ślepego przyswajania danych w oparciu o kanał wzroku, który 
w związku z linearnym i wizualnym odczytem informacji pisanych 
miał się stać wiodącym zmysłem odpowiedzialnym za recepcję infor-
macji i jej późniejsze przetwarzanie [Platon 2000: 33]4. 

Sokrates dostrzegał także potencjalną dysproporcję interpreta-
cyjną wynikającą z różnicy w zapisie i późniejszym odbiorze danej 
informacji. Przewidział on bowiem coś, co – choć nadal wymaga 
badań – zdaje się mieć odzwierciedlenie we współczesnym świecie, 
a mianowicie fakt, że przejście od oralnego, całkowicie zależnego od 
naszych funkcji mentalnych, sposobu rejestrowania i odtwarzania 

4  Zobacz: dialog Sokratesa z Fajdrosem, szczególnie w części dotyczącej sugerowanej 
przez Sokratesa przewagi mowy nad pismem i zagrożeń płynących według Sokra-
tesa z upowszechnienia tego ostatniego.
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informacji do ich alfabetycznego zapisu może w perspektywie czasu 
prowadzić nie tylko do osłabienia zmysłu pamięci, lecz także kre-
atywności czy naszego potencjału jako jednostki. W Dialogach Pla-
tona czytamy o wynalezieniu pisma:

Ten wynalazek niepamięć w duszach ludzkich posieje, bo człowiek, 

który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć; zaufa pismu i bę-

dzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego 

istocie, a nie z własnego wnętrza, z siebie samego. Więc to nie jest 

lekarstwo na pamięć, tylko środek na przypominanie sobie. Uczniom 

swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiądą 

bowiem wielkie oczytanie bez nauki i będzie się im zdawało, że wie-

le umieją, a po większej części nie będą umieli nic i tylko obcować 

z nimi będzie trudno; to będą mędrcy z pozoru, a nie ludzie mądrzy 

naprawdę [2000: 32].

Argumenty te zdają się być tym bardziej aktualne, że ponad 2000 
lat później również McLuhan dostrzegł podobne zagrożenia zwią-
zane nie tylko z ukształtowaniem się człowieka typograficznego, 
lecz także z innymi środkami przekazu. Podkreślał on bowiem, że 
środki te są ważniejsze od treści, którą przekazują, ponieważ prze-
kształcają i restrukturyzują wzorce współzależności społecznych 
oraz każdy aspekt naszego życia osobistego [McLuhan i in. 2001: 8]. 
Współczesnym przykładem takiego rozległego wpływu mediów na 
sposób funkcjonowania jednostki może być chociażby prasa codzien-
na, której oddziaływanie bywa tak wielkie, że sporo osób przyjmuje 
informacje w niej publikowane niemal za pewnik bez uprzedniego 
sprawdzenia, kto, na jakiej podstawie oraz w jakim celu informacje 
te selekcjonuje i opracowuje. 

Współczesny człowiek i Galaktyka Gutenberga 
McLuhan w książce The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man [1962] (w polskim przekładzie: Galaktyka Gutenberga) dokładnie 



/ 51 /Marshall McLuhan i media jako przedłużenia człowieka...

omówił ewolucję człowieka w kontekście tych zmian i piśmiennictwa 
oraz wskazał na całkowitą transformację współczesnego człowieka, 
jaka według niego nastała wraz z erą tytułowej galaktyki. Epoka ta 
rozpoczęła się wraz z powstaniem alfabetu i osiągała coraz to wyż-
sze etapy ewolucyjne po wynalezieniu maszyny drukarskiej oraz ko-
lejnych narzędzi technologicznych umożliwiających jeszcze szybsze 
rozprzestrzenianie się informacji na skalę masową [McLuhan 1962]. 
Co istotne, to właśnie głównie w kontekście druku masowego, a więc 
także prasy, oraz raczkujących dopiero w jego epoce mediów elek-
tronicznych McLuhan ostrzegał przed wpływem wtórnego (a więc 
przetworzonego już przez środki przekazu) środowiska, które określił 
tytułową galaktyką. 

Sugerował on, że rozmaite, technologiczne media stanowią środki 
przekazu o przepotężnej sile oddziaływania zarówno na ludzką psy-
chikę, jak i na naszą osobowość czy tożsamość, ponieważ ich siła jest 
tak głęboko ukryta, że niemal nie sposób się jej oprzeć [Loska 2001: 51]. 
McLuhan dowodził, że w następstwie upowszechnienia dostępu do 
alfabetu oraz „stworzenia” człowieka piśmiennego na skalę masową 
doszło do mentalnej segmentacji ról, działań i funkcji, co spowodowa-
ło, że prymarnym narzędziem stała się dla człowieka piśmiennego nie 
tyle aktywna analiza przyswajanych treści w celu dostrzeżenia ich 
pełnego, autentycznego obrazu, co raczej bierna obserwacja przepro-
wadzana za pomocą zmysłu wzroku podążającego za treścią danego 
medium [McLuhan 1962: 155]. Podejście to jest tym bardziej interesują-
ce, że w epoce wszechobecnych treści medialnych i wizualnych może 
rzucać więcej światła na kwestię potencjalnie biernego przyswajania 
treści, zarówno tych obecnych w publikacjach prasowych, jak i ukry-
tych w tysiącach medialnych przekazów i środkach przekazu jako 
takich. Ma to niejednokrotnie miejsce także w przypadku słowa dru-
kowanego czy Internetu, których upowszechnienie nie tylko spowo-
dowało masowy i błyskawiczny dostęp do informacji, lecz także – jak 
się wydaje – zwiększyło ryzyko bezrefleksyjnego przyswajania treści 
pochodzących z rozmaitych środków przekazu.
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Bardzo trafnie odniósł się do tego aspektu funkcjonowania środ-
ków przekazu McLuhan w nawiązaniu do myśli Arnolda Toynbeego 
i jego teorii „eteryzacji”, a więc „usypiania, znieczulania” społecznego 
[McLuhan 2004: 50‒51]. Sugerował on bowiem, że Toynbee, choć nie 
zdawał sobie sprawy z roli mediów w kształtowaniu historii, to jed-
nak był bliski prawdzie w odniesieniu do transformującego wpływu 
technologii. Zdaniem McLuhana Toynbee nie dostrzegał jednak funk-
cji mediów jako „przedłużeń człowieka”, które często w niewidoczny 
sposób manipulują naszym osądem [McLuhan 2004: 50‒51]5. Mówiąc 
dokładniej, to, co według McLuhana przyjmujemy za nasz własny 
„punkt widzenia”, jest po prostu „wynikiem typograficznego zaklę-
cia. Człowiek żyjący w piśmiennym i homogenicznym społeczeństwie 
przestaje bowiem być wrażliwy na różnorodne i pozbawione ciągłości 
życie form” [McLuhan 2004: 50]. Co za tym idzie, człowiek taki często 
złudnie przyjmuje, że to, co przetwarza, podlegając wpływom otacza-
jących go środków przekazu, jest jego własnym „punktem widzenia”, 
podczas gdy w ocenie kanadyjskiego myśliciela bliższe prawdzie by-
łoby w tym kontekście rozważenie myśli Williama Blake’a, według 
której „stajemy się tym, na co patrzymy” [McLuhan 2004: 51].

Przykładem potwierdzającym tę tezę może być sposób, w jaki 
prasa anglosaska kreuje i przetwarza treści pochodzące z innych 
obszarów kulturowych. W mojej ocenie dobór tych treści oraz spo-
sób ich prezentacji pośrednio choćby wpływają na światopogląd od-
biorców tej prasy, gdyż powszechne uznanie, jakim cieszy się prasa 
opiniotwórcza, już samo w sobie może bardzo silnie oddziaływać na 
jej czytelnika i usypiać jego zdolność do samodzielnej weryfikacji 
prezentowanych w niej treści. Co więcej, sądzę, że autorzy publi-
kowanych w prasie anglosaskiej tekstów mogą nie być świadomi 

5  Teoria „eteryzacji” Toynbeego odnosiła się do transformującego wpływu społecz-
nych narzędzi i mediów, który w ocenie tego brytyjskiego historyka miał polegać 
na upraszczaniu i zwiększaniu skuteczności poszczególnych struktur i techniki. 
Według McLuhana teoria ta nie brała jednak pod uwagę skutków wpływu jaki te 
media miały na nasze życie zmysłowe [zob. McLuhan 2004: 50].
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oddziałujących na nich samych mediów i filtrów kulturowych. Ana-
lizując bowiem sposób, w jaki prasa anglosaska selekcjonuje i prezen-
tuje treści na temat Wisławy Szymborskiej, zauważyłam, że zainte-
resowanie nią rozpoczęło się w prasie amerykańskiej de facto dopiero 
po otrzymaniu przez polską poetkę Nagrody Nobla6. Ponadto sposób 
prezentowania jej sylwetki i twórczości w znacznej mierze odzwier-
ciedlał amerykańskie wartości, co może rzucać więcej światła na po-
wody zainteresowania jej osobą i twórczością. Mówiąc dokładniej, 
aspekty takie jak nieprzywiązywanie zbytniej wagi do przeszłości, 
ciężka praca czy nastawienie na osiągnięcia należą do głównych war-
tości w amerykańskim kręgu kulturowym [Althen 2003: 18–27]. 

W świetle teorii McLuhana interesujący wydaje się więc fakt, 
że opracowując treści na temat Szymborskiej, prasa amerykańska 
prezentowała polską poetkę właśnie jako wielokrotnie nagradzaną, 
inteligentną i pracowitą osobę, która wieloletnią pracą i unikatowym 
spojrzeniem na otaczający ją świat uzyskała międzynarodowe uzna-
nie7. Równocześnie akcentowano jej indywidualizm i fakt odbywa-
nia przez nią studiów na prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim 
(pomijając jednak informacje o tym, że studiów tych nie ukończyła). 
Co równie istotne, bardzo łagodnie i jedynie skrótowo odnoszono 
się do kwestii jej „romansu z komunizmem” na wczesnym etapie 
jej twórczości. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, że prasa w Polsce, w zależności od prezentowanej opcji poli-
tycznej, niejednokrotnie o wiele mocniej krytykowała poetkę za tę 
część jej działalności artystycznej, co może być kolejnym potwier-
dzeniem tezy McLuhana o oddziaływaniu rozmaitych mediów na 
nasz sposób postrzegania otaczającego świata. Można powiedzieć, 

6  Dotychczas udało mi się przeanalizować głównie publikacje pojawiające się w co-
dziennej prasie amerykańskiej, dlatego to właśnie na ich bazie zdecydowałam się 
ilustrować przykłady oddziaływania mediów na odbiorcę.

7  W prasie amerykańskiej ukazało się co najmniej kilkadziesiąt obszerniejszych pu-
blikacji na temat Szymborskiej, które prezentowały ją w ten właśnie sposób. Dla 
przykładu można sięgnąć do archiwów dziennika „The New York Times” dostęp-
nych online [por. Perlez 2016].
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że dziennikarze polscy, jako wywodzący się z innego kręgu kulturo-
wego i – co za tym idzie – podlegający także innym filtrom kulturo-
wym, nieco inaczej akcentowali twórczość i osobę polskiej noblistki, 
a zwłaszcza wątek niechlubnych początków jej twórczości. 

Media zimne i gorące
Warto także zauważyć, że w koncepcji mediów jako przedłużenia 
człowieka McLuhan rozróżniał tzw. „media zimne” oraz „media go-
rące”, których zdefiniowanie może rzucić więcej światła na funkcje 
prasy jako medium opiniotwórczego. Według kanadyjskiego myśli-
ciela tym, co rozróżnia te dwie kategorie środków przekazu, jest sto-
pień, w jakim angażują one zmysły odbiorcy w proces odczytywania 
znaczenia treści.

Media zimne, takie jak telefon czy telewizja, to te, które wymaga-
ją zaangażowania większej liczby zmysłów. Co istotne jednak, są to 
media, które „dostarczają informacji nieprecyzyjnych, niekomplet-
nych i powierzchownych. Wymagają więc od odbiorcy zaangażo-
wania, uzupełnienia treści, pobudzają jego wyobraźnię”, zachęcając 
go tym samym do bardziej aktywnego odbioru treści [Pisarek (red.) 
2013: 117]. Ponieważ jednak media zimne nie wchodzą w zakres ana-
lizowanych przeze mnie treści, pominę ich dalszy opis. 

Media gorące natomiast to te, które – choć angażują tylko jeden 
zmysł – robią to bardzo intensywnie, gdyż odbiorca generowanego 
przez nie przekazu musi wykazać się skupieniem, aby nie umknę-
ły mu jakieś informacje. Są to według McLuhana takie media, jak 
słowo mówione, pismo, druk czy radio, które charakteryzuje „ostra 
percepcja przekazu, nasycona szczegółową i wyrazistą informacją, 
niewymagającą od odbiorcy zaangażowanego uczestnictwa” [Pisa-
rek (red.) 2013: 117]. Innymi słowy, czytając prasę, często tak bardzo 
skupiamy się na samej treści, że istnieje ryzyko, iż przeoczymy to, 
co jest jeszcze istotniejsze, czyli kto i dlaczego w taki sposób daną 
treść przedstawia oraz jak to na nas oraz na naszą osobowość czy 
tożsamość oddziałuje.
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Bardzo dobrze widać to na przykładzie ogromnego sukcesu  
tzw. penny press, a obecnie jej odpowiednika, czyli prasy brukowej (ta-
bloidalnej). Dzięki skupieniu na kontrowersjach, skandalach i innych 
budzących głębokie emocje treściach tak bardzo angażuje ona od-
biorcę, że niejednokrotnie nie poddaje on rozpowszechnianych przez 
dane medium informacji głębszej, „chłodnej” analizie. Podobnie ma 
się rzecz z innymi formami słowa drukowanego i tzw. prasą wielko-
formatową, skierowaną do bardziej wykształconego odbiorcy. Jest tak 
dlatego, że choć odbiorca tego typu środków przekazu może nieco 
bardziej analitycznie podchodzić do treści w nich zawartych, to wciąż 
„niemal zupełnie nie zdaje sobie sprawy z działania zarówno druku, 
jak i mowy” oraz głęboko transformującego wpływu mediów jako 
wszechobecnych w naszych czasach środków przekazu [McLuhan 
2004: 49]. Przykładem dogłębnego oddziaływania tego mechanizmu 
może być choćby to, że niejednokrotnie sam fakt opublikowania po-
zytywnej recenzji jakiejś książki w prasie lub umieszczenia tej książki 
na liście bestsellerów powoduje wzrost autorytetu, jakim jej autor 
cieszy się w oczach czytelników. Fakt umieszczenia jakiejś książki 
na liście bestsellerów znacząco wpływa także na zwiększenie wy-
ników sprzedaży danej książki. Sytuacja ta często ma miejsce nawet 
wówczas, gdy dana książka została umieszczona na liście bestsellerów 
jakiegoś znanego dziennika, zanim zaczęła się zaliczać do grona ksią-
żek o największej liczbie sprzedanych egzemplarzy8.

Środek przekazu a przekaz
Warto zauważyć, że bez względu na „treść”, jaką dane medium za-
wiera, kluczowe według McLuhana było dostrzeżenie samej roli 
środków przekazu jako bardzo silnie na nas oddziałujących i trans-
formujących nasze opinie, tożsamość, a także osobowość mediów. 
Jego słynne stwierdzenie, że „środek przekazu sam jest przekazem”  

8  Więcej o mrocznych aspektach tego mechanizmu można przeczytać w publikacji 
Maxa Tuckera [2016].
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[McLuhan 2004: 37], ostrzega, że bez względu na to, czy będzie to 
prasa, czy inne medium, środek przekazu staje się „wiadomością” 
lub też przekazem, który tworzy on bądź odczytuje. Na pewnym 
poziomie interpretacji nie da się bowiem bezboleśnie oddzielić na-
tury lub też istoty samego tworu od jego twórcy, podobnie jak nie-
łatwo oddzielić odbiorcę informacji od sposobu, w jaki ją odbiera. 
Jak bowiem oddzielić dzieło od jego autora, nie zbadawszy wcześniej 
wpływów, jakim podlegał twórca owego przekazu? Idąc krok da-
lej – w jaki sposób i czy w ogóle można traktować dany twór bądź 
przekaz jako oddzielną i niezależną całość, jeśli sam twórca podlegał 
licznym i niejednokrotnie ściśle ukierunkowanym wpływom? Myśl 
ta pozostaje szczególnie aktualna w dobie elektronicznych mediów 
i niezliczonej ilości informacji kreowanych za tzw. kliknięciem mysz-
ki. Nagłówki prasowe prześcigają się w walce o uwagę czytelników, 
a i sami odbiorcy często niejednokrotnie pozostają skonsternowani 
w obliczu zalewu kontrowersyjnych treści, gubiąc istotę tego, jak te 
treści na nich oddziałują.

Podsumowując myśl McLuhana i jego teorię mediów jako prze-
dłużeń człowieka w kontekście roli prasy, warto mieć na uwadze, 
jak głęboki i rozległy wpływ mogą mieć na nas rozmaite środki 
przekazu. Jak stwierdził bowiem badacz, społeczeństwa zawsze były 
kształtowane bardziej przez naturę środków przekazu, za pomocą 
których ludzie się komunikują, niż przez zawartość tej komunikacji 
[McLuhan i in. 2001: 8]. Wynika to w jego ocenie z faktu, że czło-
wiek, który już w młodym wieku „niejako przez osmozę” przyswaja 
sobie alfabet i pismo, robi to poniekąd automatycznie, nieświadomie. 
Co więcej, ucząc się poszczególnych słów i ich znaczeń, człowiek 
w sposób nieświadomy uczy się także linearnego, automatycznego 
sposobu myślenia, który poprzez ukryte oddziaływanie pisma i tech-
nologii drukarskiej może umacniać fragmentaryzację i izolację zmy-
słów i umiejętności postrzegania otaczającego świata [McLuhan i in. 
2001: 8]. Media jako nasze przedłużenie i silnie oddziałujące na nas 
środki przekazu nie muszą być jednak czymś złowrogim, albowiem 
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wystarczy dostrzec ich głęboko transformujący wpływ, by w dużym 
stopniu móc go niwelować. Zamiast więc ślepo ulegać wpływom śro-
dowiska i otaczających nas środków przekazu, należy, w sokratej-
skim ujęciu tego pojęcia, „rozmawiać z otaczającymi nas mediami”, 
albowiem – jak twierdził McLuhan – „propaganda kończy się tam, 
gdzie zaczyna się dialog” [Mcluhan i in. 2001: 142]9. 
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Streszczenie

W dzisiejszym świecie jesteśmy nieustannie zalewani informacjami oraz 
rozmaitymi mediami, które stopniowo i niemal niezauważalnie mogą 
wpływać na nasz odbiór świata. Warto więc zastanowić się nad słowa-
mi Marshalla McLuhana, który już w latach 60. stwierdził, że media, po-
dobnie jak technologie i przedmioty, nie tylko stanowią „przedłużenie 
człowieka”, ale są też w stanie modyfikować jego sposób postrzegania 
świata. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie, jak silne oddziaływanie na 
człowieka mogą mieć rozmaite media, ze szczególnym uwzględnieniem 
słowa pisanego i prasy. Przyjrzymy się więc głównej myśli tego kanadyj-
skiego teoretyka komunikacji w odniesieniu do roli mediów jako narzę-
dzia wpływającego na naszą percepcję świata i opinie.

Słowa klucze: Marshall McLuhan, studia kulturowe, historia mediów 

Marshall McLuhan and media as 
the extensions of man

Summary

Nowadays we are constantly flooded with various media and information 
which can gradually and almost imperceptibly influence our perception 
of the world. Hence, it seems worthwhile to analyze Marshall McLuhan’s 
words. The famous Canadian stated in the 1960’s that media, as well as 
other objects and technologies, are not simply “the extensions of man” 
but they can modify the way we perceive the world. The following ar-
ticle aims at showing how strong the effect of the media on people can 
be, with special emphasis being put on the role of the written word and 
press. The article will explore McLuhan’s theory of media as tools which 
can deeply influence our perception of the world and our opinions.

Keywords: Marshall McLuhan, cultural studies, history of media
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W refleksji nad recepcją polskiej prozy najnowszej coraz częściej zda-
rza się, że to filologiczne kompetencje autora i jego epigonistyczna sa-
moświadomość tworzą zeń równorzędnego partnera w dyskusjach nad 
analizą i interpretacją danego utworu. Dzięki komunikacji cyfrowej 
na niespotykaną dotąd skalę można prowadzić ożywioną polemikę 
z krytykami literackimi, podważać ich sądy oraz demaskować błędne – 
w mniemaniu autora – tropy interpretacyjne. Pod pręgierzem opinii pu-
blicznej przeważnie stawia się jednak dyletantów, których to ekspan-
sywną twórczość o znamionach wernakularyzmu Bernadetta Darska 
sytuuje w opozycji do profesjonalnych tekstów krytycznoliterackich 
[2011: 9]. Łatwości w nawiązywaniu kontaktów z zaaferowanymi lekturą 
czytelnikami, zarówno tymi zawodowo zajmującymi się literaturą, jak 
i tymi zdradzającymi zakusy recenzenckie w blogosferze książkowej, 
sprzyja aktywność autora w przestrzeni mediów społecznościowych 
(Facebook, Twitter, Instagram). Niezależnie od inicjowanych przez 
wydawcę działań marketingowych na fanpage’u pisarza twórca może 
wykorzystać drzemiący w mediach społecznościowych potencjał nie 
tylko do zacieśniania środowiskowych więzi, promowania twórczości, 
lecz także do modyfikowania i kreowania własnego wizerunku. Domi-
nik Antonik we wprowadzeniu do książki Autor jako marka. Literatury 
w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego pisze:

Klasyczne studia na temat literatury w kulturze masowej przestają tłu-

maczyć relacje między publicznością i pisarzem, zjawiska popularności 

autorów i wkraczania w przestrzeń publiczną, jakie dziś obserwujemy 
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w coraz większym natężeniu. Socjologia literatury lat 70. i 80. zwracała 

szczególną uwagę na nowe kanały komunikacji z publicznością, jakie 

pisarz zyskał dzięki powszechnej dostępności radia i telewizji, jednak 

starała się oddzielić tekst od jego medialnych przedłużeń [2014: 8]. 

Ostatnie ćwierćwiecze upłynęło pod znakiem dynamicznego roz-
woju nowych technologii. Gwałtownemu przeobrażeniu uległa zatem 
komunikacja autora z czytelnikami. Facebook już w 2009 r., czyli zale-
dwie pięć lat od początków swojego istnienia, przodował w kategorii 
najczęściej odwiedzanych i używanych portali społecznościowych 
w rankingach światowych [Flores 2017: 39]. Masowy dostęp do mediów 
społecznościowych sprawia, że wirtualny gościniec literata staje się 
swoistą agorą, w której głos niemal symultanicznie zabierają uznani 
krytycy opiniotwórczy, czytelnicy-amatorzy i nierzadko akademicy. 

Do pogłębionego zainteresowania twórczością prozatorską Wio-
letty Grzegorzewskiej przyczyniła się przed dwoma laty nominacja 
do Nagrody Literackiej Gdynia, kwalifikacja do finału Nagrody Li-
terackiej „Nike” oraz tegoroczna kandydatura do Międzynarodowej 
Nagrody Bookera za Guguły (ang. Swallowing Mercury w przekładzie 
Elizy Marciniak). Wbrew pesymistycznym konstatacjom Adriana 
Glenia, który odnotował kilka uwag na temat monologiczności współ-
czesnej krytyki literackiej, pobudzanej do działania głównie przez 
wyłanianie finalistów i laureatów corocznych konkursów literackich 
[2012: 37], facebookowe profile ludzi pióra stają się poniekąd platformą 
dialogu między czytelnikami, forum wymiany krytycznych opinii, 
niegdyś skazanych na rozproszenie w prasie codziennej lub specjali-
stycznej. W zależności od preferowanych ustawień prywatności owo 
medium zakłada egalitarny dostęp użytkowników do publikowanych 
treści, natomiast zasadniczą wadę zbiorowej komunikacji w jego ob-
rębie stanowi (jeśli tylko dyskusja pod facebookowym postem nie 
zostanie zmultiplikowana w postaci niezliczonych printscreenów) 
efemeryczny charakter zapisu poszczególnych wypowiedzi. Niesty-
gnąca popularność autobiograficznej prozy Grzegorzewskiej sprzyja 
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niejako przekierowaniu zainteresowania odbiorców z samego utworu 
na werbalno-wizualną ekspresję autorki w ramach jej facebookowej 
aktywności z naciskiem na życiorysową weryfikowalność zdarzeń 
fabularnych ukazanych w Gugułach i Notatniku z wyspy. W tych oko-
licznościach za zasadne można przyjąć założenie, iż pisarka – tak 
samo zresztą jak Jacek Dehnel i Szczepan Twardoch – rozciągnęła 
projekt „życiopisania” na media cyfrowe.

