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WŁADZA I WIEDZA W KRYTYCZNYCH STUDIACH 
NAD DYSKURSEM – SZKIC TEORETYCZNY

Podjęte rozważania koncentrują się wokół problematyki władzy i wiedzy we współcze-
snych badaniach nad dyskursem. Teoretyczną ramą omawianych kwestii są założenia zapro-
ponowane przez Michela Foucault i Pierre’a Bourdieu – stanowiące jeden z istotnych punk-
tów odniesienia dla współczesnych reprezentantów krytycznej analizy dyskursu (KAD). Pod 
rozwagę wzięte zostały sposoby ukazywania relacji władzy–wiedzy w dyskursie u takich 
przedstawicieli KAD, jak Teun van Dijk, Ruth Wodak oraz Norman Fairclough. Tekst ma 
na celu nie tylko ukazanie odniesień teoretycznych i wypracowanej siatki pojęciowej KAD, 
ale też omówienie sposobów aplikacji ram konceptualnych do identyfi kacji przemocy dys-
kursywnej i demaskowania ukrytych stosunków władzy. W szczególności zwrócona została 
uwaga na relacje władzy–wiedzy w dyskursie medialnym, do którego dostęp posiadają przede 
wszystkim elity symboliczne, uczestniczące w reprodukowaniu określonego porządku dys-
kursywnego. Całości rozważań przyświeca przekonanie o konieczności dokonywania ustaleń 
teoretyczno-metodologicznych oraz uzgodnień na poziomie „siatki pojęciowej”, co sprzyja 
intersubiektywnej komunikowalności na gruncie socjologii. 

Główne pojęcia: krytyczna analiza dyskursu; władza; wiedza; dominacja; elity symbolicz-
ne; porządek dyskursywny.

Wprowadzenie

Celem artykułu jest zarysowanie problematyki wzajemnych sprzężeń pomiędzy 
władzą i wiedzą we współczesnych badaniach nad dyskursem. Całość rozważań 
odniesiona została do założeń krytycznej analizy dyskursu (KAD). Szczególny na-
cisk położony został na kwestię ukazywania relacji „wiedza–władza” w naukowych 
rozważaniach współczesnych reprezentantów KAD, takich jak między innymi Ruth 
Wodak, Teun van Dijk oraz Norman Fairclough. Mając na względzie niezwykłe 
bogactwo teoretycznych źródeł analizy dyskursu, w tekście podjęta została próba 
ukazania wpływów strukturalizmu konstruktywistycznego Pierre’a Bourdieu oraz 
poststrukturalizmu Michela Foucault na sposoby rozumienia istoty władzy, wiedzy 
i dyskursu w KAD. To, czym się tutaj zatem zajmuję, to „siatka pojęciowa” teorii 
dyskursu w odmianie krytycznej, która pozostaje w ścisłej relacji z przyjętymi zało-
żeniami na poziomie ontologicznym i epistemologicznym. 

Warto zaznaczyć, że współczesne badania nad dyskursem w odmianie krytycznej 
stoją wciąż przed trudnym zadaniem ugruntowania swojej teoretyczno-metodolo-
gicznej podstawy. Z uwagi na młodość KAD, jak również niezwykłe bogactwo źró-
deł teoretycznych, z których czerpie swe założenia, konieczna jest nieustanna próba 
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uzgadniania głównych kwestii, zarówno natury defi nicyjnej, jak i paradygmatycznej 
– oraz co istotne – metodologicznej. Co prawda, jak zauważa van Dijk (1993a), 
naturalnym stanem KAD jest swoisty eklektyzm, panujący na powyżej wymienio-
nych poziomach, niemniej jednak nie oznacza to automatycznie zwolnienia badaczy 
dyskursu z prób budowania teoretyczno-metodologicznego szkieletu do szeroko ro-
zumianej analizy zjawisk dyskursywnych. Tego typu zabiegi być może przyczynią 
się do umocnienia pozycji badań nad dyskursem w kanonie metod jakościowych 
nauk społecznych. 

Potrzebne jest przede wszystkim dokonanie niezwykle istotnej pracy na pozio-
mie „wyostrzania” pojęć, stosowanych w analizie dyskursu. Siatka pojęciowa, którą 
operują badacze, jest bowiem jednym z podstawowych warunków tzw. „intersubiek-
tywnej komunikowalności” (zob. Sozański 1997), tak niezbędnej na poziomie bu-
dowania ostrości języka każdej dyscypliny naukowej. Oczywiście pojęcia, którymi 
operuje badacz, mają swe ugruntowanie w określonych paradygmatach i podejściach 
badawczych, często od siebie odległych. Stąd też zadanie to wydaje się tym trudniej-
sze. W niniejszym tekście proponuję zająć się trzema najważniejszymi terminami, 
jakimi operuje KAD, czyli – jak już wspominałam – dyskursem, wiedzą i władzą, 
sięgając do tradycji strukturalizmu konstruktywistycznego oraz poststrukturalizmu. 
Jak będę starała się pokazać, koncepcje Foucault oraz Bourdieu istotnie zaważyły 
na kształcie współczesnych badań nad dyskursem w ujęciu krytycznym. I nie chodzi 
tu jedynie o normatywistyczny punkt widzenia, lecz przede wszystkim o sposób ro-
zumienia natury władzy reprodukowanej poprzez dyskurs w powiązaniu z wiedzą. 
Kwestia ta stanowić zatem będzie główną oś podjętych tu przeze mnie rozważań. 

Teoretyczno-metodologiczny eklektyzm KAD

Jak już wspominałam, analiza dyskursu w krytycznej odmianie to podejście 
badawcze o niezwykle złożonej podbudowie teoretycznej oraz zróżnicowanej me-
todologii. Istnieje wiele prac podejmujących się syntezy nurtów i szkół w ramach 
krytycznych studiów nad dyskursem. Zarys teoretycznego zaplecza KAD nakreśla 
między innymi Jan Blommaert (2005) w książce pt. Discourse. A Critical Introduc-
tion. Wskazuje on na liczne źródła teoretyczne, z których czerpią współcześni przed-
stawiciele KAD, akcentując w szczególności dwa główne nurty: 1) teorie władzy 
i ideologii (tu pojawiają się odniesienia do Foucault, Gramsciego, Althussera, Laclau 
i Mouffe oraz Thompsona) oraz 2) teorię strukturacji, która pozwala na pokona-
nie strukturalnego determinizmu (zob. Blommaert 2005: 27–28). Warto też zwrócić 
uwagę na teoretyczny model ewolucji analizy dyskursu, który zaproponowany został 
przez Stefana Titschera, Michaela Meyera, Ruth Wodak oraz Evę Vetter (2000: 51) 
w pracy pt. Methods of Text and Discourse Analysis. W zarysowanym schemacie 
pojawiają się nie tylko dwa fundamentalne nurty do rozwoju KAD, takie jak amery-
kański interakcjonizm (w tym między innymi socjologia fenomenologiczna Schüt-
za, szkoła dramaturgiczna Goffmana czy podejście etnometodologiczne Garfi nkla) 
i europejskie badania nad strukturą języka (między innymi kulturowy strukturalizm 
Levi-Straussa i Maussa, strukturalizm językowy de Saussure’a, rosyjski formalizm 
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czy praska szkoła lingwistyki strukturalnej), ale też odniesienia do szeroko rozumia-
nej tradycji badań nad komunikowaniem (np. Lasswella), semiotyki Morrisa, teorii 
aktu mowy Johna Searle’a, teorii komunikacji międzysystemowej Luhmanna czy 
teorii działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa.

