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Wstęp 

 Dyplomację określa się jako najważniejsze narzędzie do prowadzenia polityki 

zagranicznej państw.  Najbardziej istotną metodą, jaką posługują się przedstawiciele służby 

dyplomatycznej, która pozwala na jak najlepsze reprezentowanie i utrzymywanie 

pozytywnych stosunków z innymi podmiotami prawa międzynarodowego, jest umiejętne 

administrowanie procesami komunikacyjnymi pomiędzy danymi krajami. Zorganizowana, 

przemyślana i oparta na zasadach protokolarnych komunikacja przynosić będzie oczekiwane 

efekty. Cechą immanentną komunikacji językowej jest przekazywanie znaczeń 

interpersonalnych na linii nadawca-odbiorca
1
. Dyplomata musi posiadać odpowiednie 

kompetencje, m.in. językowe czy kulturowe, by móc prawidłowo konstruować intencję 

swojego przekazu, a także swobodnie odbierać komunikaty płynące z zewnątrz.  

Współcześnie realizowanie negocjacji dyplomatycznych wygląda zupełnie inaczej 

jak jeszcze 20 lat temu. Wprowadzenie w obieg nowych technologii stworzyło możliwość 

komunikowania się pomiędzy danymi grupami społecznymi w sposób interaktywny.  

Dziś social media mają swoje zastosowanie także w dyplomacji. Wielu dyplomatów korzysta 

z takich serwisów jak Twitter czy Facebook, co wpływa na jakość, a przede wszystkim zasięg 

prowadzenia komunikacji z liderami obcych państw. Przy pomocy stron internetowych  

czy portalu YouTube, dyplomaci, przy pomocy swoich współpracowników, udostępniają 

najróżniejsze materiały, przedstawiające szerokiemu gronu odbiorców sposoby prowadzenia 

polityki zagranicznej oraz różnorodne sytuacje komunikacyjne, które zmieniają się pod 

wpływem miejsca, sposobu realizacji danego spotkania o charakterze dyplomatycznym  

czy ról nadawczo-odbiorczych. Ogólne zastosowanie mediów internetowych w procesy 

prowadzenia dyplomacji, określa się jako dyplomację cyfrową, cyberdyplomację  

albo e-dyplomację. Korzystanie z tej formy komunikowania, doskonale wpisuje się  

w możliwości, jakie otwiera przed nami era społeczeństwa informacyjnego. 

 Dyplomaci, w swoich wypowiedziach, rozmowach z przedstawicielami państw 

obcych, realizują różne akty mowy, które ściśle podporządkowane zostają regułom,  

jakie wyznacza protokół dyplomatyczny. Celem niniejszej pracy jest analiza wypowiedzi 

jednego ze współczesnych polskich dyplomatów, z naciskiem na użycie mediów 

internetowych oraz wyszczególnienie, z przemówień Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 

Andrzeja Dudy, konkretnych aktów mowy o różnej funkcji, by ukazać specyfikę  

ich wykorzystywania, na podstawie przygotowanego wcześniej materiału badawczego. 

                                                           
1
 Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998, s. 21. 
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Pochodzi on z: wystąpień prezydenta, zarejestrowanych i udostępnionych  

na portalu YouTube, na kanale Prezydent.pl; korespondencji dyplomatycznej ze strony 

internetowej głowy naszego państwa: www.prezydent.pl, a także z postów, publikowanych  

na osobistym koncie A. Dudy w serwisie Twitter (@AndrzejDuda). 

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich podejmuje tematykę 

komunikacji międzyludzkiej jako podstawy ogólnego porozumiewania się. Wyszczególnione 

zostały w nim fundamentalne elementy procesów komunikacyjnych oraz modele 

i kompetencje komunikacyjne. Poruszona została także kwestia komunikowania 

międzykulturowego, co ma swoje szczególne odniesienie do aktów komunikacyjnych  

w dyplomacji. Kolejny rozdział poświęcony jest komunikowaniu dyplomatycznemu sensu 

stricto, wobec perspektywy medialnej. Wyjaśniono tam ogólne pojęcie samej dyplomacji  

oraz jej nowego typu – dyplomacji cyfrowej. Ostatnia część pracy obejmuje analizę materiału 

badawczego z podziałem na konkretne akty mowy o różnorodnej funkcji: stwierdzającej  

(akty orzekania, stwierdzania), dyrektywnej (prośby, żądania, rady, propozycje), komisywnej 

(obietnice, zapewnienia, zobowiązania), deklaratywnej (ogłoszenia, zawiadomienia) 

oraz grzecznościowej (powitania, podziękowania, życzenia, gratulacje, kondolencje).  
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Rozdział 1. 

Komunikacja międzyludzka jako podstawa porozumiewania się 

1.1. Fundamenty procesu komunikacyjnego 

Każdy z nas postrzega otaczającą go rzeczywistość poprzez procesy myślowe,  

które  formułowane są za pomocą języka. Jeśli jest prawdą, że nie potrafimy myśleć bez myśli 

i że uczymy się myśleć za pomocą słów, to język wyznacza granicę i zarys całego ludzkiego 

poznania
2
. Słowa J.G. Herdera zostały później wsparte tezami innego niemieckiego filozofa – 

W. von Humboldta o zakorzenionym w każdym odrębnym języku narodowym osobnym 

poglądzie na świat. Jak pisał Humboldt: jakiś naród mówi tak jak myśli, myśli w określony 

sposób, a to, że myśli i mówi tak a nie inaczej, jest w istocie ugruntowane w jego 

predyspozycjach fizycznych i duchowych (…)
3
. Tworzy się wówczas pewien językowy obraz 

świata, który w pewnym sensie jest sugerowany użytkownikom danej mowy, a nawet im 

narzucany. Społeczeństwo znacznie oddziałuje na jednostkę w kwestii odbioru różnych 

zachowań, ocen czy działań poprzez język, ma wpływ na jej świadomość i późniejsze 

przyswojenie owych postaw jako przynależnych do danej wspólnoty i dla niej naturalnych
4
. 

Na przestrzeni czasu podlegają one jednak stosownym przeobrażeniom, weryfikacjom, 

poddane zostają krytycznym refleksjom, które uświadamiają jednostkom, że wytwory JOŚ
5
 

nie stanowią rzeczywistego odbicia obrazu świata, a określają jego pewną interpretację
6
.  

 Język jest systemem symboli zorganizowanym według określonych reguł,  

który pozwala nam na odbieranie wiadomości i wyrażeń w postaci słów oraz na 

interpretowanie ich znaczenia
7
. Wszystkie symbole, których na co dzień używamy, nie mają 

na ogół związku z opisywanym przez nie przedmiotem – są arbitralne. Pod ich, 

doświadczalną naszymi zmysłami, materialnością może stać wszystko, co ustalimy wcześniej, 

przyporządkujemy danemu znakowi. Pojedyncze jednostki tworzą większe zbiory znaków, 

tworzące później różne kody, takie jak np. język mówiony, język gestów, język mimiki 

twarzy
8
. F. de Saussure znakiem nazywa połączenie pojęcia i obrazu akustycznego

9
.  

                                                           
2
 Schaff A., Język a poznanie, Warszawa 1967, s. 15. 

3
 Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, s. 86. 

4
 Schaff A., opus citatum, s. 244. 

5
 JOŚ – językowy obraz świata 

6
 Słownik języka polskiego, [dostęp: 10.04.2018] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jezykowy-obraz-

swiata;3917950.html. 
7
 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, 

Warszawa 2007,  s. 141. 
8
 Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 10-11. 
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Każdy przekaz składa się z nierozerwalnych bytów: elementu znaczącego (signifiant)  

oraz elementu znaczonego (signifié)
10

. Pierwszy z nich to rzeczywisty symbol, jaki łączy się  

z danym zjawiskiem, natomiast drugi odnosi się do właściwego zjawiska
11

.  

Ogólna klasyfikacja znaków (X i Y) opiera się na rodzaju związków między nimi.  

Mogą być one naturalne (oznaki, symptomy), do których zaliczamy zachowania mimowolne, 

samoistne, bądź konwencjonalne (znaki właściwe, symbole, ikony, indeksy, sygnały),  

czyli takie, które pochodzą z pewnej umowy czy nakazu. Odbiór znaków naturalnych jest 

ogólnie nieograniczony w przeciwieństwie do drugiej grupy, której percepcja może 

obejmować wyłącznie osoby znające znaczenie danego znaku.  

Procesem kreowania, odbierania i przekazywania owych znaków dalej jest tzw. semioza. 

Uważa się, że zdolności semiotyczne posiada wyłącznie człowiek, który swoje myśli tworzy 

właśnie za pomocą znaków. Ludzie używają takich zjawisk językowych jak: denotacja  

i konotacja. Nazywają, oznaczają, przypisują określoną formę znakową określonemu 

elementowi otaczającej ich rzeczywistości, a także łączą z nim swoje skojarzenia i emocje
12

.  

 We wszystkich społecznościach ludzkich język jest najważniejszym środkiem 

porozumiewania się
13

. Umiejętność jego użycia, sprawność komunikowania, pomaga nam  

w kreowaniu pewnych wspólnot, w prawdziwym określeniu siebie jako ich integralnych 

części, konkretnie postrzegających całą rzeczywistość
14

.  

Komunikować to „czynić wspólnym”
15

. Rozumieć to można poprzez połączenie elementów 

wychodzących od pierwszego podmiotu z kolejnym, przez co tworzy się między nimi pewna 

korelacja. Przekazywane treści wynikają z naszej psychiki, przybierając charakter 

intelektualny albo emocjonalny. Możemy dostrzec pewną różnicę pomiędzy czynnością 

komunikowania komuś czegoś, a komunikowania się z kimś. Pierwsza forma odnosi się do 

dość autorytarnego sposobu informowania, przedstawiania określonej myśli czy nakazu, 

natomiast druga reprezentuje partnerski system wzajemnych interakcji
16

.  

Nieodłączną częścią językowej komunikacji, rozumianej jako proces organizowania 

wiadomości
17

, jest wymiana znaczeń pomiędzy nadawcą i odbiorcą
18

. Bardzo ważnym 

                                                                                                                                                                                     
9
 Saussure de F., Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1961, s. 78-79.   

10
 Pisarek W., opus citatum, s. 41. 

11
 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 144. 

12
 Pisarek W., opus citatum, s. 41-53. 

13
 Ibidem, s. 39. 

14
 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 147. 

15
 Pisarek W., opus citatum, s. 9. 

16
 Ibidem, s. 16-17. 

17
 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 19. 

18
 Duszak A., opus citatum,  s. 21. 
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elementem konstytuującym każdą wypowiedź jest sam przekaz, mający duże znaczenie,  

jeśli chodzi o sensowność opisów wszelkich zjawisk. To właśnie on poświadcza tę, wcześniej 

wspomnianą, wspólnotę komunikacyjną pomiędzy dwoma podmiotami.  Składa się on  

z dwóch części: treści, wyartykułowanych przez ciąg znaków i umożliwiającej ich 

przekazanie – formy. Odpowiedzialność za te elementy jest nałożona na pierwszy podmiot 

komunikowania, którego nazywamy inaczej „komunikatorem”, albo „źródłem przekazu”.  

Wyróżniamy trzy grupy nadawców: indywidualnych, zbiorowych oraz instytucjonalnych. 

Kodują oni w swoich umysłach informacje, by przekazać je dalej, ku odbiorcy  – drugiemu 

podmiotowi aktu komunikacji. Jest on tym, który słucha przekazywanej mu informacji, 

odkodowuje ją i, przynajmniej ogólnie, rozumie zawarty w niej sens. Można mówić również 

o publiczności czy też audytorium jako ogóle odbiorców danej wypowiedzi
19

.  

 R. Jacobson jest twórcą powszechnie znanego schematu komunikacji językowej,  

gdzie nadawca, korzystając z kontaktu, zwanego częściej kanałem, który łączy go  

z adresatem, wysyła do niego przekaz sformułowany w pewnym (znanym adresatowi) kodzie  

a odnoszący się do (znanego adresatowi) kontekstu
20

.  

 

Rys. 1. 

 

                                            

 

 

 

 

Źródło: opracowane na podstawie Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1999, s. 28. 

Funkcją nazywamy działanie danego elementu w układzie, do którego ów element 

należy
21

. W swojej pracy – Sprachteorie, K. Bühler wyróżnił trzy funkcje mowy: 

reprezentatywną, inaczej zwaną przedstawieniową, ekspresywną oraz impresywną. Jacobson 

dodał do tego modelu, w latach późniejszych, trzy kolejne: funkcję fatyczną, metajęzykową 

oraz poetycką. Każda z nich została dopasowana do poszczególnych elementów ogólnego 

schematu komunikacji. Tekst pełni w wypowiedzi funkcję ekspresywną, odbiorca – 

                                                           
19

 Pisarek W., opus citatum, s. 19-28. 
20

 Ibidem, s. 35. 
21

 Ibidem, s. 162.  
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impresywną, w komunikacie dominuje funkcja poetycka, kontekst objęty jest przez  

f. przedstawieniową, natomiast kontakt – fatyczną, a kod – metajęzykową. Tak więc sześciu 

składnikom aktu komunikacji odpowiada sześć funkcji języka. Uważa się, że żadna 

wypowiedź nie może ograniczać się tylko do jednej z tych funkcji, lecz zawiera w sobie 

większość z nich, które można podzielić na te mniej i bardziej istotne dla całości 

przekazywanej informacji. 

Rys. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowane na podstawie Schemat komunikacji językowej Romana Jacobsona, [dostęp: 24.04.2018r.]  

http://www.iphils.uj.edu.pl/~m.kuninski/SCHEMAT%20KOMUNIKACJI%20JEZYKOWEJ%20ROMANA%2

0JAKOBSONA.pdf. 

 Jeśli chodzi o cały system językowy, posiada on dwie funkcje: generatywną – 

opierającą się na możliwości kreowania nowych tekstów, które są rozumiane przez 

rozmówców, oraz poznawczą – utrwalającą poznawanie przez człowieka świata za pomocą 

języka, który pozwala na myślenie abstrakcyjne. Składają się na nią dwa elementy,  

tj. klasyfikujące rzeczywistość nazwy ogólne i środki językowe, za pomocą których możemy 

swobodnie dokonywać najróżniejszych projekcji myślowych
22

. 

 Aktem mowy nazwiemy użycie wypowiedzenia przez konkretnego nosiciela języka  

w konkretnej sytuacji
23

. Nie odnosi się on wyłącznie do działania, jakim jest mówienie,  

                                                           
22

 Grzegorczykowa R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [dostęp: 10.04.2018r.] 

http://www.is.uw.edu.pl/studenci/pliki/spolecznekonteksty1sem/pdf/grzegorczykowa.pdf, s. 20. 
23

 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, opus citatum, s. 26. 
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lecz do wykonania czegoś za jego pomocą
24

. Badania aktów mowy rozpoczyna się, 

wychodząc od klarownych, jasnych sytuacji posługiwania się mową
25

. W. Lubaś, definiując 

akty mowy, określa je jako ukonkretnione realizacje językowe,  których jednostka zużywa 

częściowo swoje kompetencje jako członek danego społeczeństwa, jako członek danej grupy  

i częściowo swoje kompetencje indywidualne jako jeden z przedstawicieli gatunku ludzkiego
26

.  

Z tego wynika, że człowiek jest podporządkowany pewnym procedurom zachowań, 

charakterystycznych dla danej grupy społecznej i samodzielnie dokonuje ich przekształceń  

na podstawie własnych dominant psychicznych
27

.  

 J. L. Austin, w swoich badaniach, skupiał się na pragmatycznej analizie języka.  

Stworzył on twierdzenie o istnieniu dwóch rodzajów zdań oznajmujących, a były to: 

konstatacje i performatywy. Konstatacje podlegają obiektywnej, logicznej ocenie na zasadzie 

prawdy i fałszu, opisują świat, natomiast kolejne, jak pisze R. Grzegorczykowa: wypowiedzi 

performatywne nie są tylko komunikatami (przekazem informacji) o pewnym stanie rzeczy,  

ale są przez fakt wypowiedzenia stworzeniem nowego stanu rzeczy
28

, wykonują określoną 

czynność, tworząc rzeczywistość i nie mogą być kwalifikowane prawdziwie, bądź fałszywie, 

możemy je natomiast klasyfikować jako fortunne lub niefortunne. Filozof zauważył, że na 

początku wypowiedzi performatywnej stoi zawsze czasownik w 1 os. lp., strony czynnej,  

cz. teraźniejszego, trybu oznajmującego. Są to m.in. zakładam się, proszę, ostrzegam, 

zapisuję, skazuję
29

 itp. Formy te świadczą o dokonaniu danej czynności, a ewentualne zmiany 

ich form niosą za sobą modyfikację ze zdania performatywnego na konstatujące.  

Według Austina głównym zdarzeniem podczas wykonywania czynności mówienia jest 

wypowiedzenie słów. Niemniej jednak nie zawsze to wypowiedź musi decydować o tym,  

czy dana czynność została już wykonana. Liczą się przede wszystkim odpowiednie 

okoliczności, w których wypowiada się dane słowa, oraz inne działania o charakterze 

fizycznym albo umysłowym. Badacz formułuje kilka warunków niezbędnych dla opisania 

wypowiedzi performatywnych i określenia ich fortunności. Do reguł podstawowych 

zaliczamy
30

: istnienie akceptowalnej procedury o konwencjonalnym efekcie,  

która obejmowałaby wypowiedzenie pewnych słów przez pewne osoby w pewnych 

                                                           
24

 Pisarek W., opus citatum, s. 158. 
25

 Osika G., Teorie aktów mowy, [dostęp: 10.04.2018r.] 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1950/AKTY%20MOWY.pdf?sequence=1, s.2. 
26

 Lubaś W., Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny, Kraków 1979, s. 34-42. 
27

 Grabias S., opus citatum, s. 32. 
28

 Grzegorczykowa R., opus citatum, s. 18. 
29

 Osika G., opus citatum, s. 5. 
30

 Austin J.L., Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993, s. 14 -15. 
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okolicznościach
31

, wspomniane osoby i okoliczności muszą być odpowiednie do wygłoszenia 

danej wypowiedzi
32

. Omawianą procedurę powinni wykonać prawidłowo i kompletnie 

wszyscy jej uczestnicy. Ostatnimi wytycznymi Austina, dotyczącymi performatywów,  

jest kwestia szczerości ich wykonania: (…) jeśli procedura jest przeznacza dla osób 

żywiących pewne myśli lub uczucia, lub też gdy ma ona zapoczątkować pewne zachowanie 

któregoś z jej uczestników, wówczas biorąca w niej udział osoba musi faktycznie żywić  

te myśli lub uczucia, a uczestnicy muszą się rzeczywiście w ten sposób zachować
33

.  

 W swoich dalszych badaniach nad analizą mówienia Austin wykrył trzy różne aspekty 

wypowiedzi. Nazwał je czynnością lokucyjną, illokucyjną oraz perlokucyjną
34

. Pierwsza  

z  nich polega na wytworzeniu przez osobę mówiącą tekstu, na który składają się elementy: 

fonetyczne (wypowiada dźwięki), fatyczne (wypowiadane słowa należą do pewnego 

słownika, są zgodne z zasadami gramatyki) oraz rematyczne (określone słowa używane są  

w pewnym sensie i odniesieniu)
35

. Kolejny aspekt – illokucyjny – ma za zadanie realizować 

poprzez wypowiadane słowa określoną intencję, ujawniany jest w nim sens wypowiedzi 

lokucyjnej
36

. Poprzez ostatni aspekt – perlokucyjny – dokonywane są pewne skutki  

w rzeczywistości oraz w odbiorcy przekazu
37

: (…)  powiedzenie czegoś wywołuje często,  

a nawet normalnie, w następstwie pewne skutki w sferze uczuć, myśli lub działań słuchaczy, 

lub mówiącego, bądź innych osób, a powiedzenie to może być wygłoszone z przeznaczeniem, 

intencją lub zamiarem wywołania owych skutków
38

.  

Austin sformułował pewną klasyfikację czasowników illokucyjnych, wydzielając pięć grup
39

:  

Tabela 1.  

Verdictives Exercilives Commissives Behabitives Expositives 

rozstrzygające, 

osądzeniowce 

wyzwalające, 

sprawcze 

zlecające, 

zobowiązaniowce 

wyrażające, 

zachowaniowce 

wykładniowe, 

wykładniowce 

Służą do 

wydawania 

werdyktu  

i orzekania  

o czymś 

Służą do 

wywierania 

wpływu  

i wydawania praw 

Zobowiązują 

mówiącego do 

wykonania 

określonych działań 

Odnoszą się do 

reakcji na 

zachowanie, 

postawy innych 

osób 

Służą do 

przedstawiania 

poglądów, 

prowadzenia 

argumentacji, 

                                                           
31

 Ibidem.  
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem. 
34

 Grzegorczykowa R., opus citatum, s. 18. 
35

 Osika G., opus citatum, s. 6. 
36

 Ibidem. 
37

 Grzegorczykowa R., opus citatum, s. 18. 
38

 Austin J.L., opus citatum, s. 646. 
39

 Ibidem, s. 695. 
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wyjaśniania użycia 

pewnych wyrażeń 

uznaję; 

postanawiam; 

uważam; 

uniewinniam; 

szacuję; rozumiem 

mianuję; degraduję; 

kieruję; nominuję; 

zwalniam 

obiecuję;  

daję słowo; 

zamierzam; planuję 

przepraszam; 

dziękuję; gratuluję; 

błogosławię; 

wznoszę toast 

opisuję; oceniam; 

twierdzę; wątpię; 

informuję; 

podkreślam 

Źródło: opracowane na podstawie Osika G., opus citatum, s. 8-9. 

Badacz doskonale zdawał sobie sprawę z licznych mankamentów owego systemu 

klasyfikacyjnego czasowników, nie zadowalało go także użyte w nim nazewnictwo.  

Poprzez to rozróżnienie pragnął, w pewnym stopniu, odnieść dane części mowy  

do poszczególnych codziennych ludzkich zachowań
40

.  

 Teorie Austina kontynuował później amerykański filozof J. R. Searle. W swoim dziele 

z 1969 roku – Speech Acts  – stwierdził, że istnieją bezpośrednie związki pomiędzy 

czynnościami mowy, intencjami nadawcy oraz znaczeniem wypowiadanych zdań, a ich 

analiza może prowadzić do sformułowania ogólnych zasad dotyczących czynności mowy, 

będących podstawowymi jednostkami komunikacyjnymi
41

. Searle wyróżnia rodzaje 

wykonywanych czynności, a są to: czynność wypowiadania, czynności zdaniowe (odnoszenie 

się, orzekanie) oraz czynności illokucyjne (stwierdzanie, zapytywanie, rozkazywanie). 

Badacz rezygnuje z austinowskiej koncepcji aspektu perlokucyjnego, twierdząc,  

że najważniejsza w akcie mowy jest czynność illokucyjna, do której odnosi się pięć 

kategorii
42

:  

Tabela 2. 

Reprezentatywy Dyrektywy Komisywy Ekspresywy Deklaracje 

W tych 

wypowiedziach 

mówiący 

zobowiązuje się do 

mówienia prawdy. 

Nakłaniają kogoś 

do zrobienia 

czegoś. 

Zobowiązują osobę 

mówiącą do 

podjęcia 

określonych 

działań. 

Wyrażają stany 

psychiczne osoby 

mówiącej. 

Są wypowiedziami 

o szybkiej 

konsekwencji – 

zmieniają 

dotychczasowy stan 

rzeczy. 

Źródło: opracowane na podstawie Osika G., opus citatum, s. 17. 

                                                           
40

 Osika G., opus citatum, s. 9. 
41

 Ibidem, s. 10. 
42

 Ibidem, s. 10, 17. 
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Zastosowany przez Searle’a model typologiczny jest bardzo często stosowany w badaniach 

nad pragmatyką języka, jest jednak często krytykowany za nieszczegółowość czy brak jasno 

sformułowanych kryteriów.  

 Grzegorczykowa, w swoim artykule, przy opisie podstawowych funkcji wypowiedzi, 

korzysta z omówionych powyżej teorii aktów mowy. Dokonuje podziału typów intencji 

komunikacyjnych na
43

:  

1. skupione wokół intencji poinformowania kogoś o jakimś stanie rzeczy, 

2. wypowiedzi o celach pozainformacyjnych. 

Pierwsze z nich mogą mieć charakter:  

 deskryptywny (konstatacje i hipotezy), 

  oceniająco-postulatywny.  

Jeśli chodzi o drugą grupę, jest ona nieco bardziej zróżnicowana. Dzielimy ją kilka 

mniejszych podkategorii:  

 wypowiedzi o f. sprawczej (ich celem nie jest informowanie rozmówcy,  

lecz stwarzanie osobnych stanów rzeczy): na mocy wiary (ludowe rytuały i akty 

sakramentalne), a także te na mocy konwencji społecznej, 

 wypowiedzi o f. nakłaniającej, gdzie nacisk kładziony jest na odbiorcę, dzielimy na: 

komunikaty, których celem jest wywoływanie określonych działań (pytania, 

dyrektywy), a także te, wpływające na stan mentalny odbiorców (perswazja  

i manipulacja), 

 wypowiedzi o f. ekspresywnej (są wyrazem emocji, woli oraz sądów nadawcy), 

 wypowiedzi o f. kreatywnej (zaliczamy tu komunikaty o poetyckiej wizji świata, 

kreacje dzieł sztuki). 

 Badaczka zwraca również uwagę na dwie funkcje czy też role całościowego użycia 

języka. Zalicza do nich: f. socjalizującą, która ma za zadanie jednoczyć wszystkich członków 

danego społeczeństwa (w domyśle – narodu) oraz f. kulturotwórczą, skupiającą ogół 

zakodowanych w pamięci zbiorowej doświadczeń, wiedzy i wartości
44

.  

1.2. Modele i kompetencje komunikacyjne 

 Kompetencją nazwiemy wiedzę o określonym przedmiocie, jak i pewną umiejętność 

operacyjną, która pozwala nam posługiwać się nią w różnych sytuacjach. Aby poprawnie 

                                                           
43

 Grzegorczykowa R., opus citatum, s. 23-27. 
44

 Ibidem, s. 25. 
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przeprowadzać procesy komunikacyjne, potrzebujemy tzw. kompetencji językowej, 

określanej jako jeden z głównych ludzkich atrybutów. Cechuje ona każdego z nas na 

podstawie indywidualnych cech idiolektalnych, a także przypisuje nam oznaki 

charakterystyczne dla konkretnej grupy społecznej
45

.  

Pojęcie kompetencji językowej wprowadzone zostało do językoznawstwa przez  

N. Chomsky’ego, który twierdził, że zdolności z nią związane należą do sfer wiedzy 

nieuświadomionej oraz są charakterystyczne dla ogółu użytkowników danego języka.  

Badacz odnosił tę koncepcję do kilku cech, m.in. kreatywności, która pozwala na tworzenie 

nieograniczonych grup zdań przy użyciu skończonych zbiorów elementów języka; 

gramatyczności, umożliwiającej tworzenie wypowiedzi poprawnych pod względem 

formalnym i znaczeniowym; akceptabilności – łączącej się ze zdolnością do uznawania danej 

wypowiedzi za zgodną z regułami i obowiązującymi normami; interioryzacji, czyli procesu 

opanowywania języka w sposób nieuświadomiony
46

. Chomsky nie widział potrzeby 

uzupełniania swojej teorii o inne kwestie, dotyczące np. czynników społecznych  

bądź kulturalnych, gdyż twierdził, że umiejętność posługiwania się językiem w sposób 

twórczy, jest podyktowana wrodzonymi właściwościami umysłu człowieka
47

. W latach 

późniejszych, amerykański lingwista – D. Hymes, podszedł do założeń Chomsky’ego  

w sposób krytyczny. Nie zadowalały go metody postępowania badawczego, pojęcie 

uniwersalności kompetencji językowej oraz twórczego charakteru aktów językowych
48

. 

Stwierdził on, że samo pojęcie „kompetencji” nie jest wystarczające do analizy aktów mowy. 

Każdy akt mowy jest „strukturą usytuowaną”, to znaczy powiązaną z kulturowymi  

i osobistymi zdarzeniami mówiących. Ostatecznie więc nie tylko gramatyka, lecz także 

społeczne i osobiste zdarzenia uczestników komunikacji decydują o znaczeniu i wewnętrznej 

budowie wypowiedzi
49

. Rozwinął wcześniej postawione tezy i stworzył pojęcie tzw. 

kompetencji komunikacyjnej, którą określił jako wiedzę o systemie językowym i regułach 

używania języka w różnorodnych sytuacjach, w danej wspólnocie; może mieć ona charakter 

uświadomiony, bądź nieuświadomiony
50

. Możemy wyróżnić kilka cech charakterystycznych 

dla idealnej kompetencji komunikacyjnej, które łączą się w pewną ogólną zdolność,  

która umożliwia użytkownikom języka spójne działanie. Do tych elementów należą: 

klarowność, stosowność i skuteczność.  

                                                           
45

 Duszak A., opus citatum, s. 251. 
46

 Grabias S., opus citatum, s. 34-35. 
47

 Pisarek W., opus citatum, s. 63-64. 
48

 Grabias S., opus citatum, s. 35. 
49

 Ibidem, s. 36. 
50

 Ibidem, s. 37. 
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Pierwszy z nich odnosi się do precyzyjności danej wypowiedzi, która powinna zostać 

zrozumiana i przyjęta przez domniemanego odbiorcę. Mówi się, że klarowność pociąga  

za sobą obopólną zgodę, jednak nie zawsze musimy aprobować to, co zostało nam przekazane  

w zrozumiały dla nas sposób
51

. Kolejną cechą jest wspomniana stosowność wypowiadanego 

w danej sytuacji komunikatu. Liczy się tutaj sprawność w zmianie stylu własnych stwierdzeń 

w odniesieniu do różnorodnych kontekstów społecznych czy sytuacji komunikacyjnych. 