Warto w tym miejscu przywołać spostrzeżenia redaktorów „Ós- 
mego Arkusza Odry”:

O ile bowiem nie chcemy jednoznacznie stwierdzać, że upowszech-

nienie się Facebooka i mediów społecznościowych w ogóle spowo-

dowało wykształcenie nowych form – czy wręcz gatunków – (para)

literackich, o tyle możemy z czystym sumieniem stwierdzić, że nigdy 

wcześniej tego typu „codziennościowe” notatki nie były produkowa-

ne w takim tempie, w takiej obfitości i z taką regularnością. Różnica 

jest może ilościowa, ale literacki opis życia codziennego, zwłaszcza 

codziennej mowy – w sensie korpusu wszystkich doraźnych tekstów 

opartych na drobnych zasłyszeniach, przejęzyczeniach, odrealnie-

niach – nigdy nie był tak wyczerpujący jak dziś. Ani tak łatwo do-

stępny [Kaczmarski, Witkowski 2014: 149‒150]. 

Mniej więcej w ten sposób ukształtował się termin „digital story 
telling” oznaczający utrwalenie codziennych praktyk komunikacyj-
nych w formie kilkuzdaniowych wpisów o anegdotycznym zabar-
wieniu, które z upodobaniem zamieszcza się na Facebooku ku uciesze 
znajomych i obserwatorów1. W semantyczny zasięg tego określenia 
wchodzą zarówno obserwacje społeczne poczynione z perspektywy 

1  Kalina Błażejewska opowiadania cyfrowe określa mianem szkiców, analizując ca-
sus Łukasza Najdera: „Szkice pojawiają się regularnie, niektóre mają kilka zdań, 
inne kilkadziesiąt. Te dłuższe to narracyjne fajerwerki: wycyzelowane, rytmiczne, 
błyskotliwe, dowcipne. Zapiski z tramwajów i autobusów, z osiedlowych ławek, 
supermarketów i parkingów, wreszcie – z własnego przedpokoju i kuchni” [2014]. 



/ 63 /Nowomedialne aspekty recepcji prozy Wioletty Grzegorzewskiej

niezaangażowanego świadka, jak i luźne impresje podróżnicze 
z humorystycznym wydźwiękiem, relacje podporządkowane nie-
typowym sytuacjom z życia rodziny, miejsca pracy, sąsiedztwa. 
Za reprezentatywny przykład niech posłuży wpis Grzegorzewskiej 
(55 polubień) z 23 stycznia 2017 r.: 

Czterokilometrowa wyprawa do Thameside Park przed zachodem 

słońca, po oblodzonych ścieżkach, we mgle jest niebezpieczna, ale 

muszę wyjść z domu. W połowie drogi zauważam w oddali dziwnie 

poruszającą się postać. Przywołuję psa, bo zaczynam się bać; w koń-

cu podchodzę bliżej i czaję się za krzakiem dzikiej róży. Przede mną 

mężczyzna, na oko trzydziestoletni, ubrany w budrysówkę, skacze po 

oblodzonych jeziorach i chichocze przy tym jak małe dziecko. Robię 

dwa kroki w tył. Milczymy i taksujemy się wzrokiem. Ja mam minę 

przestraszonej dziewczynki, która zgubiła się w lesie, a on chłopca, 

który został przyłapany na intymnej czynności. 

– Bo dawno tak ładnie nie zamarzło – mówi mężczyzna i szybkim 

krokiem odchodzi w stronę jeziora2. 

Gawędziarskich skłonności użytkowników wspomnianego portalu 
nie ograniczają jedynie ramy tematyczne dowcipnie spuentowanych 

2   Ze względu na objętość niniejszego artykułu nie sposób uwzględnić gromadzonego 
przez osiem lat bogatego materiału egzemplifikacyjnego (dodatkowo miejscami in-
krustowanego fotografiami jakoby w ramach potwierdzenia autentyczności opisywa-
nych wydarzeń) na profilu Grzegorzewskiej. W przeciwieństwie do Dehnela i Twar-
docha pisarka nie opublikowała swoich zapisków w formie dziennika. Uprawiana 
przez autorkę krótka forma narracyjna znajduje konsekwentne odzwierciedlenie 
w wydanym w 2012 r. Notatniku z wyspy oraz opublikowanym nakładem Wydaw-
nictwa Czarne dwa lata później zbiorze opowiadań Guguły. Zaś o prozatorskich po-
czątkach stanowiących ogniwo w procesie literackiego samorozwoju Grzegorzewska 
wypowiadała się następująco: „pisałam wiersze o dziadku, który ma pod paznokciami 
opiłki osełki, tej do ostrzenia noży, o polowaniach na sarny i piżmaki, o łuskaniu 
bobu w kuchennej izbie, o zwożeniu wózkiem z pola dojrzałych makówek, o tym, jak 
wchodzę do papierni ojca z koszyczkiem wiśni. Te opowieści, dialogi nie zmieściły 
mi się w wierszach i zaczęłam je spisywać prozą” [Grzegorzewska 2015c]. 
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opowieści cyfrowych, których treść oscyluje wokół voyerystycznie 
percypowanej codzienności. Grzegorzewska daje się przede wszystkim 
poznać jako aktywistka polityczna popierająca inicjatywy oddolnego 
ruchu społecznego (np. uwolnienie Nadii Sawczenko, Czarny Protest, 
grudniowe demonstracje przeciwko ograniczeniu uprawień przedsta-
wicieli mediów w sejmie). Pisarka włączyła się również w zorganizo-
waną przez Śląską Strefę Gender akcję „16 Dni Przeciwko Przemocy 
wobec Kobiet”, prezentując utwory liryczne i prozę poetycką traktują-
ce o łamaniu praw kobiet. Z jej żywą, emocjonalną reakcją spotkał się 
także projekt reformy szkolnictwa w Polsce w kontekście dążenia do 
wyrugowania treści herstorycznych3 w kształceniu polonistycznym. 
Gotowość do publicznego manifestowania feministycznych poglądów 
wywołuje rozmaite reakcje uczestników publicznej debaty. 

Wzmożona aktywność facebookowa Grzegorzewskiej umożliwia 
jej utrzymywanie stałego kontaktu z docelową grupą czytelników, 
którzy – przywołując obserwacje Wendy Griswold – dzięki korzy-
staniu z komunikacyjnego medium awansowali z biernych odbior-
ców dzieła stworzonego przez autorkę do kreatywnych uczestników 
pola kultury [2015: 18–19]. Pisarka nie ukrywa swojego pozytyw-
nego nastawienia do cyfrowych interakcji, skoro w jednym z wy-
wiadów wspomina, że to właśnie za sprawą nominacji do finału 
Nike blogerzy chętniej recenzują jej książki, a czytelnicy z różnych 
grup wiekowych chcą się z nią podzielić opowieściami o dzieciń-
stwie spędzonym na wsi, opisując w elektronicznych listach swoje 
domy, gołębniki i sady [Grzegorzewska 2016: 31]. Odległość geogra-
ficzna sprzyja zatem ożywionej korespondencji z polskojęzycznymi 
czytelnikami, którzy w dokonaniach literackich Grzegorzewskiej 

3  Funkcjonująca w obrębie myśli feministycznej koncepcja „herstory” za pomocą 
zaimka dzierżawczego „her” (ang. ‘jej’) akcentuje kategorię płciowości w spoglą-
daniu na przeszłość. W tym ujęciu herstory, zdaniem Ewy Domańskiej, jest narracją 
przeciwstawną wobec tradycyjnej historiografii rozumianej jako „nieprzerwana 
opowieść o męskim doświadczaniu świata, zapis bitew i przymierzy zawieranych 
między dzierżącymi władzę mężczyznami” [Domańska 1994: 26].
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rozpoznają odbicie własnych przeżyć pokoleniowych, uwarunkowa-
nych w dużej mierze przez czynniki środowiskowe. Z tej przyczyny 
proponuję przyjrzeć się w dwójnasób składnikom świata przedsta-
wionego Grzegorzewskiej. Z jednej strony swoje rozważania podpo-
rządkuję komponentom decydującym o oryginalności jej rustykalnej 
wizji literackiej, z drugiej zaś postaram się wskazać medialne prze-
dłużenia utworu w postaci autokomentarzy o polemicznym nachy-
leniu wobec krytycznych omówień czy wpisów poświęconych wery-
fikacji treści książki z autentycznymi wydarzeniami z życia pisarki.

Doświadczenie emigracji, niezależnie od faktycznych determinan-
tów pobytu na obczyźnie, zwykle generuje w literaturze naznaczony 
sentymentami model reprezentacji przeszłości. Ta retrospektywna 
strategia zwiastuje najczęściej sielankowy powrót do krainy dzieciń-
stwa, daleki od precyzyjnej próby odrysowania konturów i odtwo-
rzenia kolorytu lokalnego rodzinnej miejscowości, co z kolei może 
przesądzać o referencyjnych właściwościach świata przedstawionego. 
Ponieważ Grzegorzewska mieszka obecnie na angielskiej wsi East 
Tilbury nad Tamizą (tej informacji nie uwzględniono nawet w oficjal-
nych notach biograficznych pisarki), a wcześniej rezydowała na wyspie 
Wight, to dystans na poziomie czasoprzestrzennym wyzwolił w niej 
chęć utrwalenia i uporządkowania wspomnień. Grzegorzewska po 
wyjeździe z rodzinnych stron nosiła się z zamiarem spisania kroniki 
dogorywającego świata polskiej prowincji ze szczególnym uwzględ-
nieniem swojej „małej ojczyzny”, czyli Hektarów we wsi Rzeniszów, 
w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na przełomie lat 70. i 80.4 Skoro 

4  Na potwierdzenie powyższych ustaleń oddaję ponownie głos autorce: „Dopiero na 
emigracji uświadomiłam sobie też, jak istotne są dla mnie doświadczenia z prze-
szłości. Kiedy wyjechałam z kraju, moje historie stały się nagle bardzo ważne, 
a świat jurajskiej wsi i kamiennego domu nad stawem, w którym się wychowałam, 
okazał się wart opisania” [Grzegorzewska 2015a: 153]. W nawiązaniu do słów pi-
sarki, zgodnie z kryteriami Przemysława Czaplińskiego, opowiadania jej autorstwa 
wpisuję w nurt literatury „małych ojczyzn”. Zdaniem poznańskiego badacza uzy-
skany efekt wiarygodności w tego typu pisarstwie jest wypadkową dwóch cech 
– „sprawdzalności życiorysowej” w prozie prywatnych historii oraz geograficzno- 
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motywacja wspomnieniowa konstytuuje zawartość opowiadań Grze-
gorzewskiej mających, co oczywiste, odpowiednik w rzeczywistości 
pozaliterackiej, to ich układ współgra z zasadami funkcjonowania pa-
mięci epizodycznej, gdyż najintensywniej zapamiętujemy te zdarze-
nia, które stanowiły wyrwę w naszej codzienności lub te, które znamy 
z wielokrotnie powtarzanych historii rodzinnych. W Gugułach od sa-
mego początku konsekwentnie daje znać o sobie, utrzymana w ryzach 
kalejdoskopowości, czasowa linearność: od wydarzeń poprzedzających 
narodziny bohaterki przez wiek szkolny aż do osiągnięcia przez nią 
pełnoletniości. Na płaszczyźnie egzystencjalnej ujawni się natomiast 
dwubiegunowość ludzkiego istnienia, której wymownymi symbolami 
w wymiarze rytualnym pozostaną z jednej strony chrzcielna kapka 
udekorowana barwnikiem i pożółkłym szparagusem, z drugiej zaś 
oparte o ścianę wieko trumny. 

Tytułowe „guguły” to regionalny wtręt, literalnie oznaczający 
niedojrzałe owoce, których zerwanie i lekkomyślne spożycie skut-
kowało bólami brzucha. Na planie interpretacyjnym tworzą one 
dogodny punkt wyjścia do ref leksji nad koncepcją czasu, ukazu-
jąc subiektywne wyznaczniki jego upływu. Wiolka, czuwając nad 
ciałem zmarłego ojca w pokoju stołowym, przypomina sobie jego 
słowa wypowiedziane przed śmiercią: „Dziwnie jest urządzony 
ten świat. […] Nawet nie zdążyłem się obejrzeć, już nazywają mnie 
starym, a przecież w środku jestem jak te guguły” [Grzegorzewska 
2014a: 111]. Z uwagi na owe założenia nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby cykl miniatur prozatorskich autorki Notatnika z wyspy odczyty-
wać właśnie jako dziewczęce Bildungsroman (opowieści o formowa-
niu i samodzielnym zdobywaniu wiedzy o świecie), którego akcja 
rozgrywa się na przestrzeni dwóch dekad poprzedzających upadek 
ustroju komunistycznego w Polsce. Przeciwko takim interpretacjom 

-etnograficznej konkretyzacji (prezentacja miejsc istniejących na mapach, rekon-
strukcja wyglądu miejscowości, odtwarzanie specyfiki terenu, pietyzm w opisach 
wyposażenia gospodarstwa domowego, ubiorów czy lokalnych obyczajów) [Cza-
pliński 2001: 107].
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[zob. Bielawa 2014; Wolski 2014] zdaje się protestować Grzegorzew-
ska, która w facebookowym wpisie z 25 lutego 2016 r. (33 polubienia) 
reaguje na wszelkie próby klasyfikacji jej dzieła:

„Ino guguł nie jedzcie, bo się pochorujecie na amen”, mawiali starsi 

w wiosce, ale my i tak pod koniec maja wspinaliśmy się na drzewa 

i ryzykując ból brzucha czy gorączkę, jedliśmy zielonkawopomarań-

czowe owoce czereśni. Niedawno guguły zmieniły się w mojej wy-

obraźni w kulki rtęci. A stało się to za sprawą redaktora z Portobello 

Books, który zaproponował, aby tytuł angielskiego przekładu mojej 

książki zamiast “Unripe fruit” (niedojrzałe owoce) brzmiał “Swallow- 

ing Mercury”. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym w ramach eks-

perymentu nie zgodziła się na taką zamianę. Być może zmęczona pol-

skimi interpretacjami mojej opowieści o dziewczynie i jej rodzinie 

z Hektarów, chciałam rozmawiać o książce pod innym kątem i przy 

okazji delektować się angielską wieloznacznością „mercurego” – 

najmniejszej planety w Układzie Słonecznym i pierwiastka z tablicy 

Mendelejewa, którego metaliczny i cierpki smak oraz toksyczne dzia-

łanie poznałam jako dziewięciolatka. 

Rozproszone w tekście wzmianki o wiekopomnych momentach 
w dziejach Polski, spośród których można chociażby wymienić: 
pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Częstochowy, koniec stanu 
wojennego, nominację Lecha Wałęsy do Pokojowej Nagrody Nobla, 
służą identyfikacji czasowej. Do przedtransformacyjnych czasów 
nawiązują ponadto tytuły prasowe („Trybuna Ludu”), nazwy po-
pularnych zespołów (Scorpions, Republika, Perfect) oraz ciesząca 
się wówczas dużą oglądalnością brazylijska telenowela Niewolnica 
Isaura. Dodatkowo nastroje społeczne związane z antycypowanym 
upadkiem komunizmu zostały ukazane w bardzo obrazowy sposób 
za pomocą etykiet zapałczanych, które metodycznie kolekcjonowała 
główna bohaterka, uciekając się do wielu forteli w celu powiększenia 
zbioru. W niezwykle symbolicznej scenie w rozdziale Filumenistka 
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cała historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zajęła się ogniem 
w piecyku kuchennym, ponieważ płonęły pudełka upamiętniające 
m.in. narodowe spisy ludności, miesiące pogłębiania przyjaźni pol-
sko-radzieckiej, dni walki z gruźlicą. 

Dokumentacyjny walor literatury przynależnej do nurtu „małych 
ojczyzn” dostrzega się przede wszystkim w zapisie praktyk społecz-
nych, w których nieustannie ścierają się sfery sacrum i profanum. Już 
w inicjalnych fragmentach ukazuje się świat percypowany oczami 
dziecka, którego uwagę przyciąga kościelna procesja i kramy pod-
czas odpustu w pobliskiej bazylice Świętego Antoniego. Ludyczny 
aspekt tej uroczystości podkreśla zapamiętana przez dziewczynkę 
kakofonia szeleszczących folii, strzałów z kapiszonów, grających trą-
bek, piszczałek, nakręcanych zabawek i harmonijek. Zgodnie z roz-
poznaniem Doroty Świtały-Trybek na poczet odpustowych atrakcji 
zaliczało się również występy grup cyrkowych, oferujących najmłod-
szym wykonanie pamiątkowej fotografii z egzotycznymi zwierzęta-
mi [2000: 143]. 27 maja 2016 r. pisarka opublikowała na Facebooku 
(39 polubień) skan zdjęcia z rodzinnego archiwum, opatrzony wy-
jaśnieniami skierowanymi do czytelników kwestionujących mime-
tyczne właściwości opisanego świata:

Czytelnik do mnie:

– E, tak mi się zdaje, że tą lamę w „Gugułach” na polskim odpuście to 

na pewno pani wymyśliła.

– Tak się składa, że nie, bo oprócz lamy była tam też małpka :-)

„Pod drzewem stała wyliniała lama. Ślina ciekła jej z pyska. Ludzie 

podchodzili, wrzucali pieniądze do puszki przypiętej łańcuchem do 

płotu i wsadzali dzieci na grzbiet zwierzęcia okryty wzorzystą derką, 

a pan w słomkowym kapeluszu pstrykał im zdjęcia takim sprytnym 

aparatem, który od razu wypluwał odbitki. Lama smutno spoglądała 

spod długich rzęs. W jej oczach kręciły się przypalone żaróweczki. 

Chciałam pogłaskać jej strączkową grzywkę, ale w tym momen-

cie ktoś strzelił z kapiszona. Przestraszona lama podskoczyła, a ja 
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uciekłam pod najbliższy stragan przykryty ceratą. Na zewnątrz sze-

leściły folie, grały trąbki, piszczałki, nakręcane zabawki i harmonijki. 

Zatkałam uszy i siedziałam pod straganem, a malinowy sok kapał 

prosto z ceraty na nową sukienkę.” 

Ps. Na lamie siedzi młodszy brat. W tle w białej i odprasowanej ko-

szuli mój „cygański” tata.

Zarejestrowane w opowiadaniach Grzegorzewskiej przejawy 
wiejskiej religijności sprowadzają się do partycypacji w życiu wspól-
noty parafialnej. Wiele entuzjazmu towarzyszyło także spontanicz-
nej inicjatywie wykonywania proporczyków mających zdobić po-
boczne szosy na przyjazd Ojca Świętego do Częstochowy. Mimo to 
koniecznie trzeba podkreślić, że religijność ludowa ma synkretyczną 
naturę ze względu na dzielone przez ogół wierzenia o anachronicz-
nych naleciałościach. Przydatny okazuje się komentarz odautorski, 
jako że Grzegorzewska na łamach „Znaku” stwierdza: 

Polska wieś, na pierwszy rzut oka, katolicka, z kredowym napisem 

na drzwiach C+M+B, z kropidłem, z krzyżem nad progiem, święconą 

palmą powieszoną w chlewie nad pułapem, funkcjonowała według 

kalendarza liturgicznego, uczestniczyła w odpustach i pasterkach, ale 

miała pogańską podszewkę [Grzegorzewska 2014b]. 

W zakres wiejskiego folkloru na niwie duchowości wchodzą prócz 
tego przesądy (tj. obwiązanie czerwoną wstążką przegubu dłoni prze-
ciw urokom, a następnie odczynianie uroku plwociną i znakiem krzy-
ża na czole) oraz apokryfy znane już z XV-wiecznych Rozmyślań prze-
myskich. Trwałość tych wierzeń świadczy o funkcji kompensacyjnej 
wobec kanonicznego przekazu ewangelicznego, ponieważ wczesne 
lata życia Chrystusa wzbudzały naturalną ciekawość mieszkańców 
wsi. Z kolei odbywające się w jesienne wieczory wyskubki, łuskanie 
fasoli, przędzenie wełny to silnie zrytualizowane czynności o zasięgu 
lokalnym, które jeszcze bardziej scalały sąsiedzkie więzi uczestników.
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Innym z kolei nośnikiem przeszłości w Gugułach będą wspomnie-
nia związane z funkcjonowaniem placówki szkolnej w ustroju ko-
munistycznym, szczególnie zaś praktyki związane z indoktrynacją 
dzieci i młodzieży. Ze względu na dziecięcą perspektywę odbioru 
rzeczywistości nie ujawnia się bynajmniej krytyka – podejmowanej 
przez ówczesne szkolnictwo – misji w krzewieniu ideologii. Z pomo-
cą przychodzą opisy wykonanych przez Wiolkę prac plastycznych, 
z których podtekst polityczny wyziera jedynie w zawoalowany spo-
sób. Pierwsza z nich, doceniona przez jury w wojewódzkim konkur-
sie, pt. Zagrożenia w twoim gospodarstwie, przedstawiała wchodzącą 
do butelki po coca-coli stonkę. Dziewczynka zilustrowała jedynie 
to, czego była naocznym świadkiem, nie będąc świadomą istnienia 
ukrytej retoryki antyimperialistycznej. Druga natomiast praca ściąg- 
nęła na uczennicę i jej nauczycielkę plastyki zainteresowanie urzęd-
ników Służby Bezpieczeństwa, gdyż w ich ocenie rysunek wysłany 
na konkurs „Moskwa moimi oczami” okazał się zbyt katastroficzny 
w swej wymowie. Przyczyna tego stanu rzeczy okazała się prozaicz-
na, bowiem Wiolka na panoramie stolicy Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich przypadkowo rozlała atrament. W prozie Grze-
gorzewskiej nie dominuje rozwlekła sprawozdawczość, cykl opowia-
dań przypomina rozbudowane anegdoty dla uzyskania efektu na poły 
komicznego, na poły nostalgicznego. Co znamienne, pisarka porusza 
także tematy naznaczone kategorią płciowości, artykułuje własne do-
świadczenia związane z fizyczno-seksualnym dojrzewaniem: „Nagle 
poczułam silny skurcz w podbrzuszu. Fala ciepła zalała mi krocze 
i uda” [Grzegorzewska 2014a: 52], „Na początku czerwca osiemdzie-
siątego dziewiątego urosły mi piersi i chłopaki z klasy zaczęły mi 
dokuczać” [Grzegorzewska 2014a: 91], „Nigdy jeszcze nie miałam tylu 
obcych języków w ustach i następnego dnia zrobiło mi się od tego 
zimno na wargach” [Grzegorzewska 2014a: 95]. Zdaje się, że wysiłki 
autorki Notatnika z wyspy, by rzec słowami Ingi Iwasiów, zmierzają 
do uchwycenia mechanizmów „kobiecej pamięci” w ramach katalogu 
sensów dostępnych w rodzimej kulturze [2000: 96]. 
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Mówienie o opowiadaniach emigrantki jako prozie inicjacyjnej5 
stało się niejako lejtmotywem w dotychczasowych pracach kry-
tycznoliterackich. Z jednej strony mowa w nich o dojrzewaniu bio-
logicznym, z drugiej zaś istotną rolę odgrywa dorastanie do życia 
w określonej społeczności. Sięgając po raz kolejny po sygnalizowaną 
w tytule alegorię dojrzewania, można wyłuszczyć spójność fabular-
nych sensów. Otóż w ostatnim rozdziale kuszącą wizją okazuje się 
opuszczenie Rzeniszowa w towarzystwie kolegi niestroniącego od 
substancji psychoaktywnych, lecz zaniechana ewakuacja niejako 
przypieczętowuje los Wiolki Rogalówny. Dziewczyna, mimo nie-
wyartykułowanych dość dobitnie młodzieńczych fantazji o ucieczce, 
ostatecznie deklaruje przynależność do „małej ojczyzny” ograniczo-
nej terytorialnie do przestrzeni najbliższej:

Pomyślałam wtedy o matce, która od śmierci ojca zarzucała podomkę 

na żałobne ubrania, parzyła sobie zbożówkę z mlekiem, zaglądała 

do chorego dziadka, a potem do stołowego, gdzie urządziłam sobie 

pokój i sypiałam na wersalce pod „Jezusem nauczającym z łodzi”. […] 

Co, gdy tym razem zamiast mnie znajdzie trzy zgrabnie ułożone jaśki? 

[…] Spięłam rozczochrane włosy gumką z dętki, którą zawsze nosiłam 

w kieszeni kurtki, zdjęłam przemoczone tenisówki i pobiegłam prosto 

na Hektary [Grzegorzewska 2014a: 114‒115].