W podobny sposób zaplecze teoretyczne KAD ukazują również Gilbert Weiss 
i Ruth Wodak (red. 2003: 10–11) w pracy pt. Critical Discourse Analysis. Theory 
and Interdisciplinarity. Wskazują oni, iż współczesna analiza dyskursu w odmianie 
krytycznej czerpie swe założenia przede wszystkim z dwóch typów teorii: 1) kry-
tyczno-dialektycznej oraz 2) fenomenologiczno-hermeneutycznej (zob. tamże, s. 5). 
Zdaniem wspomnianych autorów, w budowaniu użytecznej siatki pojęciowej i na-
rzędzi analitycznych KAD, przydatna okazuje się między innymi Habermasowska 
koncepcja działania komunikacyjnego, Giddensowska strukturacja, Foucaultowska 
wiedza–władza, dualizm habitus–pole Bourdieu, Luhmannowskie założenia co do 
natury procesów komunikacyjnych, zachodzących w systemach społecznych, czy 
Schützowska wizja świata (a zatem i dyskursu) konstruowanego w codziennych 
praktykach. Jak konkludują autorzy, „w ten sposób teoretyczna rama KAD wydaje 
się być eklektyczna i nieuporządkowana” (tamże, s. 6). 

Przyjmuje się powszechnie, iż tego typu teoretyczny „kolaż” jest raczej zaletą 
niż wadą KAD. Zdaniem van Dijka (1993), krytyczna analiza dyskursu nie rości 
sobie pretensji, by przynależeć do jakiegoś konkretnego paradygmatu. Jak przeko-
nuje badacz, potrzeba jej zastosowania wynika raczej z istniejących, często „naglą-
cych”, „uwierających” społecznych kwestii, które wymagają rozwiązania. Dlatego 
też warto raz jeszcze podkreślić, iż na gruncie KAD możliwe jest wykorzystywanie 
rozmaitych teorii, opisów, metod w zależności od ich „przydatności do realizacji 
socjopolitycznego celu” (van Dijk 1993: 252). Ów metodologiczny i teoretyczny 
eklektyzm nie oznacza jednak, iż na gruncie badań nad dyskursem w ujęciu kry-
tycznym nie wykrystalizowały się szkoły i podejścia badawcze, czerpiące założenia 
z różnorodnych źródeł. Faktem jest, iż istnieje wiele podejść teoretycznych i ba-
dawczych w ramach szeroko rozumianej analizy dyskursu, a główną ich cechą jest 
interdyscyplinarność (zob. Duszak i Fairclough red. 2008). W literaturze przedmiotu 
wymienia się na przykład podział na ujęcie teoretyczne i opisowe z jednej strony 
oraz stosowane i krytyczne z drugiej. Można też – jak zauważa van Dijk, „wyodręb-
niać ‚style’ badawcze ustratyfi kowane ‚w poprzek’ omówionych powyżej podziałów. 
Przy takim podejściu możemy wyszczególnić prace empiryczne, uwzględniające 
konkretne dane, realizacje tekstowe i ich budowę oraz eksperymenty, a także studia 
o charakterze fi lozofi cznym, mówiące o dyskursie w sposób spekulatywny lub im-
presyjny” (van Dijk 2006: 1040). Warto też wspomnieć o takiej propozycji systema-
tyzacji nurtów w obrębie szeroko rozumianej analizy dyskursu, w której akcentuje 
się podział na analizę zorientowaną socjologicznie, lingwistycznie oraz krytycznie 
(zob. Grzymała-Kazłowska 2002: 24). Ta ostatnia stanowi przedmiot podjętych tu 
rozważań, z punktu widzenia problematyki sprzęgających się wzajemnie władzy, 
wiedzy i dyskursu. 

W ramach szeroko rozumianej krytycznej analizy dyskursu koegzystuje obok sie-
bie wiele „szkół teoretyczno-badawczych”. Zgodnie z klasyfi kacją zaproponowaną 
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przez Fairclougha i Wodak (2006: 1051–1056) jest to, po pierwsze, francuska szko-
ła analizy dyskursu, reprezentowana przede wszystkim przez Michela Pêcheux; po 
drugie, szkoła zwana lingwistyką krytyczną, która rozwijała się w Wielkiej Brytanii, 
i silnie sprzęgnięta była z systemową teorią języka (jej głównymi reprezentantami 
są: Fowler, Kress a także Halliday); po trzecie, szkoła społeczno-kulturowa (zwa-
na też podejściem systemowo-funkcjonalnym), reprezentowana przez Fairclougha, 
którego poszukiwania badawcze ogniskują się między innymi wokół relacji władzy–
wiedzy w dyskursie; po czwarte – tzw. badania społeczno-kognitywne, rozwijane 
przez van Dijka, których celem jest między innymi analiza zjawisk dyskursywnych 
związanych z uprzedzeniami o podłożu rasowym czy etnicznym, jak również bada-
nie problematyki władzy i wiedzy, manipulacji, przemocy i ideologizacji wbudowa-
nych w język; po piąte – tzw. historycznie zorientowana analiza dyskursu (zwana też 
podejściem dyskursywno-historycznym), której główną przedstawicielką jest Wo-
dak, oraz badacze wokół niej skupieni (zob. Fairclough i Wodak 2006: 1051–1056). 
Celem tak rozumianej analizy jest między innymi badanie zjawisk dyskursywnych 
z uwzględnieniem ich historycznego kontekstu, w tym identyfi kowanie tzw. rekon-
tekstualizacji i strategii dyskursywnych. 

Trzy ostatnie szkoły wydają się najbardziej interesujące z punktu widzenia pro-
blematyki podjętej w niniejszym artykule. Zarówno Wodak, jak i Fairclough oraz 
van Dijk zwracają bowiem szczególną uwagę na kwestię wzajemnych sprzężeń mię-
dzy władzą i wiedzą w dyskursie, odnosząc się między innymi do tradycji myślenia 
Foucault i Bourdieu.

Władza, wiedza i dyskurs w tradycji myślenia Foucault 

Jak zauważają Marianne Jorgensen i Louise Phillips (2002: 12) „Michel Foucault 
odegrał centralną rolę w rozwoju analizy dyskursu, zarówno poprzez swoje prace 
teoretyczne jak i badania empiryczne”. Koncentrują się one w większości wokół 
trzech głównych „bohaterów” – władzy i dyskursu w powiązaniu z wiedzą. Jak za-
uważa Mark Kelly, rekonceptualizacja tych pojęć, a w szczególności pojęcia władzy, 
jest niewątpliwie znaczącym wkładem intelektualnym Foucault do rozwoju współ-
czesnej myśli społecznej (Kelly 2009: 33), w tym interesującej mnie tutaj analizy 
dyskursu. Istotne są również założenia co do natury wiedzy. Jednym z podstawo-
wych założeń poststrukturalizmu jest bowiem przekonanie, iż „wiedza tworzona 
jest poprzez ludzką aktywność” (Koch 2007: 6) i – co więcej – ma ona charakter 
dyskursywny, nierozłącznie sprzęgając się z problematyką władzy. 