Rozumie się przez to zdolności wybierania odpowiednich form, odmian języka, a także 

odpowiedniej miary staranności wypowiedzi, która jest artykułowana w konkretnym celu
52

. 

Istotne jest adekwatne ustosunkowanie się do określonego kontekstu. Nie należy wychodzić 

poza z góry ustalone reguły i normy grupy, społeczeństwa czy też kultury. W przeciwnym 

razie grozić to może sankcjami, czyli negatywnymi reakcjami na ewentualny nietakt, które są 

reakcją na niestosowne zachowania komunikacyjne
53

. Człowiek powinien nabyć tego typu 

sprawności podczas procesu socjalizacji, kiedy pełni on w swoim środowisku wiele ról 

społecznych
54

. Ostatnim elementem kompletnej kompetencji komunikacyjnej jest jej 

skuteczność. Każdy z nas za cel udanej rozmowy stawia sobie odpowiednie odebranie 

naszych intencji przez odbiorcę, a właśnie ta cecha umożliwia nam jego osiągnięcie. Tylko 

my, jako nadawcy komunikatu, jesteśmy w stanie określić, czy osiągnęliśmy zamierzony 

rezultat, przeciwnie jest w przypadku stosowności, która to podlega ocenie słuchaczy, 

odbiorców wypowiedzi
55

. Cele są rezultatami, zamiarami lub dążeniami poszukiwanymi  

w komunikacji, (…) stanowią preferowany wynik, który komunikacja może, bądź nie, 

skutecznie osiągnąć, zwłaszcza gdy funkcjonuje w sposób daleki od zamierzonych intencji
56

.  

Według badań Hymesa kompetencja komunikacyjna warunkuje wszystkie nasze 

społeczne działania językowe, a w jej skład wchodzą elementy takie jak: potencjał systemowy 

– określający możliwość występowania danej wypowiedzi w systemie; wykonalność – 

biorąca pod uwagę pomyślność wyartykułowania informacji na podstawie odpowiedniej 

zdolności psychicznej i społecznej sytuacji nadawcy; występowanie – pozwalające sprawdzić 

wielokrotność jej realizacji oraz odpowiedniość, która uświadamia nam skuteczność 

wypowiedzi w danym kontekście
57

.  

                                                           
51

 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 65-67. 
52

 Pisarek W., opus citatum, s. 64-65. 
53

 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 68. 
54

 Grabias S., opus citatum, s. 38. 
55

 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 68-69. 
56

 Ibidem, s. 68. 
57

 Grabias S., opus citatum, s. 37. 
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Podstawowymi formami komunikacji są zachowania werbalne i niewerbalne. 

Pierwsze z nich przybierają postać językową: pisaną, mówioną bądź też przedstawianą  

w sposób wizualny (język migowy) – wykorzystane zostają tutaj elementy systemu 

symbolicznego, czyli głoski i słowa, które podlegają zasadom semantyki oraz składni.  

Z kolei drugi typ komunikacji odnosi się do wszelkich zachowań, niemających podłoża 

językowego. Zaliczamy do nich gesty, szeroko rozumiany „język ciała” czy odpowiednie 

brzmienie i tonację naszego głosu. Na podstawie tego, kompetencją komunikacyjną 

nazwiemy również wykorzystanie werbalnego i/lub niewerbalnego zachowania  

do osiągnięcia preferowanych celów w sposób, który jest stosowny do kontekstu
58

.  

Aby proces wymiany informacji był przeprowadzony w rzetelny i kompetentny sposób, 

pomiędzy co najmniej dwoma komunikującymi się ze sobą osobami, musi dojść do pewnego 

rodzaju współpracy, na którą składają się: motywacja, wiedza, umiejętności i kontekst danej  

wypowiedzi. Mają one ogromny wpływ na odpowiedni jej odbiór pod względem 

efektywności i stosowności
59

.  

 

Rys. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowane na podstawie Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 88. 

Kompetentna komunikacja w dużym stopniu uzależniona jest od poziomu 

zmotywowania osób prowadzących  między sobą wymianę informacji w danym kontekście. 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje motywacji: pozytywną – napędzającą ludzi do odpowiednich 

działań, jakie łączą się z pożądanymi przez nich celami, które stanowią rezultat wysiłków  
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 Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., opus citatum, s. 87. 
59

 Ibidem, s. 86-88. 
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i pragnień, a także kierują nasze zachowania w stronę doskonałości
60

, a także negatywną – 

wywołującą uczucia pewnego dyskomfortu, strachu, lęku czy unikania. Tworzy ona problem 

stojący na przeszkodzie prowadzenia swobodnej aktywności komunikacyjnej. Jednak do 

prowadzenia wzorowego procesu porozumiewania się wymagana jest również wiedza 

poszczególnych osób na temat danej sytuacji komunikacyjnej. Wiedza w komunikacji 

obejmuje treści dotyczące tego, co powiedzieć lub zrobić, oraz procedury, za pomocą których 

te treści będą wykonane
61

. Możemy podzielić ją na: deklaratywną oraz proceduralną. 

Pierwszy jej typ określa przyswojone przez nas wiadomości, co do poruszanej tematyki, 

używanych słów i ich znaczeń, natomiast drugi – odnosi się do sprawności korzystania z tych 

informacji podczas wymiany informacji. Istotną rolę odgrywają także umiejętności danej 

osoby, które można oceniać w skali kompetentnych bądź też nie. Reprezentują one 

zachowania skierowane na konkretny cel i charakteryzują się dużą powtarzalnością.  

Mogą występować na dwóch rejestrach: ogólnym i jednostkowym. Każda kultura tworzy 

swoje schematyczne wzory stylu komunikowania, które, łącząc się ze swoistymi 

przyzwyczajeniami jednostki, tworzą jedyny w sowim rodzaju model interakcji
62

.  

Procesy komunikacyjne nie mogłyby zostać przeprowadzane bez określonych 

kontekstów. Kontekst jest światem wypełnionym ludźmi tworzącymi wypowiedzi – ludźmi, 

którzy mają społeczną, kulturową i indywidualną tożsamość, mają określoną wiedzę, 

przekonania, cele, pragnienia i którzy wchodzą między sobą w kontakty w społecznie  

i kulturowo zdefiniowanych sytuacjach
63

. Jest on istnym fundamentem każdej z interakcji. 

Możemy go podzielić na kilka typów, które charakteryzują określone sposoby działania  

i reakcji na dane sytuacje komunikacyjne
64

: 

 kulturowy – odnosi się do narzuconych jakiejś grupie wzorców wartości  

czy zachowań, które nadają jej charakter odmienny, wprowadzają element różnicujący 

wobec innych zbiorowisk. Kontekst kulturowy zawiera w sobie wszelkie poglądy  

na temat otaczającej rzeczywistości, duchowości, hierarchii społecznej  

oraz wzajemnych związków międzyludzkich. Ludzie komunikujący się 

międzykulturowo mogą przeżywać trudności, gdy wraz z innymi zadaniami, które chcą 

osiągnąć, próbują zniwelować różnice
65

. J.J. Gumperz w swoich badaniach zwrócił 

uwagę na  tzw. sygnały kontekstualizacyjne, które odnoszą się do wiedzy 
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kontekstowej osób porozumiewających się. Ma to wpływ na interakcje 

międzykulturowe
66

, gdzie istotne jest dobre poruszanie się na polu konwencjonalnych 

zasad i oczekiwań naszych ewentualnych rozmówców. Umożliwia to odpowiednie 

usytuowanie danego komunikatu, a także właściwy jego odbiór. Do owych sygnałów 

możemy zaliczyć m.in. intonację, wybór słów i struktur składniowych czy też zmiany 

stylu wypowiedzi
67

. W nawiązaniu do tego typu kontekstu, wyróżnia się również tzw. 

kompetencję kulturową, którą rozumie się poprzez reakcje wobec zachowań niosących 

jakieś informacje, lecz o charakterze niekomunikatywnym. W jej obrębie możemy 

zawrzeć także kompetencje: estetyczne, muzyczne, religijne czy też literackie.  

Ta ostatnia wiąże się z możliwością odbioru jakiegoś przekazu jako niedosłownego, 

fikcyjnego, który należy rozumieć w sposób przenośny, metaforyczny, 

hiperboliczny
68

. 

 czasowy – upływający czas wpływa istotnie na ogół kwestii, których doświadczamy 

na co dzień. Na jego podstawie kreujemy własne, jak i reprezentowane przez innych 

ludzi, zachowania komunikacyjne. 

 związku – następstwem ciągłych międzyludzkich interakcji są relacje powstałe 

pomiędzy komunikującymi się osobami. Mogą być one rozpatrywane pod względem 

dwóch rodzajów wzajemnych powiązań: w aspekcie władzy oraz afiliacji. Pierwszy 

wymiar odnosi się do pewnego rodzaju hierarchii, gdyż większość związków opiera się 

na jakichś relacjach władzy
69

, a to jaką pozycję zajmujemy podczas danego aktu 

porozumiewania się, zależy od naszej skuteczności i stosowności wypowiedzi.  

Jeśli chodzi o afiliację, to przejawia się ona poprzez emocje i oceny. Pomaga nam 

określić stopień darzenia jakiejś osoby konkretnym uczuciem: pozytywnym  

bądź negatywnym. 

 miejsca – ten typ kontekstu, zawiera w sobie wszelkie cechy fizyczne danego 

środowiska, m.in. temperaturę, światło, ilość przestrzeni, położenie przedmiotów praz 

środki, przez które się komunikujemy
70

. 

 funkcji – jest to aspekt kontekstu, skupiony na celu, jaki chce się osiągnąć przez 

procesy komunikacyjne.  
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Konteksty wypowiedzi możemy również scharakteryzować pod względem poziomów,  

które wiążą się z liczbą komunikujących się ze sobą osób oraz z zakresem tegoż procesu. 

Wyróżniamy tu
71

: 

 kontekst interpersonalny – opisujący nieformalne relacje między ludźmi, którzy 

związani są ze sobą społecznie bądź osobiście.  

 kontekst grupowy – jest on charakterystyczny dla grupy ludzi od trzech do, mniej 

więcej, dwunastu osób. Wzajemne interakcje prowadzą do określonego przez nich 

celu. Cechują ich relacje o zabarwieniu bardziej formalnym. 

 kontekst przemawiania publicznego – odnosi się on do jednostki lub pewnej grupy 

ludzi, którzy mają za zadanie mówić do większej części jakiegoś audytorium. 

Odbiorcy nie są tutaj aktywnymi uczestnikami dyskusji. Komunikują się oni  

z osobami mówiącymi za pomocą pytań po zakończeniu ich przemówienia. 

Język i kontekst współtworzą się nawzajem, przy czym język zarówno kontekstualizuje,  

jak i jest kontekstualizowany
72

. Obydwa rodzaje kompetencji, zarówno językowa,  

jak i komunikacyjna, są odpowiedzialne za podporządkowanie wypowiedzi nadawcy,  

pod względem treściowo-formalnym, do możliwości, które reprezentuje sobą potencjalny 

odbiorca. Drugi typ kompetencji stanowi fundament dla wyboru prawidłowego zachowania 

podczas procesu porozumiewania się, poprzez odpowiedni wybór środków językowych  

oraz elementów o charakterze niewerbalnym, mając na względzie ich cechy i odbiór 

społeczny. Tę właściwość kompetencji komunikacyjnej nazywamy ogólnie kompetencją 

socjolingwistyczną
73

.  

1.3. Komunikowanie międzykulturowe 

J.J. Gumperz w swoich badaniach podejmuje kwestie świadczące o relatywizmie 

ogólnych zachowań językowych, które uzależnione są od innych bodźców, m.in. 

socjologicznych i kulturowych
74

. Jeśli chodzi o tę drugą kategorię czynników, człowiek 

nabiera jej cech w dwojaki sposób: świadomy i nieświadomy, jest ona obecna w umysłach 

ludzkich, ale także poza nimi w całości ogółu społeczeństwa. Kultura jest ekstensją zarówno 

umysłu, jak i mózgu
75

. Pewności w odnajdywaniu się w jakiejś kulturze nabieramy dzięki 
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procesowi uczenia, podczas cyklu naszej socjalizacji. Naukowcy mają do dziś kłopoty  

z określeniem, czym tak naprawdę jest „kultura”
76

, dlatego do tej pory wykreowało się kilka 

różnych definicji tego zjawiska. Według E. Halla stanowi ona sposób życia jakiejś grupy, 

określa wszelkie wzorce postępowania w konkretnych sytuacjach oraz przejawia się w sumie 

stworzonych w jej obrębie przedmiotów o charakterze materialnym
77

. Podobnie pojmuje to 

zjawisko A. Duszak, nazywając je dziełem ludzkiej pracy i twórczości materialnej, 

intelektualnej i artystycznej oraz sposobem życia i współżycia, wyznaczonym przez przyjęte  

i akceptowane wartości
78

. Rozważania definicyjne można śmiało podsumować stwierdzeniem 

F. Gruczy, które mówi, że kulturą jest wszystko to, co nie pochodzi prostą drogą z natury
79

,  

a od ludzkich działań, jakie tworzą z niej odrębną część ziemskiego środowiska
80

.  

Do elementów powstających ze stosowania reguł danej kultury, a także wspomagających 

uczestniczenie w jej ramach, są:  

Rys. 4. 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, s. 11. 

 

Pierwsza grupa obejmuje rzeczy niezbędne do codziennego życia i tworzenia cywilizacji: 

żywność, odzież, schronienie, narzędzia, naczynia, pojazdy czy też inne sposoby transportu
81

. 

Socjofakty stanowią wszystkie praktyki, reguły, mające na celu organizację, uporządkowanie 

funkcjonowania w codziennej rzeczywistości: kodeksy praw i obowiązków oraz niepisane 

obyczaje związane z formami grzeczności i wzajemnymi stosunkami między ludźmi
82

. 

 Ostatni element niesie ze sobą czynniki, które posiadają dość duży wpływ na ogólny odbiór 

świata: potrzeby, wartości, przekonania, postawy i tym podobne procesy umysłowe
83

.  
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 Dzisiejszy  świat jest silnie uzależniony od pewnego rodzaju działań o charakterze 

międzynarodowym. Państwa, dla dobra własnych interesów, muszą być od siebie 

współzależne, dlatego też istnieje wielka potrzeba rozumienia innych kultur, a przez to 

prowadzenia z nimi kompetentnych i skutecznych procesów komunikacyjnych
84

.  

To, czego Hall uczył amerykańskich dyplomatów, sprowadzało się do stwierdzenia,  

że aby móc się porozumiewać z ludźmi z innych krajów, należy poznać ich kultury, ponieważ 

dopiero wtedy można będzie się w pełni porozumieć
85

. Komunikowanie się z osobą  

z odmiennego kręgu kulturowego może przynieść oczekiwane rezultaty, jeśli uda nam się 

zmierzyć i zwycięsko skonfrontować z obcym dla nas językiem, ale też innymi regułami  

i normami. Jak powiedział E. Hall: kultura jest komunikowaniem się, a komunikowanie się 

kulturą
86

. Dlatego też nie należy marginalizować kultury i umiejętności odnajdywania się  

w jej nowych płaszczyznach, ponieważ posiada ona ogromny wpływ na międzynarodowe 

procesy komunikacyjne.  

 Twierdzi się, że kultury są pewnymi systemami symboli, które konfigurują między 

sobą jakieś znaczenia. Stanowią one środek stylistyczny o zabarwieniu semantycznym, ponad 

swoje dosłowne znaczenie, posiadają również wartości ukryte. Ich istota jest uwarunkowana 

przez względy kulturowe i ustalone w ich obrębie abstrakcyjne znaczenia. Możemy je 

podzielić na dwie grupy: ukryte, które ujawniają się dopiero podczas ich zastosowania  

w konkretnym działaniu, są to m.in. wartości, postawy, wierzenia i normy
87

, oraz materialne, 

posiadające namacalną postać: odzież, żywność, pojazdy, budynki, książki – wszystkie wytwory 

ludzkiej ręki
88

. Ludzie z różniących się kręgów kulturowych porozumiewają się za pomocą 

przekazywania sobie nawzajem określonych znaczeń i uczuć. Procesy komunikacyjne 

zawierają w sobie konfigurację różnorodnych zdarzeń, posiadających niepowtarzalny, 

dynamiczny, transakcyjny i nieodwracalny charakter. Podczas trwania aktu komunikacji, 

konstruuje się nasza tożsamość, która pozwala nam stworzyć sobie wyobrażenie o samych 

sobie i odpowiedzieć na pytanie: kim tak naprawdę jesteśmy. Wytwarzanie w sobie poczucia 

tożsamości jest długotrwałe i jednorodne, stanowi wynik silnej więzi z daną grupą społeczną, 

którą jednostka uważa za sobie najbliższą – własną. Kultura jest niejako druga stroną 

komunikowania się, z tego wynika, że tożsamość, będąca produktem środowiska społecznego, 
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jest wytwarzana w procesie komunikowania się
89

. Pierwszym rodzajem kształtującej się  

w człowieku tożsamości jest ta o zabarwieniu społecznym. Następnie łączy się ona  

z tożsamością indywidualną danej jednostki, by stworzyć jej kulturowy odpowiednik.  

Typ komunikacji międzykulturowej przypisujemy nie tylko do sytuacji, w której 

porozumiewają się dwie osoby, mówiące w różnych językach. Dane jednostki mogą się 

różnić innymi kwestiami
90

: tożsamością płciową (gender), seksualną, grupy wiekowej, 

etniczną, rasową, religijną, klasową, narodową (obywatelską) oraz regionalną
91

.  

 Do zjawisk powodujących ewentualne nieporozumienia, na polu udanego aktu 

komunikowania się, zaliczamy tzw. etnocentryzm. Wynika on z niewiedzy, bądź  

z usztywnienia poglądów, wyraża swoistą „krótkowzroczność kulturową”, która każe z 

własnej kultury czynić „podstawę wartościowania” innych kultur, a więc chociażby ludzkich 

sposobów bycia i wypowiadania się
92

. Światopogląd ten wywyższa ponad wszystko własną 

grupę, czyniąc z niej wzór do naśladowania dla innych. Postawa etnocentryczna narzuca swój 

własny system reguł, określając go mianem „właściwego”, a wszystkie inne nazywa 

przeciwstawnie – „niewłaściwymi”
93

. Zachowania te wywołane są przez błędne postrzeganie 

kultury, jako naturalnej i pasującej do wszystkich grup społecznych, wiąże się to  

z negatywnym identyfikowaniem odmiennie myślących ludzi, którzy nie chcą realizować 

naszego modelu kulturowego
94

. Na ogół ludzie, którzy mają porozumieć się z osobą 

pochodzącą z innego kręgu kulturowego, traktują ją jako „obcego”. Termin ten może mieć 

wiele różnych znaczeń, jednak w tym kontekście rozumiemy przez to jednostkę, która nie zna 

i nie rozumie w pełni nowego dla siebie środowiska, przez co ma problem ze skuteczną  

i sprawną komunikacją. Przy kontaktach z „obcymi” wzrasta u nas stan pewnego rodzaju lęku 

czy też niepewności. Po pierwsze boimy się, że ucierpi nasz obraz siebie samego (…),  

po drugie, możemy obawiać się negatywnych konsekwencji behawioralnych wynikających  

z naszej komunikacji z obcymi (…), po trzecie, obawiamy się, że obcy oceni nas negatywnie 

(…), czy wreszcie czujemy obawę przed negatywnymi ocenami ferowanymi przez członków 

własnej grupy
95

. Badania wskazują, że im więcej czasu poświęcamy na kontakty 

międzykulturowe, tym mniej doświadczamy powyższych pejoratywnych odczuć.  

 Jeśli nie jesteśmy w stanie odrzucić naszej kultury oraz idącej z nią w parze tradycji,  

                                                           
89

 Szopski M., opus citatum, s. 27. 
90

 Duszak A., opus citatum, s. 259. 
91

 Szopski M., opus citatum, s. 18-38. 
92

 Duszak A., opus citatum, s. 259. 
93

 Steward J., opus citatum, s. 497. 
94

 Szopski M., opus citatum, s. 71. 
95

 Steward J., opus citatum, s., 508. 



24 
 

ale też nie czujemy nastawienia etnocentrycznego, najlepiej jeśli przyjmiemy postawę tzw. 

relatywizmu kulturowego, który pozwala na rozumienie działań „obcych” w obrębie ich 

własnej kultury. Nie można jednoznacznie osądzić czy dane zachowania mają dobre lub złe 

konotacje, są one najpewniej po prostu różne od cech należących do naszego rodzimego 

kręgu kulturowego, dlatego warto powstrzymywać się od używania tonu wartościująco-

oceniającego przed zaznajomieniem się z elementami charakterystycznymi dla danej 

kultury
96

. Przedstawiony model postawy nie nakazuje rezygnacji z wyznawanych przez nas 

zasad, ani nie zabrania wyrażania moralnych opinii na temat wartości reprezentowanych 

przez „obcego”, ułatwia jednak ich stopniowe poznawanie bez niepotrzebnych awersji  

czy negatywnych przekonań
97

. Istotny wpływ na komunikację interpersonalną oraz 

międzykulturową mają właśnie stereotypy i stanowią nieodłączną część naszych procesów 

myślowych. Umożliwiają one niekiedy przewidzenie pewnych działań naszych rozmówców, 

aczkolwiek są w stanie zniekształcić nieco rzeczywistość
98

: 

 podkreślają różnice – tuszując czy też omijając często podobieństwa między danymi 

grupami, co utrudnia w znacznym stopniu procesy komunikacyjne, 

 nie dostrzegają różnic – mogą także umniejszać niekiedy ważne różnice wewnątrz 

grup, 

 prowokują do postrzegania w sposób wybiórczy – możemy widzieć w innej grupie 

wyłącznie te cechy, jakie dostrzegamy u siebie, bądź też na odwrót – nie widzieć nic, 

co mogłoby stanowić element łączący. 

Ogólnie pojęte stereotypy są podstawą ocen i klasyfikacji ludzi na świecie, mają one wpływ 

na toczone przez nas akty porozumiewania się, gdyż nieświadomie nasz umysł dąży do ich 

spełnienia, stąd wychodzi swoisty błąd w komunikacji międzykulturowej – nie należy 

prowadzić dyskusji, jednocześnie wierząc w z góry narzucone nam schematy  

i stereotypizacyjne wyobrażenia. Jedynym sposobem na prawdziwe przewidzenie reakcji 

„obcego” na nasze wypowiedzi jest znajomość kultury, z której pochodzi dana osoba,  

czyli znajomość jej języka, dominujących wartości, przekonań i panującej ideologii (…)
99

.  

Wyżej wymienione zjawiska zaczęto badać na podstawie tzw. dystansu 

komunikacyjnego, który reprezentuje pewne cechy, takie jak: dobór odpowiednich słów 
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czy charakterystyczny ton i akcent danej wypowiedzi. Stwarzają one, między  

porozumiewającymi się osobami, kilka typów owego dystansu: 

Tabela 3. 

 Dystans  

wrogości 

Dystans 

unikania 

Dystans 

obojętności 

Dystans 

wrażliwości 

Dystans 

równości 

 

 

 

 

 

Definicja 

Grupy konkurują  

w tym wypadku  

o te same kwestie,  

a formy ich 

komunikowania 

przyjmują 

znaczenie 

pejoratywne. 

Polega na 

stosowaniu 

niezrozumiałych 

form 

wypowiedzi, 

znanych 

powszechnie  

w naszej grupie, 

wobec 

„obcych”,  

z którymi się 

komunikujemy. 

Ukazuje on 

zespolenie  

z własną 

kulturową 

tradycją, 

jednocześnie nie 

aprobując 

wartości grupy 

obcej. 

Dostrzeganie 

istniejących, 

między 

danymi 

grupami, 

różnic. Chęć 

niwelowania 

powstałego  

dystansu. 

Ukazuje on 

ogromną chęć 

zniesienia 

niepotrzebnego 

dystansu 

pomiędzy 

osobami 

komunikującymi 

się. 

 

 

 

 

 

Przykłady 

użycia 

Stosowanie 

swoiście 

etnocentrycznego 

języka 

(etnofaulizmy), 

bogatego  

w wyzwiska czy 

negatywne epitety: 

asfalt – 

„czarnoskóry”, 

pedał – 

„homoseksualista”, 

żabojad – 

„Francuz”. 

Używanie 

żargonów, 

dialektów: 

młodzież – 

slang; 

więźniowie – 

gryps;  

lekarze, 

prawnicy – 

żargon fachowy.  

Wypowiedzi 

charakteryzujące 

się prostym 

językiem, często 

bez użycia 

odpowiednich 

zasad 

gramatycznych; 

wolniejszy 

proces 

artykulacji. 

Owo 

zmniejszenie 

poczucia 

dystansu 

polega na 

używaniu 

słów, 

określeń, 

które zna  

i preferuje 

obca grupa, 

Cyganie – 

Romowie; 

damy – 

kobiety. 

Interpretujemy 

działania grupy 

obcej w innych 

kategoriach,  niż 

nasze. Nie 

oceniamy,   

nie stosujemy 

wyrażeń 

mogących 

dawać poczucie 

nierówności.  

Poziom 

etnocentry-

zmu 

Bardzo wysoki Wysoki Umiarkowany Niski Bardzo niski 

Poziom 

relatywizmu 

kulturowego 

Bardzo niski Niski Umiarkowany Wysoki Bardzo wysoki 

Źródło: opracowanie na podstawie Szopski M., opus citatum, s. 74-76. 
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 Kultury możemy podzielić w sposób umotywowany pod względem antropologicznym 

oraz socjologicznym na: wysokie i niskie. Jeśli chodzi o zastosowanie praktyczne tego 

podziału, odnosi się on do określeń rozdziału kultur na zachodnie i wschodnie,  

bądź okcydentalne i orientalne. Kultury wysokiego typu nie wyrażają chęci zmian, mają 

charakter bardziej statyczny, zhierarchizowany, skierowany w stronę tradycji i modelu 

konserwatywnego
100

. Kultury wysokiego kontekstu w znacznie większym stopniu niż systemy 

niskiego kontekstu odróżniają „swoich” od „obcych”
101

, a przekaz komunikacyjny, oprócz 

elementów werbalnych, obejmuje także swoje niewerbalne części oraz ukontekstowienie 

sytuacyjne i kulturowe, dlatego, by prawidłowo odczytać daną wypowiedź, należy być 

obeznanym we wszystkich jej częściach. Wszelkie zwroty typu: How are you?, Jak się masz? 

Co słychać? są reprezentantami komunikacji o wysokim kontekście. Zaliczamy do nich 

wszystkie zwroty grzecznościowe oraz powszechnie znane i stosowane powiedzenia, mające 

na celu kulturalne podtrzymanie rozmowy i nie wymagające obszernych odpowiedzi,  

lecz oczekiwanego, krótkiego potwierdzenia. High context cultures cenią sobie 

indywidualizm i niezależność, kładą nacisk na samoekspresję, nie boją się zderzenia z innymi 

typami kultur
102

. Ogólnie, cechy charakterystyczne dla tego typu kultur, można przedstawić  

w ten sposób
103

:  

 nie bazują wyłącznie na elemencie werbalnym wypowiedzi, skupiając większą uwagę 

na treściach wynikających z kontekstu sytuacyjnego i obyczajowego, 

 kładą nacisk na komunikację niewerbalną: gestykulacja, mimika twarzy, okoliczności 

wypowiedzi, 

 zwracają dużą uwagę na to, kto i kiedy wypowiedział jakieś słowa, co umożliwia im 

szybsze zrozumienie jakiegoś przekazu, 

 do aktów porozumiewawczych wykorzystują swoje kontakty i rozwinięte sieci 

informacyjne, 

 nie przeszkadzają im, obecne często w dyskusjach, przerywniki czy dygresje. 

Drugim typem kultur są te, określane jako niskie. Zaliczamy do niego społeczeństwa  

o charakterze egalitarnym, które, w przeciwieństwie do kultur wysokich, są otwarte  

na zmiany i propagują rozwojowy dynamizm, uobecniony w szybkim postępie 

technologicznym.  

                                                           
100

 Duszak A., opus citatum, s. 264. 
101

 Hall E.T., Poza kulturą, opus citatum, s. 155. 
102

 Duszak A., opus citatum, s. 264. 
103

 Szopski M., opus citatum, s. 91. 
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Dla kultur wschodnich istotną kwestią jest zwrot ku wartościom całej grupy: zgodzie, 

harmonii, poszukiwaniu konsensusu
104

. Werbalność przekazu jest dla nich najważniejszym 

elementem procesu komunikacyjnego. Reprezentanci kultur niskokontekstowych są dosłowni 

i bezpośredni w kontaktach interpersonalnych, nie charakteryzuje ich także zbyt duża 

wrażliwość. Innymi cechami tej grupy są
105

: 

 brak kierunkowania uwagi na pozawerbalne elementy wypowiedzi, 

 nacisk na bezpośredniość i jasność przekazu słownego, 

 segmentują i organizują informacje, które przekazują umiarkowanie, 

 często oczekują pomocy, instrukcji od osoby bardziej zorientowanej w jakiejś sprawie. 

Prezentowana na dole tabela przedstawia położenie powszechnie znanych kultur  w skali 

odpowiedniego kontekstu. Kultury wysokie najszerzej reprezentowane są przez kraje modelu 

arabskiego, natomiast do niskich należą europejskie państwa o dość wysokim statusie  

i pozycji: 

Tabela 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Szopski M., opus citatum, s. 74-76. 

 

Wartości kulturowe transponowane są na wartości komunikacyjne, sterujące ludzkimi 

zachowaniami językowymi
106

. Jeśli chodzi o zaprezentowaną powyżej charakterystykę obu  

                                                           
104

 Duszak A., opus citatum, s. 264. 
105

 Szopski M., opus citatum, s. 91. 
106

 Duszak A., opus citatum, s. 265. 