Gdyby spojrzeć na pieczołowicie przemyślaną w omawianym 
utworze kompozycję, rozpiętość osi czasu wyznaczają zasadniczo 
dwa zdarzenia: wzmianka o narodzinach Wiolki oraz wymagają-
ca jeszcze głębszego namysłu, a więc niedojrzała i niesfinalizowa-
na, decyzja o wyjeździe z rodzinnej miejscowości. Na marginesie 
warto wspomnieć, że zanim tekst uzyskał swój ostateczny kształt 
w trakcie prac redakcyjnych, Grzegorzewska chciała rozpocząć swą 

5  Najnowsze spojrzenie teoretyczne na zagadnienie prozy inicjacyjnej można odna-
leźć w artykule Eweliny Chodakowskiej [2014: 197–209]. 
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opowieść na odwrót, podobnie jak reżyserka spektaklu opartego 
na Gugułach, Agnieszka Korykowska-Mazur, to znaczy od powro-
tu dorosłej Wiolki do domu, a nie od widoku wiszącej w oknie ka-
miennego domu kapki chrzcielnej [Grzegorzewska 2015b]. Nie ulega 
wątpliwości, że postać ta ze względu na imię może być traktowana 
jako porte parole pisarki. Ten ostentacyjny sposób demonstrowania 
podmiotowości piszącego wobec dzieła i świata – jak pisze Ryszard 
Nycz – jest symptomatyczny dla nowoczesnej literatury [2001: 68]. 
Zdaniem autora Literatury jako tropu rzeczywistości autobiograficzne 
podłoże fikcjonalnego pisarstwa może stanowić formę tekstualizacji 
własnego doświadczenia, nierozerwalnie wiążąc osobę opowiada-
cza z własnym tekstem. W przypadku Grzegorzewskiej interesujące 
okazało się wyjście poza ramy tegoż tekstu na płaszczyźnie cyfro-
wej. Dowodząc autentyczności biograficznych doświadczeń, 11 lipca 
2017 r. pisarka opublikowała wykonane z faktograficzną precyzją 
aktualne zdjęcia ukazanego w Gugułach domu rodzinnego, które zy-
skały łącznie 88 polubień. 

Wprawdzie publikowane na portalach społecznościowych autor-
skie dopowiedzenia, precyzujące postscripta, reakcje na polifonię 
krytyki literackiej nie naruszają autonomii utworu i dla historyków 
literatury mają one redundantne znaczenie, to nie należy lekceważyć 
faktu, iż autokomentarze rzucają snop światła na pierwotną intencję 
twórczą, odsłaniając tym samym interesujące z perspektywy socjo-
logii literatury kulisy powstawania tekstu. Wiele istotnych infor-
macji dla genezy dzieła umyka bowiem podczas wywiadów i nie-
rejestrowanych spotkań z autorem. Wobec tego facebookowe wpisy 
pochodzące z bezpośredniego źródła stanowią wartościowy materiał 
nie tylko do badań nad interakcjami między twórcą a społecznością 
jego fanów, profesjonalnymi czytelnikami, lecz także pełnią funkcję 
uzupełniającą i aktualizującą w stosunku do oficjalnych notek bio-
graficznych. Jeśli idzie o publikację opowiadań cyfrowych (próbek 
talentu literackiego), to należałoby traktować ten rodzaj twórczo-
ści jako formę swoistej zachęty do zaznajomienia się z pisarstwem 
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danego autora na wypadek, gdyby frapujący wpis spotkał się z entu-
zjastycznym przyjęciem i wyświetlił się w strumieniu wiadomości 
innych użytkowników Facebooka, natychmiastowo przyciągając  
ich uwagę. 
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Streszczenie

Ze względu na ekspansję mediów społecznościowych przeobrażeniom 
uległ model komunikacji autora z czytelnikami. Aktywność pisarza na 
Facebooku tworzy sposobność do wymiany opinii na temat twórczości 
literackiej i reagowania na ukazujące się w wydaniach internetowych cza-
sopism omówienia własnych tekstów. Obok obszernych autokomenta-
rzy i wpisów polemicznych ukazują się opowiadania cyfrowe poziomem 
dorównujące tekstom artystycznym. Te założenia potwierdza przypadek 
Wioletty Grzegorzewskiej, autorki zorientowanego na przeszłość cyklu 
opowiadań zebranych w tomie Guguły. 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, Facebook, komunikacja, 
opowiadanie cyfrowe

The new mediumistic aspects of the reception 
of Wioletta Grzegorzewska’s prose

Summary

The expansion of social media is a main reason why nowadays the pat-
tern of communication between author and readers is changed. It seems 
the writer’s activity on Facebook brings many occasions to exchanging of 
opinions about literature and reactions related to reviews coming from 
website magazines. The authors publish not only a self-commentary, 
a polemic. The digital story telling takes important place as well on wri-
ter’s Facebook profile. Wioletta Grzegorzewska’s profile is the case what 
proofs these assumptions.

Keywords: social media, Facebook, communication, digital story telling
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Współczesne media przestały być jedynie nośnikami informacji czy 
platformą wymiany myśli. Obecnie ze względu na dużą konkuren-
cję dąży się przede wszystkim do spotęgowania wyrazistości języka, 
ponieważ informacja musi zwracać uwagę na samą siebie, zaintere-
sować odbiorcę, który ma zostać na stronie WWW jak najdłużej, nie 
wyłączać radia czy telewizji. W związku z tym najważniejsza jest 
atrakcyjna forma przekazu, nie zaś jego treść, a autorzy kolejnych 
komunikatów tworzą w mediach rodzaj wspólnego języka i imitują 
się nawzajem [Majkowska 2004: 232–240]. 

Retoryka współczesnych mediów ogranicza się przede wszyst-
kim do wywierania wpływu na odbiorcę, sterowania jego opiniami 
w taki sposób, żeby był przekonany, że sam opowiedział się za jed-
ną ze stron. Argumentacja może być w tym wypadku całkowicie 
sprzeczna z regułami logicznego wnioskowania, ponieważ nadawca 
prowadzi dialog z odbiorcą, w którym ma go przekonać do swoich 
racji; cel jest tutaj ważniejszy niż zastosowana metoda [Maciejewski 
2009: 637–638]. Retoryka mediów przybiera często formę ostrego kon-
fliktu oraz jednoznacznych ocen, gdyż przy zastosowaniu wyraźnych 
opozycji odbiorca musi stanąć po którejś ze stron, ustosunkować się 
jednoznacznie do przedstawianego problemu, nawet jeśli w rzeczy-
wistości jego złożoność nie pozwala na wyciągnięcie tak zdecydowa-
nych wniosków [Majkowska 2004: 233].

Język mediów jest trudny do scharakteryzowania. Ze względu na 
dużą różnorodność przekazów właściwie nie sposób obecnie mówić 
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o języku mediów, można jedynie opisać język używany w mediach, 
jego determinanty oraz tendencje rozwojowe. Duży wpływ na różni-
ce w formie przekazu ma chociażby tematyka, ponieważ w portalach 
adresowanych do kobiet często autorzy używają czasowników w ro-
dzaju żeńskim, żeby czytelniczka odczuła, że tekst jest adresowany 
właśnie do niej, co może zachęcić ją do dalszego czytania i pozosta-
nia na stronie: „Chcesz być zdrowsza, ale wydaje ci się, że nie potra-
fisz osiągnąć zamierzonego celu? Na szczęście wystarczy 10 prostych 
zmian, żeby w tym roku naprawdę poczuć się lepiej” [Nowak 2017].

Wpływ mediów na język nie ogranicza się tylko do tego, że, 
jak już zauważył Nicholas Carr, każda nasza aktywność decyduje 
o tym, jak kształtuje się mózg. Technologie, z których na co dzień 
korzystamy, mogą w dłuższej perspektywie zmienić nasz sposób 
przechowywania i interpretowania informacji. Ukierunkowują uwa-
gę odbiorcy i w ostateczności sprawiają, że pewne dane zapamię-
tuje, a o innych szybko zapomina [Carr 2010: 65]. W konsekwencji 
współcześnie zmianie uległ także sposób komunikowania się oraz 
nawiązywania wzajemnych relacji w świecie wirtualnym. Serwisy 
społecznościowe nie prowadzą do większej liczby kontaktów ani nie 
poprawiają ich jakości, lecz wprost przeciwnie – często są powodem 
izolacji społecznej i budowania bardziej powierzchownych związków 
międzyludzkich [Spitzer 2013: 20]. Nadawca cały czas musi walczyć 
o uwagę odbiorcy, a odbiorcą w mediach społecznościowych jest każ-
dy użytkownik, który trafia na profil i może się zatrzymać w tym 
miejscu na dłużej oraz nawiązać kontakt z autorem lub opuścić stro-
nę. Z tego względu zmienił się sposób komunikowania się w Inter-
necie oraz nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami. I nie 
chodzi o większą niedbałość w tworzeniu wypowiedzi, wynikającą 
zazwyczaj z pośpiechu i specyfiki medium, ale o metodę kreowania 
siebie poprzez konstruowanie wypowiedzi w wirtualnej przestrzeni. 
Użytkownik mediów społecznościowych musi się przedstawić na tyle 
atrakcyjnie, żeby odbiorca chciał zostać w zagospodarowanej przez 
niego przestrzeni i poznać bliżej proponowane treści.
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Dobór materiału, cele i założenia
Na potrzeby tego artykułu analizie nie zostały poddane rozmowy 
z komunikatorów czy prowadzone na forach, lecz wpisy umieszczone 
przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook w dzia-
łach: Prezentacja i Informacje szczegółowe o użytkowniku. Taki dobór 
materiału wynika z przyjętego założenia, że wypowiedzi powinny być 
świadomie i samodzielnie stworzonymi, niezależnymi komunikatami, 
służącymi przyjętym przez ich autorów celom, nie zaś komentarzami 
napisanymi pod wpływem emocji lub w celu obrażenia innych osób. 
Poza tym jako użytkownik Internetu mam dostęp tylko do własnych 
prywatnych rozmów, co negatywnie wpłynęłoby na wynik przepro-
wadzonych analiz, które wówczas byłyby zdecydowanie zawężone. 
Na Facebooku nie można oczywiście stworzyć całkowicie „niezależ-
nego” czy „przezroczystego” profilu, ponieważ taki anonimowy użyt-
kownik też mógłby nie mieć dostępu do danych z poszczególnych 
profili. Dobierając kolejne przykłady wypowiedzi, starałam się szu-
kać wśród „znajomych” oraz „znajomych znajomych” w taki sposób, 
aby stworzyć bazę opisów autorstwa ludzi różniących się wiekiem, 
wykształceniem czy zainteresowaniami, których cechą wspólną jest 
jedynie płeć oraz fakt korzystania z Facebooka. Na potrzeby arty-
kułu zebrałam opisy z 600 profili, z czego 300 prowadzą mężczyźni, 
a 300 kobiety. Ze względu na ograniczony dostęp do niektórych da-
nych oraz przyjętą metodę badawczą nie uwzględniam innych cech 
użytkowników niż ich płeć, lecz przyjmuję, że dwie powstałe grupy 
będą zróżnicowane wewnętrznie pod wieloma względami.

Celem artykułu jest pokazanie, że sposób tworzenia opisów na 
Facebooku różni się w zależności od płci autora. Biolektalne zróżni-
cowanie języka było już wielokrotnie badane1, dlatego nie analizuję 
biolektów jako takich, ale skupiam się tylko na wskazanych wcześniej 
wypowiedziach. Biorę pod uwagę sposób językowego ukształtowania 

1  Na temat biolektów powstały liczne opracowania, pisali o nich m.in: Deborah Tan-
nen [1999], Katrin Opperman i Erika Webber [2000], Małgorzata Kasperczak [2004].
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wypowiedzi, stopień rozbudowania komunikatu, elementy autopre-
zentacji oraz to, czy opisy pełnią także funkcję fatyczną, a autor w spo-
sób bezpośredni próbuje nawiązać kontakt z odbiorcą.

Wśród zanalizowanych profili przeważają takie, na których nie 
ma żadnej informacji w dziale Prezentacja lub Informacje szczegółowe 
o użytkowniku. Na 300 profili założonych przez mężczyzn ta liczba wy-
nosi 227 (75,6%), zaś na 300 profili prowadzonych przez kobiety – 248 
(82,6%). W konsekwencji właściwej analizie poddałam jedynie 73 profi-
le mężczyzn oraz 52 profile kobiet. Niewielki procent osób, które zdecy-
dowały się w jakiś sposób przedstawić innym, może świadczyć o tym, 
że przestrzeń Internetu jest coraz lepiej znana użytkownikom, przez co 
mają oni większą świadomość zarówno możliwości, jakie daje wirtual-
na przestrzeń, jak i łączących się z tym zagrożeń. Z tego powodu użyt-
kownicy zachowują ostrożność w umieszczaniu osobistych informa-
cji w ogólnodostępnej przestrzeni, a na podstawie zebranych danych 
słuszne wydaje się założenie, że stopień pewnego rodzaju nieufności 
jest bardzo podobny niezależnie od płci. Drugą istotną kwestią jest 
fakt, że Facebook jako portal społecznościowy służy przede wszystkim 
do komunikacji i szybkiej wymiany informacji lub upowszechniania 
danych czy linków interesujących w opinii jej użytkowników. Portal 
z zasady nie jest zatem miejscem w Internecie, w którym przeważają 
rozbudowane teksty.

Brak informacji również jest informacją
Wśród opisów stworzonych przez mężczyzn można znaleźć takie, 
które nic nie mówią o autorze. Komunikaty to często zbiory przypad-
kowych znaków bądź mniej lub bardziej rozbudowane wypowiedzi 
świadczące o tym, że nadawca celowo nie podaje informacji lub chce 
sprawiać wrażenie kogoś, kto dopiero zastanawia się nad stworze-
niem własnej wizytówki:

Brak informacji jest również informacją.

Jestem.
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A M E B A

nic 

nie ;p

Yyyy…

Co by tu napisać2.

Zastanawiać może to, w jakim celu tworzony jest komunikat, 
który właściwie nie spełnia podstawowej funkcji autoprezentacji 
autora. Jednak takie opisy są na pewno ciekawsze dla odbiorcy niż 
brak jakiejkolwiek informacji, mogą zatem świadczyć o chęci zain-
teresowania czytelnika swoją osobą.

Nawiązywanie kontaktu z odbiorcą
Opisy stworzone przez mężczyzn zazwyczaj nie służą do nawiązania 
kontaktu z innymi osobami. Jakakolwiek próba rozpoczęcia pewnego 
rodzaju dialogu czy porozumienia w większości ogranicza się do wska-
zania odbiorcy innego portalu społecznościowego, na którym dani użyt-
kownicy także mają swój profil, jak Snapchat lub Instagram, z tym że 
zazwyczaj stosują oni skróty: Snap, Insta lub IG, co jest nie tyle cechą 
męskich wypowiedzi, co wynikiem ogólnych tendencji we współczesnym 
słowotwórstwie, dążenia do skrótowości i jak największej ekonomiczności 
języka. Z kolei opisy kobiet bardzo często pełnią funkcję fatyczną, jakby 
autorkom rzeczywiście zależało na nawiązaniu kontaktu z czytelnikiem:

napisz to sie dowiesz….:)

siemka

wy dobrze wiecie, co tu powinno być napisane… =)

Krótka męska wypowiedź i rozbudowana kobieca?
Opisy tworzone przez mężczyzn są zazwyczaj krótkie, jednowyrazo-
we lub składające się zaledwie z kilku słów:

2  Pisownia wszystkich cytowanych opisów jak w oryginalnych wypowiedziach.
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student…

Miły i sympatyczny

fajny ze mnie chłopak :d

Nawet jeśli opis zawiera orzeczenie i przybiera formę zdania, to 
autorzy bardzo często nie przestrzegają zasad interpunkcji i ortogra-
fii, więc w tekstach mężczyzn brakuje graficznych wyznaczników 
zdania, takich jak wielkie litery lub znaki interpunkcyjne:

Nie ufaj nikomu

Podróżuj rowerem

chciałbym być niegrzeczny.

Kobiety częściej opisują się pełnymi zdaniami i zazwyczaj prze-
strzegają zasad interpunkcji i ortografii:

Wierzę w marzenia i optymistycznie patrzę w przyszłość. 

Zakręcona optymistka z domieszką realistki i pesymistki. 

Interesuje mnie wolność.

Niczego tak nie kocham, jak poużalać się nad sobą.

Autorki, które decydują się na zamieszczenie w sieci opisu swojej 
osoby, starają się dość dokładnie przedstawić własne zainteresowa-
nia i cele. Ich prezentacje są bardziej rozbudowane niż te stworzone 
przez mężczyzn, często kilkuzdaniowe. Użytkowniczki portalu poka-
zują odbiorcy swoje podejście do świata i życia, czasami wspominają 
także o pracy lub piszą na temat zdobytego wykształcenia:

Racjonalistka z głową w chmurach. Chodzi własnymi drogami i jest 

przede wszystkim wierna samej sobie. Nocny marek uzależniony od 

książek, nie lubi monotonii i stroni od zwyczajności. Ma silne poczu-

cie niezależności i umie sobie utrudniać życie, nie wiedzieć czemu.
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Tak przygotowane opisy stanowią formę przemyślanej, wykre-
owanej w określonym celu wizytówki właścicielki profilu. Dzięki 
temu odbiorca od razu może sprawdzić, czy jest zainteresowany na-
wiązaniem kontaktu i rozmową:

Trzy światy i pół Ameryki :) Jestem wiecznie niewyspaną (tyle rzeczy 

do zrobienia!) absolwentką filologii polskiej i animacji czasu wolnego 

(UAM). Kocham teatr i wędrówki po górach. Żywię się książkami, 

oddycham Rotaractem, uwielbiam pracę z dziećmi, dlatego zostałam 

Animatorem. W wolnych chwilach przenoszę się w fantastyczną rze-

czywistość, odwiedzam konwenty i spotkania literackie. Wciąż się 

rozwijam i odkrywam nowe pasje. Chętnie przeniosłabym się w cza-

sie do średniowiecza i hodowała smoki.

Kobiece opisy mężczyzn i męskie wizytówki kobiet
Ogólne tendencje wśród kobiecych wypowiedzi do tworzenia 
w przestrzeni wirtualnej rozbudowanych opisów poprawnych pod 
względem interpunkcji i ortografii nie świadczą o tym, że zebra-
ny materiał jest całkowicie jednorodny. W tej grupie komunikatów 
można znaleźć takie, które pod względem formalnego ukształtowa-
nia przypominają teksty napisane przez mężczyzn, gdyż są to wy-
powiedzi jednowyrazowe lub kilkuwyrazowe, które właściwie nie 
charakteryzują autorki oraz nie zachęcają czytelnika do nawiązania 
kontaktu:

słoneczniki, śniegi i szmaragdy

error 777

Niektóre opisy kobiet, tak samo jak opisy mężczyzn, mimo for-
malnego kształtu zdania lub równoważnika zdania, nie zaczyna-
ją się wielką literą i nie zawsze kończą się kropką. Chociaż trzeba 
przyznać, że kobiety zazwyczaj kończyły wypowiedź kropką, za to 
częściej pomijały wielką literę na początku:
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lgnę do ludzi, ale im nie otwieram.

nie słowa a czyny mówią o człowieku.

Zebrany materiał wskazuje na to, że wypowiedzi kobiet są bar-
dziej rozbudowane, ale wyjątki pojawiają się w obu grupach. Pięć ko-
biet stworzyło opisy krótkie, które właściwie ich nie charakteryzują, 
zaś zaledwie dwóch mężczyzn zamieściło opisy jednozdaniowe lub 
dłuższe z uwzględnieniem reguł interpunkcji i ortografii:

Nie jestem ogólnie miłą osobą. 

Wśród zebranych opisów autorstwa mężczyzn na szczególną uwa-
gę zasługuje ten, który posiada wszystkie cechy opisów tworzonych 
przez kobiety:

Kreatywny optymista, wytrwały zawodnik, milion pomysłów na 

minutę, wyszukiwacz nietypowych rozwiązań, nie daje za wygraną, 

szeroko gestykulujący i głośno mówiący. Szybko się denerwuje, ale 

potrafi się opanować. Grafik, filolog, kucharz-amator, perkusista.

Autor przestrzega zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych, 
co oczywiście może być spowodowane nie tyle jego płcią, co zdoby-
tym filologicznym wykształceniem. Chce jak najdokładniej scharak-
teryzować siebie i swoje zainteresowania, co można uznać za swego 
rodzaju autopromocję. Opis jest dość chaotyczny i w pewnym mo-
mencie przybiera formę wyliczanki, ale w tym wypadku wyliczenia 
świadczą o dostosowaniu formy do treści komunikatu. W prezen-
tacji pojawia się bowiem określenie „milion pomysłów na minutę” 
i właśnie taka enumeracja, pozornie niezwiązana żadną nadrzędną 
myślą porządkującą tekst, obrazuje tę wielość aktywności podej-
mowanych przez użytkownika portalu, ich zróżnicowanie oraz pe-
wien chaos związany z przechodzeniem z jednej w drugą. Autor 
informuje o swoich zainteresowaniach, chwali się, że jest osobą 
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wszechstronną i otwartą na nowe doświadczenia, zapewne także 
na nowe znajomości, które można nawiązać za pośrednictwem sieci 
wirtualnej. Tego typu opis potwierdza, że chociaż zebrany materiał 
pozwala na wskazanie pewnych ogólnych tendencji w tworzeniu 
komunikatów internetowych w zależności od płci, to badacz powi-
nien uwzględnić możliwe wyjątki, wynikające przede wszystkim 
ze zróżnicowania cech indywidualnych każdej osoby publikującej 
w Internecie.

Wśród profili prowadzonych przez kobiety znalazł się z kolei opis 
łączący cechy charakterystyczne dla obu płci:

„Jesteś jak film Allena: Czasem wszystko jest okej, a czasem siedzisz 

przez godzinę i w cholerę nie rozumiesz o co chodzi.” M.

easy like sunday morning

lubię dobrą muzykę, dobry film, dobre wino i DOBRYCH ludzi ; )

last.fm/user/kkrrllnn

Autorka w pierwszym zdaniu opisu cytuje czyjąś opinię na swój 
temat. Trudno ocenić, czy to zapis usłyszanej wypowiedzi, czy też 
otrzymała ją w takiej formie, ale w tej części rozpoczyna zdanie 
wielką literą, kończy kropką i przestrzega reguł interpunkcyjnych 
i ortograficznych. Następnie przedstawia siebie, ale już bez takiej 
dbałości o poprawność interpunkcyjną i ortograficzną, a znak inter-
punkcyjny zastępuje emotikonem. Cechą typowo męską jest rozpo-
czynanie zdania małą literą i zrezygnowanie z postawienia na końcu 
kropki, ale jednocześnie rozbudowanie wypowiedzi jednoznacznie 
wskazuje na to, że tekst przygotowała kobieta. Całość kończy się lin-
kiem do innego portalu, a na taką formę informowania o możliwości 
kontaktu w innej przestrzeni sieci decydowali się przede wszystkim 
mężczyźni. Różnica polega jedynie na wyborze portalu, do którego 
przenosi odbiorcę łącze, ponieważ mężczyźni odsyłali czytelnika do 
serwisu Snapchat lub Instagram, a autorka informuje, jak można ją 
znaleźć na platformie Last.fm.
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Gdyby zatem zanalizować dwa powyższe opisy bez znajomości płci 
autorów, to w pierwszym charakterystyczne dla rodzaju męskiego są 
tylko wyznaczniki systemowe: „kreatywny”, „wytrwały”, „perkusista”, 
zamiast: „kreatywna”, „wytrwała”, „perkusistka”, natomiast w dru-
gim nie ma jednoznacznych sygnałów pozwalających z całą pewno-
ścią wskazać płeć autorki. Należy zatem przyjąć, że ogólne tendencje 
w tworzeniu opisów w portalu nie sprawdzą się w każdym przypadku.

Forma autopromocji
Niezależnie od płci osoby związane z mediami lub popkulturą wyko-
rzystują opis opublikowany na Facebooku do promocji swojej osoby 
oraz działalności. Zachęcają także potencjalnych zleceniodawców 
i odbiorców do zapoznania się z ich twórczością lub nawiązania 
kontaktu. Jednak nawet w tej grupie można zauważyć różnice wy-
nikające z płci ich autorów, gdyż mężczyźni traktują ten typ opisu 
czysto informacyjnie i decyzję o ewentualnym zapoznaniu się z ich 
działalnością pozostawiają odbiorcy:

www.facebook.com/KocurOfficial

gitarzysta zespołów Art of Illusion i Hologram 

http://norbertredzia.wixsite.com/home

Natomiast kobiety starają się dodatkowo zachęcić do rozmowy, 
zapraszają do nawiązania kontaktu i zaznaczają, że są otwarte na 
współpracę:

korektorka / redaktorka - od drobnej korekty po opracowanie redak-

cyjne tekstu. Zapraszam do kontaktu3. 

