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dr hab. Wojciech Kajtoch jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracow-
nikiem Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (w zakładzie: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych). Jego zainteresowania badawcze obejmują: język 
i analizę zawartości prasy, języki subkultur, teorię literatury, politykę językową, 
historię literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku, fantastykę literacką, poezję, kry-
tykę literacką, kulturę popularną. Najważniejsze książki: Bracia Strugaccy (zarys 
twórczości) (1993, 2016; przekład rosyjski 2003), Pisarze wobec „innych światów” 
swoich epok (Wolter, Borowski, Herling-Grudziński, Sołżenicyn, bracia Strugaccy 
na lekcjach języka polskiego w szkole średniej) (1994), Presymbolizm, symbolizm, 
neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy (1996), Świat prasy alternatywnej w zwier-
ciadle jej słownictwa (1999), Doba. Wiersze i proza (2003), Językowe obrazy świata 
i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej (2008), O prozie i poezji. Wybór 
szkiców i esejów z lat 1980–2010 (2011), Szkice o fantastyce (2015), Szkice poloni-
styczno-rusycystyczne (2015), Listy z Moskwy (powieść epistolarna) (2015), Szkice 
językoznawczo-prasoznawcze (2016), Солярис – Саракш, Краков – Москва. 
Статьи и очерки о фантастике и на другие темы (2020), Wykład wykładu. 
Rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk (2021), Nie mam gdzie wrócić. W kręgu 
twórczości Wojciecha Pestki (2022).

Pragnę stwierdzić, że monografi a Wojciecha Kajtocha stanowi bardzo wartościowe 
dzieło naukowe i wnosi znaczący wkład w rozwój językoznawstwa, zwłaszcza 
takich jego kierunków, jak semantyka, lingwistyka tekstu, statystyka lingwi-
styczna. Autor opracował i systematycznie przedstawił oryginalną koncepcję 
tekstowego obrazu świata, zaprezentował także możliwości aplikacyjne tego 
modelu na potrzebę semantycznej analizy tekstów różnych typów. […] Zdaję 
sobie sprawę, że było to zadanie niezwykle trudne z uwagi na fakt, że Autor musiał 
skonfi gurować dwie zupełnie odmienne tradycje naukowe: neopozytywistyczną 
i fenomenologiczną, ale pomysł jest bardzo dobry i pewne ustalenia Autora są jak 
najbardziej sensowne i produktywne. Nawet jeśli książka nie da odpowiedzi 
na wszystkie pytania w kwestiach reprezentacji semantycznej na makropoziomie 
działalności językowej (przecież podtytuł monografi i brzmi „Analizy i problemy”), 
i tak będzie stanowić wzór dla kolejnych badań w tym zakresie, a poniekąd też 
stymulować kolejne refl eksje i nowe rozwiązania.

Z recenzji profesora Aleksandra Kiklewicza
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PARĘ SŁÓW WSTĘPU

Przedstawiana książka wyrasta z dwóch naukowych tradycji: 
prasoznawczej – tu muszę podkreślić swoje przywiązanie 
do prac ś.p. Profesora Walerego Pisarka, który ponad ćwierć 

wieku temu przekonał mnie do metody analizy zawartości – oraz 
językoznawczej, a zwłaszcza teorii językowego obrazu świata rozwija-
nej przez Jerzego Bartmińskiego, Ryszarda Tokarskiego i całą szkołę 
lubelską. Podkreślam zależność książki od tych dwóch inspiracji, gdyż 
rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy główna kategoria 
poznawcza wykorzystywana w badaniach jest swoista dla jednej 
dziedziny nauki, a główna technika badawcza – dla innej.

