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1.  WSTĘP

Wartościowanie towarzyszy człowiekowi przez całe życie: od urodzenia do śmierci. 
Przejawia się w każdym jego działaniu, a szczególnie w działaniu językowym (może 
poza czystym aktem lokucyjnym, który w rzeczywistości zachodzi bardzo rzadko). 
Każda decyzja człowieka dotycząca nazwania przedmiotu czy zjawiska jest decyzją 
przypisania określonej wartości. Wybierając nazwy, człowiek zachowuje się jak biblij
ny Adam, który w scenie opisanej w Księdze Rodzaju nadaje nazwy stworzeniom bo
żym i przez ten fakt wyraża swój do nich stosunek, biorąc je w posiadanie. Tak więc 
nazywanie wyraża stosunek nazywającego do otaczającego go świata; wyraża jego 
postawę, czyli integruje wartościowanie w akt nazywania. Aspekt aksjologiczny jest 
ściśle złączony z działaniem językowym. 

Wartościowanie ujawnia się na każdym poziomie działalności językowej, stąd wy
nika podział językowych środków wartościujących zaproponowany przez J. Puzyninę 
(1992) na systemowe i niesystemowe (przejawiające się w tekście). Prace J. Puzyniny 
stanowią najważniejsze źródło wiedzy i wkład osobisty wjęzykoznawczo-filozo- 
ficzny opis aksjologicznego aspektu języka. 

Należy z całą mocą podkreślić związek zachodzący między wartościowaniem 
i podmiotowością. Teoria wypowiadania (énonciation) powinna być w badaniu środ
ków wartościujących dziedziną uprzywilejowaną. 

Oczywisty jest związek wartościowania z komunikacją językową; strukturalnie 
z jednostkami ponadzdaniowymi, a więc z tekstem. Wcześniejsze badania nad tekstem 
szły dwutorowo: z jednej strony rozwijała się teoria wypowiedzi jako odpowiedź na 
kryzys językoznawstwa strukturalnego oraz w wyniku zainteresowania komunikacją 
w ogóle. Z drugiej strony rozwijała się teoria gramatyki tekstu, spadkobierczyni gra
matyki generatywno-transformacyjnej z charakterystycznym aparatem pojęciowym: 
kompetencji tekstowej (nawiązującej do idealnego nadawcy w GGT), głębokiej 
i powierzchniowej struktury tekstu. 

Jednakże wielu problemów, w tym wartościowania, nie da się rozstrzygnąć na 
płaszczyźnie gramatyki tekstu. Badania lingwistyczne lat 70. -80. zakwestionowały 
wcześniejsze próby tłumaczenia zjawisk tekstowych poprzez zastosowanie reguł gra
matycznych zdania do struktur większych. Zakwestionowały możliwość ustalenia zbio
ru abstrakcyjnych reguł potrzebnych do określenia, a tym bardziej interpretowania,  
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tekstu. Sam tekst, jego organizacja, użyte środki językowe - są wynikiem pewnej reży
serii ze strony nadawcy. Prawdziwe intencje komunikowane mogą być wyrażane expli- 
cite, ale nie muszą. Mieszczą się wszakże w szeroko pojętym czynniku ideologicznym. 

Dopiero teoria dyskursu wydaje się panaceum na rozmaite problemy wyłaniające 
się przy interpretacji. 

Dyskurs rozumiany jako przejaw określonego typu wypowiedzi, tworzonej 
w warunkach o względnie stałych parametrach, pozwala na uchwycenie różnic między 
nadawcą komunikującym a podmiotem organizującym wypowiedź językową. Pozwala 
też na odświeżenie spojrzenia na wiele problemów przejawiających się w tekście, 
w tym na wartościowanie. 

Analiza dyskursu jest nowym rozdziałem w badaniach językoznawczych; rozsze
rzając obiekt swych badań na warunki, w jakich powstają teksty, wykracza poza czyste 
językoznawstwo i staje się dziedziną interdyscyplinarną łączącą problematykę lingwi
styczną z socjologią, psychologią, pragmatyką, logiką, filozofią, retoryką itp. 

Teoria dyskursu, jako dziedzina młoda, szeroko zakrojona, jest na dzień dzisiejszy 
bardziej propozycją niż teorią zamkniętą. W ostatnich latach śledzimy jej szybką ewo
lucję. W najszerszym ujęciu dyskurs jest traktowany jako uniwersalna forma interakcji 
międzyludzkiej. 

Refleksja nad dyskursem rozwija się dwutorowo, niezależnie od siebie, w Europie 
i USA. Różnice metodologiczne mają swoje uwarunkowanie historyczne. W USA 
dominują badania etnolingwistyczne, socjologiczne i kulturowe, a dotyczą głównie 
języka mówionego. W takim kontekście pracowali lingwiści nad rekonstrukcją języ
ków Indian, a współcześnie interesują się analizą konwersacji, dialogu, interakcji spo
łecznie zakotwiczonej. Począwszy od lat 70., refleksja nad dyskursem inspirowana jest 
także przez teorię gramatyki tekstu. Uznanie ciągłości między zdaniem a tekstem ozna
cza przeniesienie na tekst zasad analizy Chomsky’ego. 

W Europie analiza podąża innym torem: szerokie jest zainteresowanie bogatą lite
raturą pisaną, co wpływa także na rozwój odmiennych metodologii badawczych. 

Próba wyjścia poza strukturę zdania daje początek zainteresowaniu tekstem. Lin
gwistyka tekstu, termin ten wprowadza Weinrich (1967: Textlinguistik), bada właśnie 
związki ponadzdaniowe, a cechą nadrzędną tekstowości jest spójność. Gramatyka tek
stu zakorzenia się w psychologizującym modelu interpretacyjnym T. A. van Dijka: 
interpretacja tekstu powinna opierać się na pewnych regularnościach tekstowych, po
nieważ podmioty wpisane w tekst są w stanie budować i interpretować nowe treści 
według kryterium spójności. 

Taka myśl przyświeca pracom nad dyskursem obszaru anglo- i niemiecko
języcznego. DeBeaugrande i Dressier (1990) zbliżają pojęcie dyskursu do pojęcia 
tekstu. Ten ostatni jest o tyle wystąpieniem komunikacyjnym, o ile spełnia jednocze
śnie siedem warunków: spójności powierzchniowej, koherencji pojęciowej, intencjo
nalności i akceptabilności jako nastawienia nadawcy i odbiorcy do tekstu, informa- 
tywności, sytuacyjności, czyli adekwatności sytuacyjnej (relewancji), oraz interteksto- 
wości rozumianej jako zbiór tekstów już wypowiedzianych. Zaznacza się też ujęcie 
pragmatyczne wykorzystujące teorię aktów językowych. Pod wpływem teorii Grice’a,  
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spójność uważana jest za szczególną form؟ relewancji, czego dowodzą pośrednie akty 
językowe. 

Odmienne stanowisko wylania się z badan prowadzonych od lat 80. we Francji 
i Szwajcarii, które przeciwstawiają lingwistykę tekstu lingwistyce dyskursu; terminy: 
zdanie, tekst, dyskurs - są niezależne i należą do różnych dziedzin zainteresowań 
językoznawców. 

Od 1995 roku wyraźny rozdział pojęć tekstu i dyskursu zostaje usankcjonowany 
Instrukcją Ministerstwa Edukacji, wydaną we Francji w 1997 roku dla kolegiów 
i liceów. Wedle tejże Instrukcji, gramatyka tekstu bada spójność anaforyczny 
i tematyczną oraz mechanizmy lyczliwości. Gramatyka dyskursu dotyczy zaś analizy 
kontekstu, form dyskursywnych, śladów wypowiadania (op. cit. Karabetian, 1999: 7). 
Tekst jest rozumiany (za Bronckartem, 1996) jako konkretny obiekt językowy, ślad 
realizacji dyskursywnej, który może uruchomić różne formy dyskursywne. Dyskurs zaś 
jest utożsamiany z wypowiedzią wpleciony w sieć relacji pozajęzykowych: spolecz- 
nych i ideologicznycli. Zgodnie z Instrukcją, jest użyciem języka w określonym 
działaniu ustnym bydz pisemnym (ibid., s. 7-8). 

Nieco inaczej rozłożone sy akcenty w szkole szwajcarskiej (patrz: J. -M. Adam, 
1992); dyskurs jako przedmiot konkretny, produkt konkretnej sytuacji, bliski jest wy- 
powiedzi, obiektowi materialnemu, empirycznemu. Tekst zaś jest przedmiotem abs- 
trakcyjnym, funkcjonującym w ramach określonej teorii wyjaśniającej mechanizm jego 
struktury. 

W tej konwencji mieści się też rozgraniczenie proponowane przez T. Dobrzyńską 
(1993, cyt. przez Duszak, 1998: 14): tekst stanowi abstrakcyjną strukturę komunikatu 
językowego, który urzeczywistnia wypowiedz, będąca przekazem sfownym, konkret- 
nym, „dokonanym przez określony osobę w danym akcie komunikacji i posiadającym 
wszelkie znamiona indywidualnego użycia elementów językowych”. 

Duszak twierdzi (s. 17 nn. ), że o ile wcześniej pojawiły się dwa kierunki: analizy 
tekstu i analizy dyskursu, jako dwa różne sposoby analizy wypowiedzi - pisanej 
i ustnej - dodatkowo pokrywające się w początkowej fazie ze zróżnicowaniem geo- 
graficznym (Europa/USA), to w latach 70., a już zupełnie w latacli 80., stapiajy się one 
wjedny teorię. Powodem miałoby być zainteresowanie wypowiedzią ustny w teksto- 
wości, a wypowiedzią pisany - w dyskursywności. Choć z drugiej strony, Duszak zga- 
dza się, że pojęcie dyskursu pozwala przekroczyć granice tekstu (s. 20), gdyż prócz 
samej werbalizacji (tekst) obejmuje też czynniki pozajęzykowe (s. 19). 

Wynika to zapewne z zainteresowania autorki analizy tekstu i dyskursu prezento- 
wany przez szkoly anglo- i niemieckojęzyczne. 

Tymczasem, w interesującej nas francuskiej szkole analizy dyskursu (dalej: AD) 
rozgraniczenie jest wyraźne i istotne. Dyskurs jest zakotwiczeniem wypowiedzi 
w konkretnej sytuacji wypowiedzeniowej, zaś pojęcie tekstu kładzie nacisk na to 
wszystko, co tworzy jedność z wielorodności zdaniowej (por. Maingueneau, 1996). 

Francuska koncepcja dyskursywności leży też w kręgu zainteresowań 
U. Dymbskiej-Prokop, która rozpatruje dyskurs w płaszczyźnie komunikacji; tekst 
przynależy do porzydku gramatycznego, zaś dyskurs - do odmiennego, jego najmniej- 
szyjednostky jest akt (U. Dymbska-Prokop, I993a). 
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Jeżeli zatem za tekst uznać wypowiedz, produkt aktu wypowiadania, to dyskursem 
jest rozpatrywanie jej z punktu widzenia takich mechanizmów, które pozwolą widzieć 
w danej wypowiedzi określony typ czynników subiektywnych i obiektywnych (para- 
dygmaty podmiotowe, filtry, rytual spoCzno-językowy... )١ określony typ funkcjono- 
wania języka. 

١ ٧عةملخ ,swo١e لتيب  Initiations aux méthodes de l'analyse du discours 
D. Maingueneau podkreśla, że należy szukać mechanizmów ponadzdaniowych, takich 
jak np. narracja, argumentacja, dialogowosć, organizujących tekst w całość, oraz spe- 
cyficznych konstrukcji na niższym poziomie strukturalizacji, które pozwoliłyby wy- 
chwycić pewne regularności. Poświęcą rozdziały ogólnej problematyce leksykalnej, 
składniowej, wypowiedzeniowej, makrostTukturalnej, jako potencjalnie przydatnym do 
analizy dyskursu. Właściwie każde zjawisko językowe i parajęzykowe może być na 
tym etapie uznane a priori jako ważne dla badania fimkcjonowania dyskursu. Ponie- 
waż dyskurs to miejsce uruchamiania, reżyserowania znaczenia, także wartościowania, 
może on również używać w tym celu rożnych kodów semiologicznych. Trudno jednak, 
z przyczyn obiektywnych, dać wyczerpujący opis w tych wszystkich, cytowanych 
wyżej, dziedzinach. Należy dokonać wyboru. Za najbardziej interesujący w AD uwa- 
żam sposób wyrażania wartościowania oraz jego związek z podmiotowością, a także 
z budowanymi przez podmioty strategiami dyskursywnymi, prowadzącymi całość 
dyskursu do celu, czyli do skuteczności. Funkcją dyskursu jest bowiem takie wykorzy- 
stanie języka, by uczestnicy komunikacji osiągnęli zamierzony cel. 

Można postawić z całą pewnością hipotezę, że każdy dyskurs jest wartościujący, 
i odwrotnie, wartościowanie wyraża się zwykle w dyskursie, z punktu widzenia pod- 
miotowości mamy całe spektrum dyskursów, od bardzo subiektywnych po obiektywne, 
choć pełny obiektywizm nie może istnieć (można tylko do niego dążyć), gdyż już sam 
wybór, świadomie dokonany przez podmiot komunikujący, wybor środków języko- 
wych - a przede wszystkim wybór informacji i jej hierarchizowanie -jest wartościu- 
jący. 

Celem niniejszej pracy jest zatem pokazanie wzajemnej zależności między dyskur- 
sywnością a wartościowaniem, na przykładzie dyskursu ekologicznego, manifestujące- 
go się gownie w tekstach popularnonaukowych, a więc o, wydawałoby się, znacznej 
obiektywności. Po drugie - pokazanie, że w dyskursie wszystkie środki funkcjonują 
pragmatycznie, dyskursywnie (zatem podzial środków językowych wartościujących na 
systemowe i tekstowe nie jest relewantny). Po trzecie wreszcie, niejako na marginesie 
dyskutowanej problematyki, w wyniku analizy rożnych form dyskursu ekologicznego, 
jawi się jako niezbędna próba identyfikacji tego ostatniego i określenia jego miejsca 
na tle zjawiska dyskursywności. 



2.  DYSKURSYWNOŚĆ - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

2. 1.  Dyskurs - próba definicji i typologii

Jak wspomniałam we wstępie, poprzez analiz? dyskursywności uczeni szukają od- 
powiedzi na pytanie, w jaki sposób tekst funkcjonuje w komunikacji i na czym polega 
skuteczność jego oddziaływania. Wcześniejsze metody językoznawcze nie braty tego 
pod uwag؟. Strukturalizm zredukował podmiotowość do funkcji gramatycznej. Analiza 
filologiczna zas mieściła się w koncepcjach psychologizujących. 

Dopiero rozwoj komunikacji oraz językoznawstwa pragmatycznego otworzył drogę 
dla badania społecznie motywowanego użycia języka. Wielką zasługą Benveniste’a 
było wprowadzenie do teorii językoznawczej pojęcia subiektywności: tym samym dana 
zostala nadawcy możliwość bycia podmiotem swojej wypowiedzi. Element subiektyw- 
ności stal się czynnikiem organizującym wypowiedz językową i dal pierwszeństwo 
wypowiadaniu w stosunku do wypowiedzi (por. Charaudeau, 1988: 70). 

Badania nad dyskursem zrodziły się nie tylko jako odpowiedz na kryzys języko- 
znawstwa strukturalnego, ale owniez generatywnego oraz na kryzys w tradycyjnej 
semantyce. Dyskurs otwiera nowe możliwości w badaniu znaczeń dzięki stworzeniu 
semantyki wypowiedzi. 

Teoria dyskursu włącza podmiotowość, ale odrzuca psychologizm, gdyż podmioty 
nie są zewnętrzne wobec aktów językowych (z własną osobowością, bagażem do- 
świadczeń społecznych, histotycznych itd. ), lecz istnieją wewnątrz nich. A więc ina- 
czej niż w analizie filologicznej, w dyskursie podmiot nie tylko nie tworzy sensu, nie 
jest jego źródłem, ale sam tworzy się w trakcie wypowiedzi, w warunkach jakie narzu- 
ca określony typ i rodzaj dyskursu. „Twórcę widać tylko w tym, co stworzy؛, nigdy 
poza tym” (Bachtin... 1983: 232). Analogicznie tworzy się odbiorca. Culioli używa tu 
wręcz terminu: co-enonciateur, czyli „wspólwypowiadający” (por. Maingueneau, 
1991: 107). Zauważmy, ze już dla Bachtina rola „innych”, dla których przeznaczona 
jest nasza wypowiedz, ma ogromne znaczenie. Wynika to z dialogowej natury każdej 
wypowiedzi, w której krzyżują się oceny, opinie, teorie, tendencje, światopoglądy itd... 
na dany temat, zarówno te wcześniejsze, jak i te potencjalne, późniejsze, dla których 
aktualna wypowiedz stanowi wyzwanie. Uczestnicy aktu językowego są wg Bachtina 
aktywni. Nazywa on ich aktywnymi uczestnikami porozumienia językowego: „Mówią 
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cy od samego początku oczekuje na ich odpowiedź, aktywne współodpowiadające 
rozumienie” (127). 

Dyskurs nie może być utożsamiany z parole Saussure’a, jak niektórzy proponowali; 
m. in. właśnie dlatego, że dyskurs pozbawia podmiot centralnej roli i integruje go 
w funkcjonowanie wypowiedzi, funkcjonowanie zależne od warunków tworzenia (por. 
Maingueneau, 1976: 6). 

Czym jest dyskurs‘? 
Tzw. „francuska szkoła analizy dyskursu” przeciwstawia dyskurs wypowiedzi 

{énoncé). Wypowiedź to ciąg zdań wytworzonych między dwiema przerwami komuni
kacyjnymi (dwiema pustkami semantycznymi). Dyskurs zaś, to wypowiedź rozważana 
z punktu widzenia mechanizmów dyskursywnych. 

Już L. Guespin w 1976 roku pisał, że badanie tekstu pod kątem jego strukturalizacji 
w języku czyni z niego wypowiedź; zaś badanie językoznawcze warunków, w jakich 
wypowiedź się formuje - określa jej dyskursywność. Z tego właśnie względu dyskurs, 
jako konkretny obiekt empiryczny (w odróżnieniu od abstrakcyjnego, pozbawionego 
kontekstualizacji tekstu), wykracza poza ramy czystej analizy językowej i prowadzi do 
spotkania językoznawstwa z innymi dyscyplinami humanistycznymi w obszarze, jaki 
zakreśla próba jego analizy. 

Sam termin „warunki tworzenia” nie jest jednoznacznie definiowany (dla przykła
du: Maingueneau i Guespin mówią o conditions de production, zaś Charaudeau - 
o circonstances de discours) i wprowadza do teorii AD więcej zamieszania niż ładu. 
Potocznie rozumie się przez to określenie ogólny kontekst społeczny, stanowiący oto
czenie i zarazem odniesienie dla tekstu, określoną koniunkturę rozmaitych czynników, 
często od siebie niezależnych, w jakich powstaje korpus dyskursywny. Jednakże po
toczne rozumienie „warunków tworzenia” jest dla analizy dyskursu zupełnie nieprzy
datne. Trzeba inaczej spojrzeć na relację między dyskursem a jego kontekstem, który, 
podobnie jak podmiot, jest w dyskurs wpisany. Dlatego bliższy sugerowanej interpre
tacji wydaje mi się termin circonstances de discours. W każdym razie nie należy pod
chodzić do tego terminu realistycznie i utożsamiać go z kontekstem - terminem funk
cjonującym w językoznawstwie znacznie wcześniej. Prócz instytucjonalnego charakte
ru, istotne jest tu pojęcie filtrów, o czym będzie mowa dalej, a które oznaczają system 
wyobrażeń. Obecnie określanie warunków tworzenia dyskursu pojawia się 
u teoretyków francuskiej szkoły AD coraz rzadziej; z jednej strony, filtry bliższe są 
czynnikowi ideologicznemu, z drugiej zaś, usilne odwoływanie się do warunków mi
nimalizuje interakcyjny wymiar dyskursu i czynny charakter jego stawania się (por. 
Maingueneau, 1996). 

Dyskurs jest obecnie definiowany jako sposób pojmowania, rozumienia języka, nie 
będący strukturą arbitralną, lecz działaniem ze strony podmiotów wpisanych 
w określony kontekst dyskursywny. Jest użyciem języka w konkretnej sytuacji prak
tycznej, aktem rzeczywistym będącym w relacji do innych aktów (językowych i nie), 
do których przynależy. Przedmiotem AD nie jest ani organizacja tekstu sama w sobie, 
ani sytuacja komunikacyjna dla siebie, lecz wzajemne przenikanie się (interakcja) spo
sobu wypowiadania i określonego miejsca społecznego (por. Maingueneau, 1995: 7, 
1996; P. Achard, 1995: 82). 
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Zatem wypowiadanie określonej formy dyskursu presuponuje określoną spolecz- 
ność i jej podmiotowość, z tym jednak zastrzeżeniem, że społeczność (podobnie jak 
kontekst) nie stoi na zewnątrz aktywności dyskursywnej, ale ją przenika; przenika ją 
w tzw. „miejscacli dyskursywnych” (o których będzie mowa dalej), w tym sensie 
przypisujemy dyskursowi charakter instytucjonalny. Instytucja, obiekt socjologii, jest 
strukturą synchronicznie stałą, strukturą ujmującą typy działań, którym przypisane są 
miejsca (places) (por. p. Achard, 1995: 83-84). Podmioty mogą „wejść” w te miejsca 
jedynie w trakcie budowania znaczenia, przy czym interwencja języka nie jest samoo- 
graniczająca. Dyskurs nie jest bowiem tylko językowym wyrazem działania; jest 
wspo działaniem aspektów językowego i praktycznego. 

Dyskurs to instytucja, ponieważ wyznacza ramy, w których muszą się mieścić: 
praktyka wypowiedzeniowa, status podmiotów (nadającego i odbierającego), ramy 
przestrzenno-czasowe, zakres treści możliwej i koniecznej, okoliczności przystające 
do określonego stanowiska, sposób przekazu (por. Maingueneau, 1991: 18, 1996). Im 
bardziej dyskurs jest zinstytucjonalizowany, tym konkretniej sprecyzowane, sformali- 
zowane są te ograniczenia, tym silniejsza jest jego rytualizacja. Dyskurs ma swoje 
granice; jak pisze Maingueneau (1991: 21): ociera się o inenonęable, czyli 
0 „niewypowiadalne”, podobnie jak granice czystego językoznawstwa wyznacza 
agramatyczność. 

Społeczność presuponowana przez dyskurs jest jego integralną częścią, na co zwra- 
cają uwagę wszyscy przedstawiciele francuskiej szkoły AD. Traci swój wymiar histo- 
ryczny bądź indywidualny, jaki posiadała w analizie filologicznej. Staje się natomiast 
wymiennym elementem paradygmatu podmiotowego w danej pozycji. Jej zinstytucjo- 
nalizowany charakter stanowi ojej przewidywalności. Analiza dyskursu polega m. in. 
na szukaniu śladów językowych w wypowiedziach, które pozwalają określić miejsca 
podmiotów współtworzących wypowiedz językową

By moc analizować dyskurs, należy ustalić pewne regularności przewidywalne dla 
zbiora tekstów; należy ustalić korpus tekstów, opierając się na takich kryteriach, które 
uczynią ten korpus homogenicznym. Brak ostatecznej typologii w tej dziedzinie po- 
zwala z jednej strony na nadużycia klasyfikacyjne, z drugiej strony wskazuje rowno- 
cześnie na złożoność problematyki. Choć nie ulega wątpliwości, że członkowie okre- 
ślonej wspólnoty posiadają kompetencję odróżniania rożnych typów dyskursu. Potrafią 
odróżnić np. dyskurs dziennikarski od administracyjnego, szkolnego itp. Nie ulega też 
wątpliwości, że każdy przekaz musi się mieścić w ramach pewnej konwencji. Przekaz 
ignorujący ją bylby może oryginalny, ale bylby też absolutnie niezdolny do pełnienia 
jakiejkolwiek funkcji komunikacyjnej. Nadawca komunikatu musi się więc kierować 
regułą komunikatywności i skuteczności. Nie musi się ich jednak sztywno trzymać. 
Jak pisze Bauer (1996: 109), kult fonny jest dla dziennikarskiej skuteczności nawet 
szkodliwy; nadawca powinien prowadzić swoistą „grę” ze schematem. Jednakże domi- 
nanta gatunkowa musi pozostać wyraźna dla odbiorcy. 

Wstępnego podziału dokona! D. Maingueneau (1987: 11), wyodrębniając typologie 
formalne (np. dyskurs narracyjny, dydaktyczny) i typologie fimkcjonalne (np. dyskurs 
prawniczy, religijny). Typologie formalne mialyby zapewne brać pod uwagę - na to 
wskazują przykłady oraz ich wspólny denominator - dominujące strategie oraz ich 
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językową reżyserię. Można by tu więc dodać także dyskurs reklamujący, moralizator
ski, demagogiczny... U podstaw typologii funkcjonalnej leżałby charakter instytucjo
nalny dyskursu, a więc kryterium stanowiłby rytuał społeczno-językowy, będący pod
stawą zawierania określonego kontraktu między partnerami dyskursu. Do tak rozumia
nej typologii można by zatem dołączyć dyskurs związków zawodowych, wiecu poli
tycznego, feministyczny... 

We wstępie do studium tekstów propagandowych, J. Bralczyk (1987) zastanawia 
się nad hierarchizacją opisu tekstów: mógłby się on rozpoczynać od charakterystyki 
wewnątrzjęzykowej bądź zewnątrzjęzykowej (pragmatycznej). Miałby to być zatem 
właściwy dla klasycznego strukturalizmu prymat formy nad funkcją, czy też należało
by odwrócić proporcje. Przyznaję dominującą rolę funkcji, której podporządkowuje 
wybór form: „O ile tedy możliwe jest przejście od pragmatycznie uwarunkowanej hi
potezy do poparcia jej ściśle językowymi zjawiskami, możemy próbować zinwentary
zować kategorie służące nam do postawienia hipotezy o odrębności danego typu tek
stu” (s. 12). 

Maingueneau słusznie zauważa, że przywołane przez niego typy krzyżują się, 
a elementem jednoczącym je jest czas, przestrzeń, w jakich funkcjonują, oraz warunki, 
w jakich powstają (1987: 11). 

Wydaje się, że cytowane typy nie są rozłączne, ponieważ nie wynikają 
z odmiennych metodologii badawczych, lecz z samego faktu pojmowania dyskursu 
jako obiektu realizującego się w podwójnym obiegu: sytuacyjnym (Faire) i reżyserii 
językowej (Dire), które określają, kolejno, kontrakt oparty na konwencjach społecz
nych i wynikające z niego, jak również z performatywności, strategie dyskursywne. 
W tym miejscu spotykają się koncepcje dwóch, odmiennych metodologicznie, przed
stawicieli współczesnej francuskiej szkoły AD: D. Maingueneau i P. Charaudeau. 

Jeśli weźmie się pod uwagę trafne ujęcie dyskursu jako obiektu realizującego się 
w podwójnym obiegu, nie zdziwią nowsze propozycje typologizacji cytowane przez 
Maingueneau (1996) za Petitjeanem (1989), dzielące dyskursy na wypowiedzeniowe, 
komunikacyjne i sytuacyjne. Typy te oparte są, odpowiednio, na relacji wypowiedzi 
do sytuacji wypowiedzeniowej Benveniste’a, na funkcjach jakobsonowskich oraz na 
dystrybucji w określonych strefach życia społecznego, takich jak np. szkoła, rodzina, 
media... Maingueneau podkreśla jednak w dalszym ciągu trudność typologizacji dys
kursu, za to dużą rolę w jego rozpoznaniu przypisuje kompetencji użytkowników języ
ka w określonych sytuacjach, która pozwala im bezbłędnie rozpoznać typ aktywności 
językowej i adekwatnie na niego reagować. 

Z powyższych typologii najwłaściwsza wydaje się ta trzecia, czyli sytuacyjna. 
Uważam, że dwie poprzednie (wypowiedzeniowa i komunikacyjna) się w niej miesz
czą. Pierwsza wnosi problem subiektywności i heterogeniczności, druga - problem 
podmiotowości i współpodmiotowości (nadawca i odbiorca) oraz ich relacje do 
przedmiotu wypowiedzi, a także wybór środków reżyserii tekstu: tu można się zgodzić, 
że dominacja określonej funkcji Jakobsona jest zależna od rodzaju dyskursu. 

W obliczu bezspornego faktu heterogeniczności dyskursu, należy wydobyć ele
menty funkcjonalnie dominujące (por. też L. Guespin, 1976). 
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Wszystko zależy od hierarchii reguł leżących u podstaw „definicji” dyskursu: czy 
nadrzędna będzie podmiotowość, czy treść, czy kontekst... Najbliższa mi z cytowanych 
typologii, sytuacyjna, oparta jest na rytuale społeczno-językowym i wynikających 
z niego strategiach dyskursywnych. Włącza w dyskursywność dziedzinę działania 
społecznego, w której dyskurs się realizuje. Typologia sytuacyjna dystrybuuje dyskurs 
pomiędzy różne obszary działalności społecznej oraz przypisuje określone gatunki 
miejscom (np. gatunki dziennikarskie, polityczne... ) (por. Maingueneau, 1996). 

Kontrakt leżący u podstaw każdej udanej komunikacji jest też bazą, na której pró
buje budować typologię dyskursów P. Charaudeau (1995). Kontrakt stanowi struktura- 
lizację psychospołecznych warunków tworzenia się dyskursu. Opis typu dyskursu 
miałby się więc dokonać na podstawie analizy korpusu tekstów wydzielonych na bazie 
wspólnego kontraktu. Analiza pozwalałaby zgromadzić teksty wokół empirycznie wy
łonionej danej (Charaudeau cytuje przykładowo dla reklamy: produkt, markę, slogan, 
agencję... ). Z drugiej strony należałoby gromadzić zbiory tekstów nie zawierających 
ww. parametrów, ale dzielących inne cechy z tekstami reklamującymi. Taka praca nad 
wyłonieniem korpusu tekstów, oparta na zasadzie kontrastywności, jest dla Charaudeau 
fundamentalna. Typologia oparta na kontrakcie miałaby, zdaniem autora, nie tylko 
wartość synchroniczną; pozwalałaby jednocześnie ukazywać zmiany w typologizacji 
w wymiarze historycznym, gdyż uwzględniałaby ewolucję kontraktu. Ukazywałaby też 
zmiany zachodzące w wymiarze społeczno-kulturowym, różnicując kontrakt 
w aspekcie zmian kontekstowych. 

2. 2.  Problemy typologizacji: typ a gatunek

Brak jednolitych kryteriów typologizacji sprawia dodatkowe kłopoty; jest powodem 
zamiennego używania terminów typu i gatunku. By uniknąć zamętu pojęciowego, 
dobrze by było definiować gatunek dyskursywny poprzez analogię do definicji wypra
cowanych przez inne dyscypliny. Gatunek byłby więc podstawową jednostką syste
matyki formalnej uwzględniającej podobieństwo cech. W polskojęzycznej literaturze 
na ten temat pojawia się spolszczony termin genre (genry), nawiązujący do literackich 
genera scribendi (por. A. Duszak, 1998: 213). Takie rozumienie terminu, uwzględnia
jące tradycję, wcale nie kłóci się z propozycją Maingueneau (1996) włączenia osią
gnięć pragmatyki, dzięki której również i gatunek pojmowany będzie jako działalność 
mniej lub więcej zrytualizowana, która stanie się uzasadniona i „udana” tylko wów
czas, gdy będzie zgodna z regułami gatunku. Do gatunku Maingueneau (1996) zalicza 
np. artykuł prasowy, debatę TV, dziennik TV, powieść, konsultację medyczną, prze
słuchanie policyjne, wykład, sprawozdanie, przepis kuchenny, modlitwę, kazanie... 
Ważne jest, by jednak nie dopuścić do zbytniej proliferacji gatunków i w tym celu 
dobrze jest wyodrębniać podgatunki. 

Warto się przyjrzeć, w jaki sposób rozumie dyskursywność J. -M. Adam (1990). 
Uważa, że wśród wielu niejasnych, nieostrych definicji i ich prób, jedno stwierdzenie 
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(nota bene francuskiej szkoly AD) wydaje się nie budzie wątpliwości i być ogólnie 
uznane. To mianowicie, ze dyskursywnośc określa zarówno tekst, jak i warunki jego 
tworzenia. 

Z tego stwierdzenia wynika, ze nie ma wypowiedzi, która moglaby być wytworzona 
przez ten jeden jedyny system funkcjonalny języka, system ściśle językowy, czyli 
langue. Oprócz langue istnieją jeszcze inne kody semiotyczne, inne kodyfikacje spo- 
leczne, które również aktualizują się w trakcie komunikacji językowej. Do takicli ko- 
dów J. -M. Adam zalicza gatunek (za F. Rastier, 1989, l. c. Adam, 1990: 23). Bo gatu- 
nek, wedle Bachtina (l. c. Adam, 1990: 19), organizuje naszą mowę w takim samym 
stopniu jak formy syntaktyczne. p. Ricoeur (1989: 105) zestawia gatunek jako kod 
dyskursywny z innymi kodami: fonologicznym, leksykalnym czy syntaktycznym. Tak- 
ze A. Wierzbicka (1983: 125) podkreśla, ze „zróżnicowanie strukturalne mowy ludz- 
kiej zdeterminowane jest w znacznym stopniu zróżnicowaniem gatunkowym”. Gatun- 
kow, typów, form wypowiedzi uczymy się równolegle z nauką języka. 1 mimo iż ga- 
tunki dyskursywne są bardziej subtelne i zmienne niż formy językowe, posiadają one 
swoją wartość normatywną, w tym sensie, że są podmiotowi dane jako określony sys- 
tern regul. Dlatego, mimo wielkiej wolności i indywidualności twórczej, podmiot wy- 
powiadający musi przestrzegać tych regul. Normą gatunkową posługujemy się, for- 
mulując nasze myśli: „Nawet w najbardziej swobodnej rozmowie »odlewamy« naszą 
mowę w formy określonych genrow. (... ) Te genry dane nam są tak, jak dany nam jest 
język ojczysty” (Bachtin, l. c. A. Wierzbicka, 1983: 127). Wedlug Ricoeura (ibid., 106) 
gatunki stanowią środki generatywne dyskursów, a więc reguly techniczne sterujące 
ich produkcją, o indywidualnym ukształtowaniu poszczególnego „produktu” stanowi 
styl. 

Wedlug J. -M. Adama (1990: 21), bachtinowskie rozumienie gatunku wintegrowane 
w wymiar społeczny dyskursywności, na który kladzie nacisk Maingueneau, ukazuje 
nam instytucjonalny charakter gaftmku funkcjonującego w rożnych grupach społecznych. 
Dodajmy przy okazji, że chodzi tu o bachtinowskie gatunki wtórne (zlozone), odmienne 
od pierwomych (prostych) wlasnie przez ich zinstytucjonalizowany charakter. 

Ten sam tekst, umieszczony w rożnych kontekstach gatunkowych, przestaje być tą 
samą wypowiedzią. Na przykład (l. c. Adam, 1990: 22) umieszczenie przez pisarza 
w swojej książce zasłyszanej rozmowy, dosłowne przepisanie informacji prasowej 
przez Cendrarsa w powieści lub definicji słownikowej - przez Chara w poezji, podpo- 
rządkowująte same teksty różnym regulom instytucjonalnym, różnym regulom gatun- 
kowym i poprzez odmienną ich semantyzację prowadzą do odmiennych interpretacji. 
Konwencje gatunkowe są rownie ważne jak i konwencje uniwersalne, np. językowe. 
Jak pisze M. Mrozowski (1991: 203), stanowią one konkretyzację idealnego wzorca 
tematyczno-stylistycznego i wskazują typowe dla niego schematy narracyjne, tematy- 
kę, a nawet symbolikę; ograniczają swobodę wyboru, narzucają sposób kształtowania 
przekazu, stanowią model treści. Zasadniczą cechą pozwalającą zidentyfikować 
i należycie zinterpretować dany gatunek jest cel - intencja komunikatywna, naczelna 
wśród tych, które daloby się wyodrębnić (Bachtin, l. c. A. Wierzbicka, 1983: 135). 
W podobnym duchu idą rozważania hermeneutyczne Ricoeura (1989: 105-106): ga- 
tunki są wzorcami wytwarzania rozmaitych odmian dyskursu, a ich funkcją - genero
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wanie, wytwarzanie nowych całości dyskursywnych, nieredukowalnych do prostej 
sumy następujących po sobie zdań. 

Intencja - cel przesądzają 0 tożsamości dyskursu. Dlatego odbiorca komunikatu, 
wychowany w określonej kulturze interdyskursywnej, nie będzie mial kłopotu 
z identyfikacją dyskursu, a jeszcze bardziej - gatunku, do którego przeniesiono inne 
cechy gatunkowe. Zwraca też uwagę na ten fakt A. Duszak, dając za przykład przenie- 
sienie cech kazania do mowy politycznej: mogą być różne tego przyczyny i efekty, od 
całkiem poważnych po humorystyczne. Przeniesienie cech nie zmieni jednak kwalifi- 
kacji typologicznej; mowa nawet najbardziej nasączona cechami kaznodziejskiej oracji 
nie stanie się kazaniem. A to dlatego, że dyskurs, gatunek, mają naturę dynamiczną, 
przejawiającą się we wzajemnym przenikaniu. Coraz częściej spotykamy wkraczanie 
form języka potocznego do form literackich, form sakralnych, magicznych - do po- 
ezji... (por. Duszak, 1998: 215, 238). 

Podążając w ślad za Bachtinem, który zauważy! heterogeniczny, hybrydyczny cha- 
rakter gatunków (np. przeplatanie opowiadania z opisem, opowiadania z dialogiem... ), 
Adam (1990: 91) twierdzi, że dotychczasowe typologie, nie uwzględniające heteroge- 
niczności, są zbyt ogólne. Ogólne, gdyż nie biorąc heterogeniczności pod uwagę, nie 
pozwalają jej też zauważyć. Dlatego proponuje na ożyć na te typy podziały wynikające 
z ujęcia pragmatyczno-konfiguracyjnego, co pozwoli wydzielić podtypy i gatunki (np. 
opowiadanie pisemne i ustne, bajkę, kryminał, powiastkę filozoficzną... dla typu opo- 
wiadania; wywiad, dialog teatralny, rozmowy salonowe, list... dla typu konwersacji). 

W tym ujęciu typologii, z jednej strony wymienia się gatunki i tak wcześniej intu- 
icyjnie wyczuwane, z drugiej zaś - kadzie nacisk na analizę samego tekstu kosztem 
bogatego aspektu jego uwarunkowania dyskursywnego. Także Charaudeau podkreśla, 
by nie mylić analizy tekstu i analizy dyskursu, która dotyczy korpusu tekstów charak- 
terystycznych dla określonego typu sytuacji wyznaczającej ten sam kontrakt między 
partnerami komunikacji językowej (1995: 106). 

Instytucjonalny charakter wypowiedzi gatunkowej i jej społeczny aspekt pozwalają 
J. -M. Adamowi rozwiać obawy M. Foucaulta (l. c. 1990: 22) na temat trudności typolo- 
gii dyskursu, zwłaszcza w wymiarze historycznym; aktualna dystrybucja dyskursu nie 
musi być tożsama z dystrybucją w poprzednich epokach. 

1 rzeczywiście nie musi. Instytucjonalny, normatywny, społeczny charakter dyskursu 
sytuuje jego dystrybucję pomiędzy typy i gatunki w obrębie społeczności, w jakiej funk- 
cjonuje. [nota ¿cne język i genry odbijają świadomość społeczną dlatego „genry mowy 
wyodrębnione przez dany język są (... ) jednym z lepszych kluczy do kultury danego 
społeczeństwa” (Wierzbicka, 1983: 136)]. Gatunek związany jest ściśle z praktyką, ak- 
tywnoscią społeczną A więc równolegle do zmian zachodzących w obrębie społeczności 
i ich instytucji, równolegle do zmian w aktywności społeczno-językowej, tworzą się, 
ewoluują, zanikają gatunki dyskursywne. Tym samym, niejednoznaczne staje się stwier- 
dzenie Todorova, że obecne gatunki powstały z wcześniejszych. 

Trzeba w tym miejscu przyzna¿, że pomimo wielu trafnych spostrzeżeń, lista ga- 
tunkow pozostaje wciąż trywialna. Gatunki bywają nazywane na podstawie intuicji, 
ktora dzieli przestrzeń dyskursywną w zależności od doświadczanych przez ludzi ty- 
pów zdarzeń komunikacyjnych. Wynika to zapewne również z dużej swobody 
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i wolności twórczej, jakimi obdarzony jest podmiot tworzący wypowiedz. Swoboda ta 
jest mniejsza lub większa w zależności od gatunku, a więc od stopnia instytucjonaliza- 
cji i rytualizacji, ale jest. Choć nie jest swobodą absolutną. Jeśli gatunek rozpoznawać 
poprzez aktywność dyskursywną, to rzeczywiście istnieje różnorodność pomiędzy 
kilkoma codziennymi dialogami, artykułami, debatami, modlitwami... 

Wstępną rolę intuicji podkreśla też A. Duszak, pisząc (1998: 233): „Pojęcie typu 
tekstu [(sic! )] jest jedynie formą uogólnienia ludzkich intuicji na temat dominujących 
podziałów w przestrzeni tekstowej i ich centrów, ustalonych przez kumulację współ- 
występujących cech tekstu, sytuacji i działania. Koncepcja prototypu pozwala uchwy- 
cie tożsamość klasy tekstu, którą konkretne egzemplarze mogą powielać w sposób 
mniej lub bardziej pelny”. 

Caly problem tkwi w ustaleniu konkretnych parametrów dyskursywności, pozwa- 
lających zbudować model dla opisu odniesień wypowiedzi i instytucji, dla których 
relewantne jednostką analizy byłby interdyskurs, definiowany przez Maingueneau 
(1984: 11) jako przestrzeń regularności (por. też Adam, 1990: 20). w ramach inter- 
dyskursywności, a raczej intertekstualności (inna koncepcja metodologiczna), rozpa- 
truje również genry Duszak: „... w przypadku »zwykłych« użytkowników języka wie- 
dza o typologicznych rozwarstwieniach dyskursu nie ma charakteru homogenicznego”. 
Zależy ona od stopnia „wtajemniczenia w tekstowy repertuar danej wspólnoty języko- 
wo-kulturowej” (1998: 230). Podział uniwersum na gatunki ma ograniczenia kulturo- 
we. Gatunki są zawsze ustalane względem jakiejś społeczności językowej, a tym sa- 
mym, względem jakiejś kultury (s. 239); „Zasadniczą rolę w procesie wyróżniania 
genrow odgrywa stopień normalizacji i zinstytucjonalizowania danego typu dyskursu. 
Normalizacja, za którą z reguly stoi wysoka ranga społeczna tekstu i instytucji, z jaką 
jest on związany, oznacza wykształcenie się bardziej ustalonego schematu tekstowego. 
Schemat taki szybciej się utrwala, jest bardziej rygorystycznie egzekwowany, przez co 
staje się latwiej przewidywalny w swoim środowisku komunikacyjnym” (A. Duszak,  
1998: 233-234). 

J. -M. Adam (1990: 24) stawia hipotezę, że gatunki są prawdopodobnie kodami 
wtórnymi wobec zasad regularności transfrastycznej, kodami wynikającymi 
z poszukiwań prowadzonych w obrębie nauk humanistycznych. Do pierwotnych sys- 
temow modelujących, czyli środków językowych bezpośrednio kształtujących przeka- 
zywany sens, M. Mrozowski (1991: 204) zalicza kody, subkody, hermeneutyki, a także 
konwencje narracyjne, ktore wedtug u. Eco (l. c. s. 203) zakładają „akceptację przeko- 
nania 0 porządku panującym w świecie, co znajduje odbicie w warstwie językowej, 
w kompozycji, w sposobie posługiwania się kategorią czasu”. 

Każdorazowy wybór i użycie środków pierwotnych podlega regulacji wtórnych 
systemów modelujących. Należą tu wszystkie funkcjonujące w obrębie danej kultury 
typy wiedzy, moralności, gustów, religii... dobierane w zależności od świadomości 
podmiotów komunikujących i stanowiące dla określonego aktu komunikacji „kulturo- 
we ramy odniesienia dla czynności kodowania i dekodowania znaczeń”. Do tak rozu- 
mianych systemów wtórnych, a więc ideologii, można zaliczyć konwencje gatunkowe. 

Ponieważ pojęcie gatunku uwzględnia wartości społeczne, instytucjonalne, fimk- 
cjonalne i kulturowe, stanowi wzorzec tematyczno-stylistyczny wraz z typowymi dla 



19

niego schematami narracyjnymi, tematyką, a nawet symboliką, gatunek pełni zatem 
rolę sygnału orientującego odbiorcę komunikatu nie tylko na płaszczyźnie językowej, 
ale w szerokim wymiarze społeczno-kulturowym. 

Zdaniem de Beaugrande’a (l. c. Duszak, 1998: 233) podziały na typy, gatunki mają 
charakter elastyczny: „Typy tekstów funkcjonują jako rozmyte klasy, które potrzebne 
są ludziom po to, aby mogli zadecydować, jakie rodzaje zdarzeń są prawdopodobne 
w ramach tych, które są możliwe”. Gdy dochodzi do konwencjonalizacji powiązanych 
ze sobą klas zdarzeń, „może również dojść do terminologicznego usankcjonowania 
nowego typu tekstu lub genru”. 

Na zakończenie dyskusji o gatunku, zacytuję raz jeszcze A. Duszak (1998: 214): 
gatunek „odsyła do klasy zdarzeń komunikacyjnych, która postrzegana jest jako 
otwarty zbiór cech typowych dla określonej sytuacji społecznej i komunikacyjnej”. 

Gatunek to sposób działania za pomocą języka, w określonej sytuacji i określonym 
celu. 

2. 3.  Podmiotowość jako kryterium dyskursywności

Jako osoba obdarzona kompetencją odróżniania typów, gatunków dyskursywnych, 
muszę stwierdzić, że rzeczywistość dyskursywna jest faktycznie bogata i trudna do 
nazwania. 

Pisząc wcześniej o instytucjonalnym charakterze dyskursu, wymieniłam kryteria 
ustalania korpusu, „reguły”, „ramy”, w których musi się mieścić działalność wypowie
dzeniowa. Należy do nich m. in. zakres treści możliwej i koniecznej. Kierując się intu
icją, chciałoby się odnieść dyskursywność również do dziedziny życia, jaka jest jej 
treścią. Chciałoby się mówić o dyskursach, podobnie jak mówi się o tekstach, np. hi
storycznych, geograficznych... i ekologicznych. 

Ale można też popatrzeć inaczej: odmiennym, ale równie ważnym kryterium usta
lania korpusu analizy mógłby być wymienialny paradygmat podmiotowy, czyli korpus 
miałyby stanowić „teksty” różnej długości, realizowane ze stałej pozycji społeczno- 
ideologicznej; w tej sytuacji tematyczność przestałaby być czynnikiem integrującym 
i przestałaby tym samym stanowić o homogeniczności korpusu. 

W dziedzinie ekologii można na przykład wymienić względnie stałe gatunki: ulot
ka, wykład, ankieta, referat, reklama, zarządzenie... I odwrotnie, można znaleźć podo
bieństwo w funkcjonowaniu różnych dziedzin w ramach tego samego gatunku; można 
mówić o ulotce medycznej, politycznej, ekologicznej... o referacie z historii, ekologii, 
biologii, językoznawstwa... 

Czy jednak dziedzina, treść, pozostają bez wpływu na kształtowanie się dyskursu? 
Z całą pewnością można stwierdzić, że gatunki realizują się w określonej przestrzeni 
społecznej (np. szkoła, uniwersytet, dom, sklep, szpital, kawiarnia, kościół... ) 
i w określonym polu dyskursywnym (np. polityka, historia... ). Przestrzeń społeczną 
należy rozumieć niejako obiekt, lecz jako podmiotowość. Charaudeau (1983, 1995) 
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dzieli ją na zewnętrzną (partnerzy jako byty społeczne) i wewnętrzną (protagonisci 
jako podmioty aktu mowy). 