KULTURY WYSOKIEGO KONTEKSTU 

Daleki Wschód 

kraje arabskie 

kraje śródziemnomorskie 

kraje Czarnej Afryki 

Ameryka Południowa 

Europa Środkowo-Wschodnia 

Australia 

Ameryka Północna 

Skandynawia 

Niemcy 

Szwajcaria 

KULTURY NISKIEGO KONTEKSTU 
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typów kultur, jest ona oparta przede wszystkim na wartościach, jakie te społeczności wyznają 

na co dzień oraz najczęściej stosowanych modelach komunikacji. Niestety dany opis stosuje 

pewnego rodzaju uproszczenia występujących pomiędzy nimi różnic, nie zwraca również 

uwagi na złożoność i wewnętrzne zróżnicowanie każdej z tych grup
107

. 

 Podsumowując, współcześnie w krajach europejskich następuje ciągle narastające 

przenikanie się kultur. Mogłoby się wydawać, że będzie prowadziło to do stopniowego 

zatracania wartości i tradycji danej zbiorowości, jednak cały ten mechanizm zmierza  

ku wzbogacaniu tych fundamentów o nowe, dotąd nieznane kwestie. Kulturą nazwiemy 

pewien styl, który określa sposoby naszego funkcjonowania w danej społeczności. Jej cechą 

szczególną jest to, że stanowi ona wspólnotę wszystkich ludzi żyjących w grupie. Na uwagę 

zasługuje również istota trwałości kultur, gdyż pomimo licznych transformacji są one ciągłe  

i długowieczne
108

. Kultura jest swoiście ludzkim środkiem przekazu; nie ma takiego aspektu 

ludzkiego życia, który nie stykałby się z nią i nie był zmieniany przez kulturę
109

. Oddziałuje 

ona na wszystkie płaszczyzny, począwszy od myśli, uczuć jednostek, aż do powiązań  

z funkcjonowaniem systemów ekonomicznych czy politycznych. Wpływ na interpretację 

przekazów pochodzących od „obcych” oraz na nasze późniejsze zachowania wobec nich, 

mają tzw. filtry pojęciowe, które możemy podzielić na cztery kategorie: kulturowe, 

socjokulturowe, psychokulturowe i środowiskowe. Jeśli nie zrozumiemy perspektywy,  

z jakiej komunikują się z nami członkowie innej grupy, nie będziemy w stanie prawidłowo 

odczytywać ich ewentualnych działań
110

. Do elementów ułatwiających nam owe procesy 

zaliczamy
111

: emocjonalną odporność, która umożliwia pokonanie ewentualnych frustracji 

komunikacyjnych, otwartość i elastyczność na nowe sposoby zachowań, spostrzegawczość  

i wrażliwość wobec innych kręgów kulturowych, a także autonomię, pozwalającą na branie 

odpowiedzialności za nasze zachowania. Kompetentne odczytywanie werbalnych  

oraz pozawerbalnych aktów komunikacyjnych stanowi podstawę wszystkich możliwych 

kontaktów, a przede wszystkim tych międzykulturowych czy interetnicznych
112

. 

 

 

                                                           
107

 Duszak A., opus citatum, s. 264. 
108

 Szopski M., opus citatum, s. 9-16. 
109

 Hall E.T., Poza kulturą, opus citatum, s. 54. 
110

 Steward J., opus citatum, s. 510. 
111

 Szopski M., opus citatum, s. 134. 
112

 Hall E.T., Poza kulturą, opus citatum, s. 26,47. 



29 
 

Rozdział 2. 

Komunikowanie dyplomatyczne w perspektywie medialnej 

2.1. Pojęcie dyplomacji 

 Państwo stanowi zasadniczy podmiot prawa międzynarodowego
113

, a dyplomacją 

nazywamy formę jego zagranicznych działań. Jest to podstawowy i zarazem najważniejszy 

instrument prowadzenia polityki zewnętrznej
114

. Etymologicznie termin dyplomacja odnosi 

się do greckiego wyrazu diploma, oznaczającego tabliczki z pełnomocnictwami pokryte 

woskiem, które przeznaczone były dla posłów danych misji dyplomatycznych
115

. Instytucja 

dyplomacji narodziła się w starożytności i miała wpływ na rozwój kontaktów zagranicznych, 

m.in. Babilonu, Egiptu, Chin, Grecji czy Rzymu, a przez to należy do najstarszych organów, 

zajmujących się stosunkami pomiędzy państwami. Jej rozkwit w Polsce przypada na lata 

panowania rodu Jagiellonów (XV-XVIw.), kiedy to nasz kraj uchodził za jedno  

z pierwszoplanowych mocarstw ówczesnej Europy. Terminy „dyplomata” oraz „dyplomacja” 

weszły do ogólnego obiegu na przełomie XVII i XVIII wieku. Kolejne stulecia nie sprzyjały 

rozwojowi dyplomacji przez wzgląd na położenie i niekorzystną sytuację międzynarodową 

objętej zaborami Polski. Po roku 1918 starano się bardzo szybko odbudować formę służby 

dyplomatycznej w państwie. Czerpano z wzorców zachodnioeuropejskich, a przede 

wszystkim francuskich i austriackich
116

. Współcześnie nasz kraj utrzymuje stosunki 

bilateralne ze 182 państwami, posiada 92 ambasady, 7 przedstawicielstw o charakterze stałym 

przy organizacjach międzynarodowych. Swoje funkcje w placówkach konsularnych pełni 138 

konsulów zawodowych oraz 175 honorowych. Funkcję dyplomatyczną posiadają także 

Instytuty Polskie poza granicami kraju, których liczba wynosi 20. W Polsce swoje 

przedstawicielstwa mają obecnie 94 państwa
117

.  

 Samo pojęcie dyplomacji jest wieloznaczne. E. Satow scharakteryzował je jako 

zastosowanie inteligencji i taktu do prowadzenia oficjalnych stosunków między państwami
118

. 

Według J. Sutora do poprawnego odczytywania tego terminu musimy wziąć pod uwagę dwa 

następujące elementy, które dopiero w połączeniu ze sobą stwarzają całokształt dobrze 

rozumianego określenia:  

                                                           
113

 Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2011, s. 116. 
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 Paleczny T., Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki, Kraków 2004 , s. 278. 
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 Surmacz B., Wstęp, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013, s. 7. 
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 Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008, s. 21-29. 
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 Sutor J., opus citatum, s. 29. Dane na rok 2007. 
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 Surmacz B., Wpływ technologii na funkcje współczesnej dyplomacji, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako 

instrument polityki zagranicznej XXI wieku, Lublin 2014, s. 19. 
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Rys. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sutor J., opus citatum, s. 19-21, Surmacz B., Wpływ technologii  

na funkcje współczesnej dyplomacji, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, 

opus citatum, s. 19. 

Przedstawiciele władz państwowych, wymienieni w pierwszej kolumnie schematu,  

odpowiadają za kreowanie i sterowanie polityką zagraniczną danego kraju. Główne zadania 

spoczywają na ministrze kierującym resortem spraw zagranicznych, od którego zależne  

są wszystkie misje dyplomatyczne wraz z pracującą w nich służbą państwową
119

. Jeśli chodzi  

o drugie rozumienie tego terminu, nie należy mylić go z pojęciem szerszym ogólnej polityki 

zagranicznej kraju, określającej najważniejsze cele i zadania dyplomacji. Instytucja ta działa 

na podstawie reguł współczesnego prawa międzynarodowego, a w szczególności odnosi się 

do jego gałęzi: prawa dyplomatycznego i prawa konsularnego
120

. R. Frelek rozumie to pojęcie 
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 Sutor J., opus citatum, s. 29-30. 
120

 Miłosz S., Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 46-47. 



31 
 

poprzez działalność państwową na rzecz ochrony jego interesów zewnętrznych, drogą 

pokojową. Składa się na to
121

: 

 utrzymywanie i zarządzanie stosunkami międzynarodowymi w drodze negocjacji; 

 metody, dzięki którym stosunki te są dostosowywane i prowadzone przez 

ambasadorów i posłów; 

 zdolności i umiejętności w zakresie utrzymywania relacji międzynarodowych  

lub negocjacji. 

Można spojrzeć na pojęcie dyplomacji z dwóch perspektyw:  

 

Rys. 6.  

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie Surmacz B., Wpływ technologii na funkcje współczesnej dyplomacji,  

[w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, opus citatum, s. 20. 

Jej rozumienie w skali makro, odnosi się do globalnego procesu komunikowania się 

„aktorów” międzynarodowych, służącego negocjacyjnej formie rozwiązywania ewentualnych 

konfliktów, bez konieczności prowadzenia działań m.in. wojennych. Perspektywa mikro 

określa dyplomację jako istotny mechanizm o charakterze reprezentacyjnym, 

komunikacyjnym oraz negocjacyjnym, dzięki któremu podmioty prawa międzynarodowego 

mogą prowadzić swoje zewnętrzne interesy
122

. Dyplomacja jest także pewnego rodzaju 

instytucją danej społeczności międzynarodowej, która zawiera w sobie: reguły i normy 

prawne
123

, dające podmiotom legitymację do uprawiania tej formy polityki zagranicznej,  

a także określające należne im prawa i obowiązki; międzykulturowo akceptowane i znane 

normy, zasady i kody zachowań; podzielane globalnie wartości profesjonalne, tj. specyficzną 
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kulturę korporacyjną czy profesjonalny kod językowy, a także powszechnie uznawane 

metody działania, tj. formy negocjacji, bądź komunikacji werbalnej i niewerbalnej
124

. 

 Od wieków dyplomacja należy do narzędzi administrowania procesami o charakterze 

międzynarodowym. Jej działania kojarzone są z jednostką państwa i jego funkcjonowaniem  

w prowadzeniu polityki zewnętrznej
125

. Terminu tego używa się w jego sensie podmiotowym 

– dyplomacja tradycyjna, oraz przedmiotowym – ta o zabarwieniu m.in. ekonomicznym, 

handlowym bądź kulturalnym. Kogo więc możemy nazwać dyplomatą? To pytanie  

od wieków zadawali sobie biegli w prawie uczeni. Krzysztof Warszewicki, pod koniec XVI 

wieku, w swoim dziele De legato et legatione liber, pisał: dyplomata powinien posiadać 

gruntowne wykształcenie i doświadczenie; do profesji posła należy sposobić się od wczesnej 

młodości poprzez naukę języków obcych i historii; chcący posłować powinien być hojnie 

obdarzony przez naturę, posiadać wdzięk i pełen godności wyraz twarzy, a w jego pracach 

częstokroć wielką rolę odgrywa szczęście
126

. Współcześnie, aby zostać dyplomatą, nie trzeba 

mieć konkretnego, kierunkowego wykształcenia. Zostaje nim każda osoba, która posiada tzw. 

listy uwierzytelniające, decydujące o jej formalnej desygnacji przez państwo wysyłające oraz 

otrzymuje akredytację z rąk głowy państwa przyjmującego
127

.  

J. M. Nowak przedstawił kilka cech, którymi powinien odznaczać się idealny polski 

dyplomata. Na pierwszym miejscu znajduje się profesjonalizm, jaki powinien być obecny na 

każdym kroku wykonywanej pracy, charakteryzującej się dość dużym ryzykiem  

i odpowiedzialnością, ponieważ jej skutki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całego 

państwa; autor zwraca również uwagę na tzw. neutralność polityczną, czyli pożądaną 

„ponadpartyjność” osoby na takim stanowisku; ważne jest także poczucie patriotyzmu i misji 

swojego działania pro publico bono; dalej badacz wymienia takie cechy jak: skłonności 

poznawcze, prawdomówność, lojalność, równowagę psychiczną, przez którą rozumiemy 

cierpliwość, wytrwałość, skromność i takt, oraz dyskrecję i gościnność
128

. Najważniejszą 

funkcją, jaką pełnią dziś dyplomaci, jest reprezentacja swojego państwa i narodu na arenie 

międzynarodowej. Legitymacja do sprawowania tego urzędu otrzymywana jest od rządu 

danego kraju. Osoba pełniąca służbę dyplomatyczną odpowiada za swoje czyny przed władzą 

wykonawczą oraz ogółem społeczeństwa. Jakakolwiek postawa lekceważąca, nie oddająca 
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potrzebnego szacunku dla dyplomaty, odbierana jest zawsze jako zachowanie 

odzwierciedlające te same emocje w stosunku do reprezentowanego państwa. Możemy więc 

jasno stwierdzić, że dyplomaci stanowią w internacjonalnym kręgu swoisty symbol swojego 

kraju, który w państwie przyjmującym, zważając na wcześniejszą akredytację, powinien być 

szanowany i akceptowany.  

 Dyplomaci są reprezentantami powszechnie znanych idei pokojowych, respektujących 

międzynarodowy porządek, reprezentują swoje państwo wobec świata, ale również świat 

wobec swojego państwa
129

. Dawniej osoby pełniące funkcje dyplomatyczne pochodziły 

zazwyczaj z bardzo dobrych rodów, czasem wręcz arystokratycznych, co ułatwiało lepszą 

i swobodną komunikację z elitą służby międzynarodowej innych państw.  

Współcześnie, aby móc piastować stanowiska w tej instytucji, nie jest wymagane określone, 

wyższe pochodzenie, a ciągła edukacja i samokształcenie na wielu płaszczyznach 

interdyscyplinarnych
130

. Pracę w tego rodzaju służbie państwowej musi wypełniać pewnego 

rodzaju inwencja, jednak nie ma w niej miejsca dla przesadzonej kreatywności  

czy modernizacji
131

, wszystko podporządkowane jest z góry określonym regułom  

oraz dyplomatycznym zasadom. Potrzebujemy profesjonalnych dyplomatów, tak jak 

potrzebujemy wykwalifikowanych lekarzy: dyplomacja tak jak medycyna jest działaniem 

wymagającym kompleksowej wiedzy, wypróbowanych procedur i specjalistycznej 

terminologii. Oczywiście paradyplomaci, podobnie jak paramedycy są wartościowi,  

ale dyplomacja może się obejść bez amatorów, tak jak medycyna bez szarlatanów
132

.  

2.2. Dyplomacja jako proces komunikowania 

Dyplomacja jest określana mianem globalnego procesu komunikacji pomiędzy 

podmiotami o charakterze międzynarodowym
133

. Z reguły wszelkie akty porozumiewawcze 

posiadają jakąś intencję, poprzez którą wyrażone zostają różnorodne sensy i emocje nadawcy. 

Głównym celem każdego przekazu, werbalnego bądź niewerbalnego, jest próba wywarcia 

odpowiedniego wpływu na odbiorcy, który przypisuje określone znaczenia słowom  

i gestom pochodzącym od nadawcy. Komunikowanie się posiada formę złożoną, dynamiczną 

i symboliczną. Po pierwsze składa się z wielu nakładających się na siebie elementów, 

proporcjonalnie się uaktywniających, o konkretnym znaczeniu, przypisywanym im przez 
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uczestników danej interakcji. Jeśli chodzi o komunikację międzykulturową, ułatwiają  

ją pewne aspekty, tj. odporność emocjonalna, która pomaga zniwelować ewentualne 

niezadowolenie, wynikające z nieznajomości zasad i norm nieznanej kultury; pewna 

otwartość na uczenie się i poznawanie nowych ścieżek myślenia czy też działania; 

spostrzegawczość i wrażliwość na widoczne w danej kulturze różnice oraz autonomia  

w realizacji procesów komunikacyjnych, z jaką związany jest szacunek do adresata naszych 

wypowiedzi
134

. P. Brown wraz z S. Levinsonem opracowali sześć maksym, według których 

powinniśmy prowadzić komunikację z rozmówcą pochodzącym z odmiennej kultury.  

Należą do nich:  

Tabela 5. 

Maksyma 

taktowności 

Maksyma 

wspaniałomyślności 

Maksyma 

aprobatywności 

Maksyma 

skromności 

Maksyma 

zgodności 

Maksyma 

sympatyczności 

the tact maxim the generosity 

maxim 

the approbation 

maxim 

the modesty 

maxim 

the agreement 

maxim 

the sympathy 

maxim 

Pomniejszaj 

to, co przykre 

dla rozmówcy, 

powiększaj to, 

co mu miłe 

Pomniejszaj to,  

co tobie miłe, 

powiększaj to,  

co tobie jest przykre 

Pomniejszaj 

negatywne 

opinie  

o innych 

osobach, 

powiększaj 

pozytywne 

Pomniejszaj 

pochwalne 

opinie  

o sobie, 

powiększaj 

opinie 

krytyczne 

Pomniejszaj 

niezgodności 

między sobą  

a partnerem, 

powiększaj 

zgodności 

Pomniejszaj 

okazywanie 

swojej niechęci  

do innych, 

powiększaj 

okazywanie 

sympatii  

do innych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pisarek W., opus citatum, s. 68. 

Osoby, które pochodzą z odmiennych środowisk i kultur, aby prowadzić ze sobą efektywną 

dyskusję, muszą poznać określone dla każdej z nich standardy zachowań. M. Szopski 

twierdzi, że kultury można się nauczyć, tak jak można się nauczyć innego języka
135

.  

 Do subdyscyplin szeroko pojętego komunikowania należy komunikowanie 

międzynarodowe. Jest ono częścią komunikowania międzykulturowego. Rozumie się przez to 

wszelkie akty porozumiewawcze, które zachodzą pomiędzy jednostkami z różnych narodów  

i środowisk etnicznych. Jest ono mocno zinstytucjonalizowane, a państwo, w reprezentacji 

specjalnie powołanych do tego osób, pełni funkcję nadawczą i odbiorczą danych 

komunikatów, które tworzą określone relacje pomiędzy przedstawicielstwami konkretnych 

podmiotów
136

. Przywoływane pojęcie ma liczne związki z komunikowaniem społecznym  
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oraz z ogólną teorią dotyczącą stosunków międzynarodowych. P. Braillard definiuje stosunki 

międzynarodowe jako przekraczające granice i mające wymiar polityczny komunikacje 

zachodzące między państwami
137

. Relacje te nazywane są także „globalnymi”,  

co odzwierciedla ich charakter międzypaństwowy. Do rodzajów kontaktów komunikacyjnych 

zaliczamy te o charakterze: publicznym, które nie noszą znamion jakiejkolwiek prywatności; 

medialnym – bez możliwości działania bezpośredniego; masowym – są nieograniczone; 

periodycznym, co pozwala na unikanie sporadyczności w prowadzeniu danej relacji,  

oraz trwałym – co przeciwstawia się tzw. ulotności jakiegoś przekazu
138

.  

R. S. Fortner, w swoim rozumieniu komunikacji międzynarodowej, sformułował kilka 

wymiarów. Zwrócił uwagę na: poziom intencyjności danego aktu porozumiewawczego – 

może być on zarówno planowany jak i nieplanowany; kanały, poprzez które dochodzi  

do przekazu informacji (prywatne, bądź publiczne); naturę polityczną relacji 

międzynarodowej – według niego przybiera ona zawsze taki właśnie charakter
139

. To istotna 

cecha relacji międzynarodowych o charakterze międzypaństwowym. Komunikacją polityczną 

nazywamy wzajemne przepływy informacji pomiędzy podmiotami polityki. W aspekcie 

międzynarodowym może ona przybrać formę komunikowania elitarnego, gdzie rządy 

określonych krajów porozumiewają się między sobą
140

. Współcześnie, aby ułatwić 

potencjalnemu odbiorcy recepcję, dochodzi do tzw. „stereotypowej personifikacji”  

w obszarze polityki zewnętrznej. Państwo utożsamione zostaje ze swoim przywódcą, 

przybiera jego cechy i formy zachowań, a ogólny wizerunek głowy danego kraju przekłada 

się w znacznym stopniu na jego image międzynarodowy
141

. Udowadnia to S. Bieleń pisząc: 

przyjaźnie, animozje czy porachunki między politykami różnych państw są przenoszone 

automatycznie na stosunki między państwami, a motywy indywidualne liderów politycznych 

są odbierane jako motywy państw
142

.  

 Współczesny świat otworzył się na nowe możliwości podtrzymywania kontaktów 

dyplomatycznych za pomocą odbywania szybkich podróży zagranicznych m.in. władz  

na najwyższych szczeblach: prezydentów, szefów rządów czy ministrów. Jak twierdzi  

S. Dąbrowa tradycyjny model dyplomacji wcale nie przestał funkcjonować. Po dziś dzień,  

w każdym państwie, jako podmiocie prawa międzynarodowego, znajdują się tzw. stałe misje 
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dyplomatyczne, które prowadzą w ten sposób relacje dwustronne z państwem przyjmującym. 

Częste wizyty głów państw w innych krajach, na zaproszenie tamtejszych rządów,  

także możemy zaliczyć do dyplomacji bilateralnej. Każde takie spotkanie „na szczycie” 

wymaga wcześniejszych przygotowań. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad tymi 

wydarzeniami sprawują ambasady danych państw, posiadające swą siedzibę w kraju 

wizytowanym
143

. Jednakże w opiniach profesjonalnych dyplomatów wielokrotnie pojawia się 

sceptycyzm, co do produktywności dwustronnych spotkań najważniejszych osób  

w państwach. Zwracają oni uwagę na: słabe przygotowanie inicjatyw, doraźny i krótki 

czasowo charakter spotkań oraz nieprecyzyjne traktowanie uzgodnień
144

. Ostatnio bardzo 

popularne stają się rozmowy telefoniczne liderów państw i rządów
145

. Umiejętność władania 

kilkoma językami, w szczególności językiem angielskim, który obok języka francuskiego, 

stanowi podstawowy język ogólnoświatowej dyplomacji, jest naprawdę istotna.  

Pomimo nowych technologii, wprowadzanych dla polepszenia przede wszystkim szybkości 

połączeń komunikacyjnych, nie wyeliminowano prawie żadnej z określonych  

w konwencjach
146

 instytucji – z wyjątkiem kuriera dyplomatycznego
147

.  

Oprócz komunikacji na poziomie bilateralnym, dyplomaci prowadzą również rozmowy  

w ramach relacji multilateralnych. Działania w ich obrębie prowadzone są podczas różnych 

konferencji i organizacji międzynarodowych. Nazywa się je dyplomacją konferencyjną
148

, 

ponieważ proces komunikacyjny odbywa się pomiędzy nie dwoma, a kilkoma 

przedstawicielstwami zrzeszonych w danej wspólnocie krajów. Obydwa wymienione powyżej 

rodzaje porozumiewania się dyplomatów należą do komunikacji bezpośredniej. Dzięki niej 

polityczni przywódcy uczą się od siebie nawzajem wzorów zachowań, wartości  

i norm uznawanych w społeczności międzynarodowej, zasad poprawności politycznej i stylów 

zachowania ułatwiających budowanie i realizację kompromisów
149

.  

 W. Gudykunst i S. Ting-Toomey opracowali cztery style komunikowania się osób  

z różnych kultur
150

. Niektóre z nich stosowane są podczas rozmów o charakterze 

dyplomatycznym: 
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 styl bezpośredni/nie wprost – ukazuje procesy przedstawiania własnych intencji przez 

nadawcę komunikatu. Mogą być one artykułowane bez żadnych zahamowań,  

co nie należy do często podejmowanych zachowań dyplomatycznych, albo ukrywane 

pod stylem „nie wprost”, gdzie odbiorca zmuszony jest ważyć każde słowo 

interlokutora i, przy pomocy kontekstu, domyślać się prawdziwych znaczeń. 

 Styl rozwinięty/zwarty – określa on nagromadzenie wypowiadanych przez daną osobę 

słów oraz złożoność całej wypowiedzi. Dyplomaci są pod tym względem bardzo 

różnorodni. Jednak, najczęściej podczas spotkań multilateralnych, ale także 

dwustronnych, używają oni bogatszego, bardziej rozwiniętego stylu do wyrażania 

swoich opinii i stanowisk. 

 Styl osobisty/kontekstowy – ukazuje częstotliwość odniesień nadawcy do własnej 

osoby, gdzie dominuje zaimek „ja”. W rozmowach dyplomatycznych nie jest to często 

praktykowane, ponieważ rozmówcy są reprezentantami ogółu danego narodu, nie 

mogą więc wyrażać swoich intencji w subiektywny sposób, bez żadnych odniesień  

do kontekstu publicznego. 

 Styl instrumentalny/uczuciowy – pierwszy z nich jest skierowany ku nadawcy 

określonego komunikatu i skupia w jego obrębie znaczną jego część. Natomiast 

kolejny skupia się na odczuciach odbiorcy i dopasowuje do nich swój tok wypowiedzi. 

Dyplomaci na ogół stronią od prowadzenia rozmowy, która mogłaby czymkolwiek 

urazić potencjalnego adresata. Starają się być wyważeni i grzeczni, zachowując 

wszelkie reguły dyplomatycznego savoir-vivre’u. Zdarza się jednak, że nerwy  

i szczególne emocje doprowadzą do popełnienia pewnego aktu niestosowności,  

co może mieć swoje skutki w późniejszych relacjach. 

Bardzo istotnym elementem komunikowania w zakresie działań dyplomatycznych jest 

tzw. dyplomacja publiczna, która do niedawna opierała się na czynnościach o charakterze 

promocyjnym, wykonywanych przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dzisiejszych 

czasach, na skutek licznych zmian w rozwoju komunikowania międzynarodowego, wzrosło 

zainteresowanie tego typu rodzajem prowadzenia dyplomacji. Jest to forma 

międzynarodowego komunikowania politycznego, kierowana ku szerszemu audytorium. 

Możemy określić ją dwoma skrótami: g2p bądź p2p. Pierwszy z nich oznacza dosłownie 

government to people, a drugi people to people. Procesy dyplomatyczne, szczególnie  

za pośrednictwem mediów, są w stanie otworzyć się szerzej na ogół międzynarodowego 

społeczeństwa, np. poprzez transmisje z konferencji czy spotkań „na szczycie”.  
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To właśnie obywatele są odbiorcami tej konwencji dyplomatycznej
151

. B. Ociepka definiuje  

ją jako dwustronną, dialogową formę politycznego komunikowania międzynarodowego, 

skierowaną do publiczności za granicą, realizowaną dzięki pośrednictwu środków przekazu  

i poprzez kanały bezpośrednie
152

. Celem nadrzędnym tej polityki jest kreowanie pozytywnego 

wizerunku kraju poza jego granicami, a także wpływanie na zagraniczną opinię publiczną. 

Budowanie dobrego wizerunku kraju i jego przedstawicieli to kluczowa rola dyplomacji 

publicznej. J. Kukułka stwierdził, że określa on możliwości realizowania konkretnych celów 

danego państwa na arenie międzynarodowej
153

, natomiast J. Gruning opisuje go jako cechy  

i wartości podmiotu, których obraz u odbiorcy decyduje o rozpoznaniu i ocenie tegoż 

przedmiotu
154

. Dyplomację publiczną uznaje się za jedną z form komunikacji o charakterze 

politycznym w środowisku międzynarodowym. Ten sam badacz przyrównuje również ten 

rodzaj dyplomacji do pewnego działania propagandowego. J. Ellul rozumie propagandę 

polityczną jako techniki wpływania na obywateli, wypracowane i stosowane przez instytucje 

władzy państwowej, partie polityczne, grupy nacisku (…)
155

. Jest jednak pewne, że 

dyplomacja publiczna stanowi nieocenione dopełnienie do tradycyjnych procesów 

komunikowania międzynarodowego
156

.  

 Omawiany powyżej rodzaj dyplomacji najlepiej prezentuje się w świetle kamer  

i swoistego politycznego show
157

. To właśnie poszerzająca się dostępność środków masowego 

przekazu pozwoliły wprowadzić dyplomację w przestrzeń o charakterze medialnym.  

Na potrzeby badań w tym zakresie powstał nowy termin „dyplomacja medialna”, oznaczający 

zastosowanie środków masowego przekazu przez polityków i władze do komunikacji  

z podmiotami państwowymi i niepaństwowymi, mające na celu wzbudzanie zaufania  

oraz postępy w negocjacjach, a także mobilizację wsparcia publicznego na rzecz 

porozumienia. (…) Prowadzona jest [dyplomacja medialna] za pośrednictwem rutynowych  

i wyjątkowych działań medialnych, m.in. przez konferencje prasowe, wywiady i przecieki,  

a także przez wizyty głów państw i mediatorów w rywalizujących państwach oraz 

spektakularne wydarzenia medialne organizowane w celu zapoczątkowania nowej epoki
158

. 
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Dlatego zaangażowanie dziennikarzy w działania dyplomatyczne jest niezwykle istotne. 

Jednak nie należy traktować mediów jako podmiotu tych czynności, lecz jako ważne 

narzędzie potrzebne do ich uprawiania. Klasycznym przykładem zastosowania dyplomacji 

medialnej w praktyce są tzw. wydarzenia medialne. Z reguły są nimi spotkania liderów 

danych państw na organizowanych szczytach, które mają spektakularny zasięg. 

Przygotowywane są wiele miesięcy wcześniej, z wyłączeniem działania mediów.  

Ich transmisje prowadzą różnorodne media w trybie live, w sposób iście celebracyjny  

i pompatyczny. Jest to sposób na przyciągnięcie widowni z całego świata, dlatego też 

uczestniczący w szczytach przywódcy wykorzystują wydarzenia medialne do 

podtrzymywania poczucia zaufania wobec reprezentowanych przez nich państw na arenie 

międzynarodowej
159

.  

Stwierdzenie, iż najnowsze środki komunikacji medialnej mogą stanowić czynnik 

niszczący pod jakimś względem klasyczny model dyplomacji, może wydawać się 

nierozsądne, jednakże owa widowiskowość i masowość mediów są zaprzeczeniem 

tradycyjnej formy działań w służbie dyplomatycznej. Nie jest możliwe jednak całkowite 

odcięcie się od rozwoju technologii, a w szczególności w dziedzinie porozumiewania 

międzynarodowego. Komunikowanie dyplomatyczne zmienia się niezależnie od nas, 

przybierając nowatorskie ramy i formy
160

. 

2.3. Medialne aspekty procesów dyplomatycznych 

 Wiek XX i XXI przyniosły ze sobą totalną rewolucję współczesnych metod 

komunikacyjnych. O tym, że media stanowią ważną część życia jednostki w społeczeństwie, 

świadczy fakt nieustannego pochłaniania przez nas różnorodnych informacji. Docierają one 

do swoich odbiorców przez wiele kanałów tj. radio, telewizję czy też media społecznościowe. 