Moja książka jest właśnie takim wypadkiem. Tekstowy obraz świa-
ta (TOS), pojęcie, które staram się wypełnić konkretniejszą treścią, 
ma charakter lingwistyczny, podczas gdy leksykalna ilościowa analiza 
zawartości (LIAZ) jest rodzajem content analysis (analizy zawartości), 
procedury swoistej dla nauk o mediach (zwłaszcza prasoznawstwa1), 
ale znajdującej zastosowanie w analizach korpusów wszelkiego ro-
dzaju tekstów. Trochę to niezgodne z nowym, oficjalnym podziałem 
dyscyplin nauki w Polsce, zgodnie z którym językoznawstwo należy 
do nauk humanistycznych, a nauki o mediach – do społecznych. 
Ja uprawiam prasoznawstwo rozumiane jako nauka humanistyczna 
i społeczna zarazem, co ma uzasadnienie w tym oczywistym fakcie, 
że człowiek jest istotą społeczną, więc poznając człowieka, poznajemy 
społeczności, które tworzy, i odwrotnie – jednym z kluczy do poznania 
jednostki są jej społeczne powiązania.

1 Dokładniej: o ile TOS jest kategorią językoznawczą powiązaną z JOS, to ustalanie 
TOS można przedstawić jako rodzaj ilościowej leksykalnej analizy zawartości 
(LIAZ). Schemat mapy jest wtedy kluczem kategoryzacyjnym a słowo – jed-
nostką zarazem analizy i pomiaru. To nieco tajemnicze dla niejęzykoznawców 
i nieprasoznawców stwierdzenie stanie się oczywiste po przeczytaniu pierwszych 
dwóch rozdziałów tej książki.
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Drugą charakterystyczną cechą publikacji jest to, że w żadnym 
wypadku nie jest ona podręcznikiem. Prezentuję w niej samodzielnie 
opracowane (choć oczywiście oparte na stosownych wzorach) pomysły 
badawcze wraz z ich przykładowymi zastosowaniami, natomiast nie 
skupiam się na szczegółowych opisach stanu badań. Dla ciekawych, 
pragnących bliżej prześledzić źródła mojego rozumowania lub też 
przeprowadzić samodzielne studia nad bliskimi mi obszarami, przy-
gotowałem przypisy i obszerną bibliografię, wymieniającą prace 
(przede wszystkim polskie lub na język polski przetłumaczone), 
które mogą w tym pomóc. Biorąc pod uwagę, że publikacje te mają 
również własne bibliografie i żyjemy w epoce internetu, gdzie jest 
zamieszczona lwia część prac, które polecam – nie widziałem potrze-
by drobiazgowego ich streszczania. Wolałem się skupić na możliwie 
precyzyjnym, aczkolwiek dokonywanym z użyciem prostego języka, 
wyłuszczeniu tego, co mam do powiedzenia, zwłacza że koncepcja, 
którą przezentuję, stopniowo powstawała od 1996 roku, jej opra-
cowanie kosztowało sporo trudu, a ta książka jest (aktualnie) jej 
ostatecznym, całościowym objaśnieniem. Pierwsza, wstępna próba 
miała miejsce w 2008 roku w monografii Językowe obrazy świata 
i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej (Kajtoch 2008a).

Na zakończenie tego krótkiego wstępu chciałem szczególnie 
podziękować recenzentowi tej książki – Profesorowi Aleksandrowi 
Kiklewiczowi, którego uwagi pomogły mi się ustrzec wielu niedo-
kładności i w sumie stały się moją trzecią inspiracją.

Kraków, 11.12.2021.
Wojciech Kajtoch



11

ROZDZIAŁ 1.  
WSTĘPNE UWAGI O TOS

1.1. CZY TOS ISTNIEJE? RECEPCJA POJĘCIA

Ponad dziesięć lat temu w książce Językowe obrazy świata i czło-
wieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej (Kajtoch 2008a), 
opierając się na definicji językowego obrazu świata (dalej także 