Pole dyskursywne to część uniwersum dyskursywnego (czyli ogółu wszystkich 
dyskursów w danym momencie), to przestrzeń, W której różnorodne formacje dyskur- 
sywne konkurują ze sobą (W szerokim znaczeniu) i nawzajem wyznaczają swoje gra- 
nice. Przykładem (za Maingueneau, 1996) mogą być szkoly filozoficzne lub prądy 
polityczne współistniejące W określonej koniunkturze. Pole nie jest zjawiskiem sta- 
tycznym i może przybierać nowe konfiguracje. 

Dotykamy tu pojęcia formacji dyskursywnej (formation discursive), także nie do 
końca zdefiniowanego. Termin ten zdaje się kłaść nacisk na aspekt twórczy działalno- 
ści dyskursywnej. Jest to, dla określonej społeczności, określonego miejsca 
i określonej chwili ta część realna z tego, co mogłoby zostać powiedziane (dicible), 
a co potencjalnie tworzy system i wyznacza granice jedności. Według Maingueneau 
(1996), istnieje obecnie tendencja, by terminem ^ormafio„ discursive określać głownie 
stanowiska ideologiczne nacecliowane, które konkurują ze sobą W określonym polu 
dyskursywnym (np. formacje dla dyskursów politycznych, religijnych... ). Sposób poj- 
mowania formacji dyskursywnej ograniczają dwie koncepcje: kontrastywna 
i interdyskursywna (ibid. ). 

Formacja dyskursywnajest strukturalizacją przestrzeni społecznej, opartą na zróż- 
nicowaniu dyskursów (stanowisko przedstawicieli francuskiej szkoly AD: Foucault, 
Pecheux, l. c. Achard, 1995: 84). To zróżnicowanie obejmuje nagromadzenie „tekstów” 
z bezpośredniego sąsiedztwa (registres discursifs), które funkcjonują na podstawie 
pewnych regularności form językowych, niezależnych od konkretyzacji aktu dyskur- 
sywnego. Z terminem registre wiąże Achard pojęcie gatunku: gatunek jako rodzaj 
użycia języka przeciwstawia się typowi, czyli „tekstom” zdefiniowanym na podstawie 
cech zewnętrznych. Gatunek zostaje tu zdefiniowany jako niejednakowe rozłożenie 
form, jednakże nie arbitralne, lecz umotywowane poprzez związek między formą 
a funkcjonowaniem społecznym (ibid. ). 

Przy braku ostrości pojęciowej, Maingueneau (1991, 1995, 1996) woli wprowadzić 
na miejsce terminu formacji dyskursywnej pojęcie archive (które będę tłumaczyć jako 
dokument), co, jego zdaniem, pozwala z jednej strony wydzielić typ korpusu będącego 
w kręgu zainteresowania francuskiej szkoly AD, a z drugiej - podkreślić interdyskur- 
sywny i instytucjonalny charakter korpusu. Maingueneau przyznaję, że nie jest to 
szczęśliwa nazwa, gdyż bardzo odbiega od potocznego rozumienia tego slowa. Wywo- 
dzi ją od greckiego arche („źródło”, „zasada”) oraz archeion („władza”), a więc rozu- 
miejąjako siedlisko autorytetu, miejsce pracy twórczej W dyskursie i przez dyskurs. 

Wracając do postawionego wcześniej pytania 0 dziedzinę, treść, należy stwierdzić, 
że nie pozostaje ona bez wpływu na kształtowanie się dyskursu. Kryterium treściowe 
wzbogaca określony typ, gatunek dyskursu. Dyskurs rozgrywa się bowiem rownocze- 
śnie w przestrzeni społecznej i W polu dyskursywnym; rozgrywa się W relacji pod- 
miotów, ale i W ich relacji do przedmiotu. To wszystko, a więc i przedmiot również, 
pozwala przewidywać dominację określonych strategii dyskursywnych, także domina- 
cję określonego wartościowania. 
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Należałoby tu przytoczyć celne uwagi Maingueneau (1995), który wyodrębnia 
ostatnio dyskursy konstytuujące, czyli takie, które SĄ stanowiące dla innych dyskursów, 
same nie będąc stanowione. Zalicza do nich dyskursy: religijny, naukowy, filozoficzny 
i prawniczy. Są one samostanowiące, gdyż odwołują się do Absolutu, do źródła upra- 
womocniającego. Są to dyskursy, które tematyzują swoje wlasne stanowienie. Nadają 
one sens wszelkim działaniom wspólnotowym, są źródłem i zarazem gwarantem dla 
wszystkich innych dyskursów. Są równocześnie na zewnątrz i wewnątrz nich. Są też 
konstytuujące dla interdyskursywnosci. Odwołując się do idei dydaktyczności Charau- 
deau (1995), można by powiedzieć, że każdy dyskurs jest w jakimś sensie przefonnu- 
lowaniem zasad dyskursu konstytuującego. Inne dyskursy wykorzystują je, by je ko- 
mentować, cytować, streszczać, odrzucać... w dyskursie stanowiącym reprezentacja 
świata i działalność wypowiedzeniowa wzajemnie się przenikają. Samo wypowiedze- 
nie stanowi już w sobie uwiarygodnienie przestrzeni wypowiedzeniowej. Dlatego 
w dyskursach konstytuujących - wypowiedzi mają szczególny charakter: są obdarzone 
autorytetem z samego faktu wypowiadania. Wypowiadanie to jest śladem obecności 
samego źródła: Tradycji, Prawdy, Piękna... Niektóre teksty mogą być uważane za 
produkty ostateczne dyskursów konstytuujących. Maingueneau zalicza do nich (nazy- 
wającje archetekstami): Etykę Spinozy lub Republikę Platona dla filozofii. Deklarację 
Praw Człowieka - dla prawa, pisma Ojców Kościoła - dla dyskursu religijnego itp. 
Ustalenie archetekstow jest przedmiotem ciągłych dyskusji między rożnymi stanowi- 
skami (szkoły, doktryny, prądy... ), które usiłują wprowadzić swoje archetypy bądź 
przynajmniej nadać wlasne interpretacje powszechnie uznawanym. 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej podmiotowości. 
Maingueneau (1991: 39) proponuje, by analizować wedtug tych samych reguł 

i dyskurs, i grupy społeczne go przenikające. Bowiem i jedno, i dnjgie podlega tej 
samej logice. Maingueneau wyklucza stwierdzenie, jakoby jakaś określona grupa two- 
rzyla dyskurs, bo oznaczałoby to tym samym, że działa ona z zewnątrz. Już Bachtin 
zauważył, że sytuacja pozajęzykowa nie dziata na tekst z zewnątrz, na zasadzie jakiejś 
sity mechanicznej, lecz wchodzi w wypowiedź jako niezbędny składnik jej struktury 
semantycznej (l. c. Maingueneau, 1987: 37). Według Bachtina, świadomość indywidu- 
alna jest zorganizowana izomorficznie do świadomości zbiorowej, czyli kultury. To 
w ramach kultury jednostka może się tworzyć i realizować (Bachtin, 1983: 16). 

Oblicze społeczne dyskursu to cala przestrzeń wypowiedzeniowa, nie ograniczona 
już tylko do nadawcy i odbiorcy komunikatu, jak to przedstawiały modele Buhlera 
i Jakobsona, lecz zapełniona wszystkimi możliwymi podmiotami, ktore dany dyskurs 
tworzą, narzucają, rozpowszechniają, czy wreszcie się z nim identyfikują (por. Main- 
gueneau, 1991: 38). Problem jednak w tym, że podmioty pośredniczące nie są 
w dyskursie przezroczyste, a ewentualne sygnaty językowe ich obecności - trudne do 
uchwycenia. Dlatego proponowany przez Charaudeau -jedynie podwójny obieg. 

Podwójne oblicze dyskursu: językowe i społeczne sprawia, że różne formacje dys- 
kursywne będą się też przeciwstawiały sobie różnym¡ sposobami funkcjonowania grup 
z nimi związanych. Te dwa oblicza, wzajemnie odwracalne, nazwane są przez Main- 
gueneau odpowiednio: ؛دنر،'¿, „ discursive i communauté discursive, w drugim poję
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ciu mieści się cala gama grup ludzi i ich zaplecza materialnego, ich sposobu bycia itd., 
wśród których powstaje i funkcjonuje dana fonnacja dyskursywna (1991: 39). 

Podobnie postrzega funkcjonowanie dyskursu p. Charaudeau, który kumuluje ob- 
szeme pojęcie „warunków tworzenia” w pojęciu „miejsca” („pozycji”) dyskursywne- 
go, tzw. place, w pozycji dyskursywnej funkcjonuje caly paradygmat protagonistow 
określonych przez dany typ dyskursu. 

Pewnym rozwiązaniem problemu podmiotowości, o czym juz wspominałam, staje 
się określenie dyskursu przez Charaudeau (por. 1983, 1988, 1995) jako gry toczącej się 
w podwójnym obiegu: sytuacyjnym (Faire) i reżyserującym (Dire), które pozwalają 
na wprowadzenie do analizy poczwórnej podmiotowości: nadawcy komunikującego 
(JAk), nadawcy wypowiadającego (JAw), odbiorcy założonego przez nadawcę (TYo) 
i odbiorcy interpretującego (TYi). Te typy podmiotów w jakiś sposób się warunkują, 
ale nie w sposób doskonale przezroczysty. Czasem nawet - świadomie zagmatwany. 

Podmioty: komunikujący i interpretujący (JAk i TYi) - to partnerzy wspoldziala- 
jący w akcie komunikacji. Zawierają oni między sobą kontrakt - każdorazowo 
w każdym konkretnym akcie komunikacji. Kontrakt nie ma charakteru obiektywnego, 
nie wynika z prawdziwego, rzeczywistego statusu społecznego partnerów; to kontrakt 
ich ustanawia (sprzężenie zwrotne). Kontrakt sprawia, że partnerzy konkretnego aktu 
istnieją o tyle. 0 ile się nawzajem rozpoznają, tzn. 0 ile mają (na podstawie kontraktu) 
prawidłowe wyobrażenia 0 sobie nawzajem, a także o sobie samych oraz o tym, jak są 
postrzegani przez współpartnera. „Horyzont tego, który poznaje, i horyzont tego, który 
jest poznawany, oddziałują na siebie wzajemnie. »Ja« istnieje tu dla drugiego 
i z pomocą drugiego. Dzieje konkretnej samoświadomości są nie do pomyślenia bez 
roli drugiego, bez odzwierciedlenia siebie w innym” - pisal już wcześniej Bachtin 
(1983: 233). Kontrakt określa więc system filtrów dyskursywnych, czyli wlaśnie wy- 
obrażeń, jakie wszystkie podmioty mają 0 sobie samych i o sobie nawzajem. Bachtin 
stale podkreśla! dialogowy charakter mowy, jakże ważny przy jej interpretacji: „(... ) 
mówiący wyrażają wprawdzie swoje myśli, swoje intencje i emocje, ale czynią to 
w kontekście wyobrażanych, antycypowanych czy zakładanych jako punkt wyjścia 
sądów, intencji i emocji swoich adresatów (a często także innych ludzi - potencjał- 
nych przedmówców i interlokutorów)”(! (. Wierzbicka, 1983: 135). 

Kontrakt zaklada, że jego partnerzy tworzą wspólnotę zachowań społecznych i są 
w stanie zrozumieć, a także zgodzić się na językową reprezentację tychże zachowań 
(por. Charaudeau, 1983: 50), że podzielają uniwersum dyskursu, czyli poruszają się we 
wspólnej przestrzeni dyskursywnej. Kontrakt opiera się więc na rytuale społeczno- 
językowym, czyli na regułach kodyfikujących zachowania społeczno-językowe, ktore 
wynikają z warunków, w jakich dany akt językowy powstaje i jest interpretowany. 
Konieczność podporządkowania się regulom sprawia, że nadawcy przysługuje autory- 
tetjego pozycji dyskursywnej oraz przypisuje mu się wiarę w to, że współuczestniczą 
cy w dyskursie podziela ogół jego presupozycji. Podstawowa dla komunikacji języko- 
wej zasada współpracy, a także zasada relewancji sprawiają, że uznajemy, iż podmioty 
podzielają choćby w stopniu minimalnym wiedzę o świecie, której realizowany akt 
językowy dotyczy, że rozpoznają prawidłowo swoją podmiotowość i prawo do głosu - 
wszystko po to, by dyskurs osiągnął swój cel. 
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Kontrakt wyznacza pozycje protagonistów (JAw i TYo) danego aktu językowego, 
a więc warunkuje dobór środków językowych, stylistycznych, rejestru... Budując wy
powiedź, partnerzy uczestniczą tym samym w akcie performatywnym i tworzą nową 
sytuację. Regularność cech językowych presuponuje sytuację realną i pozwala na 
interpretację dyskursu w postaci określonego gatunku. Zgadzając się na poses jak 
i preconstruits, podmioty akceptują (częściowo lub całkowicie) zarówno miejsca spo
łeczne, jak i sytuację. 

Ponieważ podzielana przez partnerów wiedza o świecie i o sobie nawzajem jest 
szeroka, bo obejmuje całe doświadczenie ludzkie zarówno w dziedzinie wiedzy, jak 
i zachowań ludzkich w społeczności, można powiedzieć, że przekracza ona zakres 
wiedzy potrzebnej w danym koniunkturalnym ujęciu aktu dyskursywnego. Dlatego 
Charaudeau oddziela przestrzeń zewnętrzną partnerów od przestrzeni wewnętrznej 
protagonistów, choć obie te przestrzenie istnieją razem w funkcjonowaniu dyskursu. 
Poruszając się w przestrzeni reguł, ograniczeń narzuconych przez kontrakt, protagoni- 
ści mająjednak spory margines swobody w konstruowaniu strategii dyskursywnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia modelu dyskursywności, Charaudeau (1995: 
102-103) wyróżnia w nim trzy poziomy: sytuacyjny, komunikacyjny i dyskursywny. 
Pierwszy z nich obejmuje przestrzeń zewnętrzną wraz z dziedziną wiedzy, celowością 
aktu językowego oraz jego warunkami materialnymi (czasoprzestrzeń). Drugi dotyczy 
przestrzeni wewnętrznej oraz sposobu przekazywania treści, a także sposobu realizacji 
miejsc podmiotowych, tematu, warunków materialnych, celowości, a więc tego 
wszystkiego, co stanowi formalne reguły ograniczające - zakreślone kontraktem. 

Wreszcie poziom dyskursywny to miejsce działania podmiotu (komunikującego, 
wcielonego w podmiot wypowiadający), który musi spełnić warunki: prawowitości 
(zasada przeciwstawności [odmienności] podmiotów), wiarygodności (zasada relewan- 
cji) i pozyskiwania [przyciągania] (zasada wpływania i dostosowywania). To także 
zbiór wszystkich aktów dyskursywnych. Tekst, który jest produktem działalności dys- 
kursywnej, kryje w sobie ślady zarówno ograniczeń narzuconych przez kontrakt (po
ziom sytuacyjny), jak i ślady indywidualności, wolności twórczej (poziom komuniku
jący). Dyskurs jest instytucją. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy przypomnieć i podkreślić, że idea 
warunków tworzenia dyskursu czy też pozycji dyskursywnych - nie może być naiwnie 
realistyczna. Są one wyznaczone przez typ (gatunek) dyskursu i system filtrów z nim 
związanych. 

2. 4.  Czy istnieje dyskurs ekologiczny? 

Jak na tle powyższych rozważań, a także w gąszczu nieostrych pojęć i definicji, 
usytuować dyskurs ekologiczny, którego istnienie przeczuwamy dzięki naszej kompe
tencji? 
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W odniesieniu do wcześniejszych rozważań na temat typologii oraz w związku 
z tym, że najistotniejsze wydaje się w tej kwestii kryterium kontraktu (Charaudeau) lub 
sytuacji (Maingueneau), należy stwierdzić, że cytowane typologie dotyczyły przestrze
ni Faire. 

W przypadku tego konkretnego typu, trzeba sobie postawić pytanie o kontrakt, jaki 
zawierają między sobą partnerzy aktu komunikacyjnego, realizującego się w różnych 
formach dotyczących treści ekologicznych. Najprawdopodobniej jest to zawsze sytu
acja, w której celem dominującym komunikacji jest chęć pozyskania partnera do okre
ślonej idei bądź akcji, a więc będzie to dyskurs propagandowy. 

Wychodząc od dokumentów (formacji), czyli korpusu zinstytucjonalizowanego, 
wpisującego się w ten sam system reguł, konkurujących ze sobą w polu dyskursywnym 
ekologii, jesteśmy w stanie wyodrębnić to pole jako dwojaką przestrzeń: przestrzeń 
zewnętrzną, a więc ludzi zajmujących się ekologią z racji wykonywanych zawodów, 
zajmowanych pozycji ideologicznych..., którzy są zorganizowani w przedsiębiorstwa, 
partie, kluby, redakcje..., oraz przestrzeń wewnętrzną, czyli różne relacje między pro- 
tagonistami (niekoniecznie, a nawet rzadko, tożsamymi z partnerami), np. relację wy
miany informacji między podmiotami równymi sobie co do wiedzy i kompetencji, 
relację pouczania, doradzania, nawoływania, apelu, agitacji, rozkazu, pytania, chęci 
wzbudzenia zachwytu... 

Stanowiąca się relacja przestrzeni wewnętrznej narzuca wybór określonych form 
językowych i gatunkowych, będących najlepszym jej wyrazem. Możemy ją wyrazić 
poprzez takie gatunki, jak np. referat, konferencja, debata, artykuł naukowy... podręcz
nik, wykład, artykuł popularnonaukowy... artykuł reklamujący, ulotka... odezwa, mani
fest, zarządzenie, apel, ogłoszenie... ankieta, wywiad... powieść, opowiadanie, bajka... 

Wymienione przykładowo gatunki określają, poprzez system filtrów, zarówno sta
tus podmiotów wewnętrznych, jak i ramy przestrzenno-czasowe, treść, sposób przeka
zu itd. To potwierdza instytucjonalny charakter dyskursu. Pierwowzoru koncepcji fil
trów można by się dopatrzyć u Bachtina (1983); kompozycja, styl, jaki przyjmuje 
nadawca, zależy, jego zdaniem, głównie od tego, jak wyobraża on sobie swoich adre
satów: „Każdy gatunek mowy w każdej dziedzinie obcowania językowego wypracował 
własną, określającą go jako gatunek, typową koncepcję adresata” (s. 128). Te wyobra
żenia pozwalają nadawcy niejako antycypować reakcję, odpowiedź na własną wypo
wiedź, a tym samym tak ją konstruować, by już była odpowiedzią. Antycypacja wy
wiera aktywny wpływ na budowanie własnej wypowiedzi. Uwzględnienie aperceptyw- 
nego tła dla swojej wypowiedzi pozwala nadawcy wybrać odpowiedni gatunek, chwyty 
kompozycyjne, środki językowe (s. 128). 

Nowością teorii Charaudeau wobec idei Bachtina jest uwzględnienie wielości pod
miotowej, realizującej się w podwójnym obiegu. Filtry dotyczą wszystkich podmiotów, 
ale w szczególności jednak protagonistów aktu językowego, którzy współorganizują 
wypowiedź, reżyserują ją. Podmiotowość Bachtina ogranicza się do partnerów (odpo
wiedzialnych za zawierany kontrakt). Koncepcja Bachtina, pogłębiona przez teorety
ków francuskiej szkoły AD, staje się dopiero na tym gruncie odkrywcza dla analizy 
dyskursywności. 
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Za przykład analizy posłuży mi gatunek artykułu prasowego. Rzadko przedmiotem 
badania jest cate pole dyskursywne. Badający ograniczają się najczęściej do jego czę- 
ści, a więc wybranej przez nich przestrzeni dyskursywnej. 

Izomorfizm w funkcjonowaniu formacji i wspólnot dyskursywnych je przenikają 
cych skłania do poszukiwania wspólnej im logiki, a następnie analizowania ich wedtug 
tych samych regul. 

Artyku prasowy rządzi się więc tą samą logiką jaką rządzi się świat prasy. Prze- 
strzen zewnętrzna - to cala przestrzeń podmiotowa od źródła informacji do czytelnika 
poprzez caly świat prasy, wydawnictw, dyrekcji, zarządów, zleceniodawców reklam, 
kolportażu... Warto przy okazji zauważyć, ze w teorii dyskursu nie należy utożsamiać 
wymienionych wyżej, w pewnej chronologii, podmiotów z kolejnymi etapami funkcjo- 
nowania dyskursu. Zgodnie bowiem z jego definicją podmioty te nie są zewnętrzne 
wobec dyskursu, lecz tworzą się i funkcjonują właśnie w nim. 

Łatwiej jest analizować dyskurs, gdy wspólnota go tworząca jest silniej zinstytucjo- 
nalizowana, spetryfikowana. Mamy wówczas do czynienia z silną rytualizacją zarówno 
wspólnoty, jak i formacji, z tego wlasnie względu, często sięga się po przykład do 
formacji dyskursu prawniczego, religijnego, dydaktycznego, w tym tez sensie, zapew- 
ne, Charaudeau (1988: 69, przyp. 5), mówiąc 0 dyskursie politycznym (choć polityka 
zakreśla tylko jego pole), woli używać terminu rituel politique. 

Taką silną rytualizację dyskursu i wspólnoty widać w dyskursach konstytuujących, 
gdyż, przypominam, tematyzująone (jako jedyne) swoje własne stanowienie: są samo- 
stanowiące. 

Dyskurs ekologiczny takim nie jest. Jest dyskursem wtórnym. Dodatkowo, gatunki, 
w jakich się przejawia, są specyficznym sposobem przeformu fowania bądź to nauki, 
bądź Prawa, bądź Filozofii, bądź Literatury, czy też może i Religii. 

Artykuł prasowy jako gatunek - takiej mocnej rytualizacji nie przedstawia. Choć, 
zdaniem Bauera (1996: 108), gatunek dziennikarski, prasowy, przedstawia dość skon- 
wencjonalizowany model sytuacji komunikacyjnej, aczkolwiek w niejednakowym 
stopniu, np. gatunek publicystyczny - w mniejszym niż informacyjny (ibid. 125 nn. ). 
Gatunek informacyjny, przedstawiający wiedzę o aktualnych zdarzeniach, ujmuje ją 
w rządzące się swoimi prawami konwencje nartacyjne. Gatunkowy charakter dzienni- 
karskich form informacyjnych polega na tym, że „właściwie nieograniczona liczba 
i różnorodność nowych zdarzeń podlega »wtoczeniu« w kilka typowych, z dawna 
znanych odbiorcy stnrktur narracyjnych” (Mrozowski, 1991: 212). 

Termin rituel wydaje się bardziej precyzyjny, zwłaszcza że pojęcie discours jest 
w literaturze językoznawczej wieloznaczne. Ponadto, w samej szkole francuskiej AD 
uległo ono jak gdyby rozproszeniu, entropii, a więc w jakimś sensie - dewaluacji. We 
wstępie do „langages” 117, Maingueneau wprowadza już na miejsce terminu AD jego 
formę mnogą - les analyses du discours (1995: 5). Na marginesie trzeba dodać, że 
w dualistycznej koncepcji duskursu, wysuniętej przez Charaudeau, ww. refleksje doty- 
czą obiegu Faire, sytuacyjnego, ktory wyznacza pozycje partnerów JAk i TYi oraz 
ustala kontrakt między nimi. 

Kierując się wspomnianymi kryteriami dyskursywnosci, trzeba zauważyć, że 
w proponowanym do analizy korpusie artykuow prasowych (jako jednej z form), tek
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Sty mają wspólne ramy formalne, tj. ramy artykułu prasowego, dotyczą wspólnego 
przedmiotu, czyli problemów związanych ze środowiskiem życia człowieka. Mają 
wspólną kategorię nadawcy: partnerami są dziennikarze, specjaliści od ekologii, cza- 
sem wręcz profesjonaliści. Mają wspólną kategorię odbiorcy: czytelnika poszukujące- 
go odpowiedzi na nurtujące go pytania z ekologii. Protagonistów ustala typ prasy: in- 
nych prasa naukowa, innych popularnonaukowa, jeszcze innych młodzieżowa, dziecię- 
ca, kobieca, zaangażowana... Może tu chodzić 0 relację pomiędzy podmiotami równo- 
kompetentnymi, relację koleżeńską, protekcjonistyczną, ojca do syna, nauczyciela do 
ucznia, a więc dydaktyczną (relację podmiotu kompetentnego, cieszącego się autory- 
tetem na mocy pozycji do podmiotu niekompetentnego w danej dziedzinie, a zarazem 
poszukującego i obdarzającego nadawcę pelnym zaufaniem; postrzegają oni w ten 
sposób samych siebie, jak i siebie nawzajem. To system filtrów sprawia, że artykul 
jako dyskurs ma szansę powodzenia, czyli doprowadzenia do efektu perlokucyjnego). 

Pisząc na temat skuteczności oddziaływania mediów, której kryterium stanowi 
adekwatność reakcji odbiorcy do intencji nadawcy, specjaliści od masowego komuni- 
kowania (por. Mrozowski, 1991) uzależniają ją od indywidualnych predyspozycji 
i społecznej kondycji odbiorcy: jego potrzeb, kompetencji, przekonań, statusu spo- 
tecznego, przynależności itp. Ich zdaniem, skuteczność ta będzie tym większa, im bar- 
dziej będą one funkcjonalne wobec dążeń odbiorcy i zbieżne z systemem wartości 
oraz norm tych grup, do których dana jednostka przynależy bądź aspiruje (s. 161). 

Trzeba przyznać, że koncepcja filtrów bardzo wzbogaca teorię dyskursu w tym sen- 
sie, iż tłumaczy możliwość sterowania skutecznością oddziaływania. Fakt brania pod 
uwagę filtrów, czyli przewidywanie wszelkich zachowań i reakcji, wręcz ich zinstytu- 
cjonalizowanie sprawia, że nadawca świadomie może prowadzić do dekodowania sy- 
metrycznego bądź aberracyjnego (w przypadku dyskursu przeze mnie omawianego 
chodzi 0 dekodowanie symetryczne), panuje nad interpretacją, kontroluje ją i znacznie 
zmniejsza ryzyko efektu bumerangowego. 

Ponieważ nie tylko partnerzy, ale przede wszystkim protagonisci są, na mocy fil- 
trów, zróżnicowani co do zakresu niewiedzy, oczekiwań, wieku, ptci..., mamy zróżni- 
cowane językowo artykuły i różne tytuly prasowe. Różne są też strategie dyskursyw- 
ne, wśród któtych częste są demagogiczne, dydaktyczne, doradzające, pouczające, 
wyjaśniające, krytykujące, ostrzegające... Antycypując rozważania o wartościowaniu, 
zauważmy już tutaj, że relacje łączące podmioty mają prawo mieć znamiona warto- 
ściowania pozytywnego przy zachęcaniu, pouczaniu..., bądź wartościowania negatyw- 
nego przy np. ostrzeganiu. 

Artykuł w prasie zaangażowanej będzie mial natomiast znamiona dyskursu poli- 
tycznego, silniej zideologizowanego, i tu relacja między partnerami będzie jeszcze 
inna. Relacji informacyjnej, poznawczej, towarzyszyć będzie relacja o charakterze roz 
- poznawczym, identyfikującym, a więc relacja dostarczająca potwierdzenia, umocnie- 
nia swoich przekonań i wartości. 

Instytucjonalizacja mediów jest faktem oczywistym, aczkolwiek bardzo zróżnico- 
wanym i przez to trudnym do tworzenia uogólnień i systematyzacji, pisze Mrozowski 
(1991: 207 nn. ). Dzieląc środki regulujące działalność mediów na trzy kategorie: per- 
sonalno-polityczne, prawno-proceduralne i ekonomiczne, dostrzega trzy różne typy 
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instytucjonalizacji mediów. Mamy więc media monopolistyczne, publiczne 
i komercyjne, przy czym każda kategoria dysponenta inaczej profiluje działalność 
nadawcy. 

Podsumowując powyższe refleksje, należy potwierdzić wysuniętą hipotezę, 
a mianowicie, że dyskurs ekologiczny istnieje. Istnieje, ponieważ istnieją wspólnoty go 
tworzące oraz formacje dyskursywne, czyli dokumenty, które go potwierdzają. Oby
dwie te manifestacje dyskursywności zakreślają ramy dyskursu ekologicznego, a więc 
możliwą dla niego przestrzeń podmiotową, możliwy i konieczny zakres treści, ramy 
przestrzenno-czasowe, sposób przekazu, itd., ale wybór tych parametrów oraz środków 
językowych dla ich wyrażenia zależy od gatunku, który te środki narzuca 
i selekcjonuje. A więc dyskurs ekologiczny (podobnie zresztą jak i historyczny, kuli
narny, medyczny... ), wyczuwany w naszej kompetencji, istnieje jako sposób rozumie
nia języka, który staje się miejscem przenikania się sposobu wypowiadania 
i określonego miejsca społecznego, a przejawia się w określonym gatunku. To, co 
potocznie rozumiemy jako dziedzinę, funkcjonuje jako dyskurs właśnie w tym sensie, 
jako specyficzne pojmowanie języka w działaniu i przebiega niejako w poprzek po
działów gatunkowych. Dyskurs ekologiczny jawi się jako określony typ rozumienia 
funkcjonowania języka. I jak już sugerowałam, jest to typ funkcjonowania nakłaniają
cego. Można więc już założyć, że dyskurs ekologiczny stanowi podtyp typu propagan
dowego, manipulującego. 

Należy przypomnieć z całą mocą, że analiza dyskursu nie jest analizą treści poję
ciowej, lecz sposobu funkcjonowania całego zbioru tekstów. Jak piszę Maingueneau 
(1995: 6), lingwistyka dyskursu cały czas dubluje lingwistykę języka, systemu. W AD 
mniej chodzi o dziedzinę empiryczną a bardziej o sposób odbierania języka, czyli 
o analizę języka jako wzajemnej aktywności podmiotów w określonych sytuacjach. 
Nie chodzi o sytuacje dotyczące aktu komunikacji, lecz o całą sieć określonych sposo
bów wypowiadania związanych z topografią społeczną; te dwa zjawiska wzajemnie się 
krzyżują i przenikają (por. ibid. s. 7). Określone pozycje dyskursywne umożliwiają 
określone sposoby wypowiadania; i odwrotnie, te ostatnie sprawiają, że dane pozycje 
są możliwe. Wynika to z koncepcji rytuału społeczno-językowego oraz z koncepcji 
filtrów. Filtry można by zatem zdefiniować jako wyraz dyskursywnej (instytucjonalnej 
i społecznej) pozycji podmiotów i ich wzajemnych wyobrażeń o sobie. 

Nie sposób w tym momencie nie wrócić do Bachtina, którego idee tu odżywają. 
Bachtin (1983) zauważył, że słowo skierowane na rozmówcę zależy od tego, kim jest 
tenże rozmówca, a to wynika z dialogowego charakteru działania człowieka. Zdaniem 
Bachtina, rozmówca idealny (człowiek w ogóle) nie istnieje, gdyż nadawca nie znalazł
by z nim „wspólnego języka ani w dosłownym, ani w przenośnym znaczeniu” (s. 98). 
Pomiędzy podmiotami idealnymi (patrz strukturalizm) żadne wzajemne oddziaływanie, 
żadne aktywne relacje nie byłyby możliwe, gdyż idealni rozmówcy dublowaliby siebie, 
działaliby poza czasem i przestrzenią; nie byliby głosami w łańcuchu wypowiedzi 
językowych, ponieważ byłyby to równe sobie pojęcia abstrakcyjne (por. ibid. s. 233). 
„Świat wewnętrzny i myślenie każdego człowieka posiada swoje ustalone audytorium 
społeczne, pod wpływem którego powstają wewnętrzne racje, motywy, oceny itp. ” 
(ibid. s. 98) - Bachtin mocno podkreśla dwustronny charakter aktu słownego, który 
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niejako modeluje swoje podmioty, stanowiąc wspólny obszar między nadawcą 
a rozmówcą. „Inny typ uformowania został wypracowany w rozmowach męża i żony, 
brata i siostry. Zupełnie inaczej rozpoczynają kończą budują oświadczenia i repliki 
przypadkowo zebrani ludzie gdzieś w kolejce, w jakiejś instytucji itp. Swoją manierę 
wypowiedzi mają wiejscy wysiadywacze, miejskie hulaki, robotnicy „gwarzący” pod
czas przerwy obiadowej. Każda utrwalona sytuacja bytowa posiada zorganizowane 
w określony sposób audytorium, a więc i pewien repertuar stylów codziennych”

2. 5.  Artykuł prasowy: problemy etyki

Niewątpliwie, artykuły prasowe popularnonaukowe, nie przedstawiając silnej rytu- 
alizacji, nie mając sztywnych reguł normujących, a zarazem służąc różnym celom, nie 
są dyskursem stereotypowym i stanowią korpus trudny do analizy. Regularności 
przejawiają się tu w różnorodność¡ wykładników językowych. Można mówić tylko 
o praktyce dziennikarskiej i 0 uwarunkowaniach kulturowych, ideologicznych. 

Trzeba podkreślić wymiar manipulacyjny dyskursu prasowego. Do częstych należy 
w nim strategia demagogiczna, ponieważ prasa pelni swe zadania dwutorowo: wobec 
swoich nabywców, czytelników oraz wobec zleceniodawców, redaktora naczelnego, 
ogłoszeniodawców. Powszechnie wiadomo, że wplywy z reklamy często przewyższają 
wpływy ze sprzedaży. Dlatego JAk musi tak manipulować językiem, by odpowiedzieć 
na oczekiwania obydwu stron, czyli musi tak manipulować przekazem, by potencjalny 
TYi utożsami! się z założonym w dyskursie TYo. Wykorzystując siłę ilokucyjną nie- 
których wyrażeń, wypowiedzi, media posuwają się nawet do kreowania pewnej rze- 
czywistości (ostatnio mówi się 0 tzw. „faktach prasowych”). Manipulacja językowa 
dotyczy nawet wypowiedzi informacyjnych (por. Mrozowski, 1991), a cóż dopiero 
mówić o tekstacli świadomie wartościujących. Informacje bowiem nie tylko przekazują 
fakty, ale wyrażają też, stosunek do nich. Manipulacja odbywa się już na poziomie 
selekcji informacji (faktów), nierównomiernego ich rozłożenia i rozwijania, kolejności 
ich przedstawiania, a także uwikłania kontekstowego, w dyskursie typowo informa- 
cyjnym manipulacja jest bardziej ukryta pod pozorami obiektywności, w innych dys- 
kursach, w tym w dyskursie ekologicznym, jest ona bardziej jawna i wyraża się 
w wartościowaniu explicite. Manipulacja dokonuje się także poprzez dobór środków 
językowych - środków języka instrumentalnego, nie skierowanego na samego siebie, 
jak w przekazie poetyckim, lecz nakłaniającego, środki te implikują wartości etyczne, 
zamiast estetycznych. 

Strategia demagogiczna ma więc swoje stale miejsce w dyskursie prasowym; prasa 
musi się sprzedawać. Nie na darmo mówi się o mediach jako o czwartej wladzy. Bada- 
cze mediów stwierdzają ich ogromny wpływ na jednostki i społeczeństwa. Podkreśla- 
ją że zależność¡ w układzie: społeczeństwo - media - jednostki stale się pogłębiają 
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i ze siła oddziaływania mediów gwałtownie rośnie, zwłaszcza w długofalowym 
kształtowaniu postaw (por. Mrozowski, 1991: 252 nn. ). 

Analiza podmiotowości w dyskursie to analiza miejsc (places), z których podmioty 
się wypowiadają, realizują. Nie jest istotne, co naprawdę myśli autor; zresztą 
w skomplikowanej machinie świata prasy by loby to bardzo trudne do ustalenia. 

Przy lekturze konkretnego artykułu, np. Pleinfeux sur l'éclairage, można by się za- 
stanawiac, kim jest podmiot komunikujący: czy jest on tożsamy z autorem artykułu 
(Jean Robert - specjalista?, dziennikarz piszący na zamówienie? ), czy z redakcją pisma 
wyznaczającego linię, ton swojej gazety [etos], a może autor i redakcja są tylko po- 
średnikami, a podmiot JAk jest identyczny z firmą OSRAM, reklamowaną na zdję- 
ciach? Nowoczesne wyroby firmy OSRAM Dulux-El ilustrują artykuł oraz możemy 
podziwiać ich dużą reklamę - zdjęcie, zajmującą całą stronę w tym samym piśmie. 
Reklamy, jak wiadomo, są platne, co nie pozostaje bez znaczenia w sposobie warto- 
ściowania wyrobów w tekście. Ogólnie trzeba przyznać przy tej okazji, ze 
w interpretacji dyskursu rola paratekstujest ogromna i pomocna. 

Z punktu widzenia dyskursu, odpowiedz na tak sformułowane pytania o nadawcę, 
jak wyżej, nie jest istotna. Czyż zresztą możemy poznać ich prawdziwe poglądy, skoro 
miejsce (status) podmiotu komunikującego jest narzucone przez kontrakt, a podmiot 
wypowiadający, reżyserujący wypowiedz - stanowi tylko element paradygmatu pod- 
miotowego? Sądy, poglądy, wartości przedstawione przez JAw nie muszą koniecznie 
odzwierciedlać sądów i wartości JAk, który w dodatku może być pluralistyczny. 

c. Kerbrat-Orecchioni (1986: 204) poprawia warunek szczerości Grice’a: wypo- 
wiadać coś, to tylko uważać się za szczerego w swojej wypowiedzi. 

Grice, formułując swoje maksymy, odnosil się do dyskursu racjonalnego, z którym 
w rzeczywistości mamy rzadko do czynienia. Najczęściej zasady naruszamy, i to 
świadomie, sugerując - zarówno poprzez treść, jak i sam fakt odstępstwa od maksym 
- coś, co chcemy przekazać ponad informacją. Grice nazwał te sugestie implikacjami 
konwersacyjnymi (w odróżnieniu od implikacji konwencjonalnych, związanych trwale 
z wyrażeniami) i poklasyfikowal je w zależności od maksymy, którą naruszają. Jed- 
nakże, mimo naruszenia maksym na poziomie explicite, odbiorca wypowiedzi ma pra- 
wo zakładać, że generalnie Zasada Współpracy jako całość - jest respektowana na 
poziomie implikacji. 

Podmiot wypowiedzi dysponuje środkami językowymi, zarówno explicite jak 
i treściami implicite, ktore pozwalają JAk na odstępstwo od szczerości (nieszcze- 
rość? ), maskowanie swych intencji, kamuflaż, jak i na dystansowanie się JAk od opi- 
nii i wartości formułowanych przez JAw. Jako sygnaly intratekstualne dystansu, 
J. Puzynina (1992: 137) przytacza wyrażenia: )٥ko٥y, rzekomo, tak zwany oraz cudzy- 
słów. Są one wg autorki Języka wartości - „wykładnikami podwójnej roli nadawcy 
tekstu: jest on referentem czyichś wartościowań i jednocześnie subiektem własnej, 
negatywnej ich oceny... ” (s. 137). 

Takim sygnałem dystansu w cytowanym artykule jest wyrażenie à en croire (sze- 
rzej zostanie omówione nieco dalej). 

Uchwycenie dystansu komunikowanego na poziomie implicite -jest dużo trudniej
sze. 
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Podobnie rzecz się ma z podmiotem interpretującym, TYi. Nie jest istotne, jaki jest 
rzeczywisty, w wymiarze społeczno-historycznym, krąg czytelników danego artykułu. 
Odbiorca jest wpisany w dyskurs na mocy kontraktu. Jego pozycja dyskursywna może 
ulegać pewnym zmianom w poszczególnych strategiach, co pokażą dalsze analizy 
przykładów. Jest ona sygnalizowana za pomocą środków językowych jako element 
reżyserii sfery Dire. Różne strategie stawiają sobie różne cele względem TYi. Celem 
strategii demagogicznej będzie silna identyfikacja TYi z TYo, a celem prowokacji na 
przykład, przeciwnie, brak tej identyfikacji (TYi # TYo). Strategie, jako wynik organi
zacji wypowiedzi, powinny zostać rozpoznane w warstwie językowej. Od tego rozpo
znania zależy osiągnięcie celu przez dyskurs, czyli jego skuteczność, sukces. 

Generalnie należy stwierdzić, zgodnie z Zasadą Współpracy Grice’a, że 
w interpretacji dyskursu każde potencjalne znaczenie jest presuponowane jako możli
we do przyjęcia przez wszystkich uczestników dyskursu, o ile nie ma wykładników 
jego odrzucenia. Tak więc zakłada się, że akceptacja interpretacji, akceptacja sensu nie 
wymaga wykładników formalnych, bo wynika z naczelnej maksymy Grice’a; zaś brak 
zgody na którąś z interpretacji musi być zasygnalizowany explicite, obojętne czy to 
w formie aktu językowego (w warstwie wypowiedzi) czy niejęzykowego (odmowa 
uczestniczenia w akcie dyskursywnym) (por. też Achard, 1995: 86). 

W cytowanym artykule Plein feux sur l’éclairage, podmiot komunikujący JAk ma 
przyznany kontraktem monopol na wiedzę w dziedzinie oświetlenia. I ma prawo w tej 
dziedzinie informować, doradzać w wyborze produktów, zachęcać do określonego 
działania bądź stylu życia, krytykować to, co uważa za niesłuszne. Mając inicjatywę 
w procesie komunikacji, reżyseruje wypowiedź, udzielając podmiotowi JAw swojej 
kompetencji i swoich praw. Reżyseria ta, którą stanowią kolejne strategie, wyznacza 
pozycje protagonistów poprzez system filtrów, wynikający z kolei z kontraktu. 

JAk tworzy, po pierwsze, pozycję JAw świadomego własnej wiedzy, kompetencji 
i wyższości w danym temacie nad odbiorcą, świadomego praw do informowania, do
radzania itp. 

JAw tworzy, z kolei, pozycję TYo spragnionego wiedzy, informacji, wątpiącego, 
poszukującego, potrzebującego rad, bądź całkiem tej wiedzy pozbawionego; potencjal
nego nabywcy reklamowanych drogich lamp (patrz: rola paratekstu), konsumenta no
winek technicznych, dbałego zarazem o sprawy ekologii (oszczędność energii, dłuższy 
żywot lamp... ). 

Na marginesie trzeba dodać, że podmiot komunikujący może nie doprowadzić do 
sukcesu perlokucyjmego dyskursu, ponieważ TYi może sam siebie wyobrażać inaczej, 
np. interpretować artykuł wyłącznie z pozycji snobizmu (moda na ekologię). A może 
też np. inaczej wyobrażać sobie pozycję JAk, jako piszącego jedynie na zlecenie re- 
klamodawcy, a więc nie w pełni szczerego, i w konsekwencji nie obdarzać go kredy
tem zaufania... 

W zależności od tego, czy dekodowanie ze strony podmiotów nadających 
i odbierających jest symetryczne czy aberracyjne, specjaliści od mediów rozróżniaj؟ 
dekodowanie preferowane (przy całkowitej zgodności poglądów i wartości), dekodo
wanie negocjowane (przy generalnej akceptacji ram kulturowych, lecz przy domaganiu 
się poszanowania dla odmiennej interpretacji w poszczególnym konkretnym przypad-
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ku) oraz dekodowanie opozycyjne (przy całkowitym odrzuceniu stanowiska nadawcy 
jako sprzecznego z poglądami i ocenami odbiorcy) (por. Mrozowski, 1991: 205 nn. ). 

Istnieje jednak szansa na spełnienie przez dyskurs strategii demagogicznej, gdyż, 
zdaniem specjalistów głoszących teorię „użytków i wynagrodzeń” (uses and gratifi- 
cations theory•, tłumaczenie u Pisarka; Mrozowski cytuje inne: „teoria użytkowan 
i korzyści”, 1991: 245), jakoby dominującą obecnie w selekcji odbiorczej, ludzie 
współcześni korzystają z mediów głownie po to, by wykorzystać ich treść 
w codziennym życiu oraz by wynagrodzić sobie przyjemnością lektury czas na nią 
stracony (por. Pisarek, 1996: 136). 

Teoria ta glosi również, że odbiorcy nie są biernym, bezwolnym obiektem oddzia- 
lywania mediów, lecz że to raczej media „są instrumentem w rękach aktywnych, swia- 
domych swych dążeń odbiorców, którzy użytkują je w celu zaspokojenia określonych 
potrzeb i czerpią stąd określone korzyści” (Mrozowski, 1991: 245). Precyzując katalog 
potrzeb, które media zaspokajają lub mogą zaspokoić, dokonano licznych typologiza- 
cji „użytkowan i korzyści”, a do najbardziej rozbudowanych należy typologia 
D. McQuaila (l. c. ibid. ). 

W końcu wreszcie, JAk reżyseruje wypowiedz zgodnie z rytuałem społeczno- 
językowym, któremu musi się podporządkować, gdyż podmiot wypowiadający JAw 
nie jest podmiotem konkretnym, indywidualnym, obiektywnym, lecz jedynie elemen- 
tern paradygmatu pozycji wyznaczonej kontraktem. 

Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że choć podmiot realizuje miejsce dyskur- 
sywne i jest nim zdeterminowany, to jednak ma wolność wyboru środków języko- 
wych, wolność w reżyserii wypowiedzenia; może też sygnalizować dystans, nawet 
odcinać się poprzez ironię i inne środki retoryczne. Choć więc jest elementem para- 
dygmatu podmiotowego, nie jest jego niewolnikiem. Zbieżne poglądy, aczkolwiek 
sytuujące się w teorii komunikacji w ogóle, prezentuje przytaczany już wielokrotnie 
M. Mrozowski (1991: 210): „Instytucjonalizacja jest tym ogniwem procesów komuni- 
kowania masowego, w którym uwarunkowania zewnętrzne wobec obszaru działania 
mediów przekształcają się w uwarunkowania wewnętrzne w obszarze ich działania. 
Ujmuje ona bowiem te działania w pewne ramy, ukierunkowując ich przebieg zgodnie 
z jakimiś nadrzędnymi interesami. Owe ramy ograniczają swobodę działania nadawcy, 
lecz nigdy do końca, zawsze przeciwstawiają mu węższy lub szerszy margines wyboru, 
związany z koniecznością dostosowania ogólnych zasad do konkretnych sytuacji 
i charakteru przekazywanych treści. Można więc powiedzieć, że nadawca - jako dys- 
ponent i jako realizator przekazu - zawsze działa w szerszym układzie odniesienia, 
w którym jest zarówno przedmiotem oddziaływań, jak i podmiotem decyzyjnym. 
Układ ten określa się zwykle mianem polityki w dziedzinie komunikowania masowe- 
go”. 

Z tym zagadnieniem wiąże się caly problem etyki wypowiedzi, problem zakresu 
osobistej wolności dziennikarza. Uważam, że francuska szkola analizy dyskursu za 
bardzo wolność tę ogranicza, pojmując miejsca dyskursywne (places) bądź filtry 
w sposób zbyt deterministyczny. Wiąże się to z przyjęciem epistemologii marksistów- 
skiej (częste są odwołania do filozofii Louisa Althussera i teorii społecznych niemiec- 
kiego socjologa Jurgena Habermasa. Według Althussera, podmiot jest podporządko
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wany określonej ideologii, ideologii walki klas, jest przez nią determinowany w swoich 
wyborach i tylko łudzi się, że postępuje zgodnie z własną wolą). Tymczasem koncep
cja filtrów, bardzo przydatna w teorii dyskursu, nie może być ani zbyt naiwnie reali
styczna, ani całkowicie deterministyczna. Musi być w niej miejsce na wolność pod
miotu i jego błędy także. Moim zdaniem, nie tylko nie kłóci się to z wyłożoną wcze
śniej koncepcją dyskursu, ale nawet pozwala lepiej zrozumieć jego charakter dia
lektyczny, pojmowany jako niejednoznaczna odpowiedniość między intencją a inter
pretacją. 