Zapraszam do dzielenia ze mną pasji: www.musicalna.pl

3  Korektor/redaktor powinien użyć półpauzy lub pauzy, a nie dywizu jak w przyto-
czonym cytacie. Tym samym tekst może nie pełnić tak skutecznie funkcji rekla-
mowej, jak zapewne zakładała autorka.
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Wnioski
Analiza 600 profili użytkowników portalu społecznościowego Face- 
book pozwoliła na rzeczywistą analizę jedynie 125 opisów napi-
sanych i opublikowanych przez internautów obu płci, co pozwala 
wskazać cechy charakterystyczne dla kobiecych i męskich wypo-
wiedzi w Internecie. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pyta-
nie, dlaczego tak mały odsetek aktywnych użytkowników portalu 
korzysta z możliwości autoprezentacji. Może to wynikać z niechęci 
do publicznego ujawniania informacji, lenistwa lub braku potrzeby 
kreowania siebie za pośrednictwem takiego narzędzia. Ta kwestia 
wymagałaby jednak dalszych, dokładniejszych badań. Jest to na 
tyle mała próba badawcza, by wnioski były w pełni jednoznaczne. 
Internet narzuca w pewien sposób nowe formy komunikacji, stąd 
tak niewiele opisów umożliwiających przeprowadzenie analizy. 
Stanowi także medium nastawione raczej na szybką komunikację 
i sprawną wymianę myśli, co może – bardziej niż płeć – sprawiać, że 
zamieszczone opisy są krótkie, a wiele słów użytkownicy zastępują 
obrazkami lub emotikonami. Kobiety tworzą wypowiedzi dłuższe, 
często złożone z kilku zdań, i zazwyczaj przestrzegają zasad inter-
punkcji oraz ortografii. Ich komunikaty pełnią w większości funkcję 
kontaktywną, mają zachęcić odbiorcę do nawiązania kontaktu czy 
zadawania pytań. Kobiety raczej nie umieszczają w opisie linków do 
innych portali, chyba że pracują w mediach lub prowadzą blogi i chcą 
zachęcić czytelnika do zapoznania się ze swoją twórczością. Wypo-
wiedzi kobiet są rodzajem internetowej wizytówki, co oznacza, że 
rzadko zdarzają się opisy, które w żaden sposób nie charakteryzują 
właścicielek profili.

Z kolei męskie opisy spełniają przede wszystkim funkcję infor-
macyjną, przez co nie ma w nich miejsca na nawiązywanie poro-
zumienia z odbiorcą. Mężczyźni najczęściej tworzą opisy składające 
się z jednego lub maksymalnie kilku słów, pomijają znaki inter-
punkcyjne i nie rozpoczynają zdania wielką literą. W ich opisach 
dużą grupę stanowią też takie, które nie przekazują czytelnikowi 
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żadnej informacji na ich temat lub jedynie odsyłają do innego portalu 
społecznościowego. 

Jednocześnie warto zauważyć, że przeprowadzona analiza poka-
zała w obu grupach pewne wyjątki. Część informacji stworzonych 
przez kobiety zawiera cechy przypisywane mężczyznom, jak: lekce-
ważenie interpunkcji i ortografii, tworzenie opisu jednowyrazowe-
go, który nie pozwala poznać autora, czy informowanie o aktyw-
ności na innym portalu. Z kolei wśród opisów mężczyzn pojawiały 
się również wypowiedzi dłuższe, nastawione na kontakt z odbiorcą 
i napisane poprawnie pod względem interpunkcyjnym oraz ortogra-
ficznym. Tym samym teza o możliwości jednoznacznego wskazania 
cech wypowiedzi typowo męskich oraz kobiecych staje pod znakiem 
zapytania. Należy zatem założyć, że społeczność użytkowników jest 
zróżnicowana i heterogeniczna, więc każdy inaczej wyobraża sobie 
własną autoprezentację czy też kreację swojej osoby w przestrzeni 
wirtualnej, zawsze jakaś część zebranego i przebadanego materiału 
będzie odbiegać od przyjętych założeń. Trzeba także zauważyć, że 
różnice w sposobie komunikacji w Internecie stanowią wypadkową 
wielu różnych czynników, takich jak wiek, płeć, wykształcenie, spo-
sób wychowania, odrywana rola społeczna, a nawet doświadczenia 
życiowe oraz cechy charakteru. Przeprowadzona analiza pokazuje 
zatem pewne prawidłowości, ale nie pozwala na jednoznaczne wska-
zanie, co jest wyłącznie męską, a co tylko kobiecą cechą komunikacji 
w portalach społecznościowych. Wynika to prawdopodobnie z faktu, 
że użytkownicy portalu społecznościowego są heterogeniczną spo-
łecznością, a ich sposób autoprezentacji zależy w dużej mierze od 
płci, ale nie jest to jedyny czynnik determinujący ostateczny kształt 
tekstów. Tym samym przy każdych tego typu badaniach należy li-
czyć się z pewnymi odstępstwami od ogólnych reguł, co można zaob-
serwować na podstawie przeprowadzonej analizy. Zbadany materiał 
pozwala zatem na postawienie dodatkowego wniosku, że płeć użyt-
kowników jest jednym z wielu elementów wpływających na sposób 
kreowania siebie w Internecie i kształtowanie wypowiedzi.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia różnice w tworzeniu opisów na Facebooku w zależ-
ności od płci autorów. Zanalizowano 600 profili, 300 należących do ko-
biet i 300 do mężczyzn. Można wyróżnić pewne cechy charakterystyczne 
dla kobiet i mężczyzn. Kobiety tworzą opisy dłuższe, bardziej rozbudowa-
ne, zachęcają odbiorcę do kontaktu i przestrzegają zasad interpunkcji 
i ortografii. Mężczyźni piszą teksty krótsze, często pomijają wielkie lite-
ry na początku zdania i kropkę na końcu. Nie zachęcają do nawiązania 
kontaktu, za to odsyłają do innych portali społecznościowych. W obu 
grupach znalazły się wyjątki, które potwierdzają, że każdy użytkownik 
jest inny i nie musi przedstawiać się tak, jak większość przedstawicieli 
jego płci.

Słowa kluczowe: Facebook, komunikacja, biolekt, opis, kreacja, Internet

Men’s language, women’s way of thinking – 
differences in methods of making descriptions 
on the social network site – Facebook

Summary

The article presents differences in the creation of descriptions on Face-
book based on gender of authors. There were 600 profiles, 300 women’s 
and 300 men’s. There are some distinctive features for women and men. 
Women make longer descriptions and follow the rules of punctuation 
and spelling. They encourage readers to contact and talk with them. 
On the other hand, men write shorter texts, often skipping capital let-
ters at the beginning of the sentence and dot at the end. They do not 
encourage readers to contact, but instead send them to another social 
network. In both groups you can see the exceptions from these rules, 
because each user is different and does not have to present themselves 
in the same way.

Keywords: Facebook, communication, biolect, description,  
creation, Internet





Język i komunikacja 
w instrukcjach 
strategicznych  
gier planszowych

Kamila Zielińska
Uniwersytet Wrocławski



Instrukcje ułatwiają funkcjonowanie w wielu dziedzinach życia, sta-
nowiąc przy tym poręczne narzędzie komunikacji społecznej. Słowo 
instrukcja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ‘uporządkowa-
nie’. Jest to „tekst zawierający wskazówki na temat zasad użytko-
wania czegoś, sposobu działania w danej sytuacji lub postępowania 
w jakiejś dziedzinie” [Zaśko-Zielińska i in. 2008: 132]. Instrukcja gry 
planszowej jako tekst służący wyjaśnieniu mechanizmów i zasad da-
nej gry oraz wprowadzeniu do jej świata wpisuje się w zakres tek-
stów użytkowych, jak również w dyskurs poradnikowy w odmianie 
instruktażowej. „Teksty użytkowe nastawione są na pomoc w roz-
wiązywaniu problemów (lub ich części), do których można odnieść 
się nie jednym słowem, frazą czy zdaniem, lecz jednostką ponadzda-
niową” [Żarski 2008: 92].

Instrukcja gry1 jest więc komunikatem dydaktycznym, który 
przekazuje czytelnikowi wiedzę i umiejętności potrzebne do zagrania 
w prawidłowy sposób. „Nadawca [takiego komunikatu] to specjalista 
w swojej dziedzinie. Odbiorca (uczeń) to adept, który chce uzupełnić 
wiedzę i wykorzystać ją w określonym celu. […] [Instrukcje] można 
traktować jako językowe sposoby [ich] realizacji” [Żarski 2008: 91–92]. 

Jak już wspomniałam, instrukcja gry służy wyjaśnieniu jej zasad 
i mechanizmów. Jednakże to zaledwie podstawowe zadanie tekstu, 
ponieważ często pełni on funkcję składnika pierwszego wrażenia, 

1  Na potrzeby artykułu będę zamiennie używać nazwy zgodnej z normą – gra plan-
szowa – jak również skróconej wersji: gra.
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które gra jako produkt wywiera na użytkowniku. Po instrukcję sięga-
ją zwykli gracze, jak również testerzy gry, którzy ją potem recenzują, 
a tym samym zachęcają bądź zniechęcają do jej zakupu [Łączyński 
2012: 121]. Jeśli potencjalny gracz dostanie źle przygotowaną instruk-
cję, nie zagra w prawidłowy sposób, gdyż nie zrozumie mechanizmów 
lub reguł, bez których nie można się obejść. W ten sposób rozgrywka 
będzie nieudana, a on sam zrazi się do gry. Z tego powodu ważne jest 
właściwe utworzenie2 instrukcji i dlatego nie może dziwić długa lista 
testerów gry, którzy sprawdzają również przejrzystość i sposób przed-
stawienia zasad. 

Jak w każdym tekście, tak i w instrukcjach mamy do czynienia 
z lokucją, illokucją i perlokucją3. Instrukcja została napisana z pew-
nym zamiarem, którym jest wyjaśnienie zasad. Twórcy mają nadzieję 
na osiągnięcie pewnego celu, polegającego na zrozumieniu tychże 
zasad przez przyszłego gracza.

Gry planszowe towarzyszyły człowiekowi już od początku jego 
istnienia, pierwotnie były wynikiem prób wykorzystania dostęp-
nych rzeczy w nowy sposób, a potem miały swoje źródło w ludzkiej 
potrzebie rozrywki, która istnieje do dzisiaj [Pijanowski 1969: 167]. 
Oprócz roli ludycznej pełnią także funkcje społeczne (przede wszyst-
kim nawiązywanie i pogłębianie więzi), relaksacyjne, a nawet inte-
lektualne – gry strategiczne wykorzystują myślenie perspektywicz-
ne, zręcznościowe refleks (np. Prawo dżungli), a pamięciowe – pamięć  
(np. Gigamon) itp. „Archeologia stwierdza, że najstarsze gry ludzkości 

2  Celowo nie używam słowa „napisanie”, gdyż istotną funkcję w instrukcji gry 
planszowej pełnią elementy wizualne: ozdobne grafiki niełączące się bezpośred-
nio z treścią, której towarzyszą, niewnoszące żadnych istotnych informacji, oraz 
elementy graficzne podporządkowane funkcji instrukcji. Do pierwszej grupy należą 
obrazki-ozdobniki, które mają na celu zbudowanie klimatu oraz świata, do którego 
zapraszany jest gracz. Do drugiej można zaliczyć zdjęcia, rysunki bądź piktogra-
my obrazujące elementy gry (planszę, kostki, karty, różnorakie znaczniki, figurki 
postaci, podstawki pod karty, żetony itp.) i ich opisy oraz fragmenty planszy ilu-
strujące przykładowe ruchy lub przedstawiające rozgrywkę (jej poszczególne fazy). 

3  Lokucja jest wypowiedzeniem, illokucja intencją nadawcy, którą realizuje się za 
pomocą wypowiedzi, a perlokucja to jej skutek. 
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rodziły się w dolnym biegu Nilu i żyznych dolinach państwa Sumerów 
[…] oraz w Indiach północnych i Chinach, a więc właśnie tam, gdzie 
zaczęły się tworzyć i przetwarzać najstarsze z ludzkich cywilizacji” 
[Pijanowski 1969: 163]. Zdaniem Lecha Pijanowskiego pierwszą grą 
była gra losowa, w której się czymś rzucało i tym samym sprawdzało, 
kto ma więcej szczęścia [1969: 302]. Takie gry wzięły swój początek 
najprawdopodobniej z wróżb, „źródłem gier kombinacyjnych były 
zapewne obrzędy o charakterze pół magicznym, pół rytualnym. 
Wreszcie początku wszelkich gier wojennych można upatrywać się 
w ilustracji strategicznych instrukcji w dawnych czasach” [Pijanowski 
1969: 166]. Powstały tam, gdzie tworzyły się pierwsze cywilizacje, ale 
potem rozprzestrzeniły się na całym świecie, zyskując coraz większą 
popularność i ogólnokulturowy wymiar. Dowodzi tego znajomość 
niektórych tytułów, m.in. szachów czy Chińczyku, nie irytuj się, przez 
mieszkańców różnych kontynentów. Gry ewoluowały na przestrzeni 
lat, np. początkowo nie istniały takie, w które wpisane były pieniądze 
jako element niezbędny do rozgrywki [Pijanowski 1969: 194].

W latach 20. XX w. w językoznawstwie zaktywizował się pragma-
tyczny i teoretycznolingwistyczny aspekt. Zaczęto się zastanawiać nad 
relacją nadawca–odbiorca–tekst. W swoim artykule przyjmuję tę per-
spektywę, skupiając się na wizerunku nadawcy, odbiorcy, wzajemnym 
stosunku nadawcy i odbiorcy, sytuacji nadawcy, odbiorcy oraz sytuacji 
nadawczo-odbiorczej w analizowanych tekstach. Po przebadaniu sze-
ściu instrukcji gier planszowych o charakterze strategicznym (Podaj 
cegłę!, Historia, Claustrophobia, Ramzes II, Machina II: Przeładowanie4 
i CO₂) wydaje się początkowo, że w tekście o charakterze użytkowym 
ważniejszą osobą jest nadawca, gdyż o rzeczywistym odbiorcy nie-
wiele można z tekstu wyczytać. Brakuje precyzyjnych informacji na 
jego temat. Patrząc na ustalony przez twórców minimalny wiek graczy 
lub sposób ich opisywania i analizując zwroty skierowane do nich, 
można wysnuć jednak kilka wniosków dotyczących „intencjonalnego 

4   W dalszej części artykułu używam skróconej wersji tytułu: Machina II.
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odbiorcy” [Skwarczyńska 1965: 92]. Metryczka wiekowa wskazuje na 
stopień skomplikowania gry. Najtrudniejszą jest CO2 (przeznaczona 
dla użytkowników od 12. roku życia), a najprostszą Ramzes II, który 
przede wszystkim ma charakter gry pamięciowej, ale podczas drugiej 
rundy wymaga myślenia perspektywicznego (oczywiście nie w takim 
stopniu, jak to ma miejsce w trudniejszych grach). Minimalny wiek 
graczy został tutaj odpowiednio obniżony do 8 lat. Wybrałam tak zróż-
nicowane gry, aby ukazać możliwie jak najszerszy obraz omawianych 
zagadnień. Na podstawie samej tematyki gier można natomiast wiele 
powiedzieć o ewentualnych upodobaniach graczy preferujących gry, 
w których najważniejsze są ich decyzje. 

Odbiorca jest najprawdopodobniej osobą, która w pewnym stop-
niu interesuje się grą, do której dołączono instrukcję. Zawsze jest to 
komunikacja pośrednia z nadawcą – tekst instrukcji został bowiem 
napisany wcześniej. Cele nadawcy decydują o funkcji całego tekstu 
oraz środkach językowych, które wykorzystuje.

W badanym materiale dominuje zachowanie dystansu między 
nadawcą a odbiorcą. Twórcy instrukcji często piszą mniej lub bar-
dziej konsekwentnie o odbiorcach w trzeciej osobie, dodatkowo uży-
wając form typu „gracze”, „grający Ludźmi”, „osoba demontująca”. 
Uczestnicy aktu komunikacji nie są więc ze sobą na równi, a ich 
relacja przypomina tę na linii mentor–uczeń. W instrukcji CO2 to 
wrażenie pogłębiają dodatki edukacyjne, w których autorzy tłuma-
czą rzeczywistość pozajęzykową, np. 

Firmy mogą wysyłać swoich naukowców, aby reprezentowali ich inte-

resy na Światowych kongresach energetycznych. Naukowcy dzielą się 

na nich ze światem wiedzą zdobytą podczas badań nad ekologicznymi 

źródłami energii. W trakcie dyskusji będą się wzajemnie uczyć. Dzięki 

temu pogłębią swoje doświadczenie w dziedzinach odpowiadających 

tematom omawianym na kongresach. Aby zdobyć doświadczenie 

w trakcie kongresów, kluczowym jest interakcja z innymi naukow-

cami [Lacerta 2010: 37]. 
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Twórcy gry uczą więc dzieci, że rozmowa pełni kluczową funk-
cję w rozwoju człowieka, jak również w pracach nad rozwiązaniem 
danego problemu.

W badanych instrukcjach często używa się form trybu rozkazu-
jącego w drugiej osobie liczby pojedynczej („wybierz”, „pogrupuj”) 
oraz form sugerujących nakazy („należy umieścić”, „muszą zostać 
umieszczone”), dzięki którym tekst zyskuje cechy dialogu. Taka stra-
tegia wydaje się jak najbardziej uzasadniona, ponieważ nadawca to 
nauczyciel, odkrywający przed odbiorcą-laikiem tajniki swojej gry. 
Ten dystans czasem jednak znika.

W narracyjnych fragmentach pojawia się pierwsza osoba licz-
by mnogiej, jakby nadawca i odbiorca przebywali w tym samym 
czasie i przestrzeni (tak się dzieje w Machinie II i Claustrophobii), 
a komunikacja pośrednia staje się w pewnym stopniu bezpośred-
nia, np. „Pierwszą grę radzimy rozegrać za pomocą scenariusza 
Ocaleni” [Croc 2010: 6]. Podobnie sytuacja wygląda wówczas, gdy 
twórca instrukcji pisze, jakby grał razem z odbiorcą swojego tekstu 
i wykonywał z nim pewne czynności, np. „Na środku stołu umiesz-
czamy budynki wybudowane w trakcie gry” [Kramer, Witt 2011: 2], 
„Tak przygotowane karty kładziemy w stosikach na stole” [Baars 
1998: 4] lub „Z kół ściągamy opony, w mieszalniku rozciągamy dętki 
i możemy tam upychać rzeczy” [Trzewiczek 2006: 8]. Nadawca nie 
tylko się ujawnia poprzez takie formy, ale i zdradza swój stosunek: 
(1) do tekstu – w CO₂ nadawcy tłumaczą się ze swoich decyzji od-
nośnie do pewnych zasad, tym samym naruszając relację na linii 
mentor–uczeń:

Zalesianie ma bardzo ważny wpływ na kontrolę i redukcję globalnej 

emisji CO₂ i dlatego stało się niezbędnym elementem, który musie-

liśmy włączyć do fabuły gry. Aby zasady gry miały spójną termi-

nologię, zalesianie jest traktowane jako rodzaj energii odnawialnej 

[Lacerta 2013: 5],
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a także (2) do gry – z instrukcji Machiny II dowiadujemy się o uczu-
ciach autorów: 

Zachęcamy do szczególnego stylu gry w Machinę, stylu zabawy, który 

wykreował się podczas testów i sprawił nam olbrzymią frajdę. Polega 

on na tym, iż gracze zwracają się do siebie per panie Inżynierze, są 

względem siebie bardzo uprzejmi i wszystkie rozmowy prowadzone 

są z zachowaniem dobrych manier [Trzewiczek 2006: 4].

Skrócenie dystansu między nadawcą i odbiorcą można również za-
uważyć w przypadku instrukcji CO₂, w której na zasadzie umowy od-
biorca zostaje ostrzeżony: „Pamiętaj, że jeśli wzrost zanieczyszczenia 
nie zostanie powstrzymany, to zabawa zakończy się dla nas wszyst-
kich” [Lacerta 2013: 1]. Takie zdanie sprawia, że rozgrywka nabiera 
wagi rzeczywistej walki o dobro całego świata. Nadawca zrównuje się 
z odbiorcą, gdyż sugeruje, że wynik gry będzie miał wpływ również na 
niego. Co więcej, pojawia się nierzadko żartobliwy ton, np. w Machi-
nie II. Cała jej instrukcja charakteryzuje się humorystycznym przed-
stawieniem, dowodzą tego wielokrotne wstawki narracyjne, np. 

– Zamawiałem baterie słoneczne, a pan mi wciska lustro! Czy pan 

myśli, że jestem ślepy?!

– Ale ja dam panu dwa lustra.

– A, to co innego. Proszę zapakować [Trzewiczek 2006: 3].

Innym przykładem mogą być charakterystyki maszyn, których bu-
dowa jest celem gry: 

KRT „DELFIN”

Czy nie uważasz, że nasza ojczyzna jest zagrożona? Czy nie uważasz, że do jej 
obrony powinni stanąć wszyscy mieszkańcy? Czy nie uważasz, że zwierzęta 
mają zbyt małe poczucie patriotyzmu?



\ 98 \ Kamila Zielińska

Nadszedł kres! Od dziś już nie!
Dzięki rozstawionym pod wodą Ekranom Kierunkowym urządzenie 

zbiera sygnały od delfinów – jest to dokonywane dzięki umieszczone-

mu w wodoszczelnym Pojemniku podwodnemu Mikrofonowi, który 

nagrywa piski tych słodkich ssaków. Następnie w Generatorze dźwię-

ki są konwertowane na sygnał morsa i generowane na Antenę, która 

wysyła wiadomość do Siedziby Marynarki Wojennej w Szczecinie. 

W ten sposób delfiny ostrzegają naszą ojczyznę przed zagrożeniem 

od strony morza [Trzewiczek 2006: 10]5 

Gra Ramzes II jest natomiast przeznaczona dla dzieci od 8. roku 
życia. Z jednej strony wydaje się, że odbiorcą ma być ktoś starszy, 
a nie dziecko. Świadczy o tym np. informacja: „Jeśli chcecie szu-
kać skarbów faraona Ramzesa z małymi dziećmi, wtedy grajcie 
tylko kartami z pierwszego stosu (strona odwrotna kart 1)” [Baars 
1998: 10]. Z drugiej jednak narracyjność całej instrukcji, wartościo-
wanie oraz żartobliwe wtrącenia sugerują głośną lekturę, która ma 
zainteresować dzieci, m.in.: 

Bardzo wielki bogacz, ale niestety nieco roztargniony, faraon Ramzes 

II nazbierał wiele skarbów ze wszystkich krajów świata i schował je 

przed złoczyńcami w swych piramidach. Niestety stracił orientację 

i teraz nie wie gdzie co schował! Ale na szczęście jesteście Wy i mo-

żecie mu pomóc w poszukiwaniu skarbów! [Baars 1998: 2]. 

W innym miejscu napisano: „Teraz staje się sprawa poważna” jako 
tytuł części instrukcji [Baars 1998: 8]. Są to przykłady dostosowania 
instrukcji do intencjonalnego odbiorcy. Z tego względu można dojść 
do wniosku, że to jednak odbiorca jest najważniejszy w tym akcie 
komunikacyjnym. To nadawca wypowiada się, ale robi to z myślą 

5  We wszystkich cytatach pisownia jest zgodna z oryginałem; również wszystkie 
wyróżnienia pochodzą od autorów instrukcji.
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o osobie, do której mówi, i do niej dostosowuje środki językowe, któ-
rych używa. Łamanie dystansu między nadawcą a odbiorcą występu-
je sporadycznie, podstawową i najczęstszą formą jest odsunięcie się 
od odbiorcy, przedstawienie zasad rządzących grą oraz przybieranie 
tonu rozkazującego. Parametr wiekowy stworzony przez autorów 
i podany w instrukcji (lub na pudełku) jest tylko sugestią, dlatego 
udział w danej grze mogą brać osoby młodsze lub starsze. Odbiorcy 
sami podejmują decyzję, wybierając dany tytuł.

Nadawcy używają różnych sposobów nazywania odbiorców: wy-
stępują (1) formy tradycyjne – „Gracz”, (2) peryfrazy – „broniący się 
przed Kradzieżą [sic!]”, (3) utożsamienia ich z wybranymi przez nich 
pionkami – „Pomarańczowy” (zamiast: gracz, który wybrał pionek 
pomarańczowy), (4) przykładowe imiona – „Dorota”, „Tomasz”. Naj-
częstsze są formy nazwane przeze mnie tradycyjnymi oraz peryfrazy. 
Tego typu określenia przede wszystkim pomagają autorom w precy-
zyjnym przedstawieniu myśli i zapewniają ich zrozumienie. Takie 
skonkretyzowanie swojego odbiorcy i odebranie mu cech abstrak-
cyjności ułatwia twórcom wyjaśnienie czasem zawiłych mechani-
zmów gry. Co ciekawe, w dwóch przypadkach (w CO₂ i w Historii) 
osoba czytająca instrukcję staje się bardziej uprzywilejowana od 
reszty graczy, np. w instrukcji Historii czytamy: „Losowo wyznacz 
każdemu graczowi cywilizację (albo pozwól graczom wybrać) i daj 
im odpowiadające danej cywilizacji 10 kart akcji” [Pranzo 2014: 3], 
a w instrukcji CO₂: „Wybierz losowo gracza rozpoczynającego i daj 
mu kartę gracza rozpoczynającego” [Lacerta 2013: 32]. Jest oczywiste, 
że to do osoby czytającej zwraca się nadawca, ale tutaj zyskuje też 
ona na swojej pozycji: to ona rozdaje i rozkłada poszczególne elemen-
ty, a nawet zależy od niej, czy gracze dostaną swój fragment planszy 
losowo, czy sami będą go wybierać.