JOS) sformułowanej przez Ryszarda Tokarskiego2, zaproponowałem3 

2 JOS to „zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach grama-
tycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych 
strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia 
poszczególnych składników świata oraz ogólniejsze rozumienie organizacji świa-
ta, panujących w nim hierarchii, i akceptowanych przez społeczność jezykową 
wartości” (Tokarski 2001, s. 266; Kajtoch 2008a, t. 1, s. 10). Definicja ta – ogólnie 
rzecz biorąc – kontunuuje tradycję neohumboltowską i ustalenia amerykańskiej 
lingwistyki kulturowej i jest powszechnie w Polsce uznana. Jak pisze Aleksander 
Kiklewicz: „Podejście do języka w duchu niemieckiego neohumboldtyzmu oraz 
amerykańskiej semantyki interpretacyjnej szczególnie propagowano w Polsce 
przez ostatnie trzydzieści lat, co zaowocowało wydaniem wielu fundamentalnych 
monografii dotyczących opisu tzw. «językowego obrazu świata» […] W nie-
których kręgach naukowych przyjęło się nawet określenie: «szkoła lubelska», 
choć nie można — naszym zdaniem — tego uznać za uzasadnione ze względu 
na to, że tak naprawdę badacze grupy Bartmińskiego nie zaproponowali ani 
nowej teorii języka, ani nowej heurystyki opisu lingwistycznego — ich meto-
dologia przeważnie jest oparta na szeroko znanych ideach W. von Humboldta, 
B. Whorfa, L. Weisgerbera, częściowo także — amerykańskiej lingwistyki 
kognitywnej” (Kiklewicz, Wilczewski 2011, s. 165).

3 A. Kiklewicz na przykład pisze: „Польская версия этносемантики каса-
ется главным образом языковой картины мира. Следует отметить, что 
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pewne rozumienie pojęcia „tekstowy obraz świata”4, a przede wszyst-
kim poparłem swoje postulaty konkretnymi badaniami, co ozna-
czało wprowadzenie TOS do praktyki badawczej i odpowiednie 
wyeksponowanie tej kategorii, wcześniej słabo obecnej w polskich 
badaniach nad tekstem.

Samego terminu (w świecie znanego – porównaj angielskie textual 
worldview, rosyjskie текстовая картина мира) użyła już w Pol-
sce Anna Kadyjewska5, która pisała: „W tekście […] ściśle splatają 
się zarówno zjawiska okazjonalne, charakterystyczne jedynie dla 
danego użycia języka, jak i zjawiska właściwe językowi ogólnemu 
czy odmianie języka używanej przez autora. Spodziewać się więc 
można, że struktura badanego pojęcia zawierać będzie i elementy 
wspólne użytkownikom danego systemu czy podsystemu języka, 
i elementy osobnicze, a nawet okazjonalne. Wszystkie one tworzą 
strukturę, którą nazwać można tekstowym obrazem świata. Pojęcie 
tekstu należy tu rozumieć w opozycji do pojęcia systemu. Tekst był-
by więc w przyjętym rozumieniu synonimem wypowiedzi, a obraz 
tekstowy – strukturą pojęciową implikowaną przez tę konkretną 
wypowiedź” (Kadyjewska 2001, s. 328).

Należy zwrócić uwagę na podkreślenie przez nią okazjonalnego, 
zmiennego charakteru TOS (skoro mówi o „zjawiskach okazjonalnych” 
obecnych w tekście), podczas gdy JOS związany jest z systemem ję-
zykowym, musi więc być o wiele trwalszy, bardziej konserwatywny. 
Podobnie rozumował Rafał Zimny, w parę lat później definiujący 
TOS (co prawda nazywa go „obrazem świata”, lecz przecież obecnym 
w tekście i dyskursie) następująco:

существует также концепция текстовой картины мира, автором которой 
является Войцех Кайтох” (Kiklewicz 2019, s. 283).

4 Dalej także TOS.
5 Dyskusje z lat 90. XX i początku XXI wieku o zasadności tego pojęcia (zwłasz-

cza w kontekście języka artystycznego) omawiają Grzegorz Żuk (Żuk 2010, 
s. 7–10, fragment pt. Językowy czy tekstowy obraz świata) i Wacław Cockiewicz 
(Cockiewicz 2018, s. 2–4).