3.  WARTOŚCIOWANIE - ZJAWISKO DYSKURSYWNE

3. 1.  Strategia dyskursywna a wartościowanie - na przykładzie języka 
francuskiego

Dyskursywność wiąże się ściśle z podmiotowością. Dyskurs musi więc być warto
ściujący. Jak piszę Puzynina we wstępie do książki Język wartości (s. 5): „Świat, który 
jawi się człowiekowi, jest od pierwszych dni jego życia aż po ostatnie światem warto
ści”. Również Bachtin definiuje życie za pomocą języka aksjologii: „Żyć - znaczy 
w każdym momencie zajmować postawę wartościującą, wartościująco ustosunkowy
wać się do życia” (1983: 16). 

Trzeba by więc uzupełnić definicję filtrów dyskursywnych o pierwiastek warto
ściujący jako wintegrowany w podmiotowość. Według Bachtina, kategorie antropolo
giczne (np. ja, inny) posiadają charakter aksjologiczny. 

Szczególnie interesujący wydaje się związek pomiędzy podmiotowością, wyborem 
strategii dyskursywnej a postawą aksjologiczną. 

Można by się już teraz pokusić o pewne, ewidentne a priori - uogólnienia. Otóż, 
w dyskursach oceniających będzie więcej postaw wartościujących niż w dyskursach 
opisowych. Jest też oczywiste, że strategie krytyczne, polemiczne będą przekazywały 
raczej wartościowania negatywne, zaś strategie reklamujące, apologetyczne - warto
ściowania pozytywne. 

Jak wspomniałam we wstępie, właśnie teoria dyskursu wydaje się panaceum na 
rozstrzygnięcie wielu problemów związanych z wartościowaniem, ponieważ istotnym 
składnikiem organizacji językowej wypowiedzi, czyli tzw. reżyserii wypowiedzenio
wej (swoistej dramaturgii, jak by powiedział Habermas) - są strategie. Strategia łączy 
wartość semantyczną z funkcją pragmatyczną, dla której wielu językoznawców nie 
potrafi znaleźć miejsca w obrębie czystego językoznawstwa. Wybór określonej strate
gii dyskursywnej jest manifestacją intencjonalności z jednej strony; z drugiej strony, od 
wyboru strategii zależy performatywność, czyli skuteczność dyskursu. U Bachtina 
czytamy, że ściśle semantyczny aspekt utworu, a więc rozumienie, jest pierwszym 
etapem odbioru tekstu i jest dostępne w zasadzie dla każdej świadomości indywidual
nej. Lecz aspekt wartościująco-emocjonalny może być odebrany jedynie przez wspól
notę ludzi powiązanych ze sobą wspólnymi warunkami życia aż po więzy braterstwa
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Dominującym kierunkiem w nowoczesnej metaetyce jest emotywizm. Jest to kieru
nek niekognitywistyczny, który zastąpił dawniejsze prądy kognitywistyczne: natura
lizm i intuicjonizm. Emotywizm przypisuje wypowiedziom etycznym podwójną rolę: 
po pierwsze, wyrażają one postawę, uczucia mówiącego; po drugie, są używane dy
rektywnie, czyli mają oddziaływać na uczucia i postawę innych, często ze skutkiem 
wywołania zmian tych postaw i uczuć (por. Brandt, Lautmann... 1975). Są więc sub
telną formą perswazji, a zatem mieszczą się w definicji strategii. Według Pisarka 
(1996: 134-135), język służy głównie nie tyle do porozumiewania się, ile do przeko
nywania, a zatem funkcje jakobsonowskie są służebne wobec funkcji perswazyjnej. 
Dlatego postulowałam wcześniej uzupełnienie definicji filtrów dyskursywnych 
o pojęcie wartości. 

Przyjrzyjmy się przykładowi. Jest to analiza artykułu pt. Plein feux sur l’éclairage 
pod kątem wydobycia strategii dyskursywnych także na podstawie kontraktu zawarte
go między partnerami, który z kolei rozpoznajemy na podstawie wyznaczników języ
kowych. Na temat kontraktu zawieranego w dyskursie, jakim jest artykuł popularno
naukowy, pisałam wcześniej. Tu poruszam ten problem przy okazji omawiania strate
gii i przekazywanych przez nie wartościowań. Trzeba jednak pamiętać, że to kontrakt 
pozwala nam rozumieć pozycje podmiotowe w analizowanych strategiach; zjawiska te 
są ze sobą sprzężone. Manifestacja językowa to płaszczyzna wypowiedzi rozgrywają
cej się między JAw aTYo. Natomiast, by zrozumieć dyskursywność, trzeba odnieść 
się do kontraktu zawartego między JAk a TYi i poprzez ten pryzmat analizować kon
struowany w dyskursie sens i wartościowanie. 

W analizowanym artykule przeważają strategie zachwalające nowoczesne wyroby 
oświetleniowe znanych firm, tzw. świetlówki kompaktowe, i taki jest ton nadrzędny 
tego dyskursu. Dokładniej, jego reżyseria opiera się na sukcesji strategii stricte warto
ściujących i opisowo-wyjaśniających. 

Tekst pisany jest w formie nieosobowej. Nie ma w nim wartościowania subiektyw
nego explicite, poza nielicznymi wykrzyknieniami, a więc wypowiedziami o wyłącznej 
funkcji ekspresywnej. 

Myliłby się jednak, kto by sądził, że jest to tekst obiektywny. Mamy tu do czynienia 
zarówno z subiektywnością niezamierzoną, jak i pozorną niesubiektywnością, pozorną 
obiektywnością, z referowaniem własnych sądów wartościujących (w odpowiedziach 
na postawione pytania), z referowaniem cudzych ocen (terminologia J. Puzyniny, por. 
1992). 

JAw tak reżyseruje scenę Dire, by sprawić wrażenie wartościowania obiektywnego, 
a więc wrażenie obiektywizmu przekazywanych opinii i ocen. Służą temu: konstrukcje 
bezosobowe, kwantyfikatory generyczne, anafory koncepcyjne o charakterze presupo
zycje wspieranie się autorytetem instytucji i statystyk. 

Pierwszą strategię można by określić mianem wprowadzającej, pozwalającej po
stawić problem. Jest ona zarazem demagogiczna: JAk zwraca się do różnych grup od
biorców i stara się, by TYi zidentyfikował się z TYo, który, jak wiadomo, wpisany jest 
w Dire, tzn. jest wyreżyserowany przez JAw. Jeśli identyfikacja (TYi = TYo) faktycz
nie nastąpi, wówczas JAk uzyska duży stopień wiarygodności i będzie miał wpływ na 
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TYi, a więc na interpretację zgodną z założoną. Wówczas demagogia osiągnie swój 
cel, a strategia będzie udana, efektywna. 

Et ta lumière fut (fiat lux pour les érudits)... Si la question d'éclairage de notre 
planète a été vite réglée à en croire les textes bibliques, le problème aujourd'hui 
pose par l’éclairage de nos appartements ou de nos maisons devient de plus en plus 
complexe à résoudre. Lampes à incadescence, halogènes, basses tensions, 
fluorescentes... Quel type d'éclairage choisir pour concilier confort visuel et 
économie d'énergie? 

Oto w jaki sposób JAk stara się pozyskać różne grupy odbiorców. Rozpoczynając 
tekst od cytatu z Biblii Et la lumière fut, JAk odwołuje się do kompetencji encyklope- 
dycznej podmiotu interpretującego, która zawiera składnik kulturowy i składnik ide- 
ologiczny (por. Kerbrat-Orecchioni, 1986: 162 nn. ). Odwołuje się do obszernej wiedzy 
przedwypowiedzeniowej, do intertekstu (żaden bowiem dyskurs nie rodzi się w próżni, 
lecz w przestrzeni rzeczy już powiedzianych, rodzi się z pracy nad innymi dyskursami. 
Wedle slow Maingueneau, 1991: 135, dyskurs nie jest dzielem wolnego wyboru, lecz 
jest traktowany jako ciągłość w stosunku do tekstów poprzednich bądź współczesnych 
- poprzez różne relacje, które ogólnie określa się mianem heterogenicznosci wypowie- 
dzi. Ciągłość interdyskursywna, jak i typ relacji interdyskursywnej pozwalają też jed- 
noznacznie odbierać wartościowania; w tym sensie interdyskursywnosc ma nie tylko 
charakter poznawczy, ale i roz - poznawczy). 

Pojęcie slowa cudzego jest też pojęciem kluczowym dla Bachtina, który oparl 
działalność człowieka, w tym także językową, na zasadzie dialogu: „(... ) właściwie 
prawie wszystkie slowa są słowami cudzymi, prócz nielicznych, które są odczuwane 
jako wlasne. Człowiek żyje w świecie cudzych slow. Przyswaja je, przekazuje, postu- 
guje się nimi i odpowiada na nie” (1983: 19). Bo „... życie ze swej natury jest dialogo- 
we. Żyć - znaczy uczestniczyć w dialogu: zapytywać, wysłuchiwać, odpowiadać, zga- 
dzac się... ” (ibid. ). 

W omawianym dyskursie JAk odwołuje się do tekstu uważanego za powszechnie 
znany, za uniwersalny, przynajmniej w naszej kulturze chrześcijańskiej. Mamy tu więc 
do czynienia z ciągłością kulturową, z nawiązaniem do tradycji o wartościowaniu jak 
najbardziej pozytywnym. 

Dodatkowo, w nawiasie, JAw przytacza cytat łaciński fiat lux, opatrując go ko- 
mentarzem pour les érudits, a komentarz z natury jest świadomie wartościujący, tu 
dowartościowujący określoną grupę ludzi. JAk zwraca się w ten sposób szczególnie do 
osób wykształconych, wartościując tę grupę pozytywnie explicite (wartość związana 
prymarnie ze slowem erudytd). Zależy mu, by TYi zidentyfikował się zTYo (strategia 
demagogii). Można wnioskować, że chce przekonać do reklamowanych produktów 
ludzi wykształconych, a więc pewnie zamożnych (lampy są rzeczywiście drogie), 
a także lepiej rozumiejących wyłożoną argumentację. 

Wkrótce jednak otrzymujemy sygnal dystansowania się JAk od wypowiedzianych 
przez JAw słów. Jest to intertekstualny sygnal dystansu do referowanych poglądów, 
ocen - w postaci wyrażenia: آل en croire les textes bibliques. Jeżeli nadawca sygnalizuje 
swój dystans wobec pewnej wypowiedzi, to albo wartościuje ją negatywnie, albo wy
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raża swoje wątpliwości do przedstawianego wartościowania (tu: pozytywnego). Wyra
żenie a en croire nie ma implikacji zdecydowanie negatywnych. Pełni jedynie rolę 
dystansowania się od treści. Można jednak wyciągnąć dalej idące wnioski, na zasadzie 
domysłu, implikatury (sous-entendu), czyli informacje, które aktualizują się 
w szczególnej sytuacji (por. Kerbrat-Orecchioni, 1986: 39). Implikatury są bardziej 
sugerowaniem niż informowaniem. Trudno im zarzucić fałsz, więc nadają się do mani
pulowania. Z jednej strony, JAk może chcieć w ten sposób dotrzeć także i do odbiorcy 
odcinającego się od wspomnianej tradycji i spuścizny kulturowej, negującego ją 
wręcz; może chcieć więc dotrzeć w sumie do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. 
Z drugiej strony, wyrażenie to spaja dwie przeciwstawne opinie: bezproblemowość 
w kwestii ustanowienia światła jest tu w opozycji do stwierdzenia, że oświetlenie na
szych domostw stanowi aktualnie poważny problem. Tu, dzięki sygnałowi intertekstu- 
alnemu, JAk dystansuje się od możliwości szybkiego i łatwego rozwiązania problemu, 
przypisując tym pozytywnie kojarzonym słowom (szybkość, łatwość) wartości nega
tywne, tj. niemożliwe w obecnych warunkach. W tym kontekście JAw uwiarygodnia 
(poprzez pozytywne przeciwstawienie) istnienie problemu wyboru oświetlenia, a więc 
sensowność wyboru tematu. Treści implicytne są przedstawiane bardziej dyskretnie, 
a więc jakby „mniej ważne”; i to stanowi ich siłę, także siłę manipulacyjną. W presu- 
pozycji mamy podaną informację, że oświetlenie naszych mieszkań stanowi problem 
do rozwiązania. Ta presupozycja (z zasady podając rzecz jako oczywistą) stanowi te
mat artykułu i należy się już spodziewać w dalszym tekście argumentacji ten temat 
rozwijającej. W uzasadnieniu JAw wymienia różne rodzaje lamp: na koniec pojawia 
się nazwa tej, która jest przedmiotem zabiegów reklamowych. To faktycznie lampa 
chronologicznie ostatnia, bo najnowsza, ale z punktu widzenia psychologicznego - 
ostatnia nazwa najdłużej pozostaje w pamięci. 

Powyższe przeciwstawienie jest jeszcze dodatkowo wzmocnione strukturalnie; 
można więc powiedzieć, że tekst jak gdyby tę informację selekcjonuje: służy temu 
zdanie hipotetyczne, modalne, zaczynające się od si. Samo dokonanie selekcji infor
macji jest już osobistą ingerencją podmiotu komunikującego (teksty czysto informa
cyjne nie są więc też całkowicie obiektywne) i służy określonym celom (problem ma
nipulacji). Jako hipotetyczna, a więc wątpliwa, wyrażona jest ocena łatwości, zaś zda
nie główne niesie informację „prawdziwą”, pewną: wynika to z budowy zdania, a więc 
zachowuje pozory obiektywizmu. Zarówno selektywność treści, jak i budowa warun
kowa zdania o zupełnie innej funkcji (tu: przeciwstawnej) są charakterystyczne dla 
działalności perswazyjnej. Z jednej strony chodzi o podanie tylko treści pożądanych 
z punktu widzenia nadawcy; z drugiej - o kamuflaż perswazji. 

W tym kontekście (analogicznie jak pozytywnie wartościujące słowa: łatwość, 
szybkość zyskały konotacje negatywne), na zasadzie przeciwstawienia (i innych zabie
gów, o czym wyżej), wyrażenia pierwotnie raczej negatywnie wartościujące: problem, 
trudny zostały przez dyskurs zneutralizowane i przedstawione jako pewnik, jako 
prawda do przyjęcia, aksjomat. 

Po trzecie wreszcie, wyrażenie a en croire mogłoby być odczytane jako sygnał dy
stansu pomiędzy JAk a JAw. W takiej sytuacji zakwestionowany zostaje warunek 
szczerości (powraca postawione wcześniej pytanie: kto piszę?, na czyje zlecenie?... ). 
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Analizowana strategia demagogiczno-apologetyczna sama określa miejsce JAw ja- 
ko podmiotu, który musi wszelkimi środkami dążyć do pozytywnego efektu perloku- 
cyjnego (czyli zachęcić do zakupów). Musi to być więc z natury rzeczy dyskurs pozy- 
tywnie wartościujący. Należałoby więc chyba ewentualną interpretację nieszczerości 
JAk wykluczyć jako sprzeczną z budowaną strategią, a poprzestać na wcześniejszych 
interpretacjach, które zgodnie z normą strategii - selekcjonują pozytywny obraz rekla- 
mowanych wyrobów i szczerego nadawcy. 

Drugą strategię można by nazwać doradzającą. JAw (pamiętajmy: znawca tematu, 
kompetentny, mający przewagę) wprowadzi! poprzednio wartościowany negatywnie 
stan niepewności, wahania - celowo, by móc teraz wyreżyserować strategię rady. JAk 
ma teraz zamiar doradzać TYi (w jego zamiarze identycznemu z TYo) w wyborze 
odpowiedniego oświetlenia. JAw, pod pozorem obiektywności, sugeruje swoj sąd na 
temat TYo (patrz: filtry), zagubionego wśród wielości asortymentu, wahającego się, 
niezdecydowanego. 

Trzeba zauważyć na marginesie, ze reakcje TYi mogą być różne, w zależności od 
tego, czy zidentyfikuje się z TYo, czy też nie (podda się demagogii, czy - nie). 

Rolę łącznika pomiędzy tymi dwiema strategiami pelni zdanie pytające: Quel type 
d'éclairage choisir pour concilier confort visuel et ecnomie d'énergie? 

Pytanie to stawia JAw sam sobie, by móc odwołać się do swojej kompetencji, 
a w rezultacie, by móc udzielić rady. Pytanie, jako wypowiedz perfonnatywna, ma na 
celu doprowadzić do zmiany postawy, lub choćby tylko do zmiany świadomości. Na- 
stępującą natychmiast odpowiedz - rada, ma tę zmianę kształtować w pożądanym kie- 
nmku. 

Jest to pytanie cząstkowe o przedmioty wartościowane przez JAw jak najbardziej 
pozytywnie, oparte na przytoczeniu w niepodważalnej presupozycji cecli dodatnich, 
takich jak: confort visuel i économie d’énergie (same wyrażenia są tu także wtórnie 
wartościujące). 

Modalność komunikacyjna pytania zaklada podwójną podmiotowość (ja i ty) 
i wymaga reakcji ze strony TY w formie odpowiedzi. Podmiotem pytającym jest tu 
znający odpowiedz, kompetentny (na mocy kontraktu) JAw, zaś adresatem - niezdecy- 
dowany (filtry! ) czytelnik. Odbiorca nie może odpowiedzieć: po pierwsze - 
z powodów fizycznych, po drugie - z powodu imputowanej mu niewiedzy lub braku 
zdecydowania, w tej sytuacji pytanie to, postawione zresztą przez JAw w formie bez- 
osobowej (bezokolicznik), co dodatkowo ułatwia identyfikację pytającego 
z odpowiadającym, staje się pytaniem połretorycznym. Użycie tego typu pytania, 
a także metafory biblijnej (we wstępie), sprawia, że omawiany dyskurs, w niektórych 
swoich strategiach, przybiera bardziej charakter retoryczny niż racjonalny. Nic dziw- 
nego, skoro nadawcy JAk cltodzi o wyrażenie i zdobycie przewagi nad czytelnikiem 
przy użyciu wszelkich możliwych środków (por. Hoowka, 1993). Chodzi 
0 skuteczność demagogii. Pytania wplatane w dyskurs mogą pełnić (i tu pełnią) funkcję 
perswazyjną. A to dlatego, że-jak twierdzi Bralczyk (1996: 154) - nadawca przekazu 
perswazyjnego ma wiele odpowiedzi i potrzebuje tylko dla nich pytań. Więc je stawia. 
Może je stawiać retorycznie, sam sobie, po to, by usprawiedliwić swoje odpowiedzi. 
Może je stawiać także po to, by odbiorca mógł sobie odpowiedzieć, lub po to, by taka 
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odpowiedź była niemożliwa. Może je stawiać również w taki sposób, by odpowiedź, 
zawierała się już w pytaniu, na zasadzie presupozycji. 

Quel type d'éclairage choisir pour concilier confort visuel et économie 
d’énergie? Un tour au rayon luminaire des grandes surfaces n’éclairera pas 
forcément votre lanterne vu la profusion de marques, de formes, et de types de 
modèles proposés. Avant tout achat impulsif, deux paramètres sont importants 
à considérer: la quantité de lumière que vous souhaitez et sa qualité. 

Strategia rady zbudowana jest na kanwie opozycji wartościującej: złe/dobre. 
Po pierwsze JAw (choć bezosobowo, manipulując) ocenia negatywnie, i to expli

cite, fakt jednorazowego pójścia do wielkich supermarketów bez uprzedniego zasię
gnięcia fachowej rady. To negatywne wartościowanie wyrażone jest przeczeniem 
(ne... pas) słowa wtórnie pozytywnego éclairer (selekcjonowanego pozytywnie przez 
dyskurs). Negatywna ocena wzmocniona jest użyciem czasu futur de l’indicatif a jej 
zdecydowany charakter podkreśla modulant zdecydowania forcément. Negatywna 
ocena jest jeszcze dodatkowo skondensowana w następnym zdaniu - w presupozycji, 
którą stanowi anafora koncepcyjna achat impulsif (przymiotnik wtórnie wartościujący). 

Trzeba też zauważyć, że analizowane zdanie może również sugerować implicite, iż 
trzeba pójść więcej razy (skoro raz nie wystarczy); a jeśli tak, to zapewne po to, by się 
zastanowić lub wcześniej poradzić (inferencje można budować piętrowo). A może 
sugeruje, że należy pójść do różnych sklepów? Branżowych? Firmowych?... Interpre
tacje implicite mogą iść w różnych kierunkach. 

W opozycji do przytoczonego wartościowania negatywnego, JAk radzi, co trzeba 
koniecznie (important) wziąć pod uwagę przy zakupie: istotne są tu dwa parametry - 
ilość i jakość światła. 

Fragment: Avant tout achat impulsif, deux paramètres sont importants à considérer: 
la quantité de lumière que vous souhaitez et sa qualité ma, moim zdaniem, kluczowe 
znaczenie w budowaniu przez JAw strategii rady. Po pierwsze jest radą, gdyż stanowi 
odpowiedź na zadane wcześniej pytanie półretoryczne. Po drugie, rada wynika także ze 
sposobu argumentacji: zdanie ma de facto budowę chronologiczną, ale w naszej kultu
rze mamy tendencję interpretować taki związek jako przyczynowo-skutkowy (por. 
Kerbrat-Orecchioni, 1986: 175). Wynika to też z klasycznej zasady narracji: to, co jest 
następstwem chronologicznym, objawia się jako konsekwencja (Post hoc, ergo propter 
hoc). 

Po trzecie wreszcie, choć zdanie ma budowę bezosobową, kryje się w nim podmiot 
doradzający, zwracający się bezpośrednio do TYo (votre lanterne, vous souhaitez). 

By omawiana strategia była skuteczna (a ma taka być w zamierzeniu dyskursyw- 
nym), wartość ilokucyjna, do której dąży, ma się stać faktycznie perlokucyjna. Temu 
celowi ma również służyć trop ilokucyjny (por. Kerbrat-Orecchioni, 1986): wypowiedź 
deux paramètres sont importants à considérer (... ), choć ma budowę oznajmującą, jest 
de facto zamaskowanym (a przez to łagodniejszym) nakazem. 

Sukces performatywnośći zostanie odniesiony, gdy TYi zidentyfikuje się z TYo, tj. 
gdy dobrze odczyta sygnały dyskursywne związane ze strategią rady. 
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Trzecią strategię można by określić mianem eksplikującej, uzasadniającej radę. 
Eksplikacja pełni ważną rolę w argumentacji. Cały dyskurs ma w zasadzie budowę 
argumentacyjną, a cel argumentacji jest zbieżny z celem perlokucyjnym dyskursu: 
należy zachęcić odbiorcę TYi do kupowania świetlówek kompaktowych. 

A chaque activité correspond un éclairage particulier. D’après les 
recommandations de l’Association française de l’éclairage, 300 lux (... ) sont 
suffisants pour la lecture, le bricolage, la cuisine. Dans les bureaux ou les salles de 
classe, un éclairage de 500 lux est satisfaisant alors que la couture ou le dessin 
nécessitent 750 à 1000 lux. Le seuil du confort visuel dépend également de l’âge. 
A soixante ans, on a quatre fois plus besoin de lumière qu ’à 20 ans pour effectuer 
une tâche identique, ce qui explique que beaucoup de personnes âgées n ’aiment pas 
les éclairages tamisés. 

Outre la quantité de lumière disponible, la couleur de rayonnement des lampes 
joue un rôle important sur l’ambiance du logement en créant des sensations 
différentes. Une lumière „jaune rouge" procurera ainsi une impression de chaleur 
alors qu’une lumière,, blanc cru” ou „légèrement bleue" créera une sensation de 
froid. Ce constat est d'ailleurs bien visible dans les études statistiques des ventes 
des lampes fluorescentes qui démontrent que les pays froids privilégient les teintes 
chaudes et les pays chauds, les nuances froides. Sous nos latitudes, vu que la 
sensation de couleur est associée à celle de la température, on a tout intérêt 
à choisir une lampe rouge pour les pièces situées au Nord! 

Pour l’éclairage domestique, on distingue trois types de lampes: 
à incandescence classique, à incandescence aux halogènes et lampes fluorescentes. 
Chacune de ces catégories présentant des caractéristiques spécifiques en terme de 
couleur ou de consommation. 

Pomimo świadomości własnej kompetencji, a może właśnie dlatego, JAw uzasadnia 
swoją wcześniejszą radę. Założenie performatywności: JAk = JAw jest jednym 
z warunków skuteczności dyskursu. Podmiot komunikujący musi zasygnalizować od
biorcy swój zamiar spełnienia aktu. Czyni to m. in. poprzez strategie eksplikujące. Ich 
modalność asertoryczna dowodzi, że JA jest przekonany o słuszności tego, co mówi, że 
odpowiada za swoje słowa i gwarantuje ich prawdziwość. 

Jest to strategia informująca, a więc powinna być z natury rzeczy wyrażona expli
cite, powinna też mieć charakter dyskursu racjonalnego, argumentacyjnego (poprzed
nio wyreżyserowana strategia rady miała więcej treści zawartych implicite 
o charakterze manipulacyjnym). 

Poprzez strategię wyjaśniającą, informującą, racjonalną JAw chroni swoją uczci
wość. Podmioty posiadają wiedzę na temat funkcjonowania zasad dyskursywnych, 
określoną jako kompetencja retoryczno-pragmatyczna (por. Kerbrat-Orecchioni, 1986). 
Zastosowanie przez JAw analizowanej strategii pozwala mu nie tylko realizować zasa
dę szczerości, ale także relewancji (czyli prowadzić do pożądanych konsekwencji 
u odbiorcy; tu: przekonać go do lamp kompaktowych). 

Wypowiedź: A chaque activité... jest w swojej konstrukcji podobna do zdań anali
tycznych; szczególnie sprawia wrażenie prawdy ogólnej, niepodważalnej, gdyż jest 
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poprzedzona kwantyfikatorem ogólnym chaque. Wypowiedź ta ma pozory wypowiedzi 
w pełni obiektywnej. A przecież jest wmontowana w dyskurs oceniający, subiektywny. 
JAk manipuluje w ten sposób odbiorcą nadając pozory obiektywności swoim warto
ściowaniom pozytywnym, związanym z polecanym wyborem światła. 

Równocześnie broni jednak obiektywnego charakteru tego stwierdzenia, gdyż po
wołuje się na autorytety w dziedzinie: l'Association française de l’éclairage. Powołu
jąc się, jedynie referuje wartościowanie wybranego w tym celu autorytetu. Pozwala mu 
to jednak na własny wybór referowanych treści, wartościowań, kolejności oraz na uży
cie własnych środków językowych; tu np. mamy progresję wartościowania wyrażoną 
leksykalnie: suffisants, satisfaisant, confort. JAw używa struktur desubiektywizujących 
na poparcie własnych sądów wartościujących: referuje cudze oceny oraz używa struk
tur z kwantyfikacją generyczną (np. beaucoup de personnes âgées n 'aiment pas... ). 

Robi to oczywiście w określonym celu. Poprzez użycie zdań pozornie obiektyw
nych, JAw dąży do zwiększenia wiarygodności u TYo, do identyfikacji TYi z TYo, 
a przez to - do sukcesu wcześniejszej strategii rady, do przyjęcia przez TYi wartościo
wań nadawcy. 

JAw uzasadnia kolejno obydwa wyłożone wcześniej parametry: wpierw ważność 
ilości światła wysyłanego przez świetlówkę, potem jego jakość. JAw, pod pozorem 
konstrukcji podobnych do sądów obiektywnie weryfikowalnych - przekazuje warto
ściowanie związane z jakością światła. Dyskurs selekcjonuje pozytywne konotacje 
słów: important, ambiance, sensations. JAk wykorzystuje też wartościowania stereoty
powe kojarzone z poszczególnymi kolorami: czerwony - ciepły, przytulny; biały 
i bladoniebieski - chłodny. 

Stereotypowość tychże wartościowań potwierdza w następnej wypowiedzi, którą 
rozpoczyna anaforą nominalizującą ce constat. Inaczej mówiąc, jest to wartościowanie 
zawarte w presupozycje szczególnie zapadające w pamięć, ponieważ odbiorca przyj
muje je jako pewnik, daje się zasugerować, a zastanawia się nad częścią rematyczną 
wypowiedzi: Ce constat est d’ailleurs bien visible dans les études statistiques des 
ventes des lampes fluorescentes... Stereotyp „stanowi cząstkę skorelowanej z językiem 
wiedzy o świecie, cząstkę najbardziej konwencjonalną najbliższą potocznemu postrze
ganiu istoty przedmiotów, zjawisk itp. ” (R. Tokarski, 1998: 125). Wspólnota wiedzy 
i doświadczenia, wyrażona w czasie futur, jest niepodważalna. Stanowi także poważny 
argument na poparcie bronionej tezy, gdyż, jak pisze Ducrot (1980a: 197), wyrażenie 
poprzedzające d’ailleurs ma zawsze wartość argumentu. Niemożliwe jest użycie 
struktury d'ailleurs w kontekście innym niż argumentacyjny. Wyrażenie poprzedzające 
d’ailleurs jest w tym konkretnym przypadku anaforą koncepcyjną i właśnie obecność 
morfemu d’ailleurs zmusza nas do wiary w przedstawioną argumentację, a nawet na- 
daje status językowy wszystkim elementom implikowanym (por. ibid., s. 201 ). 

JAw powołuje się tu na bliżej nieokreślone badania statystyczne. Używając rodzaj- 
nika określonego, nadaje im charakter ogólny, bądź też dobrze znany: w ten sposób 
JAw wchodzi w rodzaj zmowy, porozumienia z TY (przekonuje odbiorcę, że jest świa
domy faktu, iż na świecie prowadzi się statystyki, lub po prostu dopuszcza go do swo
jej wiedzy. Te sformułowania miałyby więc pełnić funkcję magiczną). 
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Forma bezosobowa, wzmocniona strukturą bierną, nadaje wypowiedzi referującej 
pozory desubiektywizacji oceny. A struktura bierna jest jedną z form charakterystycz
nych dla kamuflażu; jest więc nacechowana ideologicznie. Służy maskowaniu pod
miotu logicznego - faktycznego sprawcy. 

Te wszystkie struktury o cechach pozornej obiektywności pozwalają podmiotowi 
wypowiadającemu nabrać dystansu i uniknąć bezpośredniej odpowiedzialności za 
słowo, jak również manipulować oceną. 

Wyżej wymienione „oczywiste prawdy” stają się przyczyną dla rozpoczynającego 
nową strategię zdania wykrzyknikowego: Attention! - zdradzającego emocjonalną 
ocenę JAk. 

Podsumujmy: strategia wyjaśniająca zawiera dwie grupy wypowiedzi wyjaśniają
cych: raz ilość, raz jakość światła. Każde z tych wyjaśnień poparte jest autorytetem 
organizacji bądź statystyk. Strategie są świadomie budowane, jakoby pozbawione oce
ny subiektywnej. Są maskowane, co jest cechą dyskursu ideologicznego. 

Jako czwarta budowana jest przez JAw strategia ostrzeżenia. JAw ostrzega czytel
nika przed ślepym zawierzeniem wartościom mocy podanej na lampach, po czym po
ucza, jakie dane należy brać pod uwagę (strategia dydaktyczna). 

Attention! Pour comparer leur efficacité lumineuse, il ne faut pas se fier à la 
puissance de la lampe (exprimée en Watt sur l'ampoule) qui correspond à sa 
consommation électrique et non à la quantité de lumière émise. 

W strategii ostrzeżenia, JAk zdradza swój emocjonalny stosunek do kwestii zaczy
nając od wykrzyknienia Attention! (z wykrzyknikiem na końcu). Wykrzyknienie ma 
wartość afektywną (funkcja emotywna u Jakobsona) i podkreśla subiektywną ocenę 
podmiotu, choć według Puzyniny jest to subiektywność niezamierzona (por. 1992: 
132). Wrażenie to zależy od typu dyskursu. W tym przypadku jest to zabieg przemy
ślany, zamierzony - pozwala na to forma pisana artykułu - zabieg skierowany na od
biorcę. 

Wykrzyknienie to ma również charakter wypowiedzenia performatywnego o dużej 
sile ilokucyjnej. Nie tylko zwraca uwagę czytelnika na to, co następuje w tekście, ale 
ma także moc sprawczą (pełni więc funkcję magiczną) - ostrzega TYo, który powinien 
postępować zgodnie z podaną niżej instrukcją. JAk odniesie sukces, jeśli TYi zidenty
fikuje się z TYo, gdyż poprzez wyrażoną przez JAw strategię nakłoni czytelnika do 
przyjrzenia się informacjom podanym na żarówkach i do kupienia tej reklamowanej. 

To dyskurs jako całość (a więc wypowiedź wraz z podmiotowością, kontraktem 
i wszystkimi warunkami tworzenia) selekcjonuje ewentualne inferencje. Wyjaśnienie 
- pouczenie (wplatając elementy definicyjne o funkcji metajęzykowej) każę interpre
tować wykrzyknienie jako adresowane do laików, ostrzegające ich (w imię prawdy 
naukowej: metajęzyk) przed jednymi faktami (،/ ne faut pas se fier à... ), a kierujące ich 
uwagę na inne (le seul critère.... exhaustif.. ). Wykrzyknienia, podobnie jak (analizo
wane wcześniej i później) modalność¡, częste metatekstowe wyznaczniki ocen (np. 
forcément) oraz wypowiedzi dyrektywne i woluntatywne (np. il est préférable, mieux 
vaut... ), należą do nacechowanych emocjonalnie środków składniowych, często wyko
rzystywanych w dyskursie propagandowym (por. Bednarczuk, 1985). 
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Piąta z kolei strategia ma charakter dydaktyczny, pouczający. 

le seul critère de comparaison exhaustif est la quantité de lumière émise par 
nombre de Watts consommes. Cette »efficacité lumineuse« s’exprime en 
lumens/Watt (Lm/W). 

Po wcześniejszym ostrzeżeniu, temat podany jest w stopniu najwyższym, absolut- 
nym; JAk potwierdza tym samym swe prawo do instruowania niekompetentnych od- 
biorców artykułu (podobnie jak kontrakt przyznaję w szkole nauczycielowi prawo do 
nauczania uczniów). Jest to strategia dydaktyczna: czytelnik koncentruje si؟ na infor- 
macji zawartej w remacie, przyjmując temat za pewnik. Cel strategii zostanie osią 
gnięty, gdy TYi (odpowiednio ostrzeżony) da si؟ pouczyć, uzna autorytet nadawcy, 
jego kompetencje, będzie w swoim postępowaniu korzysta! ze zdobytej wiedzy, da si؟ 
prowadzić. 

Szósta strategia: strategia krytyki. 
Założywszy osiągnięcie celu przez strateg¡؟ dydaktyczną, JAw rozbudowuje kryty- 

k؟ żarówek tradycyjnych. Celem strategii jest odciągnięcie potencjalnych nabywców 
żarówek tradycyjnych na rzecz kompaktowych. 

Les lampes à incandescence classique les plus vendues donnent une lumière 
chaude jaune - orangée. Mais depuis les premiers modèles (... ). Faciles 
d'utilisation et économiques à l'achat, elles offrent en fait une mauvaise efficacité 
lumineuse (12 Lm/W en moyenne) vu que 95% de l'énergie se dissipe en chaleur! 
De plus, elles ont une durée de vie moyenne (1000 heures) et perdent de leur 
efficacité en noircissant (... ). D'autre part leur puissance maximale de 200 Watts 
limite leur utilisation. 

Jest to wypowiedz racjonalna, argumentacyjna, zbudowana na zasadzie kontrastu. 
JAw przeciwstawia wymienione na początku cechy dodatnie tych żarówek, jak: duży 
popyt (wynikający z tradycji), różnorodność kształtów, kolor światła, łatwość 
w obsłudze i wreszcie taniość (ale tylko przy zakupie, co może kojarzyć si؟ 
z „handlowym” sloganem, że co tanie, to drogie) - wadom. A wi؟c z jednej strony 
mamy cechy pozytywne, ale, jak widać, malo istotne z punktu widzenia wartości wyto- 
żonych w strategii dydaktycznej, z drugiej strony mamy wady, tym razem ważne, 
’ ١اة0ج\آا •, „(... ) elles ofrent en fait une mauvaise efficacité lumineuse vu que 95% de 
l'énergie se dissipe en chaleur! De plus elles ont une durée de vie moyenne (1000 heu- 
res) et perdent de leur efficacité en noircissant (... ). D'autre part (... ) limite leur utili- 
sation". 

Fragment ten, z punktu widzenia organizacji tekstu, jest opisem z jedną z jego cha- 
rakterystycznych cech: zawiera wyliczankę cech negatywnych, zhierarchizowaną 
w sensie wartościowania cech do coraz bardziej negatywnych (mauvaise efficacité 
lumineuse ب durée de vie moyenne ب perdent de leur efficacité —> noircissent ب 
limite de leur utilisation). Jest to klasyczne wyliczenie, gdyż następujące po sobie ele- 
menty to ciągi wypowiedzi o podobnej budowie morfologicznej, funkcji składniowej, 
oddzielone spójnikami podrzędność¡ (wedlug definicji B. D. Gilbert, l. c. Adam, 1990: 
151). Wyliczenie to pelni funkcję retoryczną: gromadzi argumenty dla udowodnienia 
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celu, tu: krytyki określonych obiektów. Użyte spójniki (mais, de plus, d’autre part) 
wzmacniają argumentację negatywną, potęgują ją poprzez kumulowanie negatywnych 
cech (por. Ducrot, 198Oa). 

Wyliczenie jest charakterystyczne dla opisu. Jest jego podstawowym składnikiem. 
Wyliczane informacje nie są powiązane ani w sposób przyczynowo-skutkowy, ani 
chronologiczny. Tworzą ciąg opisowy, rozszerzając tym samym definicję omawianego 
produktu. Pojawiające się wskaźniki zespolenia tekstowego (de plus, et, d’autre part) 
należy traktować jako wskaźniki ciągłości linearnej (patrz: Adam, 1990: część 2), ktore 
mają za zadanie wskazać na fakt linearnej przynależności wprowadzonych składników 
do serii oraz wprowadzić pewien porządek do opisywanego zbioru. Porządkowanie to 
polega na dzieleniu tekstu na części i hierarchizowaniu ich. Tworzy to efekt sekwen- 
cyjności i wplywa na interpretację, szczególnie na interpretację wartościującą, wpro- 
wadzając w nią pewną gradację. 

J. -M. Adam, cytując Cottier i Turco (l. c. 1990: 155 nn) stwierdza, że język nie po- 
siada specyficznych morfemow, które wskazywałyby na linearność w serii. Wykorzy- 
stuje w tym celu wskaźniki zapożyczone od innych podsystemów, w omawianym 
przypadku mamy zarówno wskaźniki łączliwości (et, de plus), oraz wskaźniki wtaści- 
we dla zespolenia linearnego (d’autre part). 

Dyskurs umacnia negatywne wartościowanie związane z poszczególnymi słowami 
-(mauvaise efficacité, perdent de leur efficacité, limite leur utilüm .آلآللم ١ ١حأع ًا١ةا؟ح  
الا١ح\ًاجب  koi ئة١ع أمل ’énergie se dissipe en chaleur, duree de vie moyenne, en noircissant’, 

w ostatnim przykładzie wartość negatywną konotuje kolor czarny). Im bardziej krytyka 
jest wyrażona na poziomie implicite, a taka jest w przypadku konotacji, tym silniej 
zapada w pamięć. 

W przypadku wypowiedzi dotyczącej zamiany 95% energii w cieplo, wartościowa- 
nie negatywne ma wyraźnie charakter afektywny: JAw używa wykrzyknika jako od- 
powiednika nacechowanej uczuciowo intonacji, w tym przypadku, niezamierzona 
subiektywność wyróżnią, podkreśla tę wadę wśród innych; być może JAk uważa, że na 
pewnym poziomie wiedzy ten argument powinien być dla odbiorcy przekonujący. 
Śródtytuł nadany omawianemu akapitowi brzmi: „Radiateur ou lumière? ” i również 
wydobywa tę informację negatywną spośród pozostałych (nieważne, czy śródtytuł 
sformułowany został przez JAw, czy też przez którąś z form JAk). Śródtytuł zbudowa- 
ny jest na zasadzie alternatywy, a więc zaklada wybór między przeciwstawnymi ce- 
chami: ujemną (grzanie) i dodatnią (światfo). Ma on ponadto formę pytania, a więc 
zgodnie z modalnością pytającą zmusza niejako TYi do odpowiedzenia (sobie) na 
podaną alternatywę i opowiedzenia się za jedną z wartości. 

Mimo posiadanego na mocy kontraktu autorytetu, JAk wspiera go magią liczb 
i naukowycli dowodów, a więc wypowiedzi o fimkcji metajęzykowej. 

JAw kontynuuje strategię krytyki, tym razem w odniesieniu do drugiej grupy lamp 
- halogenowych, ktore są co prawda lepsze od tradycyjnych (nadawca to przyznaję), 
lecz jednak gorsze od fluokompaktowych. Jest to również wypowiedz racjonalna, ar- 
gumentacyjna: na początku JAw przedstawia w logicznym ciągu zalety lamp haloge- 
nowych w stosunku do tradycyjnych. Przeciwstawia im jednak wady: Seul problème,  
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les halogènes peuvent être détériorés par le contact des doigts. Krytyka przybiera for
mę obiektywnego wywodu: poparta jest liczbami i metajęzykowymi komentarzami. 

Siódmą jest strategia pochwalna, epifaniczna. 
Po krytykach następuje prawdziwa reklama lamp kompaktowych. Bardzo rozbudo

wana jest ta strategia zachwalająca. 

Les lampes fluorescentes quant à elles ne comportent plus de filament. 
L'émission lumineuse (... ). Principal avantage de cette catégorie de lampes: les 
économies d’énergie. A quantité de lumière équivalente, elles consomment jusqu’à 
cinq fois moins (... ). De plus, elles ont une durée de vie environ huit fois plus 
importante. Seul bémol: un prix d’achat encore élevé (... ). Mais rassurez-vous, cet 
investissement est vite rentabilisé vu les économies d'énergie réalisées. (... ) Pour 
les adeptes des placements financiers, l’Ademe a calculé qu’en utilisant une lampe 
fluocompacte trois heures par jour dans le séjour ou dans la cuisine, 
l’investissement financier fait dans cette ampoule correspond à un placement de 
18%, à condition que la lampe ne soit pas cassée (... ). 

La gamme des puissances disponibles s’étend de 7١V à 23W (... ). Et elles sont 
maintenant munies de culot pouvant s’adapter à presque tous les luminaires. 
Malgré ces avantages indéniables, elles pâtissent de la mauvaise réputation 
qu’avaient les premiers tubes fluorescents apparus sur le marché dans les années 
quarante (... ). Alors qu’aujourd’hui, les lampes fluorescentes fournissent une 
lumière (... ). De plus, elles peuvent être utilisées dans des locaux de faible volume 
ou mal ventilé vu leur faible production de chaleur. Enfin, pour convaincre les 
irréductibles accrochés à leur lustre à incandescence, un écobilan publié par 
l’Ademe montre que les lampes à économie d’énergie - de leur fabrication à leur 
élimination - respectent mieux l’environnement que les autres types de lampes. 

JAw rozpoczyna budowę strategii od zdania empirycznie weryfikowalnego. Po
przez emfazę quant à elles wskazuje na całą grupę lamp fluokompaktowych; podkreśla 
też temat wypowiedzi, który zwykle nie przyciąga uwagi, gdyż ta skupiona jest na 
remacie. W części Tematycznej negacja ne... plus podkreśla z kolei brak krytykowanego 
w poprzednich świetlówkach - elementu (filament). Jego miejsce zajmuje inny ele
ment, opisany tu w formie naukowego, obiektywnego wywodu. 

JAw kontynuuje swój tekst w formie bezosobowej. Jednakże w tej strategii rekla- 
mująco-epifanicznej zdradza swoją obecność i swój subiektywizm poprzez warto
ściowanie sądów. 

Wyjaśnienia o charakterze metajęzykowym ustępują miejsca wartościowaniu - 
oczywiście pozytywnemu. Reklama posługuje się wartościowaniem melioratywnym. 
W dużej mierze jest ono wyrażone explicite: mamy tu charakterystyczne dla reklamy 
superlatywy (np.. principal avantage, huit fois plus importante). Wartościowanie po
zytywne ma charakter gradacyjny, wyrażający się w ciągu argumentacyjnym, od de 
plus przez alors que do enfin. 

Podobnie jak w poprzedniej strategii, mamy tu partie opisowe wykorzystujące naj
prostszą operację, mianowicie wyliczanie definicyjne. Treści wyliczane dzielone są, 
a jednocześnie łączone za pomocą wskaźników zapożyczonych od podsystemów języ
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ka. Prócz wskaźnika łączliwości porządkującego i hierarchizującego (de plus, encore) 
mamy także wskaźniki następstwa czasowego (maintenant, aujourd’hui, enfin). Są to 
wskaźniki zarówno o charakterze dyskursywnym, jak i referencyjnym, pozwalające 
przeciwstawiać cechy wartościujące pozytywnie produkty nowsze, a negatywnie - 
starsze. 

Jako jedyną cechę negatywną, JAw wymienia cenę: un prix d’achat, zanaforyzo- 
waną wcześniej przez wyrażenie metaforyczne seul bémol. Mamy tu, po pierwsze, 
kwantyfikator restrykcyjny seul ograniczający ewentualne wady do tej jedynej (tu 
zresztą również możemy, poprzez konotację, przywołać wspomniany już slogan han
dlowy: „co tanie, to drogie”, który implikuje, że co drogie, to dobre, trwałe, a przez to 
oszczędne w inny sposób, czyli w sumie korzystne). Po drugie, słowo bémol, które jest 
podstawą tego jedynego wartościowania negatywnego, czyni to nie wprost, lecz impli
cite, metaforycznie, poprzez konotacje interdyskursywne (wymagana jest tu przy inter
pretacji znajomość muzyki i jej dźwięków; choć również konotacja muzyki, która, jak 
wiadomo, łagodzi obyczaje, łagodzi również krytykę, a więc tę konotację ujemną). 
Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną restrykcję, tym razem o charakterze argumen- 
tacyjnym: encore (w encore élevé) sugeruje, że jest to stan przejściowy i wartościuje 
pozytywnie na przyszłość, gdyż implikuje obniżenie ceny (patrz: Ducrot, 1980b). 

Jakby tego było mało, JAw uruchamia natychmiast całą argumentację „naprawiają
cą”, jak gdyby zacierającą to jedyne złe wrażenie, a więc argumentację o funkcji ka- 
tharsis. W dyskursie argumentacyjnym spodziewamy się po mais alternatywy dla 
wcześniej wymienionej cechy (tu: wady). I rzeczywiście, JAw przytacza korzyści pły
nące z zakupu świetlówek kompaktowych. Zwraca się przy tym bezpośrednio do TYo 
(a przez niego do TYi): rassurez-vous, odwołując się do jego rozsądku, a nie emocji. 
Jednej małej wadzie zostaje przeciwstawiony cały szereg cech pozytywnych, skumu
lowanych w anaforze cet investissement. Anafora ta jest ponadto użyta w presupozycji, 
a więc podana jako aksjomat, pewnik. Cały wywód argumentacyjny o wartościowaniu 
pozytywnym wzmocniony jest autorytetem instytucji (organizacji? ) Ademe'. 1’Ademe 
a calculé..., jej bilansem ekonomicznym i o charakterze ekologicznym. 

Te wszystkie pozytywne cechy są z kolei uogólnione, skondensowane i objawione 
w następnej anaforze ces avantages indéniables, która kumuluje jednocześnie warto
ściowanie pozytywne, i to bardzo mocno, bo obydwa słowa są jego nośnikami. Na tym 
tle słabnie kontrast ewentualnej złej sławy świetlówek, która jest wynikiem negatyw
nych skojarzeń z pierwszymi typami lamp z lat czterdziestych. Osłabia ją także reto- 
ryczno-metaforyczny charakter wypowiedzi: elles pâtissent encore de la mauvaise 
réputation. Rola argumentacyjna encore, to również i w tym przypadku prognozowa
nie lepszej przyszłości, która, w stosunku do minionych lat, obejmuje również czasy 
obecne. Śródtytuł akapitu rozwijającego analizowaną strategię - Une injuste mauvaise 
réputation - przestrzega z góry TYo = TYi przed poważnym traktowaniem konotacji 
historycznych, które określa jako niesprawiedliwe (injuste). 