Wydaje się, że dobór środków językowych wynika z funkcji in-
strukcji. Aby to sprawdzić, badam w wybranych tekstach środki lek-
sykalne i składniowe. Zanim przejdę do słownictwa, muszę wspo-
mnieć o kodzie. Według Słownika języka polskiego kod to „umowny 
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system znaków umożliwiający przetworzenie informacji oraz odczy-
tanie jej przez osoby znające ten system” [Drabik i in. (red.) 1996: 331]. 
Kodem możemy więc nazywać słownictwo używane w instrukcji gry 
planszowej, ponieważ w tym tekście korzysta się z pewnych utartych 
w danym kontekście wyrażeń (np. kostka, plansza, karta). W domy-
śle możemy też mówić o tożsamości językowej nadawcy i odbiorcy, 
którzy posługują się tym samym językiem, gdyż „język funkcjonuje 
konkretnie w mowie jako kod, gdy dany język zna nie tylko nadawca 
komunikatu, ale także jego odbiorca” [Skwarczyńska 1965: 104]. Tym 
samym perlokucja nadawcy staje się tożsama z illokucją. 

W większości badanych instrukcji autorzy korzystają z bardzo 
podobnych rozwiązań. W celu uniknięcia nieporozumień wciąż po-
wtarzają dane wyrażenia bądź nazwy, np.:

Każdy gracz bierze 4 kostki władzy w odpowiadającym jego cywili-

zacji kolorze, umieszczając 1 z nich w puli wykorzystanych kostek na 

planszy i zatrzymując pozostałe 3 kostki przed sobą. Pozostałe kostki 

należy umieścić w ogólnych zasobach. Zaawansowani gracze, którzy 

pragną rozegrać bardziej wymagającą grę, mogą rozpocząć rozgrywkę 

z jedynie 3 kostkami i żadną w puli wykorzystanych kostek [Pranzo 

2014: 3]. 

Z powodu chęci bycia precyzyjnym i zrozumiałym niezmiernie 
rzadko zmienia się podmioty na zaimki osobowe. W instrukcjach 
prawie zawsze występują cyfry. Liczebniki można zobaczyć tylko 
w instrukcji CO₂, w której obok cyfr – występujących w większości – 
są również sformułowania typu „pięcioosobowy [zespół]”, „pierw-
szy”. Często autorzy tekstów decydują się na skróty i skrótowce. Te 
powszechnie znane (jak „itp.”, „np.”, „tzn.”, „str.”) nie wpływają nega-
tywnie na precyzję lub zrozumienie zasad przez odbiorców. Autorzy 
instrukcji do Claustrophobii używają natomiast własnych (PZ – Punkt 
Zwycięstwa, RCH – Ruch), na ostatniej stronie zamieścili słowniczek 
wyjaśniający używane skróty i skrótowce, ale nadal wydaje się to 
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rozwiązaniem utrudniającym lekturę. Używanie cyfr i skrótów naj-
prawdopodobniej jest motywowane oszczędnością miejsca i zwięzło-
ścią tekstu. Z tego samego powodu pojawiają się odsyłacze do innych 
fragmentów instrukcji, zamiast ponownego, nawet skróconego, opisu 
danej reguły, co jednak może utrudniać korzystanie z instrukcji.

Autorzy często sięgają po wyrażenia potoczne, dzięki którym in-
strukcja staje się bardziej przystępna. Niekiedy występują neologizmy, 
elipsy bądź słowa obcojęzyczne – trzeba wspomnieć, że nawet nazwa 
jednej gry: Claustrophobia jest angielskim wyrazem – ale to wyjątkowe 
sytuacje. W dwóch instrukcjach wprowadzono archaizmy („zaś”, „pul-
pit” – przypomnę, że akcja gry przenosi graczy do XVII wieku) i na-
dano słowom lub wyrażeniom funkcję magiczną, np. „[gracz] zostaje 
zabity”, jak ma to miejsce w instrukcji Claustrophobii, ale jednocze-
śnie wciąż podkreśla się, że to tylko gra, konwencja. Najtrudniejszym 
słownictwem operuje instrukcja CO₂,

 
w której występują terminy na-

ukowe, symbole matematyczne, a także słowa anglojęzyczne. Wydaje 
się to podyktowane chęcią edukowania graczy, o czym pisałam już 
wcześniej. Ma to przełożenie na parametr wiekowy graczy, którego 
dolna granica to aż 12 lat. Dla ułatwienia lektury autorzy sięgają po 
wyrażenia metajęzykowe, np. „W tym punkcie omówimy to, jak PNE 
przemieszczają się w trakcie gry” [Lacerta 2013: 39].

W instrukcjach autorzy najczęściej korzystają z form czasu te-
raźniejszego, doraźnie decydując się na czas przyszły bądź przeszły. 
Opisy elementów gry oraz kolejnych faz występują w trybie oznaj-
mującym, czasem twórcy sięgają jednak po tryb rozkazujący. Prze-
ważają zdania pojedyncze lub złożone nierozwinięte – rzadko poja-
wiają się np. dodatkowe epitety, choć zdarzają się i ekspresyjne opisy 
w Claustrophobii, np. „Troglodyci stają się ucieleśnieniem najgorszych 
koszmarów a mrok staje się ich królestwem” [CROC 2010: 3]. Wyni-
ka to jednak z faktu, że Claustrophobia jest hybrydalną grą łączącą 
strategię z charakterem przygodowym, w którym bardzo ważna jest 
narracyjność oraz zbudowanie w ten sposób świata przedstawione-
go. Konstrukcje składniowe są zazwyczaj proste, najczęściej spójne, 
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chociaż zdarza się budowa zdań zbliżona do naukowych – orzecznik, 
a potem łącznik, np. „Karty Specjalne wykładane na planszę nazy-
wane są Pomocnikami” w instrukcji Machiny II. Częstym zjawiskiem 
są również paralelizmy składniowe, wynikające z anafor, które z ko-
lei mają swoje źródło w ciągłych powtórzeniach nazw własnych.

Co więcej, w składni można dostrzec cechy języka mówionego, 
np. w narracyjnych fragmentach bądź przy okazji wykrzyknień i py-
tań do czytelnika, które budują dialogowość tekstu i wrażenie bezpo-
średniości przekazu, np. w instrukcji CO₂: „Jesteście gotowi do rozpo-
częcia gry!” [Lacerta 2013: 32] lub „Jeśli nie może zapłacić dokładnej 
wartości – ma pecha!” [Lacerta 2013: 40]. Zdarzają się wyliczenia 
z punktorami (w dwóch instrukcjach), wtrącenia nawiasowe i nie-
nawiasowe (w trzech tekstach). Instrukcja CO₂ wyróżnia się również 
bardziej skomplikowaną składnią – tekst jest bogaty w długie, rozbu-
dowane zdania, często złożone lub nawet wielokrotnie złożone, np.: 

Zidentyfikuj regiony potrzebujące energii: rozpoczynając od dowolne-

go regionu i kontynuując zgodnie z ruchem wskazówek zegara (wokół 

świata) sprawdź, czy na polu zapotrzebowania na energię odpowiada-

jącemu aktualnej dekadzie znajduje się elektrownia ekologiczna, czy 

pole to jest puste [Lacerta 2013: 4].

Zarówno język, jak i stosunek nadawcy do odbiorcy, są podpo-
rządkowane trzem funkcjom: informatywnej (informuje bowiem 
o regułach gry), rozrywkowej (celem produktu, do którego dołączono 
instrukcję, jest przede wszystkim rozrywka) oraz w pewnym stopniu 
estetycznej (tekst ma się atrakcyjnie prezentować, ponieważ stano-
wi integralną część sprzedawanego produktu). Niemniej najważniej-
sza jest pierwsza z nich – instrukcja jako tekst użytkowy musi być 
zrozumiała i zwięzła, napisana w jasny sposób. Stosunek nadawcy 
do odbiorcy (m.in. zwroty do adresata, formy rozkazujące) oraz ję-
zyk (paralelizmy składniowe, krótkie zdania, powtórzenia, czas te-
raźniejszy) zwiększają precyzję i przyczyniają się do zrozumienia 
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mechanizmów gry przez odbiorców. W ten sposób taki akt komu-
nikacyjny o funkcjach informatywnej oraz perswazyjnej należy do 
udanych. 

Instrukcje gier planszowych wykorzystane w pracy
1. Baars Gunter, 1998, Ramzes II, [b. tłum.], Katowice.
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3. Kramer Wolfgang, Witt Hartmut, 2011, Podaj cegłę!, tłum. M. Miśkiewicz, Warszawa.
4. Lacerta Vital, 2013, CO₂, tłum. P. Korzeniowski, Wrocław.
5. Pranzo Marco, 2014, Historia, tłum. D. Wójcik, Kraków.
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Streszczenie

Instrukcje nie tylko znacznie ułatwiają nam funkcjonowanie, lecz tak-
że stanowią poręczne narzędzie komunikacji społecznej. Instrukcja 
gry planszowej jest komunikatem dydaktycznym i informatywnym, 
w którym niemal równie ważne są funkcje estetyczna i rozrywkowa. 
Gra planszowa już od początku towarzyszyła człowiekowi i razem z nim 
ewoluowała. Przebadanie instrukcji gier planszowych o charakterze stra-
tegicznym pod kątem pragmatycznym i teoriolingwistycznym pozwoliło 
na ukazanie relacji nadawca–odbiorca–tekst oraz sytuacji nadawcy i od-
biorcy. Leksyka oraz składnia instrukcji zostały dopasowane do funkcji 
komunikatu, jak również do jego odbiorców. 

Słowa kluczowe: instrukcja gry planszowej, gra planszowa, język,  
komunikacja, strategiczne gry planszowe

Language and communication in instruction 
of strategical board game

Summary

Manuals not only make it significantly easier for us to function, but also 
constitute a convenient tool of social communication. A manual of the 
board game is a didactic and informative message, in which aesthetic 
and entertainment functions are almost equally important. Board game 
has accompanied man from the beginning and evolved along with 
him. Examination of the manuals of the strategic board games on the 
pragmatic and theoretically-linguistic level has allowed to show the re-
lations among speaker-recipient-text, and the situation of a speaker and 
a recipient. Lexicon and syntax of the manuals have been adjusted to the 
function of the message and its recipient. 

Keywords: instruction of board game, language, communication,  
strategical board game
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Wprowadzenie
Celem artykułu jest ukazanie oraz omówienie przemian, jakie do-
konały się w przekładach Pisma Świętego na przykładzie Księgi Za-
chariasza. O doniosłości tej księgi stanowią liczne odniesienia do 
jej treści w Nowym Testamencie. Wizje Protozachariasza (rozdziały 
1–8) są uważane za początek literatury apokaliptycznej. W mowach 
Jezusa o tematyce eschatologicznej można odnaleźć zawoalowane 
nawiązania, np. Mt 24,31 do Za 2,6, czy w Mk 13,17 do Za 2,6.10. Naj-
więcej odwołań można odszukać w Apokalipsie św. Jana [Witaszek 
1996: 239]. Najczęściej jednak przywoływane są fragmenty autorstwa 
Deuterozachariasza (rozdziały 9–14). Wiele z jego wizji zostało w peł-
ni zrealizowanych w życiu Jezusa, wśród których można wyróżnić 
wjazd na osiołku do Jerozolimy czy zdradzenie Chrystusa przez Ju-
dasza za 30 srebrników [Witaszek 1996: 245].

W celu zanalizowania słownictwa badanej księgi zostaną zapre-
zentowane wybrane fragmenty z trzech tłumaczeń, pochodzących 
z różnych okresów. Pierwszym z nich jest Biblia to jest Księgi Starego 
i Nowego Testamentu, z łacińskiego na język polski przełożone przez 
ks. d. Jakóba Wujka z 1599 roku. W artykule wykorzystano dosłowny 
przedruk z 1923 roku. Drugim przekładem jest piąte wydanie Biblii 
Tysiąclecia, które pierwotnie ukazało się w 1999 r., a ostatnim Biblia 
zwyczajowo nazywana Biblią Paulistów z 2011 roku.

Każdemu z badanych przekładów przyświecał inny cel oraz 
inne były założenia, którymi kierowali się ich twórcy. Biblia Wujka 
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stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie na katolickie tłumacze-
nie Pisma Świętego, które mogłoby konkurować z wciąż powsta-
jącymi tekstami protestanckimi oraz odpowiadałoby założeniom 
postulowanym przez Stolicę Apostolską. Było to niezwykle waż-
ne, ponieważ ze względu na brak odpowiednich komentarzy oraz 
sposób tłumaczenia wcześniejsze katolickie przekłady Biblii były 
nieodpowiednie w walce kontrreformacyjnej. Nowy Testament 
Scharffenberga oraz Biblia ks. Jana Leopolity to teksty niewolni-
czo trzymające się Wulgaty, co jest widoczne nawet w systemie 
językowym przystosowanym do łaciny, ale nie do polszczymy. 
W porównaniu z nimi teksty protestanckie były na znacznie wyż-
szym poziomie artystycznym, co powodowało, że wykorzystywali 
je również katolicy [Kossowska 1968: 314]. Nowy przekład Wujka, 
dzięki pięknej polszczyźnie oraz licznym komentarzom, miał zastą-
pić inne tłumaczenia, a tym samym ukazać siłę obozu katolickiego 
w Polsce. 

Przez 365 lat Biblia Wujka była jedynym znanym Polakom prze-
kładem Pisma Świętego. Jak napisał Marian Wolniewicz: 

Ten przekład ukształtował tzw. „tradycję biblijnego języka polskiego”. 

Nie dawał mu rady czas; przekład starzał się i piękniał, ale ludzie 

odchodzili od niego. Coraz mniej rozumieli ze świetnej szesnasto-

wiecznej polszczyzny. Dla czytelnika XIX wieku Biblia Wujka była 

już czcigodnym i wspaniałym zabytkiem, a przestała być książką do 

czytania [za: Pietkiewicz 2004: 66]. 

Pojawiła się potrzeba stworzenia nowego przekładu, a w 1958 r. 
zaprezentowano projekt przygotowania pełnego nowego wydania 
Pisma Świętego w języku polskim. Biblia Tysiąclecia miała nie tylko 
zastąpić Biblię Wujka w liturgii, lecz także w samodzielnym czytaniu 
przez wiernych, co było zgodne z postulatami Konstytucji dogma-
tycznej o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, uchwalonej na soborze 
watykańskim II, która głosiła:
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A ponieważ słowo Boże powinno być po wszystkie czasy wszystkim 

dostępne, Kościół stara się o to z macierzystą troskliwością, by opra-

cowano odpowiednie i ścisłe przekłady na różne języki, zwłaszcza 

z oryginalnych tekstów Ksiąg świętych [za: Groblicki (red.) 1986: 360]

Ponadto Stolica Apostolska wyraziła wówczas życzenie, aby 
w tłumaczeniach stosować współczesny język literacki [BT: 6]. 

Odpowiedzią na Konstytucję „Dei verbum” jest również ostatni 
z omawianych przekładów, czyli Biblia Paulistów. Kardynał Józef 
Glemp jej powstanie argumentuje w sposób następujący: 

Każde tłumaczenie wnika głębiej w subtelność przekazu myśli Boga 

kierowanych do ludzi. Nadto, mentalność ludzka w każdej epoce ma 

swoje „pochyłości”, po których łatwiej płynie prawda. Trzeba je za-

uważyć, a to właśnie czynią autorzy przekładu dokonanego staraniem 

Księży Paulistów. Tak więc Księgi święte zostają udostępnione współ-

czesnemu Polakowi w języku jak najbardziej komunikatywnym, sta-

nowiącym zwierciadło obecnego czasu [2005: 7].

Warto podkreślić, że, jak zauważył Marcin Majewski, choć Wu-
jek niekiedy tworzył neologizmy, to przede wszystkim starał się za-
chować stary język, który jego zdaniem lepiej oddawał styl ksiąg 
biblijnych [2013: 142]. Podobnie uczynili twórcy Biblii Tysiąclecia, 
stylizując język na sposób obrazowania charakterystyczny dla ory-
ginału [BT: 6].

Użycie eufemizmów
Największą różnicą we wszystkich tłumaczeniach, zwłaszcza między 
Biblią Wujka a Tysiąclecia, jest opis kar czekających Judę, Izrael lub 
inne narody. Użycie eufemizmów w Biblii Tysiąclecia może wynikać, 
jak wspomina Majewski, z przekonania na temat tego, jak powinien 
być zredagowany tekst sakralny. Dlatego wyrazy o silnym nacecho-
waniu często zastępowano neutralnymi synonimami, co ukazuje 
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dany tekst jako delikatniejszy, a więc łatwiejszy w przyswojeniu, 
zwłaszcza podczas liturgii [Majewski 2015: 101].

Przykładem obrazującym użycie eufemizmów w BT może być 
werset 11,6 z Księgi Zachariasza (tab. 1). 

Werset BW BT BP

11,6

A Ja więcéj 
folgować nie 
będę obywatelom 
ziemie, mówi Pan; 
oto Ja wydam 
ludzie, każdego 
w rękę bliźniego 
jego i w rękę króla 
jego, i wysieką 
ziemię, a nie 
wyrwę z ręki ich.

Ja też nie będę 
dłużej litościwy 
dla mieszkańców 
kraju – wyrocznia 
Pana – ale 
każdego z nich 
wydam w ręce 
jego sąsiada 
i w ręce jego króla. 
Oni doprowadzą 
kraj do upadku, 
a Ja nikogo nie 
uwolnię z ich ręki.

Dlatego też 
nie będę miał 
dłużej litości dla 
mieszkańców 
tego kraju – 
wyrocznia 
PANA. Oto 
wydam każdego 
człowieka w ręce 
jego sąsiada 
i w ręce jego 
króla, a oni 
zrujnują ten kraj. 
Nie wyrwę nikogo 
z ich ręki.

Tab. 1. Doprowadzenie Izraela do ruiny (podkreślenia we wszystkich 
tabelach – I. K.)

W BT posłużono się zwrotem doprowadzić (kraj) do ruiny, w BP 
czasownikiem zrujnować (ten kraj), a w BW wysiec (ziemię). Różnicę 
tę widać zwłaszcza po przywołaniu definicji tych wyrażeń. Użyte 
w BT doprowadzać oznacza ‘kończyć jakiś odcinek pracy, jakąś 
część dzieła, dochodzić do pewnego punktu w swej pracy’ [SDor], 
a upadek ‘koniec pomyślności, powodzenia; klęska, niepowodzenie 
ruina’ [SDor]. Czasownik użyty w najnowszym przekładzie 
można zdefiniować jako ‘doprowadzić do ruiny’ [SDor]. Jezuita 
wykorzystał czasownik wysiec, czyli ‘rąbaniem zniszczyć, pociąć 
na części’ [Sstp].

Innym przykładem obecności drastycznego opisu w Biblii Wujka 
jest werset 9,7 (tab. 2). 
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Werset BW BT BP

9,7

I odejmę krew 
jego z gęby jego 
a obrzydłości jego 
z pośrodku zębów 
jego.

I z krwi oczyszczę 
mu usta, i jego 
zęby z ofiary 
plugawej.

Usunę krew 
z ich ust, 
a obrzydliwość 
spośród zębów.

Tab. 2. Groźba wobec pogan

W BW na uwagę zasługują zwłaszcza dwa słowa. Pierwszym 
z nich jest gęba, która choć oznacza ‘usta, paszczę’ [Sstp], to we 
współczesnej polszczyźnie ma nacechowanie zdecydowanie pejo-
ratywne. Leksem ten w nowszych przekładach został zastąpiony 
przez usta, czyli ‘otwór naturalny w twarzy człowieka prowadzący 
do przewodu pokarmowego i oddechowego, wysłany błoną śluzo-
wą, mieszczący dwa szeregi zębów i język; od przodu ograniczony 
i zamykany wargami; jama ustna’ [SDor]. Drugim wyrazem zasłu-
gującym na uwagę jest obrzydłość – ‘to, co jest odrażające moralnie, 
grzech, występek, niegodziwość, nikczemność’ [SpXVI]. Podobnego 
leksemu użyto w BP. Zastosowana tam obrzydliwość to ‘coś brzydkie-
go, budzącego odrazę; obrzydlistwo, paskudztwo’ [SDor]. Dwa lek-
semy obecne w zwrocie w BT oznaczają: ofiara ‘darowanie, złożenie 
czegoś na jakiś cel’ [SDor], a plugawy ‘budzący wstręt, obrzydliwy, 
ohydny, szkaradny; niechlujny, zbrukany’ [SDor].

Ekonomizacja
W obu powyższych przykładach widoczna jest, zwłaszcza w BP, ten-
dencja do zastępowania zwrotów jednym wyrazem. Czy zabieg ten 
można nazwać ekonomizacją? Czy można mówić o ekonomizacji 
w odniesieniu do przekazu biblijnego? Pytanie to jest ważne zwłasz-
cza w kontekście tekstów uznanych przez Stolicę Apostolską, a więc 
przetłumaczonych z języków oryginalnych, a nie tekstów stworzo-
nych na podstawie tekstów przełożonych już na inne języki [Cze-
sak i in.], takich jak Biblia Ślązoka czy Dobra czytanka wg świętego 
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ziom’a Janka. Biorąc pod uwagę założenia przedstawione przez auto-
rów najnowszych tłumaczeń, czyli chęć przekazywania treści w jak 
najbardziej komunikatywny sposób, można uznać, że zjawisko to od-
nosi się również do Pisma Świętego. W tym przypadku warto przy-
wołać definicję ekonomizacji zaproponowaną przez Renatę Bizior: 

racjonalizowanie wysiłku zarówno nadawcy, jak i odbiorcy wypo-

wiedzi w procesie komunikacji, które jest wynikiem podejmowanych 

działań w procesie konstruowania komunikatu i jego przekazywania 

[za: Dawidziak-Kładoczna 2014: 122].

Można to odnieść również do Biblii, ponieważ zadaniem naj-
nowszych przekładów jest przekazywanie treści w jak najbardziej 
komunikatywny sposób. Jednak, jak twierdzi Małgorzata Dawidziak-
-Kładoczna, w dyskursie religijnym nadawca, dążąc do umniejszenia 
wysiłku koniecznego do odbioru przekazu, wkłada większy wysiłek 
w jego tworzenie [2014: 122–123].

Oprócz już przywołanych fragmentów można zacytować werset 
9,6 (tab. 3).

Werset BW BT BP

9,6 a wytracę pychę 
Philistynów

Na proch zetrę 
pychę Filistyna

Zniszczę pychę 
Filistynów

Tab. 3. Groźba wobec Filistynów

W cytowanym fragmencie Bóg grozi zniszczeniem pychy Filisty-
nów poprzez czasowniki: w BW wytracić ‘wyrzucić, usunąć’ [Sstp], 
w BT zetrzeć (na proch) ‘zniszczyć kogo (lub co) całkowicie, doszczęt-
nie; unicestwić, bić na głowę’ [SDor] oraz w BP zniszczyć ‘znurzyć, 
zrujnować, spustoszyć; unicestwić’ [SDor].

Wersetem, w którym zwrot zastosowany w BT został w pozostałych 
tłumaczeniach zastąpiony jednym wyrazem, jest również 7,9 (tab. 4):
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Werset BW BT BP

7,9

Sąd prawdziwy 
sądźcie 
a miłosierdzie 
i litości czyńcie, 
każdy nad bratem 
swoim.

Wydawajcie 
wyroki 
sprawiedliwe, 
okazujcie sobie 
wzajemnie miłość 
i miłosierdzie.

Sądźcie 
sprawiedliwie 
i okazujcie sobie 
wzajemnie litość 
i współczucie!

Tab. 4. Nawoływanie do nawrócenia

W BW oraz BP użyto czasownika sądzić, oznaczającego ‘orzekać 
o czyjejś winie (lub niewinności), wydawać wyrok, też rozpatrywać 
sporną sprawę’ [Sstp]. Zastąpiony on został w BT przez związek fra-
zeologiczny wydawać wyroki, który można zdefiniować jako ‘osądzić 
kogo, skazać na co (na rozprawie sądowej); orzec’ [SDor]. 

Wyznacznikiem ekonomiczności jest również precyzyjność, którą 
można zaobserwować w najnowszym przekładzie w wersecie 14,18 (tab. 5).

Werset BW BT BP

14,18

A jeźliby i familia 
Egiptu nie 
wstąpiła a nie 
przyszła, ani na 
nię będzie; ale 
będzie upadek, 
którym pokarze 
Pan wszystkie 
narody, któreby 
nie chodziły na 
święcenie święta 
Kuczek.

A jeśli lud Egiptu 
tam się nie 
wybierze i tam 
się nie pokaże, 
spadną na niego 
nieszczęścia, 
jakimi Pan 
doświadczy 
narody, które 
nie przyjdą na 
obchody Święta 
Namiotów.

A jeżeli naród 
egipski nie będzie 
pielgrzymował 
i nie przybędzie, 
spadnie na niego 
plaga, jaką PAN 
dotknie narody, 
które nie pójdą, 
aby uroczyście 
obchodzić Święto 
Namiotów.