Jak mówią badania, od 1980 do 2008 roku, konsumpcja informacji wzrosła o 350 %
161

.  

 Terminowi medium można przypisywać wiele znaczeń. W. Pisarek zastosował taki  

oto podział, mający pomóc zredukować ową niejednoznaczność: 

Tabela 6. 

Media jako środki służące: Przykłady: 

Artykulacji informacji Języki narodowe i sztuczne, inne systemy 

znaków, pismo 

Rejestrowaniu i magazynowaniu informacji Tablica i rysik, maszyna i papier, mikrofon  

i kamera, taśma filmowa, płyty 
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Transmisji informacji Drukowane gazety i czasopisma, kanały radiowe 

i telewizyjne, sieci kablowe i bezprzewodowe 

Przetwarzaniu, odtwarzaniu i wyszukiwaniu 

informacji 

Projektor, komputer 

Organizacji dyfuzji informacji Agencje prasowe, wydawnictwa, redakcje 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pisarek W., opus citatum, s. 29. 

Termin mass media nie odnosi się wyłącznie do samych mediów przedstawionych  

w powyższej tabeli, lecz obrazuje ogół procesu komunikowania, w którym te media 

pośredniczą. W definicji obejmującej genus proximum i differentia specifica media masowe 

oznaczają kanały komunikowania publicznego o zbiorowym, zwykle instytucjonalnym 

nadawcy, zbiorowym przekazie (albo raczej zbiorowej, bo wieloprzekazowej zawartości), 

zwielokrotnianym środkami technicznymi, oraz o heterogenicznej, niestrukturyzowanej 

zbiorowości anonimowych odbiorców
162

.  

Możemy wyróżnić pewien podział mediów według:  

Tabela 7. 

Zasięgu Tematyki Adresata Zmysłów 

- domowe 

- sublokalne 

- lokalne 

- krajowe 

- międzynarodowe 

- globalne 

m.in.  

- muzyczne 

- religijne 

m.in. 

- dla kobiet 

- dla dzieci 

m.in. 

- audialne 

- wizualne 

- audiowizualne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pisarek W., opus citatum, s. 84-85. 

Wielu badaczy przypisuje mediom wielorakie funkcje. Do klasycznego ich modelu zaliczamy 

podział z dawniejszej literatury, który rozróżniał komunikowanie na „zachodnie”  

i „wschodnie”. W pierwszej grupie znalazło się: informowanie, komentowanie, dostarczanie 

rozrywki oraz kontrolowanie, natomiast media działające na wschodzie miały agitować, 

propagować, organizować i kontrolować. Współcześnie, eksperci UNESCO ds. polityki  

i planowania w zakresie komunikacji, wyróżnili listę funkcji, jakie można przypisać mediom 

masowym. Znalazło się na niej: informowanie, socjalizacja i integracja, ekspansja i transmisja 

kultury, rozrywka i rekreacja, rządzenie, kierowanie i zarządzanie, udział w życiu 

gospodarczym, a także oświata i wychowanie. Według tych kryteriów mass media mają  

za zadanie przekazywać informacje w dostępnej dla odbiorcy formie, scalać społeczeństwo, 

zapewniać wymianę wiadomości pomiędzy rządem, a narodem, napędzać ekonomiczny 
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rozwój państwa oraz rozpowszechniać wiedzę, kształtując systemy powszechnie 

akceptowanych wartości
163

.                                                                                                   

 T. Goban-Klas pisze, iż postrzeganie ludzkie opiera się na zmysłach i na mediach
164

.  

Proces recepcji przekazów medialnych przez społeczeństwa jest złożony. Składa się z pięciu 

etapów: percepcji, czyli postrzegania poprzez zmysł wzroku czy słuchu; rozumienia; 

interpretacji zakończonej pozytywnym lub negatywnym podejściem do przedstawianego 

problemu; zapamiętania oraz wykorzystania danej wiedzy. Ogólny odbiór mass mediów może 

być zamierzony i niezamierzony, ale także pożądany bądź niepożądany. Wyniki badań na ten 

temat przedstawiane są zwykle z perspektywy nadawcy, który je zleca i analizuje  

dla własnego interesu. Istotnym pojęciem jest także tzw. dyfuzja informacji, którą zalicza się 

do ważnych funkcji mediów. Poprzez owo „rozchodzenie się” informacji kształtowane  

są normy leksykalne oraz stylistyczne, nakreślane odpowiednie stereotypy i kulturowe 

wskaźniki, które budują teorię kultywacji G. Gerbnera, ukazującą schematyczny świat 

przedstawiany na tle szklanych ekranów telewizyjnych, będący później przedmiotem rozmów 

wielu odbiorców tegoż medium. Innym ciekawym zjawiskiem jest tzw. spirala milczenia, 

która w jakimś stopniu przyczynia się, obok zachowań kultywacyjnych, do integracji danego 

społeczeństwa. Ludzie bardzo często boją się wypowiadać swoje własne odczucia  

i przemyślenia, dlatego, bojąc się pewnego rodzaju izolacji, dostosowują swoje zdanie  

do tego, jakie przedstawiane jest w mediach. W tym przypadku dochodzą do głosu wątki  

o podłożu nie tylko komunikologicznym, ale również psychologicznym i socjologicznym.  

 Komunikacja publiczna dzieli się na kilka mniejszych części, które dotyczą rożnych 

dziedzin rzeczywistości administracyjno-politycznej danego kraju. Mogą to być: komunikacja 

ekonomiczna, polityczna, kulturalna, sportowa czy religijna. W dalszej części tego 

podrozdziału będzie mowa o drugiej z nich. W teorii stawia się na obiektywizm działania 

mediów, jednak w praktyce reguła ta jest wielokrotnie naruszana. Jest pewne, iż każde 

medium stanowi reprezentację określonego politycznego punktu widzenia i danej ideologii, 

jaką kieruje ku konkretnemu audytorium. Mass media odgrywają ogromną rolę  

w komunikacji politycznej. Jeśli chodzi o systemy totalitarne – są one całkowicie 

podporządkowane władzy, stanowią narzędzie manipulacji i narzucania określonych sądów. 

Natomiast w państwach demokratycznych są traktowane jako niezależne źródło informacji, 

często również krytycznej, dla ogółu społeczeństwa, na temat rządów danych osób, grupy, 
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partii. Skutkiem tego jest wykreowany przez media wizerunek władz, który przyjmują  

i zapamiętują odbiorcy mediów
165

.  

 Początek XX wieku stał się przełomowy dla prowadzenia dyplomacji. Jej tradycyjne formy, 

prezentowane wyłącznie poprzez instytucjonalne relacje międzypaństwowe, w większej 

części zastąpione zostały przez prowadzenie dyplomacji otwartej dla mediów  

i opinii publicznej
166

. Impulsem do tych działań były wydarzenia z 11 września 2001 roku.  

Atak terrorystyczny na World Trade Center przybrał bardzo medialny wymiar i podniósł 

znaczenie mediów masowych w prowadzeniu polityki międzynarodowej
167

.  

M. Castells wyróżnił kilka cech, jakie można przypisać paradygmatowi technologii 

informacyjnej: jego istotą jest sama informacja, która przekazywana zostaje poprzez 

wszechobecne sieci połączeń technologicznych, łączących się w większe systemy
168

.  

Jeśli chodzi o dyplomację nowe technologie są w stanie umożliwić wiele działań, m.in.
169

: 

 bezpośrednią komunikację (poczta elektroniczna, wideokonferencje); 

 dostęp do informacji (Internet, GPS); 

 rozpowszechnianie informacji (strony www, blogi, media społecznościowe – 

Facebook, Twitter, YouTube); 

 wirtualną współpracę niezależną od lokalizacji geograficznej; 

 mobilność i szybkość reakcji. 

Do podstawowej triady funkcji dyplomatycznych zaliczamy négocier – observer – 

protéger
170

. Ich rozwinięcie i szersze znaczenie możemy znaleźć w Konwencji wiedeńskiej  

o stosunkach dyplomatycznych z 1961r. Niektórzy badacze uważają tę listę za nieaktualną.  

K. Rana dodał do tej podstawy kilka innych funkcji: promotion (promowanie), outreach 

(przedstawienie reprezentowanych przez swój kraj wartości i pozytywnego wizerunku  

w państwie przyjmującym), feedback (tworzenie wzajemnych relacji z instytucjami oraz 

społecznością w państwie przyjmującym), managemet (zarządzanie), sevicing (usługi).  

Dzięki wprowadzeniu nowych technologii zmienił się także system sprawowania trzech 

funkcji: reprezentacyjnej, negocjacyjnej oraz informacyjnej. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, 

współcześnie znaczna większość podmiotów prawa międzynarodowego posiada swoje własne 
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strony internetowe, umożliwiające reprezentowanie swojego kraju w sposób wirtualny. 

Nowoczesne techniki porozumiewania pozwoliły także na prowadzenie rokowań w inny 

sposób. Najbardziej pomocne są podczas pierwszej fazy negocjacji, kiedy pomagają utrzymać 

stosowną koordynację owych działań i zsynchronizować ogół pracy całej grupy. Ułatwiają 

również prezentację określonych stanowisk negocjacyjnych. W ostatniej fazie 

międzypaństwowych rozmów nowatorskie środki komunikowania się są najmniej przydatne, 

stanowiąc barierę w możliwości organizacji spotkań „twarzą w twarz”, gdzie kontakt 

bezpośredni jest obligatoryjny. Poprzez szybką, globalną wymianę różnorakich informacji 

państwo traci nad nimi kontrolę, dlatego konieczna staje się analiza i ciągły monitoring 

pojawiających się w mediach kwestii dotyczących spraw danego kraju, aby nie zakłócić 

szeroko pojętego interesu narodowego na arenie międzynarodowej
171

.  

 W dzisiejszych czasach liderzy państw, przy pomocy konferencji prasowych czy też 

wywiadów, starają się tak korzystać z możliwości, jakie daje im międzynarodowa 

komunikacja, by pozytywnie kreować wizerunek własnego kraju poza jego granicami.  

Od lat obserwuje się używanie mass mediów do sygnalizowania określonych celów  

i wywarcia przez to konkretnego wpływu. Rządy państw bardzo często wykorzystują nowe 

technologie oraz działające dzięki nim media do wysyłania różnorodnych sygnałów  

i komunikatów dla innych władz nie tylko podczas prowadzenia przyjaznych bilateralnych 

relacji, ale także w czasie kryzysów o charakterze międzynarodowym bądź w przypadku 

zerwania kontaktów dyplomatycznych z państwami przyjmującymi. Media masowe mogą 

odgrywać w dyplomacji dwie role: być pomocne lub powodować pewne trudności  

i komplikacje w komunikowaniu międzypaństwowym. Wszystko zależy od umiejętności ich 

zastosowania przez służbę dyplomatyczną danego kraju. Dyplomaci nie mogą zapominać,  

że stanowią one swoiste narzędzie polityczne, a niestosowne ich użycie może nieść ze sobą 

negatywne konsekwencje dla wizerunku całego, reprezentowanego przez nich, kraju
172

. 

2.4. Media internetowe – pojęcie dyplomacji cyfrowej 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prym w komunikowaniu, poprzez użycie 

środków masowego przekazu, wiodą tzw. nowe media. Stanowią one połącznie wielu technik 

elektronicznych, pozwalających na kontakty pomiędzy komputerowymi sieciami, nazywane 

są networked mediami. Ich wykorzystywanie pozwala na dwukierunkowy, aktywny udział  
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w akcie komunikacyjnym, zarówno nadawców, jak i odbiorców, mogących uzupełniać, 

oceniać czy tez komentować daną informację
173

.  

Pod koniec XX wieku badacze wyróżnili konsekwencje rozpowszechniania tzw. nowych 

mediów: 

Tabela 8. 

Pozytywne Negatywne 

Demokratyzacja Totalitaryzm 

Faktyczna partycypacja Partycypacja pozorna, manipulowana 

Wolność słowa Wolność głównie dla właścicieli mediów 

Pluralizm treści i opinii Ogłupiający nadmiar 

Podmiotowość odbiorców Urzeczowienie przez inwigilację 

Integracja i wspólnota Atomizacja i fragmentacja 

Równość kultur Imperializm kulturowy 

Źródło: opracowanie na podstawie Pisarek W., opus citatum, s. 148. 

Oceniano je w dwojaki sposób. Wyróżnione w tabeli pozytywy ukazywały korzystne cechy  

o charakterze socjalizującym i demokratyzującym procesy komunikacyjne, natomiast 

negatywy prezentowały ewentualną możliwość wystąpienia nierówności społecznych czy też 

manipulacji ze strony władz. Zatrzymując się nad historycznym rozwojem ogólnoświatowego 

społeczeństwa, możemy stwierdzić, iż przechodziło ono różne fazy: od przedprzemysłowego, 

przemysłowego do poprzemysłowego. Ostatnie lata, w których nastąpił duży wzrost 

wykorzystywania nowych technologii w wielu dziedzinach życia, pokazują, że zmierzamy  

ku stadium społeczności informatycznej, gdzie główną siłę roboczą stanowić będą ludzie, 

utrzymujący się z kumulowania, przetwarzania i udostępniania danych przy pomocy 

internetu. Najważniejszym produktem zapowiadającym poszerzenie obecnych procesów 

globalizacyjnych i dojście do etapu społeczeństwa informatycznego jest komputer.  

Sieci komputerowe, połączone ze sobą w jedną większą część (internet), ukazywane są jako 

istne hipermedium, które pozwala na komunikację jednostki ze wszystkimi innymi na całym 

świecie. Posiada możliwość przekazywania sobie informacji w szybki i łatwy sposób, 

zastępując przy tym tradycyjne jej nośniki: list → e-mail; telefon → Skype; telekonferencje 

→ fora dyskusyjne; czasopisma → ich wydania online; telemosty → czaty, komunikatory; 
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biblioteki → książki w formacie plików internetowych; radio, telewizja → przekaźniki 

internetowe poszczególnych stacji; agencje informacyjne → portale o tej tematyce
174

.  

 Jeśli chodzi o procesy dyplomatyczne, w ostatnich latach, nastąpiła w nich istna 

rewolucja strukturalna o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Znaczący wpływ na te 

zmiany miał dość szybki rozwój technologiczny, a w szczególności internetu, który 

zdecydowanie zmienił dotychczasowe formy prowadzenia polityki zagranicznej państw
175

. 

Dzięki użyciu tego narzędzia większość podmiotów prawa międzynarodowego posiada  

w internecie własne witryny, na których mogą one swobodnie prezentować wiele kwestii 

dotyczących historii, kultury i wartości danego kraju. Ich adresy internetowe charakteryzują 

się zwykle angielskimi wersjami nazw określonych państw, www.poland.pl; www.czech.cz. 

Pomaga to w odnalezieniu danej strony www przez zagranicznych użytkowników sieci
176

. 

Działania te przekładają się na osiągnięcie wyznaczonych celów autopromocyjnych, dzięki 

którym kreowany jest wizerunek elektroniczny kraju, stający się bardzo ważną częścią 

ogólnego, międzynarodowego image podmiotu. Owe czynności nazywa się elektronicznymi 

public relations (e-PR)
177

. Nowoczesne środki komunikacji zmieniają naturę „dyplomatycznej 

czasoprzestrzeni” – intensyfikują tempo dyplomacji, zagęszczają jej przestrzeń i zwiększają 

jej transparentność. Ułatwiają przepływ informacji, zwiększają tempo ich przesyłania  

i przetwarzania. Dla praktyki dyplomacji oznacza to znaczne skrócenie horyzontu czasowego 

podejmowania decyzji
178

. Wspomniana praktyka udzielania natychmiastowych odpowiedzi 

prowadzi do powstawania przeróżnych sytuacji i zachowań uznawanych za nieprzemyślane 

oraz zbyt pochopne, co nie przynosi procesom dyplomatycznym oczekiwanych skutków.  

 Aktywność w mediach społecznościowych powinna opierać się na pięciu mocnych 

zasadach, które zostały zawarte w raporcie Social Media and Its Effect on Communication  

z 2012 roku:  

Tabela 9. 

Rozmowa 

(conversation) 

Wkład  

w dyskusję  

i reakcja 

(contribution) 

Współpraca 

(collaboration) 

Sieć połączeń  

i dostęp 

(connection) 

Społeczność 

(community) 
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Nie jest to typ 

komunikacji 

jednokierunkowej. 

W tym schemacie 

odbiorca stanowi 

jednocześnie 

nadawcę 

komunikatu . 

Interlokutorów nie 

charakteryzuje 

bierność, a ciągła 

aktywność. 

Bardzo istotną 

częścią 

komunikowania 

w social mediach 

jest ciągła 

interakcja. 

Użytkownicy 

zachęcani są  

do określonego 

reagowania na 

dane wpisy, ich 

komentowania 

czy podawania 

dalej. 

Ułatwia ją szybki, 

nieograniczony 

dostęp do 

informacji. 

Działania w 

mediach 

społecznościowych 

służą wymianie 

informacji, są 

platformą  

do kreowania 

wspólnych  

i konstruktywnych 

rozwiązań.  

Dzięki swojej 

sieciowości social 

media pozwalają 

na jak najszybsze 

udostępnienie 

danego 

komunikatu  

i odbiór przez 

rzesze 

różnorodnych 

odbiorców. 

Aktywność  

w tego typu 

mediach pozwala 

na wykreowanie 

się w wirtualnym 

świecie 

minispołeczności,  

której członkowie 

mogą 

komunikować się 

ze sobą w obrębie 

danej tematyki.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Skwark S., Święs R., Media społecznościowe jako narzędzie  

e-dyplomacji. Przykład komunikacji ambasad Polski w krajach Unii Europejskiej, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako 

instrument polityki zagranicznej XXI wieku, opus citatum, s. 90-91. 

Jednymi z najpopularniejszych dziś serwisów internetowych, które zrzeszają masy 

użytkowników z całego świata, są YouTube oraz Twitter. Jak wskazują dane z 2013 roku, 

serwis YouTube co miesiąc odwiedza łącznie około 1 biliona osób. W Polsce jest to około  

13,5 miliona
179

. Jeśli chodzi o Twitter, zarejestrowano na nim około 500 milionów kont,  

z czego 200 milionów działa aktywnie. W naszym kraju miesięczna liczba odwiedzin 

użytkowników na tym portalu wynosi około 2,5 miliona
180

. Z przedstawionych powyżej 

social mediów korzysta także w dużym stopniu polska służba dyplomatyczna. Posiada ona 

swoje konta na: Facebooku, YouTubie, Flickrze oraz Twitterze. Polskie placówki 

dyplomatyczne prowadzą 340 różnorodnych portali internetowych, posiadają 150 kont na 

Twitterze i 50 na Facebooku
181

. Niektórzy z dyplomatów prowadzą w przestrzeni 

internetowej również własne blogi. Dyplomaci, przy pomocy mediów społecznościowych, 

porozumiewają się na trzech poziomach: między dyplomatami, między dyplomatami  

a mediami oraz w samych społecznościach, do których docierają również komunikaty 

dyplomacji
182

.  
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 Surmacz B., Wpływ nowych technologii na funkcje współczesnej dyplomacji, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako 
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Jak wskazują badania, władze 77,7% krajów należących do Paktu 

Północnoatlantyckiego są aktywne na Twitterze. Swoje oficjalne profile posiadają tam głowy 

państw, premierzy czy też szefowie MSZ. Ta popularna platforma internetowa spełnia 

współcześnie rolę jednego z ważnych narzędzi prowadzenia polityki zagranicznej państw
183

. 

Serwis skupia około 500 milionów ludzi z całego świata. Niedawno, na określenie działań 

twitterowych polityków, zaczęto używać sformułowania twiplomacy
184

. Jest to fakt 

świadczący o postępujących ciągle zmianach w prowadzeniu dyplomacji. Istotną rolę  

w sukcesie prowadzenia kont rządowych na tym portalu odgrywa pozycja państwa na arenie 

międzynarodowej, ważna jest także sympatia użytkowników do właściciela imiennego konta, 

dlatego duża liczba obserwujących wskazuje na zainteresowanie sprawami politycznymi 

określonego kraju
185

. Do najbardziej znanych i odwiedzanych profili na Twitterze zaliczamy 

dziś: konto papieża Franciszka (@Pontifex), którego działania śledzi dokładnie 33 716 301 

osób, drugie miejsce zajmuje prezydent USA Donald Trump ze swoim kontem prywatnym 

(@RealDonalTrump), posiada on 30 133 036 obserwujących, na trzecim miejscu uplasował 

się ze swoim także prywatnym kontem, premier Indii – Narendra Modi (@NarendraModi, 

posiadający 30 058 659 followersów
186

. Polska dyplomacja w serwisie Twitter prezentuje się 

następująco: 

Tabela 10. 

Podmiot 

administracyjny 

Nazwa profilu 

Liczba obserwujących 

Facebook Twitter YouTube 

Prezydent  @andrzejduda @AndrzejDuda Prezydent.pl 

627 893 969 000 10 961 

Premier
187

 @MateuszMorawicekiPremier @MorawieckiM Kancelaria Premiera  

4 692 54 600 10 662 

Szef MSZ brak brak brak 

MSZ w języku 

polskim 

brak @MSZ_RP brak 

- 68 300 - 

MSZ (MFA
188

)  brak @PolandMFA PolandMFA 
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 Rajczyk R., Dyplomacja cyfrowa – wybrane aspekty formalno-prawne, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako 
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w języku 

angielskim 

- 32 400 3 988 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.facebook.com/andrzejduda/,  

https://twitter.com/AndrzejDuda, https://www.youtube.com/channel/UCaTXcCfYQd_G5VZeNwsYzPg, 

https://www.facebook.com/MateuszMorawieckiPremier/, https://twitter.com/MorawieckiM, 

https://www.youtube.com/channel/UCFNTA9OJobnolDKH1EnZ66A, https://twitter.com/MSZ_RP, 

https://twitter.com/PolandMFA, [dostęp: 1.06.2018r.].  

Jak widać w powyższej tabeli, aktywność liderów polskiej polityki zagranicznej na różnych 

portalach w mediach społecznościowych jest bardzo zróżnicowana. Największą liczbę 

internetowych obserwujących posiada prezydent Andrzej Duda. Najbardziej uaktywniony jest 

na swoim twitterowym koncie, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo,  

że zamieszczane na mim tweety są tworzone przez niego osobiście. Na Facebooku prezydenta 

dodawane są zazwyczaj zdjęcia oraz relacje z różnych wizyt w kraju i za granicą, natomiast 

na Twitterze możemy przeczytać krótkie posty, dotyczące spraw bieżących. Jego twitterowe 

konto zajmuje 15 miejsce w plebiscycie 50 najbardziej wpływowych światowych liderów  

z 2017 roku. Pozycję oblicza się na podstawie średniej liczby zamieszczanych na profilu 

tweetów. Wyprzedzają go m.in. @kinsalam z Arabii Saudyjskiej, @RealDonaldTrump  

czy @Pontifex. Miejsce 16 na tej liście zajmuje były premier Polski, a obecny szef Rady 

Europejskiej – Donald Tusk (@donaldtusk). Premier Mateusz Morawiecki również posiada 

konta na dwóch największych witrynach społecznościowych. Jednak jego strona  

na Facebooku nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Może być to spowodowane tym,  

że od niedawna sprawuje on swoją funkcję. Wcześniej piastująca ten urząd Beata Szydło 

posiadała następującą liczbę obserwujących: Facebook – 187 575, Twitter – 372 000
189

. 

Obecny minister spraw zagranicznych – Jacek Czaputowicz, nie posiada profilu imiennego na 

żadnym z social media. Jego poprzednik – Witold Waszczykowski, prowadził jedynie konto 

na Facebooku, i posiadał 16 141 obserwujących
190

. W 2013 roku raport Twiplomacy wykazał, 

że najbardziej popularnym kontem dyplomacji polskiej jest profil ówczesnego ministra 

Radosława Sikorskiego (@sikorskiradek), wówczas obserwowało go 130 000 osób
191

.  

Dziś jego profil śledzi 1 200 000 użytkowników
192

. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

naszego kraju aktywne jest wyłącznie na Twitterze. Posiada również równoległe konto 

prowadzone całkowicie w języku angielskim, co ułatwia obserwowanie użytkownikom 

                                                                                                                                                                                     
188
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189
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190
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191
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192
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międzynarodowym. W 2013 roku konto anglojęzyczne polskiego MSZ zajmowało 3 miejsce 

w kategorii „50 najlepiej połączonych przywódców światowych”, wyprzedzając przy tym 

dyplomację brytyjską i francuską
193

. Kanały na portalu YouTube prowadzą: Kancelaria 

Prezydenta, Kancelaria Premiera oraz MSZ w języku angielskim. Zamieszczane są tam filmy 

wideo prezentujące różne aspekty prowadzenia polityki zagranicznej przez obecne władze 

Rzeczpospolitej.  

 Twiplomacy jest nowatorskim środkiem prowadzenia komunikacji w zakresie 

dyplomacji. 75% liderów światowej polityki prowadzi obecnie swoje profile na popularnym 

Twitterze
194

. Dzięki social mediom współczesne działania dyplomatyczne mogą przybrać 

zupełnie inną formę, a przez wzgląd na szybkość wymiany informacji, wzmacnia swoją 

efektywność oraz tworzy wokół siebie internetową społeczność, która nie może stanowić  

jednak jedynego wyznacznika pozytywnego odbioru danego kraju na arenie 

międzypaństwowej
195

. Wszelkie działania dyplomatyczne, w których dużą rolę odgrywają 

nowe technologie, a przede wszystkim Internet, nazywamy tzw. dyplomacją wirtualną,  

e-dyplomacją, cyberdyplomacją, dyplomacją cyfrową czy też dyplomacją XXI wieku.  

Poprzez duże wykorzystanie przedstawionych środków komunikacji może być ona mylona 

także z dyplomacją medialną, omawianą we wcześniejszym podrozdziale, jednak dyplomacja 

medialna oznacza wykorzystanie mediów przez urzędników, natomiast dyplomacja cyfrowa  

to wykorzystanie koncepcji interaktywności w komunikacji realizowanej z wykorzystaniem 

Internetu
196

. Ta forma prowadzenia polityki zagranicznej jest istotnym dodatkiem 

uzupełniającym tradycyjne czynności w tych sferach i nie może całkowicie ich zastąpić,  

gdyż, jak stwierdził A. Deruda: uścisk dłoni pozostaje nadal najważniejszym narzędziem 

dyplomacji
197

. Do liderów cyberdyplomacji możemy zaliczyć kraje wysoko rozwinięte  

na poziomie technologicznym: Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię i Szwecję.  

Unia Europejska nie sformułowała dotąd żadnej jednotorowej strategii i zasad prowadzenia 

polityki zewnętrznej poprzez użycie mediów społecznościowych i portali internetowych. 

Kraje realizują te czynności poprzez indywidualne i często prywatne kroki jednostek,  
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dlatego też brakuje w działaniach państw pewnej koordynacji, jaka pozwoliłaby  

na ujednolicenie wirtualnej strategii politycznego porozumiewania się w UE. 

 

Rozdział 3. 

Analiza materiału badawczego, na przykładzie wypowiedzi A. Dudy, 

w oparciu o teorię aktów mowy  

3.1. Zagadnienia wstępne 

 Teoria aktów mowy należy do dziedziny językoznawstwa pragmatycznego. 

Przedmiotem niniejszej analizy będą akty mowy, czyli fragmenty szerszych wypowiedzi, 

jednego z najważniejszych polskich dyplomatów – prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 

Andrzeja Dudy. Ich znaczna część stanowi wycinek rozmów lidera polityki zagranicznej 

naszego kraju z przedstawicielami innych państw, a czynności te mają najczęściej charakter 

publiczny i formalny.  

Na potrzeby tego rozdziału potrzebne jest rozróżnienie pomiędzy sformułowaniami: 

rozmowa i nasuwającymi się jej synonimami – dialog i konwersacja. Słownik języka polskiego 

definiuje „rozmowę” jako wzajemną wymianę myśli za pomocą słów
198

. Dialog określany jest 

szeregiem rozmów, negocjacji i innych działań mających doprowadzić do porozumienia 

między stronami konfliktu
199

. Natomiast konwersacja uchodzi za zwykłą towarzyską 

rozmowę
200

, której głównym celem jest pozytywnie nacechowane współuczestniczenie  

w akcie porozumiewawczym, bez nacisku na rozwiazywanie jakichkolwiek problemów czy 

dylematów. Pierwsza z nich uobecnia się w postaci werbalnej, poprzez bezpośredni kontakt 

pomiędzy interlokutorami, w formie oficjalnej lub nieoficjalnej. Jej szerszym pojęciem jest 

właśnie dialog, który może pojawić się w obydwu odmianach: pisanej i mówionej
201

. 

Konwersacja w powyższym ujęciu słownikowym opisuje współczesny odbiór jej znaczenia, 

jednak biorąc pod uwagę aspekty historyczne, związana jest ona z instytucją francuskiego, 

XVI-wiecznego, salonu, a przez to posiada pewne oficjalne, formalne konotacje, połączone  

z przestrzeganiem narzuconych z góry norm.  
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Ostatnią formą wyrażania opinii na spotkaniach o charakterze dyplomatycznym jest 

wygłaszanie wystąpień, posiadających cechy monologu. Jest to m.in. oświadczenie, 

wygłaszane na konferencji prasowej, zaraz po odbyciu spotkania negocjacyjnego z innym 

przedstawicielem dyplomatycznym „twarzą w twarz”. W ujęciu słownikowym tę aktywność 

definiuje się jako oficjalną wypowiedź przedstawiającą czyjeś przekonania lub stanowisko
202

.  