Wybór przymiotnika w śródtytule jest także zapowiedzią charakteru argumentacyj- 
nego budowanej strategii, gdyż zakłada, że JAw będzie podawał kontrargumenty dla 
„niesprawiedliwej” konotacji, broniąc wartościowania pozytywnego, które jest założo
ne w strategii reklamującej. I rzeczywiście, jak już wcześniej pisałam, strategia ta ma 
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budowę argumentacyjną Koronnym argumentem na rzecz reklamowanych oświetleń 
w dyskursie ekologicznym Jest stwierdzenie, ze te w łaśnie lampy najlepiej chronią 
środowisko - od produkcji aż po rozpad. 

Strategia ósma - rady. 
JAw tak wyreżyserował poprzednią strategię pochwalną, by poprzez swą silę de- 

magogii doprowadzić do identyfikacji TYi zTYo. w ten sposób JAk mógł osiągnąć 
cel, czyli przekonać TYi do nowych lamp. 

Przekonany 0 skuteczności wcześniejszej strategii, JAw rozbudowuje następną; do- 
radza w niej, jak użytkować, jak korzystać z ujawnionych dobrodziejstw. 

Les lampes fluocompactes nécessitent quelques précautions d'emploi. Il est 
préférable de les faire. fonctionner en continu car leur remise en route consomme 
beaucoup d'énergie et les use prématurément (... ١. Ainsi une lampe à basse 
consommation peut se révéler très rentable dans un salon souvent éclaire, mais 
investissement très dispendieux pour éclairer une cave peufrequentee ou meme une 
salle de bains. Pour cette meme raison, il n'est pas possible d'équiper ces lampes 
de variateurs de lumière (... ). Dans un immeuble, il est préférable de laisser 
l'éclairage collectif allumé en permanence pendant que le batiment est actif ؛... ). 

Czyni to, jak zwykle, poprzez struktury bezosobowe, tym razem nawet poprzez 
formy gramatyczne bezosobowe (،'1 est préférable, il faut, il n’est pas possible), które 
funkcjonują tu jako tropy ilokucyjne, gdyż służą JAk do wyrażania poleceń, zaleceń, 
mimo budowy defacto oznajmującej. 

Ostatnia strategia łączy w sobie elementy reklamujące i doradzające, będąc w tym 
sensie kontynuatorką poprzednich, ale wprowadza też elementy strategii ostrzegająco- 
pouczającej, gdyż ostrzega (wartościując je negatywnie poprzez użycie negacji) przed 
nabywaniem podróbek azjatyckich. Pozytywnie charakteryzuje wciąż wyroby znanych 
firm. Wartościowania te są również wsparte autorytetem instytucji (organizacji? ): 
Ademe i EDF, choć modalność asertoryczna calego artykułu jest dla JAw gwarantem 
prawdziwości jego opinii i ocen, odnoszonych także, za jego pośrednictwem, do JAk. 

Pour vos achats, mieux vaut acheter les lampes de constructeurs reconnus; les 
premiers résultats d'une étude commandée par l'Ademe et EDF indiqueraient que 
les lampes testées d'origine asiatique ne tiennent pas leurs engagements en ce qui 
concerne leur durée de vie (000 heuTes au lieu de 8000 annoncées). 

Tryb przypuszczający (conditionner) zawieszający asercję (iindiqueraient) zdejmuje 
odpowiedzialność za przytaczane opinie i wyciągane z nich wnioski. 

Struktury postulatywne typu: mieux vaut acheter (podobnie w poprzedniej strategii: 
il est préférable, il n 'est pas possible) mogą być odczytywane jako wyrażające ogólnie 
uznane normy. Brak wykładników subiektywności sądu sprawia, że jest to desubiek- 
tywizacja zamierzona. Tego rodzaju zdania, jak pisze Puzynina (1997: 191), „mają 
charakter norm zobiektywizowanych, których autorstwo jest bliżej nie określone, po- 
dobnie jak i krąg tych, którzy mają normie podlegać”. 
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Podsumowując, należy podkreślić, że caty tekst zbudowany jest z kilku strategii. 
Strategią dominującą jest z jednej strony strategia demagogiczna, z drugiej zaś - re- 
klamująca. Pierwsza ma za cel spowodować utożsamienie TYi z TYo, by osiągnąć 
efekt perlokucyjny drugiej strategii: doprowadzić do zmiany mentalności TYi i do 
przekonania go do zakupu zachwalanych produktów, w związku z tymi dominującymi 
strategiami, dyskurs ma budowę argumentacyjną i jest melioratywny. Strategie po- 
mocnicze, przeplatające się z reklamującymi, wzmacniają całość. Ich charakter kry- 
tyczno-ostrzegawczy, doradzająco-dydaktyczny bądź wyjaśniająco-definiujący po- 
zwala tym lepiej podkreślić pozytywne strony zachwalanego towaru. 

JAk rzadko zdradza swe uczucia bezpośrednio. Buduje dyskurs pozornie obiektyw- 
ny używając form nieosobowych, co pozwala mu nadawać przedstawianym sądom 
pozory prawdy obiektywnej. Jednakże jest to dyskurs subiektywny, gdyż jest warto- 
ściujący; JAk sugeruje często swoje opinie i oceny poprzez presupozycje, adresowane 
do TYi = TYojako niepodważalne, co z kolei pozwala mu manipulować osądem TYi. 

Analizowany przykład dyskursu ekologicznego ukazuje związek między podmio- 
towością i wyborem strategii dyskursywnej a postawą aksjologiczną; taki był jego 
podstawowy cel. 

Wnioski wyżej przedstawione, a płynące z analizy strategii omawianego przykla- 
dowo gatunku popularnonaukowego z dziedziny ekologii ukazują też jasno podwójną 
funkcję wypowiedzi wartościujących: z jednej strony, wyrażanie przez nadawcę uczuć 
związanych z wartościowaniem, a z drugiej, funkcję dyrektywną, czyli wpływanie na 
postawę odbiorcy. Potwierdzają tym samym opcję emotywizmu, dominującą we 
współczesnej metaetyce. Np. w stwierdzeniu: Aussi une lampe à basse consommation 
peut se révéler très rentuble dans un salon souvent éclaire, mais un investissement très 
dispendieux pour éclairer une cave... - poprzez znaki konotujące wartości très rentable 
i très dispendieux JAk wyraża swoje odczucia na temat używania opisywanych lamp: 
odpowiednio, aprobatę i dezaprobatę. Ponadto (a w tej strategii doradzającej przede 
wszystkim) chce wzbudzić te same postawy wartościujące u odbiorcy interpretującego 
TYi (potencjalnego klienta) i wpłynąć na jego zachowanie. 

Jak zwykle bywa w odniesieniu do wypowiedzi wartościującej, rodzi się pytanie 
ojej etykę. Po pierwsze, czy oceny wyrażane przez JAw są autentycznymi przekona- 
niami JAk, czy też może mamy do czynienia z zafałszowaniem relacji JAw - JAk, 
z kamuflażem, z manipulacją? Analizowane pod kątem wartościowania strategie wy- 
kazują instrumentalne użycie języka, użycie nakłaniające, a więc wykorzystywane 
w propagandzie. Zaś język propagandy (podobnie jak i reklamy) mieści się poza 
prawdą i falszem (stwierdzenie j. Baudrillarda, l. c. Reboul, 1980: 309). 

Po drugie, jak dalece, do jakich granic, podmioty mają prawo wykorzystywać przy- 
sługujące im na mocy kontraktu przywileje, czy nie lamią możliwych do przyjęcia 
zasad etycznych, prowadząc do zniewolenia umyslów ślepo wsłuchujących się 
w autorytety? 

Dodatkowo trzeba podkreślić, że większą moc emotywną wykazują wypowiedzi 
wykorzystujące stwierdzenia, opisy niż wypowiedzi o wyłącznej funkcji ekspresywnej, 
jak wykrzyknienia. Te pierwsze mają bowiem większą silę perswazji. 
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Perswazja jest, jak wiadomo, podstawą retoryki. W dyskursie prasowym popular
nonaukowym (jak pokazuje analizowany przykład) mamy bardziej do czynienia z tzw. 
retoryką nową, retoryką XX wieku (przypisywaną C. Hovlandowi, l. c. Pisarek, 1996: 
146), niż z retoryką klasyczną Arystotelesa, Kwintyliana. Współczesny czytelnik prasy 
otrzymuje bowiem argumentację jednostronną, najsilniejszą, a wnioski - gotowe, 
podane do szybkiego przyjęcia, nie stwarzające większych możliwości dokonywania 
samodzielnej oceny i krytyki. 

3. 2.  Strategia dyskursywna a wartościowanie na przykładzie języka 
polskiego

Przyjrzyjmy się dla porównania innemu artykułowi, prezentującemu ten sam typ 
dyskursu, w dodatku dotyczącemu również świetlówek kompaktowych, ale pisanemu 
w prasie polskiej, pt. Znak rozpoznawczy - liść z wtyczką. 

Kontrakt zawarty między JAk i TYi jest podobny jak w przypadku artykułu francu
skiego omawianego wcześniej. Różnice mogą być widoczne w organizacji tekstu, 
a więc w reżyserii językowej, w którą wpisane są bezpośrednio podmioty: JAw i TYo. 

Jak w poprzednim przykładzie, pierwsza strategia ma charakter wstępny, stawiający 
problem, ale i, co bardzo ważne, silnie wartościujący kontraktowe pozycje: JAk 
o niepodważalnym autorytecie merytorycznym oraz TYi ukazany negatywnie, zawsty
dzony w swojej indolencji. 

Jest bez wątpienia zadziwiające, że ludzie - tak przecież od blisko półwiecza 
wrażliwi na wszelkie zagadnienia związane z ekologią i ochroną środowiska - tak 
niewiele uwagi poświęcają oświetleniu. Ze światłem jest podobnie jak z powietrzem 
- nie zwraca na siebie uwagi dopóki jest; zaczynamy je doceniać, gdy go brak. 
A ponieważ dzień w dzień, od świtu do zmroku, światło jest... 

Wstęp ten jest silnie wartościujący. Wartości pozytywne (wrażliwość na zagadnie
nia ekologii i ochrony środowiska) są przeciwstawione negatywnym (niewiele uwagi 
poświęcanej oświetleniu). To porównanie wartości wyrażanych explicite przedstawia 
ocenę JAk wystawianą odbiorcy, ocenę negatywną w kwestii zainteresowania oświe
tleniem. Ocena ta jest sformułowana jako niepodważalny aksjomat, nie podlegający 
dyskusji, prawdziwy. Pozory obiektywności oceny są wzmocnione przez użycie struk
tury desubiektywizującej z kwantyfikatorem ogólnym ludzie oraz struktury bezosobo
wej, wzmocnionej metatekstowym wyznacznikiem oceny jest bez wątpienia... Języko
we wykładniki oczywistości sądu w rzeczywistości sygnalizują tylko subiektywną 
pewność nadawcy. W manipulacji służą jednak i są odbierane jako „sygnały obiek
tywnej bezspomości stwierdzanego stanu rzeczy” (Puzynina, 1997: 190). Brak wyraź
nych sygnałów subiektywności sądów (np. moim zdaniem) jest tożsamy z brakiem 
szacunku dla prawdy i dla odbiorcy, szczególnie mniej wyrobionego intelektualnie, 
mniej krytycznego. 
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W reżyserii strategii wstępu, JAw (podobnie jak w tekście francuskim) odwołuje się 
do wartości uniwersalnych, jakimi są światło, powietrze itp. Na marginesie należy 
zauważyć, że dyskurs prasowy popularnonaukowy na tematy ekologiczne włącza na 
ogół zawsze problematykę ekologiczną do wartości uniwersalnych wartościowanych 
pozytywnie jako dobre, piękne, konieczne. 

Założenie wstępne w omawianym tekście implikuje więc, iż ludzie są wrażliwi na 
wartości uniwersalne, dobre (interdyskursywnie można by się odnieść do założeń etyki 
św. Tomasza). Porównując obydwa teksty, można jednak zauważyć, że nadawca ko
munikujący inaczej wykorzystuje swoją pozycję autorytetu i inaczej buduje relację 
między JAw i TYo, manipulując właśnie wartościowaniem. W tekście francuskim 
autorytet ten jest bardziej ukryty za budowaną relacją pozytywną. 

Choć filtry dyskursywne wynikające z kontraktu każą patrzeć nadawcy na odbiorcę 
jako niekompetentnego i potrzebującego rady, a reżyseria poszczególnych strategii jak 
najbardziej się na nich opiera, czyni to jednak dość subtelnie, raczej poprzez presupo
zycje, argumentację, cytowanie, itp. Nadawca próbuje kupić sympatię odbiorcy, docie
rając do różnych grup ludzi, a wszystkich kokietuje właśnie ich wrażliwością na po
szanowanie wartości uniwersalnych. 

W tekście polskim JAk odnosi się krytycznie do odbiorcy i czyni to bardziej 
wprost. Jeśli stwierdza jego wrażliwość na wartości uniwersalne, to czyni to także 
bezpośrednio: w stwierdzeniu explicite bądź w zdaniu egzystencjalnym Światło jest 
(w tekście francuskim miało ono większą siłę ilokucyjną gdyż odwoływało się do 
kompetencji kulturowej, encyklopedycznej TY). Poprzez serię opozycji wartościują
cych JAk daje odczuć, że postrzega odbiorcę negatywnie; wzmacnia tym samym swoją 
przewagę merytoryczną a także swoje prawo do pouczania i doradzania. 

Służy temu dalsza rozbudowa strategii zawstydzającej odbiorcę, wywołującej 
u niego poczucie winy, co powinno w dalszym ciągu doprowadzić do chęci poprawie
nia się. Łącznikiem między tymi strategiami jest pytanie retoryczne: 

A światło sztuczne? Trudno docenić osiągnięcia w tej dziedzinie, skoro o wiele 
szybciej tworzyliśmy śmieci czy metody zabijania niż metody oświetlenia. 

Mimo iż JAw próbuje nadać budowanemu przez siebie tekstowi charakter obiek
tywny, subiektywizm JAk przebija nawet w warstwie leksykalnej - już na samym po
czątku: Jest bez wątpienia zadziwiające, że.... Zdziwienie jest cechą określonego pod
miotu i określonej sytuacji, a nie wartością obiektywną. 

Podobnie jak w tekście francuskim, JAw reżyseruje kolejne strategie: krytykującą 
(tradycyjne żarówki) oraz pozostałe: wyjaśniająco-zachwalające. 

Krytyka jest wyrażona explicite poprzez terminy wartościujące definicyjnie oraz 
wtórnie (czyli pragmatycznie): 

Potem były żarówki. Mało wydajne, żółte, zawodne. I świetlówki - niebieskawe, 
migocące, złe. Lampy sodowe, żółte, ciężkie, ogromne, nie do zastosowania 
w domu. 

Strategie wyjaśniająco-reklamujące, właśnie dzięki metajęzykowemu charakterowi 
partii eksplikujących oraz strukturze bezosobowej, przytaczaniu nazw międzynarodo
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wych instytucji - mają przybliżyć analizowany dyskurs do dyskursu naukowego. Nie 
jest to jednak dyskurs obiektywny: jest on wartościujący, melioratywny, gdyż jego 
funkcję prymamą stanowi reklama. Zaadresowana zresztą bezpośrednio do TYo = TYi 
(obecna w obydwóch tekstach strategia demagogiczna) poprzez użycie imperatywu 
Rozpoznacie je..., także w formie niebezpośredniej (trop ilokucyjny): Klienci firmy 
»MAYA« z Warszawy otrzymają..., oraz formy wykrzyknikowej Zapraszamy! Warto
ściowanie pozytywne wyrażone jest bądź explicite przez wyrażenia wartościujące pry- 
mamie lub wtórnie (np. mniej rtęci i innych szkodliwych..., zużywa mniej prądu, świeci 
dłużej, nie fałszuje, (światło) bardziej efektywne, wszelkie zalety, energooszczędna, (ją) 
wyróżnia, tańsza... ), bądź składniowo, także explicite, poprzez tzw. wskaźniki zespole
nia, które z punktu widzenia argumentacji mają ekspansję zdecydowanie pozytywną 
(dzięki [temu, dotacjom], o ile..., o tyle). 

Porównując obydwa teksty w ramach jednego dyskursu, należy stwierdzić, prócz 
tego, co już zostało napisane, że strategie dominujące są analogiczne. Poza już wymie
nionymi, wspólna jest im też strategia demagogiczna identyfikująca TYi z TYo, uza
sadniona w tekście reklamującym. Zasadnicza różnica tkwi w stopniu eksplicytności 
wartościowania. W tekście francuskim, wartościowanie jest bardziej implicytne, a więc 
bardziej subtelne - jak gdyby chciało trafić do wyrafinowanych i ostrożnych opinii 
odbiorcy (przyzwyczajonego od lat do bombardowania reklamą), a także wykorzystu
jące w większym stopniu argumentację (co ma związek z ogólną tendencją budowy 
tekstów francuskojęzycznych). W tekście polskim wartościowanie jest wyrażone raczej 
explicite, w stylu bardziej dydaktycznym, mentorskim. Można ten fakt tłumaczyć m. in. 
tym, że pismo „Eko-Styl” adresowane jest do młodych, a więc modyfikuje nieco kon
trakt w stosunku do pisma francuskiego: zakłada, z jednej strony, partnera mniej do
świadczonego, a z drugiej, partnera prowadzącego na podobieństwo nauczyciela. Te 
i być może jeszcze inne dookreślenia filtrów dyskursywnych wynikających 
z zawartego kontraktu wyznaczają sposób organizowania tekstu z wpisaną podmioto
wością protagonistów, dając jednak im wolność w doborze środków językowych, stra
tegii, ich kolejności itd. 

W obydwóch tekstach widoczna jest zależność wartościowania (i jego zróżnicowa
nie) od rodzaju zastosowanej strategii dyskursywnej oraz stopnia zaangażowania w nią 
podmiotu. 

3. 3.  Wartościowanie a konotacja. Znaczenie kompetencji

W swojej książce poświęconej językowi wartości, J. Puzynina (1992: 111) dzieli 
środki językowe wartościujące przede wszystkim na: 

1) systemowe, skonwencjonalizowane
2) tekstowe, fakultatywne. 
Z tym podziałem krzyżuje się według autorki inny podział środków na: 
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1) parajęzykowe (gesty, intonacja, grafika... )
2) językowe: fleksyjne, składniowe i słowotwórcze, zaliczane do systemowych, 

oraz leksykalne i figury, zaliczane bądź do systemowych, bądź do tekstowych. 
J. Puzynina przyznaję jednak sama, źe granica między środkami tekstowymi 

a systemowymi jest rozmyta, nieostra (ibid., 111). Przytacza także różne propozycje 
podziału wartości w ogóle (s. 29). Jednym z szerzej znanych jest podział wartości na: 
deklarowane, uznawane i odczuwane. 

Ponieważ wartościowanie związane jest z podmiotowością, a Charaudeau 
(do którego pojęcia podmiotowości się odwołuję: 1983,  1988... ) wyodrębnił
4 podmioty aktu językowego: 2 partnerów obiegu zewnętrznego (Faire) 
i 2 protagonistów obiegu wewnętrznego (Dire), warto by było wintegrować podział 
wartości w teorię dyskursu. 

Otóż podmiotem wartości deklarowanych będzie JAw, wyrażający je w warstwie 
językowej swojej wypowiedzi. Podmiotem wartości uznawanych będzie JAk; mogą 
one, ale nie muszą, ujawniać się w wypowiedziach. Zależy to od szczerości wypowie
dzi deklarowanych, a także od standardów kulturowych i od zawartego kontraktu. 
Wreszcie wartości odczuwane dotyczą również JAk; mogą się zdradzać 
w wykrzyknieniach i innych przejawach funkcji czysto ekspresywnej, ale mogą też 
być skrywane. 

Ponieważ podmioty zdefiniowane są poprzez różnice, nie można mówić o jednej 
wspólnej im kompetencji, jaką zakłada np. gramatyka generatywna. Kompetencja ide
alna, pojmowana jako abstrakcyjny model reguł prowadzących do generowania po
prawnych językowo zdań, nie mogła brać pod uwagę podmiotów i całego szerokiego 
uwarunkowania kontekstowego. 

Istnienie teorii dyskursu dyskwalifikuje podmioty idealne, podobnie zresztą jak 
i ekstremalnie różne - podmioty realne, zakładane przez teorie psychologizujące. 
Można by w tym miejscu przytoczyć psycholingwistyczną teorię Ch. Osgooda 
(l. c. Muszyński, 1988: 137), który „idealnemu użytkownikowi języka” przeciwstawia 
„realnego użytkownika języka”, a badaniu zdania w odniesieniu do jego idealnego 
modelu przeciwstawia analizy uwzględniające wszystkie dane kontekstowe 
i pozajęzykowe. Tylko te ostatnie stwierdzenia zasługują na uwagę, natomiast psy- 
chologizm i całkowity realizm podmiotów są nie do przyjęcia przez teorię dyskursu, 
która realizm, pojmowany jako organizacja językowa zdeterminowana osobą autora, 
jego epoką, itp. lub jako wolność w doborze środków językowych i w reżyserii strate
gii dyskursywnych - ogranicza konwencją miejsca dyskursywnego. Niezależnie od 
tego, całkowita wolność, a raczej dowolność, też jest nie do przyjęcia, gdyż ogranicze
nia płyną właśnie z miejsca dyskursywnego. Jak już pisałam wcześniej, podmioty dys
kursu nie mogą być traktowane ani zbyt realistycznie, ani zbyt deterministycznie. 

W gramatyce generatywnej akt językowy miał być przezroczysty, wyrażający sens 
explicite. Zaś jego uczestnicy, idealni, stali poza aktem, na zewnątrz, sięgając do 
wspólnej, podzielanej całkowicie kompetencji. 

Tymczasem, podmioty zdefiniowane poprzez różnice mogą mieć różne intencje 
i odmienne interpretacje, czyli różne kompetencje. Jest sprawą organizacji dyskursu,  
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by doprowadzić do zbliżenia stanowisk. Interakcja podmiotów w dyskursie ma cha
rakter dialektyczny. 

W krytyce koncepcji generatywnego ujęcia języka jako zdolności tworzenia 
i interpretowania zdań poprawnych, D. Hymes (l. c. Kerbrat-Orecchioni, 1996: 11) 
podkreśla, że do poprawnego posługiwania się językiem konieczna jest także znajo
mość warunków adekwatnego użycia tych wszystkich możliwości, jakie język daje. 
Dlatego kompetencję językową widzi jako część większej wiedzy, obejmującej wiedzę 
społeczno-kulturową, którą nazywa kompetencją komunikacyjną. 

Na miejsce jednego, ogólnego terminu kompetencji, Charaudeau (1983a: 85) pro
ponuje termin kompetencji semiolingwistycznej, określając nim zdolność podmiotu do 
rozpoznania lub manipulowania materiałem językowym (dodajmy: także wartościują
cym) w określonych okolicznościach dyskursywnych. Kompetencja semio- 
lingwistyczna jest wypadkową trzech wzajemnie się przenikających składników, 
współobecnych w każdym zdarzeniu dyskursywnym; składniki te, to: kompetencja 
językowa, kompetencja sytuacyjna i kompetencja dyskursywna. 

W świetle takiego pojmowania kompetencji należałoby przeorganizować również 
spojrzenie na podział środków językowych wyrażających wartościowanie (a dzielo
nych, przypominam, na systemowe i tekstowe). Zanim jednak to uczynię, proponuję 
przyjrzeć się bliżej kompetencji semiolingwistycznej i jej składnikom. 

Sprowadzenie kompetencji językowej do określenia znaku jako rdzenia metadys- 
kursywnego, czyli wiedzy metakulturowej na temat jego funkcjonowania, ogranicza 
rozumienie tegoż znaku do sumy pewnych predyspozycji jego funkcjonowania dyskur- 
sywnego. Prekursorem takiego ujęcia byłby E. Benveniste, który zakwestionował poję
cie znaku saussure’owskiego. 

Charaudeau posunął się w swojej koncepcji bardzo daleko; analiza performatywno- 
ści doprowadziła go do przeformułowania pojęcia langue, a więc kodu językowego, 
który przestał być dla niego pamięcią kolektywną, a stał się współoddziaływaniem 
uczestników aktu językowego. Charaudeau określił wcześniej (1983: 15nn. ) komuni
kację językową jako otwartą grę między jej sensem explicite a sensem implicite. Różne 
interpretacje tego samego znaku językowego w różnych sytuacjach doprowadziły go 
do stwierdzenia, że znaki językowe nie mają swojej definicji apriorycznej 
i pozakontekstowej, nie mogą tworzyć systemowego paradygmatu znaków, bo dla 
każdej sytuacji tworzą inny, nowy paradygmat (sytuacyjny). Nie można, zdaniem cy
towanego językoznawcy, zdefiniować znaku także dlatego, że jest on miejscem stałego 
konfliktu między wymiarem egzocentrycznym i endocentrycznym języka, czyli mię
dzy znaczeniem tworzącym się w ramach intertekstualności a wartością znaku, jego 
funkcją desygnacyjną i symboliczną. Jak piszę (1983: 26), znak nie jest autonomiczną 
jednostką sensu, ponieważ reprezentuje wiedzę wynikającą z różnych aktów języko
wych, a więc z „filtrów”, poprzez które „patrzą” nadawca i odbiorca. Stąd jego teza, 
że znak nie jest jednostką langue, lecz jednostką dyskursu. Tworzy się tu i teraz. Nie 
można uważać go za jakiś sens ogólny, uszczegółowiający się w komunikacji. 

Drugi z interesujących mnie twórców francuskiej szkoły AD, Maingueneau, prze
strzega w swojej wczesnej pracy (1976: 16) przed wyciąganiem pochopnych wniosków 
na temat kodu z faktu, że dyskurs jest rezultatem wielorakiej pracy tekstotwórczej 
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w odniesieniu do warunków, w jakich te teksty powstają Wielość podmiotów, ideolo- 
gii, kontekstów itp. nie może być podstawą do rozbicia kodu językowego na wiele 
heterogenicznych „mikrojęzyk”; język (langue) stanowi bazę wspólnego porozu- 
miewania się ludzi, stanowi też podstawę, na której dyskurs buduje swoje znaczenie 
globalne, swoje znaczenie „dyskursywne”. 

W późniejszych pracach jednak (1991: 20-21) wywodzi rozumienie sensu z faktu, 
iż dyskurs funkcjonuje w interdyskursie. Dlatego jednostka semantyczna nie może być 
pojmowana jako sens stały i jednoznaczny; jest ona raczej miejscem przecinania się 
rożnych przestrzeni konfliktowych i jeżeli się stabilizuje w określonym dyskursie, to 
nie na zawsze, lecz tylko w nim. I w tych stwierdzeniach Maingueneau jest bliski sta- 
nowiska Charaudeau. By tę jednostkę ustabilizować, Maingueneau proponuje, że nale- 
ży odtworzyć wzajemną zależność języka i interdyskursu, czyli całość wypowiedze- 
niową: od tego, co już zostało powiedziane, aż po to wszystko, co może być powie- 
dziane. 

Wcześniej Bachtin odważy! się stwierdzić, że 0 wszystkim zosalo już coś powie- 
dziane, że mówiący, to nie biblijny Adam, który nadawał imiona przedmiotom jeszcze 
nie nazwanym. Każdy przedmiot wypowiedzi, w momencie mówienia o nim, już 
wcześniej zostal „omówiony, przedyskutowany, różnorako naświetlony i oceniony, 
krzyżują się w nim i rozbiegają rozmaite punkty widzenia, światopoglądy i tendencje” 
(1983: 126). Dlatego Bachtin traktuje każdą wypowiedz jako odpowiedz (w szerokim 
znaczeniu slowa). Dlatego też uważa, że przedmiot wypowiedzi „staje się areną, na 
której spotykają się poglądy bezpośrednich wspolrozmowców (... ) lub punkty widze- 
nia, światopoglądy, tendencje, teorie itp. (w sferze obcowania kulturalnego) (... ). Wy- 
powiedz, to ogniwo w lancuchu obcowania językowego” (s. 127). Ten dialogowy cha- 
rakter wypowiedzi ma również, zdaniem Bachtina, odniesienie do wypowiedzi czaso- 
wo przyszłych, których w danym momencie jeszcze nie ma. Wypowiedz jednak od 
samego początku budowana jest z nastawieniem na „potencjalne reakcje odpowiadają 
ce” (s. 127). W innym miejscu Bachtin stwierdza: „Tekst żyje tylko wtedy, gdy styka 
się z innym tekstem (kontekstem). Jedynie w tym punkcie, gdzie teksty kontaktują się 
ze sobą, zapala się światlo, które oświetla zarówno wstecz, jak też w przód, i które 
dany tekst włącza do dialogu” (s. 235). 

Badanie performatywności aktu językowego doprowadza Maingueneau (1976: 
128), podobnie jak i Charaudeau, do podważenia i zakwestionowania saussu- 
re'owskiej koncepcji języka, a to dlatego, że znajomość langue nadaje sens wypowie- 
dzi niezależnie od kontekstu wypowiedzeniowego, rozdzielenie langue i parole od- 
dziela aktywność językową od twórczości indywidualnej, podczas gdy idea performa- 
tywności włącza zinstytucjonalizowany charakter społeczny do kodu, wreszcie język 
ma służyć do ustanawiania regul gry, zaprzestając być zwykłym narzędziem komuni- 
kacji. 

Również O. Ducrot uważa, że jeśli mowa o arbitralności w języku (jedno 
z podstawowych założeń Saussure'a), to tylko w relacji: signifiant - efekty wypowie- 
dzi. Wartość semantyczna wypowiedzi staje się wartością polemiczną Ducrot stawia 
sobie tylko pytanie - do jakiego stopnia tak się dzieje i czy istnieje jakiś rdzeń znacze- 
nia staly dla każdego aktu ilokucyjnego (l. c. Guespin, 1976: 4748). 
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Oczywiście nie należy niszczyć kodu, gdyż musi istnieć wspólna płaszczyzna poro- 
zumiewania się. Uważam natomiast, że potrójne rozróżnienie kompetencji: językowej, 
sytuacyjnej i dyskursywnej (patrz: Charaudeau) wydaje się bardzo sensowne: 

- poprzez przypisywanie znakom predyspozycji do funkcjonowania w określonych 
sytuacjach (rdzeń metadyskursywny) język służyłby rzeczywiście do ustanawiania 
reguł gry, zamiast być prostym narzędziem komunikacji; 

- włączenie wymiaru społecznego do kodu nie dziwi, gdyż kompetencja sytuacyjna 
zakłada znajomość rytuału społeczno-językowego charakterystycznego dla określone- 
go typu dyskursu, czyli zakłada jego instytucjonalny charakter w określonej sytuacji, 
ze wszystkimi konsekwencjami stąd płynącymi. 

Sam Austin (1962; tl. franc. 1970) ktadzie nacisk na konieczność instytucjonalizacji 
konwencji zachowań społecznych i językowych w określonych sytuacjach, ktore po- 
zwalają traktować pewne wypowiedzi jako performatywne. 

A przecież dyskurs jest ex definitione instytucją! I ów instytucjonalny charalcter de- 
cyduje o tym, że takie czy inne użycie znaków językowych (nie tylko czasowników! ) 
jest performatywne. Umożliwia nam to kompetencja sytuacyjna, ale ostateczna inter- 
pretacja efektu perlokucyjnego tych wypowiedzi wiąże się ze zrozumieniem strategii 
dyskursywnych, w jakich zostały one użyte, czyli zależy w ostateczności od kompeten- 
cji dyskursywnej. 

Choć Bachtin pisa! wiele lat przed sformułowaniem koncepcji dyskursywnych, jego 
spostrzeżenia na temat kompetencji podmiotów byly bardzo celne; otóż twierdzi!, że 
formy językowe i gatunki wypowiedzi wchodzą w nasze doświadczenie i naszą świa- 
domość równolegle, jednocześnie i ściśle ze sobą zespolone. Dlatego gdy uczymy się 
mówić, to uczymy się budować określoną wypowiedz, określony gatunek wypowiedzi. 
Zaś słuchając cudzej mowy, już po pierwszych slowach potrafimy przewidzieć gatu- 
nek, ocenić długość, strukturę wypowiedzi, a nawet przeczuć jej zakończenie - czyli 
przy pierwszych slowach staramy się uchwycić całość dyskursywną w miarę słuchania 
nastawiamy się na to, co jest dla tej wypowiedzi charakteiystyczne, a więc co ją odróż- 
nia od innych możliwych wypowiedzi tego gatunku. Gdyby takie zespolenie formy 
językowej i gatunku nie istniało, gdybyśmy byli zmuszani tworzyć gatunek każdora- 
zowo przy każdej kolejnej mowie, porozumienie by oby prawie niemożliwe, twierdzi 
Bachtin (l. c. Adam, 1990: 17). 

Można by tu jeszcze dodać, że w ogóle konieczność rozróżnienia aktu ilokucyjnego 
i perlokucyjnego jest wlaśnie uzasadniona przez teorię dyskursu i jego charakter dia- 
lektyczny, czyli brak symetrii między nadawcą i odbiorcą który zakłada możliwość 
braku zgodności między intencją a interpretacją Obydwa akty są jednak w jakimś 
stopniu zaprogramowane przez typ dyskursu. 

Wracając do Charaudeau i jego idei odrzucania kodu, trzeba podkreślić, że ten sam 
los spotyka mającą swoje miejsce w literaturze językoznawczej dychotomię denotacji - 
konotacji. 

Nie można się zgodzić z degradacją tych pojęć, zwłaszcza pojęcia konotacji, które 
wydaje się bardzo przydatne w analizie dyskursu. 

Kompetencja semiolingwistyczna jest, jak już pisalam, wypadkową trzech skladni- 
ków, które można scharakteryzować następująco: 
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- rdzeń metadyskursywny (noyau metadiscursif) ma status semantyczny; otrzymuje 
się go przez porównanie różnych kontekstów użycia określonego znaku, utworzenie 
dla nich parafraz interpretacyjnych i wyciągnięcie z nich takiej wspólnej charaktery
styki, która nie jest co prawda ekwiwalentem semantycznym analizowanego znaku, ale 
stanowi coś w rodzaju wiedzy metakulturowej na temat jego funkcjonowania; wyraża 
więc gotowość, predyspozycję znaku do funkcjonowania w dyskursie i w tym sensie 
stanowi rdzeń metadyskursywny (por. Charaudeau, 1983a: 32 nn. ). 

Znak nie jest więc nośnikiem pełnego sensu (co konsekwentnie wynika 
z przytoczonych wcześniej rozważań Charaudeau na temat znaku), ale dzięki swemu 
rdzeniowi pozwala zrozumieć, jaka będzie jego treść funkcjonalna w płaszczyźnie 
znaczenia dyskursywnego. W tym sensie rdzeń metadyskursywny, pozbawiony auto- 
nomiczności, nie może być utożsamiany z funkcją denotacyjną znaku i zapewne dlate
go również Charaudeau odrzucał klasyczną opozycję denotacji - konotacji. 

Trzeba dodać, że tworzenie rdzenia jest mechanizmem otwartym, nie zakończo
nym, gdyż nowe użycia dyskursywne mogą co prawda wzmocnić ustalony rdzeń, ale 
mogą go też zakwestionować, wymuszając jego przeformułowanie. 

- kompetencja sytuacyjna składa się ze skodyfikowanych zachowań społeczno- 
językowych (por. rytuał społeczno-językowy), które determinują kontrakt zawierany 
między protagonistami aktu językowego. 

- kompetencja dyskursywna opiera się na strategiach dyskursywnych, których ce
lem jest osiągnięcie przez dyskurs określonych rezultatów. Ten sam rdzeń metadyskur
sywny może służyć osiągnięciu różnych celó١\', w różnych strategiach. 

Proponowane przez Charaudeau ustalenie rdzenia metadyskursywnego jest para
doksalnie podobne do definicji kognitywnej znaku, zaproponowanej przez 
J. Bartmińskiego i służącej autoro١vi do opisu - właśnie konotacji (J. Bartmiński, 
1988). W definicji Bartmińskiego treść w definiensie ma charakter poznawczy, a jej 
celem jest zdanie sprawy „ze sposobu utrwalonej społecznie i dającej się poznać po
przez język i użycie języka wiedzy o świecie... ” (s. 169) w wyniku zestawienia róż
nych kontekstów użycia. Zdefiniowany kognitywnie podmiot ma charakter „mental
ny”, projekcyjny, utrwalony w językowym obrazie świata (s. 170). 

W odróżnieniu od tradycyjnej definicji leksykograficznej o charakterze naukowo- 
taksonomicznym, definicja kognitywna jest w swej naturze interpretacyjna, odzwier
ciedlająca kompetencję użytkowników określonego języka. A ponieważ interpretacja 
świata jest zdeterminowana kulturowo, dla Bartmińskiego właśnie definicja kognityw
na jest najlepszym sposobem pokazania „głębokiego związku” między językiem 
i kulturą, związku opartego na konotacji słowa (s. 173). Ze względu na konotację (od
rzucaną przez Charaudeau wraz z destrukcją kodu) podkreśliłam wcześniej paradok- 
salność podobieństwa definicji kognitywnej z ideą rdzenia metadyskursywnego. 

Z drugiej strony, sama idea dyskursu jest rozbieżna z modelem inferencyjnym teorii 
kognity١vnej, modelem nie opartym na żadnych stałych konwencjach (por. Sperber, 
Wilson), ponieważ dyskurs jako instytucja zakłada istnienie norm, które wyznaczają 
typ dyskursu oraz określają pozycje jego protagonistów. 

Nie ulega wątpliwości, że konotacja musi pozostać ważnym elementem opisu dys
kursu w ogóle oraz tego szczególnego jego aspektu, jakim jest wartościowanie, gdyż 
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wartościowanie wiąże się ściśle z podmiotowością; konotacja zaś pokazuje subiekty
wizm myślenia człowieka, daje antropocentryczny opis świata, a więc porządkuje go 
inaczej, według innych kryteriów niż obiektywna taksonomia desygnacyjna, asyme
tryczna względem kryteriów wartościujących (patrz: Tokarski, 1988: 52). 

Konotacja, czy to uświadomiona przez odbiorcę, czy też nie, oddziałuje silnie na 
jego sferę emocjonalną i dzięki temu pełni też funkcję perswazyjną, o wiele silniej niż 
denotacja. 

Choć badania nad konotacją, a w konsekwencji nad stosunkiem konotacji do deno- 
tacji prowokują wielu językoznawców i są liczne, nie dopracowano się jeszcze kryte
riów naukowego rozdzielenia tych dwóch poziomów funkcjonowania znaków języko
wych. Często trzeba polegać na intuicji. Dlatego też istnieją dwie skrajne koncepcje 
definiowania znaku: z jednej strony, definicje powinny zawierać wyłącznie cechy refe
rencyjne, czyli denotacyjne, wyrzucając na margines cechy konotacyjne; z drugiej 
strony sytuują się zwolennicy szerokiego opisu jednostek leksykalnych, uwzględniają
cego całe bogactwo cech konotacyjnych oraz (możliwości) ich aktualizacji 
w określonym kontekście (por. Bartmiński, Kerbrat-Orecchioni). 

Kontrowersje dotyczą więc umieszczenia cech konotacyjnych w obrębie szerokiej 
definicji bądź wykluczenia ich ze ścisłej definicji referencyjnej i zapisywania 
w specjalnej pragmatycznej strefie hasła słownikowego. 

Jest to niewątpliwie problem ważny, ale nie centralny dla analizy dyskursu. 
W omawianym aspekcie podmiotowości kluczowe miejsce zajmuje kompetencja użyt
kownika języka, której istotnym składnikiem jest konotacja. Cechy konotacyjne są 
równie relewantne w opisie semantycznym znaku, jak i cechy denotacyjne; te ostatnie 
są dystynktywne na płaszczyźnie onomazjologicznej i semazjologicznej (nazywania 
i identyfikacji referenta). Cechy konotacyjne są relewantne na płaszczyźnie komuni
kacji, podmiotowości dyskursu i jego wartościowania. Można spotkać się z tezą, że to 
właśnie konotacje decydują o użyciu „normalnym” słowa w tekście, zaś definicje de- 
sygnacyjne są tworami sztucznymi, zależnymi od aktualnego stanu wiedzy naukowej. 
Każde słowo niesie więc bagaż standardów semantycznych (por. Awdiejew, 1998: 57). 

Konotację znaku rozumiem, za uznanymi autorytetami (M. -N. Gary-Prieur, Apre- 
sjan, Jordanskaja, Mielczuk, Kerbrat-Orecchioni) jako szerokie pojęcie znaczeń uzu
pełniających, ekspresywno-emocjonalnych, oceniających, pragmatycznych, stylistycz
nych, asocjacyjnych itp., a nie jako intensję pojęcia w sensie logiczno-filozoficznym. 
Konotacja jest uwarunkowana kontekstowo, kulturowo - w jak najszerszych pojęciach 
tych słów - oraz aktualizuje się w konkretnych użyciach, a więc ma charakter prag
matyczny, dlatego ta sama jednostka językowa może konotować treści wzajemnie się 
wykluczające z punktu widzenia logiki, może służyć różnym celom dyskursywnym. 
Performatywność nie poddaje się bowiem testom ani kryteriom logicznym, lecz jest 
oceniana z punktu widzenia skuteczności użycia. 

Ponieważ żadna analiza językoznawcza nie może się obejść bez określenia normy, 
a każdy dyskurs, typ dyskursu, ustanawia swoją normę, która może utrwalić intersu- 
biektywne konotacje, ale może też je zniszczyć bądź wypracować nowe (patrz: wcze
śniej analizowany artykuł o świetlówkach) - podział językowych środków wartościu
jących na systemowe i tekstowe, oparty na kryteriach gramatycznych, wydaje się dys
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kusyjny. j. Puzynina stwierdza, że granica między tak wydzielonymi środkami jest 
„rozmyta, nieostra”, z kolei Kerbrat-Orecchioni dzieli konotacje (a dla mnie warto- 
sciowanie jest ściśle z konotacją związane) na dwie grupy: ze względu na signifiant 
(Sa) konotacji i ze względu na signifie (Se) konotacji. Moim zdaniem ten podzial także 
nie jest ostry, gdyż te same jednostki językowe pojawiają się raz w jednej, raz 
w drugiej grupie, np. slowo bagnole ma być zarówno sygnałem leksykalnym Sa kono- 
tacji (konotuje język potoczny, niestaranny), jak i Se konotacji (konotuje zażyłość, 
bezpośredniość). 

Z tych koncepcji można by zaproponować następujący wniosek: konotacja jest zja- 
wiskiem całkowicie dyskursywnym; jednakże jest sygnalizowana przez pewne formy, 
wykładniki systemowe (np. formy leksykalne, morfologiczne, składniowe, organizacji 
narracji, stylistyczne, użycia czasów, figury..., a także formy języka mówionego, czyli 
fonetyczne, prozodyczne, intonacyjne... ). 

Podobnie pisze Kerbrat-Orecchioni (1977: 95nn. ), że tekst może wzmacniać, neu- 
tralizowac bądź unicestwiać konotacje związane z określonymi znakami. Konotacje nie 
są bowiem odchyleniem od normy, ale są znakami zamierzonymi. Każdy tekst tworzy 
własną normę, niekoniecznie tożsamą z diasystemem, a więc opozycja denota- 
cji konotacji nie pokrywa się z podziałem langue/parole. Powyższe stwierdzenia Ker- 
brat-Orecchioni podkreślają dodatkowo dyskusyjność dzielenia środków wartościują- 
cych na systemowe i tekstowe; „... według Orecchioni wszystko w języku jest subiek- 
tywne, nie tylko jednostki leksykalne, ale nawet użycie przyimkow czy czasów gra- 
matycznych, ponieważ ich opis nie zawsze w-ymaga odniesienia do konkretnej sytuacji 
wypowiadania” (I. Karolak, 1991: 159). 

Pisząc 0 wartościowaniu, powołuję się na konotacje, gdyż widzę między nimi ścisły 
związek: każda konotacja jest nacechowana aksjologicznie, zarówno na poziomie Sa 
jak i Se. Sam wybór jest już bowiem wartościujący. Nawet wybór języka denotującego 
konotuje określoną postawę nadawcy, jego ideologię. Część konotacji ustabilizowa- 
nych, utrwalonych w języku w odniesieniu do określonych zjawisk (pojęć) określa się 
współcześnie mianem stereotypu. Stereotyp daje wyczerpujący obraz zjawiska, ujmu- 
jąc nie tylko cechy denotacyjne i konotacyjne, lecz również wartościujące i wszelkie 
inne. 

Do kompetencji językowej wypracowującej rdzeń metadyskursywny znaku zali- 
czylabym wszystkie intersubiektywne konotacje semantyczne. 

Dzięki kompetencji sytuacyjnej określone praktyki społeczne i zachowania spo- 
łeczno-językowe w określonych sytuacjach nabierają charakteru znakowego 
i symbolicznego i w konsekwencji funkcjonują w dyskursie pod nazwą rytuału spo- 
łeczno-językowego. Tenże rytual jest niczym innym jak skodyfikowaną językowo, 
zsemiotyzowaną praktyką społeczną usankcjonowaną sytuacyjnie. Semiotyzacja kultu- 
ry pozwala użytkownikom języka i zarazem członkom danej kultury (społeczności) 
odwoływać się do konotacji symbolicznych bez żadnych wyjaśnień. Kompetencja 
sytuacyjna wyznacza też możliwości aktualizacji takiej czy innej wartości (konotacji) 
wirtualnej w określonym kontekście. 

Aby się zrozumieć, protagoniści muszą mieć wspólną wiedzę na temat ich zacho- 
wan społecznych, w określonej sytuacji dyskursywnej tworzy się więc specyficzna 
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relacja między protagonistami, którą należy rozumieć następująco: JAw uważa, że 
odbiorcy jego komunikatu są w stanie podzielać jego wiedzę o świecie. I tak konstru
uje swoją wypowiedź, by uniknąć pomyłki. Chyba, że jest to dyskurs świadomie fał
szywy, bądź mający cechy kamuflażu, ale wówczas powinien on zawierać sygnały dla 
kręgu odbiorców wtajemniczonych, że zawiera aluzje. 

Wreszcie kompetencja dyskursywna obejmuje już aktualizację konotacji, wartości, 
w ramach określonej strategii. Ponieważ dyskurs tworzy swoją własną normę 
i stosownie do niej aktualizuje wszelkie wartości. Podobnie jak aktualizuje kategorie 
gramatyczne. Z badań J. Tarninę (1976: 138) wynika, że w powieściach apozycja jest 
na ogół używana z określnikiem LE, zaś w przykładach wziętych z numeru pisma „Le 
Monde” istnieje grupa apozycji użytych bez określnika. Autorka stwierdza, że nie 
można formułować ogólnych wniosków na temat użycia określników przed apozycją, 
bo ich dystrybucja jest związana z określonym rodzajem dyskursu. A więc to nie anali
za składniowa przyczynia się do poznania dyskursu, lecz odwrotnie, typologia tekstów 
powinna tłumaczyć użycia składniowe. U podstaw tworzenia dyskursu leży więc pe
wien rodzaj ogólnej kompetencji, jak piszę Tarninę (ibid., 139), ogólnej, abstrakcyjnej, 
a my wiemy już (dzięki Charaudeau), że chodzi o kompetencję semiolingwistyczną. 
Kompetencja dyskursywna jest wyczuciem tej właśnie normy właściwej określonemu 
gatunkowi, typowi dyskursu i pozwala nam adekwatnie aktualizować użycia zarówno 
strukturalne, jak i wartości, konotacje. Należą tu więc szerokie grupy konotacji styli
stycznych, wypowiedzeniowych i skojarzeniowych (grupy o bogatych wewnętrznych 
podziałach - por. Kerbrat-Orecchioni), i to zarówno intersubiektywne, jak 
i idiolektalne. 

Przykładem potwierdzającym opinię, że dyskurs buduje własną normę, a reżyseria 
strategii dyskursywnej przez JAw jest aktualizacją wartościowania - może być np. 
wyraz otrzymają w analizowanym artykule pt. Znak rozpoznawczy - liść z wtyczką, 
który jest znakiem neutralnym w systemie i nie zostałby wyróżniony a priori jako 
środek wartościujący, a w analizowanym dyskursie pełni funkcję wartościującą: 

Klienci firmy MAYA z Warszawy otrzymają świetlówki kompaktowe typu 2D. AE, 
produkowane w Polsce na licencji Sivi Illuminazione (obecnie części 
amerykańskiego potentata na rynku oświetleniowym, Generał Electric Lighting 
Systems). 