Tab. 5. Pielgrzymka do Jerozolimy na Święto Namiotów

Porównanie wszystkich trzech wersetów uwidacznia ich równo-
znaczność. Jednak po zestawieniu poszczególnych słów, zwłaszcza 
pierwszych czasowników, czyli wstąpić w BW, wybrać się w BT oraz 
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pielgrzymować w BP, można zauważyć, że w najnowszym przekazie 
czytelnik od razu może domyślić się przyczyny podróży Egipcjan 
do Jerozolimy. Leksemy wstąpić oraz wybrać się zastosowane w star-
szych przekazach oznaczają kolejno: ‘idąc wejść na jakieś miejsce, 
zwłaszcza na miejsce położone wyżej, w obręb jakiegoś pomiesz-
czenia, przyjść, wejść, wyruszyć w drogę’ [Sstp] i ‘przygotowywać 
się do drogi, do wyruszenia dokąd; zamierzać udać się dokąd, do 
wyruszenia dokąd; zamierzać udać się dokąd, zamierzać wstąpić 
(na uczelnię); udawać się, wyruszyć’ [SDor]. Pielgrzymować, czyli ‘wę-
drować w celu uczczenia kogo lub czego, w szczególności: wędrować 
do miejsc kultu’ [SDor] obecne w BP jest więc określeniem znacznie 
bardziej precyzyjnym niż w pozostałych przekazach.

Słownictwo współczesne
Omawiając słownictwo we wszystkich trzech przekładach, warto 
zwrócić uwagę na rezygnację z użycia słowa niewiasta obecnego 
w BW, na rzecz leksemu kobieta, co obrazuje werset przedstawiony 
w tabeli 6. 

Werset BW BT BP

5,7

A oto talent 
ołowiu niesiono, 
a oto niewiasta 
jedna siedząca 
w pośrodku 
dzbana.

Potem podniosła 
się ołowiana 
pokrywa 
i zobaczyłem 
siedzącą we 
wnętrzu kobietę.

A wtedy 
podniosła się 
ołowiana pokrywa 
i zobaczyłem 
kobietę siedzącą 
w dzbanie.

Tab. 6. Leksem kobieta

Oba omawiane słowa mają to samo znaczenie, czyli ‘człowiek do-
rosły płci żeńskiej’ [SDor], ale pierwszy z nich wychodzi już z użycia. 
I choć wyraz niewiasta wciąż jest obecny w BT, to BP rezygnuje z nie-
go na rzecz nowszego odpowiednika. Warto zwrócić uwagę, że sam 
leksem kobieta nie został odnotowany w Sstp, a w SpXVI występuje 
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w dwóch znaczeniach: ‘pogardliwie lub lekceważąco o osobie płci 
żeńskiej’ oraz ‘o prowadzącej rozwiązły tryb życia’. W tych też zna-
czeniach występuje w innych księgach w tłumaczeniu Wujka. 

Innym przykładem wyrazu współczesnego jest leksem wynagra-
dzać obecny w najnowszej translacji oraz w formie rzeczownikowej 
w BT (tab. 7).

Werset BW BT BP

8,10

Bo przede dni 
onymi zapłaty 
ludziom nie było, 
ani zapłaty bydłu.

Albowiem 
dotychczas 
ani ludzie 
nie otrzymali 
wynagrodzenia 
za pracę, ani 
zwierzęta.

Do tego czasu 
bowiem nie była 
wynagradzana 
ani praca 
człowieka, ani 
zwierzęcia.

Tab. 7. Leksem wynagradzać

Leksem wynagradzać jest nieobecny w Sstp, a SpXVI na tę chwilę 
zawiera hasła do litery R, przez co niemożliwe jest tego zweryfiko-
wanie. Występuje w nim jednak wyraz nagradzać, nieobecny zaś 
w Sstp. Oznacza on ‘dawać nagrodę, zapłatę lub odszkodowanie za 
co; nagradzać, płacić, opłacać; odwdzięczać się, odpłacać się czym’ 
[SDor]. W BW widnieje leksem zapłata, w znaczeniu przenośnym 
jako ‘odwdzięczenie się, nagroda (za coś)’ [Sstp].

Ciekawym leksemem obecnym w BP jest rozporządzenie, zastą-
pione w innych przekładach przez straż w BW oraz czasownik służyć 
w BT (tab. 8).

Rozporządzenie występujące w najnowszej translacji oznacza 
‘rozkaz, polecenie, zarządzenie (na mocy ustawy); postanowienie, 
decyzja, dyspozycja’ [SDor]. Służyć zaproponowane w BT występuje 
w znaczeniu ‘służyć komu, usługi, posługi mu wyrządzać, zasługo-
wać sobie u niego’ [SL]. Wujek użył leksemu straż ‘ludzie strzegący, 
człowiek strzegący, stróże, strażnicy, wachta, warta’ [SL].
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Wnioski
Powyższa analiza pozwoliła ukazać zmianę, jaka dokonuje się w przekła-
dach Pisma Świętego ze względu na pierwotne założenia. Jakub Wujek, 
tworząc swój przekład, korzystał z wcześniejszych polskich tłumaczeń 
oraz, dzięki dodatkowej znajomości języków hebrajskiego i greckiego, 
zestawiał tekst Wulgaty, stanowiący podstawę translacji, z tekstami 
oryginalnymi, aby jak najlepiej oddać sens Biblii we współczesnej sobie 
polszczyźnie [Chmiel 1999: 23]. Dzięki jego staraniom dopiero w XX w. 
zdecydowano się na stworzenie nowego przekładu, który miałby zastąpić 
edycję Wujka w liturgii oraz samodzielnej lekturze Pisma Świętego. 

Jak już wspomniano, na nowsze przekłady wpływ miały posta-
nowienia Soboru Watykańskiego II, wedle których translacje biblijne 
miały być dokonywane we współczesnych językach literackich. Tak 
też uczynili twórcy Biblii Tysiąclecia oraz Biblii Paulistów. Jednak, jak 
wynika z dokonanej analizy, pierwszy z przekładów charakteryzuje 
się znacznie większą archaizacją, co wynika z postanowień wyłożo-
nych w Uwagach wstępnych do pierwszego wydania: „troska o autentyzm 
kazała nam nie stylizować zbyt współcześnie hebrajskiego sposobu 
obrazowania, który tak różni się od dzisiejszego” [BT: 6]. Twórcy BP 
zdecydowali się jak najbardziej uwspółcześnić język tłumaczenia przy 
jednoczesnym niezatraceniu wartości oryginału.

Werset BW BT BP

3,7

Jeźli drogami 
mojemi pójdziesz, 
a straży mojéj 
strzedz będziesz, 
ty téż sądzić 
będziesz dom mój 
i strzedz będziesz 
sieni moich.

Jeżeli wytrwasz na 
moich drogach, 
jeżeli wiernie 
będziesz Mi służył, 
uczynię cię prze-
łożonym mojego 
domu i opieku-
nem moich 
przedsionków.

Jeśli będziesz 
chodził drogami, 
które wskazałem, 
i przestrzegał mo-
ich rozporządzeń, 
wówczas będziesz 
zarządzał moim 
domem i czu-
wał nad moimi 
dziedzińcami.

Tab. 8. Leksem rozporządzenie
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Wykaz skrótów
BP – Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu, 2011, oprac. Zespół Biblistów Pol-
skich, Częstochowa (tzw. Biblia Paulistów).

BT – Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu w przekładzie z języków oryginalnych, 
2008, oprac. Zespół Biblistów Polskich, 
wyd. 5, Poznań (tzw. Biblia Tysiąclecia).

BW ‒ Biblia to jest Księgi Starego i No-
wego Testamentu, z łacińskiego na język 
polski przełożone przez ks. d. Jakóba Wuj-
ka. Dosłowny przedruk z autentycznéj 
edycyi Krakowskiéj z.r. 1599, potwier-
dzonéj przez Ś. Stolicę Apostolską i. j. w. 
księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego 
i  Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, 

w których są umieszczone słowa podług 
hebrajskiego oryginału zmienione. Stary 
Testament zawiera w sobie wszystkie księgi 
hebrajskiego oryginału , 1923, Warszawa  
(tzw. Biblia Wujka).

SDor – Słownik języka polskiego, 1958–1968, 
red. W. Doroszewski, t. 1–10, Warszawa. 

SL – Linde S. B., 1807 – 1814, Słownik języka 
polskiego, t. 1–6, Warszawa.

SpXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, 
1966–2012, red. M. R. Mayenowa i in., 
t. 1–36, Wrocław.

Sstp – Słownik staropolski, 1953–2002, red. 
S. Urbańczyk, t. 1–11, Wrocław.
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Streszczenie

Artykuł jest analizą słownictwa w trzech tłumaczeniach Księgi Zacha-
riasza w odniesieniu do wstępnych założeń ich twórców. Wynikają one 
z potrzeb współczesnego odbiorcy, dlatego do analizy wybrano teksty 
z różnych okresów: Biblię Wujka, Biblię Tysiąclecia oraz Biblię Paulistów. 
W pierwszej części zostały przedstawione przyczyny powstania bada-
nych tłumaczeń oraz wstępne założenia ich twórców. W kolejnej części 
pokazano użycie eufemizmów w opisie kar. Następnie omówiono procesy 
ekonomizacji języka w translacjach biblijnych. Ostatnia część jest reflek-
sją nad współczesnym słownictwem na przykładzie leksemów kobieta, 
wynagradzać, rozporządzenie.

Słowa kluczowe: Księga Zachariasza, Biblia, język religijny, przekład,  
leksyka

The importance of lexis in perception  
of Bible at the example of three translations 
of the Book of Zechariah 

Summary

The article is an analysis of the vocabulary in three translations of the 
Book of Zechariah in reference to initial guidlines of their authors. They 
arise from the need of a contemporary recipient, which is why texts 
of different periods were chosen: Bible by Jakub Wujek, Millennium Bible 
and Paulist Bible. In the first part the reasons for creating such transla-
tions and initial assumptions of their creators were introduced. The next 
part presents the use of euphemisms in the description of punishments. 
The following part reveals the process of economization of language 
in the translation of Bible. The final part is a reflection over contempora-
ry vocabulary at the example of “woman”, “reward”, “ordinance” lexemes.

Keywords: Book of Zechariah, Bible, religious language, translation,  
lexis
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Wstęp
Dynamika przemian polskiej sfery publicznej prowokuje refleksje 
dotyczące procesów budujących przestrzeń obywatelskiej aktyw-
ności Polaków. W dobie przekształceń w obszarze polityki, gospo-
darki i ustroju naszego kraju, jakie zachodzą po wyborach, które 
spowodowały przegrupowanie elit rządzących, coraz ciekawszym 
badawczo wymiarem staje się obywatelskość i jej potencjał na wie-
lu polach działania. Strukturalne bariery, będące cechą charak-
terystyczną specyfiki polskiej „dojrzewającej” wciąż demokracji, 
wytwarzają szczególne uwarunkowania, znacznie wpływające na 
całokształt życia publicznego. Społeczeństwo transformacyjne, któ-
re najpełniej charakteryzuje stan zaawansowania funkcjonalności 
i użyteczności demokracji w Polsce, zasadniczo wpływa nie tylko 
na sferę uprawiania polityki i dyskursu politycznego, lecz także na 
sposób odbioru i reagowania na ich przemiany. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie treści ze strony internetowej Kukiz’15 i fragmen-
tów dyskursu o tym ruchu oraz podjęcie refleksji nad jego tożsa-
mością, a także zarysowanie kwestii istotnych w portretowaniu 
socjologicznym tej formacji jako jednego z istotnych i pionierskich 
pod wieloma względami aktorów społecznych na polskiej scenie 
politycznej ostatnich lat. 

Zjawisko, którym zajęłam się w niniejszym tekście, jest niezwy-
kle interesujące z wielu powodów. Niewątpliwie stanowi cieka-
wy symptom licznych procesów, jakie są udziałem społeczeństwa 
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polskiego ubiegłych kilku lat. Geneza formacji Kukiz’15 oraz jej li-
dera w kontekście ostatnich wydarzeń nie tylko wywołała wrzenie 
wśród wyborców i polityków, lecz także zmieniła układ sił na sce-
nie politycznej. W zasadzie największą niespodzianką okazało się 
przede wszystkim zdobycie poparcia formacji, która nie funkcjonuje 
jako ugruntowana partia polityczna, ale zaistniała w umysłach wy-
borców jako zrzeszenie idących za śmiałą ideą Pawła Kukiza – aby 
„przywrócić władzę w ręce obywateli” i pozbyć się tzw. partiokracji. 
Obecnie klub poselski i stowarzyszenie Kukiz’15 stanowi jedną z sił 
politycznych, o której sukcesach i porażkach jest w mediach najgło-
śniej. Badanie zjawiska, jakie stanowi aktywność tego specyficznego, 
jak na warunki polskiej kultury politycznej, ugrupowania, wymaga 
nie tylko przyjrzenia się bliżej fluktuacjom politycznym, lecz także 
charakterystyce polskiego społeczeństwa obywatelskiego, które sta-
ło się absolutnym fundamentem postulatów Kukiza. Jego fenomen, 
skutkujący najpierw szokująco dużym poparciem w wyborach prezy-
denckich w 2015 r., a potem otrzymaniem mandatów w parlamencie, 
jest wypadkową wielu czynników, warunkujących budzenie się oby-
watelskości w dzisiejszej Polsce. Dyskurs, jaki kształtował się wokół 
tej problematyki na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy na 
przełomie 2015 i 2016 r., z pewnością zasługuje na uwagę badawczą. 
Postanowiłam poświęcić niniejszy artykuł refleksji naświetlającej 
przyczynki do analizy dyskursu prasowego dotyczącego funkcjono-
wania Kukiz’15 jako tematowi żywo poruszanemu przez dziennika-
rzy. Ze względu na to, iż jest to formacja o szczególnym znaczeniu 
dla problemu obywatelskości i specyfiki demokracji w Polsce, o zna-
mionach ruchu społecznego, postaram się zwrócić również uwagę 
na te kwestie, jednocześnie pamiętając o cechach funkcjonowania 
analizowanego zjawiska w kontekście bieżących wydarzeń. Refleksja 
skupiona wokół portretowania aktorów społecznych o szczególnym 
znaczeniu dla kontekstu ich działań powinna uwzględniać zarówno 
ich wizerunek, jak i pełnione przez nich funkcje oraz uwarunkowa-
nia ich wykształcania. 
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Zarys specyfiki aktywności obywatelskiej 
w sferze publicznej w Polsce 
Przez pojęcie „aktora społecznego” rozumiem, za Zdzisławem 
Zagórskim [2012: 17], zarówno trwałe formy cywilizacji i społe-
czeństw, jak i mniej trwałe formy niesegmentacyjne, w których 
mieszczą się zbiegowiska, masy, ruchy społeczne, a także funk-
cjonujące w swoim otoczeniu społecznym jednostki. Istotne będą 
dla mnie sposoby i sfery aktywności, jakie określają role aktora 
społecznego, za jakiego uważam formację Kukiz’15, które są kre-
owane w specyficznym środowisku medialnym. Dyskurs, który 
jest budowany na wielu poziomach medialnych przekazów, mogą 
odkrywać poszczególne funkcje podmiotowe i przedmiotowe 
[Mrozowicki 2010: 55–75] aktorów, przede wszystkim na poziomie 
kreacji ich wizerunku. Ów wizerunek odgrywa niezwykle ważną 
rolę w kształtowaniu portretu ich funkcjonowania w społeczeń-
stwie oraz sposobów ich prezentacji na arenie życia publiczne-
go. Większość działań, które budują podmiotowość dzisiejszych 
aktorów społeczno-politycznych aktywnych w sferze publicznej, 
znajduje swoje odzwierciedlenia lub interpretacje w dyskursie 
medialnym, głównym pośredniku między obywatelami a sceną  
polityczną. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż te relacje między 
obywatelami, mediami i polityką należy charakteryzować, mając 
na uwadze specyfikę współczesnego społeczeństwa polskiego, które 
wciąż pozostaje tworem postkomunistycznym, „spóźnionym społe-
czeństwem narodowo-obywatelskim” [Zagórski 2010]. Dla obserwacji 
i opisu treści powstających na styku kategorii obywatele–media–po-
lityka nie bez znaczenia są cechy szczególne polskiego ustroju i życia 
publicznego, które krystalizują uwarunkowania aktywności formacji 
społeczno-politycznych. Także nawoływania do idei obywatelskości 
czy sławnego „przywrócenia Polski w ręce obywateli” prezentowa-
ne w stanowisku Kukiza i jego zwolenników są znamienne w tym 
kontekście. 
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Mirosława Marody [1999: 35–54] nie zawahała się twierdzić, iż ko-
munizm w Polsce niszczył nie tylko społeczeństwo obywatelskie, ale 
społeczeństwo w ogóle, doprowadzając do destrukcji tożsamość wielu 
jednostek i grup społecznych, które w rzeczywistości potransforma-
cyjnej jeszcze nie zdołały jej odbudować. Piotr Broda-Wysocki [2003: 
27–49] określił polską obywatelskość jako „upośledzoną”, nieposiada-
jącą podmiotowości, która pozwoliłaby na spontaniczną aktywność 
grupową czy jednostkową. Piotr Gliński [2005], definiując społeczeń-
stwo obywatelskie, wspominał o warunku obywatelskiej aktywno-
ści, którą najpełniej wyrażają działania grupowe. W gruncie rzeczy 
deficyt obywatelskości właśnie odzwierciedla piętno postkomuni-
stycznego „opóźnienia”, które charakteryzuje sferę prywatną i pu-
bliczną w Polsce. Wszak mobilizacja do działań społecznych (przede 
wszystkim w ramach ruchów społecznych), będąca „przekształceniem 
struktury w działanie”, wymaga usunięcia barier uczestnictwa [Klan-
dermans, Tarrow 2009: 64–97], co – w przypadku polskiej areny życia 
publicznego – odsyła do problemu barier strukturalnych związanych 
ze skutkami procesu transformacji. Zagórski, powołując się na kon-
cepcję obywatelskości Ralfa Dahrendorfa, pisał, że walka o posta-
wy obywatelskie i ich udoskonalanie to procesy naturalne, nawet 
w społeczeństwach z długą tradycją demokracji. Uzewnętrznia się 
to szczególnie w próbach walki z biurokracją i eurokracją [Zagórski 
1997: 31]. Zmagania z ustalaniem granic i ciągłym redefiniowaniem 
pojęć obywatelskości i demokracji to zatem domena nie tylko, lecz 
szczególnie społeczeństw transformacyjnych. To w gruncie rzeczy 
nieodłączna część ustalania ładu społecznego, procesu „stawania się 
społeczeństwa”. Społeczeństwo obywatelskie stanowi swego rodzaju 
ideał dla krajów transformacji, jak stwierdziła Dorota Pietrzyk-Reeves 
[2006]. Jego sukces jest gwarantowany w połączeniu z kulturą poli-
tyczną i postawami obywatelskimi. Autorka dodała również, iż wy-
kształcanie niezależnych organizacji o charakterze obywatelskim, 
w opozycji do państwa, to w istocie prawdziwa „szkoła demokracji” 
[Pietrzyk-Reeves 2006: 13–31]. 
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Znaczenie kluczowych uwarunkowań zewnętrznych 
dla kształtowania formacji Kukiz’15 
W obliczu postulatów ugrupowania Kukiz’15, które odbiły się naj-
głośniejszym echem w mediach i były motorem wyborczego sukcesu, 
szczególnie ważny staje się czynnik wypaczenia struktur państwo-
wych, w dyskursie formacji określanych mianem „partiokracji”. Ku-
kiz w wielu wywiadach wyjaśniał, na czym według niego polega 
upośledzenie struktur władzy politycznej w Polsce. Opisywał to 
zjawisko jako jedno z najbardziej znamiennych dla polskiej rzeczy-
wistości i jednocześnie najbardziej szkodliwych dla sprawowania 
rządów demokratycznych. W wywiadzie z Grzegorzem Osieckim 
dla portalu dziennik.pl z 2015 r. Kukiz stwierdził, że w partiokracji 
„władza jest bezwzględnym panem obywatela, i to za obywatelskie 
pieniądze”, powtarzając, iż jego misja to skończenie ze zjawiskiem 
partiokracji i wodzostwa [Kukiz 2015]. Przy tym jako rozwiązanie 
wskazał poprawę naznaczonej wieloma uchybieniami Konstytucji 
RP z 1997 roku. 

W tym samym wywiadzie powiedział, że jego kolejnym głównym 
wyzwaniem jest „obalenie systemu, który uniemożliwia wprowadze-
nie proobywatelskich reform”. Wyraźnie poprzez swoje postulaty 
stawia diagnozę społeczeństwa, którego dysfunkcje mają miejsce 
w strukturach władzy i wywierają wpływ na całokształt życia spo-
łecznego. Andrzej Zybertowicz i Bartosz Pilitowski [2009: 110–132] 
zwrócili szczególną uwagę na destrukcyjną siłę „pogoni za polityczną 
rentą”, która sprawia, iż sprawujący władzę wykorzystują ją w celach 
partykularnych, najczęściej związanych z korzystnym transferem 
kapitału między podmiotami. Określili ten czynnik pochodną patolo-
gii transformacji, która ujawnia się w „psuciu prawa”, korumpowaniu 
urzędników i podporządkowaniu działania władzy interesom kon-
kretnych grup [Zybertowicz, Pilitowski 2009: 110–132]. Ponadto au-
torzy stwierdzili, że w krajach potransformacyjnych pogoń za rentą 
wręcz naturalnie współtworzy struktury państwa, wyznaczając ich 
instytucjonalne ramy [2009: 110–132]. Marek Szczepański [2006: 38], 
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podsumowując XV-lecie polskiej transformacji, pisał o głębokim dys-
komforcie obywatelskim, ukazywanym w badaniach. Obywatele są 
rozczarowani kształtem demokracji, a przede wszystkim skutkami 
patologii transformacji. Owe efekty ujawniają się najpełniej w zjawi-
skach ugruntowanej korupcji w strukturach administracyjnych i po-
litycznych oraz polityzacji stanowisk i powstania nowej nomenkla-
tury, co często prowadzi do wzmocnienia amoralnego familiaryzmu 
i utworzenia „republiki kolesiów” [Szczepański 2006: 39–40]. Autor 
stwierdził wprost, że są to jedne z największych grzechów współ-
czesnej Rzeczpospolitej i jednocześnie największe porażki polskiej 
transformacji [Szczepański 2006: 39–40]. Postulaty Kukiza w tym 
świetle jawią się jako odpowiedzi na problemy polskich struktur 
władzy politycznej, która dostrzega i piętnuje je w dobitny sposób, 
prowokując także refleksję na temat kondycji najwyższych instytucji, 
nie tylko wśród wyborców, lecz także współrządzących w parlamen-
cie czy wśród dziennikarzy oraz badaczy społecznych i politycznych.

Kukiz’15 – elementy wizerunku formacji 
i problemy definicyjne 
Wspominając o genezie formacji Kukiz’15, należy zaznaczyć, iż ruch 
został zbudowany na bazie działalności politycznej artysty – wo-
kalisty rockowego i lidera znanego zespołu Piersi – Kukiza. Swoją 
aktywność polityczną rozpoczął na dobre w 2014 r., zostając wybra-
nym na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Rok później 
wystartował w wyborach na prezydenta RP. Kukiz’15 zaczął dojrze-
wać ostatecznie jako zorganizowana formacja zaraz po pierwszej 
turze wyborów prezydenckich w 2015 r., kiedy Kukiz zdobył spore 
poparcie (ponad 20 proc.), co uplasowało go tuż za dwoma głównymi 
„graczami”, którzy walczyli w drugiej turze. Kandydat, zadowolony 
ze swojego wyniku, zapowiedział, że wystartuje z programem zmian 
w wyborach parlamentarnych i zaczął pozyskiwać zwolenników, 
tworząc podstawę nowej kandydatury w roli lidera nowej formacji. 
Początkowo ugrupowanie było komitetem wyborczym, w wyborach 
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parlamentarnych uzyskując prawie dziewięcioprocentowe poparcie 
i tym samym wchodząc do sejmu jako trzecia siła polityczna. 