Odwołując się do naukowej spuścizny Foucault należy wspomnieć, iż kwestia 
powiązań pomiędzy władzą, dyskursem i wiedzą rozwinięta została przez niego 
między innymi w Archeologii wiedzy1 (1977) oraz genealogicznych rozważaniach 
Power/knowledge (1980). Trzeba jednak pamiętać, iż rozwój myśli teoretycznej Fo-

1 Drobiazgową i zarazem ciekawą analizę powiązań pomiędzy władzą i wiedzą w rozumieniu 
Foucault prezentuje między innymi Ian Hacking (1986: 27–40) w swoim artykule pt. The Archeology 
of Foucault. 
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ucault odznacza się sporym dynamizmem, zaś główne u niego pojęcia, takie wła-
śnie jak dyskurs, wiedza czy władza ewoluowały znacząco na przestrzeni całej jego 
naukowej twórczości (zob. np. Howarth 2008). W szczególności niekonsekwentnie 
wykładane jest przez niego pojęcie władzy. Stąd też, jak zauważa Marek Czyżewski, 
„w dziełach Foucaulta na próżno by szukać klarownej teoretycznej syntezy i integra-
cji koncepcji różnych odmian władzy” (Czyżewski 2009: 85). Oczywiście istnieją 
próby systematyzacji myśli Foucault z punktu widzenia kolejnych „odsłon” ukazy-
wania natury władzy – począwszy od strukturalnej, poprzez panoptyczną, biowła-
dzę, władzę duszpasterską i skończywszy na tzw. „rządomyślności”2. 

Proponuję przyjąć tu próbę systematyzacji wywodu Foucault co do istoty wła-
dzy-wiedzy, która wyłożona została przez Charlesa Lemerta i Gartha Gillana. Wska-
zują oni na swoistą cezurę w myśli naukowej Foucault, i przejście z tradycji struktu-
ralistycznej do poststrukturalnej3, co znacząco zmieniło perspektywę spojrzenia nie 
tylko na naturę władzy, ale też jej powiązanie z wiedzą i dyskursem. Foucaultowskie 
rozważania w duchu tradycji strukturalistycznej widoczne są choćby w Historii sza-
leństwa w dobie klasycyzmu (1987). Tutaj Foucault stawiał fundamentalne pytania 
dotyczące natury języka, historii, wiedzy o człowieku (zob. Lemert i Gillan 1999: 
36–37). Jednak z czasem odchodzi on od strukturalizmu, kierując się w stronę myśli 
poststrukturalnej. Takim momentem przełomowym jest Porządek dyskursu (2002), 
jak również dwa fundamentalne dzieła: Nadzorować i karać (1988) oraz Historia 
seksualności (1995), gdzie Foucault wyraźnie wycofuje się z jednokierunkowej i de-
terministycznej teorii władzy. Jak zauważają Lemert i Gillan (1999: 38) „władza 
nie była już odgórnym, zewnętrznym oddziaływaniem struktur na jednostki, lecz 
w równym stopniu stała się immanentnym procesem, ściśle związanym z wiedzą 
i dyskursem funkcjonującymi jako techniki na wszystkich poziomach społeczeń-
stwa”. Dokładniej ujmując, władza odrywa się od struktury, przenikając tym samym 
na wskroś wszelkie międzyludzkie relacje. W swej istocie zaczyna się od najdrob-
niejszych, najbardziej podstawowych działań ludzkich na poziomie mikro. To, co 
wydaje się najważniejszym metodologicznym przesłaniem francuskiego fi lozofa, to 
zidentyfi kowanie władzy „u korzeni”, u samych jej podstaw, czyli na poziomie naj-
drobniejszych, elementarnych praktyk społecznych. Jak zauważa Foucault (2006: 
514) chodzi o to, by „uchwycić władzę u jej granic, w jej najdalszych rozgałęzie-
niach, tam, gdzie staje się włoskowata, tzn. by ująć władzę w jej formach i instytu-
cjach najbardziej regionalnych, najbardziej lokalnych”. A zatem, władza wiąże się 
z jednostkowymi (lub zbiorowymi) działaniami aktorów (zob. Patton 1998: 67) i jest 
ona immanentnym elementem rzeczywistości społecznej. Innymi słowy, zdaniem 
Foucault nie istnieje społeczna rzeczywistość bez relacji władzy i uwikłanych weń 
jednostek (zob. Rabinov 1984). 

2 Szczegółowo na temat ewolucji koncepcji władzy w myśli naukowej Foucault piszą np. Lemert 
i Gillan (1999), Howarth ((2008), a także Czyżewski (2009). 

3 O perspektywie strukturalistycznej oraz poststrukturalnej Foucault (2000) mówi np. w swoich 
rozważaniach pt. Filozofi a, historia, polityka, w rozdziale „Strukturalizm i poststukturalizm”, odwo-
łując się w szczególności do źródeł obydwu tych podejść teoretycznych.
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Idąc dalej należy zauważyć, iż u Foucault władza – a także wiedza – są poję-
ciami relacjonalnymi w odniesieniu do pojęcia dyskursu, albo – inaczej mówiąc 
– są one „złączone w dyskursie” (Lemert i Gillan 1999: 72). Podstawowe z punktu 
widzenia podjętych tu rozważań jest więc ukazanie powiązań pomiędzy nimi. Jak 
zauważają James A. Holstein i Jaber F. Gubrium (2009: 686–689), władza i wiedza 
mogą zostać zdefi niowane wyłącznie w odniesieniu do dyskursu, dyskurs zaś rozu-
miany jest przez francuskiego poststrukturalistę jako język w użyciu (zob. Lemert 
i Gillan 1999: 162). Dyskurs jest zatem praktykowanym językiem i w ten właśnie 
sposób jest on często defi niowany przez badaczy KAD (zob. np. Blackledge 2005: 
4). Przyjęcie defi nicji, zgodnie z którą dyskurs rozumiany jest jako język w użyciu, 
implikuje założenie, iż jest on formą działania społecznego (zob. Chilton 2008: 63). 
Należy też dodać, iż zdaniem Foucault, „dyskurs nie jest zwykłym odbiciem świata, 
jest »gwałtem, który zadajemy rzeczom«”4. Stąd też jest on tak ściśle sprzęgnięty 
z problematyką władzy i dominacji, polegającej na narzucaniu określonego sposobu 
myślenia i mówienia o rzeczywistości. Zdaniem Kariny Stasiuk, dyskurs jest siłą de-
cydującą poza świadomością podmiotów o tym, co może być powiedziane, a co musi 
być skazane na milczenie (zob. Stasiuk 2003: 148). Wynika z tego, iż wykluczenie 
z dyskursu jest jedną z form realizacji władzy (zob. Hacking 1986: 30). 

Jak argumentuje Foucault, „sprawowanie władzy w jej najdrobniejszych mecha-
nizmach nie może się obyć bez tworzenia, gromadzenia, wprowadzania w obieg wie-
dzy, a raczej aparatów wiedzy (Foucault 1998: 43). Innymi słowy, Foucault ukazuje 
dyskurs jako narzędzie wywierania wpływu na ludzi, jako instrument, za pomocą 
którego możliwy jest przymus. Jest to w tym przypadku przymus wywierany na 
struktury oceniania i postrzegania świata. Aby badać dyskurs konieczne jest zatem 
zidentyfi kowanie i zbadanie „gęstości” i złożoności praktyk dyskursywnych. Jak 
bowiem podkreślają Jorgensen i Phillips (2002: 12–13) zarówno dyskurs, jak i wła-
dza są rozproszone pomiędzy aktorami społecznymi, a raczej – funkcjonują poprzez 
społeczne praktyki, które bada socjolog. Podsumowując, dyskurs jest swoistym „złą-
czem, punktem, w którym spotykają się władza i wiedza” (Lemert i Gillan 1999: 
94). Nie ma zatem wiedzy bez aparatu władzy, za pomocą którego owa wiedza jest 
produkowana, tak samo jak nie istnieją formy władzy, które nie byłyby powiązane 
ściśle z wytwarzaniem wiedzy (zob. Kelly 2009: 44). 