Rdzeń metadyskursywny wynikający z porównania parafraz interpretacyjnych uży
cia znaku otrzymać (dla uproszczenia i wygody można skorzystać ze słowników jed- 
nojęzycznych, gdyż dojście do definicji nie jest tu celem samym w sobie) można 
przedstawić następująco: „znak ten służy do opisania faktu, że podmiot wchodzi 
w posiadanie czegoś”. Ponieważ można wchodzić w posiadanie zarówno przedmiotów 
dobrych, jak i złych, kłopotliwych, a także obojętnych, znak ten nie posiada konotacji 
aksjologicznych w kompetencji językowej. Świetlówka kompaktowa, o którą tu cho
dzi, jako znak nie jest nacechowana, jest aksjologicznie obojętna w kompetencji języ
kowej, ale w analizowanym dyskursie przedstawiona jest jako najwyższa wartość. 
Dopiero więc kompetencja sytuacyjna (czyli skodyfikowane zachowania społeczno- 
językowe determinujące kontrakt zawierany między podmiotami artykułu prasowego:  
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JA - kompetentnym, opiniotwórczym i TY - poszukującym informacji, rady... ) oraz 
kompetencja dyskursywna (tu: strategia doradzająca, reklamująca) pozwalają interpre
tować znak otrzymają jako synonimiczny dla: będą się cieszyć, skorzystają, zostaną 
nagrodzeni, będą usatysfakcjonowani, pozostaną moralnymi dłużnikami (za dobrą 
radę), ich wysiłek (intelektualny w zrozumienie problemu i finansowy) zostanie zre
kompensowany... 

Powyższe parafrazy nie są na pewno synonimami językowymi, systemowymi ana
lizowanego znaku. Mają natomiast związek z konotacją, jako że otrzymać w zależności 
od obiektu może m. in. konotować przyjemność wynikającą z posiadania, korzyści itp., 
a więc wartości pozytywne. 

W strategii doradzającej, reklamującej, wyraz otrzymają staje się właśnie nośnikiem 
wartościowania pozytywnego. Podmiot komunikujący JAk zwraca się (z pozycji obda
rzonej zaufaniem w kontrakcie) za pośrednictwem JAw do odbiorcy TYo (w zamyśle 
funkcji demagogicznej TYo = TYi), którego przedstawia jako beneficjenta opisywanej 
oferty. Można więc temu znakowi przypisać, tu i teraz, funkcję epifaniczną (por. Cha
raudeau, 1983:  86-87): oferowane świetlówki wybawią swych nabywców
z rozmaitych kłopotów; oraz funkcję prezentu, nagrody (nawet za własne pieniądze, 
które przecież mają się zwrócić; przy czym wyraz otrzymają stronę finansową mini
malizuje). 

Podobnie jak z wyrazami, rzecz się ma ze strukturami składniowymi i innymi. 
Przykładem może być modalność przypisana każdej wypowiedzi w akcie komunikacji. 
Wyraża się ona graficznie przez użycie znaków interpunkcyjnych oraz określoną 
strukturę gramatyczną. W obrębie dyskursu, wypowiedzi mogą jednak być użyte 
w celu wyrażenia innej modalność¡, np. w następującym fragmencie tekstu Plein feux 
sur l’éclairage: 

Il est préférable de les faire fonctionner en continu car leur remise en route 
consomme beaucoup d'énergie (... ). Ainsi une lampe à basse consommation peut se 
révéler très rentable dans un salon souvent éclairé, mais un investissement très 
dispendieux pour éclairer une cave peu fréquentée ou même une salle de bain. Pour 
cette même raison, il n’est pas possible d’équiper ces lampes de variateurs de 
lumière (... ). Dans un immeuble, il est préférable de laisser l’éclairage collectif 
allumé en permanence (... ) itd. 

mamy zdania typu orzekającego, które, zgodnie z przypisaną temu typowi funkcją 
komunikacyjną, służą do informowania odbiorcy przez nadawcę, do orzekania 
o obiekcie. Można by ten fakt predyspozycji struktury do pełnienia określonej relacji 
komunikacyjnej podciągnąć do definicji rdzenia metadyskursywnego (choć Charau
deau w swojej propozycji nie szedł tak daleko, ograniczając się jedynie do znaków 
języka, którego saussure’owski charakter społeczny przeformułował na interakcyjny - 
uczestników aktu językowego). 

Na podstawie kompetencji sytuacyjnej (kontrakt w artykule prasowym popularno
naukowym) oraz kompetencji dyskursywnej (strategia rady) TYi interpretuje powyższe 
stwierdzenia jako polecenia, do których ma się stosować, jeśli chce w pełni 
i oszczędnie korzystać z reklamowanych lamp. Te pośrednie akty językowe, polegają- 
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ce na zmianie kategorii fleksyjnej, noszą nazwę wartości ilokucyjnych derywowanych 
(lub tropów ilokucyjnych), są w wielu przypadkach skonwencjonalizowane normą 
gatunkową bądź strategiczną. Spełniając wymogi gatunkowe czy też strategiczne, peł
nią one funkcję rytualną. Tutaj, realizują strategię rady, polecenia, bez względu na swą 
formę powierzchniową. Zmiana kategorii należy do chwytów emocjonalnych; pełni 
więc funkcję perswazyjną. „Aby zwiększyć siłę perswazji, udajemy zatem, że tekst 
nakłaniający jest np. czystą informacją, którą musimy koniecznie się z odbiorcą po
dzielić” (Bralczyk, 1996: 63). We fragmencie: 

Pour vos achats, mieux vaut acheter les lampes de constructeurs reconnus; les 
premiers résultats d’une étude commandée par 1’Ademe et EDF indiqueraient que 
les lampes testées d'origine asiatique ne tiennent pas leurs engagements en ce qui 
concerne leur durée de vie (... )

mamy podobną sytuację. Informacje odbierane są i interpretowane przez TYi jako 
polecenia (rady do wykonania). Należałoby zwrócić tu uwagę na dodatkowe fakty: 
nadawca JAk nie nalega w sposób brutalny, nie narzuca swych rad explicite, lecz 
w formie łagodniejszej, może bardziej kulturalnej (to zresztą wynika z konwencji arty
kułu, a więc należy do kontraktu). Złagodzenie formy polecenia jest nie tylko efektem 
zastosowania modalność¡ orzekającej, ale również schowania własnej subiektywnej 
oceny pod pozornie neutralną formą bezosobową, wsparcia się na autorytetach instytu
cji kompetentnych w danej dziedzinie (Ademe, EDF). W ten sposób JAk unika bezpo
średniej odpowiedzialności. Unika jej także, stosując tryb warunkowy indiqueraient-, 
jego krytyka azjatyckich podróbek jako zdecydowanie gorszych jest poprzez tę mani
pulację językową złagodzona, by uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności (w tym 
ewentualnie karnej). A przecież celem tej strategii dyskursywnej jest niewątpliwie 
wyeliminowanie taniego konkurenta. 

Współczesne teorie pragmatyczne dotyczące interakcji (por. Kerbrat-Orecchioni, 
1986, 1994, 1996) podporządkowują tropy ilokucyjne oraz przesunięcia (enallages) 
w zakresie trybów, czasów, generalnej zasadzie grzeczności językowej (politesse lin
guistique), która głosi, że uczestnicy komunikacji powinni oszczędzać siebie nawzajem 
(zasada Goffmana, l. c. Kerbrat-Orecchioni, 1994: 66). 

Teorię tę rozwijają Brown i Levinson (l. c. ibid. ), próbując dokonać inwentaryzacji 
strategii grzeczności oraz środków językowych służących do ich realizacji, a także 
minimalizacji tzw. Face Threatening Acts, czyli zagrożeń, jakie niosą podmiotowi 
bezpośrednie akty językowe. 

Trop ilokucyjny może stać się ekwiwalentem ironii, litoty lub hiperboli, 
w zależności od efektów grzecznościowych, jakie dyskurs chce osiągnąć. 

Trop ilokucyjny najczęściej pełni rolę eufemizmu syntaktycznego. 



4.  WARTOŚCIOWANIE I MANIPULACJA. EGZEMPLIFIKACJE

4. 1. Różnice w funkcjonowaniu dyskursywnym: ekologia a geografia

Analizy przedstawione w poprzednich rozdziałach miały wykazać ścisły związek 
między podmiotowością i wyborem strategii dyskursywnych a wartościowaniem. Za 
materiał posłużyły formy dyskursu popularnonaukowego ekologicznego - wybrane 
świadomie, ponieważ jawią się one przeciętnemu odbiorcy jako w miarę obiektywne. 
Jak pokazała analiza, gatunki popularnonaukowe nie są obiektywne i zatem neutralne, 
lecz są wartościujące. Wartościowanie to zależy od wyboru strategii dyskursywnej 
i stopnia nasycenia jej podmiotowością. 

Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie innego aspektu dyskursu ekologicznego 
- jego charakteru propagandowego. Moża to osiągnąć dzięki zestawieniu dwóch róż
nych dyskursów: ekologicznego i geograficznego, przejawiających się w tym samym 
gatunku artykułu prasowego popularnonaukowego. Należy dodać już na wstępie, że 
propaganda jest również wartościująca. 

Aby ukazać różnice dyskursywne wynikające z odmienności dziedzin w ramach te
go samego gatunku, posłużę się dwoma artykułami zamieszczonymi w jednym czaso
piśmie: „Poznaj świat” nr 4/1996. Są to artykuły: pt. Mazowsze, z działu Krajobrazy 
polskie, oraz pt. Energia białych mew, z działu Ekologia. 

Że obydwa artykuły należą do tego samego gatunku, jakim jest artykuł prasowy po
pularnonaukowy, nie ma co wątpić, ponieważ zamieszczone są w tego typu prasie: 
miesięczniku popularyzującym geografię i środowisko człowieka: „Poznaj świat”. 

Z punktu widzenia dyskursywności wspólny im jest kontrakt zawarty między pod
miotami: komunikującym (JAk) i interpretującym (TYi). Kontrakt ten, oparty na kon
wencjach, czyli rytuale społeczno-językowym, wynikającym z instytucjonalnego cha
rakteru przestrzeni podmiotowej, został już przeze mnie opisany. Celem nadrzędnym 
analizowanych dyskursów jest przekazanie informacji, ale nie tylko - i tu podobień
stwa gatunkowe się kończą. 

Przechodząc do różnic, nie mam na myśli wyłącznie odmienności treściowej 
i związanego z nią słownictwa, bo to wynika w sposób oczywisty z odniesienia do 
opisywanych różnych rzeczywistości. Chodzi mi przede wszystkim o różnice wypły
wające z dyskursywności, które pozwalają stwierdzić, że artykuły te, choć przedsta
wiające ten sam gatunek, stanowią różne dyskursy. Różnice te pojawiają się przy anali
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zowaniu reżyserii językowej obydwóch artykułów, a zatem dominujących w nich stra
tegii dyskursywnych. 

Wymiar globalny (typu dyskursu) determinuje wymiar lokalny (gatunku), zgodnie 
z tym, co przeczuwał Foucault (l. c. Adam, 1990: 86): to już nie ta sama składnia, nie to 
samo słownictwo, gdy pojawiają się w konwersacji lub w tekście pisanym, w gazecie 
lub w książce, w liście lub na afiszu. A trawestując te przeczucia, można powiedzieć, 
że to już nie to samo słowo i nie ta sama składnia, nie ta sama strategia w artykule 
dyskursu geograficznego i w artykule dyskursu ekologicznego. 

Artykuł Mazowsze przedstawia dyskurs typowo opisowy, porządkujący informacje 
poprzez zhierarchizowanie i organizację leksyku wokół grup tematycznych dotyczą
cych elementów krajobrazu. Z opisem związany jest czas teraźniejszy o charakterze 
uniwersalnym oraz tryb orzekający. 

Z opisem dobrze współgrają wstawki o charakterze narracyjnym, opisujące stan 
wcześniejszy, którego konsekwencją jest sytuacja obecna. 

Podmiot wypowiadający nie ogranicza się jednak do samej informacji. Jest ona naj
częściej wpleciona w struktury o funkcji poetyckiej. Prócz wysławiania piękna przyro
dy w sposób explicite oraz za pomocą figur: 

٠ Dwustuletnie drzewostany wysokich sosen, kłaniających się ku niebu... 

٠ Zadziwiają niezwykłym wdziękiem... 

٠ Botanicy są pełni zachwytu... 

٠ Może się pochwalić Mazowsze parkami... 

٠ Najbardziej okazałe, o ogromnej wartości zabytkowej... 

٠ (... ) są one prawdziwą niespodzianką... 

٠ (... ) krajobraz doprawdy niezwykły... 

٠ Pejzaż mazowiecki najładniej prezentuje się tam... 

٠ Są takie miejsca, gdzie ręce same składają się do oklasków. 

٠ (... ) malowniczy przełom Wkry... itd. 

funkcję poetycką pełnią też struktury składniowe o przestawnym szyku: 

٠ Może się pochwalić Mazowsze parkami krajobrazowymi... 

٠ Ogromnymi pomnikami przyrody są piaszczyste wydmy... 

٠ Tutaj można spotkać Mazowsze zupełnie nieznane... 

٠ (... ) jest Nizina Mazowiecka tą krainą... 

٠ (... ) doprawdy niezwykła jest także rozmaitość fauny... 

• (... ) nad Rawką (... ) przemykają kolorowe zimorodki... 

• Dwie setki lat mają też modrzewie polskie... 

٠ (... ) ، chociaż sława to zagubiona już w czasie... 
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٠ (... ) miniaturowe górskie granie jawiące się, gdy patrzeć ku nim z oddali. 

٠ (... ) nadpustoszone mocno są dzisiejsze puszcze i lasy... 

٠ (... ) są w nich nadal miejsca i rzeczy podziw budzące... itp. 

Należy zauważyć, że prócz funkcji poetyckiej, struktury te pozwalają na szczególne 
rozłożenie tematyczno-rematyczne tekstu. 

Funkcję poetycką pełnią też archaizmy: 

٠ Lasy (... ) już nie te, co bywały drzewiej. 

٠ (... ) górskie granie jawiące się, gdy patrzeć ku nim z oddali. 

٠ (... ) tereny piaszczyste, owe znane z opowieści piachy... 

٠ (... ) opadające stromizną ku zda się niezmierzonej... 

Wszystkie te struktury mają charakter wartościujący pozytywnie; wartościowanie 
wsparte jest na autorytecie cytatów pochodzących ze starych zapisów historycznych 
lub poetyckich, chwalących piękno mazowieckiej ziemi. Dla przykładu przytoczę cy
towane słowa Teofila Lenartowicza: Oj, śliczna to ziemia to nasze Mazowsze. Zacytuję 
też słowa powołujące się na autorytet nauki: Mają rację uczeni twierdzący, że jest Ni
zina Mazowiecka tą krainą geograficzną Polski, która ma najpełniej wykształcony 
zespół cech. 

Zastosowane struktury i figury, pełniące funkcję poetycką, mają na celu ukazanie 
piękna krajobrazu, a tym samym pokierowanie oceną TYi (= TYo) tak, by tenże przy
jął pozytywną ocenę za swoją. Służą temu zabiegowi wszystkie środki o funkcji po
etyckiej. Wymieńmy tu jeszcze częste epitety (wtórnie wartościujące pozytywnie), np. 
dorodne grądy, niezwykły wdzięk, potężne głazy, piękne żurawie, tajemnicze czarne 
bociany, kolorowe zimorodki, wspaniałego ptaka... oraz metafory, metafory zleksyka- 
lizowane, np. pomniki przyrody, grzędy wydm, mniej konwencjonalne, np. Spróbujmy 
przyjrzeć się najważniejszym aktorom tego spektaklu, a także metafory wzbogacone 
o redundancje fonetyczne, np. dno, po którym rakiem posuwają się raki. Partie opiso
we, używające odpowiedniej retoryki, mają na celu stworzenie więzi, wskazanie na 
obiekt oraz pokierowanie oceną. 

Spore fragmenty opisujące piękno krajobrazu mają dodatkowo konstrukcje oparte 
na powtórzeniach i anaforyzacjach, co wzmacnia odczucie piękna poprzez wywołanie 
wrażenia harmonijności, rytmiczności strukturalnej, np. 

Pejzaż mazowiecki najładniej prezentuje się tam, gdzie sąsiadują ze sobą dwa 
rodzaje kontrastującego ze sobą krajobrazu. Gdzie wyniosłe wydmy piaszczyste 
graniczą z zagubionymi torfowiskami, sosnowe bory z podtapianą wiosną olszyną. 
Są takie miejsca, gdzie ręce same składają się do oklasków. To krawędź doliny 
Narwi (... ). To także malowniczy przełom Wkry (... ) gdzie rzeka wyerodowała (... ). 
To meandrująca pośród wysoczyzny (... ). To wreszcie krawędź doliny Wisły... 

Zarówno w późniejszych strategiach opisująco-wyjaśniających, w których szcze
gólnie rozwinięta jest funkcja poetycka, jak i (zwłaszcza) we wcześniejszych, wpro
wadzających, w których opis przeplata się ze strukturą argumentacyjną, pojawiają się 
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stwierdzenia o charakterze negatywnym. Dzieje się tak, gdyż JAk chce stworzyć pozo
ry obiektywizmu. Wiedza intertekstualna na tematy związane ze środowiskiem życia 
człowieka budzi raczej niepokój. Dlatego stwierdzenia o zagrożeniach przyrody włą
czają analizowany dyskurs w przestrzeń intertekstualną i uwiarygodniają kompetencję 
podmiotu komunikującego. 

By jednak pozostać w konwencji dyskursu geograficznego, ukazującego piękno 
krajobrazu, a więc melioratywnego, JAw wprowadza ocenę przeciwstawną, a więc 
pozytywną, lub co najmniej komentarz podający wartościowanie negatywne 
w wątpliwość: 

٠ W świadomości przeciętnego Polaka Mazowsze sprowadza się do (... ). I do tego, 
że płasko tutaj, nudno i nieciekawie... W pewnym sensie odpowiada to 
prawdzie, chociaż nie do końca. 

٠ Monotonia pejzażu jest tu pozorna. To pejzaż bardzo kształcący, pomagający... 

٠ Z wyjątkiem najmocniej zurbanizowanych okolic Warszawy i jej otoczenia, 
pejzaż mazowiecki wciąż jeszcze zadziwia harmonijnym... 

٠ (... ) nazwać można krajobrazem przyrodniczym, dotkniętym co prawda mocno 
działalnością człowieka, ukazującym jednak tę działalność jako wcale nie 
niszczycielską, na pewno nie do końca. 

٠ (... ) Mazowsze to »lasy i piaski«. Niezupełnie to prawda. 

٠ Mazowsze słynęło niegdyś jako kraina lasów i chociaż sława to zagubiona Już 
w czasie, który przeminął, przecież nadal lasów nie brakuje. 

٠ Lasy mazowieckie dnia dzisiejszego już nie te, co bywały drzewiej. (... ) Zginęły 
lasy mieszane i liściaste (... ). Klęska zaczęła się z chwilą włączenia Mazowsza 
do Korony w 1526 roku. Najdotkliwsze były wieki XVIII i XIX. 

- ten dłuższy fragment zanaforyzowany jest następnie i skomentowany przez: 

٠ Rzeczywiście, nadpustoszone mocno są dzisiejsze puszcze i lasy mazowieckie, 
a pomimo to są w nich nadal miejsca i rzeczy podziw budzące (... ). Botanicy są 
pełni zachwytu (... ). 

٠ Z tą czystością wód dzisiaj bywa różnie. Są jednak mazowieckie wody niemałym 
urozmaiceniem nizinnego krajobrazu. 

Zmiana oceny z negatywnej na pozytywną osiągana jest dzięki eksplicytnej argu
mentacji przy użyciu spójników przeciwstawiających sobie wartości: z wyjątkiem... 
wciąż jeszcze; co prawda... jednak wcale nie; chociaż... przecież nadal nie; a pomimo 
to nadał; jednak, a także dzięki minimalizacji oceny negatywnej lub maksymalizacji 
oceny pozytywnej przez użycie modulantów zdecydowania i po prostu negacji: 
w pewnym sensie... chociaż nie do końca; (monotonia) pozorna; na pewno nie do koń
ca; niemałym (urozmaiceniem); niezupełnie to prawda. 

Słowa wtórnie wartościujące pozytywnie bywają wzmacniane przysłówkiem inten
syfikacji, np. bardzo kształcący, bardzo urozmaicony. 
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Minimalizacja krytyki jest tez osiągana poprzez zastosowanie eufemizmów. Eufe- 
mistycznie podawane jest wartościowanie negatywne. Efekt ten zostal osiągnięty dzię- 
ki epitetom, np. przeciętnego Polaka, ale przede wszystkim dzięki wskaźnikom zespo- 
lenia, przysłówkom, partykułom, spójnikom, zaimkom, np. w pewnym sensie, chociaż 
nie do końca, z wyjątkiem, wciąż jeszcze, co prawda, jednak, wcale nie, przecież nadal, 
niezupełnie, pomimo to, nadal itd... 

Eufemistyczne jest tez użycie aspektu niedokonanego, np. (... )jako że dzisiaj różnie 
tojuż bywa, niestety, forma bywa nie jest tak stanowcza jak forma dokonana )es؛. Par- 
tykula niestety, wyrażająca żal, wzmacnia efekt. 

Eufemizmem jest także relatywizowanie prawdy, która przecież z natury nie podle- 
ga stopniowaniu: 

٠ W pewnym sensie odpowiada to prawdzie, chociaż nie do końca. 

٠ Mazowsze to »lasy i piaski«. Niezupełnie to prawda. 

Trzeba też zauważyć, że W tym opisowym dyskursie występują, po serii eufeini- 
zmów, nieliczne hiperbole, np.: 

٠ (... ) nie spotykane nigdzie indziej W Europie tak potężne wydmy śródlądowe. 

٠ (... ) to są te miejsca, o których pisano, iż z nich właśnie widzi się nasz kraj 
w wielkiej kondensacji, widzi jego rozleglosc, zatarcie konturów, mgielkę nad 
horyzontem, jakże polską nieokreśloność, pozwalającą wyobrażać sobie Bóg wie

Przeciwstawienie wartości pozytywnej dla postrzeganego negatywnie polskiego 
krajobrazu (wartościowanie negatywne wiąże się z wtórnie wartościującymi wyrazami: 
monotonia, nudno, nieciekawie) jest W tym dyskursie bardzo rozbudowane i prócz 
natychmiastowej korekty oceny W obrębie tego samego zdania, np. poprzez slowo 
pozorna lub „،'e do końca, mamy W dalszej części stwierdzenie (... ) ziemia niemal do- 
skonale plaska z wypunktowaniem elementów wartościowych i pięknych. Należy 
zwrócić tu uwagę na przymiotnik doskonały, wtórnie wartościujący pozytywnie, przy 
czym wartościowanie to wzbogacone jest 0 treści emocjonalne i konotacyjne. Podobne 
treści powtarzają się W stwierdzeniu o harmonijnym połączeniu elementów krajobrazu 
(pozytywne konotacje z harmonią W sztuce, W życiu). 

Jak już wspomniałam, dominujący jest tryb orzekający. Odstępstwo od tej reguly 
zdarza się tylko raz: jest to tryb rozkazujący, życzeniowy. Ma na celu zaproszenie 
podmiotu interpretującego TYi (via TYo) do przewartościowania ewentualnego nega- 
tywnego nastawienia do otaczającej przyrody, zaproszenie do wspólnego podziwiania 
mazowieckiego pejzażu: Spróbujmy się przyjrzeć najważniejszym aktorom tego spekta- 
Idu, jaki przedstawiany jest na otaczających Warszawę nizinach mazowieckich - ' ١ ألمل  
następuje ciąg strategii opisująco-wyjaśniających, wyraźnie melioratywnych. 

Analizowany artykuł, mający na mocy konwencji gatunkowej informować 
i popularyzować wiedzę z dziedziny geograficznej, spelnia też inne funkcje dyskur- 
sywne, które można odczytać dzięki śladom językowym świadomie wyreżyserowane- 
go tekstu. Ponieważ, jak pisze Pisarek (1996), funkcja perswazyjna języka jest nad
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rzędną wśród wszystkich jego funkcji, dominującą rolą w omawianym dyskursie geo
graficznym jest wpłynięcie na uczucia estetyczne podmiotu interpretującego (całe 
fragmenty wypowiedzi pełniłyby więc znakową rolę apeli; czyli nie tyle ważna byłaby 
treść i jej odniesienie do rzeczywistości, lecz zaapelowanie i zaangażowanie uczuć 
odbiorcy), zachwycenie go tematem oraz zaproszenie do aktywnego udziału 
w odbiorze piękna przyrody. Służą temu oczywiście także omawiane środki o funkcji 
poetyckiej, eufemizmy oraz styl gawędziarski, zbliżony do snutej opowieści. Mają tu 
swoje miejsce i archaizmy, i styl przestawny, i elipsy, np. 

٠ I kto wie, czy nie najładniejsze ze wszystkich rzeczki niewielkie: Raciążnica 
i Rawka... 

٠ A także całkiem już malutkie strumyczki Karczunka lub Wężyka o przeczystej 
wodzie... 

٠ Jeziora (... ), duże kompleksy hodowlanych stawów (... ), rozlewiska (... ), wszystko 
razem i każde z osobna, obraz doprawdy niezwykły. 

Odmienne strategie i odmienne cele charakteryzują artykuł z dziedziny ekologii 
zatytułowany Energia białych mew. 

Podmiot wypowiadający organizuje tekst zarówno jako opis: 

[Młyn] lokowany był z rozmysłem, by wykorzystać naturalne cechy rzeki — (... ) 
Powstała malownicza sceneria (... ). A wewnątrz i w wodzie arsenał technicznej 
pomysłowości. 

lub jako wyjaśnienie: 

٠ Jesteśmy we Fromborku. W centrum miasteczka u stóp katedralnego wzgórza 
zachowała się wieża (... ). To resztki wodnej siłowni (... ). Spadek osiągnięto, 
ciągnąc kanał (... ). Wlot kanału znajduje się... 

٠ Na czym polega akceptacja wyrafinowanej techniki (... ). Cała rzecz w skali. 
Wielkie zbiorniki wodne (... ) nie znajdują w naszym kraju wsparcia społecznego

i oczywiście jako strukturę argumentacyjną, której podporządkowane są pozostałe 
struktury. 

Dyskurs ma budowę argumentacyjną: wychodzi od tezy wyłożonej w akapicie 
wprowadzającym: 

Jeżeli dożyjemy ziszczenia się ekologicznych marzeń z Rio de Janeiro, 
porzucimy codzienne zmagania z przyrodą na rzecz zmysłowych fascynacji jej 
pięknem i potęgą. Będzie to dla rzeszy inżynierów i techników dosyć smutne 
bezrobocie. 

i używając rozmaitych środków, próbuje uzasadnić jej pierwszy człon, a obalić drugi; 
już bowiem w tym wstępnym zdaniu istnieje przeciwstawienie treści wartościowanych 
explicite pozytywnie i negatywnie. 
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Dyskurs ma wyraźnie charakter dialogowy. Argumentacja, której celem jest popar
cie tezy o konieczności wykorzystania energii wodnej, posługuje się m. in. wypowie
dziami, które stanowią odpowiedź na pytania bądź to zadane wprost, bądź to sugero
wane implicite. 

Pytania sugerowane są poprzez wypowiedzi zawieszające modalność asertoryczną, 
np.: 

٠ Tak zapewne myślą ci, którzy z jednej strony rozumieją konieczność odrzucenia 
(... ), z drugiej obawiają się o skutki... 

٠ Bauda, jeśli mogłaby o tym decydować, z pewnością oddałaby i teraz trochę 
swych wód, by napędziły siłownię. 

٠ Wątpiących wystarczy zabrać pod Czorsztyn i pokazać wykarczowane... 

٠ Można też pokazać dno Jeziora Włocławskiego, wypełnione nierozłożonymi 
osadami... 

Podmiot JAw tworzy tropy ilokucyjne, wykorzystując do stawiania pytań nie tylko 
tryb orzekający, ale także wykrzyknienia, np.: 

Ileż spokrewnionej z całą kulturą autentycznej kultury technicznej wyzwoliło się 
przy okazji budowy i utrzymania młynów. 

Odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości są najczęściej formułowane 
w czasie przyszłym, który nie mając, ze swej natury, odniesienia do prawdy, jest tak 
użyty, jakby tę prawdę potwierdzał; jest bowiem wzmacniany modulantami pewności 
i zdecydowania lub też zaimkami upowszechniającymi (np. zawsze): 

٠ Będą zawsze dowodem sprzeniewierzania się idei Rio. 

٠ Nie, nie będziemy budować wielkich hydroelektrowni na rzekach nizinnych... 

Czas przyszły pełni tu jeszcze inną rolę: wyraża treści odmienne, będące odpowie
dzią na presupozycje: 

٠ Nie, nie będziemy budować wielkich hydroelektrowni (... ) by zatapiać 
najcenniejsze krajobrazy nadwodne. Zgadzamy się na sugestie (... ). Ale młyny 
na dopływach będziemy budować. 

٠ (... ) Czy jedynym zajęciem dla budowniczych będą nieustanne remonty dziel 
dawnych architektów? Nie. Zbliżająca się epoka (... ) będzie rewolucją (... ). 
Z niezliczonej masy ludzkich pomysłów (... ) wiele odsieje i pozostawi tylko te, 
które równocześnie służą człowiekowi i środowisku. 

Ten dialogowy charakter dyskursu: przeciwstawienie odpowiedzi - pytaniu, czasu 
przyszłego - teraźniejszemu, a także wszelkie inne formy wyrażania opozycji, orien
tują dyskurs dwuwartościowo, przeciwstawiają wartościowanie pozytywne - negatyw
nemu, klasyfikują treści na dobre i zle. To, co teraźniejsze, jest gorsze (wynika to 
z użycia leksykalnego i jego konotacji, np. eksploratorska mania cywilizacji; hamo
wanie myśli technicznej; nieustanne remonty; wykarczowane (... ) zbocza Pienin; kosz
marna zabudowa przeniesionych wsi; itp. - sama leksyka jest tu źródłem wartościowa
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nia negatywnego; często taka informacja 0 charakterze pejoratywnym jest skondenso- 
wana, np. w anaforze tak: Tak zapewne myślą, lub presuponowana przez pytania). 

Tym negatywnym ocenom JAk przeciwstawia wizję lepszej rzeczywistości. Czas 
przyszły, czas wizjonerski, jest tu nacechowany pozytywnie. Ma więc silę ilokucyjną 
przekonywania. Ma silę manipulowania osądem odbiorcy. Zaprzeczone są nawet zda- 
nia analityczne (tu: wprowadzone przez operator argumentacyjny skutku): Przecież 
meliorant nie melioruje, hodowca nie dba o bogactwo fauny, a leśnik nie ma na uwa- 
de wszystkich potrzeb lasu. 

Dyskurs ten jest nie tylko manipulacyjny poprzez przypisywanie wartości pozytyw- 
nych w odniesieniu do przyszłości, niewiadomej przecież, atu przedstawionej jako 
pewnik. Dyskurs jest manipulacyjny również przez to, ze jest dyskursem retorycznym, 
a nie racjonalnym. 

Do retoryki należą, już wspomniane, tropy ilokucyjne: zdania orzekające lub wy- 
krzyknikowe 0 charakterze pytań, w strategię informacyjno-opisową wplata się też 
wypowiedz o charakterze poetyckim: Bauda, jeśli moglaby o tym decydować, 
z pewnością oddałaby i teraz trochę swych wód... Mamy tu metaforę - personifikację 
rzeki. To zdanie hipotetyczne, znajdujące się w ciągu zdań czysto opisowych, po 
pierwsze przerywa i burzy opis, po drugie wprowadza możliwość dodania komentarza, 
który, jak wiadomo, jest wartościujący. 1 rzeczywiście następuje opis pełniący funkcję 
estetyczną, poetycką: Gdy słuchamy szubertowskich pieśni o pięknej młynarce czy 
wzruszamy się muzyką Coplanda..., opis, odwołujący się do naszych uczuć, wywołują 
cy skojarzenia z muzyką i malarstwem o pięknej, przyjemnej, sielankowej treści. Sa- 
ma zresztą budowa zdania hipotetycznego jest wartościująca, gdyż wyraża powinność. 

Wstępem do tego pozytywnego wartościowania, a przez to do akceptacji przedsta- 
wianego pomyslu jest poprzedzające stwierdzenie: (... ) Kanal (... )jest dziś suchy, ale 
nawet w takim stanie nie szpeci krajobrazu. 

Na retoryczny charakter dyskursu wskazuje tez tytul, w którym wykorzystano grę 
slow: Energia białych mew. w artykule mowa jest o MEW-ach, czyli malych elek- 
trowniach wodnych. Gra slow dotyczy zarówno formy, jak i treści. Wykorzystuje 
homonimicznośc dwóch różnych wyrazów: mew (ptaków) i MEW (skrótowca 
0 identycznym brzmieniu) oraz kojarzonego z nimi koloru bialego, rzeczywistego 
w przypadku ptaka i metaforycznego w przypadku elektrowni opartej na energii wod- 
nej. 

Posługując się artykułem j. Puzyniny na temat manipulacji (1992: 203-223; 1997: 
180-194), spróbuję pokazać, ze analizowany dyskurs jest manipulacyjny, tzn., że sto- 
suje zabiegi, za pomocą których usiluje kształtować postawy i zachowania odbiorcy, 
przy czym zabiegi te uważamy za nieuczciwe. Nieuczciwość polega nie tylko na wy- 
raźnym kłamstwie, ale również na nieujawnianiu, zatajaniu tego, co odbiorca powinien 
wiedzieć. 

Dyskurs ten wyróżnią styl prosty, lekki, pełniący także m. in. funkcję estetyczną 
Zapewnia on łatwą i dobrą atmosferę odbioru, kształtuje pożądany przez nadawcę 
stosunek do niego samego i do treści, ulatwia zapamiętanie, „a zarazem wjakimś 
stopniu blokuje bezpośrednią, rozumową reakcję na treść tekstu” (1992: 219). Wyraża 
się on poprzez figury stylistyczne, np. 
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- أةاخ\ًاآ0الاً •. Bada, jeśli moglaby o tym decydowac... 
- peryfrazy: monotonna tafla wody - na określenie zbiornika
- paralelizmy: ...نم ر  podświadomie akceptujemy „ograniczone ujarzmianie rzek" 

(... ١. Tak samo akceptujemy (... ١ parki wiejskie z. dworami Tolerujemy oglawianie 
wierzb i sianokosy. 

Te ostatnie łączą funkcję estetyczną z perswazyjną: powtarzające się struktury skla- 
dniowe nadają wypowiedzi pewną harmonię, ale wypełnione odmienną treścią - suge- 
rują akceptację kolejnych sądów na zasadzie analogii i prawie sylogizmu. 

Funkcja poetycka skupia uwagę odbiorcy na samej formie tekstu. Sformułowania: 

٠ roztokowe koryto Wisty

٠ monotonna tajla wody

٠ najcenniejsze krajobrazy nadwodne

٠ dzika wiślana woda

٠ (... ) rzece, którejpodtużnyprofil nie zostaljeszcze ukształtowany

٠ malownicza sceneria naszych małych rzek

٠ dostojny gmach nurzającego się w wodzie młyna itp. 

rzeczywiście koncentrują uwagę odbiorcy na formie, gdyZ osłabiają jego reakcje inte- 
lektualne i ograniczają jego krytycyzm. Dodatkowo efokt ten wzmacniają struktury 
emfatyczne, np. 

٠ Tak zapewne myślą Ci, którzy... 

٠ Trudno dzisiaj wskazac takiepomysly... 

٠ (... ) sugestie płynące od tych, którzy swoje rzeki już ostatecznie... 

i o wyraźnym zabarwieniu emocjonalnym, np. 

٠ porzuciwszy (... )na rzecz zmysłowych  fascynacji jej pięknem i potęgą. 

٠ smutne bezrobocie

٠ (... ) ujarzmiania płynącej wody

٠ (... ) koszmarną zabudowę przeniesionych wsi. 

٠ (... ) zwycięski boj z fiskusem, zawistnymi sąsiadami... 

„Propagandziści zdają sobie sprawę z istotności składnika uczuciowego 
w kształtowaniu postaw, z możliwości zagłuszania racjonalnego myślenia za pomocą 
emocji” (Puzynina, 1997: 187). 

Wśród figur liczne są też hiperbole, które służą gownie wartościowaniu negatyw- 
nemu treści kontestowanej: 

٠ dla rzeszy inżynierów i techników... 

٠ eksploratorska mania cywilizacji... 



70

٠ z niezliczonej masy ludzkich pomysłów

٠ zbiorniki wodne (... ) z potężnymi hydroelektrowniami. 

٠ arsenał technicznej pomysłowości... 

٠ نم .. ) opory potężnego lobby energetycznego zbytnio zapatrzonego w swe, 
pożerające miliony ton węgla, paleniska. 

Manipulację ułatwiają też: 
1) Wyrazy i sformułowania uogólniające oraz wyrazy nieostre znaczeniowo, wie- 

loznaczne, ktore w sposób zwięzły ujmują tematy niewygodne i które L. Bednarczuk 
(1985) nazywa ezopowymi, np.: 

٠ Czynią to ludzie zapaleni, chcący sprawdzić się w trudnych realiach polskiej 
drogi do sukcesu. 

٠ (... ) rozwiklaC zlozone kwestie własności... 

٠ نم .. ) stoczyć zwycięski bój zfiskusem... 

« Zbliżająca. ;'؟ ي  epoka zrównoważonego rozwoju będzie rewolucją bardzo 
selektywną. 

٠ (... ) materialnej przebudowy świata... 

٠ Trudno dzisiaj wskazać takie pomysły i ich realizacje. 

Pojęcia 0 dużym stopniu ogólności stają się szczególnym obiektem zabiegów per- 
swazyjnych. 

Często w takich przypadkach następuje przesunięcie znaczeniowe poprzez usunię- 
cie z definicji cech wyrażających ocenę, a więc cech aksjologicznych, lub ich przesu- 
nięcie do wyrazów neutralnych. 

2) Wieloznaczne struktury gramatyczne, np.: 

٠ Tak zapewne myślą Ci, którzy... 

٠ Wcale nierzadkie są opinie, że... 

٠ (... ) będą zawsze dowodem sprzeniewierzania się... 

٠ Wątpiących wystarczy zabrać pod Czorsztyn. 

٠ Można tez pokazać dno Jeziora... 

٠ W Polsce można odbudować okolo tysiąca... 

٠ Musząpokonac opory... 

٠ Muszą rozwikłać zlożone kwestie... 

Struktury te umożliwiają wyrażanie własnej opinii bez użycia właściwej dla su- 
biektywizmu ramy modalnej, np. jak sądzę; jak mi się wydaje; natomiast przy użyciu 
struktur właściwych sądom obiektywnym. Jak pisze Puzynina (1992), większość ludzi 
0 naiwnym stosunku do slowa czytanego odbiera. je bezkrytycznie jako prawdę oczy- 
wistą typu dwa i dwa jest cztery. Szczególnie jeśli jest ona wzmacniana autorytetem 
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lub dodatkowymi wskaźnikami oczywistości. Staje się to możliwe, gdyż za pomocą 
„tak samo zbudowanego zdania oznajmującego można wyrazić prawdę opartą na de
dukcji, na danych empirycznie sprawdzonych, na przekonaniach ludzi należących do 
określonego kręgu kulturowego, a także prawdę zupełnie subiektywną” (Puzynina, 
1997: 189). 

Wieloznaczność struktury gramatycznej osiąga się także poprzez stosowanie wielo
znacznych wykładników modalnych (jak w wymienionych przykładach) oraz przez 
użycie 1 osoby liczby mnogiej (tu: jesteśmy, będziemy, popatrzmy) i form bezosobo
wych. 

Przy omawianiu struktur gramatycznych nie można pominąć wskaźników nawiąza
nia tekstowego, które posiadają charakter argumentacyjny: 

٠ Przecież meliorant nie melioruje... 

٠ Przecież każda woda jest inna... 

٠ Ileż spokrewnionej z całą kulturą... 

3) Struktury uniemożliwiające negację, a wśród nich: wyrażenia apredykatywne, 
metafory i predykacje w temacie (a nie w remacie). Struktury te, zdaniem Puzyniny 
(1992: 221), stanowią swoisty zabieg manipulatorski. Kładą szczególny nacisk na in
formacje zawarte w presupozycji, np.: 

٠ Cała rzecz w skali. 

٠ (... ) „zielona " młodzież kładzie się żywą tarczą przeciw tamie. 

٠ Wcale nierzadkie są opinie, że człowiek nie jest w stanie wzbogacić przyrody. 

Presupozycje „są mniej zauważalne i mają większą szansę wsączania się w jego 
[odbiorcy] podświadomość bez napotykania oporu myślowego” (ibid.: 222). 

Wszystkie te zabiegi „pozwalają w sposób niejednoznaczny, nieeksplicytny lub tyl
ko w postaci nasuwających się wniosków i skojarzeń przekazywać odbiorcy te treści, 
na których nadawcy zależy. (... ) Odbiorca może nie zdawać sobie sprawy 
z bezzasadności podsuwanych mu sądów i ocen” (ibid.: 219). Na tym polega manipu
lacja, czyli nakłanianie do jakiegoś aktu bądź wyboru przy wyłączeniu świadomości 
krytycznej (por. Stern, 1972: 294). 

Na koniec refleksji nad środkami wartościującymi, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na 
treści ujęte w cudzysłowie: „przeżytek obcych klasowo form własności”, które odwo
łują się do intertekstu o skojarzeniach ewidentnie pejoratywnych. 

Dotychczasowe analizy wskazywały na to, że dyskurs ekologiczny jest manipula
cyjny. Umiejętnie rozkłada językowe środki manipulacji. Niektóre z nich, zwłaszcza 
hiperbole, mają zniechęcić TYi do treści ocenianych przez JAk negatywnie, zaś inne, 
pełniąc funkcję estetyczną, i szczególnie funkcję argumentacyjną - mają nastawiać 
pozytywnie do MEW, tak by TYi utożsamiał się z podaną argumentacją, przyjmował 
ją bezkrytycznie, nie zastanawiając się nad ewentualnymi wadami bądź innymi roz
wiązaniami. 

Porównując obydwa analizowane artykuły: jeden z dziedziny geografii, drugi - 
z ekologii, należy stwierdzić, że przedstawiają one odmienne cele, a użyte środki języ
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kowe wykorzystywane są do budowania odmiennych strategii i pełnią odmienne funk- 
cje, W przypadku ekologii mają charakter bardziej instrumentalny. Mamy tu realizacje 
dwóch oznych dyskursów, aczkolwiek w ramach tego samego gatunku, jakim jest 
artykuł prasowy popularnonaukowy. 

Pierwszy z omawianych, dyskurs geograficzny, charakteryzuje się przewagą strate- 
gii opisowych, a środki językowe służą funkcji estetycznej. Celem dyskursu geogra- 
ficznegojest, procz informacji, przekonanie odbiorcy o pięknie opisywanych obszarów 
i wpłynięcie na jego uczucia, w tym sensie jest on perswazyjny, ale jak juz wcześniej 
pisalam (cytując Pisarka), funkcja perswazyjna jest nadrzędną funkcjąjęzyka. 

W 0 wiele większym stopniu perswazyjny jest charakter dyskursu ekologicznego. 
To dyskurs o budowie argumentacyjnej, 0 funkcji typowo perswazyjnej, dyskurs mani- 
pulacyjny. Jego celem jest wpływać nie tylko na świadomość, ale również i na zaclio- 
wanie: użyte środki językowe i budowane strategie mają tak formowa¿ odbiorcę, by 
spowodować jego czynne poparcie dla prezentowanych idei, mają tak konstruować 
obraz rzeczywistości, by sugerować odbiorcy wzory zachowań. 

Do określenia dyskursu manipulacyjnego pasuje definicja dyskursywnosci 
M. Foucaulta (l. c. Boutet, Gardin, Lacoste, 1995: 12-13), wedle której dyskurs nie 
tylko zdradza walkę; dyskurs służy do walki i ujawniania woli zdobycia wladzy. Nie- 
którzy lingwiści (np. R. Barthes) próbowali nawet dokonać typologizacji dyskursyw- 
nosci wedlug kryterium jej władzy. Barthes dal nawet wyraz swoim ekstremalnym 
poglądom w tej dziedzinie, pisząc o „faszyzmie” języka. Gdyby przyjąć taką podstawę 
klasyfikacyjną, dyskurs geograficzny znajdowałby się wśród mniej nacechowanych, 
zaś ekologiczny - po przeciwnej stronie. 

Charakter manipulacyjny dyskursu ekologicznego sytuuje go w typie dyskursu pro- 
pagandowego. Dotyczy szczególnie propagandy społecznej (por. Mrozowski, 1991), 
która prezentuje określony styl życia i ma na celu uniformizację zachowań zgodnie 
z upowszechnianym wzorcem. Nurt propagandy społecznej, aczkolwiek dominujący, 
nie wyklucza całkowicie obecności elementów propagandy politycznej; system poli- 
tyczny i jego ideologia gwarantują stabilność, sens i powodzenie propagowanego 
porządku społecznego. 

4. 2. Krótkie formy - ulotki

Celem rozdziału jest dalsze udokumentowanie tezy, że dyskurs ekologiczny należy 
do typu dyskursu propagandowego. Materiałem analizy są formy, które podzielają 
cechę dydaktyczności. Są to formy prezentujące zwięzłą konwencję gatunkową: ulotki, 
broszurki, które łączą cel poznawczy z propagandowym, a więc rozpowszechnianie 
wiedzy z kształtowaniem odpowiedniego stosunku do świata przedstawionego. 

Cel propagandowy jest tu dominujący, a popularyzowanie wiedzy ma charakter dy
daktyczny. Przy czym trzeba podkreślić, że nie chodzi tu o dyskurs dydaktyczny, ale 
o dydaktyczność (la didacticite), która może być obecna w różnych dyskursach. Od
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dzielenie tych dwóch aspektów dydaktyki znajdujemy u J. -C. Beacco i S. Moirand 
(1995). To pojęcie heurystyczne pozwala spojrzeć na dyskursy popularyzujące wiedzę, 
dla których jednak przekazywanie wiedzy nie jest celem nadrzędnym ani pierwotnym. 
Do takich dyskursów zaliczyć można dyskurs medialny, takie formy gatunkowe, jak 
broszury, przewodniki turystyczne, katalogi wystaw itp... Aby zakreślić przestrzeń 
dyskursywną dydaktyczności, należy odnieść ją do tych przestrzeni, które jak gdyby 
wyznaczają jej granice; z jednej strony chodzi tu o przestrzeń dyskursu stricte dydak
tycznego, z drugiej - stricte informacyjnego. 

Jeśli chodzi o dyskurs dydaktyczny i dyskurs informacyjny, należą one do mocniej 
zinstytucjonalizowanych, toteż ich określenie jest łatwiejsze; mają też swoją literaturę. 

Przy określaniu dyskursu dydaktycznego istotny jest sposób funkcjonowania dys
kursu (np. w formie podręcznika, wykładu... ), który odnosi się do charakterystycznych 
dla francuskiej szkoły AD warunków tworzenia, oraz jego właściwości retoryczne, 
takie jak egzemplifikacja, eksplikacja, definiowanie (patrz: Beacco, Moirand, 1995: 
39). 

Ten sposób użycia języka, a więc retoryka dyskursu dydaktycznego, będzie też 
charakterystyczny dla innych form dyskursywnych, które przejawiają aspekt dydak
tyczny, nie będąc jednocześnie funkcjonalnie z dydaktyką związane. Czyli przejawiają 
aspekt dydaktyczności podporządkowany innym celom niż dydaktyczny, np. celom 
propagandowym. Przypomnijmy z rozdziału o gatunkach, że o przynależności gatun
kowej decyduje przede wszystkim główny cel - intencja komunikatywna. To samo 
należy stwierdzić o kryteriach identyfikacji typologicznej. Inny cel przyświeca pod
ręcznikowi, a inny - ulotce. Inny cel ma dyskurs dydaktyczny, a inny - propagandowy. 