Według informacji podanych na stronie internetowej ruchkukiza.
pl formacja obecnie funkcjonuje jednocześnie jako klub poselski oraz 
stowarzyszenie, co jest wyraźnie oddzielone: zarówno kolorystycz-
nie (klub – szary, stowarzyszenie – czerwone), jak i kompozycyjnie. 
Odnośniki są wyselekcjonowane i przyporządkowane do każdej 
z części składowych witryny. Pod nagłówkiem „Klub poselski” wid-
nieją łącza odwołujące się do kategorii: Strategia zmiany, O klubie, Po-
słowie, Komisje sejmowe, Zespoły parlamentarne, Ustawy, Aktualności, 
Forum. W części poświęconej stowarzyszeniu znajdziemy odsyłacze 
do działów: O stowarzyszeniu, Deklaracja, Aktualności, Wesprzyj nas, 
Forum. Wyraźne różnice funkcjonalne między dwoma formami dzia-
łania Kukiz’15 świadczą o strategicznym podziale zadań w formacji 
oraz odgraniczenie aktywności politycznej od stowarzyszeniowej. 
Hasło strony brzmi: „Kukiz’15 – Potrafisz Polsko!”. W momencie uru-
chomienia strony Ruchu Kukiza (jak sugeruje jej adres) automatycz-
nie odtwarza się krótka forma audiowizualna, w której Kukiz stojąc 
(w ciemnym garniturze i koszulce z orłem z polskiego godła), wy-
powiada słowa: „Polska się budzi. Budzi się z naszymi marzeniami. 
Że napiszemy nową konstytucję, przywrócimy państwo obywatelom, 
obalimy partiokrację. Że tu, w Polsce, będzie nasz chleb”. Tuż potem 
słyszymy instrumentalny fragment piosenki duetu Pawła Kukiza 
i Jana Borysewicza – Bo tutaj jest jak jest, a w materiale pojawiają 
się skróty ze spotkań Kukiza z wyborcami. Na jednym z nich sły-
szymy znów wypowiedź Kukiza: „Żyjemy w państwie, które trudno 
nazwać państwem demokratycznym. To nie jest demokracja, proszę 
państwa. To jest partiokracja”. Na końcu prezentacji kolejno pojawia-
ją się bardzo wyraźne białe słowa na czarnym tle: „PRZYWRÓCIMY 
PAŃSTWO OBYWATELOM”. Stronę internetową dopełnia szereg 
aktualności dotyczących działalności klubu i stowarzyszenia. 

Z informacji w witrynie ruchkukiza.pl rysuje się diagnoza polskie-
go społeczeństwa i ustroju państwa. Słowa lidera wyraźnie wskazują 
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na złą ocenę kondycji kraju, konieczność poprawy ustawy zasadniczej, 
problemy z demokracją i monopolistyczne wykorzystywanie władzy 
przez partie polityczne. Kukiz’15 odcina się od wizerunku partyj-
nego, dlatego jako formacja pozostaje klubem i stowarzyszeniem. 
Pierwszorzędnym i najbardziej podkreślanym postulatem okazuje 
się „przywrócenie państwa obywatelom”, co sugeruje poważną dys-
funkcję i brak możliwości oraz warunków rozwoju demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego. Kukiz wręcz stwierdza, że w Polsce 
demokracja jako ustrój nie funkcjonuje z powodu patologii, jaką jest 
zjawisko partiokracji – wszechwładzy i partykularyzacji interesów 
partii politycznych. Ruch Kukiz’15 odpowiada w postulatach na te 
problemy, poprzez program konkretnych zmian w organizacji admini-
stracji państwowej, obejmujący m.in.: nową konstytucję, usprawnienie 
wymiaru sprawiedliwości, przejrzystość wydatków publicznych, znie-
sienie finansowania partii politycznych z podatków, przełamanie po-
działu Warszawa – reszta Polski. Oprócz zmian w kwestii demokracji 
w strategii są jeszcze dwa główne filary: bogactwo i bezpieczeństwo. 
Zbiór postulatów został nazwany oficjalnie „strategią naprawy Rze-
czypospolitej” przy czym każdy z nich ma być odpowiedzią na pewną 
dysfunkcję obecnego systemu ustrojowego. W trakcie kampanii Kukiz 
niejednokrotnie wspominał także o przekształceniu ordynacji wybor-
czej w system jednomandatowych okręgów wyborczych [Kukiz 2015]. 
Znaczenie ordynacji dla aktywnego obywatelskiego działania jest 
niepodważalne – taką tezę udowadniał Jerzy Przystawa [2009: 23–33], 
dokonując rewizji poglądów na temat polskiego systemu wyborczego. 
Przypomniał podobne propozycje reformy prawa wyborczego i, wy-
różniając podobne zalety jak Kukiz w swoich postulatach, potwierdził, 
iż jest to realna szansa na aktywizację wyborców, uwolnienie od reżi-
mu decyzji głównych liderów partyjnych oraz oszczędność finansową 
kampanii wyborczych [Przystawa 2009: 23–33]. 

W związku z tym, iż formacja Kukiz’15 samookreśla się jako 
„ruch” i stanowczo odcina się od partyjnego światka oraz partyjnych 
sposobów aktywności politycznej, a także biorąc pod uwagę genezę 
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formacji, warto się zastanowić, jaką kategorią analityczną należało-
by się posługiwać przy jej opisie. Edmund Wnuk-Lipiński w refleksji 
na temat socjologii życia publicznego wspominał o tym, iż przestrzeń 
polityczna nie jest domeną jedynie partii. Funkcjonują tam również 
inni aktorzy aktywnie zmierzający do osiągnięcia jakiejś formy par-
tycypowania we władzy [2008: 213]. Ogólnie w przestrzeni działania 
zbiorowego na poziomie publicznym mamy do czynienia z aktywno-
ścią usytuowaną pomiędzy sferą prywatną a sferą funkcjonowania 
formalnych instytucji państwa – na poziomie makro. Możemy w niej 
wyróżnić: tłum, ruch społeczny, grupy interesu, obywatelskie or-
ganizacje pozarządowe oraz partie polityczne [Wnuk-Lipiński 2008: 
221]. Zarys typologii Wnuka-Lipińskiego nie jest wyczerpujący, lecz 
uproszczony. Sam autor dodał, iż nie jest także rozłączny, ponieważ 
aktorzy zbiorowego działania niekiedy instytucjonalizują się w for-
mie organizacji obywatelskich, np. pozarządowych [2008: 222]. To 
schemat analityczny, który może pomóc zastanowić się nad tym, 
jakie formy aktywności w istocie charakteryzują formację Kukiz’15. 
Słowa kluczowe, które występują w określeniach ugrupowania, to 
przede wszystkim „ruch”, „komitet”, „klub”, sugerujące jednocze-
śnie przynależność do sfery aktywności politycznej oraz społecznej. 
Nazewnictwo, jak również formy organizacji oraz wymiary dzia-
łania Kukiz’15, mogą jako punkt wyjścia definicyjnych poszuki-
wań wskazywać pojęcie „ruchu społecznego”. Cechy konstytuujące 
w fazie dłuższego trwania, w których mieści się zespół czynników 
kształtujących formację Kukiz’15, to m.in. organizacja wewnętrzna 
zmierzająca do instytucjonalizacji i formalizacji oraz przeobrażanie 
się w instytucję [Wnuk-Lipiński 2008: 226–227]. To także wyróżnia-
ne przez Wnuka-Lipińskiego nastawienie opozycyjne oraz posiada-
nie uczestników o rozmaitych preferencjach ideologicznych [2008: 
226–227] – w tym wypadku warto powołać się na skład Kukiz’15, 
w którym znaleźli swego czasu miejsce zarówno członkowie Ruchu 
Narodowego, jak i Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandato-
wych Okręgów Wyborczych oraz Kongresu Nowej Prawicy. 
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Sławomir Madnes [2007], dokonując próby opisu zagadnienia ru-
chów społecznych w Polsce, wspomina o dwóch zasadniczych czyn-
nikach wyróżniających funkcjonowanie ruchów w rzeczywistości 
społecznej: kontestowanie dotychczas przyjętego ładu społecznego 
i chęć „podkopania ustalonego porządku” poprzez swoją aktywność. 
W postulatach Kukiz’15 odnajdziemy szereg znamion nastawienia 
antysystemowego, chociażby w hasłach zmiany konstytucji czy wiel-
kiej rewolucji „przywrócenia państwa w ręce obywateli” czy „obale-
nia partiokracji” i przywrócenia demokracji. Według klasycznej już 
koncepcji Clausa Offego [1995] istnieją dwa zasadnicze paradygmaty 
funkcjonowania ruchów społecznych: nowy i stary. Stary typ ruchu 
był skoncentrowany wokół kontroli społecznej, wzrostu gospodar-
czego, ekonomicznego dobrobytu. Był silnie sformalizowany, a jego 
analiza miała się odnosić bezpośrednio do problematyki społeczeń-
stwa demokratycznego i parlamentaryzmu. Często instytucjonalizo-
wał się w postaci partii politycznych. Nowe ruchy to formy aktyw-
ności podejmowanych w imieniu szerszych zbiorowości, poruszające 
konkretne, specyficzne kwestie związane z zachowaniem pokoju, 
praw jednostki czy zapobieganiu dyskryminacji. Są spontaniczne 
i propagują autonomię jednostek oraz roszczeniowy, oparty na żą-
daniach sposób komunikacji postulatów [Offe 1995]. Z pewnością na 
potrzeby kategoryzacji analitycznej ruchu Kukiza więcej cech odpo-
wiadających rzeczywistej charakterystyce formacji można odnaleźć 
w definicji starego ruchu społecznego. Połączenie tej koncepcji z ko-
notacjami obywatelskiej aktywności i stawania w opozycji do domi-
nującego dotychczas porządku oraz wytykanie ich wad i dysfunkcji 
utwierdza na pewno zorientowanie obywatelskie i demokratyczne 
oraz antysystemowe ruchu Kukiz’15, które zbliża go do idei starych 
ruchów społecznych. Nie jest to jednak zasadna klasyfikacja. Im-
manuel Wallerstein i Sharon Zukin scharakteryzowali nowe ruchy 
społeczne, dodając im funkcję antysystemową, będącą dążeniami do 
naprawy nieudanych przemian i rewolucji. Według autorów postula-
ty takich ruchów pozostają niehierarchizowane i nieformalizowane, 



\ 130 \ Aleksandra Drabina-Różewicz

a organizacja jest częścią sieciowej współpracy o luźnym charakterze 
[Wallerstein, Zukin 2004: 112–125]. Widzimy kolejną cechę formacji, 
którą realizuje koncepcja ruchów społecznych, jednak tym razem 
klasyfikująca w obrębie nowych ruchów. 

Zakończenie
Coraz bardziej wyraźny staje się problem definicyjny z ostateczną 
kategoryzacją charakterystyki Kukiz’15. Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, iż to ruch społeczny w którejkolwiek koncepcji, choć po-
stulaty formacji konotują znacznie wyraźniej stary typ ruchu w ujęciu 
Offego [1995]. Przyjmując, że nie jest to forma dominująca w społeczeń-
stwach współczesnych, nie należy dokonywać ostatecznie takiej kate-
goryzacji. Kukiz’15 nie jest także partią polityczną, ani grupą interesu, 
od czego się odżegnuje i potwierdza w swojej aktywności w sferze 
publicznej. Podsumowując analizowane postulaty ruchu Kukiza oraz 
próby ich kategoryzacji, należałoby odnaleźć trzecią drogę, spróbować 
określić, jaką formę czynności reprezentuje to aktywne ugrupowanie. 
Być może właściwym rozwiązaniem byłoby połączenie pojęcia ruchu 
z działalnością o obywatelskim charakterze i robocze określenie Ku-
kiz’15 aktywnym politycznie „ruchem obywatelskim”.

Sądzę, że kwestie podjęte przeze mnie w niniejszym artykule 
przedstawiającym zarys portretu socjologicznego Kukiz’15 mają 
potencjał, aby uczulić badaczy społecznych na refleksje na temat 
nowych aktorów społecznych pojawiających się na arenie życia pu-
blicznego w Polsce. Tekst ma zachęcić do dalszych dociekań skupio-
nych na problematyce portretowania formacji politycznych, których 
społeczna tożsamość jest złożona i niejednoznaczna, a jednocześnie 
warta badawczego i analitycznego zaangażowania. Przede wszyst-
kim warto zwrócić uwagę na charakter podjętej refleksji, który dla 
obserwatora społecznego i badacza może się okazać wartościowy 
i ciekawy poznawczo pod względem rozważania Kukiz’15 jako aktora 
społecznego usytuowanego gdzieś między działalnością obywatelską 
i sukcesem politycznym.
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Streszczenie

Artykuł skupia się na refleksji nad statusem formacji politycznej Kukiz’15. 
Zawarte w nim rozważania dotyczące jej definiowania jako partii poli-
tycznej lub ruchu obywatelskiego są oparte na opisie i wstępnej analizie 
elementów portretu socjologicznego, które wyłaniają się z dyskursu pu-
blicznego na temat Kukiz’15. Głównym celem tekstu jest zaprezentowa-
nie fragmentów dyskursu, które chodzą w skład wizerunku tej formacji 
oraz określają jego tożsamość, a także zwrócenie uwagi na konieczność 
ukierunkowania zainteresowania badawczego na portretowanie socjolo-
giczne aktywnych politycznie aktorów społecznych o złożonej i trudnej 
do definiowania tożsamości. 

Słowa kluczowe: Kukiz’15, ruch obywatelski, partia polityczna,  
portret socjologiczny

Kukiz’15 – between the civic movement 
and the political party. Elements 
of sociological portrait of the formation

Summary

The article focuses on reflecting on the status of the political formation –  
Kukiz’15. These reflections on the definition of a political party and civil 
movement is based on a description and preliminary analysis of the 
elements of a sociological portrait that emerges from public discourse 
about Kukiz’15. The main purpose of the text is to present fragments of 
discourse that are part of the image of this formation and determine its 
identity and to draw attention to the need to focus research interest on 
sociological portraying politically active social actors with complex and 
difficult identities. 

Keywords: Kukiz’15, civic movement, political party, sociological portrait
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1
BDSM w Berlinie – konteksty
Decyzja, aby badania praktyk BDSM przeprowadzić w Berlinie, zo-
stała uznana za zasadną z kilku względów. Społeczność berlińska – 
liczna, ugruntowana i różnorodna – wydaje się być miarodajną próbą 
do opisania omawianych zjawisk. Berlin jest też miejscem, do które-
go z zamiarem udziału w tematycznych imprezach podróżuje wielu 
turystów2. Popularność tematyki BDSM sprawia również, że łatwiej 
jest uczestniczyć w wydarzeniach zawierających elementy opisywa-
nych praktyk – nie są to spotkania nieliczne i zamknięte, jak ma to 
zazwyczaj miejsce np. w Warszawie czy we Wrocławiu.

BDSM3 jest objęty nie tylko normami kulturowymi i społeczny-
mi, lecz także posiada regulacje prawne, zależne od danego kraju. 

1  Artykuł jest opracowaniem części badań prowadzonych w Berlinie w ramach pro-
jektu badawczego „Praktykowanie przyjemności na pograniczu kultur. Wrocław 
i Berlin jako scena praktyk cielesnych”, finansowanego z grantu wewnętrznego dla 
młodych naukowców Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Grant był realizowany w ramach zadań statutowych Instytutu 
Kulturoznawstwa (nr projektu: 0420/1610/16, maj–grudzień 2016).

2   Na portalu FetLife.com w grupie „Festung Breslau” pojawiają się relacje z wizyt 
w klubie oraz zaproszenia do wspólnego wyjazdu. Podczas jednej z wizyt w Kit-
KatClubie udało się przeprowadzić swobodny wywiad z kobietą, która – jak opo-
wiedziała – przyjechała do Berlina z Kopenhagi tylko po to, aby odwiedzić swojego 
przyjaciela i odwiedzić klub. 

3  BDSM należy rozumieć jako ogół technik, którym jednostka poddaje się dobro-
wolnie, umożliwiających proces mający na celu świadome konstruowanie sposobu 
przeżywania przyjemności i doznawania satysfakcji seksualnej poprzez intensyfi-
kację doznań, balansowanie na granicy komfortu oraz szukanie spełnienia seksu-
alnego inaczej, niż jest to ogólnie przyjęte w danej kulturze.
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Same praktyki są na tyle różnorodne i czasem też subtelne, że trudne 
jest rozróżnienie czynności dopuszczalnych prawnie od tych, które 
mogłyby być wykroczeniem czy nawet przestępstwem. Z całą pew-
nością działania polegające na zadawaniu fizycznego bólu należą do 
interakcji karalnych. Wykluczamy tutaj zarzuty dotyczące gwałtu 
i zmuszania do niechcianych czynności, pamiętając o wymogu do-
browolności, który muszą spełniać wszyscy zaangażowani w sesję 
czy spotkanie BDSM.

W niemieckim prawodawstwie opisywane praktyki mogłyby być ka-
rane na podstawie XVII rozdziału Kodeksu karnego, mówiącego o prze-
stępstwach przeciwko nietykalności cielesnej (Strafgezetzbuch – 17. Ab-
schnitt – Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit, §§ 223–2314). 
Polski odpowiednik stanowią rozdziały Kodeksu karnego: XIX Prze-
stępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (zwłaszcza art. 1575) oraz XXVII 
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (głównie art. 2176).

Brzmienia obu kodeksów są zasadniczo różne w jednej kwestii. Pol-
ski Kodeks karny nie uwzględnia zgody osoby pokrzywdzonej jako 
sytuacji wykluczającej przestępstwo (dosłownie nawet nie interpretuje 

4  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia wykonała autorka artykułu. 
5  Treść art. 157: „§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 

zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub roz-
strój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego 
w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, 
jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 
7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego. § 5. Jeżeli naruszenie czynności narzą-
du ciała lub rozstrój zdrowia trwał dłużej niż 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba 
najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek”.

6  Treść art. 217: „§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykal-
ność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające za-
chowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział narusze-
niem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 3. Ściganie odbywa 
się z oskarżenia prywatnego”.
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jej jako okoliczności łagodzącej). Co prawda § 3 art. 217 k.k. mówi 
o tym, że ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego (co nie 
wyklucza przestępstwa), oraz zostawia furtkę w przypadku prowo-
kowania osoby podejrzanej, jakiego miałaby się dopuścić przed zaj-
ściem osoba pokrzywdzona. Wzmianka ta może być interpretowana 
nie tylko jako np. prowokowanie słowne czy wyzywanie, lecz także 
w szerszej definicji – jako zgoda albo życzenie osoby pokrzywdzo-
nej (tej interpretacji sąd nie musi uwzględniać, a nawet jeśli to zrobi, 
nie ma obowiązku odchodzić od wymierzenia kary w interesie spo-
łecznym). Inaczej jest w niemieckim Kodeksie karnym, gdzie w § 228 
zaznaczono, że jeśli uszkodzenie ciała powstanie za zgodą osoby po-
krzywdzonej, to czyn ten będzie bezprawny tylko wówczas, gdy będzie 
wykraczać poza dobre obyczaje7. W 2004 r. Federalny Trybunał Kon-
stytucyjny orzekł, że praktyki sadomasochistyczne, które prowadzą 
do obrażeń ciała, nie naruszają dobrych obyczajów, o których stanowi 
§ 228. Taki czyn jest jednak nieobyczajny, kiedy osoba wyrażająca 
zgodę na ingerencję zostanie w sposób zamierzony doprowadzona do 
stanu zagrażającego bezpośrednio życiu poprzez obrażenia ciała8.

Pomimo tak restrykcyjnego prawa dotyczącego praktyk związa-
nych z BDSM9 można odszukać przypadki spraw sądowych w Pol-
sce, gdzie zgoda osoby pokrzywdzonej była okolicznością łagodzącą 
[zob. Drożdżak 2011ab].

Polska kultura BDSM dopiero się krystalizuje10. Jak podają wyli-
czenia na portalu FetLife.com, w Polsce jest zarejestrowanych 21 030 

7  Niemiecki Kodeks karny jest dostępny on-line: https://dejure.org/gesetze/StGB/228.
html.

8  Cała treść orzeczenia Trybunału dostępna on-line: http://lexetius.com/2004,1381.
9  Potoczne interpretowanie zachowań BDSM pod kątem legalności często wskazuje 

na dużą swobodę w ich praktykowaniu [zob. Drosio-Czaplińska 2014].
10  W Warszawie organizowane są jedyne w Polsce targi fetish i BDSM Warsaw Fetish 

Days (http://warsawfetishday.wixsite.com/main), cykliczne spotkania i warsztaty 
w ramach projektu Fetyszomania (http://www.fetyszomania.pl/), zamknięte impre-
zy o tematyce fetish o nazwie Sinprezy (http://sinclub.org/polecamy/). Na imprezy 
tematyczne w specjalnie wyposażonej sali zapraszają również właściciele Usta 
Swingers Club (http://ustaswingersclub.com/event/noc-shibari-i-bdsm-piatek-2/). 
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aktywnych użytkowników11. Berlińska społeczność jest dużo licz-
niejsza oraz bardziej rozbudowana pod względem liczby wydarzeń, 
miejsc o tematyce BDSM, sklepów12. Widoczne są w niej również 
silne związki i współpraca ze społecznościami LGBTQ (w dzielnicy 
Schönenberg funkcjonuje kilka lokali o tematyce BDSM dla homo-
seksualnych mężczyzn)13. 

Dane z portalu społecznościowego można uznać za godne uwa-
gi, ponieważ przedstawiają realną liczbę osób zainteresowanych 
omawianą tematyką. Należy wziąć też pod uwagę fakt, iż praktyki 
określane jako BDSM są dość trudne w interpretacji w badaniach 
ilościowych (niejednoznaczne określanie i opisywanie pewnych 
praktyk, splatanie się konwencji zachowań seksualnych spowodo-
wane popularnością motywów BDSM w popkulturze, wstyd przed 
przyznaniem się do niektórych preferencji czy nawet niewystarcza-
jąca wiedza badanych na temat kultury BDSM są dość poważnymi 
problemami, z jakimi mierzą się badacze) [zob. Joyal i in. 2014]. 

Jak pokazują ostatnie badania, skłonność do praktykowania lub 
fantazjowania na tematy „kink” (jak potocznie określa się praktyki 
BDSM) nie jest aż tak skrajna i nietypowa, jak się wcześniej wyda-
wało. Niemal połowa badanej grupy przyznała się do zainteresowa-
nia przynajmniej jedną z aktywności uważanej za „dewiację”. Na li-
ście znajdowały się między innymi: podglądanie, ekshibicjonizm, 
fetyszyzm, masochizm, sadyzm, transwestytyzm czy froteryzm  
[zob. Joyal, Carpentier 2017]. Zweryfikowane zostały również poglądy 
na temat związków skłonności do praktykowania BDSM i problemów 
psychicznych oraz bycia ofiarą przemocy seksualnej – w badaniu 

11  Dane na podstawie portalu FetLife.com, stan na 8 kwietnia 2017 roku.
12  Portal FetLife.com podaje, że w całych Niemczech liczba zarejestrowanych użyt-

kowników to 85 240, w Berlinie – 14 164, stan na 8 kwietnia 2017 roku. Szerzej 
o społeczności fetish i poświęconych jej miejscach w Berlinie: Berlin’s BDSM Scene 
Walk on the wild Side, https://bear-rikers-berlin.de/berlins-bdsm-scene/ [dostęp: 
8 kwietnia 2017].

13  W Polsce społeczność LGBTQ dopiero szuka płaszczyzn do wspólnego funkcjono-
wania z osobami o preferencjach BDSM [zob.: Tomaszewicz 2013].
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nie stwierdzono bezpośrednich zależności pomiędzy tymi czynnika-
mi. Nie dowiedziono również, aby osoby praktykujące BDSM miały 
być częściej obarczone traumami z przeszłości lub chorobami psy-
chicznymi niż osoby, które nie deklarowały omawianych preferencji 
[zob. Richters i in. 2008]. Potwierdzono też brak skłonności do stoso-
wania przemocy, agresji i wulgarności u osób zdeklarowanych jako 
praktykujące BDSM – okazało się, że osoby określające się jako „kink” 
są mniej podatne na uzewnętrznianie wymienionych zachowań  
[zob. Klement i in. 2017]. Zanegowane zostało również przekonanie, 
jakoby procentowa różnica pomiędzy mężczyznami i kobietami cha-
rakteryzującymi swoje preferencje jako dominujące była diametralna  
[zob. Chivers 2014].

Ugruntowanie społeczności, wyraźnie przychylne badanym 
praktykom normy prawne, popularność motywów BDSM w kultu-
rze miejskiej Berlina oraz możliwość swobodnego dostępu do inte-
resujących wydarzeń były argumentami, jakie przeważyły za tym, 
aby performatywność praktyk BDSM badać właśnie w niemieckiej 
stolicy. Za szczególne miejsce do przeprowadzenia badań uznano Kit-
KatClub. Przemawiały za tym względy długoletniej obecności lokalu 
na mapie miasta, jego popularność (wielu informatorów wymieniało 
go w pierwszej kolejności na liście miejsc związanych z praktykami 
BDSM wartych odwiedzenia w Berlinie), jego stosunkowo duża do-
stępność (brak zaproszeń lub poleceń znajomego, jak ma to miejsce 
przy niektórych wydarzeniach, zwłaszcza w Polsce). 