Władza, wiedza i dyskurs w tradycji myślenia Pierre’a Bourdieu

Wzajemne sprzężenia pomiędzy władzą, wiedzą i dyskursem stanowią też istot-
ny element rozważań teoretycznych drugiego z wybranych tu autorów francuskich, 
Bourdieu, którego myśl znacząco wpłynęła na kształt współczesnych studiów nad 
dyskursem. Szczególnie istotna wydaje się w tym kontekście jego teoria przemocy 
symbolicznej, w tym rola elit symbolicznych w reprodukcji dominacji. Może warto 
wyjść od dość znanego i oczywistego stwierdzenia, iż Bourdieu pojmuje przemoc 

4 Więcej na ten temat pisze Jerzy Topolski w słowie wstępnym do Archeologii wiedzy (Foucault 
1977: 19 i nast.).
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symboliczną jako narzędzie konstruowania rzeczywistości społecznej. Jest to moż-
liwe, gdyż – jego zdaniem, zbieżnym zresztą z myślą teoretyczną Foucault – dys-
kurs nie jest neutralnym reprezentantem świata, zaś dostęp do niego bynajmniej nie 
jest równy (Bourdieu i Wacquant 2001: 137). Innymi słowy, w dyskursie ukryte są 
struktury dominacji. Dominacja ta związana jest z dostępem elit symbolicznych do 
prawomocnych kanałów dystrybucji informacji i wiedzy o otaczającym nas świecie. 
Ów dostęp, pojmowany jako forma kapitału społecznego, umożliwia subtelną, nie-
widoczną, aczkolwiek nieustanną kontrolę nad tym, co możliwe jest do pomyślenia 
i powiedzenia, co zaś nie. W tym miejscu warto przywołać swoisty „wzór”, który 
w doskonały sposób ukazuje miejsce władzy i wiedzy w teoretycznych konstrukcjach 
francuskiego autora: [(habitus) (kapitał)] + pole = praktyka (zob. Bourdieu 2005: 
132). Władza–wiedza przenika na wskroś praktyki społeczne – jest ona generowa-
na w określonym polu instytucjonalnym, i możliwa do realizacji dzięki działającym 
w owym polu podmiotom, wyposażonym w kapitał (pod postacią informacji, kompe-
tencji, doświadczeń, kontaktów itp.) oraz posiadającym ukształtowany w określonym 
kontekście społeczno-kulturowym habitus pod postacią „dyspozycji myślowych”.

Jak zauważa Bourdieu, relacje zachodzące w procesach komunikacji są zawsze 
i nierozerwalnie relacjami władzy, które – w swojej formie i zawartości – zależą od 
materialnej lub symbolicznej władzy, zakumulowanej w rękach aktorów zaangażo-
wanych w owe relacje. Są one pojmowane jako strukturowane i strukturujące in-
strumenty komunikacji i wiedzy, używane przez „systemy symboliczne” w związku 
z ich polityczną funkcją, a także instrumenty, które pozwalają na dominację jednej 
klasy nad drugą (Bourdieu 1991: 167). A zatem, władza o charakterze symbolicz-
nym skoncentrowana jest w rękach tych nielicznych członków społeczeństwa, któ-
rzy określani są mianem elity symbolicznej, bądź też klasy uprzywilejowanej (zob. 
Bourdieu i Wacquant 2001). Klasa ta kumuluje w swym ręku zasoby pod posta-
cią określonych form kapitału społecznego, politycznego czy kulturowego, a także 
potrafi  czerpać z nich korzyści, dokonując nieustannie ich konwersji. Jak zauwa-
ża Bourdieu, różne klasy zaangażowane są w symboliczną walkę, w której chodzi 
o narzucenie defi nicji rzeczywistości, która najbardziej odpowiada interesom danej 
klasy. Dzięki niej możliwe jest potwierdzanie i przekształcanie wizji rzeczywistości, 
a także wpływanie na działania w świecie społecznym. Stąd też jest to władza niemal 
magiczna (magical power), gdyż umożliwia realizację takich celów, które w innym 
wypadku musiałyby zostać osiągnięte siłą (Bourdieu 1991 :170). 

Jak już wspomniałam powyżej, władza możliwa jest do realizacji w określonym 
polu, za pomocą określonych zasobów czy też kapitału, który sytuuje elitę symbo-
liczną w pozycji dominującej. Zdaniem Bourdieu, liczba pól jest praktycznie nie-
ograniczona, a w każdym z nich odbywa się walka lub gra o prawomocny dostęp do 
dyskursu, za pomocą którego wskazuje się na to, co możliwe jest – bądź też nie jest 
możliwe – do pomyślenia i wypowiedzenia. Szczególnie interesujący badawczo jest 
ten obszar rzeczywistości społecznej, w którym stykają się ze sobą: pole medialne/
dziennikarskie i pole polityki. Jak zauważa Bourdieu w swoich rozważaniach nad 
naturą panowania dziennikarstwa poprzez telewizję, „jedną ze stawek w walkach 
politycznych, zarówno na poziomie codziennych interakcji [échanges], jak i na po-
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ziomie globalnym, jest zdolność narzucania własnego sposobu widzenia świata – 
okularów, przez które ludzie go postrzegają” (Bourdieu 2009: 48). Owo narzucanie 
wizji świata realizowane jest między innymi poprzez media, które mogą być sprzę-
gnięte z polem politycznym. Chodzi tu w szczególności o dopuszczanie pewnych 
tematów do dyskusji publicznej i wykluczanie innych, ustalanie hierarchii tematów 
mniej i bardziej istotnych, zapraszanie takich czy innych komentatorów i ekspertów, 
itp. W ten sposób media pełnią rolę tzw. „gate-keepera” (zob. Schulz 2006), otwiera-
jąc swoje „podwoje” jedynie określonym osobom, inne zaś wykluczając z dyskursu. 
Bourdieu, rozważając istotę pola dziennikarskiego wskazuje, iż ma ono decydujący 
wpływ na inne pola: „Myślę więc, że wszystkie pola produkcji kulturowej są dziś 
podporządkowane przymusowi strukturalnemu pola dziennikarskiego jako całości 
[...]. Przymus ten systematycznie i równomiernie ciąży na wszystkich pozostałych 
polach. Pole dziennikarskie, jako pole, wywiera wpływ na inne pola. Inaczej mó-
wiąc, pole dziennikarskie, coraz bardziej zdominowane jest przez logikę komercyj-
ną, narzuca coraz silniej innym uniwersom ograniczenia, którym samo podlega” 
(Bourdieu 2009: 89).

Podsumowując, dyskurs i władza sprzęgają się u Bourdieu z wiedzą, która wiąże 
się zarówno z habitusowymi dyspozycjami jednostek, jak i formami zakumulowa-
nego kapitału. Wiedza ta jest rozdzielana i reprodukowana zarówno w codziennych 
praktykach społecznych, jak i w procesach komunikacji medialnej zachodzącej na 
styku pola dziennikarskiego i pola polityki. Dzięki temu możliwe jest odtwarzanie 
kultury klasy dominującej (a zatem pewnej formy wiedzy o świecie, którą określa 
się mianem prawomocnej).