131.1. Czy TOS istnieje? Recepcja pojęcia

Posługując się dalej pojęciem obraz świata (OS), będę zatem przez 
nie rozumieć pewną strukturę pojęciową (sprowadzalną do postaci 
zbioru sądów o jakimś fragmencie rzeczywistości): a) będącą wy-
nikiem intencjonalnej kreacji autora/autorów tekstu lub dyskursu; 
b) zawierającą sądy wartościujące i deskryptywne oraz afektywne 
i kognitywne, przy czym proporcje między tymi sądami zależą od celu, 
funkcji i kontekstu kulturowego tekstu/dyskursu; c) obligatoryjnie 
związaną z JOS poprzez bazowanie na konwencjach gramatycznych 
i semantycznych języka ogólnego; d) nieobligatoryjnie związaną z JOS 
poprzez możliwość modyfikowania stereotypów semantycznych 
(opartych na konotacjach semantycznych wynikających z naiwnej 
interpretacji zjawisk świata) tworzących JOS danego wycinka rze-
czywistości; e) obejmującą (oprócz elementów JOS) stereotypy prag-
matyczne (oparte na konotacjach tekstowych) pewnych wycinków 
rzeczywistości, mogące być wynikiem innej niż potoczna (naiwna) 
kategoryzacji świata; f) niewykazującą cech mocnego utrwalenia 
społecznego i językowego, choć mogącą w wyniku długiego oddzia-
ływania takie utrwalenie uzyskać (Zimny 2008, s. 103–104).

Owo rozróżnienie między trwałym JOS i okazjonalnym TOS być 
może nawiązuje – tylko moim zdaniem, gdyż bibliografia obu prac 
o tym nie świadczy – do myśli rosyjskiego klasyka współczesnego 
językoznawstwa – Wadima, Borisowicza Kasiewicza. Rozpatrując 
problem adekwatności języka i rzeczywistości, proponował on skupić 
się m.in. na aspekcie, który

связан с тем, что мы назвали различием между языковыми 
и текстовыми знаниями […]. Существуют знания, закодированные 
оппозициями словаря и грамматики, это языковые знания, 
а их совокупность — языковая картина мира. Наряду с этим 
можно говорить о знаниях энциклопедического характера, 
которые закодированы в совокупности текстов, отражающих все 
аспекты познания мира человеком, данным историко-культурным 
сообществом. В  т е к с т а х ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  о т р а ж е н а 
т е к с т о в а я  к а р т и н а  м и р а .  Та к  н а з ы в а е м а я  н а у ч н а я 
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к а р т и н а  м и р а  —  ч а с т н ы й  с л у ч а й  т е к с т о в о й .  М и ф 
—  в т о р и ч н ы й  (с м .  о б  э т о м  п о н я т и и  в  п р е д ы д у щ е й 
ч а с т и  к н и г и)  –  т а к ж е  р а з н о в и д н о с т ь  т е к с т о в о й 
к а р т и н ы  м и р а .
Учитывая это различие, мы должны были бы сказать, что горизонт 
понимания, о котором говорит герменевтика, определяется 
не только языком, но и текстами. Причем в последнем случае, 
если развивать метафору горизонта, мы имеем дело с подлинным 
горизонтом в том смысле, что последний постоянно отодвигается 
от нас по мере нашего продвижения вперед, выражающегося 
в умножении релевантных текстов. О с м ы с л е н н ы е  т е к с т ы 
—  г о р и з о н т  п о н и м а н и я  д в и ж у щ е г о с я  ч е л о в е к а 
(Касевич 1996, s. 179).