Przedstawione powyżej cztery możliwości komunikowania się stanowią tę grupę,  

z której na ogół czerpią dyplomaci w swoich wypowiedziach rozpowszechnianych poprzez 

media, również internetowe. Poniższa analiza zawierać będzie także elementy pochodzące  

z socjolingwistyki, które pozwolą na odkrycie pewnych właściwości językowych danej grupy 

społecznej, jaką są dyplomaci. Istotne będą tu kwestie dotyczące statusu społecznego liderów 

polityki zagranicznej. Są to osoby wysoko wykształcone, z dużym doświadczeniem  

w wystąpieniach publicznych, pełniące najważniejsze funkcje w państwie (prezydent). 

Społeczeństwo stawia przed nimi jasno określone zadania, które muszą wypełnić podczas 

odgrywania tej, jakże istotnej dla polityki kraju, roli. Dyplomaci muszą doskonale znać 

zasady nienagannej prezencji, kurtuazji. W swoich wypowiedziach, by nie naruszyć 

wizerunku swojego państwa na arenie międzynarodowej, są zobowiązani używać 

odpowiedniego języka i przemyślanych zwrotów, by ich rozmówca, najczęściej pochodzący  

z innego kraju, mógł z łatwością zrozumieć złożoną intencję nadawczą. S. Grabias pisze: 

Realizowanie ról społecznych w procesie komunikacji polega na doborze środków językowych 

stosownych do możliwości odbiorcy oraz do funkcji, jaką pełni on w społeczeństwie
203

.  

Osoby pełniące rolę o charakterze reprezentacyjnym, w kręgach międzypaństwowych,  

są odbierane przez obywateli w szczególny sposób, wynika to z tego, że m.in. głowa państwa, 

należy do najważniejszych politycznie osób w kraju. W prezentowanych aktach 

porozumiewawczych dyplomaci będą należeć do równorzędnych rang społecznych,  

gdzie pełnią zarówno funkcję nadawczą, jak i odbiorczą. Jednak, jeśli chodzi o kwestie 

związane ściśle z protokołem dyplomatycznym, który w sytuacjach oficjalnych musi być 

zawsze stosowany, istota owej równorzędności ulega zmianie. Dlaczego stosowanie się do 

protokołu jest tak ważne? Ponieważ wyklucza on możliwości ewentualnych nieporozumień, 

waśni, jakie mogłyby mieć miejsce w odniesieniu do faktu pierwszeństwa pomiędzy 

rozmówcami. Realizując to zadanie, protokół dyplomatyczny nie tylko zapewnia porządek,  

ale i przypomina o istnieniu i potrzebie przestrzegania zasady suwerennej równości 
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państw
204

. Najważniejszym elementem protokołu jest właśnie tzw. zasada precedencji. 

Pierwsze zapisy dotyczące tej reguły zostały sporządzone podczas kongresu wiedeńskiego  

w 1815 roku.  Obejmuje ona wszelkie kontakty formalne przedstawicieli korpusu 

dyplomatycznego, m.in. powitania i pożegnania, rozsadzenie przy stole, toasty czy 

przemówienia. W tym miejscu zmieniają się kryteria oceniania dyplomatów z równorzędności 

o charakterze społecznym na klasy, rangi, okres pełnienia funkcji oraz takie normy 

postępowania jak: gość przed gospodarzem, gość z zagranicy przed gościem z kraju, kobieta 

przed mężczyzną, starszy przed młodszym
205

.  

Analizowany materiał obejmować będzie wypowiedzi obecnego  

(od 2015r.) Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W hierarchii najważniejszych stanowisk 

politycznych w naszym kraju zajmuje on pierwsze miejsce. Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości 

władzy państwowej
206

. Stąd wniosek, mówiący o funkcji reprezentacyjnej, jaką pełni głowa 

danego kraju, na arenie międzynarodowej. W pewnym sensie, w swoich działaniach  

w polityce zagranicznej, uosabia on samo państwo
207

. Prezydent reprezentuje Polskę nie tylko  

w sytuacjach, gdy tego wymaga od niego prawo krajowe lub międzynarodowe, ale także 

wtedy, gdy wskazują na to zwyczaje w stosunkach dyplomatycznych
208

. Tuż za nim widnieją 

nazwy stanowisk, których przedstawiciele również mogą pełnić funkcje dyplomatyczne  

w następującej, hierarchicznej kolejności: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes  

Rady Ministrów, Wicemarszałkowie Sejmu, Wicemarszałkowie Senatu, Wiceprezesi Rady 

Ministrów oraz wszyscy inni członkowie Rady Ministrów
209

. W spotkaniach o charakterze 

międzypaństwowym, pomiędzy liderami polityki zagranicznej poszczególnych krajów, 

uczestniczą zazwyczaj osoby z jednakowej rangi, pełniące identyczne funkcje polityczne  

w danym podmiocie prawa międzynarodowego.  

 Analizowane procesy komunikacyjne mają miejsce w konkretnej sytuacji,  

którą definiuje się jako zespół uwarunkowań fizycznych, tj. czasowych i przestrzennych,  

w jakich określone zachowania zachodzą, bądź też szeroko, jako powtarzający się układ 

wszystkich komponentów interakcji: nadawców i odbiorców wraz z pełnionymi przez nich 

rolami społecznymi i wzajemnie przenikającymi się intencjami realizowanymi w określonym 
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czasie i przestrzeni
210

. Do badanych sytuacji komunikacyjnych, na potrzeby tej pracy, 

zaliczymy: (udostępnione w serwisie YouTube) m.in. konferencyjne wystąpienia głowy 

państwa, przemówienia na międzynarodowych szczytach, publikowane na portalu Twitter, 

posty, a także korespondencję dyplomatyczną, uzupełnianą na bieżąco w serwisie 

internetowym www.prezydent.pl. Grabias wyróżnia także pewne komponenty owych sytuacji: 

obligatoryjne oraz fakultatywne
211

. Pierwsza grupa obejmuje kwestie determinujące 

zachowania interlokutorów, jest to np. ograniczona przestrzeń. W dyplomatycznych 

spotkaniach o charakterze bezpośrednim, obszar danego spotkania jest zwykle zredukowany 

do danego pomieszczenia, terenu, obiektu. W tym miejscu również swoje zastosowanie mają 

reguły protokolarne, dlatego też do powyższych komponentów można włączyć także: sposób 

flagowania obecny na sali, rozsadzenie przy stole czy ustawienie mównic, ale także ubiór 

wypowiadających się dyplomatów. Kolejna grupa zawiera w sobie elementy dodatkowe, 

jednak utrwalone w społecznym odbiorze danej sytuacji komunikacyjnej, są to m.in. 

dostosowany do komunikatu adekwatny, dyplomatyczny sposób wypowiadania się  

i określona gestykulacja. Jeśli chodzi o kwestie związane z używanym do komunikacji 

językiem, jest to sprawa indywidualna. Na spotkaniach w państwie przyjmującym bądź 

szczytach międzynarodowych, używa się przeważnie języka ojczystego, który, dzięki 

tłumaczeniom symultanicznym, trafia do odbiorcy w zrozumianej dla niego formie. Zdarzają 

się jednak sytuacje, kiedy reprezentanci dyplomatyczni danego kraju, znają na tyle dobrze 

język angielski, że wygłaszają swoje wystąpienia lub prowadzą negocjacje właśnie w tym 

języku, który, obok języka francuskiego, stanowi urzędowy język dyplomacji na świecie.  

M. Szopski wyróżnia dwa stanowiska dotyczące tłumaczeń tekstów z jednego języka  

na drugi
212

: nominalistyczne – głoszącą, że nasz odbiór świata nie jest kształtowany przez 

język, którym się posługujemy. Jest on jedynie kreatorem naszych myśli, których odbiór 

może różnicować się właśnie w przekładzie na elementy językowe, dlatego też twierdzi się, 

że istnienie różnych języków nie jest dowodem na istnienie odmiennych procesów myślowych 

u ludzi (…). Postrzeganie zjawisk ma taki sam charakter u wszystkich ludzi, różnią się tylko 

formy komunikowania tych spostrzeżeń
213

. Drugie stanowisko – relatywistyczne – opowiada 

się za faktem istnienia powiązań pomiędzy językiem, a myślami. Według tej koncepcji 

recepcja rzeczywistości jest zależna od rodzimej kultury i używanego na co dzień języka. 

Dlatego tłumacze przysięgli, pracujący z dyplomatami, muszą odznaczać się świetną 
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znajomością danego języka obcego, dobrze poruszać się w obszarze jego kodu rozwiniętego, 

używanego przez lepiej wykształcone warstwy społeczne, w tym właśnie dyplomatów. 

Zachodzi tutaj jeszcze jedna, odrębna sytuacja komunikacyjna, pomiędzy wypowiedziami 

utrwalonymi na materiale wideo, a internetowym użytkownikiem, odbiorcą. To druga forma 

sytuacji komunikacyjnej, która obecna będzie w poniższej analizie. Uobecnia się ona  

w porozumiewaniu się za pomocą social mediów, a mianowicie Twittera. Internet otwiera  

dla swoich użytkowników wiele nowych dróg w aspekcie globalnej komunikacji.  

Od klasycznych mediów różni go fakt umożliwiający różnorodne formy komunikowania: 

one-to-one, one-to-many oraz many-to-many
214

. Komunikacja przy pomocy sieci 

komputerowych może być jednostronna (w przypadku stron www i przekazów tam 

udostępnianych) oraz interaktywna, w której uczestniczyć muszą co najmniej dwie osoby
215

. 

Przykładem tej właśnie formy interakcji jest właśnie prowadzenie konta na Twitterze. 

Zmienia się tutaj system nadawczo-odbiorczy obecny w tradycyjnej formie komunikacji. 

Nadawcą może być jedna osoba, jednak odbiorcą jej komunikatu, dzięki istnieniu internetu, 

mogą być miliony innych jednostek. Idąc za rozróżnieniem S. Grabiasa, do komponentów 

obligatoryjnych sytuacji komunikacyjnej, w tym przypadku na Twitterze, zaliczylibyśmy 

przede wszystkim obecność, skierowanego do szerszego grona odbiorców, postu słownego. 

Jeśli chodzi o komponenty fakultatywne mogłoby to być m.in. użycie środków internetowego 

wyrazu tj. emotikony czy hasztagi oraz udostępnianie swoich tweetów, komentowanie  

i „lajkowanie”. W trzecim modelu sytuacji komunikacyjnej, a mianowicie udostępnianie  

na prezydenckiej stronie www korespondencji dyplomatycznej, sprawa wygląda bardzo 

podobnie. Odbiorcą jest, obok prymarnego adresata, opinia publiczna, czyli każdy 

użytkownik internetu. 

 W aktach mowy człowiek podlega regułom zachowań językowych, właściwych grupie 

społecznej, do której należy, i sam zachowania te kształtuje w sposób odpowiadający jego 

indywidualnym właściwościom psychicznym
216

. Niezwykle istotne w porozumiewaniu się 

dyplomatów są ich kompetencje komunikacyjne
217

, umożliwiające prowadzenie negocjacji  

i rozmów na wysokich szczeblach międzynarodowych. Rola dyplomaty wiąże się z wieloma 

umiejętnościami, jakie musi posiadać osoba pełniąca tę funkcję. Najistotniejsze jest to,  
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by liderzy polityki zagranicznej, w swych wypowiedziach, zarówno bezpośrednich – „twarzą 

w twarz”, jak i pośrednich, przy użyciu mediów internetowych, używali stosownego języka, 

wpisującego się w charakter danego komunikatu, odzwierciedlającego, nawet w trudnych 

sytuacjach komunikacyjnych, stosunek danej osoby do swojej reprezentatywnej funkcji, jaką 

niewątpliwie jest szeroko pojęta dyplomacja. Akty porozumiewawcze dyplomatów, 

udostępniane przy pomocy social mediów i innych narzędzi internetowych, posiadają własne 

strategie komunikacyjne, które prowadzą do osiągnięcia wcześniej zamierzonych celów.  

Współcześnie prawie każdy polityczny lider na świecie posiada własną stronę internetową,  

na której zamieszczane są najważniejsze aktualności, dotyczące jego aktywności o różnym 

charakterze. Posiadanie własnej domeny przynosi wiele różnorodnych korzyści, z której 

najważniejszą jest szeroka, wręcz nieograniczona dostępność publikowanych informacji dla 

ogółu międzynarodowych, zainteresowanych tematem, odbiorców. Identycznie wygląda 

kwestia z posiadaniem konta na Twitterze. Według raportu Twiplomacy dotyczącego 

komunikacji światowych przywódców w mediach społecznościowych, przygotowywanego 

corocznie przez agencję Burson-Marsteller, Twitter jest używany jako główna platforma 

społecznościowa przez przedstawicieli rządu i głowy państw w 173 państwach, co stanowi 

90% państw członkowskich ONZ
218

. Trzecia pozycję wśród najczęściej używanych 

społecznościowych platform zajmuje YouTube, gdzie swój kanał otworzyły 

przedstawicielstwa 78% członków Sojuszu Północnoatlantyckiego
219

. Jest to portal 

zdecydowanie przodujący w udostępnianiu nagrań w formacie wideo, a internauci kojarzą go  

w sposób jednoznaczny z ruchomym obrazem w sieci
220

. Badania pokazują, że dany serwis 

posiada w naszym kraju ok. 16,2 mln użytkowników, którzy stanowią 75% ogółu wszystkich 

internautów
221

. Powyższe informacje potwierdzają fakt, iż web komunikacja niesie ze sobą 

trzy cele strategiczne: widoczność, zasięg i postrzeganie
222

. Poprzez promowanie swojej 

aktywności na polu polityki zagranicznej w internecie, bez popełniania żadnych błędów 

wizerunkowych, dyplomacja danego kraju może być dostrzeżona przez szerokie grono 

odbiorców na całym świecie, co mocno przyczynia się do wzrostu pozytywnego PR 

reprezentowanego kraju wśród obywateli innych państw.  
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Jak pisze A. Wierzbicka, mowa nie obejmuje wyłącznie wyrazów i zbudowanych  

z nich zdań, a składa się przede wszystkim z wypowiedzi, czyli aktów mowy. W dalszej 

części swojego wywodu autorka stwierdza fakt mówiący o tym, że językoznawstwo  

nie przedstawiło ogólnej metodologii badań nad tymi zjawiskami, które nie są tak naprawdę 

nigdzie odpowiednio zdefiniowane i wyjaśnione
223

. J. Searle sprowadza akt mowy do aktu 

illokucyjnego, pisząc, że nie jest to symbol, jak na ogół się sądzi, ani słowo, ani zdanie, ani 

nawet nie konkretne zastosowanie symbolu, słowa czy zdania, stanowi jednostkę komunikacji 

językowej, lecz jest nią ich wyprodukowanie w konkretnym spełnieniu aktu mowy.  

Mówiąc dokładniej, wytworzenie empirycznego zdania w określonych warunkach jest aktem 

illokucji i akt ten stanowi podstawową jednostkę komunikacji językowej
224

. Przytoczony jeden 

z trzech aspektów aktu mowy określa treść podaną przez nadawcę ze wskazaniem na cel owej 

wypowiedzi, jej intencję. Istotą illokucji jest to, co dana osoba pragnie osiągnąć poprzez 

wyartykułowanie swojego wypowiedzenia, a jego wartość mierzy się poprzez kategorie 

skuteczności, fortunności zrozumienia i przyjęcia owego aktu przez odbiorcę
225

. 

Na potrzeby niniejszej pracy, na podstawie klasyfikacji J. L. Austina oraz J. Searle’a został 

stworzony poniższy podział aktów mowy, który zostanie zastosowany do analizy wypowiedzi 

jednego z dyplomatów polskich w mediach internetowych, tj. YouTube, Twitter oraz stron 

www. 

Tabela 11. 

Podział aktów mowy  

 

 

 

 

 

 

Akty mowy 

o funkcji … 

1. stwierdzającej (orzeczenia, rozstrzygnięcia) 

 

 pozwolenie 

 zgoda 

 odmowa 

 sprzeciw 

 protest 

2. dyrektywnej (nakłanianie, naleganie) 

 

 prośby 

 rozkazy 

 żądania 

 rady 

 propozycje 

 pouczenia 

 polecenia 
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3. komisywnej (nadawca zobowiązany  

jest do określonych działań) 

 

 obietnice 

 przyrzeczenia 

 zobowiązania 

 groźby 

 ostrzeżenia 

 zakazy 

4. deklaratywnej (ustanawiają nowy stan rzeczy) 

 

 ogłoszenia 

 zawiadomienia 

 mianowania 

 upoważnienia 

5. grzecznościowej (formy społecznej/dyplomatycznej etykiety) 

 

 powitania 

 podziękowania 

 gratulacje 

 życzenia 

 kondolencje 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Austin J.L., Mówienie i poznawanie, opus citatum, s. 695, 

Zdunkiewicz-Jedynak D., opus citatum, s. 265. 

J. Searle stworzył podział aktu mowy na dwie części. Pierwsza z nich odnosiła się do treści,  

a kolejny element wskazywał na funkcję danej wypowiedzi, która podpowiada, w jaki sposób 

adresat ma odebrać skierowany do niego komunikat. Określa ona również illokucyjną siłę 

przekazu, ukazując to, czego oczekuje, poprzez swój wywód, nadawca. Pewne ułatwienie 

przy jej rozpoznaniu stanowią m.in. akcent, intonacja, interpunkcja, tryb czasownika oraz tzw. 

słowa performatywne, pozwalające na prawidłowe odczytanie rodzaju aktu illokucyjnego, 

typu: przepraszam, ostrzegam, stwierdzam
226

. Kontynuator myśli J.L. Austina rozróżnił także 

akty mowy na bezpośrednie, gdzie inicjatywa mówiącego jest odczytywana w każdej sytuacji 

oraz pośrednie, w których odbiór owej intencji nadawcy jest zależny od kontekstu.  

 Dyplomaci, w swoich wypowiedziach, stosują pewne elipsy, konstruują myśli, 

mówiąc nie wprost, pod przykryciem łagodnego języka ukrywają cel swojego komunikatu, 

który nie zawsze musi być adekwatny do dyplomatycznego tonu i życzliwego wyrazu twarzy. 

P. Grice stworzył specjalną teorię implikatur konwersacyjnych, pozwalających  

na odkodowywanie ukrytych sensów i treści w danych aktach mowy. Do prawidłowego 

odczytu tych elementów niezbędne jest bardzo dobre zrozumienie kontekstu językowego  
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oraz pozajęzykowego. Badacz wyróżnia zasady, które pozwalają odbiorcy zrozumieć 

planowaną przez nadawcę istotę treści jego wypowiedzi, a są nimi maksymy: ilości, jakości, 

odniesienia i sposobu
227

. Liderzy polityki zagranicznej muszą odznaczać się niemałą 

inteligencją oraz umiejętnością rozpoznawania takich sytuacji, by móc poprawnie odnieść  

się do postawionego tematu, a także wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszych negocjacji. 

3.2. Akty mowy o funkcji stwierdzającej  

 J. Searle, w swoim rozróżnieniu, określił je jako reprezentatywy, asertywy,  

jakie odbiorca przyjmuje w kategoriach prawdy bądź też fałszu. Prawidłowe odczytanie,  

do której z kategorii należy dana wypowiedź, nie zawsze jest możliwe, dlatego też kryterium 

prawdy stanowi wówczas autorytet i wiarygodność nadawcy
228

. Prezydent Andrzej Duda,  

w swoich wystąpieniach oraz rozmowach z innymi liderami polityki zagranicznej, 

udostępnianych w serwisach internetowych, stosuje bardzo dużo tego typu aktów mowy. 

Stanowią one największy procent we wszystkich jego wystąpieniach. Są to pewne orzeczenia, 

rozstrzygnięcia, a często osobiste refleksje, przedstawiające prawdziwy stan rzeczy z punktu 

widzenia nadawcy.  

 (1) Zasługujemy na to, by żyć w pokoju. Jestem pewien, że nas na to stać
229

. 

 (2) Nie otaczają nas wrogowie. Otaczają nas wyzwania. 

 (3) Nasze myśli i modlitwy są z całym Narodem Meksykańskim. 

Używane są często zaimki rzeczowne, osobowe, w liczbie mnogiej. Świadczy to o pewnej 

wspólnocie z jaką identyfikuje się nadawca tych komunikatów. Prezydent A. Duda jest, w tej 

kwestii, reprezentantem całego narodu polskiego i dlatego może wypowiadać się w jego 

imieniu, a także, w niektórych momentach, odnosi się do ogólnego poglądu innych 

przedstawicieli Unii Europejskiej, która stanowi, w teoretycznym rozumieniu, połączony 

traktatami, podmiot prawny.  

 (4) Jednakże polityka to nie literatura. 

 (5) Po Litwie, także i Węgry z pewnością nie zagłosują przeciw Polsce. (…) Gesty uczciwości  

i solidarności pamięta się długo. 

 (6) Powtarzam: relacji, które są przyjazne, które są relacjami dobrego partnerstwa 

sąsiedzkiego, a także dobrego partnerstwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego ‒  
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w ramach tej wielkiej transatlantyckiej wspólnoty i w ramach wspólnoty europejskiej, jaką jest 

Unia Europejska, z przynależności do której społeczeństwa litewskie i polskie są bardzo 

dumne. 

Dyplomaci, zważając na ich dość szerokie kompetencje językowe i oratorskie, są w stanie 

realizować wypowiedzi o różnorodnej długości. Jedne z nich są krótkimi równoważnikami 

zdań, przypominającymi swoją budową konstatacje sentencyjne, a inne składają się z wielu 

rozbudowanych członów, w których zawiera się kilka, istotnych dla danego stanowiska, 

myśli. Reprezentują one pewne dla nadawcy poglądy i stany rzeczy. Owa pewność 

przedstawiana jest często poprzez wyrażenia w pierwszej osobie liczby pojedynczej,  

które poświadczają o danych przekonaniach nadawcy: 

 (7) Jestem przekonany, że dzisiaj, jako członkowie Unii Europejskiej oraz NATO, stanowimy 

również wspólnotę afirmacji i aktywizacji: wspólnotę afirmacji naszej tożsamości kulturowej, 

naszych wartości i tradycji oraz wspólnotę aktywizacji naszego potencjału politycznego, 

gospodarczego i społecznego na rzecz zwiększenia roli naszych państw w strukturach 

europejskich. 

 (8) Jestem przekonany, że dzięki Unii Afrykańskiej głos Afryki jest i będzie lepiej słyszany. 

 (9) (…) bo jestem przekonany, że większość obywateli np. nie bardzo rozumie, dlaczego  

nie może kupić normalnej tradycyjnej żarówki. Dlatego że Unia Europejska tego zabroniła. 

 (10) Jestem przekonany, że proces ekspansji polskich firm będzie kontynuowany  

w najbliższej przyszłości, a nawet będzie przyspieszał. 

 (11) (…) jestem przekonany, że dzisiejsza wizyta przyczynia się do powrotu do tamtej 

atmosfery bardzo dobrego dialogu pomiędzy władzami, pomiędzy naszymi państwami  

i realizacji rzeczywiście dobrosąsiedzkich relacji. 

W wypowiedziach A. Dudy często pojawia się silne przekonanie, oparte na zaufaniu, 

pokładaniu wiary nadawcy w swoje sądy i orzeczenia, które wyrażane jest za pomocą 

czasownika pewności sądu: wierzę, że: 

 (12) Wierzę, że ułatwią rozwój kontaktów – z jednej strony – biznesowych, ale także  

i naukowych pomiędzy naszymi krajami. 

 (13) (…) wierzę w to głęboko, że uda nam się je dobrze rozwiązać, w duchu dobrosąsiedzkim  

i dobrej współpracy pomiędzy naszymi krajami, a przede wszystkim dobrej współpracy 

pomiędzy naszymi społeczeństwami. 

 (14) Wierzę jednak, że dzięki współpracy opartej na zaufaniu i dobrej woli dla wielu z tych 

wyzwań znajdziemy konstruktywne rozwiązania. 
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 (15) Wierzę, że wzmożone, wspólne wysiłki społeczności międzynarodowej, przyniosą 

rozwiązanie polityczne i doprowadzą do stabilizacji sytuacji w regionie. 

 (16) Wierzę, że wyznaczony przez Szymona Peresa kierunek polityki będzie kontynuowany 

przez Jego następców, z korzyścią dla państwa żydowskiego, jego mieszkańców i sąsiadów. 

Jak zostało wspomniane w poprzednim podrozdziale, dyplomaci, do komunikowania się  

z innymi, używają również innych języków, m.in. angielskiego. Wówczas zasięg zrozumienia 

danej wypowiedzi jest znacznie szerszy i dzięki temu może ona trafiać do większego grona 

odbiorców. A. Duda również stosuje tę strategię, najczęściej w komunikatach twitterowych: 

 (17) 100 years ago @POTUS declaration paved the way for Poland to regain  

its independence. (…) #14points @realDonaldTrump. 

 (18) President Trump @realDonaldTrump just stressed again the power of fake news. 

 (19) Contrary to some suprising reports my wife did shake hands with Mrs. and Mr. Trump 

@POTUS after a great visit. 

 (20) Just met with @KolindaGK in Zagreb and discussed the upcoming #35SeasSummit  

in Warsaw. 

Do istotnych elementów postów zamieszczanych na Twitterze zaliczamy oznaczenia przy 

użyciu symboli: „#” oraz „@”.  Pierwszy z nich nosi nazwę „hashtag”, która nie jest 

zamieszczona w żadnym słowniku języka polskiego, jednak zna ją większość użytkowników 

współczesnych social mediów. Uważa się, że hashtag sam w sobie stanowi już jakiś 

komunikat, a w połączeniu z inną treścią danej wypowiedzi jest dla niej słowem-kluczem.  

Stosowanie hashtagów stało się popularne również w komunikacji politycznej o charakterze 

międzynarodowym. Ich podstawowe funkcje obejmują tzw. „tagowanie”, czyli po prostu 

oznaczanie postów znacznikiem o konkretnym przesłaniu. Ułatwia to późniejsze 

wyszukiwanie ogółu wypowiedzi na dany temat. W dyplomacji używa się ich:  

do komentowania wydarzeń politycznych, poparcia międzynarodowych akcji społecznych,  

a także do zwyczajnego uzupełnienia swojej wypowiedzi. By móc prawidłowo odczytać 

intencję nadawczą przy danym hashtagu, należy posiadać określone kompetencje 

komunikacyjne i kulturowe
230

. Odbiorca musi być zorientowany w wydarzeniach, o których 

jest mowa – być na bieżąco
231

. Natomiast oznaczenie „@” nie posiada konkretnej nazwy. 

Stosowane jest do oznaczania profili innych użytkowników, do których dany komunikat jest 

kierowany, bądź są oni w jakiś sposób związani z jego treścią.  
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 Kolejnymi aktami mowy o funkcji stwierdzającej, które zostaną poddane analizie,  

na potrzeby tej pracy, są: sprzeciw, protest, odmowa. Stanowią one zwykle reakcję na inne 

działania czy wypowiedzi. Prezydent RP może odmówić wykonywania określonych 

czynności przez państwo, które reprezentuje, oraz nie zgodzić się z jakimś stanem rzeczy. 

Wypowiada się w tym miejscu zarówno w liczbie pojedynczej (wyrażając opinię własną)  

oraz liczbie mnogiej (mówiąc w imieniu Polski, jako podmiotu prawa międzynarodowego).  

A. Wierzbicka proponuje następująca formułę definicyjną dla aktu protestu
232

: 

 Protestuję = Zakładając, że mam prawo powiedzieć: nie chcę, żeby to zrobiono, chcąc 

spowodować, żeby tego nie zrobiono, mówię: nie chcę, żeby to zrobiono. 

W akcie sprzeciwu wyraźniej zaznacza się nierównorzędność ról nadawcy i odbiorcy − w tym 

wypadku nadawca zawsze występuje w roli nadrzędnej
233

: 

  (21) (…) jako Prezydent Rzeczypospolitej, chciałbym w imieniu Polski wyrazić mój sprzeciw 

wobec wizji świata zbudowanego na podziale stref wpływów i agresji ze strony tych,  

którzy dla własnych korzyści i ambicji ignorują zapisy prawa międzynarodowego, niwecząc 

wspólny 70-letni wysiłek Narodów Zjednoczonych. 

 (22) Stanowisko Polski, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, jest niezmienne. Jesteśmy absolutnie 

przeciwni tej inwestycji, uważamy, że ona łamie normy europejskie, że jest wbrew interesom 

Unii Europejskiej – i tu nasze stanowisko od samego początku jest jednoznaczne  

i niezmienne. 

 (23) (…) jesteśmy przeciwni mechanizmowi relokacji, jakiemukolwiek systemowi kwotowemu, 

uważamy, że kwestia kryzysu migracyjnego musi być załatwiona w inny sposób. 

 (24) Jedność, proszę Państwa, sprowadza się do tego, że działamy razem, że nie próbujemy 

siłą skłonić innych państw, by działały wbrew sobie i wbrew swoim społeczeństwom. I taką też 

postawę Polska reprezentuje również w kwestiach związanych z uchodźcami ‒ dlatego nie 

zgadzamy się na dyktat wbrew polskiemu społeczeństwu, jeżeli chodzi o system kwotowy,  

o przymusowe kierowanie ludzi do Polski. 

 (25) Polska stanowczo potępia przejawy prześladowań i dyskryminacji na tle wyznaniowym 

oraz podkreśla zobowiązanie państw do zapewnienia ochrony wszystkim członkom mniejszości 

religijnych, w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Uniwersalnej Deklaracji Praw 

Człowieka oraz Agendy Zrównoważonego Rozwoju.   

Innym przykładem wypowiedzi o funkcji stwierdzającej są te, które, oprócz danego 

orzeczenia, zawierają w sobie także cytat. Stosowanie podobnych, wzbogaconych o inne 
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elementy, twierdzeń, wymaga różnych kompetencji od nadawcy, ale świadczy również o jego 

erudycji i umiejętności poprawnej interpretacji oraz dopasowywania cytatu do 

podejmowanego tematu: 

 (26) Gdy przyglądam się dziejom współczesnej Polski, przypominam sobie zwięzłe hasło 

pewnego znanego, amerykańskiego polityka, hasło pełne wigoru i nadziei: „Yes we can”.  