Foucault i Bourdieu – co ich łączy, a co dzieli?

Trzeba mieć świadomość, iż zaproponowane przez obydwu francuskich auto-
rów sposoby rozumienia natury władzy, dyskursu i wiedzy różnią się. Oczywiście 
to, co spaja obydwa podejścia, to normatywistyczne spojrzenie na naturę zjawisk 
społecznych (w tym dyskursywnych), a także przekonanie, iż język nie jest neutral-
nym reprezentantem świata, lecz narzędziem przemocy o charakterze symbolicz-
nym. Obydwaj autorzy zgadzają się również co do tego, że zadaniem socjologa jest 
demaskowanie (jak powiedziałby Foucault) ukrytych stosunków władzy zawartych 
w procesach komunikacji. Co więcej, obydwaj francuscy uczeni w pewnym stopniu 
zakotwiczeni są w strukturalizmie, z tym, że u Foucault mamy do czynienia z przej-
ściem do myśli poststrukturalnej, a u Bourdieu wyraźny dualizm struktura–praktyki, 
a zatem reprodukowanie i odtwarzanie praktyk dyskursywnych w obrębie pola. I co 
najważniejsze, obydwaj autorzy – jak argumentuje Wacquant (1993: 12) – podzielają 
ogólny pogląd, iż „władza nie jest czymś, co posiadają jednostki lub grupy, lecz jest 
efektem określonych relacji społecznych wpisanych w naturę podmiotów realizują-
cych władzę, lub podlegających władzy”. Bourdieu zgadza się również z Foucault 
co do tego, iż „władza przybiera wielość form” (tamże, s. 12). 

Jednak sposób pojmowania specyfi ki władzy różni się znacząco u obydwu au-
torów, choć spotykają się oni razem w eklektycznych konstrukcjach KAD. U Fo-
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ucault – w drugim etapie jego naukowej działalności – mamy władzę rozproszoną, 
krążącą, nieprzypisaną do konkretnego podmiotu. W takim rozumieniu, aktorzy 
równocześnie podlegają władzy, jak i tę władzę dzierżą. Dopiero w późnych pra-
cach Foucault pojawia się władza duszpasterska (relacja pasterz–stado), co zbliża 
w jakimś stopniu Foucault do teorii przemocy symbolicznej Bourdieu. U Bour-
dieu władza zlokalizowana jest w danym polu. A zatem jest ona silnie sprzęgnięta 
z wymiarem strukturalnym (w postaci pól instytucjonalnych) – to tu odbywają się 
gry czy też walki o to, co możliwe jest do powiedzenia i pomyślenia w przestrze-
ni dyskursywnej. Bourdieu odrzuca tym samym „spontaniczną” i zdecentralizo-
waną koncepcję władzy na rzecz władzy usytuowanej w ramach struktury. Jak 
argumentuje Wacquant (1993: 12) „władza skumulowana jest w zdefi niowanych, 
instytucjonalnych sektorach i określonych obszarach przestrzeni społecznej”. Tu 
właśnie zakumulowana jest „energia społeczna”, dzięki której możliwa jest gra 
o władzę. 

Mając na uwadze zarówno elementy wspólne, jak i odmienne obydwu koncepcji 
teoretycznych autorów francuskich, warto teraz zastanowić się nad sposobem poj-
mowania natury władzy, wiedzy i dyskursu we współczesnych studiach KAD. Bez 
zarysowania tła teoretycznego, z którego czerpią przedstawiciele KAD, nie byłoby 
możliwe bowiem odniesienie się do siatki pojęciowej, wypływającej z teoretycznych 
konstrukcji. 

Władza, wiedza i dyskurs w KAD

Jak już wspominałam, wpływ myśli Foucault, jak i Bourdieu na sposób rozu-
mienia natury władzy, wiedzy i dyskursu w KAD jest bezsprzeczny (zob. np. Weiss 
i Wodak red. 2003; Wodak i Krzyżanowski red. 2008). Fairclough, mówiąc o dyskur-
sie jako użyciu języka, wskazuje, iż powinniśmy wskazać na jego trzy istotne kom-
ponenty: „1) tożsamości społeczne, 2) relacje społeczne, 3) systemy wiedzy i prze-
konań” (Fairclough 1995: 55). Dyskurs traktowany jest zatem jako forma „praktyki 
społecznej” (Fairclough i Wodak 2006: 1047). Jest to wyraźne nawiązanie zarówno 
do tradycji myślenia Foucault, który defi niował dyskurs jako język w użyciu, jak i do 
tradycji Bourdieu, który wiele miejsca w swym naukowym piśmiennictwie poświę-
cił opisom praktyk społecznych, w tym praktyk dyskursywnych. Co więcej, ujmując 
naturę praktyk społecznych mamy na względzie ich podwójną naturę – są one za-
równo wytwarzane, jak i reprodukowane w procesach komunikacji, co jest jednym 
z elementarnych założeń strukturalizmu konstruktywistycznego. Stąd też, zdaniem 
Fairclougha i Wodak, „ujmowanie dyskursu jako praktyki społecznej zakłada dia-
lektyczny związek między określonymi wydarzeniami dyskursywnymi a sytuacją(-
ami), instytucją(-ami) i społeczną strukturą(-ami), które stanowią jego ramy. [...] 
Ponieważ dyskurs ma tak wielki społeczny wpływ, wiążą się z nim doniosłe kwestie 
władzy” (Fairclough i Wodak 2006: 1047). 

Weiss i Wodak (red. 2003: 12) dobitnie podkreślają, iż krytyczne studia nad 
dyskursem koncentrują się w szczególności na relacjach pomiędzy zjawiskami ję-
zykowymi a władzą. Podstawowym celem KAD jest bowiem ujawnianie, czy też 
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wydobywanie ukrytych i „nieprzejrzystych” aspektów dyskursu, w tym praktyk dys-
kursywnych, które wiążą się z relacjami władzy i narzucaniem struktur dominacji. 
O istotnych wyzwaniach, jakie stoją przed analizą dyskursu w ujęciu krytycznym 
pisze między innymi van Dijk w tekście pt. Critical discourse analysis (1993a). Jak 
przekonuje, w przypadku tej odmiany studiów nad zjawiskami komunikacyjnymi 
chodzi nie tylko o opisanie i wyjaśnienie wybranego wycinka rzeczywistości spo-
łecznej, ale również o zmianę owej rzeczywistości. Zmiana ta możliwa jest najczę-
ściej dzięki ukazywaniu praktyk dominacji w dyskursie oraz formułowaniu postula-
tów i rekomendacji, które pozwolą w przyszłości uniknąć tego typu praktyk (bądź je 
zminimalizować). A zatem, jak zauważa van Dijk, badacze dyskursu mogą – a nawet 
powinni – aktywnie angażować się w badane problemy, szczególnie tam, gdzie mają 
do czynienia ze zjawiskami nadużyć władzy, dominacji i nierówności, wyrażany-
mi i reprodukowanymi przez dyskurs. Tak więc analiza, opis i formułowanie teorii 
odgrywają tu rolę na tyle ważną, na ile pozwalają lepiej zrozumieć i skuteczniej 
krytykować nierówności społeczne (zob. van Dijk 2001: 32). 