Słowa te zaowocowały później używanymi w Rosji skrótowymi 
definicjami w rodzaju6:

Текстовая картина мира – знания энциклопедического характера, 
которые закодированы в совокупности текстов, отражающих 
все аспекты познания мира человеком, данным историко-
культурным сообществом (Касевич В.Б.) (Словарь терминов 
по теории языка 2022).
Текстовая картина мира представляет собой совокупность знаний 
энциклопедического характера, закодированных не в словаре 
и грамматике (языковой системе), но «в совокупности текстов, 

6 Nie są jedyne. Pojęcie TOS jest w rosyjskojęzycznej literaturze zakorzenione (Ki-
klewicz 2019, s. 283–284) i różnie traktowane, np. w ujęciu kognitywistycznym 
(Куликова, Салмина 2011; Смердова 2015) czy literaturoznawczym (Кунеркина, 
Михеева (Воронова) 2014), wykorzystuje go m.in. także tamtejsza imagologia 
i antropologia (Юрьева 2008). Patrz np. fragmenty i bibliografie przykładowo 
dobranych tu książek i artykułów (Кунеркина, Михеева 2014, s. 242–243; Пе-
трович 2011; Шурупова 2013, s. 213–214; Фомичева 2013, s. 298). Przegląd 
nowszych ujęć przynosi artykuł Кiry Riazanowej (Рязанова 2014, s. 68–69). Stanowi 
także dogodny punkt wyjścia do stwarzania pokrewnych pojęć, takich jak obraz 
świata: naukowy, konceptualny, literacki. Dzięki tej wiedzy lepiej zrozumiałem 
przyczyny, dla których Językowe obrazy świata i człowieka zostały tak obszernie 
i szczegółowo omówione przez rosyjską recenzentkę (Лешкова 2009).
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отражающих все аспекты познания мира человеком» (Касевич 2004). 
Наивная и научная картины мира в совокупности представляют 
текстовую картину мира, поскольку объективируются в процессе 
речевой деятельности субъектов и в её «продуктах» – текстах 
(Юрьева 2008, s. 13).
Существуют знания, закодированные оппозициями словаря 
и грамматики, это языковые знания, которые в совокупности 
составляют языковую картину мира. Вместе с тем существуют 
знания энциклопедического характера, закодированные 
в совокупности текстов, отражающих все аспекты познания 
мира человеком, данным историкокультурным сообществом. 
В текстах отражается текстовая картина мира. По мнению 
В.Б. Касевича, так называемая научная картина мира – частный 
случай текстовой. Миф также представляет собой разновидность 
текстовой картины мира (Гришкова, Степаненко, Бочегова, 
Цыцаркина 2014, s. 121).

i innymi7. 
Wracając do nauki polskiej… Termin zastosowała także Jolanta 

Maćkiewicz:

Tworzone przez nadawcę komunikaty mogą zostać utrwalone w po-
staci tekstu pisanego. Tekst ten, traktowany w oderwaniu od swego 
twórcy, staje się przedmiotem rozmaitych zabiegów analitycznych 
i interpretacyjnych, a jednym z tych zabiegów bywa próba rekon-
strukcji obrazu świata zawartego w tekście (tekstowego obrazu świata) 
(Maćkiewicz 1999, s. 10).

Na rok przed moją książką własną koncepcję tekstowego obrazu 
świata sformułował Aleksander Kiklewicz:

7 Rzecz jasna, porównując myśl Kasiewicza z cytowanymi polskimi tekstami, 
należy zwrócić uwagę i na różnice, np. nikt u nas nie podkreśla „naukowości” 
TOS, natomiast zapewne zgodzono by się z tezą o odbiciu w nim m.in. my-
ślenia mitologicznego (przy odpowiednio szerokim rozumieniu znaczeń tego 
określenia).
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Warto przypomnieć tezę wybitnego, rosyjskiego językoznawcy 
E.D. Polivanova: [należy] „badać nie język jako działalność, lecz 
język działalności”. Czyli, przekładając na język lingwistyki kogni-
tywnej, badać nie język jako konceptualizację, ale język w procesach 
konceptualizacji, tzn. sposoby reprezentacji mentalnej w różnych 
środowiskach społecznych i w różnych kontekstach komunikacyjnych. 
Pojęcie tekstowego obrazu świata oparte jest, jak zdefiniowałem, 
na środowiskowo nacechowanych presupozycjach oraz konotacjach 
wyrażeń językowych (nie tylko ich znaczeń, ale także ich form). 
Presupozycje/konotacje wynikają z regularnych, w obrębie danej 
subkultury lub danego gatunku, syntagmatycznych połączeń zna-
ków językowych, czyli tzw. kolokacji tekstowych – dlatego stosuję 
tu termin „tekstowy obraz świata” (w pewnym stopniu jest to także 
„syntagmatyczny obraz świata”). Ważnym elementem źródłowym 
są przy tym presupozycje/konotacje na bazie żywych konstrukcji me-
taforycznych lub porównawczych, tzn. takich, w których motywacja 
metaforyczna pozostaje aktualna (Kiklewicz 2007a, s. 302 – rozdział 
pt. Tekstowy obraz świata). (I dalej:) Proponuję następujący schemat 
opisu tekstowego obrazu świata. 1) określenie sfery komunikacyjnej, 
np. reklama, dziennikarstwo, pedagogika, sztuka, polityka, nauka itp. 
Poszczególnym sferom komunikacyjnym przyporządkowane są nie 
tylko określone style funkcjonalne, czyli podzbiory form językowych, 
ale także określone typy konceptualizacji; 2) określenie konceptów 
kluczowych (precedensowych) – pojęć znanych wszystkim członkom 
lub większości członków wspólnoty kulturowej, przekazywanych 
na poziomie semantycznej (nominatywnej) informacji wypowiedzi, 
a także stanowiących normę frekwencyjną komunikacji języko-
wej, tzn. regularnie odtwarzalnych w aktach mowy; 3) określenie 
stereotypów – regularnie odtwarzanych w komunikacji językowej 
charakterystyk obiektów, stanów rzeczy, czynności, procesów itd. 
Stereotypy opisywane są na dwóch poziomach: a) na poziomie ka-
tegorii charakterystyk, czyli tzw. faset (np. takich, jak cena towaru, 
producent, składniki, rodzaj, użytkownik, kraj pochodzenia i in.) oraz 
b) na poziomie znaczeń kategorii (np. cena towaru – niska, rodzaj – 
krem, użytkownik – dziecko itd.); 4) stereotypowe charakterystyki 
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podzbioru kluczowych konceptów składają się na tekstowy (dys-
kursywny) obraz świata. Do niego należą poza tym prototypy se-
mantyczne – zespołowe, uogólnione charakterystyki konceptów, 
tzn. uwzględniające najbardziej często kultywowane w dyskursach 
danego typu (Kiklewicz 2007a, s. 302–303).

Natomiast mniej więcej w tym samym czasie co ja Małgorzata 
Brożyna napisała:

Wydaje się jednak, że nie należy synkretycznie ujmować zjawisk, 
które wyraźnie dotyczą dwóch różnych płaszczyzn języka (language): 
systemu (langue) i tekstu (parole), zwłaszcza że argument odwołujący 
się do szerokiego, a więc potocznego raczej niż terminologicznego, 
rozumienia przymiotnika językowy trudno w odniesieniu do kwestii 
naukowej uznać za przekonujący. Traktuję zatem językowy obraz 
świata jako ten zawarty w systemie języka, natomiast tekstowy (inne 
nazwy: wizja świata, tekstowa realizacja) jako jego realizację w tekście 
(Brożyna 2010, s. 105).