Biorąc pod uwagę istnienie dyskursów konstytuujących (patrz: Maingueneau, 
1995), można definiować dydaktyczność jako przekształcenie (przeformułowanie) 
dyskursu konstytuującego (każdego, a w szczególności Nauki rozdzielonej między 
poszczególne dyscypliny) w dyskurs wtórny, którego manifestacje i rytualizacje mogą 
być wielorakie, w zależności od zakreślenia kontraktu, czyli m. in. zakreślenia prze
strzeni dyskursywnej: podmiotowości, filtrów... Konsekwencją takiego rozumienia 
tworzenia dyskursu będą zróżnicowane jego przejawy, np. wykłady akademickie, pod
ręczniki szkolne, książeczki poznawcze dla najmłodszych, opracowania i pomoce dla 
specjalistów różnych branż... Te formy dyskursu dydaktycznego mogą ulegać kolej
nym przekształceniom i przejawiać się w dydaktyczności służebnej wobec innych 
dyskursów, obecnej w takich formach, jak ulotki, broszurki itp. 

Celem kolejnych przeformułowań jest rozwijanie wiedzy z danej dziedziny lub jej 
pogłębianie u innych. 

Idea przekształcenia (reformulation), zaproponowana przez Beacco i Moirand 
(1995), wydaje się bardzo trafna: pozwala odnieść każdy dyskurs zdradzający cechy 
dydaktyczności do źródła danej specjalności, dziedziny, czyli dyskursu konstytuujące
go. Przekształcenie dotyczy warstwy terminologicznej w bardzo szerokim ujęciu obej
mującym dystrybucję, czyli uwikłanie kontekstowe. Należy w tym miejscu podkreślić, 
że przeformułowanie odbywa się bez uszczerbku dla naukowości lub techniczności 
pojęć. Mniej interesujące dla przedstawionej tu koncepcji dyskursywności wydają się 
badania leksykalno-semantyczne. Ciekawe jest natomiast powiązanie mechanizmów 
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przekształcania z przestrzenią dyskursywną, z podmiotowością, a więc też z wartościo
waniem. To z kolei zależy od konwencji określonych kontraktem, a więc rytualizacji 
społeczno-językowej, oddającej status partnerów oraz konwencji gatunkowych. Innego 
typu przekształcenia wystąpią w przypadku komunikacji między specjalistami, niż 
między nauczycielem a uczniem (przy czym pojęcia te należy rozumieć szeroko, bez 
zawężania ich do sytuacji szkoły). 

Rodzaj kontraktu determinuje pewien stały scenariusz określający zarówno typ 
przekształceń terminologicznych, jak i kierunki wartościowania. Determinuje filtry, 
a więc z jednej strony odzwierciedla oczekiwania odbiorców dotyczące funkcjonowa
nia nadawcy i jego autorytetu oraz sposobu wypowiadania się. Z drugiej strony spra
wia, że odbieramy oceny podmiotu wypowiadającego (JAw) nie jako jego własne, lecz 
jako członka społeczności naukowej, która jest zbiorowym podmiotem komunikują
cym (JAk). A więc JAw wypowiada się, formułuje, przeformułowuje treści oraz je 
ocenia jakby pod wpływem nadrzędnego autorytetu w tej specjalności. Beacco 
i Moirand (powołując się na Maingueneau) napiszą, że wypowiadający się 
w dyskursie o cechach dydaktycznych robi to jakby pod jakąś „kontrolą” autorytetu 
wypowiedzeniowego, zewnętrznego wobec parametrów bezpośredniej sytuacji (ibid., 
s. 35). Podobnie określą oni odbiorcę, który, bez względu na sygnały tekstowe odno
śnie do adresata, stanowi „nadodbiorcę” (surdestinataire); innymi słowy, stanowi od
biorczy archetyp cech dominujących dla danej epoki, szkoły, prądu... (ibid., s. 37). 

Największe zainteresowanie wzbudza pozostawiony w dyskursie ślad subiektywi
zmu nadawcy, nieodłącznie związany z wartościowaniem. 

Za materiał posłużą ulotki i broszurki należące z jednej strony do dyskursu ekolo
gicznego, z drugiej strony - do dyskursu medycznego. To, co je łączy, to charakter 
paradydaktyczny gatunku (didacticite), charakter oscylujący między dyskursywnością 
informacyjną a dydaktyczną. 

Relacja między podmiotami wynika z kontraktu narzuconego konwencją gatunko
wą ulotki, której celem jest przekazanie wiedzy lub pouczenie, jak należy postępować. 
Jest to więc relacja typowa dla sytuacji szkolnej (nauczyciel uczeń), ale nie zinstytu
cjonalizowana jako szkolna. 

Charakterystyczne jest używanie terminologii właściwej dla obydwu reprezentowa
nych dziedzin, przy jednoczesnym jej przekształceniu (choćby dystrybucja 
w kontekstach przystępnych dla przeciętnego odbiorcy). 

Obecne są w ulotkach operacje typowe dla dyskursu dydaktycznego, mianowicie: 
- definicje: 

٠ Epasel - nowy preparat firmy BIOREX, wyprodukowany wyłącznie 
z naturalnych składników: oleju rybiego, organicznego selenu oraz witaminy 
E. Specyfik ten reguluje czynności układu sercowo-naczyniowego. Obniża 
skłonność.... 

٠ Żywność ekologiczna jest produkowana przy wykorzystaniu naturalnego 
systemu gospodarowania, który podtrzymuje żyzność gleby bez naruszania jej 
zasobów, stosuje energooszczędne metody uprawy roli i nie wywiera 
negatywnego wpływu na środowisko. 
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- wyjaśnienia: 

٠ Kapsułki „trienyl" przyjmowane w czasie posiłku zapobiegają zwapnieniu 
tętnic. Dlatego „trienyl” zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy i jej skutków, 
tj. ataku serca czy udaru mózgu. 

٠ Piramida zdrowia, czyli optymalny model żywienia. 

- egzemplifikacje: 

٠ Polecamy „ trienyl ” w przypadku: 
- zwiększonego poziomu lipidów we krwi
- podwyższonego ciśnienia
- palenia papierosów
- wrodzonych skłonności do miażdżycy
- nadwagi
- stresu
- braku wypoczynku

٠ 10 powodów, dla których nie należy kupować napojów w puszkach 
aluminiowych: 

1.  Fałszywe argumenty prośrodowiskowe. 

2.  Nadmierne zużycie energii. 

3.  Nadmierne wykorzystanie surowców. 

4.  Nadmierna produkcja odpadów toksycznych. 

5.  Nadmierny transport. (... )

10. Puszki aluminiowe są droższe. 

Do każdego z powyższych punktów dopisane jest dłuższe wyjaśnienie. 
Charakterystyczne są tu wyliczenia typowe dla opisu, posługujące się często nume

rowaniem kolejnych akapitów bądź cech. Numeracja ta pełni rolę wskaźników integra
cji linearnej, wiążącej poszczególne sekwencje w całość tekstową. Wskaźniki numera
cji porządkują informacje rozszerzające definicję, nakładają coś w rodzaju siatki uła
twiającej odbiór - interpretację, gdyż wyznaczają już od początku zakres, a zarazem 
kres opisu. Zatoczenie granic jest najbardziej wyraźne w przypadku, gdy liczba wy
szczególnień znajduje się już w tytule (np. 5 głównych sposobów oszczędzania wody 
oraz wcześniej cytowany: 10 powodów... ). Zauważmy, że najczęściej występujące 
liczby to 5 i 10, a więc liczby okrągłe; konotują one ponadto zbiory norm, np. przyka
zań. Istotnie, wypowiedzi o charakterze instrukcji często są podobne w budowie do 
przykazań (często z ujęciem perspektywicznym problemu): 

٠ Zastosuj się do nich [rad], a wtedy zamiast marnować wodę, zaczniesz ją 
oszczędzać. 

٠ Napraw kurek, a zaoszczędzisz prawie 23. 000 litrów rocznie. 

٠ Czytaj etykiety, aby wiedzieć, z czego jest wykonane opakowanie. 



76

- wsparcie autorytetem naukowym: 

٠ prof, dr hab. n. med. Zbigniew Andreasik, specjalista chorób wewnętrznych. 

٠ Certyfikat rejestracyjny MziOS Nr 2827fZ

٠ Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Naukowe Towarzystwo Otyłości 
i Przemiany Materii. 

٠ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Niebagatelna jest też rola paratekstu (np. schematy, rysunki, zdjęcia, tabelki, ram
ki... - przypominające podręczniki szkolne lub komiksy z dymkami). 

Jednakże już pod względem wartościowania obydwa analizowane typy się różnią. 
Ulotki dyskursu medycznego przedstawiają jedynie wartościowanie pozytywne, 

dotyczące reklamowanych produktów farmaceutycznych oraz ich skuteczności 
w przeciwdziałaniu chorobom. 

٠ Multi-tabs: 

- Twoja rodzinna polisa na zdrowie. 

- 1 tabletka Multi-tabs to WSZYSTKO, czego potrzebujesz. 

- Tabletki Multi-tabs mają specjalnie dobrany skład witamin i mikroelementów, 
który zapewnia najlepsze ich wykorzystanie przez ludzki organizm. 

- 1 tabletka Multi-tabs do żucia dziennie zapewnia Twojemu dziecku odpowiednią 
ilość witamin i mikroelementów, i daje mu najlepszą z możliwych szansę na 
zdrowy rozwój. 

٠ Epasel: 

- Nowy oręż w profilaktyce przeciwzawałowej oraz w zapobieganiu nowotworom. 

٠ Trienyl: 

- Zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy... 

- Poprawia wykorzystanie kwasów tłuszczowych... 

٠ Centrum: 

- Pełny zestaw 30 witamin i minerałów od A do Żelaza. 

- Najbardziej popularny zestaw witamin w USA. 

Prócz wymienionych dla przykładu wartościowań w warstwie leksykalnej 
i frazeologicznej (polisa na zdrowie; nowy oręż; mniejsze ryzyko; poprawa, szansa... ), 
także przy użyciu kwantyfikatorów uogólniających (wszystko; pełny zestaw... ) oraz 
stopnia najwyższego (najlepsze, najbardziej... ), mamy także, w warstwie retorycznej, 
sformułowania przypominające budową porzekadła lub powiedzenia, np. Pamiętaj 
o swoim sercu, aby serce nie przypomniało Ci o sobie (Trienyl). Podmiot JAw zwraca 
się w bezpośredniej formie do odbiorcy TYo. Robi to od czasu do czasu, np. Zadbaj 
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o swoją codzienną porcję zdrowego rozsądku lub Pamiętaj: łatwiej i taniej zapobiegać 
niż leczyć (Multi-tabs). 

Charakter propagandowy warstwy językowej występuje rzadziej. Można go przypi
sać 2 wyżej cytowanym zdaniom oraz paru innym, np.: 

1 tabletka Multi-tabs dziennie zapewnia starannie dobrany zestaw witamin 
i mikroelementów, którego potrzebuje człowiek, aby dobrze się czuć i prawidłowo 
funkcjonować (Multi-tabs). 

W tych przypadkach wartościowanie wtapia się w funkcję argumentacyjną, której 
celem jest wyłożenie, tutaj explicite, że aby być zdrowym, trzeba kierować się rozsąd
kiem, zapobiegać (co jest i łatwiejsze, i tańsze), a tego każdy człowiek chce. Chce 
ponadto dobrze się czuć i prawidłowo funkcjonować. W argumentacji wykorzystuje 
się więc wiedzę o oczekiwaniach odbiorcy i tak się ją prowadzi, by w te oczekiwania 
utrafić. Jest to argumentacja eksplicytna, jako że ulotki medyczne są bliższe dyskurso
wi informującemu niż propagandowemu. 

Charakter propagandowy mają ulotki ekologiczne; dyskurs ekologiczny jest, jak już 
pisałam, podtypem dyskursu propagandowego. 

Oto jego cechy charakterystyczne: 
1.  Wartościowanie jest nie tylko pozytywne (jak w poprzednim typie dyskursu me

dycznego), punktujące to, co dobre dla odbiorcy, ale również i negatywne, krytycznie 
oceniające to, co dla odbiorcy niekorzystne, np.: 

٠ Przez takie prawie niewidoczne przecieki można stracić do 400 litrów wody 
dziennie. A to oznacza ponad 115. 000 litrów wody rocznie! (5 głównych 
sposobów oszczędzania wody)

٠ (... ) puszki aluminiowe są dla środowiska największym zagrożeniem spośród 
wszystkich pojemników do napojów dostępnych na rynku! 

• Produkcja aluminium do wyrobu aluminiowych puszek powoduje powstawanie 
znaczących ilości odpadów toksycznych, które pojawiają się na każdym etapie 
procesu produkcyjnego. 

٠ Wyginięcie zwierzyny, zniszczenie krajobrazu i erozja, to skutek dewastacji 
środowiska spowodowanej przez górnictwo surowcowe, składowanie odpadów... 

2.  Wartościowanie opiera się często na pojęciach wartościujących wtórnie, i to 
w zależności od sytuacji dyskursywnej, a więc od filtrów, które pozwalają nadawcy 
przewidzieć, co odbiorca uzna za dobre dla siebie, co uzna za korzystne. Nadawca tak 
kieruje rozwojem scenariusza, tak dobiera strategie, by odbiorca, interpretując, wycią
gał pożądane wnioski i wartościował zgodnie z sugerowanymi pojęciami i ocenami, 
np.: 

Za każdym razem, kiedy kupujemy jakiś produkt, kupujemy również procesy 
i materiały wykorzystane do jego produkcji oraz sposób jego transportu 
i dystrybucji, nawet wtedy, kiedy elementy te niszczą środowisko, czy nasze 
zdrowie. (... ) Niemniej wybierając produkty, które są środowisku bardziej 
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przyjazne, przesyłamy producentom silny impuls finansowy, tych, którzy 
zanieczyszczają, informujemy, że nie chcemy ich wyrobów czy sposobu produkcji... 

Zupełnie neutralne pojęcia, takie jak kupujemy (... ) procesy i materiały (... ) oraz 
sposób jego transportu i dystrybucji mogą być wartościowane bądź pozytywnie, bądź 
negatywnie. Zależy to od konkretyzacji użytych tu hiperonimów (procesy, materiały, 
transport, dystrybucja), a aktualizacja ta związana jest ściśle z konkretną sytuacją dys- 
kursywną. 

Dalej, równie neutralne pojęcia przesyłamy i informujemy nabierają cech przeciw
stawnych: pozytywnych w pierwszym przypadku, i negatywnych - w drugim. Warto
ści takich nabierają w kontekście i są zestawione w opozycji. Wartościowanie sugero
wane odbiorcy TYi jest wyraźne: jedyny wniosek, jaki może on wyciągnąć dla własne
go postępowania, brzmi następująco: kupowanie określonego produktu jest inwesto
waniem w produkcję dobrą lub złą, zapłata za produkt stanowi odpowiednią informację 
dla producenta. W omawianym przypadku mamy do czynienia z manipulacją na po
ziomie kodu językowego, systemu. 

Bardzo wyraziście przedstawiona jest opozycja wartościująca z jednej strony puszki 
aluminiowe (negatywna), z drugiej - butelki szklane (pozytywna): 

(... ) podkreślić należy, że napoje w aluminiowych puszkach są w sklepach 
droższe niż te same zapakowane w szklane butelki. Znając koszty środowiskowe, 
które my oraz nasze dzieci spłacać będziemy jeszcze przez wiele lat, trudno jest 
uwierzyć, że ktokolwiek wciąż chciałby je kupować. (... ) Niestety wiele krajów 
zachodnich dopiero teraz zorientowało się, że szklane butelki zwrotne są znacznie 
lepsze, również z punktu widzenia środowiska. Problem w tym, że jest już za 
późno... 

Ten fragment ulotki sprawia, że odbiorca TYi osobiście dokonuje wartościowania 
obu przedmiotów. Potwierdza on też jeszcze następną charakterystyczną cechę dyskur
su propagandowego. 

3.  Informacjom o produkcie, zdarzeniu, czynności... towarzyszy argumentacja, któ
rej cel stanowi przekonanie odbiorcy TYi, że dany produkt (czynność... ) jest dla niego 
„dobry” (lub „zły”). Wartościowanie to nie jest przedstawione explicite, lecz podane 
właśnie w formie argumentu, który ma temuż odbiorcy pomóc dokonać „własnego” 
osądu, „własnej” oceny, podpowiedzieć, jak ma wybierać i postępować. To charakte
rystyczna dla manipulacji argumentacja jednostronna, która ukazuje albo tylko walory, 
albo tylko wady. Chodzi o to, by nie podpowiadać odbiorcy argumentacji sprzecznej, 
nie sprzyjającej celowi propagandowemu. Chodzi również o wzmocnienie autorytetu 
nadawcy, jako kompetentnego w temacie. 

Argumentacja ta budowana jest według następujących schematów: 
A.  Na podstawie ogólnie podzielanej wiedzy [odpowiednio przekształconej] 

(wspólnej kompetencji językowej, sytuacyjnej i dyskursywnej), JAk tak wpływa na 
TYi, by on sam odkrył zalety (bądź wady) danego produktu, by sam dokonał oceny. 

B.  JAk odwołuje się do wartościowania określonej grupy odbiorców (z którą - na 
podstawie znajomości wynikających z filtrów - TYi powinien się identyfikować) lub 
autorytetu w danej dziedzinie. 
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Przykłady: 
A - dotyczące wyboru żywności ekologicznej: 

٠ Żywność ekologiczna jest produkowana przy wykorzystaniu naturalnego 
systemu gospodarowania, który podtrzymuje żyzność gleby bez naruszania jej 
zasobów, stosuje energooszczędne metody uprawy roli... 

٠ Wszystkie występujące w gospodarstwie ekologicznym organizmy żyją ze sobą 
w mniej lub bardziej ścisłym uzależnieniu, uzupełniając się wzajemnie 
i przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania całego ekosystemu. 

٠ Pestycydy, które stosuje się do oprysków (... ), oraz chemiczne nawozy sztuczne 
wykorzystywane w rolnictwie konwencjonalnym mogą przenikać do ziemi lub 
w czasie deszczu są wymywane do rzek i strumieni, powodując skażenie wód... 

٠ Rolnictwo konwencjonalne w znacznie większym stopniu wykorzystuje zasoby 
paliw kopalnych. 

٠ Rolnictwo ekologiczne nie dopuszcza stosowania pestycydów i nawozów 
syntetycznych. 

- dotyczące opakowań: 

٠ Produkcja opakowań pochłania cenną energię (... ). Energia jest droga, dla jej 
wytworzenia spalane są nieodnawialne surowce... 

٠ Produkcja aluminium jest niezmiernie surowcochłonna. Aby wyprodukować 
tonę aluminium, potrzeba 4 ton boksytów... 

٠ [Szkło] jest to najbardziej obojętny z wykorzystywanych materiałów, dlatego też 
nie zmienia on smaku zawartości. 

• (... ) napoje w aluminiowych puszkach są w sklepach droższe niż te same 
zapakowane w szklane butelki. 

٠ Produkcja, wykorzystanie i usuwanie zużytych puszek aluminiowych pogłębia 
wiele globalnych i lokalnych problemów środowiskowych, takich jak kwaśne 
deszcze, efekt cieplarniany czy powstawanie odpadów toksycznych. 

B - dotyczące wyboru żywności ekologicznej: 

٠ Wszyscy chcemy szanować cenne zasoby. A przecież woda jest jednym 
z najcenniejszych zasobów. Bez niej nie moglibyśmy żyć. 

٠ Coraz więcej osób przekonuje się, że wybierając produkty przyjazne środowisku, 
można dopomóc w rozwiązywaniu wielu problemów środowiskowych. 

٠ Powodem, dla którego wielu szefów kuchni stosuje żywność ekologiczną, jest jej 
lepszy smak. 

٠ Wielu ekspertów jest zgodnych co do tego, że rolnictwo ekologiczne dostarcza 
nam pełnowartościowej żywności. 
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- dotyczące opakowań: 

٠ Badania wykazują, że opakowania stanowią od 20 do 40% wszystkich odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych, a wielkość ta ciągle wzrasta. 

٠ (... ) w wielu niezależnych badaniach naukowych udowodniono, iż puszki 
aluminiowe są dla środowiska największym zagrożeniem spośród wszystkich 
pojemników do napojów... 

٠ Każdy smakosz doskonale wie, że napoje z puszek aluminiowych nie smakują tak 
dobrze jak napoje ze szklanych butelek. 

٠ Dokonuj Wyboru Zielonego Konsumenta, kupuj zwrotne, kaucjonowane butelki 
ze szklą! 

Argumentację wspiera retoryka dyskursu. Wypowiedzi mają taką budowę, by od
biorca uznał je za prawdziwe, a zatem, by przyjął przemycone przy okazji wartościo
wanie. 

Prawdziwość wypowiedzi może być potwierdzona przez strukturę gramatyczną 
którą w takim samym celu wykorzystywano już od dawna przy tworzeniu ogólnych 
prawd - przysłów. Językowa konstrukcja wzajemnych zależności pracuje na rzecz 
prawdziwości zawartych w niej treści, nawet gdyby treści te były trudno akceptowalne. 
Taka „strukturalna prawda” (por. Bralczyk, 1996) najczęściej występuje w wypowie
dziach - sloganach, hasłach, np. 

٠ Gdy kupujesz produkt, płacisz koszty opakowania. 

٠ Im mniej tym lepiej! (o opakowaniach)

٠ Łatwiej i taniej zapobiegać, niż leczyć. (Multi-tabs)

Prawdziwościowo bezpieczne są też sądy puste informacyjnie, zawierające sądy 
analityczne (por. ibid. ), np.: 

٠ I tabletka Multi-tabs to wszystko, czego potrzebujesz. 

٠ Tabletki Multi-tabs mają specjalnie dobrany skład witamin i mikroelementów, 
który zapewnia najlepsze ich wykorzystanie przez ludzki organizm. 

oraz paraanalityczne, np.: 

٠ Każdy produkt, który wytwarzamy, używamy i usuwamy jako odpad, oddziałuje 
na środowisko. 

٠ Do produkcji opakowań zużywane są cenne surowce naturalne (sąd ten traci 
charakter analityczny także z powodu obecnego w nim wartościowania). 

Do chwytów retorycznych należą też uogólnienia (np. w punkcie B), budowa oparta 
na następstwie pytań i odpowiedzi, wypowiedzi o charakterze nakazów, instrukcji, 
bezpośrednio adresowane do TY (często z ujęciem perspektywicznym problemu): 

٠ Zastosuj się do nich [rad], a wtedy zamiast marnować wodę, zaczniesz ją 
oszczędzać. 
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٠ Napraw kurek, a zaoszczędzisz prawie 23. 000 litrów rocznie. 

٠ Czytaj etykiety, aby wiedzieć, z czego jest wykonane opakowanie. 

• Poprzez dokonywanie wyborów Zielonego Konsumenta, nie będziesz jedynie 
dzielić odpowiedzialności za problemy środowiskowe, będziesz pomagać je 
rozwiązywać. 

Przyjrzyjmy się jeszcze dla porównania ulotce francuskiej, poruszającej problema
tykę ochrony lasów równikowych, pt. Sauver la forêt équatoriale. Teksty są tu bardzo 
wzbogacone paratekstem (ilustracjami, zdjęciami, mapami). 

Jej charakter dydaktyczny widoczny jest przede wszystkim w przekształceniach, 
szczególnie terminologii typowej dla środowiska leśnego, jego eksploatacji i ochrony 
(l'abattage des arbres, matières premières, déboisement, satellites d’observation, 
reboisement, bois tropicaux, substances végétales, trésor naturel... ), także w dziedzinie 
ochrony środowiska (abattage, élevage, érosion, pollution, déséquilibre climatique, 
l'effet de rayonnement... ) i innych. 

Liczne są też wyjaśnienia, np. takich pojęć: la forêt équatoriale, abattage, exploita
tion minière, érosion, pollution des eaux, déséquilibre climatique... 

Ewidentny jest także jej charakter propagandowy. Liczne są środki retoryczne, któ
re wzmagają poczucie zagrożenia. Należy do nich przesadnia, często współwystępują- 
ca z metaforą, np.: 

٠ une gigantesque muraille de flammes de plusieurs milliers de kilomètres de long

٠ un nuage de fumée d’une telle densité que les avions furent cloués au sol

٠ les populations sont brutalement passés de 2 millions d’individus à moins 
de 50. 000

Metafora, pisze Bralczyk (1987: 110), pozostaje poza negacją. Nie skłania do po
lemiki, „ ale ją wręcz - przynajmniej na poziomie tekstu - wyklucza”. 

Jest więc metafora środkiem wyrazu dyskursu retorycznego i może służyć propa
gandzie. 

Poczucie zagrożenia wzmacniają też liczne kwantyfikatory, zwłaszcza kwantyfika- 
tory duże, wyolbrzymiające i nieokreślone oraz liczebniki: 

٠ ona détruit 25 à 30 millions d’hectares

٠ elle aura presque entièrement disparu en 2035

٠ un dixième de l’immense forêt amazonienne a été éliminé par le feu de ¡988

٠ plusieurs milliers de kilomètres de long

٠ à des milliers de kilomètres de là

٠ Chaque année, 300 millions d’êtres humains détruisent au moins 7 millions 
d’hectares et en dégradent 10 autres. 

٠ En 1987, le Brésil a détruit par le feu 200. 000 kilomètres carrés de forêt 
amazonienne, libérant ainsi dans l’atmosphère 500 millions de tonnes de gaz 
carbonique... 
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٠ Des épidémies (... ) les populations locales sont brutalement passées 
de 2 millions d'individus à moins de 50. 000. 

Propagandowy charakter kwantyfikatora stawia przekazywane przy nim treści poza 
osądem. „Oba kwantyfikatory (egzystencjalny i duży) w nieco bardziej skomplikowa
ny sposób utrudniają powierzchniową falsyfikację tekstu, choć i tutaj postawienie 
zdania poza prawdą i fałszem jest dość wyraźne. Mamy tu bowiem do czynienia 
z jawną »minoryzacją« lub »majoryzacją«, z wyraźnym korzystaniem z uprawnień, 
które określić można jako licentia propagandica" (Bralczyk, 1987: 113-114). „(... ) 
duży kwantyfikator wprowadza zdania o prawdziwości jawnie umownej, tak że jaka
kolwiek polemika z nimi czy próba ich zanegowania nie są właściwe. Widać tu bo
wiem licencjonowaną przesadę. Takie zatem wyrażenia, jak każdy, wszyscy, powszech
ny, cały, pełny itp. również stawiają zdanie poza bezpośrednią możliwością podważe
nia” (ibid. ). Porównajmy: 

٠ chaque année on en détruit... 

٠ La destruction des forêts équatoriales menace des milliers d’espèces vivantes. 

٠ On abat chaque année 4 à 5 millions d’hectares d’arbres... 

٠ (... ) il faut plusieurs siècles pour atteindre leur plein développement. 

٠ (... ) met en danger la vie de toutes les populations aquatiques. 

٠ Chaque année (... ) détruisent au moins... 

• (... ) ce qui bouleverse tout l’environnement climatique de notre planète. 

Analogicznie do dużego kwantyfikatora odbierane są obficie występujące wyraże
nia absolutne typu: podstawowy, główny, zasadniczy, superlatywy, jak najważniejszy, 
najwyższy (... ), albo wreszcie pleonastyczny: najgłówniejszy. Ich służba propagandzie 
polega na uniemożliwieniu ich zaprzeczenia, na „wycieraniu się nacechowania” (naj
ważniejsze jest przecież tylko zaledwie ważne) oraz na pomniejszaniu wagi informacji 
przez zbytnie upowszechnienie tych podkreślających wyjątkowość wyrażeń (por. ibid., 
114-115). Dla przykładu zacytujmy: 

٠ elle aura entièrement disparu

٠ La seule solution immédiate est donc de savoir... 

٠ (... ) détruit une superficie de forêt deux fois plus importante en 1988. 

Bralczyk zauważa również, że w działaniach perswazyjnych częste jest operowanie 
liczbami; „Właściwie samo podanie jakiejkolwiek liczby wzmacniać może przekonanie 
o kompetencji nadawcy i wiarygodność przekazu, wywoływać wrażenie (... ) liczby 
dużej bądź małej, a także pożądany efekt konkretności” (114). „Oczywiste jest perswa
zyjne działanie wielości. Mogą to być określone liczebniki, ale często są to symbolicz
ne setki i tysiące, wielokwantyfikatorowe każdy i wszystkie, nieokreślone wiele, mnó
stwo, liczne i wiele innych. Wzmacnia mnogość partykuła aż, pozwalają na umowne 
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podwyższanie liczby partykuły niemal i prawie (... ) - wszystkie te wyrazy służą bar- 
dziej (... ) perswazyjnej prezentacji świata, niż rzetelnemu opisowi - ale udając ten opis, 
są właśnie bardziej perswazyjne” (116). Porównajmy: 

٠ Presque toutes les forets équatoriales se situent... 

٠ (... ) elle aura presque entièrement disparu... 

٠ (... ) détruisent au moins 7 millions d'hectares. 

Katastroficznosc jest wyraźnie manifestowana w warstwie leksykalnej: détruisent, 
dégradent, perturbe, déséquilibre, bouleverse, alertes, catastrophique, déforestation, 
ravage, brutalement, sécheresse, maladies, danger, sinistre, dramatique, risquent... 

Perswazyjny charakter ma też presupozycja, czyli sąd poza rematem (por. Bralczyk, 
1996: 108-109; Grzegorczyka, 1987). Występująca najczęściej w postaci informa- 
tywnych struktur nominalnych, zaklada oczywistość i prawdziwość przedstawianych 
sądów, np.: 

٠ (... ) l'exportation intensive du bois peut contribuer au désendettement... 

٠ La disparition progressive des forets perturbe l'effet... 

٠ Or ce déséquilibre a des incidences sur... 

٠ مأ  déforestation en amont (... ) met en danger... 

٠ La destruction des forets bouleverse le climat. 

٠ ما  production de viande à bon marche s’est largement développée... 

Te nominalizacje, charakterystyczne dla stylu naukowego, streszczają fakty nie 
wymagające udowodnienia, trudne do zaprzeczenia; w przeciwnym razie oznaczałoby 
to odrzucenie założonej przez filtry, narzuconej przez nadawcę wspólnoty wiedzy. Bez 
względu na ich prawdziwość, pełnią rolę propagandową

4. 3٠ Propagandowy charakter dyskursu ekologicznego

Pojęcie propagandy bywa różnie definiowane. Jest ono nacechowane aksjologicznie 
i konotuje określone wartości w zależności od szeroko rozumianego kontekstu użycia. 
M. Mrozowski (1991: 155) podaje szeroką definicję tego terminu w oderwaniu od 
wszelkich związanych z nim kontrowersji: „termin propaganda odnosić się tu będzie 
do tego obszaru (aspektu) komunikowania masowego, gdzie rozpowszechnianie okre- 
ślonych treści ma na celu oddziaływanie na jednostki i zbiorowości, zmierzające do 
ukształtowania pożądanych postaw i wywoływania zgodnych z nimi zachowań”. Dalej 
pisze (ibid. ): „Przy tak szerokiej wykładni pojęcia propagandy, jego zakres rozciąga 
się na wszelkie typy praktyk perswazyjnych i manipulacyjnych, a także środki i tech- 
niki stosowane w dziedzinie reklamy czy »public relations«”. Podkreśla też, że 
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0 propagandowym charakterze komunikacji międzyludzkiej bardziej świadczy jej 
przedmiot i cel niż środki i techniki oddziaływania. 

Celem jest ustosunkowanie podmiotu TYi do przedstawionego świata. Przedmio- 
tern - „obraz świata zakodowany w ideologii legitymującej status danego przekazni- 
ka”. „Obraz ten naklada się na przedstawianą rzeczywistość, przenika ją 
i konkretyzuje się w niej, dając podstawę ogólniejszej wizji mitycznej. Jest to przy 
tym obraz mocno uproszczony, którego struktura opiera się na kilku podstawowych 
opozycjach znaczeniowych, odpowiadających w gruncie rzeczy dychotomii dobro - 
zło. (... ) Opozycje te nadają ostateczny sens (konotację) informacjom i kształtują na- 
stawienie odbiorców wobec relacjonowanych faktów. Cala sztuka oddziaływania pole- 
ga więc na umiejętnym kojarzeniu informacji z odpowiednimi, tj. pożądanymi, czfo- 
nami tych opozycji” (Mrozowski, 1991: 216). 

Jak wykazują analizy, niektóre konwencje gatunkowe lepiej nadają się do przeka- 
zywania treści propagandowych niż inne. Niewątpliwie najlepszymi okazują się gatun- 
ki służące propagandzie w sposób explicite, jak np. apele, polemiki, dyskusje, 
w których nakłanianie za pomocą języka jest sprawą oczywistą Mogą one jednak 
wzbudzać nieufność odbiorcy i jego ostrożny, krytyczny odbiór. Dlatego bardziej 
skuteczne oddziaływanie propagandowe będą mialy gatunki z pozoru neutralne, 
w których treści propagandowe stanowią immanentny składnik przedstawianej rzeczy- 
wistości, oczywiście odpowiednio przedstawianej, a więc 0 umiejętnie dokonanej se- 
lekcji informacji, odpowiedniej jej prezentacji, kompozycji i definiowaniu - a więc 
o odpowiednim wartościowaniu, gdyż wymienione wyżej elementy przedstawianej 
rzeczywistości są wynikiem świadomego zaangażowania podmiotowego. Akceptacja 
językowej formy przekazu ma na celu doprowadzenie do akceptacji kreowanej rze- 
czywistości, a tym samym do zaufania podmiotowi komunikującemu JAk. 

Do takich konwencji gatunkowych należy m. in. artykuł prasowy, któremu poświę- 
cam najwięcej miejsca w swoich analizach. Artykul z dziedziny ekologii stara się 
przedstawić autentyczne zdarzenia czy zachowania, stwarza pozory dokumentowania 
faktów i przez to sprawia wrażenie, że to fakty przemawiają za siebie, stąd też częste 
jest w nich uciekanie się do magii liczb, statystyk. Sila faktów, jak pisze Mrozowski 
(1991: 159), ma moc napędową Daje wzor z jednoczesnym poczuciem wolności. Po- 
zwala odbiorcy czuć, że to, co robi, pochodzi z jego woli, a nie z nakazu. Tym samym 
forma gatunkowa artykułu osiąga skuteczność propagandową drogą pośrednią sku- 
tecznośc o wiele pewniejszą niż bezpośrednie formy nakazu. 

Dyskurs propagandowy spelnia trzy funkcje (por. Bralczyk, 1987, 1996): rytualną 
(odpowiadając wymogom gatunku), informacyjną (znajomość regul i rytuału pozwala 
rozszyfrować kod; przy braku adekwatności kategorialnej między tekstem 
a rzeczywistością dyskurs jest podwójnie zakodowany) oraz formacyjną nakłaniającą 
(kreując swoją rzeczywistość, propaganda tworzy wpisanego w nią TYo, a za jego 
pośrednictwem wpływa na postawę TYi). 

Podstawową metodą propagandy jest wartościowanie: taki sposób zacliowania ję- 
zykowego, który pozwala manipulować oceną (patrz: Bralczyk, 1987: 28). Dyskurs 
propagandowy stwarza wspólną dla nadawcy i odbiorcy płaszczyznę wartości, właśnie 
poprzez kreowanie wlasnej rzeczywistości zacierającej różnicę z obiektywnie istnieją 
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cą. Ocena (ibid., s. 84) nie tylko organizuje tę rzeczywistość, ale jest jednym z jej naj
istotniejszych elementów składowych. 

W analizowanych artykułach, adresowanych do szerokiego odbiorcy, sugerowana 
ocena przedstawia różny stopień jawności. Podmiot wypowiadający (JAw) w artykule 
popularnonaukowym propagandowym najczęściej nie ujawnia oceny (różnice pod tym 
względem widać np. w omawianych artykułach z czasopisma „Poznaj świat”: geogra
ficznym i ekologicznym). Nadawca dyskursu propagandowego najczęściej stosuje 
chwyty desubiektywizujące i obiektywizujące opis. 

Jednakże teksty propagandowe (Bralczyk, 1987: 83) są niemal w całości opisem 
i oceną, i to oceną dwuwartościową. Z jednej strony jest nasz świat, dobry - i jemu 
poświęca się najwięcej miejsca. Z drugiej strony jest świat inny, gorszy - jednakże 
trudniejszy do uchwycenia, gdyż tylko fragmentarycznie można się z nim zapoznać. 

Dyskurs propagandowy artykułu popularnonaukowego rzadko posługuje się oceną 
jawną, eksplicytną, bo ta zakłada wysoki stopień zaufania odbiorcy do JAk. Bliższe 
tego ideału są ulotki. Artykuł prasowy sytuuje ocenę na trzech poziomach ukrycia (por. 
Bralczyk, 1987): w sformułowaniach jednoznacznie ocenianych w danym kręgu kultu
rowym, w sformułowaniach wartościowanych wg zawartego kontraktu dyskursywnego 
i wynikających z niego filtrów i wreszcie poprzez szeroko rozumiane konotacje. 

Podsumowując wydobyte we wcześniejszych analizach cechy dyskursu (ekologicz
nego) propagandowego, należy podkreślić raz jeszcze silny związek propagandy 
z wartościowaniem. A to dlatego, że dyskurs propagandowy prezentuje świat mani- 
chejski, wyraźnie oddzielający dobro od zła, świat dwuwartościowy, w którym warto
ści pozytywne i negatywne nieustannie dialogują na różnych płaszczyznach. 

Czas teraźniejszy sankcjonuje kreowaną rzeczywistość, a przyszły - ma charakter 
dyrektywny i profetyczny; poprzez swoją autorytatywność wyraża konieczność. Figu
ry retoryczne, uogólnienia, wieloznaczności, wyrażenia apredykatywne, presupozy
cje... podkreślają bezsporność, oczywistość wygłaszanych sądów i ocen, nie znoszą 
sprzeciwu, wykluczają negację, są argumentem ostatecznym. Uniemożliwiają polemi
kę, gdyż są silnie zideologizowane. 

Jak piszę Bralczyk (1987: 116), funkcja perswazyjna tekstów propagandowych re
alizuje się najpełniej, gdy tekst przedstawia atrakcyjny model świata, pełen wartości 
łatwo akceptowalnych. Ma to wzbudzić zaufanie do osób i zasad, dzięki którym świat 
staje się właśnie taki. A świat ten jest światem postulowanym, życzeniowym. Jest 
światem, któremu można przypisać jedynie prawdziwość ideologiczną. 

Według terminologii Austina, jako akty performatywne, teksty propagandowe wy
wołują istnienie tego, co stwierdzają (ibid., s. 178). 

4. 4.  Prasa zaangażowana

Wartościowanie, podobnie jak konotacja, jest zjawiskiem całkowicie dyskursyw- 
nym, ale sygnalizowanym przez formy, wykładniki należące do systemu - tak brzmi 
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teza poprzednich rozważań. Zilustruj؟ ją na przykładzie gatunku dyskursywnego, który 
tworzy swoją norm؟ wartościowania krytycznego, a jego produktem jest tekst zamiesz- 
czony w „Gazecie Polskiej”, gazecie opozycyjnej i kontestacyjnej względem innych 
pism i zjawisk w nich opisywanych. 

„Gazeta Polska” pojawia się na rynku prasowym w latach 90., wypełniając poważ- 
ną luk? na prawej stronie sceny politycznej, a więc odpowiadając na zapotrzebowanie 
czytelników 0 poglądach niepodległościowo-chrześcijanskich. Taki też jest jej etos. 

Teksty publicystyczne na tematy ekologiczne pojawiają się tu od czasu do czasu 
w statych rubrykach zatytułowanych: „Cywilizacja” bądź „Katastrofy”. 

Podejmowane są często tematy znane skądinąd, ale tu przedstawiane w aspekcie 
polemicznym. 

Są to bowiem teksty zaangażowane, co przejawia się m. in. w niedefiniowaniu po- 
szczególnych znaczeń, mogących mieć różne interpretacje i podlegających różnym 
wartościowaniom. JAk przekazuje je na zasadzie presupozycji, tj. uważa, że są one, 
a szczególnie wartości z nimi związane, podzielane przez odbiorcę (TYi = TYo: taką 
sytuację mamy w przypadku czytelnika świadomego, identyfikującego się z etosem 
gazety; gdy TYi # TYo, brak jest efektu perlokucyjnego; dlatego w prasie zaangażo- 
wanej, bardziej niż gdzie indziej, etos ma funkcję rozpoznawczą, w kontrakcie bo- 
wiem, prócz wszystkiego, co dotyczy dyskursu popularnonaukowego w ogóle, zawarty 
jest szczególnie mocno konsensus ideologiczny, czyli konsensus co do wiedzy, prze- 
konan i oczekiwań, charakterystyczny dla określonej grupy, określający jej stosunek 
do rzeczywistości i kształtujący zawartość przekazu w akcie komunikacji. JAk uważa 
TYi = TYo za sympatyzującego i podzielającego jego ideologię, a więc takiego, kto- 
rego nie trzeba już przekonywać, ale umacniać. Perswazji należałoby używać 
w sytuacji TYi * TYo). 

Analizowane formy dyskursu, nie przejawiając jawnej perswazji, są implicytnie 
propagandowe. Konwencjonalizacja kodu na płaszczyźnie nazewnictwa oraz konotacji 
oceniających wskazuje na silną funkcję rytualną i jej aspekt magiczny. To wlasnie ona 
decyduje o silnej identyfikacji TYi z JAk, o charakterze roz-poznawczym tej formy 
dyskursywnej. Charakter roz-poznawczy funkcjonuje w ten sposób, iż spełniający ry- 
tual JAw wskazuje na podwójną funkcję JAk: informowaniu towarzyszy funkcja kon- 
taktowa wskazująca na to, że dyskurs ten funkcjonuje w określonym miejscu 
i w określony sposób. Deklaracyjny charakter rytuału wynika z faktu, że JAw, poprzez 
użycie określonych sformułowań, identyfikuje się z JAk i uczestniczy w procesie 
uwiarygodniania świata przedstawionego. Identyfikuje się z TYo, w którego imieniu 
również występuje (por. Bralczyk, 1987: 50 nn. ). 

Podzielana przez TYi kompetencja ideologiczna (czyli kompetencja sytuacyjna 
związana z kontraktem) zdejmuje z używanych terminów wszelką wieloznaczność, 
także tę wartościującą

W artykule pt. Wielki teatr ekologiczny (GP, 23 XI 1995) [na temat Greenpeace], do 
takich terminów należą np. kampania, aktywiści, fanatycy, międzynarodowa organiza- 
cja ekologiczna „nowego typu", entuzjasta ruchu, ekologiczna rewolucja, lobbing, 
słuszność Wielkiej Sprawy, propaganda, slawy rocka, kult, agent sowieckiego wywia- 
du, lewicowe kampanie... 
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Terminy te nie muszą być definiowane, gdyż ich znaczenie i wartościowanie za- 
kotwiczone są w interdyskursie oraz etosie gazety. Używanie tych terminów ma, we- 
dług słów Maingueneau (1987: 113), podwójne znaczenie: oznacza zarówno miejsce 
dyskursywne, z którego podmiot się wypowiada, jak i miejsce, z którego się nie wy- 
powiada, a nawet nie może w Zadnym wypadku wypowiadać. Na tym zresztą polega 
sztuka polemiki. Podmiot polemizujący musi opowiedzieć się nie tylko za, ale jedno- 
czesnie przeciw. Łączy ze sobą dwie główne retoryki: polemiczną i dydaktyczną. 
Poprzez retorykę polemiki odrzuca tezy adwersarza, a zastępuje je swoimi, często uza- 
sadnionymi. Poprzez retorykę dydaktyczną JAk zamierza identyfikację TYi z TYo; 
odbiorca ma uznać opinie nadawcy za swoje, tudzież jego argumenty, po to, by mógł 
działać skutecznie. 

Jak pisze J. -M. Adam (1985: 193), argumenty są prezentowane jako asercje posia- 
dające wartość prawdy. Ich usprawiedliwieniem jest uniwersalna logika ٥« bon sens. 

Uwzględniając czynnik ideologiczny, JAk każę interpretować jako ironiczne nastę- 
pujące wypowiedzi: 

٠ Słuszność Wielkiej Sprawy (... ) niepodważalna. 

٠ Z jednej strony - bezbronny i bezinteresowny bojownik, z drugiej - bezduszni 
chciwcy z międzynarodowych koncernów lub militaryści z Pentagonu. 

Ironia jest figurą semantyczną; wykorzystując sprzeczność dwóch planów seman- 
tycznych, narusza zasady komunikacji. Jest więc również figurą pragmatyczną. Jako 
taka, podważa pierwszą zasadę (jakości) Grice’a, dotyczy więc szczerości wypowiedzi. 
Podobnie jak wszystkie tropy, podnosi ekspresywność dyskursu, a jej interpretacja jest 
możliwa dzięki zrozumieniu dwugłosowej natury tego ostatniego. 

Charakter polemiczny tego dyskursu (ale i każdego innego tego typu, czyli dyskur- 
su popularnonaukowego w prasie zaangażowanej) wynika z faktu, że przeciwstawia 
wartościowanie związane z danym tematem odmiennemu wartościowaniu, które prze- 
kazywane bylo wcześniej w sytuacji zmonopolizowania rynku prasowego przez jedną 
opcję i ktore często nadal jest kontynuowane. 

Polemika wyrasta więc z przekonania 0 istnieniu rożnych, sprzecznych wartości 
związanych zdanym tematem (tu: działalności Greenpeace) i ma na celu umocnienie 
pozytywnego (z punktu widzenia JAk) wartościowania u jednych (TYi = TYo) lub 
przewartościowania pojęć u innych (TYi نج TYo). Nie jest to polemika jawna, nasta- 
wiona na bezpośrednie zbijanie slowa cudzego, lecz polemika ukryta, skierowana na 
przedmiot, w którym zderza się ze slowem cudzym, nawet z wieloma slowami cudzy- 
mi, funkcjonującymi w każdym przedmiocie interdyskursywnie. Polemika ukryta jest 
więc co najmniej dwugłosowa, a relacja między tymi glosami - szczególnego rodzaju: 
slowa zderzają się na terenie danego przedmiotu, a celem jest wpłynięcie jakby od 
wewnątrz i rozbicie slowa cudzego, czasem zmiana jego znaczenia, a przynajmniej 
przewartościowanie go. 

W polemice ukrytej slowo cudze nie jest jawnie obecne, ale wpływa na słowo au- 
torskie, kształtuje je (por. Bachtin, 1983: 326-328). Ten dwuglos funkcjonujący na 
terenie przedmiotu zmienia semantykę slowa: obok znaczenia przedmiotowego po- 
wstaje znaczenie drugie - nastawione na slowo cudze. Takiego slowa nie można więc 
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w pełni zrozumieć, biorąc pod uwag? tylko jego bezpośredni sens przedmiotowy; sio- 
wo to odbija cale zabarwienie polemiczne. Znaczenie polemiki ukrytej jest ogromne. 
Bachtin stwierdza, że w zasadzie każdy styl zawiera w sobie element polemiki we- 
wnętrznej; różni się tylko jej charakter i nasilenie. 

W cytowanej wypowiedzi ironicznej Słuszność Wielkiej Sprawy, mamy „glos” 
funkcji rytualnej dyskursu o ideologii przeciwnej, manifestującej się tu w podwójnej 
konotacji, zarówno na poziomie signifiant, jak i signifie. Rytualizacja dyskursu opozy- 
cyjnego przejawia się w silnej frazeologii. Jak pisze Bralczyk (1987: 53 nn. ), związki 
frazeologiczne w tekstach prapagandowych nie są typowe (tzn. nie dotyczą nowej ja- 
kości semantycznej), ale są związkami funkcjonalnymi, konwencjonalnymi, latwo 
przewidywalnymi, w których dominuje przestrzeganie relacji paradygmatycznych nad 
syntagmatycznymi. Są związkami ściśle kojarzonymi z określoną ideologią Dlatego 
też nadają się na cel ironii, która demaskuje ich absurdalność. 