Z powyższego wynika, iż badacz nie tylko opisuje i wyjaśnia interesujące go 
zjawiska, lecz także przyjmuje postawę swoistego „obrońcy” tych, którzy podle-
gają działaniom ukrytej i często nieuświadomionej przemocy. Badacz, ujawniając 
przemoc wbudowaną w dyskurs, przyjmuje określone stanowisko. Tak więc, analiza 
dyskursu w odmianie krytycznej z defi nicji nie może być neutralna, bowiem jej fun-
damentalną zasadą jest „zajęcie stanowiska” (van Dijk 1993a: 270). Tak rozumiana 
„misja” KAD ma swoje mocne ugruntowanie w ramach teoretycznych zapropono-
wanych między innymi przez dwóch francuskich autorów.

W pracach reprezentantów KAD akcentuje się również ścisłe powiązanie władzy 
i dyskursu z wiedzą. Jak zauważa van Dijk, „celem analizy dyskursu jest ukazanie 
bezpośrednich relacji pomiędzy dyskursem a wiedzą” (van Dijk 2003: 85). Zda-
niem wspomnianego badacza dyskursu: „1) wiedza ma charakter nie tylko mentalny, 
ale też społeczny; 2) wiedza jest nabywana, podzielana i używana przez jednostki, 
grupy społeczne, instytucje i organizacje w procesach interakcji; 3) wiedza może 
być zasobem dającym władzę (power resource), albo – inaczej mówiąc – kapitałem 
symbolicznym określonej grupy [Bourdieu 1988]; 4) wiedza może przybierać formę 
dominacji, a także może (a nawet musi) być uznawana i legitymizowana, albo też 
może taką się stawać poprzez alternatywne formy przekonań [Foucault 1971]; 5) 
wiedza jest wyrażana, przekazywana, akceptowana i podzielana poprzez dyskurs 
(może ona być rozpowszechniana i nabywana poprzez media oraz inne instytucje)” 
(van Dijk 2003: 86–87). 

Jak dodaje Wodak, na wiedzę składają się wszelkie znaczenia, jakimi posługują 
się ludzie, by interpretować rzeczywistość. Co więcej, wiedza pochodzi ze specy-
fi cznego otoczenia dyskursywnego, w którym usytuowane są jednostki. Jak zauważa 
autorka, w ten sposób wiedza ma charakter warunkowy, gdyż jej forma zależy na 
przykład od historycznego, geografi cznego czy też klasowego usytuowania jedno-
stek (Wodak 2009: 45). Należy też dodać, iż wiedza – jak podkreśla van Dijk – jest 
nieodłącznym elementem kontekstu. Jest ona „składnikiem epistemicznym, który 
jest niezbędny dla opisania i wyjaśnienia sposobu, w jaki mówcy i piszący potrafi ą 
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kontrolować złożony proces dostosowywania swoich wypowiedzi ustnych i pisem-
nych do (zakładanej) wiedzy odbiorców” (van Dijk 2009: 224).

A zatem, wiedza jest reprodukowana i podzielana w obrębie określonego kontek-
stu społecznego. Ma ona wymiar zarówno strukturalny, jak i przynależy do porządku 
konstruktywistycznego. Podobnie rzecz wygląda w przypadku dwóch pozostałych 
i relacjonalnych pojęć: władzy i dyskursu. 

Demaskacja przemocy dyskursywnej w KAD 

Należy podkreślić, iż każde z podejść badawczych w obrębie KAD odznacza 
się swoją specyfi ką i ukierunkowaniem na pewne szczegółowe kwestie, wynikające 
z wzajemnych sprzężeń między władzą, dyskursem i wiedzą. Te trzy kategorie, to 
niejako „fi lary” dla konstruowania szczegółowej siatki pojęciowej, wypracowanej 
przez każdą ze szkół. W ich obrębie narosły specyfi czne ramy konceptualne, które 
pozwalają badać i rozumieć zjawiska dyskursywne (np. pojęcie modeli mentalnych 
czy też społecznych reprezentacji u van Dijka, kategoria strategii dyskursywnych 
u Wodak, pojęcie semiozy u Fairclougha). 

Jak już wcześniej wspomniałam, podstawą wszystkich trzech podejść jest twór-
czy eklektyzm na poziomie konstruowania ram teoretycznych, jak również pod-
kreślanie szczególnej roli strukturalizmu konstruktywistycznego Bourdieu i post-
strukturalizmu Foucault w zakresie rozumienia natury rzeczywistości społecznej. 
Oczywiście, u każdego z autorów mamy specyfi czny sposób konstruowania teo-
retycznego zaplecza dla podejmowanych badań empirycznych. Zdaniem Paula 
Chiltona (2008: 63) wpływy Foucault wyraźniejsze są u Fairclougha (szczególnie 
w jego publikacjach książkowych Language and Power oraz Discourse and Social 
Change) w identyfi kowaniu przemocy w dyskursie medialnym. Z kolei u van Dij-
ka mocniejsze wydają się naleciałości teorii przemocy symbolicznej Bourdieu, co 
szczególnie widoczne jest w jego empirycznych rozważaniach nad rolą dyskursu 
elit symbolicznych w zakresie reprodukcji rasizmu. Natomiast u Wodak istnieje być 
może największa równowaga pomiędzy założeniami obydwu francuskich autorów, 
a sama badaczka wyraźnie upatruje korzeni KAD w spuściźnie naukowej Bourdieu 
i Foucault, analizując na przykład dyskursy instytucjonalne Unii Europejskiej. A za-
tem, to co jest wyraźnie wspólne dla Wodak, Fairclougha i van Dijka, to zwróce-
nie uwagi na przemoc reprodukowaną poprzez praktyki dyskursywne, szczególnie 
za pomocą komunikacji medialnej. I właśnie na tę ostatnią kwestię warto zwrócić 
w tym miejscu uwagę, koncentrując się na wybranych przykładach, stanowiących 
egzemplifi kację stosowania ram konceptualnych w analizowaniu współczesnych 
problemów społecznych, gdzie wzajemne sprzężenia między władzą, wiedzą i dys-
kursem są szczególnie widoczne. 