KitKatClub
KitKatClub jest najstarszym klubem nocnym i jednym z największych 
w Berlinie wśród przeznaczonych dla osób preferujących praktyki 
BDSM14. Został otwarty w marcu 1994 r. przez austriackiego produ-

14  Źródeł charakterystycznej nazwy klubu można się doszukiwać w amerykańskim 
musicalu Kabaret. Jego akcja obejmuje Berlin lat 30. i toczy się w teatrze groteski, 
zwanym „Kit Kat Club”, który z kolei nazwano na cześć Kit-Cat Club – XVIII-wiecz-
nego klubu polityczno-literackiego liberałów angielskich.
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centa filmów pornograficznych Simona Thaura i jego partnerkę Kir-
sten Krüger. Od tego czasu czterokrotnie zmieniał swoją lokację – od 
Kreuzberg po Schönenberg. Z początkiem 2007 r. KitKatClub15 został 
umiejscowiony w istniejącym do dziś konglomeracie przy Brücken-
straße, tuż obok tak znanych miejsc jak Berghain czy klub techno Tre-
sor. Motto klubu brzmi: „rób, co chcesz, ale pozostań w kontakcie” (ang. 
„Do what you want but stay in communication”) [za: Bartels 2014].

W 2001 r., kiedy do władzy doszli konserwatyści, właścicieli i go-
ści KitKatClubu spotkała otwarta niechęć pewnych grup społecz-
nych, na którą złożyły się rewizje policji i pozew sądowy o zachęca-
nie do publicznego uprawiania seksu16.

O popularności klubu świadczy kolejka, która ustawia się przed 
wejściem i sięga czasem skrzyżowania ulic Köpernickerstrasse i Bürc-
kerstrasse17. W soboty lokal jest otwarty od wieczora do ostatniego 
klienta, czasem nawet do niedzielnego południa. W piątki organizo-
wane są też imprezy tematyczne. Przed wejściem należy przejść selek-
cję. Pierwszy etap odbywa się w bramie na dziedziniec, gdzie ochro-
niarze przypominają o obowiązującym dress codzie (nie zostaniemy 

15  Oficjalna strona internetowa klubu: http://www.kitkatclub.org/Home/Club/In-
dex.html.

16   Uwaga polityków została skierowana na KitKatClub w 2001 r., kiedy to właścicie-
le klubu zostali głównymi organizatorami technodemonstracji Carneval Erotica. 
W jej ramach postulowano reformę obowiązującego od czasów międzywojennych 
prawa do wyzwolenia seksualnego i pochwały hedonizmu. Ulotki kontrdemon-
strantów zawierały z kolei takie hasła jak „wolna miłość to bilet do własnego 
upadku”. W publicznych wystąpieniach twórcy Carneval Erotica solidaryzowali 
się z zakazaną tego samego dnia inną demonstracją – Fuckparade. 14 lipca 2001 r. 
w demonstracji wzięło ostatecznie udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników, jed-
nakże urząd ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego nie wyraził zgody na żadną 
kolejną edycję marszu. Inny los spotkał z kolei samą Fuckparade, która została 
ostatecznie w 2007 r. zaakceptowana wyrokiem sądu jako spełniająca definicję de-
monstracji [zob. Redaktion Webteam 2007].

17   Stan taki zaobserwowano podczas obu wizyt. Potwierdziły go też wywiady z oso-
bami, które regularnie odwiedzają klub. Profil KitKatClubu na portalu Facebook 
ma 23 949 polubień oraz 610 zameldowań. Profil lokalizacji Google Maps wymienia 
1343 oceny, z których średnia wynosi 4,6/5 (dane z 19 marca 2018).
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wpuszczeni w stroju sportowym, od pań żądane są eleganckie sukien-
ki, od panów – garnitury). Przed samym wejściem, podczas drugiej 
selekcji, goście są pytani o ewentualne przebranie lub informowani, co 
powinni ściągnąć w środku. Po wejściu uiszcza się opłatę w wysokości 
10 euro. W całym klubie nie przewidziano możliwości płacenia w inny 
sposób niż gotówką, nie otrzymamy też paragonu. Po przebraniu (roze-
braniu) się goście oddają swoje rzeczy i torby do szatni. W dobrym to-
nie jest pozostawienie tam również telefonu komórkowego. Wewnątrz 
klubu nie ma zegarów, dlatego czas odczuwany jest jakby w zawiesze-
niu. W środku lokalu panuje zupełna dowolność w kwestii preferencji 
i intensywności zachowań seksualnych czy erotycznych, dozwolone 
jest korzystanie ze sprzętu rozstawionego w klubie, a w późniejszych 
godzinach seks uprawia się nawet w basenie. Oprócz seksu (również 
grupowego), praktyk BDSM takich jak bicie, bondage, skuwanie kaj-
dankami, fisting, facesiting itp. można zaobserwować najdziwniejsze 
stroje i przebrania, od kompletnej nagości do pełnego lateksowego ko-
stiumu (np. konia). Niektórzy z gości noszą biżuterię intymną lub inne 
ozdoby (np. korki analne z imitacją lisiego ogona lub chastity devices). 
W wydarzeniu uczestniczą również osoby starsze i niepełnosprawne.

W każdym miejscu klubu można nabyć alkohol (piwo lub serwo-
wane przez barmanów drinki) oraz palić papierosy. Nie zostały od-
notowane interwencje w stosunku do osób, które zażywały w klubie 
narkotyki lub paliły na sali marihuanę. 

Klub składa się z czterech parkietów tanecznych (jeden wyraźnie 
przeznaczony dla homoseksualnych mężczyzn) oraz basenu. Każda 
sala posiada odrębną oprawę muzyczną i wizualną. Należą do niej 
szpitalne łóżka, krzesła ginekologiczne, materace, haki naścienne, 
huśtawki, wygodne kanapy. Ważnym elementem wystroju są psy-
chodeliczne, pełne erotyzmu fluorescencyjne obrazy Vigora Calmy, 
malowane w latach 1995–200218.

18  W 2014 r., celebrując 20-lecie istnienia lokalu, Vigor Calma wydał książkę opisującą 
pierwsze lata działalności KitKatClubu [Calma 2014].
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Problemy metodologiczne i badawcze 
Prowadzenie badań w tak specyficznej i wymagającej społeczności 
wymaga od obserwatora nie tylko merytorycznego przygotowania 
i zapoznania się z charakterystyką danej grupy oraz jej praktyka-
mi, ale przede wszystkim gotowości do wzięcia udziału w badanych 
praktykach. Kwestia etyczno-moralna nie odnosi się tylko do obec-
ności i przeżyć badacza, lecz także do rozterek związanych z uczest-
nictwem w tak intymnych sytuacjach, gdy ma on w zamiarze póź-
niejsze przeanalizowanie ich, opisanie i opublikowanie wyników 
analiz. Dlatego podjęta została decyzja, że w artykule nie pojawią 
się fragmenty rozmów z informatorami, wywiadów swobodnych ani 
szczegółowe opisy zaobserwowanych praktyk. Pomoc informatorów 
była szczególnie ważna. Bez wywiadów swobodnych z osobami, któ-
re w klubie już były lub bywają, nie udałoby się spełnić wymogów, 
które zapewniają dostęp do lokalu (np. znajomość dress code’u, czasu 
przyjścia, sposobu zachowania się podczas wydarzenia).

Do prowadzenia badań została wybrana metoda obserwacji uczest-
niczącej ukrytej (niejawnej) oraz wywiadów swobodnych, przy czym 
te ostatnie stosowane były głównie podczas kontaktu z informatorami, 
ponieważ w samym klubie była to praktyka mocno utrudniona (gło-
śna muzyka, zaabsorbowanie uczestników wydarzenia innymi czyn-
nościami, a czasem też bariera językowa). Obserwacja uczestnicząca 
rozumiana jest tutaj jako metoda badawcza, w której

uwaga antropologów koncentruje się przede wszystkim na zagad-

nieniach poznania, interpretacji i rozumienia badanych zjawisk. […] 

Zadania obserwatora możemy sprowadzić do trzech kroków: dostrze-

żenia, zarejestrowania i interpretacji, zarówno subiektywnego sensu, 

jak i społecznych znaczeń obserwowanych faktów. Z metodologicznej 

perspektywy obserwacja uczestnicząca nie jest metodą jednorodną. 

Obejmuje bardzo szeroki wachlarz zachowań, począwszy od patrzenia 

i słuchania po wyszukane techniki gromadzenia i zapisywania infor-

macji. Posiada wiele wariantów pozwalających badaczowi dopasować 
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swój warsztat do badań w wybranym środowisku i do określonego 

problemu badawczego [Nowak 2010: 122, 131].

Pojawiły się jednak pewne kwestie, które należało dookreślić. 
Czas trwania badania musiał zostać zawężony do jednego przedzia-
łu czasowego, w którym otwarty jest klub (ok. kilkunastu godzin). 
Badanie zostało powtórzone, jednak grupa, która znajdowała się 
w lokalu nie była już tą samą, co za pierwszym razem. Inaczej też 
wygląda przebieg performansu, który jest każdorazowo unikalny. 
Badacz musiał zatem stać się uczestnikiem zdarzenia, a nie człon-
kiem społeczności, która nie jest w opisywanym miejscu stała. Kwe-
stia zatajenia czy niejawności badania zostaje poddana w wątpliwość 
w obliczu powszechnej anonimowości i braku ujawniania motywacji, 
jakie kierują uczestnikami wydarzenia, w myśl motta klubu.

W tym wypadku badacza od zwykłego uczestnika wydarzenia 
odróżnia warsztat badawczy i motywacje, które istotne są tylko pod-
czas przygotowania do obserwacji i przy późniejszej jej interpretacji. 
W czasie trwania wydarzenia badacz jest przede wszystkim uczest-
nikiem, co powoduje pojawienie się dość specyficznych problemów 
etycznych19. Pierwszym z nich są granice osobiste, które badacz de-
cyduje się przekroczyć, oraz wytrzymałość badacza na to, co zoba-
czy (nie możemy przewidzieć, jakich praktyk będziemy świadkami, 
istnieje prawdopodobieństwo, że pewne czynności widziane na żywo 
i z bliska okażą się zbyt dużym obciążeniem psychicznym). Drugim 
problemem są reakcje badacza na przekraczanie tych granic. Obser-
wator jest pod mocnym wrażeniem atmosfery miejsca, odczuwa całą 
gamę emocji: obrzydzenie, podniecenie, zmęczenie, strach, niepew-
ność, przypływ adrenaliny. Czasem odczucia te objawiają się tak sil-
nie, że dojść może do przeżycia tzw. traumy badawczej [zob.: Nowak 
2010: 136–138]. Trzeci problem to próba zachowania obiektywności, 

19  O problemach etycznych w pracy metodą obserwacji uczestniczącej i ich różnicach 
w praktyce badawczej pisał m.in. Piotr Chomczyński [2006].
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brak oceniania i wartościowania obserwowanych praktyk, co jest 
niezwykle trudne przy tak subiektywnym doświadczeniu. Dotyczy 
to zarówno deprecjonowania, jak i popadania w nadmierną fascy-
nację uczestnictwem w badaniu. Oczywiście wymienione problemy 
badawcze nie są charakterystyczne jedynie dla opisywanej praktyki 
badawczej i miejsca prowadzenia obserwacji. Z podobnymi rozter-
kami spotykają się chociażby badacze/uczestnicy konkretnych per-
formansów np. rytualnych [zob.: Pawlik 2006]. 

Performatyka KitKatClubu20
Erika Fischer-Lichte w swoich rozważaniach zastanawiała się nad 
odróżnieniem performansu21 artystycznego od nieartystycznego 
[2008b: 322]. Wyszła ona od próby określenia sztuki jako dramaty-
zacji przez Richarda Shustermana, posiadającej dwa założenia – sce-
niczność oraz zwiększoną trwałość doświadczenia i/lub działania. 
Spełnienie tych założeń odróżnia sztukę od codziennego życia. Ale 
co robić ze zdarzeniami, które nie mieszczą się ani w ramach sztuki, 
ani codziennego życia? Sięgnąć tu można po kategorię „cultural per-
formances” wprowadzoną przez Miltona Singera pod koniec lat 50:

Określał je [cultural performances] jako najmniejsze, możliwe do za-

obserwowania jednostki struktur kulturowych, które stanowią auto-

portret danej kultury i wyraz jej refleksji nad sobą; autoportret, który 

zostaje przedstawiony i wystawiony wobec jej własnych członków 

i innych osób [Fischer-Lichte 2008b: 323].

Podane przez Singera wytyczne zawierają wymóg przedstawienia 
i wystawienia wobec kogoś, podobnie jak u Shustermana. To właśnie 

20  Podrozdział ten jest próbą wykorzystania w praktyce performatyki spektaklu 
Fisher-Lichte do opisywania praktyk BDSM. Teoretyczne rozważania na temat 
wykorzystania performatyki w badaniu praktyk BDSM zostały szerzej opisane 
w innej publikacji autorki [Jewtuch 2017: 80–83].

21      Tematem używania słowa performance zajmował się Jacek Wachowski [2012].
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„dramatyzacja” tego drugiego odróżnia „cultural performances” 
(rozumiane jako określony typ przedstawień) od „szarej rzeczywi-
stości”. W tym momencie Fischer-Lichte implementuje wnioski, iż 
przedstawienie artystyczne i nieartystyczne może być opisywane 
w tych samych kategoriach. Do jakiego typu przedstawień je za-
liczymy, zależy głównie od instytucji będącej miejscem realizacji 
spektaklu.

O odróżnieniu przedstawień artystycznych od nie-artystycznych nie 

decydują ani jakieś specyficzne właściwości, ani podstawowe dla tych 

przedstawień strategie inscenizacyjne czy umożliwiane przez nie do-

świadczenie estetyczne. To przede wszystkim ramy instytucjonalne 

rozstrzygają o tym, czy przedstawienie należy zaliczyć do artystycz-

nych czy do nie-artystycznych [Fischer-Lichte 2008b: 323].

Ostatnią, bardzo ważną uwagą autorki jest stwierdzenie, że kultu-
ra istnieje głównie pod postacią przedstawień – ale równorzędną rolę 
odgrywają w niej przedstawienia artystyczne (teatr dramatyczny, 
muzyczny czy taneczny, wystawy, instalacje itp.) oraz nieartystycz-
ne (m.in. święta, manifestacje, pokazy mody, aukcje) [Fischer-Lichte 
2008a: 65]. Badaczka wymienia cztery punkty interpretacyjne, w ra-
mach których można analizować przedstawienie:

1. Medialność: „Przedstawienie powstaje jako efekt interakcji 
wszystkich uczestników, to znaczy w wyniku spotkania wykonaw-
ców i widzów” [Fischer-Lichte 2008a: 65]. Przedstawienie powstaje 
w wyniku spotkania dwóch grup: wykonawców i widzów, z tym że 
przynależność do danej grupy podczas przedstawienia może ulec 
zmianie. Każde działanie aktorów oddziałuje na widzów – każde 
działanie widzów oddziałuje na aktorów. Przedstawienie to kon-
frontacja i interakcja dwóch grup, przez co przedstawienie powstaje 
dopiero wtedy, kiedy się wydarza [Fischer-Lichte 2008a: 65]. Przed-
stawienie daje każdemu z uczestników możliwość poczucia się jak 
podmiot wydarzeń, jak osoba współtworząca; samo konstruowanie 
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bazuje na zasadzie emergencji. Nikt też nie bierze udziału w przed-
stawieniu biernie, sama obecność jest implikacją odpowiedzialno-
ści za to, co się stanie podczas przedstawienia. Ma to także miejsce 
w czasie wizyty w KitKatClubie – nieważne, czy aktualnie tańczymy 
na parkiecie, pijemy drinka na kanapie, przyglądamy się uprawia-
jącej seks parze, czy sami go uprawiamy – nigdy nie jesteśmy tylko 
widzami czy tylko aktorami, gdyż role te zawsze łączą się ze sobą. 

2. Materialność: „Wszystko, co wydarza się w trakcie przedsta-
wienia, odbywa się »tu i teraz« i jest doświadczane jako szczegól-
ny rodzaj obecności” [Fischer-Lichte 2008a: 66]. Przedstawienia nie 
pozostawiają po sobie żadnego artefaktu. Płynność i przejściowość 
przedstawień powodują, że wyczerpują się one w swojej teraźniej-
szości [Fischer-Lichte 2008a: 66]. I właśnie osobiste uczestniczenie 
w spektaklu i cielesność stanowią kolejne ważne założenia. Przeja-
wy cielesności można podzielić na ciało fenomenalne i semiotyczne. 
Ciało fenomenalne wiąże się ze szczególnie mocnym typem obecno-
ści tu i teraz. Ciało fenomenalne promieniuje specyficzną energią, 
oddziałuje na innych, podnosząc ich poziom energetyczny, działa 
fizjologicznie, afektywnie. Obecność jest odczuwalna szczególnie 
silnie. Dzieje się tak ze względu na atmosferę [Fischer-Lichte 2008a: 
67]. Nigdy nie przebywamy obok niej, zawsze jesteśmy wewnątrz, 
nasze ciała fenomenalne spotykają się w jej gąszczu. Taka jest wła-
śnie obecność w KitKatClubie – poprzez utrudniony dostęp do od-
mierzania czasu jesteśmy zobowiązani przeżywać trwającą chwilę, 
a nasza obecność z jednej strony wpływa na uczestników przedsta-
wienia, ale z drugiej nie przeszkadza nikomu w podejmowaniu jego 
szczególnej formy obecności – założenie to jest zawarte już w motcie 
klubu. Atmosfera klubu również nie daje się porównać z żadną inną 
atmosferą – odrzucenie norm i zwyczajów, którymi obwarowane są 
zachowania seksualne, nikogo nie oburza ani nie dziwi, a uczest-
niczenie w różnych praktykach lub przypatrywanie się rozmaitym 
czynnościom współuczestników w niewymuszony sposób generuje 
wyczuwalną w atmosferze aprobatę dla różności i odmienności. 
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3. Semiotyczność: „Przedstawienie nie przekazuje znaczeń wypra-
cowanych gdzie indziej, ale przede wszystkim znaczenia, które po-
wstają w jego trakcie” [Fischer-Lichte 2008a: 67]. Percepcja szczególnej 
obecności i atmosfery odwraca uwagę od przestrzeni i ciał semiotycz-
nych, co uniemożliwia przekazywanie zamierzonej interpretacji. „Zna-
czenie powstaje w akcie postrzegania i jako ten akt” [Fischer-Lichte 
2008a: 68]. Proces przebiega następująco: pojawia się pewne zjawisko, 
które przyciąga uwagę w swoim bycie fenomenalnym. Następnie kon-
centracja słabnie, a dane zjawisko postrzegamy jako znak, łącząc z nim 
różne asocjacje. Asocjacje te wręcz atakują, zdają się być przypadkowe 
i powstają zwykle bez udziału świadomości, chociaż można je później 
uzasadnić racjonalnie. Stanowią całą gamę przeżyć, pogłębionych jesz-
cze przez atmosferę, dających nam siłę i konstytuujących nas w tym 
przedstawieniu. Czasem jeden gest, usłyszane zdanie sprawia, że je-
steśmy w stanie zareagować w dany sposób – nie ma to nic wspólnego 
z manipulacją, skojarzenia powstające w naszych głowach są, jak już 
powiedziano, nieoczekiwane. Sam uczestnik ma też wybór – może 
podążać za pojawiającymi się zdarzeniami lub zwracać uwagę tylko 
na swoje asocjacje. To porządek obecności. Dochodzi także do tego, że 
zaczynamy skupiać uwagę na aktorze, jego obecności. Takie skupie-
nie nazywamy porządkiem reprezentacji. Uczestnicy spektaklu ciągle 
przechodzą z jednego porządku na drugi lub przebywają pomiędzy 
nimi, gdzie najmocniej czują niezależność swojej percepcji [Fischer-
-Lichte 2008a: 69]. Tak jak przy wizycie w klubie, sami decydujemy, 
czy weźmiemy udział w proponowanych nam praktykach, sami za-
proponujemy działanie, czy będziemy się przyglądać. Praktyki, któ-
rych inni doświadczają wokół nas, mogą nie tylko wpłynąć na nasze 
decyzje dotyczące dołączenia do nich, lecz także powstrzymać nas od 
uczestnictwa. Charakter zdarzeń, ich intensywność, a czasami też ku-
riozalność wpływają na naszą świadomość uczestnictwa – możemy 
podążać za wydarzeniami lub opuścić klub.

4. Estetyka: „Przedstawienia mają charakter wydarzeń. Specy-
ficzny rodzaj doświadczenia, jakie one umożliwiają, to szczególny 
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typ doświadczenia liminalnego” [Fischer-Lichte 2008a: 69]. Jak już 
powiedziano, w przedstawieniu nie ma miejsca na rzeczy bez zna-
czenia, więc wszystko, co się pojawia, zwraca uwagę. Powoduje to 
stan „»marnotrawstwa uwagi«, podwyższonej uwagi” [Fischer-Lichte 
2008a: 70]. Zauważyliśmy też, że oba porządki (obecności i reprezen-
tacji) są najsilniejsze, kiedy zanikają, sytuując widza pomiędzy – lecz 
nie na zasadzie „albo-albo”, tylko: „zarówno – jak i”. Stan taki, pod-
czas wzmożonej uwagi, kiedy opozycje się nie wykluczają, ale osią-
gają równoważność, jest przyczyną powstania sytuacji liminalnej. 
„Przedstawienie wprawia widza w stan, w którym jego codzienne 
otoczenie, obowiązujące w nim normy i reguły stają się dla niego 
obce” [Fischer-Lichte 2008a: 70]. Liminalność przeżycia przedstawie-
nia odbywającego się w KitKatClubie będzie więc polegała nie tylko 
na zawieszeniu czasu i odrzuceniu norm, do jakich jesteśmy przy-
zwyczajeni, lecz także doświadczenia szczególnego typu obecności, 
niezależnie od podejmowanych przez nas działań.

Podsumowanie
Goście KitKatClubu nie muszą się świadomie identyfikować jako 
„kink”, jednak ich postępowanie zalicza się do ogółu technik, które 
mają za zadanie refleksyjne i świadome konstruowanie własnej sek-
sualności. Z tego względu konwencja klubu, chociaż podkreślająca 
wolność i swobodę uprawiania seksu, nie jest ugruntowana na sa-
mym akcie seksualnym, ponieważ praktyki, jakie można zaobser-
wować w klubie, nie stawiają za nadrzędny cel wizyty biologicznego 
spełnienia potrzeb seksualnych (jest nim być może hedonizm, po-
trzeba eksperymentowania z własną seksualnością lub możliwość 
realizacji fetyszy, jaka nie nadarza się w innych miejscach, a nie roz-
ładowanie napięcia seksualnego).

Każde z odczuć – obojętnie, czy przyjemność, czy ból – stano-
wi środek do poznania samego siebie. Konstruowanie seksualności 
jest procesualne – uczestnik na nowo uczy się interpretować bodźce 
płynące z cielesnych i umysłowych doznań, reinterpretując wpojoną 
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mu wcześniej, skonwencjonalizowaną wizję tego, jak powinien prze-
żywać przyjemność. Metodyczne przesuwanie własnych fizycznych 
i psychicznych granic oraz eksperymentowanie z ciałem i umysłem 
umożliwia refleksyjne doświadczenie preferowanych praktyk. 

Perspektywa performatywna wydaje się nie tylko dostarczać 
sprawdzonych narzędzi do opisywania doświadczeń, ale pozwala 
również skupić się na analizowanym zjawisku bez przyjmowania 
wartościujących postaw. Poszerza też dyskurs o praktykach BDSM, 
przyczyniając się do pełniejszego ich rozumienia. Metafory spek-
taklu czy teatralizacji podkreślają unikalność, czasowość i epizo-
dyczność praktyk, zaznaczając również ich skonwencjonalizowanie 
i umowność. Obserwacja uczestnicząca, która może być jedną z me-
tod prowadzenia badań nad performatywnością BDSM, generuje 
wiele wyzwań, nie tylko naukowych, lecz także etyczno-moralnych. 
Odpowiednie podejście do nich jest jednym z najtrudniejszych ele-
mentów w procesie badawczym.
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Streszczenie

Seks jest silnie skodyfikowaną czynnością, obwarowaną szeregiem 
norm i nakazów, której jednostka uczy się w procesie socjalizacji, przy 
tym czynnością wręcz niezbędną do prawidłowego funkcjonowania 
jako członkowi społeczeństwa. BDSM, jako forma indywidualnego do-
świadczania przyjemności, wydaje się naruszać ściśle określone normy, 
a co za tym idzie, być idealnym sposobem na świadome konstruowanie 
własnej seksualności. Celem artykułu jest zaproponowanie opisywania 
BDSM w kategoriach performatywnych oraz dokonanie analizy praktyk 
zaobserwowanych podczas badań terenowych w berlińskim fetish clubie 
KitKatClub przy użyciu performatywnej perspektywy badawczej. 

Słowa kluczowe: BDSM, performatyka, konstruowanie przyjemności, 
kultura

KitKatClub as a scene of BDSM practices. 
Performatic perspective

Summary

Sex is a highly codified act, governed by a series of norms and orders that 
the individual learns in the process of socialization, and even a necessary 
activity for proper functioning as a member of society. BDSM, as a form 
of individual pleasure experience, seems to violate strictly defined norms, 
and consequently, to be the ideal way to consciously construct one’s own 
sexuality. The aim of the article is to propose the description of BDSM 
in performing categories and to analyze the practices observed during 
field research at the Berlin fetish club KitKatClub using a performative 
research perspective. 

Keywords: BDSM, performance, pleasure, culture studies
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