Slowo autorskie „wyczuwa” swojego odbiorcę - wszak to system filtrów wspoma- 
ga dialektykę tworzenia i interpretacji dyskursywności - a więc odzwierciedla w sobie 
przewidywane punkty widzenia, oceny, akceptację lub sprzeciw. 

W omawianym dyskursie, JAk buduje negatywny obraz organizacji Greenpeace 
i jej poczynań, polemizując tym samym z jej pozytywnym wizenmkiem kreowanym 
przez dotychczasowe, bądź inne, współczesne media. Ta dewaluująca polemika stresz- 
czona jest przez JAk już na samym początku, w wyodrębnionym wstępie, 
w zbudowanej przez JAw opozycji: 

W ciągu dwudziestu czterech lat od swego powstania Greenpeace uzyskal 
ogromny wpływ na światową gospodarkę i politykę. Teraz, poniewczasie, Zachód 
uświadamia sobie, iż potęga międzynarodowego ruchu ekologicznego pozostaje 
poza jakąkolwiek społeczną kontrolą. 

JAw, organizujący wypowiedz językową, zestawia potęgę Greenpeace (slowo potę- 
ga anaforyzuje wplyw na światową gospodarkę i politykę) z pozostawieniem poza 
jakąkolwiek kontrolą i uświadomieniem sobie tego faktu przez Zachód poniewczasie. 

Skoro przedmiotem polemiki jest organizacja Greenpeace, jej metody i cele, 
wszystko, co jej dotyczy, jest a priori wartościowane negatywnie. 

Tak więc prezentowana na wstępie artykułu opozycja nie jest opozycją wartościują 
cą na czarne i biale. Jest to opozycja zludna, istniejąca jedynie w sferze wypowiedzi, 
bo to JAw buduje opozycję, gdyż JAk ma świadomość, że w mentalności odbiorcy 
może istnieć inny wizerunek Greenpeace niż tu przedstawiony. Natomiast JAk, jako 
podmiot wpisany w dyskurs, a zarazem etos tej gazety jest utożsamiany jako od po- 
czątku wartościujący negatywnie. 

Zaś w sferze komunikacji, a więc czerpiąc z bogatej kompetencji semiolingwi- 
stycznej (dyskurs bowiem posiada „pamięć”, „pamięta”; pamięta zarówno wartościo- 
wania dyskursywne, jak i interdyskursywne; por. Darrault, 1976: 7), możemy rozpa- 
trywać ten ciąg jako argumentacyjny, uzasadniający zagrożenie ze strony Greenpeace. 
Relacja opozycji jest istotnym elementem wartościowania. Pozwala niuansować reak- 
cje emocjonalne poprzez niejednolitość ocen odnoszących się do poszczególnych ze- 
stawianych sytuacji. 
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Organizacja wartościowana pejoratywnie, może (poprzez implikację) wpływać tyl
ko ujemnie (kwantyfikator ogromny wyolbrzymia wpływy, które są tu synonimem 
zagrożenia). Argumentem na rzecz zagrożenia, niebezpieczeństwa, jest wyrażenie poza 
jakąkolwiek kontrolą■, argument kontroli społecznej - wiemy to z kompetencji sytu
acyjnej zawierającej wiedzę kulturową i ideologiczną - jest bardzo istotny dla demo
kracji i funkcjonowania demokratycznych instytucji; brak kontroli (dodatkowo uwy
puklony kwantyfikatorem jakąkolwiek) podważa wiarygodność instytucji i rzuca na 
nią cień podejrzeń. Kolejnym argumentem wzmacniającym poczucie zagrożenia jest 
wyrażenie: Teraz, poniewczasie, Zachód uświadamia sobie... „Zachód” - metonimicz- 
ny synonim rządów państw zachodnich - uświadamia sobie faktyczne zagrożenie te
raz, czyli po 24 latach naiwnej tolerancji; poniewczasie uzasadnia naiwność, gdyż 
termin ten argumentuje na rzecz żalu z powodu poniesionych strat. Przy okazji, w tym 
kontekście, JAk wyraża swoją dezaprobatę dla „Zachodu”. 

W dyskursie polemicznym przeważa wartościowanie pejoratywne. JAk, krytykując 
poczynania „tęczowych wojowników”, chce przekonać swojego dyskursywnego part
nera TYi, by uznał on krytykę za swoją własną. 

Między protagonistami (JAw i TYo) wartościowanie ujemne wyrażane jest na 
wielu płaszczyznach. 

Na poziomie leksykalnym mamy m. in. następujące wyrażenia: krańcowe rozgory
czenie; frustracja; fiasko; kompromitować itp., wyrażające explicite, w negatywnym 
świetle, czyny Greenpeace. Dyskurs umacnia także wartościowanie negatywne innych 
jeszcze słów, jak np. ignoranci; filipiki; maczać palce; rozpętuje; zbił kapitał itp. 

Na poziomie morfologicznym mamy zbitkę słowną ekohisteria, której pejoratyw- 
ność wynika z oceny drugiego członu: histeria. 

Najciekawsza polemika sytuuje się na poziomie dyskursywnym. Reżyseria języko
wa posługuje się licznymi figurami, argumentacją, śródtytułami, które mogłyby otrzy
mać różne interpretacje. Jednakże posiadana (w ramach etosu roz-poznawczego) kom
petencja semiolingwistyczna czyni nadawcę JAk zdolnym do manipulowania materia
łem językowym, a odbiorcę TYi - zdolnym do rozpoznania tegoż materiału 
w określonej sytuacji dyskursywnej. 

Już sam tytuł, porównujący działania Greenpeace do teatru - jest metaforą. Porów
nanie czegoś do wielkiego teatru mogłoby służyć różnym, skrajnym, wartościowa
niom. Tutaj, z racji charakteru opozycyjno-polemicznego, zyskuje ono zabarwienie 
zdecydowanie negatywne. Teatr to tutaj sztuczny twór, widowisko zorganizowane dla 
publiczności, ale i pod publiczność, a więc populistyczne, mające na celu nie tylko 
zwrócenie na siebie uwagi widza, ale również obliczone na zysk. JAw często zresztą 
używa w tekście słowa show. „Show” ma zwrócić uwagę, wzbudzić zainteresowanie; 
chodzi o to, by zaistnieć na scenie politycznej (jest przecież moda na „zielonych”); 
chodzi też o powiększenie kont bankowych (por. sugerowany implicite', show- 
business). W rezultacie chodzi o wpływ na gospodarkę i politykę światową (o czym 
już była mowa), a wiadomo, że wpływ ten jest tym większy, im większy jest kapitał; 
sama krzykliwość nie wystarczy. Taka jest dyskursywna interpretacja wyrażenia Wielki 
teatr ekologiczny. 
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Oto, jak JAk manipuluje materiałem językowym, by przedstawić teatralność działań 
Greenpeace: 

Protestacyjny rejs przyciągnął ogromne zainteresowanie mediów. Małe, kruche 
żaglówki na celownikach potężnych, uzbrojonych po zęby okrętów wojennych - ten 
obraz przez długi czas powtarzał się w telewizyjnych dziennikach. Organizatorów 
niecodziennego protestu natychmiast wykreowano na bohaterów (... ). 

Nadawca używa sugestywnych, malowniczych porównań, by podkreślić telewizyj
ny, filmowy charakter działalności. Wartościowanie wyrażone za pomocą ironii łatwo 
zwraca na siebie uwagę dzięki pełnionej funkcji ludycznej. Przyciągnął zainteresowa
nie - należy interpretować jako synonimiczne dla: „kupił zainteresowanie mediów”, bo 
przecież był to tendencyjny chwyt reklamowy, a jego cel został osiągnięty: media go 
kupiły, dały się na niego nabrać, złapały przynętę. Zestawienie małych, kruchych ża
glówek z potężnymi, uzbrojonymi okrętami jest w tej sytuacji dyskursywnej - zesta
wieniem ironicznym. Używając desubiektywizującej formy czasownikowej wykreowa
no, JAk podkreśla zaplanowane z premedytacją wytworzenie określonego wizerunku 
przedstawionej akcji i jej uczestników. Jest to wizerunek sztuczny i niesłuszny, a więc 
ich bohaterstwo też jest wyimaginowane. 

Nadawca wielokrotnie, z naciskiem, podkreśla widowiskowy, a przez to medialny 
charakter akcji Greenpeace: 

٠ (... ) specyfika zachodnich telewizji. Program informacyjny to w nich godzinny 
show, konkurujący z innymi programami. (... ) Każdy ułamek procenta 
oglądalności oznacza utratę lub zysk milionów dolarów z nadawanych w trakcie 
dzienników reklam (... ). 

٠ Media potrzebowały dobrych historii, Greenpeace potrzebował rozgłosu (... ). 
Ruch ekologiczny „ nowego typu" wyspecjalizował się w malowniczych, zgoła 
kaskaderskich wyczynach przed kamerą. 

Kompetencja semiolingwistyczna każę nam interpretować (a więc także w ten sam 
sposób rozumieć intencje JAk) dobre historie jako widowiska zapewniające oglądal
ność, a co za tym idzie - pieniądze (patrz: wyżej); ruch „nowego typu” to właśnie 
aktywność konotująca widowiskowość, efekciarskość, a więc nastawiona na cele, 
o których pisałam wcześniej; zresztą JAw ujmuje wyrażenie w cudzysłów, co jest zna
czące. Cudzysłów pełni rolę sygnału, że wyrażenie w nim ujęte, choć wintegrowane 
w tekst, należy jakby równocześnie do innego dyskursu. Odsyła do dyskursów tworzo
nych przez samych „tęczowych wojowników”, w których określają się oni jako ruch 
nowatorski, posługujący się nowymi metodami. Poprzez cudzysłów JAk dystansuje się 
od terminu, wartościując go jednocześnie negatywnie. Zmiana nacechowania terminu 
jest elementem definicji perswazyjnej. 

Wyczyny przed kamerą - to po prostu błazeństwa cyrkowe. Są to interpretacje dys- 
kursywne, które nie wynikają ani nie są przewidywalne na podstawie samej tylko 
kompetencji językowej. 
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Z zamiłowaniem też na oczach ekip telewizyjnych pchali palec między drzwi - nale
ży przez to rozumieć, że udawali bohaterów i cokolwiek robili, było na pokaz, a więc 
(poprzez implikację) bezwartościowe. 

٠ W takich przedstawieniach telewizja miała wszystko, czego potrzebowała. 
Widzowie dostawali swojąporcję dreszczyku. 

٠ Dziennikarze to uwielbiali, publiczność także. Każda kolejna akcja Greenpeace 
była przebojem. 

٠ Greenpeace wyczul także doskonale zapotrzebowania społeczeństw zachodnich 
(... )na nowy typ bohaterów. 

٠ Przykładem może służyć żeglarz Peter Willcox. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
udzielił on zupełnie niemożliwej do policzenia liczby wywiadów i wystąpił 
w ogromnej ilości programów telewizyjnych. Wykreowano go na nowe wcielenie 
rycerza. 

٠ W mediach prezentował się znakomicie: przystojny, romantyczny żeglarz, który 
całe życie poświęcił idei... itd. 

By podkreślić telewizyjny charakter akcji Greenpeace, JAw (organizujący, reżyse
rujący tekst) używa, prócz wypowiedzi explicite, określeń takich, jak: dreszczyk, prze
bój, zapotrzebowanie (społeczeństw)■, przywołuje malownicze epitety: niecodzienny 
(protest), małe, kruche (żaglówki), potężne, uzbrojone (okręty), przystojny, romantycz
ny (żeglarz)■, używa porównań - jak w pierwszym cytacie; używa wyolbrzymiających 
kwantyfikatorów: niemożliwa do policzenia liczba (wywiadów), ogromna ilość (pro
gramów)... (nota bene te wyolbrzymiające, lecz równocześnie nieprecyzyjne kwantyfi- 
katory są tu związane z wartościowaniem negatywnym, gdyż budzą wątpliwości co do 
wiarygodności stwierdzanego faktu); ucieka się do ironii, np. całe życie poświęcił idei. 
W cytowanych wyżej sformułowaniach nie brak wyrażeń banalnych, typu cliché. 
Cliché ze swej natury jest predysponowane do funkcjonowania w wypowiedziach 
o charakterze manipulacyjnym. Jego wartość nie wynika z immanentnej struktury, lecz 
z wyrażonej w niej intencji nadawcy. Stern (1972) zwraca uwagę na jeszcze jedną, 
ważną cechę cliché przydatną w manipulacji: redukcja wielorakich właściwości do 
jednego uniwersalnego predykatu nadaje wypowiedzi ścisłość właściwą naukom przy
rodniczym, matematycznym. Ścisłość ta ma swoje odzwierciedlenie w budowaniu 
modelu, wzorca. Zabieg manipulacyjny polega na wywołaniu wrażenia takiej ścisłości, 
modelowości w cliché; „ideał naukowej ścisłości sprawuje nad naszym myśleniem 
władzę niemal nieograniczoną” (ibid., s. 296). 

Spektakularny charakter akcji, jaki JAw reżyseruje, zostaje przez niego uwiarygod
niony cytatami autorytetów, np.: 

Gdyby nie pojawiali się reporterzy, akcje Greenpeace nie miałyby żadnego znacze
nia - to cytowane słowa Ronalda G. Shaiko, analizującego ruch Greenpeace. 

Potrzebowaliśmy przede wszystkim faceta wygadanego i fotogenicznego, żeby do
brze wypadał w kontakcie z mediami - tak skomentował wybór Willcoxa na kapitana 
flagowego statku organizacji jeden z późniejszych odstępców ruchu. 
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Zaowno cytaty (choć trzeba pamiętać, że cytaty zawsze są świadomie dobierane 
przez JAw), jak i ogólny etos tego dyskursu, jego polemiczno-krytyczny charakter 
każą interpretować intencję JAk jako satyryczno-groteskową, wyśmiewającą te pseu- 
dobohaterskie czyny, jako podporządkowane regulom „show” z jednej, a potrzebom 
zbicia kapitału - z drugiej strony. Pseudobohaterstwo jest zresztą explicite napiętnowa- 
ne w następnym stwierdzeniu: w istocie ryzyko to bylo często wyolbrzymiane - nie 
zdarzyło się, aby w którejkolwiek ة tak licznych akcji stala się komuś krzywda. 

Cytaty, podobnie jak cudzysłów, presupozycje, negacja, parafraza są przejawem 
zjawiska, które w teorii zyskalo miano heterogenicznosci dyskursywnej (por. Main- 
gueneau, 1976, 1987, 1991), a które podejmuje ideę dialogowoSci Bachtina. Cytowane 
wypowiedzi pozwalają podmiotowi JAk wzmocnić własną argumentację, wlasne ko- 
mentarze, wartościowania i uczynić je autentycznymi. Prócz cytatów wprost mamy 
liczne cytaty nie wprost, czyli przytaczane cudze opinie wintegrowane w tekst, co bar- 
dziej wzmacnia pozycję JAw. Ponadto, odwołanie się do źródeł informacji, prócz pro- 
by uwiarygodnienia, nadaje dyskursowi wymiar poznawczy. 

'Wedle Bachtina (s. 124): „Każda wypowiedz pelna jest odgłosów i refleksów in- 
nych wypowiedzi, z którymi uczestniczy we wspólnocie obcowania językowego”. 
Każdą wypowiedz należy traktować jako odpowiedz na wypowiedzi wcześniejsze: 
„wypowiedz (dana) dementuje je, potwierdza, dopełnia, opiera się na nich, zaklada 
wiedzę o nich, w jakiś sposób liczy się z nimi”. Te cudze wypowiedzi mogą bezpo- 
średnio wnikać w kontekst nowej wypowiedzi lub trafiają tam tylko pojedyncze słowa 
czy zdania. Przy przekazywaniu cudzych wypowiedzi „można je różnorako interpreto- 
wać: bezpośrednio powoływać się na nie, jako na dobrze znane rozmówcy, milcząco je 
zakładać, czy wreszcie wyrażać reakcję odpowiadającą jedynie w ekspresji wlasnej 
mowy - poprzez wybór środków językowych i intonacji”. Ważne tu jest bardzo zwro- 
cenie uwagi na fakt, że nowe wypowiedzi uczestniczące w tym »dialogu« zdolne są do 
zachowania cudzej ekspresji bądź świadomie manipulują warstwą ekspresywną, prze- 
suwają rozklad akcentów tak, by uzyskać efekt ironii, sprzeciwu, oddania szacunku itp. 
Wyborów takich „dokonrjjemy nie ze względu na przedmiot naszej mowy, lecz 
z uwagi na cudze wypowiedzi o nim” (s. 124). Jest to szczególnie charakterystyczne 
dla wypowiedzi polemicznycli właśnie. 

Wykorzystując w dalszym ciągu rozważania Bachtina (ibid., s. 125), należy pod- 
kreślić, że sama przedmiotowo-znaczeniowa treść wypowiedzi nigdy nie pomoże nam 
zrozumieć jej ekspresji. Ekspresja bowiem jest również odpowiedzią i wyraża stosu- 
nek mówiącego wobec cudzych wypowiedzi. Nawet wypowiedz całkowicie skupiona 
na swym przedmiocie (naukowa, filozoficzna) jest reakcją nadawcy na to, co o tym 
przedmiocie zostalo dotychczas powiedziane. „A gdy responsoralny charakter wypo- 
wiedzi nie ujawnia się na zewnątrz dostatecznie wyraźnie, brzmi wtedy w sensie, eks- 
presji, stylu, w subtelnych odcieniaclr kompozycyjnych. Wypowiedz jest nasycona 
odgłosami dialogu” (s. 125). „(... ) nasze poglądy (... ) rodzą się i kształtują w procesie 
wzajemnego oddziaływania, w walce z poglądami cudzymi. Formy językowego wyra- 
żenią myśli muszą je odzwierciedlać” (s. 125). Włączenie cudzej wypowiedzi do wla- 
snej wydaje się z punktu widzenia gramatyki, skladni, bezsensowne. Nie ma między 
tymi wypowiedziami żadnego związku składniowego. Między niepowiązanymi skla- 
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dniowo częściami wypowiedzi nie ma też związków przedmiotowo-znaczeniowych. 
Jest to natomiast związek zbliżony do tego, jaki istnieje między replikami dialogu. 
Wydzielamy w tym dialogu mowę cudzą intonacją lub cudzysłowem: „to jakby prze
niesiona do wypowiedzi zmiana podmiotów mowy” (s. 125). Ta przenikalność spra
wia, że przenika wraz z nią cudza ekspresja bądź następuje celowe manipulowanie 
ekspresją w celu wydobycia ironii itp. 

Cudzej mowie przysługuje więc podwójna ekspresja: pierwotna - czyli cudza, oraz 
ta, do której cudza wypowiedź została wcielona. Odnosi się to szczególnie do tych 
przypadków, w których przytoczenie cudzej mowy jest jawne (np. wydzielone cudzy
słowem). Niemniej, w innych wypowiedziach możemy również wskazać cały szereg 
ukrytych cudzych słów, ale to wymaga głębszej analizy językowej (s. 126). 

Tu można by jeszcze dodać à propos cytowania nie wprost: otóż zatarcie dialogo- 
wości przez zatarcie podziału na głosy Bachtin (s. 235) uważa za brzemienne w skutki, 
bo wówczas, jego zdaniem, ginie głęboki sens wypowiedzi. 

Oto przykłady cytowania nie wprost: 

٠ Komentatorzy amerykańscy określili ją [„zasadę protestu bezpośredniego”] 
nieco inaczej: „strategią wojny teatralnej". 

٠ Ronald G. Shaiko, analizując fenomen Greenpeace, zwraca uwagę, iż od 
samego początku ruch ten pozostawał w bardzo ścisłej symbiozie z mediami. 

٠ Zdaniem niemieckiego wywiadu członek załogi, który utonął wraz ze statkiem, 
był agentem sowieckiego wywiadu. 

• Wspomniany już miesięcznik „Forbes” w solidnie udokumentowanym tekście 
wystąpił z twierdzeniem, iż w przygotowaniu wyprawy (... ) maczało palce KGB. 

٠ (... ) „Le Point”. Francuski magazyn stwierdza, iż Greenpeace korzysta z danych 
zdobywanych przez rosyjski wywiad oraz kanałów i struktur, jakie stworzyła dla 
celów szpiegowskich KGB. 

Cudzysłów, w wyrażeniach objętych tym znakiem, np. ruch „nowego typu"; „za
sada protestu bezpośredniego"; każda z „kampanii"; „dobre historie”; „strategia 
wojny teatralnej” - pełni rolę fatyczną, kontaktową: zwraca uwagę. Jest ponadto sy
gnałem heterogeniczności wypowiedzeniowej, sygnałem dystansu. Cztery pierwsze 
z cytowanych wyrażeń w cudzysłowie przywołują dyskurs samych organizatorów 
Greenpeace, a więc muszą w analizowanym dyskursie polemicznym być wartościowa
ne negatywnie. Ponieważ nie towarzyszy im wartościowanie pejoratywne explicite, 
JAk może liczyć na to, że wintegrowane w ten dyskurs ulegną samodeprecjacji, a więc 
destrukcji. 

Innym przykładem heterogeniczności dyskursu jest negacja, która zakłada podwój
ną wypowiedź: jedną pozytywną oraz drugą - która jest jej zaprzeczeniem. Dla analizy 
dyskursu ważna jest, jak piszę Maingueneau, negacja polemiczna (a nie opisowa). 
Negacja ta polemizuje właśnie z inną opinią, wyrażaną w ramach innego dyskursu 
bądź explicite. 
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Na temat negacji polemicznej można też powiedzieć, że funkcjonuje ona na pozio- 
mie argumentacyjnym. Nie jest to bowiem zwyczajne zanegowanie treści; po negacji 
następuje bowiem jak gdyby sprostowanie, korekta, wyjaśnienie, swoiste dementi, 
które przeorientowuje nasze rozumowanie i w ten sposób wpisane jest w strategię 
dyskursywny w której funkcjonuje (czyli krytykę poczynań opisywanej organizacji). 

٠ Ruch, ktory swoj kapitał zbit na deklarowanej apolityczności, coraz częściej 
przyłapywany jest na angażowaniu się w lewicowe kampanie, nie mające nic 
wspólnego z ekologią. - i dalej - Jedna z poczytnych gazet zauważyła celnie, że 
Greenpeace w swej historii protestował wyłącznie przeciwko prawicowym 
rządom. 

٠ Opisal on, jak Greenpeace, dla potrzeb propagandowego filmu, inscenizował 
okrucieństwa wobec zwierząt, które faktycznie nie mają miejsca... - i dalej - np. 
opłaceni w tym celu myśliwi oprawiali przed kamerą ze skory żyjące jeszcze 
foki. 

٠ Wreszcie, do opinii publicznej dotarla świadomość, iż potęga Greenpeace nie 
pozostała poza zainteresowaniem wrogich Zachodowi służb specjalnych. — 
i dalej - Wspomniany już miesięcznik „Forbes" w solidnie udokumentowanym 
tekście wystąpił z twierdzeniem, iż w przygotowaniu wyprawy zakończonej 
zatopieniem „Tęczowego Wojownika” maczalopalce KGB

Negacja polemiczna może się również wyrażać na poziomie presupozycji: 

٠ Nie przysparzają tej organizacji popularności wypadki jednoznacznego 
angażowania się w politykę - i dalej - np. w kampanię na rzecz francuskiego 
biskupa Jacques'a Gaillota, odsuniętego przez Papieża... 

٠ (... ) iż współpracy z obcym wywiadem nie uważają w niczym za naganną. 
Korekta dyskursywna toku rozumowania narzuconego odbiorcy jest wlasnie tym 

czynnikiem świadczącym o charakterze polifonicznym wypowiedzi, ojej heteroge- 
nicznosci. Można by tu dostrzec jakby potrójnego nadawcę: jednego a firmującego 
pewną rzeczywistość (afirmacja jest zawsze wpisana w negację jako jej przeciwien- 
stwo), drugiego - negującego tę rzeczywistość i wreszcie trzeciego - korygującego 
widzenie świata. Argumentacja pelni tu jakby rolę pomostu między zbijanymi prze- 
siankami a prawidłowym wnioskowaniem. Pelni więc klasyczną rolę perswazyjną; 
a o to w dyskursie krytycznym, polemicznym, przecież chodzi. 

W zasadzie, kodeks etyki prasowej, jak pisze Pisarek (1996: 144), wymaga oddzie- 
lenia informacji od komentarza. Omawiany dyskurs nie należy do gatunku informacyj- 
nego, lecz do publicystycznego, w którym jest miejsce dla wyrażania przez podmiot 
własnych opinii. Jak już wspomniałam, żaden dyskurs nie jest wolny od wartościowa- 
nia przez podmiot komunikujący. Sam wybór informacji jest znaczący; zrozumieniu 
wartościowania służy też właściwe zidentyfikowanie konwencji danego typu dyskursu, 
czyli kontraktu, jaki podmiot komunikujący zawiera z odbiorcą

Dotykamy tu problemu obiektywności mediów, szczególnie oczekiwanej 
w dziennikarskich formach informacyjnych. Powinna ona być miarą wartości poznaw-
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czej i wiarygodności informacji. Dwa skrajne poglądy na obiektywność wyrażają 
z jednej strony jej nieosiągalnośc i mitycznośc, gdyż podmiot nie może inaczej patrzeć 
na świat niż przez pryzmat swoich przekonań, doświadczeń, uwarunkowań, zaś 
z drugiej strony ją idealizują i widzą możliwość jej realizacji poprzez doskonalenie 
warsztatu dziennikarskiego (Merill i Lowenstein, op. cit. Mrozowski, 1991: 214). Inna 
grupa badaczy (szczególnie w Skandynawii) widzi drogę do obiektywizacji w trybie 
selekcji i prezentacji faktów. Jednakże Hemanus (op. cit. ibid., 215) i tej koncepcji 
zarzuca ukryte założenia wartościujące. Jak widać, trudno o obiektywność, a selekcja 
i dobór faktów też są subiektywne, a więc wartościujące. 

W omawianym artykule niewiele jest zdań czysto informacyjnych. Jeżeli są, zaraz 
po nicli następuje komentarz: 

W roku 1971 w kanadyjskim mieście Vancouer zebrala się w unitarianskim 
kościele grupa miejscowych zapaleńców, działających na rzecz ochrony 
naturalnego środowiska; użycie nacechowanego określenia, zapaleńców przeczy 
obiektywizmowi informacji, po której następuje zresztą wyraźnie wartościujący 
kom•. Inna byla też atmosfera, w jakiej się odbywała [manifestacja]: 
dominowały w niej krańcowe rozgoryczenie i frustracja. 

١٧ dalszej części zapaleńcy zostają zastąpieni przez synonimy dyskursywne, ta- 
kie jak: aktywiści i fanatycy 0 konotacjach dyskursywnych negatywnych. Ta negatyw- 
na ocena nie wynika z kompetencji językowej, lecz sytuacyjno-dyskursywnej. ١٧ ten 
sposób już pierwsze zdanie artykułu, choć informacyjne, jest nośnikiem deprecjacji 
opisywanej organizacji. 

٠ Greenpeace początkowo włączył się aktywnie w składające się nań sesje 
[„szczyt'Ziemi” w Rio de Janeiro]. Okazao się wtedy, iż jego wysocy działacze 
byli po prostu zupełnie niezorientowani w podstawowych problemach ekologii, 
specjaliści wręcz naśmiewali się z ich tyleż gorących, co naiwnych filipik. 
Ostatecznie Greenpeace wycofał się z sal konferencyjnych (... ).; komentarz 
całkowicie deprecjonuje podaną na początku informację. 

٠ Działalność bieżącą prowadzona jest przez tzw. kampanie. Każda z „kampanii” 
ma osobnego szefa, dysponuje osobnym budżetem i pozostaje całkowicie 
niezależna. Czasem doprowadza to do absurdów - gdy, na przykład, w tym 
samym kraju jedna z agend Greenpeace domaga się zamknięcia siłowni 
atomowych (... ), inna zaś w tym samym czasie żąda likwidacji elektrowni 
węglowych (... ); obiektywizm części informacyjnej w tym przykładzie zostaje 
zakwestionowany przez użycie intratekstualnego sygnau negatywnej oceny 
faktow. - tak zwany, dodatkowo wzmocnionego cudzysłowem. Komentarz ocenę 
tę podtrzymuje i nazywa absurdalną. 

W dyskursie popularnonaukowym na temat Greenpeace przeważa modalność aser- 
toryczna; JAk, poprzez podmiot wypowiedzi JAw, wyraża pewność swycli sądów 
i ocen, uważa się za autorytet pewny swoich opinii, podkreślając tę pewność wyrażę- 
niami metadyskursywnymi, superasertywnymi (np. niewątpliwie, w istocie, 
w poniższych przykładach): 
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٠ Od 1990 roku imperium Greenpeace zaczęło się chwiać. Bardzo zaszkodziło mu 
niewątpliwie zaangażowanie się przeciwko wojnie w Zatoce Perskiej. 
Greenpeace stracił wówczas połowę sympatyków. 

٠ W istocie Greenpeace bardzo niechętnie korzysta z rad naukowców. 

Rzadko pojawiają się inne modalność¡; np. W pierwszej chwili wydawało się, że 
Greenpeace odniósł ogromny sukces. Z czasem okazał się on kompromitujący. I dalej 
następuje uzasadnienie. Zmiana modalność¡ nieasertorycznej (wydawało się) na aserto- 
ryczną pozwala pokierować drogą rozumowania: od przypuszczeń, wahań, do pewno
ści, czyli tej „prawdziwej wiedzy”. JAw reżyseruje tę zmianę, wbudowując ją 
w opozycję: wartości negatywne (niepewne) przeciwstawione są tu wartościom pozy
tywnym (pewnym, a więc „prawdziwym”). Wykorzystana tu też została argumentacja 
jednostronna; w uzasadnieniu występują argumenty najsilniejsze, nie pozostawiające 
wyboru. 

W istocie Greenpeace bardzo niechętnie korzysta z rad naukowców. O kierunkach 
jego działania wydają się decydować kwestie polityczne; osobom podejmującym decy
zje wyraźnie brak kompetencji merytorycznych. - W tym przykładzie również nastę
puje zmiana modalność¡. Poprzez modalność nieasertoryczną (wydają się) JAk suge
ruje (nie wprost), że motywacja działań Greenpeace jest polityczna, a to dyskredytuje 
ruch ekologiczny. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, w asercji mamy wyraźny 
komentarz z negatywną oceną decydentów i z jednostronną, silną argumentacją warto
ściującą negatywnie organizację i jej działalność. 

Wydaje się jednak, że polityczny rodowód kandydata na herosa także nie był tu bez 
znaczenia. - Po serii opisowej dotyczącej działalności Willcoxa, podanej w asercji, 
a więc stwierdzającej fakty, następuje zmiana modalność¡ na nieasertoryczną (wydaje 
się), która podaję w wątpliwość przytoczone fakty, ich uczciwość, a na jej miejsce 
sugeruje motywację polityczną. 

Istotą „ponadmiędzynarodowych ruchów obywatelskich ” ma być, oficjalnie, „ upo
litycznienie społeczeństwa obywatelskiego ”. Ruchy takie (... ) mają według tej koncepcji 
zastąpić w przyszłym świecie partie polityczne i inne, tradycyjne formy organizowania 
społeczeństwa, a nawet uczynić zbędnymi rządy. - Modalność konieczności (ma być, 
mają zastąpić) wzmacnia opinię nadawcy JAk o zdecydowanie negatywnym obliczu 
organizacji, o zdecydowanie negatywnych konsekwencjach jej działalności (doprowa
dzenie do upadku sprawdzonych form życia demokratycznego), podając je jako ko
nieczne, nieuchronne, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za głoszone sądy. 

Użycie modalizatorów niepewności może służyć do wyrażenia opozycji między 
oceną wyrażoną w tym dyskursie (negatywną) a tą z którą dyskurs polemizuje (pozy
tywną w innych mediach, w innej ideologii). 

Wprowadzenie wykładników modalność¡ niepewnej sugeruje, że JAk uważa ocenę 
przypisywaną przedstawianym czynom za niepewną raczej niepożądaną. 

Z modalnością wartościującą asertoryczną nie wymagającą uzasadnienia 
w dyskursie polemicznym opartym na konsensusie ideologicznym między partnerami 
dyskursu, związane jest występowanie quasi-definicji, czyli konstrukcji podobnych do 
definicji, ale różnych w celu. 
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٠ Trzon organizacji stanowią true believers, »naprawdę przekonani«, 
dokooptowywani spośród nie mających żadnych uprawnień szeregowych 
sympatyków. To z tego zamkniętego gremium rekrutują się szefowie kampanii, 
działacze etatowi i stratedzy ruchu. Sprawia to, że w zdecentralizowanej 
strukturze, wobec braku formalnych zasad podległości, rolę decydującą 
odgrywają powiązania nieformalne pomiędzy »wtajemniczonymi«. 

W definicji organizacji nie tyle chodzi o zdefiniowanie jej wewnętrznej struktury, ile 
o ukazanie „prawdziwego” (patrz: cecha wypowiedzi polemicznej) jej oblicza. 

٠ (... ) specyfika zachodnich telewizji. Program informacyjny to w nich godzinny
show, konkurujący z innymi programami. (... ) programy te bezustannie szukają 
tego, co sami dziennikarze nazywają »dobrą historią«. Warunki, jakie spełniać 
musi informacja, by zasługiwała na miano »dobrej historii«, są w sumie dość pro
ste: atrakcyjny obraz, element napięcia, ryzyka lub sensacji, czarno-białe oddzie
lenie dobra od zła, wzbudzający sympatię bohaterowie i jasna, nie pozostawiają
ca żadnych wątpliwości, pointa. 

Celem tej quasi-definicji jest zwrócenie uwagi widza z jednoczesnym ostrzeżeniem go 
przed metodami stosowanymi w TV, przed manipulacją obrazem. 

W wypowiedziach o charakterze quasi-definicji chodzi o ukazanie „prawdziwego” 
wizerunku opisywanych zjawisk, a nie tego oficjalnego, przyjętego przez inne ideolo
gie. 

Istotną rolę w dyskursie pełnią też kwantyfikatory nieokreślone. Służą one warto
ściowaniu poprzez porównanie, opozytję, np.: 

٠ żaden wpływ

- pozostaje w opozycji do każdej innej potencjalnej sytuacji; 

٠ TV miała wszystko

- a więc nie potrzebowała niczego innego. 

Kwantyfikatory te służą do deprecjacji bądź to wprost, jak w przykładzie: żadnego 
wpływu lub leży coś więcej, gdzie coś więcej sugeruje interesy, o których lepiej nie 
mówić (taka interpretacja wynika z etosu), lub jeszcze zgoła kaskaderskie, a więc tylko 
imitujące kaskaderskie wyczyny, bądź to poprzez zaprzeczenie ironiczne, np. wielkie 
gwiazdy. Oto kilka pełnych przykładów z kwantyfikatorami nieokreślonymi: 

٠ cała akcja nie wywarła żadnego wpływu... 

٠ u podstaw tej symbiozy [Greenpeace z. mediami] leży coś więcej niż tylko 
sympatia większości dziennikarzy dla »zielonych«. 

٠ wyspecjalizował się w malowniczych, zgoła kaskaderskich wyczynach przed 
kamerą. 

٠ W takich przedstawieniach telewizja miała wszystko, czego potrzebowała. 
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٠ Wystarczyła odrobina umiejętnie dozowanej propagandy, aby stwarzać wielkie 
gwiazdy. 

٠ (... ) udzielił on zupełnie niemożliwej do policzenia liczby wywiadów i wystąpił 
w ogromnej ilości programów. 

٠ W rozkwicie popularności Greenpeace szczególny udział miała muzyka 
rockowa. 

Grupy nominalne związane z tą kwantyfikacją uzyskują swoje ekwiwalenty dyskur- 
sywne o wyraźnie ukierunkowanym wartościowaniu, np.: 

٠ akcja nie wywarła żadnego wpływu - jest równoznaczne dyskursywnie z treścią 
i wartościowaniem przekazywanym przez wyrażenie: akcja była 
komprom itacją. 

٠ malownicze, zgoła kaskaderskie wyczyny przed kamerą - są synonimem 
chwytliwych akrobacji reklamowych itp. 

Wartościowanie realizuje się w dyskursie w różnych formułach, w różnych formach 
działalności językowej - zwłaszcza gdy jest wyrażone explicite - ale przede wszystkim 
rozgrywa się w relacjach pomiędzy wszystkimi podmiotami, szczególnie między JAk 
a JAw. Dlatego organizacja językowa dyskursu dostarcza nam często tylko sygnałów, 
że należy szukać głębiej lub, jak kto woli, na wyższym poziomie przesłania językowe
go. Dyskurs bowiem jest miejscem uruchamiania znaczenia i wartościowania, konota
cji, poprzez aktywną reżyserię (w odróżnieniu od statycznego aspektu tekstu). Środki 
językowe są tylko przejawem tego znaczenia i wartościowania, natomiast dzięki kom
petencji sytuacyjnej i dyskursywnej zyskują nowy wymiar. 

Przyjrzyjmy się jeszcze wartościowaniu odczytywanemu na poziomie implicite. 
Warto zająć się w tym miejscu śródtytułami, które są składnikami transtekstualnymi 

i jako takie należą do szerokiego wachlarza manifestacji paratekstualnej. 
Śródtytuły zawierają presupozycje i sugestie o wyraźnym charakterze ideologicz

nym. W żadnym dyskursie, a szczególnie w prasie zaangażowanej, nie ma słów nie
winnych. 

Śródtytuły analizuję w ich funkcji transtekstualnej, a więc przekazującej warto
ściowanie implicite, bez względu na to, czy pochodzą one od JAw, czy też złożonej 
formy JAk (np. redakcji, redaktora naczelnego, dziennikarza, wydawcy itp. ). Na po
ziomie implicite w tym sensie, że pomagają ująć lapidarnie i jakby w jednym momen
cie istotę treści globalnej (pełnią rolę pomostu między treścią wcześniejszą a następną). 
Śródtytuły te przybierają postać figur erystycznych, antycypując treści, o których do
piero będzie mowa, a które na razie są tylko opinią nadawcy. Są sygnałem paratekstu- 
alnym dla odpowiedniej interpretacji i oceny streszczonego materiału, gdyż stają się 
dla niego komentarzem, i to wyraźnie wartościującym. Można więc przypisać im 
funkcję argumentacyjnąna poziomie dyskursu, i to funkcję perswazyjną, która ma stać 
się gwarantem odpowiedniego dekodowania treści oraz wartościowania, czyli gwaran
tem sukcesu perlokucyjnego aktu komunikacyjnego. 
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Ekologia nowego typu

Ekologia jako dziedzina życia człowieka powinna być ekologią po prostu, jak histo
ria - historią, astronomia - astronomią, demokracja - demokracją. Określenie dziedzi
ny epitetem konotuje (jedna z form konotacji encyklopedycznych, czyli kulturowo- 
ideologicznych przynależnych kompetencji sytuacyjnej) daleko posuniętą manipulację 
w sferze pojęć, znaną nam z różnych określeń pojawiających się ostatnio bądź wcze
śniej (np. demokracja socjalistyczna, kapitalizm z ludzką twarzą... ). Tak więc termin 
ekologia nowego typu sugeruje tendencyjne wykorzystywanie haseł ekologicznych dla 
określonych celów, zwłaszcza politycznych. Z punktu widzenia analizowanego dyskur
su polemicznego, będą to cele destrukcyjne wobec polityki i gospodarki tzw. Zachodu. 

Fabryka „ dobrych historii ”

JAw podaję quasi-definicję „dobrej historii” w mediach: 

(... ) atrakcyjny obraz, element napięcia, ryzyka lub sensacji, czarno-białe 
oddzielenie dobra od zła, wzbudzający sympatię bohaterowie i jasna, nie 
pozostawiająca żadnych wątpliwości pointa". 

Jak pisałam wcześniej, celem quasi-definicji jest nie tyle zdefiniowanie terminu, ile 
ukazanie „prawdziwego” dla danej ideologii oblicza zagadnienia, pokierowanie warto
ściowaniem - poprzez wykorzystywanie konstrukcji definicji. 

Tutaj mianem „dobrej historii” określona jest informacja niekoniecznie rzetelna 
i obiektywna, lecz tak spreparowana, by poprzez swoją konstrukcję i sensacyjność 
mogła wywrzeć określony wpływ na odbiorcę. 

JAk sugeruje więc, że efekciarskie akcje Greenpeace są takimi „dobrymi historia
mi” w mediach, a ich spektakularno-sensacyjny charakter ma zagłuszyć ich prawdziwą 
działalność. 

Termin fabryka presuponuje z kolei produkcję taśmową, seryjną, obliczoną na dużą 
skalę i duże zyski, przy opracowanych stałych metodach. JAk jednoznacznie dyskwa
lifikuje akcje Greenpeace jako metodycznie efekciarskie, fabrykowane wypróbowany
mi metodami i narzędziami w określonym celu. 

Fotogeniczny żeglarz potrzebny od zaraz

Używając konstrukcji typowej dla krótkich ogłoszeń (szczególnie ogłoszeń 
o pracy), JAk sugeruje handlowy charakter akcji; chodzi o handel dobrze sprzedający
mi się walorami, takimi jak np. uroda bohaterów, ich fotogeniczność, a więc pozytyw
ny wizerunek w mediach posługujących się obrazem. 

Kompetencja sytuacyjno-dyskursywna umieszcza neutralny pod względem wartości 
termin potrzebny w paradygmacie określeń wykpiwających, czyli wartościujących 
negatywnie, np. „Fotogeniczny żeglarz zaraz was nabierze (oszuka, zakpi sobie z was, 
złapie w zastawione sidła... ”). 
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Ponadnarodowy ruch obywatelski

JAk wartościuje ten ruch negatywnie w wyniku konotacji asocjacyjnych negatyw
nie oceniających różnorakie internacjonalizmy, łącznie z negatywnym skojarzeniem 
z układem w Maastricht i biurokracją paneuropejską. 

Ale kto właściwie za tym wszystkim stoi? 

Jest to pytanie retoryczne: nie ma na nie odpowiedzi wprost. Pytanie to służy czemu 
innemu: pozwala na wprowadzenie analizy - krytyki poczynań Greenpeace 
i wyciągnięcie wniosków. 

Równocześnie JAk sugeruje, że za akcjami kryje się jakaś niezidentyfikowana jesz
cze do końca siła. Wniosek ten wypływa bezpośrednio z presupozycji semantycznej. 

Pytanie, choć retoryczne, wprowadza, z właściwą sobie modalnością, element dia- 
logowości, który pozwoli nadawcy nieco dalej sugerować odpowiedzi. 

Za pomocą mediów rozpętano gigantyczną histerię

Ten śródtytuł ma wyjątkowo formę rozbudowanego zdania (a nie najczęściej spoty
kanych równoważników) i jest negatywną oceną wyrażoną explicite. 

Coraz, bardziej na lewo

JAk określa kierunek rozwoju politycznego organizacji, wartościując go negatyw
nie poprzez różnego rodzaju aluzje dotyczące lewej strony sceny politycznej. Należy 
przypomnieć, że wartościowanie sceny politycznej wynika z etosu pisma. 

Interes musi się kręcić

Wartość pejoratywna płynąca z etosu każę dopatrywać się w słowie interes aluzji 
do ciemnych stron sfery finansowej (np. nadużycia, korupcja, malwersacje, pranie 
brudnych pieniędzy... ), zwłaszcza w kontekście słowa kręcić się insynuującego jego 
hazardowy, mafijny charakter. Modalność konieczności musi podkreśla trafność suge
rowanej diagnozy. 

4. 5.  Prasa dziecięca

W odmiennym tonie napisany jest artykuł w piśmie „Zwierzaki” (nr 10/1996), 
przeznaczonym dla młodych czytelników. 

Czasopismo „Zwierzaki” ma na celu przybliżyć młodym, także starszym dzieciom, 
świat zwierząt, ich zwyczaje, życie, ewentualne zagrożenia dla nich i ich środowiska. 
Pismo to ma charakter głównie informacyjny. 

Informowanie to jednak nie tylko przekazywanie samych faktów. To także przeka
zywanie bądź sugerowanie własnego stanu emocjonalnego, własnych wartościowań 
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związanych z tymi faktami. Tej warstwy emocjonalnej nie da się szczególnie pominąć 
w dyskursie adresowanym do dzieci. Na dzieci, silniej niż na odbiorców dorosłych, 
oddziałują nie tyle same przekazy, co raczej wywołane przez nie wyobrażenia, które 
w stosunku do opisywanej rzeczywistości są manipulacyjne: kształtują ją, wzbogacając 
bądź zubożając. 

W artykule pt. Tęczowi wojownicy bronią zwierząt („Zwierzaki” nr 10/1996; rubry
ka: Ekozwierzaki) mamy dyskurs popularnonaukowy, prasowy, którego odbiorcą są 
starsze dzieci, chłonne na informacje, raczej bezkrytyczne w odbiorze narzucanych 
wartościowań i ufne w rzetelność informacji. Nadawca, obdarzony kredytem zaufania, 
jest tego świadomy. Jest również świadomy własnej kompetencji, a jego tekstowy 
protagonista organizuje materiał językowy w formie przyswajalnej przez dzieci. 

JAk kreuje wokół Greenpeace i jej czynów atmosferę sympatii, przyjaźni, a więc 
wartościuje je pozytywnie (etos pisma dla dzieci w ogóle należałoby scharakteryzować 
jako niosący pozytywne przesłania, wpływający pozytywnie na emocje dziecięce - tak 
przynajmniej powinno być). 

Z jednej strony wartościowanie pozytywne mieści się w konwencji gatunku prasy 
dla dzieci; z drugiej strony jednak treści związane z Greenpeace są silnie zideologizo- 
wane, co wynika z interdyskursu na ten temat. Można więc wyciągnąć wniosek, że już 
sam wybór tematu musi być wyborem politycznym; w związku z tym wartościowanie 
mu przypisane, choćby zdeterminowane konwencją gatunkową (czego przecież JAk 
musi być świadomy) wyznacza etos gazety. 

Zgodnie z etosem i kontraktem między partnerami dyskursu, a więc zgodnie 
z kompetencją sytuacyjno-dyskursywną, należy interpretować tytuł „(... ) bronią zwie
rząt" jako: „są przyjaciółmi zwierząt”, „kochają zwierzęta” (parafrazy te nie są oczy
wiście językowymi synonimami słowa bronić). 

Jak na konwencję gatunku literatury dziecięcej przystało, a podmiot wypowiadający 
JAw próbuje właśnie wyreżyserować tekst podobny do opowieści dla dzieci, pierwsze 
i ostatnie zdanie mają cechy subiektywnej wypowiedzi. 

Spotkałem kiedyś grupę niezwykłych ludzi, którzy nazywali siebie Tęczowymi 
Wojownikami. 

-O co walczycie? - spytałem. 

- O planetę, która nazywa się Ziemia - odpowiedzieli. 

W ten sposób JAk doprecyzowuje kontrakt ustanowiony przez typ gazety i typ 
dyskursu: chodzi mu o rodzaj głębokiego porozumienia, wręcz zmowy wspólników, 
bliskości - jak gdyby opowiadający „bajkę” był wśród dzieci. Dodatkowo pierwsze, 
mało precyzyjne zdanie z odsyłającym do nieokreślonej epoki przysłówkiem kiedyś, 
konotuje interdyskursywnie bajki zaczynające się od słów: „Za górami, za lasami... ” 
lub „Był sobie niegdyś... ”. Konotuje również interdyskursywnie topos literacki, po
dobnie jak wcześniej już analizowane odniesienia biblijne; tu może przypominać np. 
dialog w Małym Księciu A. de Saint-Exupéry’ego. 

Ten ostatni zwrot do wpisanego w dyskurs odbiorcy pozwala nadawcy jednocześnie 
wciągnąć dziecko w obszar swoich oddziaływań, jak to może mieć miejsce 
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w przypadku bezpośrednich opowieści. Przytoczony dalej dialog również mieści się 
w konwencji bajek. 