U van Dijka reprezentującego podejście społeczno-kognitywne uwaga zorien-
towana jest w szczególności na problematykę reprodukcji określonych ideologii, 
w tym treści rasistowskich, poprzez dyskurs polityczny i publiczny (zob. van Dijk 
1992: 37). Znacząca rola w tak rozumianym procesie przypada elitom symbolicz-
nym, które posiadają uprzywilejowane miejsce w strukturze społecznej (czy też 
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w polu polityczno-medialnym), zapewniającym tym samym prawomocny dostęp 
do dyskursu (oraz jego kontrolę). To elity, zdaniem van Dijka, mają więcej szans, 
by „uzyskać dostęp do umysłów innych i – co się z tym wiąże – realizować władzę 
perswazyjną” (van Dijk 1993c: 108). Jak zauważa badacz, w ten sposób możliwa 
jest reprodukcja systemu nierówności, gdyż to właśnie elity „inicjują, monitorują 
i kontrolują większość najbardziej wpływowych form zinstytucjonalizowanej i pu-
blicznej mowy oraz tekstu” (van Dijk 1995a: 4). Co więcej, jak zauważa cyto-
wany autor, wyraźnie nawiązując do koncepcji przemocy symbolicznej Bourdieu, 
narzucanie w ten sposób określonych treści ma charakter subtelny i niejako „nie-
zauważalny” dla odbiorców (zob. van Dijk 1993b: 100). Dzieje się tak dlatego, 
iż elity posiadają „określoną wiedzę na temat konkretnych zdarzeń czy sytuacji” 
(van Dijk 1993b: 101). Wiedza ta u van Dijka sprzęga się z „modelami mentalny-
mi”, reprodukowanymi poprzez dyskurs medialny, edukacyjny czy też polityczny 
(zob. van Dijk 1995a). Podobnie zatem jak Bourdieu, poświęca on wiele uwagi 
mechanizmom wdrażania określonego systemu wiedzy poprzez dyskursy instytu-
cjonalne funkcjonujące w obrębie określonych pól produkcji kulturowej. Istotna 
rola w tak rozumianym procesie przypada mediom. Stąd też wiele miejsca w swych 
analizach van Dijk poświęca analizie szeroko rozumianego dyskursu medialnego, 
w tym w szczególności dyskursu prasowego. Siła mediów to bowiem „siła społecz-
na” (zob. van Dijk 1995b: 31), za pomocą której możliwa jest kontrola umysłów. 
A zatem – jak pokazuje van Dijk – zadaniem KAD jest ujawnianie wszelkich form 
dominacji i przemocy (w tym tych związanych z upowszechnianiem treści rasistow-
skich), które realizowane są przez elity symboliczne, głównie za pomocą mediów 
masowych.

Innymi słowy, van Dijk – mówiąc o podstawowych wyzwaniach, jakie stoją 
przed KAD – wskazuje, iż chodzi w nich przede wszystkim o badanie dyskursywnej 
reprodukcji dominacji (nadużyć władzy) oraz ich konsekwencji w postaci nierów-
ności społecznych. Jak wskazuje, „tego typu relacje władzy oparte są na uprzywile-
jowanym dostępie grupy dominującej do rzadkich zasobów społecznych (bądź ich 
kontroli). Zasoby te są nie tylko materialne, ale też symboliczne, zaś wśród tych 
ostatnich znajdują się zarówno wiedza, jak i dostęp do dyskursu publicznego” (van 
Dijk 2003: 87).

W przypadku szkoły dyskursywno-historycznej, reprezentowanej przez Wodak 
oraz badaczy wokół niej skupionych, co prawda wyraźny jest – jak podkreśla autor-
ka – wpływ szkoły frankfurckiej, a „zwłaszcza krytyki formalnego językoznawstwa 
w teorii Jürgena Habermasa” (Fairclouhg i Wodak 2006: 1054), niemniej jednak 
bardzo mocno akcentowany jest również wpływ teoretyczny Bourdieu, w zakresie 
demaskowania przemocy symbolicznej realizowanej w szczególności poprzez dys-
kursy instytucjonalne (w tym dyskurs medialny). Jak zauważa autorka (zob. Wodak 
2009: 11), połączenie strukturalizmu z podejściem konstruktywistycznym pozwala 
pogodzić perspektywę obiektywistyczną z subiektywistyczną, co zawiera się w rela-
cjonalnej diadzie: habitus – pole. Są to pojęcia, poprzez które możliwe jest uchwy-
cenie praktyk społecznych, a w tym – praktyk dyskursywnych, które są zarówno 
„strukturowane jak i strukturujące” (zob. Weiss i Wodak red. 2003: 10). Tylko taka 
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perspektywa pozwala zrozumieć dyskurs jako strukturę i proces, ukazać jego konsty-
tutywne elementy i dynamiczny charakter. Tym bardziej iż „praktyki dyskursywne 
mogą mieć istotny wpływ ideologiczny – czyli mogą służyć produkcji i reprodukcji 
nierównych relacji władzy pomiędzy [...] klasami społecznymi” (Weiss i Wodak red. 
2003: 13). 

Mocny akcent w teoretyczno-metodologicznych rozważaniach Wodak kładziony 
jest jednak również na kategorie pojęciowe zaproponowane przez Foucault, choć 
autorka świadoma jest płynności i zmienności w sposobie defi niowania pojęcia „dys-
kurs” w poszczególnych pracach francuskiego fi lozofa (zob. Wodak i Krzyżanowski 
red. 2008: 6–7). Szczególnie istotna dla historycznie zorientowanej analizy dyskursu 
wydaje się kategoria „formacji dyskursywnych” (zob. Weiss i Wodak red. 2003: 7). 

Podejmowane przez Wodak, i skupionych wokół niej badaczy, próby demaskacji 
przemocy dyskursywnej i „wydobycia na jaw nieprzejrzystych aspektów dyskursu” 
(Fairclough i Wodak 2006: 1045) są niezwykle rozległe, począwszy od analiz komu-
nikacji instytucjonalnej, w tym barier mówienia w sądach, szkołach czy szpitalach, 
poprzez problematykę seksizmu oraz rasizmu, a skończywszy na zagadnieniach an-
tysemityzmu (zob. tamże, s. 1054). Jednym z ciekawych i bardzo aktualnych przy-
kładów zastosowania analizy dyskursu w ujęciu historycznym (w którym kładzie 
się uwagę w szczególności na rekontekstualizacje oraz stosowane strategie dyskur-
sywne), jest także drobiazgowe prześledzenie dyskursu instytucjonalnego Unii Eu-
ropejskiej (zob. Wodak 2009). W analizie tej pojawiają się interesujące zestawienia 
założeń co do natury władzy–wiedzy („wiedza organizacyjna”, „technologie wła-
dzy” oraz „rządomyślność” w sensie Foucault; wiedza jako zasób, ściśle sprzęgnięta 
z habitusem i polem politycznym oraz „przemoc symboliczna” w sensie Bourdieu) 
(zob. Wodak 2009). 

Również trzecie z rozważanych tu podejść, reprezentowane przez Fairclougha, 
wyraźnie zestawia elementy teoretyczne dwóch francuskich autorów, choć w litera-
turze przedmiotu (zob. Chilton 2008: 63) wskazuje się, że najmocniejsze są tu wpły-
wy Foucault. Można się z tym zgodzić, mając na względzie szerokie odniesienia 
Fairclougha do teoretycznej spuścizny Foucault, omówionej między innymi w dru-
gim rozdziale Discourse and Social Change. Wskazuje on wyraźnie, że ten francuski 
„teoretyk społeczny w najwyższym stopniu przyczynił się do rozwoju analizy dys-
kursu, rozumianej jako analiza społeczna” (zob. Fairclough 1992: 5). To od Foucault 
zapożycza przecież między innymi takie pojęcia, jak „dyskurs jako praktyka spo-
łeczna”, „technologie dyskursywne” czy „porządek dyskursu”. Nie można jednak 
zapominać również o wyraźnych i częstych odniesieniach do strukturalizmu kon-
struktywistycznego Bourdieu. Badacz dyskursu przyznaje, że to właśnie koncepcje 
teoretyczne obydwu francuskich autorów (oraz Habermasa), ogniskujące się wokół 
problematyki języka, są szczególnie doniosłe z punktu widzenia analizy dyskursu. 
Strukturalistyczno-konstruktywistyczne założenia co do istoty rzeczywistości spo-
łecznej, oraz co do sposobów jej badania, wydają się zatem dla niego podstawowe. 
Fairclough, koncentrując się w swych badaniach na „związkach między zmianą spo-
łeczno-kulturową a zmianą dyskursywną (Fairclough i Wodak 2006: 1053) pojmu-
je bowiem rzeczywistość społeczną dualnie – jako wzajemne sprzężenia pomiędzy 
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podmiotowymi działaniami aktorów społecznych a strukturą, która równocześnie 
determinuje owe działania, jak i jest ich wytworem5. 