Tak, nam się udało. 

 (27) Dla mojego kraju najważniejszym z nich był punkt 13., mówiący o utworzeniu 

niepodległego państwa polskiego „z wolnym dostępem do morza, którego integralność 

terytorialna będzie zagwarantowana przez międzynarodową konwencję”. 

 (28) Tym samym narody te podpisały się pod jego najstarszą maksymą, sformułowaną przez 

pierwszego Sekretarza Generalnego NATO – Lorda Ismaya: „Peace first, peace last, peace 

all the time”. 

Cytaty stanowią bardzo często odwołania do myśli powszechnie znanych wielkich 

osobowości, których stwierdzenia współcześnie przybierają już rangę uniwersalnych 

maksym: 

 (29) Przemawiając podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym 

Jorku w zeszłym roku, odwołałem się do słów mojego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II,  

że „pokój i prawo międzynarodowe są wewnętrznie ze sobą związane gdyż prawo sprzyja 

pokojowi”. 

 (30) Wielki Alfred Nobel powiedział kiedyś: „Same dobre intencje nie zapewnią pokoju”. 

 (31) „Niesprawiedliwość narodom korzyści nie przynosi”, pisał w XIX wieku Książę Adam 

Czartoryski. 

 (32) Jak przypomniał nam Papież Franciszek w swej encyklice Laudato si, „klimat jest 

dobrem wspólnym, wszystkich i dla wszystkich”. 

Cytaty zostają zazwyczaj wprowadzone z zachowaniem pełnej powagi: 

 (33) Pozwolę sobie zacytować słowa wypowiedziane wtedy przez pana prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego. Mówił: "Jesteśmy tutaj, żeby wyrazić solidarność. Środkowa Europa ma 

odważnych przywódców i chciałbym to powiedzieć, że Europa Środkowa, Gruzja, że cały 

nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem". 

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy służą one do scharakteryzowania domieszki 

kontrolowanej przez nadawcę ironii: 



63 
 

 (34) Tym wszystkim, którzy oczekują, że będą świadkami upadku Zachodu, chciałbym 

zadedykować następujące słowa Marka Twaina: „Pogłoska o mojej śmierci była 

przesadzona”. 

Cytowana wypowiedź nie musi jednak zawsze wyrażać się w funkcji stwierdzającej, może 

być w niej obecny także inny element, m.in. dyrektywny: 

 (35) Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy pierwszy raz jako papież przybył do nas  

w 1979 roku, w Warszawie powiedział słynne słowa, które zapadły w serce wszystkim 

Polakom: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!”. 

Inne elementy dyrektywne w zdaniach o charakterze stwierdzającym, przyjmują najczęściej 

formę życzenia:  

 (36) Niemcy są naszym wielkim partnerem ‒ przede wszystkim gospodarczym, są naszym 

wielkim sąsiadem i chciałbym ogromnie, aby te relacje i polityczne, i gospodarcze,  

i międzyludzkie układały się jak najlepiej. 

 (37) Wierzę, że w ten sposób wszystkie nieporozumienia i problemy, które występowały  

i gdzieś tam jeszcze występują, będzie się dało przezwyciężyć dla dobra współpracy pomiędzy 

naszymi krajami i rozwoju wzajemnych relacji. 

oraz aktów mowy o funkcji postulatywnej odnoszących się do określonych działań  

w przyszłości: 

 (38) Współcześnie, szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają 

kwestii bezpieczeństwa, jest wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach 

suwerennych państw narodowych. Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku  

w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez 

działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy 

demokratyczne. Tego typu zjawiska, próby wpływania państw trzecich na demokratyczną 

politykę wolnych narodów, powinny stać się również przedmiotem głębokiej troski wspólnoty 

międzynarodowej. 

 (39) Uważam, że debata o przyszłości wspólnoty europejskiej powinna uwzględniać także 

dyskusję o otwarciu na nowe kraje członkowskie. 

W wypowiedziach stwierdzających prezydenta Dudy odnaleźć możemy kilka przykładów,  

w których znajdują się elementy komisywne. W pierwszej części następuje pewne orzeczenie 

nadawcy, które następnie przechodzi w pewne, nie wyrażone wprost, zobowiązanie czy też 

obietnicę. Są to zwykle odniesienia do czasu przyszłego: 
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 (40) Powiedziałem Panu Prezydentowi, że Bułgaria może absolutnie liczyć na polskie 

wsparcie, jeżeli chodzi o wstąpienie Bułgarii do strefy Schengen. Tutaj zdecydowanie  

i bezwarunkowo popieramy Bułgarię, ponieważ już zrealizowała warunki, jakie miała spełnić, 

żeby do strefy Schengen wstąpić. 

 (41) Dzisiaj wolne, niepodległe, będące razem w Zjednoczonej Europie, ale razem właśnie  

do tej Europy niosące swoje wielkie świadectwo ponad tysiąca lat kultury chrześcijańskiej, 

naszej tradycji, której nie pozwolimy sobie odebrać, i naszej wolności, której nie damy sobie 

odebrać za żadną cenę. 

 (42) Jest to moja pierwsza, i z całą pewnością nie ostatnia, wizyta w Radzie Bezpieczeństwa 

ONZ, jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Analizowane akty orzekania, stwierdzania posiadają również elementy grzecznościowe. 

W przedstawionej wcześniej klasyfikacji wyróżnione zostały odrębne akty mowy  

o grzecznościowej funkcji mowy, które opisane zostaną w kolejnych podrozdziałach tegoż 

rozdziału. Poniższe przykłady obrazują stosunek nadawcy do odbiorcy danego 

wypowiedzenia, który wyraża się w szacunku i grzecznościowej atencji mówiącego, co jest 

charakterystyczne dla komunikatów dyplomatycznych. Kultura, nienaganna kindersztuba oraz 

elegancja artykułowanych sformułowań są nieodzowną częścią zachowań dyplomatów, 

włożonych odgórnie w protokolarne ramy: 

 (43) Ja również miałem okazję poznać Ojczyznę Jego Królewskiej Mości. 

 (44) Odważę się nawet na takie śmiałe stwierdzenie, że polityka zagraniczna Pani Prezydent 

zaczyna się w tym roku od Polski, za co jestem ogromnie wdzięczny. 

 (45) Szanowni Państwo, w systemie międzynarodowym zachodzą dynamiczne historyczne 

zmiany. 

Według M. Marcjanik stosowanie grzecznościowych wtrąceń jest pewnego rodzaju grą:  

(…) grzecznościowa gra to bezustanne interakcyjne potwierdzanie, że partner jest dla nas 

osobą ważną
234

. Zasady te są jak najbardziej aktualne, jeśli chodzi o dyplomatyczne 

konwersacje i dialogi.  

 Pomimo tego, że prowadzenie negocjacji w dziedzinie dyplomacji powinno, 

przynajmniej z reguły, odbywać się w stonowany, wyważony sposób, zdarzają się sytuacje, 

kiedy emocje biorą górę nad nadawcą, przez co jego wypowiedź przybiera nieco inny 

charakter. A. Duda dość często, w swoich stwierdzających wypowiedziach, odwołuje się do 
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pozytywnych emocji, związanych z, omówionymi powyżej, elementami grzecznościowymi, 

które nie budzą w nim, ani w jego odbiorcach, żadnych negatywnych uczuć: 

 (46) Z wielką radością powitałem w Polsce, w Warszawie, pana prezydenta Franka-Waltera 

Steinmeiera wraz z małżonką, czyli pierwszą parę Republiki Federalnej Niemiec. 

Zdarza się jednak, że tematyka, której prezydent dotyka podczas swoich publicznych 

wystąpień czy rozmów z innymi dyplomatami, wzbudza w nim niejednoznaczny typ emocji, 

który ma czasem konotacje negatywne bądź też ironiczne, o czym świadczy tembr i intonacja 

głosu oraz mimika twarzy
235

: 

 (47) (…) dlatego zdecydowaliśmy się, że będziemy wypłacali 500 zł miesięcznie, czyli ok. 120 

euro, na dziecko w rodzinie, przeciętnie poczynając od drugiego dziecka, a w rodzinach,  

które są biedniejsze – mówiąc krótko – które osiągają niższe dochody, będziemy wypłacali  

te pieniądze od pierwszego dziecka. Ale będziemy je wypłacali każdej rodzinie – nawet takiej, 

która zarabia np. 100 tys. euro miesięcznie! Każdej! 

Kwestie emocjonalne mogą uwidocznić się również w wypowiedzi stwierdzającej,  

którą kończy pytanie. Przytoczony poniżej przykład obrazuje emocjonalne pytanie retoryczne. 

Możemy je zaliczyć do tzw. pytań pozornych, których funkcją pragmatyczną jest pewne 

ekspresywne wyrażenie
236

, które nie wymaga odpowiedzi: 

 (48) Natomiast jeżeli zostanie to przez kraje zainteresowane budową gazociągu 

przeforsowane na siłę poprzez Europę, nikt inny nie będzie chciał tego powstrzymywać i nie 

będzie takiej skłonności w Komisji Europejskiej, to wracam do mojego pierwszego zdania: 

jeżeli Europa Zachodnia będzie chciała na siłę uzależnić się od Gazpromu, no to trudno,  

co ja poradzę – na złość mamie odmrożę sobie uszy, tak? 

Głowa naszego państwa, w swoich wypowiedziach, posługuje się także pytaniami,  

na które sam odpowiada. W eksplikacji pytania, proponowanej przez A. Wierzbicką
237

, 

prezydent A. Duda, w tym wypadku, pełni funkcję zarówno nadawczą, jak i odbiorczą: 

 Chcę żebyś sobie wyobraził, że ja nie wiem tego co ty wiesz i że ty chcesz mi to 

powiedzieć. 

 Mówię to, bo chcę żebyś mi to powiedział. 
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Dynamizuje to jego komunikat, pobudza odbiorcę do myślenia, daje możliwość weryfikacji 

refleksji, dotyczących danego pytania z odpowiedzią nadawcy. Najczęściej stosuje pytanie  

w formie: Dlaczego?: 

 (49) Jeżeli ktoś mnie pyta, dlaczego, niech sobie odpowie na pytanie: dlaczego my, Polacy, 

płacimy za gaz więcej niż Niemcy? Dlaczego? Dlatego że nie mieliśmy alternatywy  

i musieliśmy do tej pory cały czas brać gaz od Gazpromu. 

 (50) Dlaczego? Bo, proszę Państwa, żaden z tych tematów ‒ patrząc na to, o czym ostatnio 

dyskutuje się na forum przywódców, państw Unii Europejskiej – nie jest sztampowy. 

 (51) Dlaczego tak mocno to akcentuję? Dlatego że chcę powiedzieć parę słów o swoim 

osobistym doświadczeniu z mojego kraju – doświadczeniu właśnie tych ostatnich 8 lat,  

gdy w jakimś sensie uczestniczę w rozwoju Polski nie tylko jako zwykły obywatel, ale także 

jako polityk, który nawet będąc w opozycji, zawsze ma jakiś wpływ na bieżący rozwój spraw, 

 a przynajmniej widzi procesy polityczne z bardzo bliska i jest w stanie je ocenić. 

 (52) Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio akcentowałem tę kwestię kilkakrotnie bardzo mocno. 

Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili na etapie Brexitu, tak? To bez wątpienia duże 

osłabienie dla Unii Europejskiej. 

 (53) Dlaczego? Dlatego że państwa Unii są coraz mniej skłonne w związku z tym  

do przyjmowania nowych członków. 

 (54) Natomiast cały czas powraca pytanie: w jaki sposób działać tak, żeby te kryzysy 

przezwyciężać i żeby następnym kryzysom zapobiegać? Otóż ‒ moim zdaniem ‒ kryzysy  

są zjawiskiem nieuchronnym. 

 (55) Czym było to hasło? Było odwołaniem się do naszej wspólnej wielowiekowej historii, 

więzów przyjaźni, jakie w tej historii zakwitły. 

Prezydent, by w sposób refleksyjny wpłynąć na odbiorcę, używa także pytań retorycznych,  

w których nie odnajdziemy pierwiastka emocjonalnego, ani żadnej, następującej po nim, 

odpowiedzi. Jak pisze D. Zdunkiewicz-Jedynak: mówiący nie zna odpowiedzi, tzn. nie wie, 

czy zdanie jest prawdziwe lub nie zna informacji potrzebnej do dopełnienia zdania, aby było 

prawdziwe
238

: 

 (56) Niedawno papież Franciszek mówił o niedopuszczalnym marnowaniu żywności.  

Ileż moglibyśmy osiągnąć, gdybyśmy posłuchali jego wezwań? 

 (57) Czy możemy sobie pozwolić na obchodzenie zasad Karty Narodów Zjednoczonych?  

Czy powinniśmy przymykać oko na łamanie przyjętych zobowiązań, działania z pozycji siły  

i faktów dokonanych? Czy powinniśmy przechodzić do porządku dziennego nad prawnymi 
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manipulacjami i nad akcjami propagandowymi, usprawiedliwiającymi działania niegodne  

i bezprawne? 

 (58) Już dziś możemy zadawać sobie pytanie, czy grożą nam wojny klimatyczne? 

Według klasyfikacji J. Searle’a powyższy typ pytań umieścilibyśmy w innym zbiorze aktów 

mowy, który analizowany będzie w kolejnym podrozdziale, a mianowicie w wypowiedziach  

o funkcji dyrektywnej, ponieważ ich głównym celem jest skłonienie odbiorcy do wykonania 

pewnej czynności. Tą czynnością najczęściej jest udzielenie odpowiedzi
239

. Przytoczone 

powyżej inne typy pytań zostały zaklasyfikowane do innego zbioru, przez wzgląd na ich 

nierozerwalny związek z poprzedzającymi, bądź następującymi po nich stwierdzeniami 

nadawcy, dlatego też włączono je do tej właśnie grupy aktów mowy. 

3.3. Akty mowy o funkcji dyrektywnej  

 Celem owych aktów jest prowokowanie określonych czynności. Ich funkcja przejawia 

się poprzez nakłanianie do konkretnych działań i wpływanie na zachowania odbiorców 

danego komunikatu, którzy stają się, w pewnym sensie, zobowiązani do wykonania jakiejś 

powinności. W badaniu i próbie rozróżnienia aktów o funkcji dyrektywnej bardzo ważna jest 

sytuacja komunikacyjna, w jakiej znajduje się podmiot mówiący, oraz różnorodne czynniki, 

które ją kreują, m.in. problematyka wypowiedzi czy emocje, towarzyszące nadawcy.  

Nacisk illokucyjny oraz zakres fakultatywności wyboru zachowania odbiorcy są czynnikami 

porządkującymi w klasyfikacji aktów mowy o funkcji nakłaniającej
240

. Jeśli chodzi o rozmowy 

w procesach dyplomatycznych, na podstawie analizy wystąpień A. Dudy, wyodrębniono 

jedynie te akty komunikacyjne, o funkcji nakłaniającej, które nie zmuszają, a jedynie,  

w jakimś stopniu, pobudzają odbiorcę do podjęcia określonych działań. Rzadko kiedy, 

podczas prowadzenia dyplomatycznych rozmów, zdarza się, że osoba reprezentująca dany 

kraj używa form takich jak: rozkaz, pouczenie bądź polecenie. Wynika to z tego, iż każde 

państwo jest równe wobec innego podmiotu prawa międzynarodowego.  

W teorii nie istnieją żadne podziały, dlatego też nikt nie posiada dyspozycji do odgórnego 

narzucania czegokolwiek swoim odbiorcom. Dyplomaci, nawet w twardych i stanowczych 

komunikatach, pozostawiają im możliwość świadomego wyboru. Do najczęściej 

odnotowywanych aktów mowy, posiadających tę funkcję, zaliczamy: prośbę, żądanie, radę 

oraz propozycję.  
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Pierwszą formą aktu mowy o funkcji dyrektywnej, która poddana zostanie analizie  

na podstawie wypowiedzi Prezydenta RP, będzie prośba. Wyraża ona pragnienie nadawcy, 

skierowane ku odbiorcy. Jej uwarunkowania pragmatyczne przedstawiają się w ten sposób
241

:  

 

 nadawca jest zainteresowany tym, żeby działanie zostało wykonane przez odbiorcę, 

 nadawca nie zamierza zastosować sankcji w przypadku niewykonania, 

 odbiorca ma wolny wybór, żeby wykonać lub nie wykonać, ale wie, że nadawca liczy 

na jego pozytywny stosunek do wykonania. 

W przypadku próśb padających z ust dyplomatów każdy z tych trzech warunków posiada  

swoje zastosowanie. Jak pisze M. Marcjanik, osoba, która wychodzi do swojego odbiorcy  

z jakąś prośbą, znajduje się na pozycji niższej, słabszej, dlatego też umownie, dany akt mowy, 

traktuje się jako zachowanie należące do grupy komunikatów o zabarwieniu 

grzecznościowym. Formułę definiującą prośbę, według A. Wierzbickiej, można przedstawić 

następująco
242

: 

 chcę żebyś zrobił dla mnie coś dobrego (X), 

 mówię to bo chcę żebyś to zrobił, 

 nie wiem czy to zrobisz bo wiem że nie musisz robić tego co ja chcę żebyś robił. 

Najmniej skomplikowaną, najłatwiejszą do poprawnego odczytu przez odbiorcę, jest prośba 

wyrażona przy pomocy konkretnych czasowników performatywnych, typu: proszę, zwracam 

się, apeluję: 

 (59) (…) chciałbym Panów prosić o powstanie i chciałbym, żebyśmy uczcili minutą ciszy 

pamięć pana prezydenta Michala Kovača, którego pożegnaliśmy wczoraj w Bratysławie,  

który był pierwszym po 1989 roku prezydentem Słowacji. 

 (60) Jeszcze raz, z tego miejsca zwracam się do Państwa krajów o poparcie dla Polski  

w jej staraniach o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa.  

 (61) I o to bardzo mocno do wszystkich apeluję – w języku politycznym, w języku mediów – 

proszę o umiarkowanie. 

 (62) A do polityków apeluję, by zachować umiar w wypowiedziach, by nie dać się ponieść 

emocjom. 

 (63) (…) proszę o przekazanie najszczerszych kondolencji pogrążonym w żałobie rodzinom  

i bliskim ofiar. 
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 (64) Kto może, proszę o modlitwę za zdrowie Rannych i za dusze Tych co zginęli. 

Inną formą wyrażania tego aktu mowy jest zastosowanie prośby w domyśle. Nadawca  

nie używa wówczas wspomnianych powyżej czasowników performatywnych, ale swoją 

wypowiedź buduje w taki sposób, by odbiorca, przy pomocy posiadanych kompetencji, mógł 

odczytać sens i ukrytą konstrukcję danego komunikatu. Jest to bardzo częsty zabieg,  

jakim posługują się dyplomaci, którzy nie w każdej sytuacji chcą pozwolić sobie  

na wyrażenie swojego nalegania, mówiąc wprost: 

 (65) Jest moim marzeniem, żebyśmy jako Polacy poczuli się w roku 100-lecia odzyskania 

niepodległości wspólnotą, zarówno tu w kraju, jak i w tych wszystkich miejscach, gdzie żyją 

moi rodacy. Dlatego liczę na życzliwe wsparcie ze strony Państwa krajów dla inicjatyw 

mających uświetnić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 (66) Chciałbym, żeby w sferze międzynarodowej wybrzmiało przesłanie 100-lecia odzyskania 

niepodległości: niepodległa Polska jest wartościową częścią Europy Środkowej, a suwerenna 

i dostatnia Europa Środkowa jest wartościową częścią wspólnej Europy i świata. 

 (67) Z uwagi na fakt, że Konferencja Przeglądowa w roku 2020 przypada w pięćdziesiątą 

rocznicę wejścia w życie Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, bylibyśmy bardzo 

wdzięczni za wsparcie ze strony Rady Bezpieczeństwa i Organizacji Narodów Zjednoczonych 

dla naszych starań na rzecz wspólnego sukcesu.   

 (68) (…) chciałbym także, by poziom kształcenia w języku polskim w szkołach,  

do których chodzą dzieci pochodzenia polskiego, mógł być dobrze realizowany.  

I żeby był im zapewniony odpowiedni poziom nauczania, tak żeby później z powodzeniem 

mogły zdawać na studia, rozwijać się, pracować przede wszystkim dla dobra Litwy i tutaj 

rozwijać swoje rodziny. 

 (69) Let’s FIGHT FAKE NEWS. 

 (70) @realDonaldTrump, we look forward to seeing you there! 

 (71) Kto chce I może niech o Nich pomyśli I wspomni w modlitwie. 

Ostatnią formą wyrażania próśb, zaobserwowaną w jednej z wypowiedzi prezydenta A. Dudy, 

udostępnionej w serwisie YouTube, było zastosowanie tego aktu mowy za pośrednictwem 

cytatu, pochodzącego z powszechnie znanej modlitwy: 

 (72) Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas Panie. 

Kolejnym przykładem aktów mowy o funkcji dyrektywnej są żądania. W komunikatach 

dyplomatycznych, od omówionej powyżej prośby, odróżnia je większa stanowczość,  

która wyrażona zostaje najczęściej poprzez środki pozajęzykowe, tj. charakterystyczną 
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intonację, gesty, bądź też mimikę. Dyplomaci, podczas spotkań bezpośrednich na szczytach 

międzypaństwowych, które dotyczą pokojowych rozwiązań problemów międzynarodowych, 

mogą pozwolić sobie na taki akt komunikacyjny, ponieważ ich żądanie skierowane będzie  

do wielu członków danej organizacji (np. ONZ), co pozwoli na rozłożenie owego „ciężaru”, 

płynącego z tego aktu mowy, na więcej niż jeden podmiot. Takie zachowanie nie musi wtedy 

liczyć się z negatywnym odbiorem słuchaczy. Taki typ żądań stosuje w swoich wystąpieniach 

prezydent A. Duda. Istnieje również możliwość wysunięcia danego żądania wprost  

ku konkretnemu państwu czy innemu podmiotowi prawa międzynarodowego. Musi być  

to jednak poparte konkretnymi, często koniecznymi przesłankami o pejoratywnych 

konotacjach. Wówczas sytuacja ta może nieść ze sobą dalsze skutki, mogące wywołać 

nadszarpnięcie relacji pomiędzy danymi państwami. Taka sytuacja nie została jednak 

zaobserwowana w analizowanym, na potrzeby tej pracy, materiale. Wypowiedzi A. Dudy 

doskonale wpisują się w model żądań, opisywanych przez A. Wierzbicką, która pisze, iż: ten, 

kto żąda, nie traktuje adresata jak posłusznego automatu. Liczy się z możliwością odmowy. 

Zwraca się do adresata jak do kogoś, kto może zechcieć, a może nie zechcieć – to znaczy,  

jak do kogoś, kto ma własną wolę
243

. Badaczka, do opisu żądania, proponuje następującą 

formułę definiującą
244

: 

 Żądam żeby to zrobiono. = Zakładając, że mam prawo powiedzieć: to musi być 

zrobione, chcąc spowodować, żeby to zrobiono, mówię: chcę żeby to zrobiono. 

Najczęściej pojawiającymi się w analizowanych żądaniach czasownikami performatywnymi 

były: chcemy oraz musimy: 

 (73) Chcemy Unii elastycznej, solidarnej i konkurencyjnej gospodarczo, która sprzyja 

indywidualnemu rozwojowi krajów członkowskich. Chcemy Unii, która w równym stopniu 

respektuje wolę wszystkich swoich członków! 

 (74) Świat musi odpowiedzieć na zjawisko religijnego ludobójstwa! 

 (75) Ale powtarzam jeszcze raz: my musimy się starać Unię Europejską poprawiać, 

naprawiać, zgłaszać w tym zakresie nasze propozycje, bo Unia Europejska jest tego warta. 

 (76) Podziały między Północą i Południem, Wschodem i Zachodem, centrum i peryferiami 

muszą zostać zasypane! 

 (77) Musimy razem stanąć w obronie europejskich wartości – wolności i bezpieczeństwa 

naszych obywateli. 
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 (78) Alfie Evans must be saved! 

 (79) We must continue to fight that phenomenon. 

Radę również możemy zaliczyć do grupy aktów mowy o funkcji dyrektywnej. Można ją 

uznać za rodzaj wskazówki. Nie ma tu komponentu oddziaływania, jak w przypadku namowy 

czy zachęty
245

. Jak pisze D. Zdunkiewicz-Jedynak, wykonując ten akt komunikacyjny, 

mówiący sądzi, że A przyniesie korzyść słuchaczowi, lecz nie jest oczywiste, zarówno  

dla mówiącego, jak i dla S, że przy normalnym przebiegu zdarzeń S zrobi A
246

. Odbiorca 

może zachować się w dwojaki sposób: przyjąć radę nadawcy, ale też ją odrzucić, nie 

ponosząc przy tym żadnych sankcji
247

. A. Wierzbicka twierdzi, iż największym celem osoby 

udzielającej rad jest wyrażenie własnych twierdzeń i sądów, a jego wola, chęć oddziałania na 

odbiorcę, uwidacznia się wyłącznie w umożliwieniu mu podjęcia własnej decyzji
248

. Jako 

wariant eksplikacyjny rady podaje
249

:  

 Radzę ci iść. = Zakładając, że nie wiesz, co zrobić, chcąc spowodować żebyś wiedział, 

co zrobić, byłoby dla ciebie dobrze, wyobrażając sobie, że ja jestem tobą, mówię:  

chcę żebyś poszedł. 

W analizowanym materiale, przy wyodrębnieniu rad, pojawiają się sformułowania 

takie jak: powinniśmy, konieczne jest, ale także musi: 

 (80) Społeczność międzynarodowa powinna więc wypracować mechanizm efektywnej ochrony 

ofiar łamania praw człowieka i swobód obywatelskich oraz naruszania suwerennego prawa 

do decydowania o kierunkach polityki w państwie. 

 (81) Wzmocnieniu granic zewnętrznych Unii powinna towarzyszyć intensyfikacja współpracy 

z państwami zmagającymi się z konfliktami wewnętrznymi, niestabilnością polityczną  

i terroryzmem. 

 (82) Natomiast żeby zapobiec Brexitom w ramach cały czas jednej Unii, konieczna jest 

rewizja wewnętrznej polityki unijnej – mniej restrykcyjnego prawa, mniej zakazów w  Unii 

Europejskiej, mniej takich rozwiązań, których obywatele nie rozumieją. 

 (83) Powinniśmy również nieustająco przypominać o konieczności przestrzegania  

i wzmacniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. 
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 (84) Zobowiązania Unii Europejskiej z tego tytułu wobec państwa tureckiego powinny zostać 

zrealizowane i mam nadzieję, że tak się stanie. 

 (85) Żeby Unia mogła się rozwijać, żeby mogła przetrwać, żeby była tym, czego chyba 

wszyscy od niej oczekujemy – a więc żeby była także konkurencyjna gospodarczo, 

ekonomicznie wobec wielkich gospodarczych potęg światowych: Stanów Zjednoczonych, Chin, 

Rosji, czyli tych, którzy są najwięksi na światowym rynku ‒ musi mieć perspektywę 

poszerzania się, przyjmowania nowych członków, a tym samym powiększania swojego 

potencjału ludzkiego, demograficznego, a przede wszystkim także gospodarczego. 

 (86) Dlatego właśnie powinniśmy blisko współpracować, w ramach ONZ, tak aby nigdy  

do tego nie dopuścić. 

Ostatnim z wyróżnionych w tej pracy aktów dyrektywnych jest propozycja. Stanowi ona 

pewnego rodzaju zachętę do podjęcia przez odbiorcę określonych działań, które nie są mu  

w żaden sposób narzucane. Korzyść płynąca z wykonania danej czynności trafiłaby zarówno 

do podmiotu nadawczego, jak i adresata. Formułą definiującą propozycję jest eksplikacja
250

: 

 Myślę, że to będzie dobre, jeżeli spowodujemy, że x się wydarzy. 

 Wiem, że nie mogę spowodować, żeby to się wydarzyło, jeżeli inni ludzie nie zechcą, 

żeby to się wydarzyło. 

 Mówię: jeżeli ludzie chcą, żeby to się wydarzyło, ja chcę, żeby to się wydarzyło. 

 Mówię to, ponieważ chcę spowodować, aby inni ludzie pomyśleli o tym i powiedzieli, 

jeżeli chcą, żeby to się wydarzyło. 

 Sądzę, że powiedzą, jeżeli chcą, żeby to się wydarzyło. 

Jak było już wcześniej wspomniane, dyplomaci nie mogą nikomu narzucić swojego zdania. 

Własny tok rozumowania, pomysły na rozwiązanie pewnych problemów, przedstawiają  

w formie propozycji. Wyrażone zostają poprzez naprowadzenie odbiorcy na konkretne 

działania, delikatnie akcentując to sformułowaniami: możemy, polecam czy też zachęcam: 

 (87) Możemy jednak wspólnie zrewidować tę logikę, pogłębiając więzy między krajami 

regionu „Trójmorza” i rozwijając wspólnie potencjał osi Północ – Południe. 

 (88) (…) polecam Państwa uwadze lipcowy Szczyt Inicjatywy Trójmorza we Wrocławiu. 

 (89) Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z dorobkiem tych prac. 

 (90) Dlatego zachęcam Państwa do podejmowania działań służących zacieśnianiu powiązań 

między polskimi przedsiębiorcami a firmami i przedsiębiorcami z Państwa krajów. 
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Mocniejszą formą proponowania są wypowiedzi, w których zaakcentowane zostają wyrażenia 

typu: powinniśmy oraz chciałbym. Pierwszy typ odnosi się do ogółu danej społeczności czy to 

organizacji międzynarodowej, czy też ogólnie państw, jako wspólnoty narodów. Kolejny – 

uwypukla intencje własne nadawcy konkretnego komunikatu wobec określonych kwestii: 

 (91) Że my, jako kraje Unii Europejskiej i kraje – generalnie – Europy, powinniśmy 

świadczyć na rzecz tych krajów, dawać wsparcie w utrzymaniu obozów uchodźców po to,  

aby były tam zapewnione jak najbardziej godne warunki życia i żeby po prostu właśnie  

ze względu przede wszystkim na warunki życia ci ludzie nie próbowali migrować dalej. 