J. -M. Adam (1985) uważa, że nawet opowiadanie (صrécit) ma w swym podlożu jeśli 
nie polemiczny, to w każdym razie argumentacyjny charakter, bo funkcjonuje ono 
w praktyce dialogowej i implikuje odbiór; odbiór zaś jest jakąś formą odpowiedzi na 
zrozumienie (s. 12). JAk mógłby mieć wątpliwości, czy zostanie dobrze zrozumiany, 
dlatego wybiera „retoryk? wymiany” (s. 202): czuwa, mniej lub bardziej świadomie, 
nad tym, w jaki sposob jego przekaz jest odbierany i w jaki sposób przekaz ten może 
służyć za wyjaśnienie ewentualnych pytań, które dzięki „filtrom” sam przewiduje. Jest 
to swoista, inna forma dialogowości. 

Należy przy okazji zwrocie uwag?, że JAk chce wywołać atmosfer? kultu dla „tę- 
czowych wojowników”, każąc JAw pisać ich nazw? wielkimi literami oraz nazywać 
ich niezwykłymi ludźmi. 

Poprzez ostatnie zdanie będące również zwrotem subiektywnym: Za pól wieku 
wiele zależeć będzie już od Was, dzisiejszych czytelników »Zwierzaków«, ل١ع١يب ال\?١جيح\  
na ambicję dzieci, wykorzystując ich naturalne skłonności do utożsamiania się 
z idolami oraz ich dążenia do bycia dorosłymi, samodzielnie podejmującymi decyzje, 
ważne decyzje, członkami społeczeństwa. Czyni to w sposob bezpośredni. Utwierdza 
dzieci w przekonaniu, że czytając „Zwierzaki”, a co za tym idzie, przyswajając sobie 
treści pisma i określone wartości, zrealizują swoje marzenia. Ta sugestywna wypo- 
wiedz ma charakter demagogiczny, jej celem jest utożsamienie TYi z TYo, a przez to 
osiągnięcie efektu perlokucyjnego dyskursu. 

Pozostałe zdania, stanowiące treść „opowieści”, pisane sąjuż w 3 osobie, cały czas 
na zasadzie opozycji między dobrymi akcjami „tęczowych wojowników” a złym, 
szkodliwym dla środowiska, działaniem „innych”. Zło i dobro wyrażane są explicite, 
bo odbiorca jest miody i mógłby nie zrozumieć przekazu na poziomie implicite ‘, jest tu 
wyraźny podzial działań na czarne i białe: stale zestawienia kontrast ten podkreślają. 
Taka binarna kwalifikacja emocjonalna jest charakterystyczna dla dyskursu propagan- 
dowego. Co ciekawe, dobre akcje Greenpeace przedstawiane są w formie osobowej 
(założyli, nazwali, postanowili, ruszyli na ratunek, bronili, przyłączyła się do nich (... ) 
Brigitte Bardot, wzywali, plamili, nadawali programy, zamieszczali, docierali, foto- 
grafowali, filmowali, przeszkadzali, odnieśli sukces, walczyli, byli obecni, prowadzili 
akcje, zwyciężyli). Dobro jest więc osobowe. Kontrastuje z nim zlo, wyrażone nie tylko 
w warstwie leksykalnej, ale także i składniowej: przedstawione jest w fonnie nieoso- 
bowej (groziło niebezpieczeństwo, bylo zagrożone, polowano, wykorzystywano ich 
mięso, usztywniano nim damskie gorsety, są masowo zabijane, rocznie ginie, oficjalnie 
mówi się, zamierzano tam wydobywać). Kontrast między dobrem a ziem jest zatem 
wyraźnie zarysowany w warstwie narracji: opowieść o działaniu „tęczowych wojowni- 
kow” jest raz po raz przerywana przedstawieniem niebezpiecznej sytuacji, sytuacji 
zagrożenia, na którą opowieść o dobru jest repliką. Ponadto forma osobowa pozwala 
identyfikować si? z dobrem, zaś nieosobowa - zdejmuje z JAw odpowiedzialność za 
wyrażane czy sugerowane wartościowanie. 

Modalność asertoryczna wzmacnia przedstawione wartościowanie; zdania są-jak 
na tekst perswazyjny przystało - krótkie, jasne, pewne, gotowe do akceptacji przez 
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świadomość dziecka - czytelnika. Sporadycznie JAw ucieka się do innej modalność¡: 
[na Antarktydzie] cywilizacja zniszczyłaby piękne, naturalne środowisko tego niezwy
kłego kontynentu. Zagładzie uległoby też królestwo pingwinów. Ponieważ ocena doty
czy przyszłości, trudno brać odpowiedzialność za wygłaszanie katastroficznych pro
roctw jako pewników - nawet gdy się mówi do dzieci. Czas przyszły wyraża także 
niepewność: Za pół wieku wiele zależeć będzie od Was (... ), ale po pierwsze, ta modal
ność nie dotyczy opisu, po drugie, nabiera wartości tropu ilokucyjnego: pełni funkcję 
życzenia. 

Z założenia wynika, że akcje „tęczowych wojowników” są dobre, a to wszystko, 
z czym walczą-jest złe. 

Negatywnie są więc wartościowane np. amerykańskie próby jądrowe (choć wiado
mo, że nie tylko Stany Zjednoczone takie próby przeprowadzały; reakcje Greenpeace 
skierowane przeciw tylko jednemu krajowi upolityczniają jego akcje wyraźnie): Żyją
cym tam Eskimosom oraz morskim ssakom i innym zwierzętom groziło wielkie niebez
pieczeństwo. Jakie? Nie jest powiedziane, choć spotęgowane kwantyfikatorem wielkie. 
Mały czytelnik nie jest na ogół tak dociekliwy jak dorosły i nie ma świadomości, że 
oskarżenie nie poparte dowodami jest bezpodstawne. Dziecko na ogół przyjmuje treść 
jako informację prawdziwą. Wykorzystuje to nadawca JAk. Kwantyfikator wielkie 
(niebezpieczeństwo) intensyfikuje przekazywany obraz, trafiając do wyobraźni dziecka, 
a przez to zapadając w jego świadomość. 

Inne przykłady: 

٠ Życie różnych zwierząt morskich i lądowych było zagrożone... 

٠ (... ) fok, na które polowano, by zdobyć ich cenne futra. 

٠ (... ) dramatyczne zdjęcia przedstawiające polowania na foki. 

٠ Od wieków polowano też na wieloryby. Wykorzystywano ich mięso, tłuszcz, 
skórę, ambrę, (... ) oraz fiszbin. (... )Usztywniano nim damskie gorsety i męskie 
kapelusze. 

٠ krwawe polowania na ssaki [wieloryby], 

٠ dramatyczne reportaże z tych akcji. 

٠ (... ) kangurom, które od lat są masowo zabijane w dalekiej Australii. Rocznie 
ginie ich od dwóch do trzech milionów. 

٠ Ludzie strzelają do kangurów, by zdobyć ich skóry, z których produkowane są 
buty sportowe. 

٠ (... ) na Antarktydzie. Zamierzono tam wydobywać surowce naturalne i rozwijać 
potężny przemysł. Cywilizacja zniszczyłaby piękne, naturalne środowisko tego 
niezwykłego kontynentu. Zagładzie uległoby też królestwo pingwinów. 

٠ (... ) uświadamiając ludziom ogromne zagrożenia. 

JAw bardzo plastycznie przedstawia polowania na zwierzęta. Polowania te są jed
noznacznie wartościowane jako złe (krwawe, dramatyczne, masowe). I służą tak przy
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ziemnym celom, jak wyrób butów, futer, kosmetyków, gorsetów, kapeluszy, a więc 
rzeczy użytkowych dla człowieka. Skoro można je wykonać również z innych mate- 
rialow, surowce pochodzące z krwawych łowów na zwierzęta jawią się jako zbytek, 
luksus (por. cennefutra). 

JAw reżyseruje scenę wypowiedzeniową, malując wyolbrzymiony (masowo zabija- 
ne, rocznie (... ) od 2 do 3 milionów, potężny przemysł, zagłada, ogromne zagrożenia) 
i barwny (dramatyczne zdjęcia, krwawe polowania, dramatyczne reportaże, piękne, 
naturalne środowisko, niezwykły kontynent, królestwo pingwinów) wizerunek zlych 
ludzi, raz tylko określanych jako Stany Zjednoczone, w innych przypadkach nazywa- 
nych generycznie ludzie bądź wcale nie określanych - w zdaniach bezosobowych. 

O to chodzi, by plastyczny obraz krzywdy zwierząt oraz okrucieństwa bezsensów- 
nych na nie polowań utrwali! się w wyobraźni dziecka. Wszelkie wyolbrzymienia są tu 
sygnałem perswazji. Używając slow Bralczyka (1996: 90), kamuflują one stosunek 
wypowiedzi do rzeczywistości. 

Na tym tle pozytywnie i szlachetnie wypadają opisy akcji Greenpeace, jako organi- 
zacji ratującej świat zwierząt i przyrody: 

Postanowili, że ich głównym zadaniem będzie ochrona środowiska 
przyrodniczego Ziemi. 

Opisy ich akcji ograniczają się do krótkich stwierdzeń: wytrwale bronili, wzywali 
do bojkotowania, plamilifarbąfutrzane okrycia, nadawali specjalne programy w radiu 
i telewizji, zamieszczali w najpopularniejszych magazynach ؛wiata (... ) zdjęcia, za- 
protestowali, fotografowali, filmowali, wytrwale walczyli, uświadamiając ludziom 
ogromne zagrożenia, prowadzili rozmaite akcje, byli obecni na konferencjach nauko- 
wych, na spotkaniach (... ), odnieśli sukces, zwyciężyli. Należy przy okazji dodać, że 
wybór formy gramatycznej pelni funkcję perswazyjną: większą silą perswazji odznacza 
się czasownik w formie osobowej, wyrażającej dynamikę, spontaniczność, niż rze- 
czownik ujmujący statykę wydarzeń (por. Bralczyk, 1996: 109 nn. ). 

Przy kreowaniu pozytywnego wizerunku Greenpeace zastanawia zupelny brak kon- 
kretów (wytrwale walczyli, ¿iron¿/،', specjalne programy, ruszono na pomoc, rozmaite 
akcje... )■, JAw podaje tylko suche nazwy czynności. Przebija z nich widowiskowy, 
zwrócony ku mediom, charakter dzialan (ta refleksja rodzi się z interdyskursywnego 
porównania z wcześniej omawianym artykułem z „Gazety Polskiej” na ten temat). 
W tym przypadku organizacji sfery Dire dyskursu na temat Greenpeace - samo na- 
gromadzenie nazw czynności, nierzadko quasi-synonimicznych ma inny cel: chodzi 
0 to, by dziecko łatwo je zapamiętało jako narzędzia walki, utrwalifo, by w przyszłości 
ewentualnie je powtarzać, zwłaszcza że kończą się sukcesem, zwycięstwem (w innej 
sytuacji dyskursywnej, przy innym kontrakcie, takie przedstawienie działalności „tę- 
czowych wojowników” mogloby mieć na celu zdyskredytowanie ich akcji jako jato- 
wych merytorycznie i bezsensownych). Jedyny autorytet przywołany w tekście (nagla- 
śniany faktycznie przez media, ale nie naukowy), to słynna aktorka Brigitte Bardol. 
Raz pojawiają się też spektakularne liczby, działające na wyobraźnię: cliodzi 
o telegram skierowany do Bialego Domu, długości 1 km, który odbierano przez cztery 
dni. 
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Pojęcia abstrakcyjne, mało konkretne, są szczególnym terenem zabiegów perswa
zyjnych, terenem rywalizacji propagandowej. Mają one szczególnie silne konotacje. 

Dyskurs nigdy nie istnieje w próżni, lecz w przestrzeni interdyskursywnej. Ten 
kontynuuje linię innych reżyserii tekstowych apologetycznych na temat Greenpeace 
(nie jest w stosunku do nich polemiczny jak poprzedni). 

W „Gazecie Polskiej”, JAk buduje obraz organizacji niekompetentnej, nie korzy
stającej z informacji naukowej, kompromitującej się niewiedzą na forum dyskusji, 
konferencji itp., organizacji, która dobrze czuje się tylko w manifestacjach 
i happeningach. JAw przytacza w tym celu konkretne zachowania w konkretnych 
sytuacjach (por. szczyt w Rio, platformy naftowe Shella) oraz cytaty autorytetów na
ukowych (por. np. Zimmerman). 

W „Zwierzakach” zaś, JAk przedstawia Greenpeace jako chętnie korzystającą 
z konferencji, ale nie dostarcza żadnych konkretnych informacji na ten temat. Jest to 
tylko sformułowanie ogólnikowe, funkcjonujące w ciągu innych, równie ogólnikowych 
nazw czynności. Wszelkie uogólnienia, powtarzane, właściwie zatracają swoją pod
stawową funkcję komunikacji. Na podobieństwo wytartych frazesów stwarzają tylko 
szum, który blokuje krytycyzm, wrażliwość na słowo, nawyk słuchania. Jest to ważne 
narzędzie kształtowania świadomości, ważny instrument propagandowy. 

Jak więc przedstawia się wiarygodność wypowiedzi, a w konsekwencji i całość 
strategii apologetycznej? 





5.  PODSUMOWANIE

Poprzez analizę dyskursywność¡ uczeni szukają odpowiedzi na pytanie, w jaki spo
sób tekst funkcjonuje w komunikacji i na czym polega skuteczność jego oddziaływa
nia. Dyskurs - pojęcie, a zarazem i obiekt, różne od tekstu, określa szczególny sposób 
funkcjonowania języka, działanie podmiotów wpisanych w określony kontekst dyskur- 
sywny. Jest użyciem języka w konkretnej sytuacji praktycznej, aktem rzeczywistym. 
Ma charakter instytucjonalny; wyznacza bowiem ramy, w których musi się mieścić 
praktyka wypowiedzeniowa, status podmiotów, ramy przestrzenno-czasowe, zakres 
treści możliwej i koniecznej, okoliczności przystające do określonego stanowiska, 
sposób przekazu. Im bardziej dyskurs jest zinstytucjonalizowany, tym silniejsza jest 
jego rytualizacja. 

Przedmiotem analizy dyskursu nie jest ani organizacja tekstu sama w sobie, ani sy
tuacja komunikacyjna dla siebie, lecz wzajemne przenikanie się sposobu wypowiada
nia i określonego miejsca społecznego. 

Brak ostrych definicji sprawia, że można spotkać w literaturze przedmiotu zamien
ne używanie terminów typu i gatunku. Normy gatunkowej uczymy się równolegle 
z nauką języka, posługujemy się nią formułując nasze myśli, „odlewamy” w jej formę 
techniczną treść i w ten sposób kształtujemy przekaz w postaci czytelnego wzorca. 
Zasadniczą cechą pozwalającą identyfikować i należycie interpretować dany gatunek 
jest cel - intencja komunikatywna. To ona przasądza o tożsamości dyskursu 
i umożliwia właściwą interpretację odbiorcy komunikatu wychowanemu w określonej 
kulturze interdyskursywnej. Konwencje gatunkowe należą do wtórnych systemów 
modelujących, a więc do ideologii. 

Określenie typu nastręcza więcej trudności. Typ stanowi wykładnię relacji między 
wypowiedzią a sytuacją wypowiedzeniową jej dystrybucji w określonych strefach 
życia społecznego oraz intencji komunikacyjnej. Istotne przy jego identyfikacji wydają 
się parametry podmiotowości i związanego z nią kontraktu. Kontrakt stanowi struktu- 
ralizację psychospołecznych warunków tworzenia się dyskursu. Nie ma on charakteru 
obiektywnego, lecz pozwala zaistnieć partnerom aktu komunikacyjnego o określonym 
celu, na podstawie systemu filtrów, wyznaczając pozycje protagonistów dyskursu i ich 
strategie dyskursywne oparte na rytuale społeczno-językowym. 
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Tekst, który jest produktem działalności dyskursywnej, kryje w sobie ślady zarów
no ograniczeń narzuconych przez kontrakt, jak i ślady indywidualności twórczej pro- 
tagonistów. 

Dyskurs ekologiczny znajduje swój wyraz w istniejących formacjach dyskursyw- 
nych (dokumentach), które są artykulacją wspólnot je tworzących. Analiza zinstytucjo
nalizowanego korpusu dokumentów, konkurujących ze sobą w polu dyskursywnym 
ekologii, pozwala wyodrębnić przestrzeń zewnętrzną partnerów, a więc ludzi zajmują
cych się ekologią z racji wykonywanych zawodów, zajmowanych pozycji ideologicz
nych itp., zorganizowanych w przedsiębiorstwa, partie, kluby, organizacje, redakcje 
itp., pozwala też wyodrębnić przestrzeń wewnętrzną protagonistów realizujących róż
norakie relacje, np. wymiany informacji, pouczania, doradzania, nawoływania, agitacji, 
apelu, pytania itp. Relacja przestrzeni wewnętrznej narzuca protagonistom wybór okre
ślonych, najlepszych dla jej realizacji, form językowych i gatunkowych. Dyskurs 
ekologiczny zakreśla więc przestrzeń podmiotową, zakres treści koniecznej 
i możliwej, sposób przekazu itp. To, co potocznie rozumiemy przez dziedzinę, funk
cjonuje jako dyskurs właśnie w tym sensie, jako specyficzne pojmowanie języka 
w działaniu i przebiega jakby w poprzek podziałów gatunkowych. Ponieważ dominu
jącym celem komunikacji poprzez dyskurs ekologiczny jest chęć pozyskania partnera 
dla określonej idei, programu, akcji, ten typ dyskursu jest przejawem nakłaniającego 
funkcjonowania języka. Można więc powiedzieć, że dyskurs ekologiczny stanowi 
podtyp typu propagandowego, manipulującego. 

Ścisły związek między dyskursywnością i wpisaną w nią podmiotowością sprawia, 
że dyskurs to także miejsce uruchamiania wartościowania. Dyskurs jest wartościujący 
i odwrotnie, wartościowanie zwykle wyraża się w dyskursie; przykładem są analizy 
gatunku artykułu popularnonaukowego, a więc gatunku o pozornie dużej obiektywno
ści. 

Przyjęty na użytek dyskursywności termin kompetencji semiolingwistycznej (za 
Charaudeau) określa zdolność podmiotu do rozpoznawania i manipulowania materia
łem językowym i wartościowaniem, w określonych okolicznościach dyskursywnych. 
Termin ten wyraża trzy różne kompetencje, równocześnie obecne w każdym zdarzeniu 
dyskursywnym: kompetencję językową, sytuacyjną¡ dyskursywną. 

Dyskurs buduje własną normę wartościującą, a jej aktualizację stanowi reżyseria 
strategii dyskursywnych. W tej perspektywie wydaje się zasadne określenie warto
ściowania jako zjawiska całkowicie dyskursywnego, bez dzielenia środków jego wyra
żania na systemowe i tekstowe. 

Dotyczy to także dyskursu ekologicznego. Wartościowanie jest jego inherentną ce
chą, jak pokazują analizy artykułów prasowych popularnonaukowych, odczuwanych 
jako obiektywne. Są to artykuły dystrybuujące się pomiędzy zróżnicowane przestrzenie 
zewnętrzne i wewnętrzne dyskursu ekologicznego, a więc prasę popularnonaukową 
sensu stricto („Les Réalités de 1’Ecologie”; „Poznaj świat”), młodzieżową („Eko- 
Styl”), dziecięcą („Zwierzaki”), zaangażowaną („Gazeta Polska”). 

Analizy porównawcze (w ramach tego samego gatunku artykułu popularnonauko
wego, jak i między gatunkami: popularnonaukowym i ulotką) ukazują prapagandowy 
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charakter dyskursu ekologicznego oraz ścisły związek między wartościowaniem, pod
miotowością a wyborem strategii dyskursywnych. 

Inne porównanie dyskursu ekologicznego, dokonane w ramach tego samego gatun
ku, ale zróżnicowane geograficznie i językowo, czyli tekstów francuskich i polskich, 
prowadzi do wniosków mogących stanowić wkład w badanie interakcji między dys
kursem a kulturą. W dyskursie francuskim, wartościowanie wydaje się bardziej impli- 
cytne, subtelne; w większym stopniu wykorzystuje argumentację. W dyskursie pol
skim, wartościowanie wyrażane jest bardziej explicite-, zaznacza się też większa obec
ność struktur desubiektywizujących oraz mocniejsze wykorzystanie autorytetu pozycji 
nadawcy. 

Zagadnienie, nakreślone we Wstępie i omówione w niniejszej pracy, pozostaje 
otwarte. Złożoność, interdyscyplinarność problematyki dyskursywności oraz brak po
rozumienia co do terminologii i kierunków rozwoju między poszczególnymi ośrod
kami badawczymi przesądzają o potrzebie, a nawet atrakcyjności podejmowania dal
szych prób. 





RESUME

Le discours écologique - français et polonais - dans la perspective axio
logique

Le jugement des valeurs est constamment présent dans la conscience humaine. Il 
l’est dans la vie de l’homme depuis sa naissance jusqu’à sa mort et se manifeste dans 
toute son activité, dans l’activité linguistique par excellence. 

Certaines théories linguistiques n’y réservent pourtant pas de place. D’autres a- 
doptent des perspectives plus larges, anthropologiques et idéologiques. Parmi celles-ci, 
la théorie du discours semble être la panacée capable de résoudre tous les problèmes 
qui surgissent à l’interprétation. 

L’analyse du discours est une théorie relativement jeune; en considérant les condi
tions de la production de textes, elle s’ouvre aux autres disciplines. Comme science 
interdisciplinaire, elle articule la linguistique sur la sociologie, psychologie, pragma
tique, philosophie, rhétorique... Toute récente, elle demeure toujours une proposition 
plutôt qu’une théorie ferme. Nous suivons d’ailleurs son évolution rapide ces dernières 
années. Dans le sens le plus large, la théorie du discours est considérée comme une 
forme universelle de l’interaction humaine. 

A l’étape actuelle de recherche, tout phénomène linguistique et para-linguistique 
peut être traité a priori d’important pour l’analyse du fonctionnement discursif. Le 
discours est le lieu de la mise en scène de la signification et des valeurs. On peut avan
cer la thèse que tout discours est valorisant et que, inversement, les valeurs se mani
festent d’habitude dans le discours. 

Ce qui nous intéresse particulièrement dans l’analyse du discours, c’est la façon 
dont l’axiologie se manifeste ainsi que ses relations aux sujets et aux stratégies discur
sives. 

Tenant le sujet pour critère, nous avons toute une gamme de discours, avec les plus 
subjectifs et objectifs aux extrémités. Il faut noter tout de même que le discours en
tièrement objectif n’est qu’un but auquel on peut à peine essayer d’aboutir, car tout 
choix de moyens et la hiérarchisation de l’information sont une manifestation de la 
prise de position. 

Notre but est de montrer l’interdépendance de la discursivité et de l’axiologie, ceci 
à l’exemple du discours écologique réalisé avant tout dans les articles de presse. Il 
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s’agit aussi de montrer que la distinction des moyens de l’expression axiologique re
levant du code de ceux relevant du texte n’est pas pertinente dans le discours. Enfin, la 
réflexion portée sur le discours écologique est en même temps une tentative 
d’identification de celui-ci. 

Le terme même de discours n’est pas homogène. La prolifération terminologique 
empêche souvent de passer d’une théorie à une autre. Dans les travaux des deux, trois 
dernières décennies nous trouvons la notion de discours soit limitée à l’interaction 
sociale d’une conversation (USA), soit identifiée au texte (école allemande, par ex. de 
Beaugrande, Dressler), soit enfin considérée comme l’ancrage de l’énoncé dans une 
situation énonciative précise dont l’unité minimale est un acte (écoles française et 
suisse). Sans parler d’appréciations antérieures, structurale (synonyme de parole), di- 
stributionnelle (Harris) ou de celle de Benveniste, à titre d’exemple. 

L’école française de l’analyse du discours (Maingueneau, Charaudeau et autres) qui 
nous intéresse, cherche à expliquer le mécanisme du fonctionnement du „texte” dans la 
comunication, et de sa réussite. Elle envisage le fonctionnement de la langue dans une 
situation particulière; la langue n’est plus considérée comme une structure arbitraire 
mais plutôt comme une action faite par les sujets. L’objet de l’analyse du discours est 
l’interaction du mode d’énonciation et d’une place sociale inscrite dans le cadre discur
sif. Dans ce sens, le discours est une institution, une institution qui impose le statut des 
sujets (les places), le cadre spatio-temporel, le contenu, les circonstances, le mode de 
transmission... - bref, le rituel socio-linguistique. Plus le discours est institutionnalisé, 
plus forte est sa ritualisation. 

L’élément subjectif, intégré au discours depuis Benveniste, est devenu l’un des 
facteurs les plus importants de son organisation. 

La définition du discours n’est pas le seul problème qui fasse l’objet de multiples 
discussions. La question de la typologie en est un autre. Différentes tentatives dans ce 
domaine semblent hétérogènes quoiqu’elles s’entrecroisent. Parmi les typologies ré
centes distribuant le discours entre les types énonciatifs, communicationnels et situ
ationnels (voir: Petijean, 1989, cité aussi par Maingueneau, 1996), c’est cette dernière 
qui nous convient le mieux. Nous croyons d’ailleurs que les deux autres y convergent; 
la typologie énonciative y ajoute la question de subjectivité et d’hétérogénéité, et la 
typologie communicationnelle - le problème des sujets, de leurs relations à l’objet du 
discours et du choix des moyens de la mise en scène du texte. 

Nous faisons nôtre la typologie situationnelle, en la fondant sur le rituel socio- 
linguistique et les stratégies discursives qui en résultent. Cette typologie fait aussi réfé
rence au domaine de l’activité sociale dans lequel le discours se réalise. Elle distribue 
le discours parmi différentes sphères de cette activité et associe des genres aux places. 

Le manque de critères typologiques est aussi à l’issue d’un autre problème, à savoir 
de la confusion terminologique: type - genre. Pour échapper à cette méprise, nous pro
posons de garder au genre le sens que lui ont attribué d’autres sciences dans lesquelles 
il apparaît; le genre serait une unité d’une typologie formelle fondée sur la ressem
blance de traits. En enrichissant cette définition en apports de la pragmatique, nous 
dirons que toute forme est appelée à réussir à condition qu’elle réponde au rituel, aux 
règles imposées par le genre. Le genre organise notre parole au même titre que les 
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codes phonologique, syntaxique, lexical, etc.; il possède une valeur normative que nous 
acquérons simultanément avec l'apprentissage de la langue. Le meme texte peut pour- 
suivre une autre visée et recevoir une autre interprétation selon qu'il figure dans tel ou 
tel genre, c'est parce que le trait le plus important qui permet d'identifier le genre, est 
l’intention communicationnelle. Elle détermine 1'homogénéité et le sens du discours en 
général. En conséquence, tout locuteur élevé dans une culture interdiscursive donnée 
n'aura aucun problème à identifier le discours, son genre par excellence, meme s'il est 
fréquent de nos jours de faire entrer des formes (inhabituelles) dans d'autres (par ex. 
les formes populaires dans les formes littéraires, les formes sacrales, magiques - dans 
la poésie... ). Par ailleurs, le problème évoqué est connu dans la théorie du discours sous 
le nom d'hétérogénéité discursive; la question n'est pas nouvelle, elle reprend l'idée 
bakhtinienne générale du dialogisme. 

Quoique l'idée d'une évidence typologique des genres paraisse naturelle, leur liste 
reste pourtant triviale; les genres sont toujours délimités plutôt en référence à notre 
intuition conformément aux expériences discursives des locuteurs. L'intervention de 
l’intuition est plus ou moins grande en fonction du degré de la ritualisation (institution- 
nalisation) de l'espace socio-linguistique. La dimension sociale du genre le fait appar- 
tenir à l'idéologie. Le genre oriente l'interlocuteur non seulement au niveau lin- 
guistique mais aussi dans une large perspective socio-culturelle. 

La définition du type du discours est plus difficile. On devrait le comprendre 
comme une expression de la relation qui s'établit entre l’énoncé et la situation de 
l'énonciation, de sa distribution dans des sphères précises de la vie sociale et de 
l'intention communicationnelle. Les critères des sujets et de leurs contrats nous pa- 
raissent très importants à cet égard. Le contrat est une structuralisation des conditions 
(circonstances) psycho-sociales de la production discursive. Il n'a pas de caractère 
objectif; il permet aux interlocuteurs de l'acte communicationnel de s’instaurer comme 
partenaires du discours, dans un but bien précis, et conformément au système de filtres. 
Il permet ensuite de délimiter les positions des protagonistes du discours et les straté- 
gies qu’ils mettent en scène en fonction du rituel socio-linguistique. 

Le texte qui est le produit de l’acte discursif, contient tout aussi bien des traces des 
contraintes imposées par le contrat que des traces de la création individuelle des prota- 
gonistes du discours. 

Le discours se réalise dans l'espace social, mais aussi dans le champ discursif: il 
concerne les relations entre les sujets mais aussi leurs relations aux objets. Tout cela 
permet de prévoir la domination des stratégies discursives et de! 'évaluation. 

Maingueneau (1995) a évoqué récemment la classe des discours constituants, donc 
des discours qui sont constitutifs pour les autres, sans l’être pour eux-mêmes (il cite ici 
le discours religieux, scientifique, philosophique et juridique qui sont auto-constituants 
car ils rét'èrent à l’Absolu, à la Source qui les justifient). Ce sont des discours qui thé- 
matisent leur propre constitution. 

Se référant à Charaudeau (1995) et à son idée de la didacticité, l’on peut dire que 
chaque discours est une reformulation des idées du discours constituant. Tout discours 
réfère à celui-ci en le commentant, le citant, le résumant, le rejetant, etc. Nous y re- 
trouvons de nouveau le principe du dialogisme de Bakhtine. 
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Cela dit, nous postulons l’existence du discours écologique. Il se manifeste dans les 
formations discursives et les sociétés qui s’interpénétrent. L’analyse du corpus in
stitutionnalisé des archives qui concourent dans le champ discursif de l’écologie nous 
permet de délimiter l’espace externe des partenaires, donc des gens qui s’occupent de 
l’écologie en raison de leurs professions, de leurs positions idéologiques, etc., or
ganisés en entreprises, partis, clubs, sociétés, rédactions, etc. Elle permet aussi de dé
limiter l’espace interne des protagonistes qui réalisent toutes sortes de relations, par ex. 
celles d’échange d’informations, d’instructions, de conseils, d’appels, d’engagements, 
de propagande, d’interrogations, etc. La relation de l’espace interne qui se crée, impose 
aux protagonistes le choix des formes linguistiques et du genre, les meilleurs pour sa 
réalisation. 

Le discours écologique détermine donc l’espace des sujets, le contenu nécessaire et 
suffisant, les moyens d’expression, etc. Ce que nous envisageons d’habitude comme 
domaine, n’est qu’un fonctionnement du discours dans sa spécificité, une mise da la 
langue en activité qui passe à travers les genres. 

Puisque l’intention communicationnelle qui prédomine dans le discours écologique 
est celle de faire accéder le partenaire à une idée lancée, à un programme ou à une 
action, elle justifie la primauté de la fonction persuasive parmi les fonctions lin
guistiques du discours écologique. Celui-ci se manifeste comme un sous-type du di
scours de propagande, de manipulation. Selon W. Pisarek (1996: 134—135), la fonction 
communicationnelle s’avère ne pas être la plus importante parmi les fonctions de la 
langue; elle cède la place à la fonction persuasive. Toutes les fonctions jakobsoniennes 
y sont soumises. 

Le discours, étroitement lié à ses sujets, est un lieu particulier de la manifestation 
axiologique. L’un de ses genres auxquels nous portons attention est l’article de presse, 
donc un genre apparemment objectif. Il faut noter que la pleine objectivité n’existe pas, 
l’on peut à peine essayer d’y aboutir. Au niveau de la presse, la manupilation se réalise 
par la sélection de l’information, sa hiérarchisation et contextualisation d’une part, et 
par le choix de moyens linguistiques - d’une autre, de moyens de caractère instrumen
tal (la langue ne réfère pas à elle-même comme dans le message poétique) donc mani
pulant, qui impliquent des valeurs éthiques plutôt qu’esthétiques. On dit des médias (en 
général) qu’ils constituent le quatrième pouvoir. 

La question éthique est importante, vu surtout que le sujet énonçant n’est qu’un 
élément du paradigme de la place déterminée par le contrat discursif et qu’il construit 
son énoncé en fonction du rituel socio-linguistique. Il dispose néanmoins d’une liberté 
de choix des moyens d’expression; il peut enfin signaler sa distance par rapport à son 
énoncé, par ex. en employant l’ironie ou d’autres figures rhétoriques. A notre avis, 
l’école française de l’analyse du discours présente une conception trop restrictive de la 
position du sujet; c’est une conséquence de la référence à l’épistémologie marxiste 
d’Althusser et aux théories sociales de J. Habermas. Cependant, la conception des 
filtres, très utile à la théorie du discours, ne peut être ni trop réaliste ni trop déter
ministe. Il faut y prévoir plus de place à la liberté du sujet, ce qui permettra de com
prendre mieux le caractère dialectique du discours, le manque d’équivalence générale 
entre l’intention et l’interprétation. 
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L’analyse de l'expression linguistique du discours, celle qui se manifeste dans la 
mise en scène du Dire, nous permet de voir les protagonistes du discours, donc les 
sujets énonçant et destinataire. Pour comprendre le mécanisme de la discursive, il faut 
analyser ce niveau linguistique à travers le contrat qui engage ses partenaires, donc les 
sujets communiquant et interprétant, c'est à ce niveau que se construisent le sens glo- 
bal du discours et ses évaluations. 

L’article Plein feux sur l’éclairage („Les Réalités de l'Ecologie”, 69/1995), analysé 
à titre d'exemple, a pour but de faire la publicité des lampes fluorescentes. Le texte est 
réalisé à la forme impersonnelle et ne présente pas d’évaluation explicite, sauf quelques 
exclamations (de fonction de par nature expressive). Pourtant ce discours n'est pas 
objectif. Nous y avons affaire tout aussi bien à la subjectivité non-intentionnelle qu'à 
l'objectivité apparente, au rapport de ses propres opinions valorisantes et de celles des 
autres (pour les moyens linguistiques de l'expression axiologique, voir j. Puzynina, 
1992). Le sujet énonçant construit le texte de façon à le rendre apparemment objectif. 
Pour le faire, il emploie des constructions impersonnelles, quantifiants génériques, 
anaphores conceptuelles, il se réfère à l’autorité des institutions et des statistiques, etc. 

Nous proposons de voir quelques analyses du niveau discursif de l’article cité. La 
première stratégie, qui est une sorte d'introduction, a aussi le caractère démagogique: 

Et la lumière fut مل٢لألاة\٦  pour les érudits)... Si la question d’éclairage de notre 
planète a été vite réglée à en croire les textes bibliques, le problème aujourd'hui 
pose par l’éclairage de nos appartements ou de nos maisons devient de plus en plus 
complexe à résoudre. Lampes à incadescence, halogènes, basses tensions, fluore- 
scentes... Quel type d'éclairage choisir pour concilier confort visuel et économie 
d'énergie? 

Le sujet communiquant essaie de capter de larges groupes de clients. En commen- 
çant par la citation biblique, il fait référence à la compétence encyclopédique du sujet 
interprétant, compétence qui se compose de facteurs culturels et idéologiques (comp. 
c. Kerbrat-Orecchioni, 1986: 162 ss. ). Il fait aussi référence au savoir intertextuel, ici 
précisément au texte considéré comme universel dans notre culture, en plus positive- 
ment valorisé. La citation latine ؛الم lux est suivie du commenaire pour les érudits', le 
commentaire est de par nature valorisant; ici il flatte le groupe des gens cultivés (le mot 
érudit est premièrement valorisant), c'est donc probablement chez eux qu'il cherche 
des clients potentiels des lampes plutôt cItères. Tout de suite apres, nous recevons le 
signal intertextuel de distance à en croire les textes bibliques: si le sujet se distancie de 
son énoncé, soit il le valorise négativement, soit il signale ses doutes quant aux opi- 
nions valorisées positivement. L'expression ة en croire n'a pas de valeurs en elle- 
meme. Celles qu'on peut y attribuer résultent des implications, des sous-entendus qui 
s'actualisent dans des situations particulières. les implications sont plutôt des sug- 
gestions que des informations: il est impossible de les falsifier, donc elles permettent 
des manipulations. le sujet communiquant peut ainsi vouloir capter les clients indif- 
férents aux valeurs chrétiennes, indiff'érents à ce type de culture. En somme, tout hom- 
me peut devenir un client potentiel. D’ autre part, cette expression sert à lier deux opi- 
nions opposées: les problèmes et leur absence dans le domaine de! 'éclairage. Le sujet 
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distancié, qui se situe en dehors du problème présenté, s’autojustifie. Il justifie en mê
me temps la nécessité d’en parler. Le contenu implicite paraît plus discret, il a pourtant 
une force illocutoire importante, aussi une force manipulatrice. 

L’opposition citée est en outre renforcée par la structure: phrase hypothétique. La 
sélection de l’information permet déjà la manipulation. La mise d’un élément en doute 
(la rapidité implique que la phrase principale apporte une information „vraie”, cer
taine. La sélection, tout aussi bien que la construction hypothétique employée ici à des 
fins différentes, sont caractéristiques du discours persuasif. Il s’agit d’une part de pré
senter l’information voulue et, de 1’ autre - de camoufler la persuasion elle-même. 

L’on pourrait également interpréter le signal de distance comme un manque 
d’accord entre les sujets communiquant et énonçant. Dans ce cas, le principe de 
sincérité serait mis en cause. Ceci est difficilement admissible dans le discours analysé 
car la stratégie démago-apologétique impose au sujet énonçant la place de celui qui 
devrait faire tout son possible pour que le discours ait un effet perlocutoire positif. 

La dernière phrase - question constitue le pont entre deux stratégies successives. 
C’est une question partielle sur les objets valorisés positivement (les expressions sont 
secondairement valorisantes; la valorisation est renforcée par la mise en présupposi
tion). L’interrogation présente une modalité qui implique le double sujet (au moins) et 
une réponse linguistique. Les filtres déterminent les positions des sujets: du JE 
compétent, connaissant la réponse, et du TU indécis, incompétent, ne pouvant pas don
ner de réponse à cause de l’incompétence imposée et de l’impossibilité réelle de le 
faire. Dans ce cas, cette question devient une question mi-rhétorique; la forme imper
sonnelle (infinitif) facilite en outre l’identification de l’émetteur avec le destinataire. 
Cette question, tout comme la citation biblique au départ, décide du caractère rhéto
rique (plutôt que rationnel) de ce discours, du moins dans certaines de ses parties. Cela 
n’étonne pas dans la stratégie démagogique dont le but est de faire s’identifier le desti
nataire au sujet du message. Les questions ont aussi leur rôle dans la persuasion. 
L’émetteur du message persuasif connaît plusieurs réponses et il n’a besoin que de 
questions; alors, il les pose. Il peut les poser rhétoriquement, à lui-même, afin de 
povoir se répondre et justifier ses opinions; il peut les poser afin que le destinataire 
trouve la réponse dans le discours ou dans le présupposé de la question; il peut les po
ser enfin pour prouver le manque de réponse (comp. J. Bralczyk, 1996: 154). 

La persuasion est la fonction principale de la rhétorique. Les analyses des articles 
de presse montrent que nous y avons affaire à la rhétorique nouvelle du XXe siècle 
plutôt qu’à la rhétorique classique d’Aristote. Le destinataire contemporain reçoit une 
argumentation partiale, la plus forte, et des conclusions - toutes faites, qui ne de
mandent plus aucun effort intellectuel. 

Le terme de compétence sémio-longuistique (voir: Charaudeau, 1983), utile dans 
l’analyse du discours, désigne la capacité du sujet de reconnaître et de manipuler au 
niveau linguistique et à celui des valeurs dans des circonstances discursives déter
minées. Ce terme couvre en fait trois compétences différentes, réalisées simultanément 
dans chaque instance discursive: compétence linguistique, compétence situationnelle et 
compétence discursive. 
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Le discours crée sa propre norme, la norme axiologique par excellence; elle 
s’actualise dans la mise en scène des stratégies discursives. Il paraît donc évident, dans 
cette perspective, de définir l’axiologie comme un phénomène entièrement discursif 
sans diviser ses moyens en systémiques et textuels. L’axiologie constitue aussi le trait 
inhérent du discours écologique. Les analyses de différentes formations le prouvent. 

Voici un exemple de changement du fonctionnement d’une structure grammaticale 
en conformité avec la norme axiologique créée par le discours. Il s’agit ici d’une 
structure modale qui se manifeste linguistiquement par une forme grammaticale et une 
ponctuation précises. Dans le fragment (du même texte sur l’éclairage): 

// est préférable de les faire fonctionner en continu car leur remise en route con
somme beaucoup d’énergie. (... ) Pour cette même raison, il n’est pas possible 
d’équiper ces lampes (... ). Dans un immeuble, il est préférable de laisser (... )

nous avons des phrases déclaratives, destinées d’habitude à informer l’interlocuteur sur 
l’objet du discours. L’on pourrait élargir la notion de noyau méta-discursif (Charau- 
deau, 1983) et y classer la prédisposition communicationnelle de ladite structure. Ce
pendant, conformément à la compétence situationnelle (contrat) et à la compétence 
discursive (stratégie du conseil), le sujet interprétant comprend ces modalités comme 
des directives et se sent obligé de les observer s’il veut profiter en pleine conscience 
des bénéfices étalés dans l’article. Ces actes linguistiques indirects dont l’essentiel est 
de changer de catégorie flexionnelle, s’appellent aussi des valeurs illocutoires dérivées 
(ou tropes illocutoires); dans beaucoup de cas, ils deviennent conventionnels, normatifs 
dans tel ou tel genre ou stratégie. Observant cette norme, les tropes illocutoires as
sument aussi la fonction rituelle. Dans le cas analysé, ils réalisent la stratégie du con
seil, quelle que soit leur forme superficielle. Le changement de catégorie est un des 
moyens d’expression de l’émotion; il est en même temps l’un des moyens de persu
asion: pour la renforcer, nous faisons comme si le texte directif était une pure informa
tion que nous devons absolument partager ave notre interlocuteur (comp. J. Bralczyk, 
1996: 63). 

Pour voir encore mieux le caractère propagandiste et axiologique du discours écolo
gique, analysons-en une autre forme: une courte brochure qui, outre de concourir dans 
le champ de la propagande, partage avec d’autres formes le caractère de didacticité. La 
brochure unit l’intention de propager des idées avec l’intention de transmettre des con
naissances, la popularisation du savoir avec la formation de la relation convenable au 
monde présenté. 

Dans la brochure intitulée Sauver la forêt équatoriale qui concerne les problèmes 
de la protection des forêts équatoriales, nous avons de multiples figures rhétoriques qui 
font croître le sentiment de menace et constituent des moyens de propagande. Y appar
tiennent l’exagération (souvent coprésente avec la métaphore; ces figures rhétoriques 
ne se laissent pas nier et évitent toute polémique): 

٠ une gigantesque muraille de flammes de plusieurs milliers de kilomètres de long

٠ un nuage de fumée d'une telle densité que les avions furent cloués au sol 
les quantifiants généraux et les adjectifs numéraux indéfinis: 
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٠ elle aura presque entièrement disparu en 2035

٠ plusieurs milliers de kilomètres de long

٠ à des milliers de kilomètres de là

٠ Chaque année, 300 millions d'etres humains détruisent au moins 7 millions 
d'hectares et en dégradent 10 autres. 

٠ met en danger la vie de toutes les populations aquatiques

Les morphèmes cites introduisent des phrases dont la vérité n'est qu'apparente (tout 
comme les superlatifs, les superlatifs absolus par excellence). Ils sont tous au service 
de la propagande car ils rendent impossible la négation, minimalisent l'importance de 
l'information et neutralisent les valeurs marquées: 

٠ La seule solution immédiate est donc de savoir.... 

et d’autres. 
Selon J. Bralczyk (1987: 114 ss. ), l'emploi des chiffres sert aussi la propagande; il 

renforce l'autorité du sujet, est la preuve de sa compétence et justifie le message. Tous 
les morphèmes de quantité ne font ici que simuler une description concrète et précise: 
par conséquent, ils sont plus persuasifs. 
 -propagande se manifeste aussi dans les présuppositions qui présentent des opi مًا

nions comme vraies, évidentes et en dehors de toute polémique: 

٠ (... ) l'exportation intensive du bois peut contribuer au désendettement... 

٠ Or ce déséquilibre a des incidences sur... 

٠ مًا  destruction des forets bouleverse le climat. 

les nominalisations, caractéristiques du style scientifique, résument des faits qui ne 
demandent pas à être justifies, prouves; l'inverse signifierait la destruction du savoir 
commun impose par le sujet énonçant et par les filtres discursifs. Quel que soit leur 
rapport à la vérité, les nominalisations servent la propagande. 

Il faut souligner le lien étroit entre la propagande et l'évaluation, le discours de 
propagande présente un monde manichéen, un monde bivalent où le bien et le mal sont 
en dialogue permanent à des niveaux différents. 

le temps présent justifie la réalité crée; le futur est directif et prophétique. les fi- 
gures rhétoriques, généralisations, ambiguïtés, expressions aprédicatives, présupposi- 
tions... augmentent la crédibilité des opinions énoncées. Elles excluent la négation et 
servent d’argument décisif. Elles rendent impossible toute polémique car elles sont 
marquées idéologiquement, le monde présenté n'est qu'un monde postulé, il ne peut 
donc acquérir qu'une vérité idéologique. En terminologie d'Austin, le discours propa- 
gandiste est un acte performatif, il agit par le fait meme de dire. 

Dans le présent ouvrage, nous analysons le phénomène de la discursivité 
à l'exemple du discours écologique, en insistant surtout sur son aspect axiologique. 
Celui-ci est lié aux places des sujets et à leur manifestation lors de la mise en scène des 
stratégies discursives, le corpus qui n’est ici limité qu'à quelques exemples, est 
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différencie. Nous analysons surtout le genre de l'article de presse: celui de ٧ulgarisa- 
tion scientifique, celui de critique et celui destine aux enfants - et le comparons à un 
autre genre: la brochure. L’ analyse des articles de presse se situe aussi au plan compa- 
ratiste. 

L'analyse comparati٧e (à l'intérieur du meme genre de vulgarisation scientifique 
tout comme entre deux genres différents: article et brochure) montre le caractère pro- 
pagandiste du discours écologique d'une part et le lien étroit entre l'axiologie, le clioix 
des stratégies discursives et leurs sujets. 

Une autre comparaison, faite au niveau du meme genre mais différenciée géogra- 
phiquement et linguistiquement (il s’agit des textes écologiques français et polonais), 
provoque une réflexion sur l’interaction entre le discours et la culture. Dans le discours 
français, l'évaluation semble plus implicite, plus subtile; elle profite largement de 
)’argumentation. Dans le discours polonais, la question axiologique est plus explicite; 
on remarque aussi l'emploi plus fréquent de structures désubjectivisantes et l'autorité 
de la position du sujet énonçant plus marquée. 

 problème soulevé dans ce travail reste ouvert. D'une part, la discursivité est un ما
phénomène complexe et interdisciplinaire, de 1' autre, les centres de recherche qui s’en 
occupent présentent une terminologie et des voies d'évolution divergeantes. Il s’ensuit 
qu'il est nécessaire et utile, mais aussi intéressant d'en continuer les recherches. 
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WYJAŚNIENIE UŻYWANYCH SKRÓTÓW

|AD|- analiza dyskursu; termin odnosi się szczególnie do Francuskiej Szkoły Anali
zy Dyskursu, ale tu rozszerzony jest również na każdą próbę analizy zjawiska dyskur
sywności

|jAk|- podmiot komunikujący

٣TYi| - podmiot interpretujący

Są to partnerzy aktu językowego, zawierający ze sobą kontrakt oparty na rytuale 
społeczno-językowym, czyli na regułach kodyfikujących zachowania społeczno- 
językowe, które wynikają z warunków, w jakich dany akt językowy powstaje i jest 
interpretowany. 

[jAw|- podmiot wypowiadający

٣TYo|- podmiot odbierający

Są to protagoniści aktu językowego, realizujący - zgodnie z przyjętym kontraktem 
- strategie dyskursywne, reżyserujący wypowiedź. 
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