W tak zakreślonej ramie teoretycznej, Fairclough – podobnie jak Wodak i van 
Dijk – rozważa mechanizmy dominacji, narzucania określonych ideologii i przemo-
cy wbudowanej w język. Doskonałym przykładem mogą tu być rozważania podjęte 
w Discourse and Power. Jak zauważa autor, „realizacja władzy w społeczeństwie 
nowoczesnym związana jest z ideologicznym zastosowaniem języka (ideological 
workings of language)” (zob. Fairclough 1989: 2). Odbywa się to między innymi 
poprzez system szkolny, dzięki czemu możliwa jest władza symboliczna, która od-
znacza się – tak jak u Bourdieu – subtelnością czy niewidzialnością. Społeczna re-
produkcja możliwa jest zatem dzięki szczególnej pozycji elit oraz jej dostępowi do 
mediów. Jest to więc „ukryta władza dyskursu medialnego” (zob. Fairclough 1989: 
54), do którego w pierwszej kolejności dostęp mają ci „uprzywilejowani” i – tym 
samym – odpowiedzialni za kształt sfery publicznej. 

Ostatecznie więc – podając za Faircloughem – „dyskurs jest częścią społecznej 
praktyki uczestnicząc w reprodukcji struktury społecznej” (tamże, s. 74). Poprzez 
dyskurs możliwa jest realizacja władzy–wiedzy. To bowiem za pomocą dyskursu 
możliwa jest społeczna konstrukcja, kontrola i dystrybucja wiedzy. Szersze odnie-
sienia do problematyki mediów uczestniczących w reprodukcji określonego porząd-
ku społecznego poprzez sprzężenia na linii władza–dyskurs–wiedza zawarte są na 
przykład w pracy Fairclougha pt. Media discourse (1995), gdzie wyraźnie zostało 
podkreślone, iż porządek medialny dyskursu może być z powodzeniem rozważany 
jako domena kulturowego panowania (tamże, s. 67). 

Refl eksje końcowe

Rozważaną tu problematykę sprzężeń pomiędzy władzą i wiedzą we współcze-
snych studiach nad dyskursem można podsumować w kilku następujących punk-
tach. Po pierwsze, stosowane przez Fairclougha, Wodak i van Dijka pojęcia władzy, 
wiedzy i dyskursu wyraźnie osadzone są, i twórczo rekonceptualizowane na zasa-
dach tzw. defi nicji regulujących, w ramach teoretycznych zaproponowanych mię-
dzy innymi przez dwóch francuskich autorów. Eklektyzm na poziomie ontologicz-
no-epistemologicznym z reguły pociąga jednak za sobą problem polisemiczności 
stosowanych pojęć. Niemniej jednak wydaje się, że konsekwencja i przemyślana 
logika stosowanych kategorii pojęciowych, jak również wzajemne odwoływanie 
przedstawicieli KAD do swoich ustaleń defi nicyjnych, pozwalają dostrzec procesy 
krystalizowania się mocnych fundamentów na poziomie stosowania „siatki pojęcio-
wej”, w szczególności jeśli chodzi o trzy rozważane tu kategorie (władzy, wiedzy 

5 Szczegółowe kwestie, które interesują badawczo Fairclougha w kontekście zmiany społecz-
nej w ich dyskursywnym wymiarze, to między innymi, jak podkreśla autor „współczesne procesy 
społecznej transformacji, które mogą być różnorodnie identyfi kowane za pomocą takich pojęć, jak 
‚neoliberalizm’, ‚globalizacja’, [...] ‚społeczeństwo informacyjne’, ‚gospodarka oparta na wiedzy’ 
czy ‚uczące się społeczeństwo’” (zob. Fairclough 2005: 76).
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i dyskursu). Jest to zatem napełniająca optymizmem tendencja, szczególnie w ob-
liczu problemów teorii XXI wieku oraz dylematów i napięć, z jakimi boryka się 
współczesna socjologia, która odznacza się rozmyciem granic, interdyscyplinarno-
ścią (zob. Ziółkowski 2006) oraz bogactwem – i często płynnością – stosowanych 
modeli pojęciowych. A zatem, synteza pojęć-kluczy (władzy, wiedzy i dyskursu), 
jaką można dostrzec na gruncie KAD jest pójściem w stronę wyostrzania języka 
naukowego i sprzyjania intersubiektywnej komunikowalności. 

Po drugie, trzeba pamiętać, że podłoże teoretyczne, w obrębie którego poruszają 
się współcześni przedstawiciele KAD jest oczywiście bardzo rozbudowane, i nie 
sposób ukazać tu wszystkich tych odniesień, gdyż wykroczyłoby to znacznie poza 
zarysowany na początku cel niniejszego tekstu. Z analizy stosowanych ram koncep-
tualnych wyłania się jednak obraz rzeczywistości społecznej, zgodnie z którym prak-
tyki dyskursywne i struktura społeczna to dwa wzajemnie warunkujące się elementy 
społecznego świata. U każdego z przedstawicieli KAD wyraźnie pojawiają się zatem 
odwołania do procesów strukturacyjnych, czy – jak powiedziałby Bourdieu – proce-
sów reprodukowania porządku rzeczywistości społecznej.

Ostatecznie można zauważyć, iż proponowany, twórczy eklektyzm na poziomie 
formułowania założeń ontologicznych i epistemologicznych oraz – wypływającej 
z nich – złożonej, choć konsekwentnie budowanej siatki pojęciowej, sytuuje KAD 
raczej w obszarze swobodnie tworzonej teorii społecznej niż spójnej teorii socjo-
logicznej (zob. Seidman 2006), co wydaje się jej zaletą. Odznacza się ona bowiem 
nie tylko mocnym osadzeniem w kontekście, normatywizmem i zorientowaniem 
na bieżące kwestie społeczne (w tym problematykę dominacji i przymusu w płasz-
czyźnie dyskursywnej), ale też narracyjnością, opartą na zestawie wypracowanych 
pojęć. 
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Power and Knowledge in Critical Discourse Studies – Theoretical Refl ections

Summary

The article deals with the problem of power and knowledge in contemporary discourse 
studies. The presented refl ections are based on theoretical assumptions of the work by two 
French authors: Michel Foucault and Pierre Bourdieu. These assumptions constitute crucial 
reference point for contemporary critical discourse analysis (CDA). Different ways of 
interpreting the workings of power/knowledge in discourse by leading CDA scholars - Teun 
van Dijk, Ruth Wodak and Norman Fairclough – are analyzed. The aim of the text is not only 
to present the CDA theoretical background and conceptual scheme but also to demonstrate 
how discursive violence and hidden power relations can be identifi ed with the help of these 
theoretical frameworks. The power/knowledge relations in media discourse predominated by 
symbolic elites, who reproduce discursive order, are given particular attention in the article. 
Through the presented refl ections the author advocates the view that  the consolidation of 
theoretical and methodological assumptions and the negotiation of conceptual framwork are 
much needed in the fi eld of CDA since it facilitates intersubjective communication in sociology.

Key words: critical discourse analysis; power; knowledge; domination; symbolic elites; 
discursive order.