 (92) Chciałbym, żeby Państwo w tym zakresie także korzystali właśnie z pomocy naszego 

biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Singapurze. 

 (93) To są działania, które powinniśmy prowadzić jako działania prewencyjne, aby zatrzymać 

falę migracji, aby potem ci, którzy byli uchodźcami, uciekali przed wojną, mogli jak 

najszybciej wrócić do swoich domów, gdy działania wojenne ustaną. 

 (94) Powinniśmy przede wszystkim działać zapobiegawczo, strzegąc z jednej strony granicy 

Unii Europejskiej, ale z drugiej, niosąc pomoc uchodźcom ‒ potencjalnym migrantom tam, 

gdzie oni się znajdują, tzn. przede wszystkim blisko ich krajów, z których musieli uciekać 

przed wojną ‒ jednocześnie starając się przezwyciężyć kryzysy. 

3.4. Akty mowy o funkcji komisywnej  

 Celem wyrażeń komisywnych jest zobowiązanie nadawcy do podjęcia określonych 

działań. Przejawiają się one w aktach takich jak: obietnice, zapewnienia czy deklaracje.  

J. Searle wyróżnia kilka faktów warunkujących powstawanie obietnic
251

:  

 intencją mówiącego jest, aby jego wypowiedź zobowiązywała go do wykonania 

danego aktu; 

 intencją mówiącego jest wywołać u słuchacza wiedzę, iż wypowiedź stanowi z jego 

strony zobowiązanie do wykonania aktu. 

A. Wierzbicka, jako eksplikację prośby, proponuje następujący model
252

:  

 Obiecuję zrobić Z. = zakładając, że chcesz, abym zrobił Z, nie chcąc nie zrobić tego, 

co chcesz, żebym zrobił, chcąc spowodować, żebyś mógł myśleć, że jestem 

zobowiązany to zrobić, mówię: zrobię Z. 
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Tym, co może różnicować obietnicę od zobowiązania, są prezentowane przez każdą z tych 

form funkcje. Pierwsza z nich wyraża zobowiązanie wobec kogoś
253

, czyli, w przypadku 

prezydenta A. Dudy, w stosunku do określonej osoby czy też narodu, albo czegoś – 

międzynarodowych traktatów, prawa czy innych państw. Najczęściej padają odniesienia  

do czasu przyszłego, co obrazuje, wielokrotnie używany przez nadawcę, czasownik 

niedokonany: będzie. W analizowanym materiale pojawiają się również sformułowania 

poprzedzające główną treść o charakterze komisywnym, w których osoba mówiąca 

wypowiada się zwykle w pierwszej osobie liczby pojedynczej, mówiąc w tym wypadku  

w imieniu całego, reprezentowanego przez siebie kraju: chcę podkreślić, że; dołożę wszelkich 

starań; chcę też zapewnić. Jest to zabieg charakteryzujący dyplomację bezpośrednią, gdzie 

prezydent odnosi się do danej tematyki w obecności fizycznej swojego odbiorcy (relacje  

z serwisu YouTube). W korespondencji dyplomatycznej oraz postach udostępnianych  

na portalu Twitter, A. Duda, w zwrotach komisywnych, preferuje użycie liczby mnogiej  

(my – jako polski naród): zawsze będziemy pamiętali; zawsze możecie na nas liczyć: 

 (95) Chcę podkreślić, że mój kraj, który wspólnie z pozostałymi członkami Unii Europejskiej 

brał aktywny udział w negocjowaniu Agendy, będzie konsekwentnie realizował  

jej postanowienia w zgodzie ze swoimi priorytetami rozwojowymi.  

 (96) Polska zawsze będzie stać na gruncie prymatu prawa międzynarodowego. 

 (97) Chcę też zapewnić, że Polska zawsze będzie rzecznikiem stabilności, bezpieczeństwa  

i dobrobytu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

 (98) (…) teraz dołożę wszelkich starań, aby także poprawiła się współpraca gospodarcza, 

biznesowa. 

 (99) My, Polacy zawsze będziemy pamiętali zasługi Kanclerza Helmuta Kohla,  

który otworzył nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. 

 (100) Polska będzie niezmiennie wspierała wysiłki Ukrainy na rzecz umacniania 

niepodległości i suwerenności, a także służące modernizacji i demokratyzacji państwa. 

 (101) Składam wyrazy najgłębszego współczucia dla narodu francuskiego. Zawsze możecie 

liczyć na naszą solidarność i wsparcie. #Nice. 

Funkcja zobowiązania, zapewnienia jest także przyjęciem owej deklaracji wobec siebie 

samego. Nadawca informuje odbiorcę o podjęciu zamierzonych działań
254

. Jeśli chodzi  

o wypowiedzi prezydenta A. Dudy, stosuje on najczęściej formy typu: chcę zapewnić, 

zapewniam państwa, jesteśmy zobowiązani: 
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 (102) W tym kontekście chcę zapewnić o gotowości mojego kraju do włączenia  

się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

 (103) Żeście zawsze byli naszymi przyjaciółmi, dlatego Was nie opuścimy i możecie liczyć  

na Polskę, w najtrudniejszych chwilach. 

 (104) My oczywiście w miarę możliwości będziemy się starali tę sytuację w Polsce  

dla tych rodzin łagodzić. 

 (105) I zapewniam państwa, że użyję ich: „sin duda” (z pewnością). 

 (106) Chciałbym zapewnić Państwa o jednym: macie sojuszników i przyjaciół poza Afryką. 

Jednym z nich jest mój kraj – Rzeczypospolita Polska. 

 (107) Jako członkowie Rady Bezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani do traktowania  

tej kwestii z całą powagą, na jaką ona zasługuje. 

 (108) Chcę zapewnić Pana Prezydenta o gotowości wsparcia ze strony właściwych służb 

państwa polskiego. 

 (109) Zapewniam również o modlitwie za wszystkich zmarłych, rannych oraz ich rodziny. 

3.5. Akty mowy o funkcji deklaratywnej 

 Pomiędzy aktami o funkcji deklaratywnej, a komunikatami komisywnymi, istnieje 

bardzo płynna granica. Czasami bardzo trudno jest odróżnić zawiadomienie, ogłoszenie, 

deklaracje od zapewnienia czy zobowiązania. Dużą rolę w odpowiednim zaklasyfikowaniu 

danej wypowiedzi odgrywa sytuacja pragmatyczna, w jakiej znajdują się podmioty: nadawczy  

i odbiorczy. Pomocne może być także dołożenie do danego aktu wyrażenia z czasownikiem 

performatywnym, charakterystycznym dla deklaratywów, np. ogłaszam, że; zawiadamiam, że. 

Celem tych aktów mowy jest ustanowienie nowych stanów rzeczy. W analizowanym 

materiale, jeśli chodzi o akty deklaratywne, pojawia się, podobnie jak w omówionych 

powyżej komisywach, odniesienie do przyszłości. Prezydent A. Duda używa czasowników: 

będę, będziemy, chciałbym, chcę. Wypowiedzi o tej funkcji zostały wyróżnione wyłącznie  

z zarejestrowanych i udostępnionych w serwisie YouTube komunikatów. Głowa naszego 

państwa nie stosuje ich w korespondencji dyplomatycznej ani w swoich internetowych 

tweetach. A. Wierzbicka proponuje następujące modele eksplikacyjne dla zawiadomienia  

i ogłoszenia
255

: 

Zawiadomienie: 

 Sądzę, że nie wiesz X. 
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 Sądzę, że chciałbyś to wiedzieć. 

 Mówię: … 

 Mówię to, bo chcę żebyś to wiedział. 

Ogłoszenie: 

 Mówię: … 

 Mówię to, bo chcę żeby wszyscy to wiedzieli. 

 Sądzę, że jeżeli powiem to w ten sposób to wszyscy będą mogli to wiedzieć. 

Na przykładzie podanych wyżej formuł definicyjnych tych aktów mowy pojęcia ogłoszenia  

i zawiadomienia również się ze sobą przenikają, i trudno jest zaklasyfikować odpowiednie 

akty komunikacyjne A. Dudy do określonych grup, dlatego, w tej pracy, zostały one zaliczone 

do jednego zbioru aktów o funkcji deklaratywnej:  

 (110) Chcemy dalej zacieśniać współpracę z państwami tego regionu. 

 (111) Dlatego w najbliższych latach chcę odwiedzić zwłaszcza te kraje, w których Polska była 

zbyt mało aktywna w zakresie relacji gospodarczych. 

 (112) Dlatego też moja polityka wschodnia będzie przede wszystkim koncentrowała  

się na działaniach na rzecz stabilności i bezpieczeństwa w tym regionie, poprzez wzmocnioną 

współpracę z naszymi sąsiadami. 

 (113) Właśnie tym dwóm kierunkom chciałbym podporządkować moją politykę zagraniczną  

w 2017 roku. 

 (114) Będziemy też rozmawiali z naszymi współpracownikami. 

 (115) Dziś jeszcze razem z Panem Prezydentem otworzymy gospodarcze Polsko-Singapurskie 

Forum Biznesowe. 

 (116) Będziemy rozmawiali o rozwoju infrastruktury w naszej części Europy, w Europie 

Środkowej.  Ale będziemy rozmawiali też o rozwoju Unii Europejskiej, bo wszystkie kraje 

inicjatywy Trójmorza są zarazem krajami Unii Europejskiej. 

 (117) Jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa, Polska będzie zabiegać o to, aby wszelkie 

spory i konflikty rozwiązywane były zgodnie z podstawową zasadą pokojowego rozstrzygania. 

 (118) Będziemy wtedy rozmawiali przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwa,  

o problemach związanych z sytuacją na Ukrainie, ale także o wszystkich innych kwestiach, 

które dotyczą Sojuszu Północnoatlantyckiego ‒ to na pewno są ważne tematy i będą przez nas 

omawiane. 

 (119) (…) nie ukrywam – że w przyszłości możemy także myśleć o rozszerzeniu współpracy 

poza kraje dzisiejszej Unii Europejskiej, także o te kraje, które do Unii dzisiaj aspirują. 
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 (120) Jako Prezydent RP planuję odwiedzić w ciągu tego roku kilka ważnych polskich 

ośrodków za granicą, aby wspólnie z moimi rodakami świętować wolność  

i niepodległość. 

 (121) Będziemy kontynuować nasze misje wojskowe za granicą w ramach kontyngentów 

NATO i chcemy aktywnie powrócić do uczestnictwa w operacjach pokojowych ONZ. 

 (122) My w czasie naszej prezydencji, na pewno będziemy chcieli mówić o przestrzeganiu 

prawa międzynarodowego. 

3.6. Akty mowy o funkcji grzecznościowej 

 Jak pisze M. Marcjanik: pojęcie grzeczności językowej obejmuje te wszystkie 

zachowania językowe, które regulowane są jednocześnie za pomocą wchodzących w zakres 

kompetencji kulturowej norm językowych i norm obyczajowych
256

. Nadawca danego 

komunikatu, w aktach o funkcji grzecznościowej, stwarza charakterystyczny typ relacji  

ze swoim odbiorcą, w którym daje mu poczucie ważności i poszanowania.  

Akty grzecznościowe wchodzą w określony normatywnie system, dlatego też uchylenie  

się od jego zasad grozi narażeniem na doświadczenie różnorodnych sankcji ze strony 

społeczeństwa. Nie posiadają one konkretnej kodyfikacji, ale niezastosowanie się do 

grzecznościowych reguł może spowodować utratę twarzy
257

, co w świecie dyplomacji ponosi 

za sobą większe konsekwencje, m.in. pogorszenie wizerunku reprezentowanego przez daną 

osobę kraju czy nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych z określonym podmiotem 

prawa międzynarodowego. Jeśli chodzi o aspekt illokucyjny tych aktów mowy jest on 

równoważny z funkcją poszczególnych ich typów, które zostaną poniżej poddane szerszej 

analizie.  

Jako formułę definiującą akt powitania, M. Marcjanik proponuje
258

: 

 Mówię, że widzę cię. 

 Wyodrębniam cię z tła innych osób. 

 Mówię, że rozpoczynam z tobą kontakt. 

Do pozawerbalnych elementów, które zazwyczaj towarzyszą powitaniom dyplomatów, 

wchodzących w jakąś interakcję, zaliczamy: uśmiechy, skinienie głową, podanie dłoni,  

bądź jej ucałowanie (gdy odbiorcą tego komunikatu jest osoba płci żeńskiej). Te zasady, 

obejmujące oficjalne spotkania liderów polityki zagranicznej, wyznacza, zawsze czuwający 

                                                           
256

 Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, opus citatum, s. 5. 
257

 Ibidem. 
258

 Ibidem, s. 13. 



78 
 

nad procesami porozumiewania się w dyplomacji, protokół. Obejmowanie przyszłego 

interlokutora, machanie do niego ręką czy też inny, bardziej nieformalny uścisk dłoni, nie 

znajduje często swojego zastosowania w świecie dyplomacji, jednak zdarzają się  

od tych zasad wyjątki
259

, które nie pociągają za sobą żadnych dyplomatycznych 

konsekwencji.  

Prezydent A. Duda, w swoich powitaniach, najczęściej zawiera także wyrażenia ekspresywne, 

w których uwydatnia swoje emocje, wyraża stosunek emocjonalny do danego stanu rzeczy:  

to dla mnie niezwykły zaszczyt; z wielką radością; ogromnie się cieszę; jest mi niezmiernie 

miło. Prawie wszystkie przedstawione poniżej wypowiedzi dotyczą powitań ważnych gości  

w naszym kraju, tylko ostatnie z nich jest aktem powitania słuchaczy prezydenta, podczas 

przemówienia w siedzibie ONZ, w Nowym Jorku: 

 (123) Jest to dla mnie niezwykły zaszczyt i radość, że mogę przywitać Ojca Świętego  

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu wszystkich moich rodaków, w imieniu gości, 

naszej młodzieży, która przybyła tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym, że mogę przywitać  

na polskiej ziemi, że mogę przywitać w Krakowie, że mogę przywitać na tej wspaniałej, 

niebywałej uczcie duchowej w święcie wielkiej radości, jaką są Światowe Dni Młodzieży. 

 (124) Przede wszystkim z wielką radością chciałem powitać Panią Prezydent Kersti 

Kaljulaid, Panią Prezydent Estonii, w naszym kraju. 

 (125) Jeszcze raz witam bardzo serdecznie Pana Prezydenta i delegację, ogromnie się cieszę  

z tej wizyty. 

 (126) Panie Prezydencie, jeszcze raz witam z wielką radością w Warszawie i jako prezydent 

Rzeczypospolitej serdecznie dziękuję w imieniu całego polskiego społeczeństwa za przybycie 

do Polski. 

 (127) Nie ukrywam, że z wielką radością witam prezydenta Bułgarii, pana Rumena Radewa  

w Warszawie, w Polsce. Cieszę się ogromnie, bo to jest pierwsza taka oficjalna, państwowa 

wizyta Pana Prezydenta, choć nie pierwsza w ogóle. 

 (128) Przede wszystkim bardzo serdecznie chcę powitać po raz kolejny w Polsce, po raz 

kolejny w tym roku, prezydenta Gruzji, pana Giorgi Margwelaszwilego. 

 (129) Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na wspólnym noworocznym spotkaniu 

korpusu dyplomatycznego. 

 (130) Witam Państwa bardzo serdecznie w Nowym Jorku, w siedzibie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, w bardzo radosnym – przede wszystkim dla Polski, ale także i dla mnie 
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osobiście momencie, w którym oficjalnie otworzyliśmy polską obecność dwuletnią w RB ONZ, 

w ramach niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. 

Kolejnym przykładem aktów mowy, pełniących funkcję powitania, są tzw. zwroty 

grzecznościowe do odbiorców danego komunikatu. W porozumiewaniu dyplomatycznym 

najistotniejsze jest zastosowanie do zasad protokołu, dlatego też prezydent naszego kraju 

zawsze, na wstępie swoich wystąpień, zwraca się bezpośrednio do osób o najwyższych 

rangach. Uwidacznia się w tym miejscu również zasada precedencji, zgodnie z którą 

powitanie rozpoczyna się od apostrofy skierowanej do najważniejszej w danym miejscu 

jednostki. Protokół mówi, iż, jeśli wśród danego grona znajdzie się osoba duchowna, wita się 

ją na pierwszym miejscu. Sytuacja ta może ulec zmianie, kiedy wśród gości znajduje się 

monarcha, bądź dane spotkanie dotyczy jakieś zasłużonej grupy społecznej. Wówczas, jako 

pierwszych, nadawca wymienia właśnie jej członków. Powitania w protokole 

dyplomatycznym wiążą się również odpowiednim tytułowaniem konkretnych osób. Głowy 

państw mogą być określane różnorodnie. Jeśli państwo jest tzw. monarchią konstytucyjną, 

władcę, króla tytułuje się: Wasza Królewska Mość. Jeśli zwracamy się do papieża, mówimy: 

Wasza Świątobliwość lub Ojcze Święty. W republikach funkcję głowy państwa pełni 

prezydent. Tytułujemy go wówczas: Panie Prezydencie, bądź Ekscelencjo. Ten tytuł 

kurtuazyjny stosuje się ponadto, zwracając się do premierów, ministrów i ambasadorów 

obcych państw. Można także użyć go w odniesieniu do dostojników kościelnych (biskupów  

i arcybiskupów). Niezgodne z protokołem jest stosowanie tego tytułu w kontaktach  

z reprezentantami powyższych stanowisk we własnym państwie. Nie używa się również tego 

tytułu, gdy przedstawiciel hierarchii kościelnej nie nosi purpury. Mówimy wówczas: „Księże 

Biskupie”, „Księże Arcybiskupie”
260

. Ostatnią możliwą formą tytułowania kurtuazyjnego jest 

wyraz eminencja. Stosuje się go w zwrotach bezpośrednich do kardynałów
261

:  

 (131) Czcigodni Weterani, Panie i Panowie, Wielce Szanowny Panie Ministrze, Ekscelencje, 

Szanowni Goście! 

 (132) Szanowni Państwo. 

 (133) Dostojni Delegaci, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. 

 (134) Szanowny Panie Przewodniczący! Ekscelencje! Dostojni Delegaci! Szanowni Państwo! 

 (135) Wasze Wysokości, Szanowni Państwo. 

 (136) Wasze Królewskie Mości, Szanowni Państwo. 

 (137) Wasze Królewskie Mości, Eminencjo, Ekscelencje, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. 
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  (138) Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Wasze Ekscelencje, Panie Marszałku, Pani Premier, 

Panie Premierze, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo, Dostojni Goście. 

 (139) Szanowny Panie Sekretarzu Generalny, Ekscelencje, Dostojni Goście. 

 (140) Ekscelencje, Szanowni Panowie Prezydenci Państw Grupy Wyszehradzkiej, 

Ekscelencjo, Panie Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Szanowni Państwo! 

Innym typem bezpośrednich zwrotów do słuchaczy są te, znajdujące się nie na początku 

wypowiedzi, lecz w środku. Stanowią one swoisty przerywnik, pauzę w prowadzeniu toku 

myślowego wystąpienia. W tym celu, Prezydent A. Duda, używał takich oto sformułowań: 

 (141) Szanowni delegaci! 

 (142) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! 

 (143) Szanowni Koledzy. 

 (144) Wasza Świątobliwość! Umiłowany Ojcze Święty! 

 (145) Dostojni delegaci. 

 (146) Ekscelencje, Szanowni Państwo, 

 (147) Proszę Państwa. 

Ostatnią, bardzo ważną przy powitaniach i rozpoczynaniach swoich wystąpień publicznych, 

kwestią, jest nawiązanie niewerbalnego kontaktu wzrokowego ze swoimi słuchaczami. 

Zawsze jest to ważny element zachowania grzecznościowego, podświadomie przez odbiorcę 

oczekiwany. Odbiorca, który wie, że mówca będzie mówił do niego i dla niego, czuje się 

traktowany podmiotowo – jak partner werbalnej interakcji
262

.  

 Podziękowanie, jako jeden z nielicznych aktów o funkcji grzecznościowej, posiada 

reaktywny charakter. Stanowi on reakcję na wcześniejszy czynnik językowy  

bądź pozajęzykowy
263

. A. Wierzbicka prezentuje następującą eksplikację podziękowania
264

: 

 Wiem, że zrobiłeś dla mnie coś dobrego. 

 Mówię: czuję dla ciebie coś dobrego z tego powodu. 

 Mówię to bo chcę żeby ci było przyjemnie. 

Podobną formułę definicyjną proponuje D. Zdunkiewicz-Jedynak
265

: 

 Mówiący jest przekonany, że A przynosi mu korzyść. 
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 Mówiący czuje wdzięczność wobec S za to, że wykonał on A. 

Prezydent A. Duda wielokrotnie odwołuje się, w swoich wystąpieniach, do tego aktu mowy. 

Pierwszą grupę stanowią tzw. podziękowania właściwe, w których uobecnia się performatyw 

dziękuję oraz inne wyrażenia równorzędne mu znaczeniowo, które ukazują wdzięczność 

nadawcy za wykonanie danej czynności przez odbiorcę: chciałbym złożyć wyrazy szczerego 

uznania, chcę wyrazić najszczerszą wdzięczność: 

 (148) Ale przede wszystkim chciałem z tego miejsca podziękować weteranom – i tym polskim, 

moim rodakom, i tym brytyjskim – za tamtą walkę, za bohaterstwo, za to, że szli ramię  

w ramię, za to, że zwyciężyli. 

 (149) Przede wszystkim chciałbym złożyć wyrazy mego szczerego uznania panu Michealowi 

Fallonowi, Sekretarzowi Stanu ds. Obrony, za zorganizowanie tego szczególnego wydarzenia. 

W imieniu własnym oraz w imieniu narodu polskiego chciałbym także wyrazić wdzięczność 

narodowi brytyjskiemu za pamięć o heroicznych czynach polskich lotników w czasie bitwy  

o Anglię. Z wielkim szacunkiem przyjmujemy każdą oznakę tej pamięci. 

 (150) Przy tej okazji chciałbym wyrazić moją najszczerszą wdzięczność wobec wszystkich 

tych ludzi dobrego serca, wobec ludzi sumienia, którzy niosą pomoc innym, czasem ryzykując 

nawet własnym życiem.   

 (151) Chciałbym podziękować Panu, Panie Sekretarzu Generalny NATO, drogi Jensie,  

oraz całemu zespołowi NATO, za przywództwo i determinację podczas przygotowań  

do naszego spotkania. 

 (152) I dziękuję Ojcze Święty za to przybycie. 

 (153) Dziękuję Państwu za zaproszenie, gościnność i miłe przyjęcie w Addis Abebie. Cieszę 

się i jestem wdzięczny, że mogę – jako pierwszy urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej –przemówić na forum Unii Afrykańskiej, 

 (154) (…) and many thanks to @David_Cameron. 

W jednym z wystąpień prezydenta znalazło się również podziękowanie wyrażone nie wprost, 

bez użycia żadnego czasownika performatywnego oraz adekwatnego do niego wyrażenia. 

Zostało ono skierowane bezpośrednio do adresata, który w domyśle, dzięki swoim 

kompetencjom, na pewno zrozumiał nadawczą intencję tego komunikatu:  

 (155) Pani Minister, ukłony za 500 plus jeszcze raz. 
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Kolejnym grzecznościowym aktem mowy są gratulacje. A. Wierzbicka wyznacza dla nich 

następującą formułę definicyjną
266

: 

 Wiem że stało się coś co jest dla ciebie dobre. 

 Sądzę że stało się to bo ty coś zrobiłeś. 

 Sądzę że cieszysz się z tego powodu. 

 Mówię: i ja cieszę się z tego powodu. 

 Mówię to bo chcę żeby ci było przyjemnie. 

Gratulacje możemy zaliczyć do grupy aktów reaktywnych, realizowanych ze względu  

na zaistnienie w życiu prywatnym lub zawodowym partnera pozytywnego zdarzenia,  

do którego partner sam się przyczynił i które nadawca aktu gratulacji interpretuje jako  

dla partnera korzystne
267

. A. Duda używa tego aktu mowy zawsze w sposób bezpośredni, 

wyrażając go poprzez czasownik performatywny gratuluję. Owe komunikaty odnoszą się 

najczęściej do sukcesów innych liderów polityki zagranicznej na arenie międzynarodowej: 

 (156) Gratuluję Przewodniczącemu 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ, Panu Mogensowi 

Lykketoftowi, wyboru na tę zaszczytną funkcję. Zapewniam Pana, Panie Przewodniczący,  

o pełnym wsparciu Polski dla Pańskich działań. 

 (157) Ale przede wszystkim jeszcze raz ogromne gratulacje dla Pani Prezydent, 

podziękowania za obecność w Polsce i najserdeczniejsze życzenia udanej prezydentury. 

 (158) Gratuluję Panu Miroslavowi Lajčákowi, Przewodniczącemu 72. sesji Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ, wyboru na tę zaszczytną funkcję. 

 (159) Serdeczne gratulacje dla nowego Prezydenta RFN, Franka-Waltera Steinmeiera! 

 (160) Congratulations to @theresa_may, new British Prime Minister. 

 (161) My warmest congratulations to @realDonaldTrump. 

 (162) Congratulations to Antonio Gutenes, next Secretary-General of @UN. 

Życzenia są grzecznościowymi aktami mowy, do których realizacji potrzebna jest pewna 

wzniosła okoliczność, jaka determinuje nadawcę do ich złożenia. W dyplomacji,  

na przykładzie wypowiedzi A. Dudy, na te okazje składają się m.in. urodziny głowy innego 

państwa czy życzeniowa chęć prowadzenia owocnych rozmów na szczytach 

międzynarodowych: 
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 (163) Pragnę życzyć Państwu wielu sukcesów w pracy na rzecz rozwijania przyjaznych 

stosunków w Europie i na świecie, zaś Państwa krajom i narodom – pokoju i stabilnego 

rozwoju w 2016 roku i w najbliższych latach. 

 (164) Chciałbym życzyć nam wszystkim owocnego i znaczącego szczytu! 

 (165) Życzę Państwu wszelkiego powodzenia w rozmowach biznesowych, życzę Państwu 

udanych spotkań, i życzę Państwu, także i udanego w przyszłości i obecnie dla tych,  

którzy już je prowadzą, prowadzenia interesów w Senegalu, i z partnerami senegalskimi. 

 (166) Chcę życzyć Państwu, aby nowy rok 2017 był dla nas pomyślny i przyniósł sukcesy  

w budowie świata opartego na wspólnocie  oraz bezpieczeństwie. Obyśmy potrafili pokazać, 

że polityka międzynarodowa to nie realizacja ambicji przywódców, ale wychodzenie 

naprzeciw realnym potrzebom naszych obywateli. 

 (167) Chciałem Państwu życzyć tego, aby te dzisiaj nawiązane kontakty, czy dzisiaj 

podtrzymywane kontakty przerodziły się w kontrakty biznesowe, w konkretne przedsięwzięcia, 

które będziecie Państwo realizowali z pożytkiem dla swoich firm, dla naszych państw  

i dla naszych społeczeństw. 

 (168) Na koniec, korzystając z okazji, pragnę życzyć nam wszystkim sukcesów w rozwijaniu  

i umacnianiu relacji politycznych, gospodarczych i kulturalnych między naszymi państwami,  

a wszystkim krajom, które przed stu laty odzyskały lub uzyskały niepodległość z całego serca 

życzę powodzenia w umacnianiu wolności i państwowości. 

 (169) All the best wishes, Mr. President @realDonaldTrump! 

 (170) Najlepsze życzenia dla króla Szwecji Karola XVI Gustawa z okazji 70 urodzin!  

@AmbSzweWarszawa. 

W składaniu życzeń można dopatrywać się tzw. elementu o funkcji magicznej. Siła słów  

ma swoje znaczenie, dlatego też wypowiadając życzenia, skierowane do konkretnej osoby, 

mamy świadomość, że wszystko, co mówimy może się urzeczywistnić. Jako eksplikację 

życzeń, M. Marcjanik podaje
268

: 

 Mówię, że chce dla ciebie dobra (X). 

Akty mowy o funkcji grzecznościowej przejawiają się również w oficjalnej 

korespondencji dyplomatycznej Prezydenta A. Dudy. Co rozumiemy przez ową 

korespondencję sensu stricto? Zaliczamy do niej: różne formy not i pism wysyłanych przez 

obce przedstawicielstwa dyplomatyczne do MSZ i vice versa, a także sporządzane przeważnie 

przez Protokół Dyplomatyczny MSZ, głównie pisma o charakterze protokolarnym, wysyłane 
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przez głowę państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych (…)
269

. Jej podmiotami  

są wszelkie organy uprawnione do wysyłania podobnych not czy depesz, m.in. prezydenci, 

królowie, premierzy, ministrowie, ambasadorowie i inni funkcjonariusze służby 

dyplomatycznej danego państwa, natomiast przedmiot korespondencji stanowią różnorodne 

sprawy, dotyczące ogólnoświatowej polityki międzynarodowej. Większość not i depesz, 

których nadawcą jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzej Duda, udostępniona jest, 

w odpowiedniej zakładce, na stronie internetowej www.prezydent.pl. Przy tworzeniu depesz  

i not o charakterze dyplomatycznym należy, po pierwsze, uwzględniać w nich zasady 

zamieszczenia na wstępie odpowiedniej inwokacji, odezwy lub intytulacji. Są to rodzaje 

pewnego pozdrowienia, zamieszczanego na samym początku, z załączeniem określonego 

tytułu danego adresata. Można je stosować na trzy różne sposoby
270

:  

 en vedette – inwokacja pisana jest w osobnej linii nad tekstem, 

 en ligne – odezwa zamieszczana jest w pierwszej linii ciągłego tekstu, 

 la ligne – umieszcza się ją po kilku pierwszych słowach danego tekstu. 

Przy korespondencji pomiędzy głowami państw najczęściej stosuje się formę en ligne,  

co będzie widać w zamieszczonych poniżej przykładach. Bardzo ważna rolę odgrywa także 

podpis, który poprzedza formuła grzecznościowa, charakterystyczna dla wszelkich form 

korespondencyjnych. Na ogół składa się go z prawej strony pod całością tekstu.  

Aktami mowy o funkcji grzecznościowej, zawartymi w notach i depeszach prezydenta  

są gratulacje i życzenia, które łatwo przyporządkować do określonej grupy poprzez stosowane  

w nich czasowniki performatywne: gratuluję i życzę: 

 (171) Szanowna Pani Prezydent, z okazji jubileuszu 100-lecia Niepodległości Republiki 

Estońskiej, w imieniu własnym oraz wszystkich Polaków, pragnę złożyć Pani Prezydent  

i wszystkim obywatelom Estonii najserdeczniejsze gratulacje. Raz jeszcze chciałbym 

przekazać najlepsze życzenia z okazji wyjątkowej, 100. rocznicy Niepodległości Republiki 

Estońskiej.  

Z wyrazami najwyższego poważania 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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 (172) Szanowny Panie Prezydencie, z okazji 100-lecia niepodległości Republiki Finlandii,  

w imieniu własnym oraz Narodu Polskiego, składam na ręce Pana Prezydenta  

oraz wszystkich obywateli Republiki Finlandii najserdeczniejsze gratulacje. 

Z wyrazami szacunku 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 (173) Szanowny Panie Prezydencie, z okazji święta państwowego Stanów Zjednoczonych 

Ameryki – Dnia Niepodległości – w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, składam  

na Pańskie ręce najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. (…)  

Z wyrazami najwyższego szacunku i sympatii 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 (174) Szanowny Panie Prezydencie, z nieskrywaną radością przyjąłem wiadomość o Pana 

ponownym wyborze na urząd prezydenta Węgier. Proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje 

i życzenia pomyślności w sprawowaniu tak zaszczytnej oraz ważnej funkcji. (…)  

Z wyrazami poważania 

Andrzej Duda 

 

 (175) Szanowny Panie Przewodniczący, gratuluję uzyskania poparcia większości krajów Unii 

Europejskiej na rzecz przedłużenia Pana kadencji na stanowisku przewodniczącego Rady 

Europejskiej. (…)  

Z poważaniem 

Andrzej Duda 

 (176) Wasza Królewska Mość, z okazji Szafirowego Jubileuszu 65-lecia panowania 

chciałbym przekazać w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym serdeczne gratulacje  

i najlepsze życzenia. (…)  

Z wyrazami najwyższego szacunku 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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Ostatnią formą aktu mowy o funkcji grzecznościowej, wyrażaną w oficjalnej 

korespondencji dyplomatycznej i postach udostępnianych przez Prezydenta A. Dudę na 

Twitterze, są kondolencje. Składa się je z powodu zgonu głowy państwa, premiera, szefa 

misji, członków personelu dyplomatycznego oraz klęsk żywiołowych, które dotknęły kraj,  

i dużych katastrof pociągających za sobą poważne straty
271

. W ostatnich latach, dotyczą one 

najczęściej sytuacji związanych z atakami terrorystycznymi. A. Wierzbicka przedstawia taki 

oto model definicyjny kondolencji
272

:  

 Wiem że stało się coś co jest dla ciebie złe. 

 Sądzę że czujesz smutek z tego powodu. 

 Mówię: i ja czuję smutek z tego powodu. 

 Mówię to bo chcę żebyś się czuł mniej smutny. 

Noty kondolencyjne nie zawierają w sobie formuły grzecznościowej: mam zaszczyt. Zastępują 

ją, zamieszczane na początku, sformułowania typu: z głębokim smutkiem; pragnę przekazać; 

łącząc się bólu, przesyłam wyrazy: 

 (177) Szanowny Panie Prezydencie, z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomości  

o wielu ofiarach sztormu na Filipinach oraz osobach, które zginęły w pożarze w centrum 

handlowym w mieście Davao. W imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, przekazuję 

wszystkim poszkodowanym oraz rodzinom ofiar wyrazy najgłębszego współczucia. 

 

Z wyrazami głębokiego poważania 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 (178) Szanowny Panie Prezydencie, jestem wstrząśnięty wiadomościami dochodzącymi  

z Egiptu. Pragnę przekazać w imieniu własnym i wszystkich moich Rodaków wyrazy żalu  

i głębokiego współczucia z powodu niegodziwego i podstępnego zamachu dokonanego  

w meczecie w Bir al-Abd, w którym straciło życie tylu niewinnych ludzi zgromadzonych  

na modlitwie (…). 

Z wyrazami najwyższego szacunku 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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 (179) Szanowny Panie Prezydencie, poruszony dramatycznymi wydarzeniami w Teksasie,  

w wyniku których zginęły dziesiątki osób, w tym kobiety i dzieci, składam na Pana ręce 

wyrazy głębokiego współczucia (…).  

Z wyrazami głębokiego poważania 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 (180) Wasza Królewska Mość, wstrząśnięty bestialskimi aktami terroru, które w tak 

dramatyczny sposób dotknęły Barcelonę, Cambrils i Alcanar, przekazuję na ręce Waszej 

Królewskiej Mości, w imieniu własnym i całego Narodu Polskiego, wyrazy najgłębszego 

współczucia dla bliskich ofiar tej ogromnej tragedii (…).  

Łącząc się w bólu, przesyłam wyrazy najwyższego szacunku 

Andrzej Duda 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 (181) My heartfelt condolences to the families of the victims of the terror attack in London. 

RiP. 

 (182) Składam wyrazy najgłębszego współczucia dla narodu francuskiego.  

Toast jest również formą grzecznościowego aktu mowy. Będzie to ostatni typ 

komunikatów z tą funkcją, które zostały wyodrębnione z wystąpień Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. Są one wznoszone podczas śniadań i uroczystych 

obiadów, w których biorą udział przedstawiciele obcego państwa
273

. Na początku toastu, 

nadawca wita swoich dostojnych gości, stosując się do wszelkich zasad protokołu,  

m.in. precedencji oraz odpowiedniego tytułowania. Toasty dyplomatyczne różnią się  

od zwykłych tym, iż nie stosuje się w nich formy: na zdrowie. Funkcję performatywu stanowi 

wyrażenie wznoszę toast. Nadawca, po kolei, wymienia kwestie, za które dany toast jest 

podejmowany. Swoje krótkie wystąpienie, podmiot nadawczy, najczęściej kończy krótkim 

podziękowaniem. A. Wierzbicka proponuje taki model eksplikacyjny dla toastu
274

: 

 Mówię: chcę żeby stało się coś dobrego dla X. 

 Wyobrażam sobie że jeżeli powiemy to pijąc ten alkohol to się to stanie. 

 Mówię to bo chcę powiedzieć że czujemy dobre uczucia dla X: 
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 (183) Wasze Królewskie Mości, Szanowni Państwo, wznoszę toast: za zdrowie  

i pomyślność Jego Królewskiej Mości Króla Belgów Filipa, jego Małżonki,  

Jej Królewskiej Mości Królowej Belgów Matyldy. Wznoszę toast: za Panów Premierów, 

wznoszę toast za naszych belgijskich przyjaciół, za nasze wzajemne relacje polsko-belgijskie, 

za naszą współpracę w Unii Europejskiej i za bezpieczeństwo naszych państw i naszych 

narodów w przyszłości. Dziękuję. 

 (184) Szanowni Państwo, wznoszę toast za zdrowie Pani Prezydent Republiki Chorwacji  

Pani Kolindy Grabar-Kitarović, jej Małżonka Jakova Kitarovicia, wszystkich naszych 

wspaniałych gości z Chorwacji, wszystkich przyjaciół Chorwacji, którzy przybyli na to 

dzisiejsze spotkanie. Wznoszę toast za dobrą współpracę naszych społeczeństw,  

za bezpieczeństwo naszych krajów i narodów i za pomyślną przyszłość. Dziękuję. 

 

 



Zakończenie 

 Dyplomacją nazywamy wszelkie metody, sposoby i środki służące do osiągania 

wyznaczonych celów w prowadzeniu polityki zagranicznej danego państwa.  Bardzo istotne 

są także umiejętności, czyli sztuka prowadzenia dyplomatycznych negocjacji i aktów 

porozumiewawczych. W procesach komunikacyjnych o charakterze dyplomatycznym liczą 

się przede wszystkim kompetencje nadawcy oraz odbiorcy, na które wpływają różnorodne 

konteksty, m.in. kulturowy czy miejsca. Dyplomaci stanowią reprezentację swojego kraju 

poza jego granicami, dlatego też, obserwowana i oceniana na całym świecie, ich wzajemna 

komunikacja oraz prezencja i wszystkie inne działania, wpływają w znacznym stopniu  

na wizerunek całego państwa. Liderzy polityk zagranicznych podmiotów prawa 

międzynarodowego, w swoich wypowiedziach, posługują się zazwyczaj stylem rozwiniętym, 

wyrażanym bezpośrednio lub nie wprost. Ekspresywizmy o zabarwieniu negatywnym nie są 

przez nich często używane. Zdarza się to wyłącznie w aktach komunikacyjnych o funkcji 

protestu bądź sprzeciwu wobec danego stanu rzeczy. Najważniejsi przedstawiciele służby 

zagranicznej państw spotykają się ze sobą w zaplanowanych dużo wcześniej okolicznościach, 

w formie bezpośredniej – rozmowy „twarzą w twarz”, konferencje prasowe (oficjalne wizyty 

międzypaństwowe oraz tzw. „szczyty”) bądź pośredniej, używając do komunikacji nowych 

technologii, m.in. internetowych portali społecznościowych (Twitter) czy stron www.  

Wspomniane media stanowią współcześnie nieodzowny element, który pomaga  

w prowadzeniu procesów dyplomatycznych. Należy jednak pamiętać o tym, że niepoprawne 

zastosowanie tegoż narzędzia może spowodować nieodwracalne zmiany w wizerunku, 

reprezentowanego przez dyplomatów, kraju.  

 Państwo, na arenie międzynarodowej, najbardziej utożsamiane jest ze swoim 

przywódcą. W niniejszej pracy skupiono się na analizie aktów mowy pochodzących  

z wypowiedzi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy - głównego ambasadora 

RP za granicą. Wpływ na badanie sposobu dyplomatycznej komunikacji, na wyżej podanym 

przykładzie, miały pewne elementy socjolingwistyczne, tj. wykształcenie danej osoby,  

jej kompetencje, znajomość zasad wynikających z kurtuazji czy polityczna pozycja.  

Z tekstów mówionych i pisanych wyodrębniono sześć grup aktów mowy: o funkcji 

stwierdzającej, dyrektywnej, komisywnej, deklaratywnej oraz grzecznościowej. Pierwszy 

zbiór stanowił największy procent ogółu zebranych przykładów. Nadawca, wysyłając dany 

przekaz o podobnej funkcji, orzekał, stwierdzał, wyrażał pewność wobec danego stanu 

rzeczy. Zdarzały się również sytuacje, kiedy komunikat stwierdzający zawierał w sobie 
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elementy pochodzące z innego typu aktów mowy: dyrektywów, komisywów czy także tych  

o funkcji postulatywnej. A. Duda bardzo często odwoływał się do cytatów powszechnie 

znanych osób ze świata polityki, literatury czy historii. Wykazywał się przy tym odpowiednią 

kompetencją dostosowywania odpowiedniego cytatu do poruszanej przez siebie tematyki. 

Niekiedy wypowiadał dany komunikat z pełną powagą, a czasem stosował tzw. ukrytą ironię, 

by wpłynąć w jakiś sposób na swojego odbiorcę i zasygnalizować nie wprost swoją opinię. 

Pytania retoryczne, skłaniające audytorium do refleksji oraz te o funkcji dynamizującej,  

na które nadawca sam udzielał sobie odpowiedzi, także stanowiły znaczną część wystąpień 

prezydenta. Dość rzadko odwoływał się on do aktów, tj. sprzeciw bądź protest. Stosował je 

wyłącznie w kwestiach dotyczących ogólnych problemów współczesnej polityki 

międzynarodowej, nigdy w odniesieniu do działań konkretnego państwa. Niektórzy 

dyplomaci, przez wzgląd na umiejętność posługiwania się innym językiem niż narodowy, 

mogą komunikować się także w języku obcym. A. Duda należy do tego grona i często buduje 

swoje komunikaty w języku angielskim. Są to zwykle posty udostępniane w serwisie Twitter 

oraz publiczne wystąpienia na międzynarodowych szczytach, m.in. ONZ w Nowym Jorku. 

Kolejna grupą analizowanych aktów mowy były te o funkcji dyrektywnej. Zaliczono do nich: 

żądanie, prośbę, radę i propozycję. Najbardziej stanowczą formą nakłaniania odbiorcy  

do danego działania, zaobserwowaną na badanym materiale, był pierwszy z wymienionych 

wyżej komunikatów. Jest to związane z faktem bezwzględnej równości, zrzeszonych w danej 

organizacji, podmiotów prawa międzynarodowego. Dlatego też prezydent jednego z nich nie 

może narzucać innym woli własnej. Jedynymi możliwymi aktami nalegania używanymi  

w procesach dyplomatycznych, mogą być trzy kolejne rodzaje komunikatów. Kolejną grupę 

stanowią akty mowy o funkcji komisywnej, w których to nadawca jest zobowiązany  

do określonych działań. Wyrażają się poprzez: obietnice, zobowiązania czy deklaracje.  

Nigdy nie zaobserwowano wypowiedzi w formie zakazu czy też nakazu, co ściśle wiąże się  

z powyższym stwierdzeniem równorzędności. Komisywy, w wypowiedziach A. Dudy, 

przenikają się z aktami mowy o funkcji deklaratywnej, które ustanawiają nowy stan rzeczy. 

Ta płynna granica pomiędzy nimi zależy od interpretacji odbiorczej oraz kontekstu 

wynikającego z sytuacji pragmatycznej. Jest ich zdecydowanie najmniej ze wszystkich 

badanych aktów mowy. Ostatnią, a zarazem drugą najliczniejszą grupę, stanowią komunikaty 

grzecznościowe. Łączą się one ściśle z regułami, jakie stawia przed dyplomatami protokół. 

Należą do nich: powitania, podziękowania, gratulacje, życzenia, kondolencje czy toasty. 

Każda wypowiedź Prezydenta A. Dudy zawiera w sobie element kurtuazyjny. To nieodłączna 
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część porozumiewania dyplomatycznego, w której należy zawsze pamiętać o zasadach 

precedencji, wzajemności czy odpowiedniego tytułowania.  

 Na podstawie analizowanych treści oraz refleksji nad dostępnym stanem badań, 

można jednoznacznie stwierdzić, że komunikacja dyplomatyczna należy do dziedzin,  

w których zarówno nadawca, jak i odbiorca, muszą posiadać odpowiednie kompetencje  

do poprawnego wysyłania i odczytywania danego przekazu, intencji. Istotną rolę  

w nowoczesnej dyplomacji odgrywają również tzw. nowe technologie, za pomocą których 

komunikat jest w stanie dotrzeć do każdego, zainteresowanego tematem, użytkownika 

internetu. Stały się one współcześnie integralną częścią procesu polityki zagranicznej  

i dyplomacji (…). Na pewno nie są substytutem interakcji interpersonalnych,  

ale instrumentem, który ma je ułatwić. Wyzwaniem dla współczesnej dyplomacji jest 

znalezienie równowagi pomiędzy technologią a czynnikiem ludzkim
275
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84. Spotkanie prezydentów Polski i Turcji z mediami październik 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=ULZTuHPuygE.  

85. Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Gruzji z przedstawicielami mediów 

listopad 2017, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=VETDdzcEUBo.  

86. Wystąpienie Prezydenta RP podczas Debaty Wysokiego Szczebla Rady 

Bezpieczeństwa ONZ styczeń 2018, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=1VfPBKSRZ3U.  

87. Wystąpienie Prezydenta RP na Forum Państw Trójmorza sierpień 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=w1DbpY1gnrs.  

88. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum GLOBSEC 2017 maj, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=WB4vgoKJyts.  

89. Wystąpienie Prezydenta RP w Bibliotece Narodowej Parlamentu Gruzji, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,225,wystapienie-prezydenta-rp-w-bibliotece-narodowej-parlamentu-

gruzji.html.  

90. Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2018, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,348,wystapienie-prezydenta-rp-na-spotkaniu-noworocznym-z-

korpusem-dyplomatycznym.html. 

91. Wypowiedź Prezydenta RP podczas konferencji prasowej z Prezydentem 

Szwajcarii, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,107,wypowiedz-prezydenta-rp-podczas-konferencji-prasowej-z-

prezydentem-szwajcarii-.html.  

92. Prezydent Andrzej Duda na Polsko-Singapurskim Forum Biznesowym maj 2017, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=mTF6BSiFIU8.  

93. Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos z przedstawicielami mediów 

wrzesień 2017, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=anrMXFeN8YI.  

https://www.youtube.com/watch?v=1VfPBKSRZ3U
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94. Wizyta prezydenta Bułgarii w Polsce październik 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=Koq_DP1GsfE.  

95. Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym styczeń 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BzYUfzhrYRo. 

96. Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym styczeń 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BzYUfzhrYRo. 

97. Spotkanie z uczestnikami Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw 

Europy Środkowej i Wschodniej maj 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BXadlGgpGhg.  

98. Konferencja prasowa prezydentów Polski i Chorwacji w Zagrzebiu czerwiec 

2017, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=L9RiSSgVV9g.  

99. Depesza kondolencyjna w związku ze śmiercią b. kanclerza Helmuta Kohla, 

[dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,418,depesza-kondolencyjna-w-zwiazku-ze-smiercia-helmuta-kohla.html.  

100. Życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,13,zyczenia-z-

okazjdnia-niepodleglosci-ukrainy.html.  

101. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 15 lipca 2016r. 

102. Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych wrzesień 2015 Pokój i prawo – dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy 

w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii 

świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 70. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego NZ, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BuGEcJJSHIY. 

103. Prezydent RP na uroczystościach upamiętniających Rewolucję Węgierską, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=m7uxbljsc48.  

104. Wypowiedź Prezydenta RP podczas konferencji prasowej z Prezydentem 

Szwajcarii, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,107,wypowiedz-prezydenta-rp-podczas-konferencji-prasowej-z-

prezydentem-szwajcarii-.html. 

105. Wizyta Pary Prezydenckiej w Meksyku kwiecień 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=ot_IO93-Atc. 
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106. Wystąpienie Prezydenta RP na forum Unii Afrykańskiej maj 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=V8pxIsihjpc.  

107. Wystąpienie Prezydenta RP podczas Debaty Wysokiego Szczebla Rady 

Bezpieczeństwa ONZ styczeń 2018, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=1VfPBKSRZ3U.  

108. List kondolencyjny Prezydenta RP w związku z atakiem terrorystycznym  

w Berlinie, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,311,list-kondolencyjny-prezydenta-rp-w-zwiazku-z-atakiem-terrorystycznym-

w-berlinie.html.  

109. Depesza kondolencyjna Prezydenta RP do Prezydenta Turcji, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,301,depesza-

kondolencyjna-prezydenta-rp-do-prezydenta-turcji.html.  

110. Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym styczeń 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BzYUfzhrYRo. 

111. Wystąpienie Prezydenta RP na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=JVOvAeoHhK4&t=164s.  

112. Wystąpienie Prezydenta RP na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=JVOvAeoHhK4&t=164s.  

113. Wystąpienie Prezydenta RP na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=JVOvAeoHhK4&t=164s.  

114. Konferencja prasowa prezydentów Polski i Niemiec maj 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=m7uxbljsc48.  

115. Prezydent Singapuru w Polsce maj 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj_EyrEWkWM.  

116. Wystąpienia Prezydentów Polski i USA podczas konferencji prasowej lipiec 2017, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=WRjVozGGfzw.  

117. Wystąpienie Prezydenta RP w debacie generalnej 72. sesji ZO NZ wrzesień 2017, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=c4rzHw6sP0M.  

118. Wizyta prezydenta Bułgarii w Polsce październik 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=Koq_DP1GsfE.  

https://www.youtube.com/watch?v=1VfPBKSRZ3U
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119. Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Gruzji z przedstawicielami mediów 

listopad 2017, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=VETDdzcEUBo.  

120. Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2018, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,348,wystapienie-prezydenta-rp-na-spotkaniu-noworocznym-z-

korpusem-dyplomatycznym.html. 

121. Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2018, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,348,wystapienie-prezydenta-rp-na-spotkaniu-noworocznym-z-

korpusem-dyplomatycznym.html. 

122. Wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Nowym Jorku dla przedstawicieli 

mediów styczeń 2018, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=J5OKdPZzoXM.  

123. Wystąpienia papieża Franciszka i prezydenta Andrzeja Dudy na Wawelu 

sierpień 2016, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=kBUdxqsFpk0. 

124. Wizyta Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid w Polsce listopad 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=ywdqI5uk3RE.  

125. Prezydent Singapuru w Polsce maj 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj_EyrEWkWM.  

126. Wystąpienia Prezydentów Polski i USA podczas konferencji prasowej lipiec 2017, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=WRjVozGGfzw.  

127. Wizyta prezydenta Bułgarii w Polsce październik 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=Koq_DP1GsfE.  

128. Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Gruzji z przedstawicielami mediów 

listopad 2017, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=VETDdzcEUBo.  

129. Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2018, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,348,wystapienie-prezydenta-rp-na-spotkaniu-noworocznym-z-

korpusem-dyplomatycznym.html. 

130. Wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Nowym Jorku dla przedstawicieli 

mediów styczeń 2018, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=J5OKdPZzoXM. 
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131. Wystąpienie prezydenta w Lancaster House, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,9,wystapienie-prezydenta-w-lancaster-house.html.  

132. Wystąpienie prezydenta w ramach Szczytu dot. agendy rozwojowej po 2015, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=9aq6SZbeUN0.  

133. Wystąpienie prezydenta w ramach Szczytu dot. agendy rozwojowej po 2015, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=9aq6SZbeUN0.  

134. Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych wrzesień 2015 Pokój i prawo – dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy 

w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii 

świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 70. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego NZ, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BuGEcJJSHIY. 

135. Belgijska Para Królewska z wizytą w Polsce październik 2015, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=TlMDRoskE9s.  

136. Belgijska Para Królewska z wizytą w Polsce październik 2015, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=TlMDRoskE9s.  

137. Belgijska Para Królewska z wizytą w Polsce październik 2015, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=TlMDRoskE9s.  

138. Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym styczeń 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BzYUfzhrYRo. 

139. Prezydent RP na pierwszej Sesji Rady Północnoatlantyckiej, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,57,sojusz-

musi-potwierdzic-zasade-niepodzielnosci-swojego-bezpieczenstwa.html. 

140. Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na zakończenie spotkania  

w Rzeszowie spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=37ezKC8x2D4.  

141. Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych wrzesień 2015 Pokój i prawo – dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy 

w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii 

świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 70. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego NZ, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BuGEcJJSHIY. 
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142. Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych wrzesień 2015 Pokój i prawo – dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy 

w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii 

świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 70. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego NZ, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BuGEcJJSHIY. 

143. Prezydent RP na pierwszej Sesji Rady Północnoatlantyckiej, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,57,sojusz-

musi-potwierdzic-zasade-niepodzielnosci-swojego-bezpieczenstwa.html. 

144. Wystąpienia papieża Franciszka i prezydenta Andrzeja Dudy na Wawelu 

sierpień 2016, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=kBUdxqsFpk0.  

145. Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas 71. sesji ZO ONZ wrzesień 

2016, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=LA964hLkBF0.  

146. Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas 71. sesji ZO ONZ wrzesień 

2016, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=LA964hLkBF0.  

147. Spotkanie z dziennikarzami prezydentów Polski i Chorwacji lipiec 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=hV20JO8f_PQ.  

148. Wystąpienie prezydenta w Lancaster House, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,9,wystapienie-prezydenta-w-lancaster-house.html.  

149. Wystąpienie prezydenta w Lancaster House, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,9,wystapienie-prezydenta-w-lancaster-house.html.  

150. Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych wrzesień 2015 Pokój i prawo – dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy 

w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii 

świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 70. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego NZ, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BuGEcJJSHIY.   

151. Prezydent RP na pierwszej Sesji Rady Północnoatlantyckiej, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,57,sojusz-

musi-potwierdzic-zasade-niepodzielnosci-swojego-bezpieczenstwa.html. 

152. Wystąpienia papieża Franciszka i prezydenta Andrzeja Dudy na Wawelu 

sierpień 2016, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=kBUdxqsFpk0.  

https://www.youtube.com/watch?v=kBUdxqsFpk0
https://www.youtube.com/watch?v=kBUdxqsFpk0
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153. Wystąpienie Prezydenta RP na forum Unii Afrykańskiej maj 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=V8pxIsihjpc. 

154. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 13 lipca 2016r. 

155. Prezydent Andrzej Duda na XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy wrzesień 

2017, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=c7lkyIFronI.  

156. Wystąpienie Prezydenta RP na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów 

Zjednoczonych wrzesień 2015 Pokój i prawo – dwa słowa klucze, dzięki którym jesteśmy 

w stanie zrozumieć i docenić rolę Narodów Zjednoczonych w ostatnich 70 latach historii 

świata - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty generalnej 70. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego NZ, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BuGEcJJSHIY.    

157. Wizyta Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid w Polsce listopad 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=ywdqI5uk3RE.  

158. Wystąpienie Prezydenta RP w debacie generalnej 72. sesji ZO NZ wrzesień 2017, 

[dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=c4rzHw6sP0M.  

159. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 12 lutego 2017r. 

160. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 13 lipca 2016r. 

161. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 9 listopada 2016r. 

162. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 13 października 2016r. 

163. Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym styczeń 2016, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=BzYUfzhrYRo. 

164. Prezydent RP na pierwszej Sesji Rady Północnoatlantyckiej, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,57,sojusz-

musi-potwierdzic-zasade-niepodzielnosci-swojego-bezpieczenstwa.html. 

165. Prezydent na otwarciu Polsko Senegalskiego Forum Gospodarczego październik 

2016, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=b6x5kzkjHq8.  

166. Wystąpienie Prezydenta RP na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=JVOvAeoHhK4&t=164s. 
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167. Polsko-Bułgarskie Forum Gospodarcze październik 2017, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=dUkNstLV3ac.  

168. Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu noworocznym z Korpusem 

Dyplomatycznym styczeń 2018, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/wystapienia/art,348,wystapienie-prezydenta-rp-na-spotkaniu-noworocznym-z-

korpusem-dyplomatycznym.html. 

169. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 20 stycznia 2017r. 

170. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 30 kwietnia 2016r. 

171. Depesza gratulacyjna z okazji jubileuszu 100-lecia Niepodległości Republiki 

Estońskiej, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,607,depesza-gratulacyjna-z-okazji-jubileuszu-100-lecia-niepodleglosci-

republiki-estonskiej-plesteng.html.  

172. Gratulacje z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości przez Finlandię, 

[dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,571,gratulacje-z-okazji-setnej-rocznicy-uzyskania-niepodleglosci-przez-

finlandie.html.  

173. List gratulacyjny Prezydenta RP do Prezydenta USA z okazji Dnia 

Niepodległości, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,426,list-gratulacyjny-prezydenta-rp-do-prezydenta-usa-z-okazji-dnia-

niepodleglosci.html.  

174. List gratulacyjny Prezydenta RP do Prezydenta Węgier, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,348,list-

gratulacyjny-prezydenta-rp-do-prezydenta-wegier.html.  

175. Depesza Prezydenta RP do Przewodniczącego Rady Europejskiej, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,345,depesza-

prezydenta-do-przewodniczacego-rady-europejskiej.html.  

176. List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Jej 

Królewskiej Mości Elżbiety II Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Północnej z okazji Szafirowego Jubileuszu 65-lecia panowania, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,329,list-

gratulacyjny-do-jej-krolewskiej-mosci-elzbiety-ii.html.  

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,607,depesza-gratulacyjna-z-okazji-jubileuszu-100-lecia-niepodleglosci-republiki-estonskiej-plesteng.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,607,depesza-gratulacyjna-z-okazji-jubileuszu-100-lecia-niepodleglosci-republiki-estonskiej-plesteng.html
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,607,depesza-gratulacyjna-z-okazji-jubileuszu-100-lecia-niepodleglosci-republiki-estonskiej-plesteng.html
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177. Depesza kondolencyjna do Prezydenta Filipin, [dostęp:] 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,583,depesza-

kondolencyjna-do-prezydenta-filipin.html.  

178. Depesza kondolencyjna do Prezydenta Egiptu w związku z zamachem w meczecie 

w Bir al-Abd, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,559,depesza-kondolencyjna-do-prezydenta-egiptu-w-zwiazku-z-zamachem-w-

meczecie-w-bir-al-abd-.html.  

179. Depesza kondolencyjna do Prezydenta USA w związku z wydarzeniami w 

Teksasie, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,543,depesza-kondolencyjna-do-prezydenta-usa-w-zwiazku-z-wydarzeniami-w-

teksasie.html.  

180. Depesza kondolencyjna do Króla Hiszpanii Filipa VI w związku z atakami 

terrorystycznymi, [dostęp:] http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-

rp/inne/art,457,depesza-kondolencyjna-do-krola-hiszpanii-filipa-vi-w-zwiazku-z-atakami-

terrorystycznymi-.html.  

181. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 22 marca 2017r.  

182. Oficjalny profil Andrzeja Dudy w serwisie Twitter, [dostęp:] 

https://twitter.com/AndrzejDuda, wpis z dnia 15 lipca 2016r. 

183. Belgijska Para Królewska z wizytą w Polsce październik 2015, [dostęp:] 

https://www.youtube.com/watch?v=TlMDRoskE9s.  

184. Obiad oficjalny na cześć Prezydent Republiki Chorwacji i Małżonka styczeń 

2016, [dostęp:] https://www.youtube.com/watch?v=i1idX0dw74k.  
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