***
W Językowych obrazach świata i człowieka… Tekstowy obraz świa-
ta nazwałem najpierw „lokalnym wcieleniem JOS – pojęciowym 
szkieletem, na których są zbudowane obrazy świata, swoiste dla 
konkretnych tekstów lub ich grup” (Kajtoch 2008a, t. 1, s. 14), na-
stępnie dodałem definicję:

Tekstowy obraz świata (występujący na poziomie parole) jest swoistą, 
dokonaną w konkretnym tekście – lub w zespole tekstów – realizacją 
językowego obrazu świata (występującego na poziomie langue), a więc 
jest zbiorem prawidłowości wynikłych z faktu preferowania w danym 
tekście lub zespole tekstów8 określonych konstrukcji fleksyjnych, 

8 Tekst (w znaczeniu lingwistycznym) definiuję jako: „wypowiedź, czyli sekwencję 
znaków połączonych zgodnie z regułami składni danego języka, oddzielającą się 
od innych, zwłaszcza od swego kontekstu, spójną, tj. posiadającą początek, koniec 
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słowotwórczych, składniowych, a przede wszystkim – określonego 
słownictwa. Tekstowy obraz świata wskazuje na panujący w danym 
tekście (zespole tekstów) pogląd na temat istnienia i funkcjonowania 
poszczególnych składników świata, ich związków oraz wzajemnych 
proporcji, a więc na takie rozumienie organizacji świata, panujących 
w nim hierarchii i wartości, które jest preferowanie przez nadawcę 
danego tekstu i akceptowanie przez użytkowników tegoż tekstu 
(Kajtoch 2008a, t. 1, s. 14–15).

i następującą uwagę: „każda grupa tekstów, posiadając swoiście 
dobraną leksykę i równie swoiście ją wykorzystując, swój tekstowy 
świat buduje inaczej niż inne” (Kajtoch 2008a, t. 1, s. 15).

Obecnie przyszedł już czas na pewne podsumowania i korekty, 
zwłaszcza że nowe u nas pojęcie, choć nie bez wątpliwości, ale jednak 
się przyjęło. Żaden z naukowych recenzentów książki (Kamińska-

-Szmaj 2010; Kulisz 2009; Ożdżyński 2009; Zimny 2009) energicznie 
przeciw niemu nie zaprotestował; ponadto było ono pochodną znanej 
definicji JOS9 Ryszarda Tokarskiego i sadzę, że także nie było logicznie 

oraz trzy jedności: tego, kto mówi, tego, do kogo się mówi, oraz tego, o czym 
się mówi. Dana wypowiedź realizuje zwykle jakiś wzorzec gatunkowy (literacki 
lub użytkowy), ale zdarza się, że gatunek zakłada połączenie paru wypowiedzi 
(sonda, wywiad). Tekst może mieć charakter pisemny (t. noweli, felietonu, listu 
itd.) i słowny (w wypadku głosu w dyskusji, przemówienia, kawału opowiadanego 
kolegom)” (Kajtoch [WK] 2006). Definicję tę, inspirowaną dziełami Romana 
Jakobsona (Jakobson 1976, s. 27) i Tadeusza Milewskiego (Milewski 1976, 
s. 6), uważam za niesprzeczną z następującą definicją Jerzego Bartmińskiego: 
„Tekst jest ponadzdaniową (tzn. wyższą typologicznie, niekoniecznie większą 
rozmiarami) jednostką językową, makroznakiem samodzielnym komunikacyjnie, 
który: ma swój podmiot (nadawcę); ma rozpoznawalną intencję umożliwiającą 
interpretację przez odbiorcę; ma określone nacechowanie gatunkowe i stylowe 
(kwalifikator tekstu); poddaje się całościowej interpretacji; wykazuje integralność 
strukturalną oraz spójność semantyczną; podlega wewnętrznemu podziałowi 
semantycznemu, a w wypadku tekstów dłuższych – także logicznemu i kompo-
zycyjnemu” (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009, s. 36).

9 JOS to: „zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach grama-
tycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych 
strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia 
poszczególnych składników świata oraz ogólniejsze rozumienie organizacji 
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sprzeczne z równie znaną definicją Jerzego Bartmińskiego10, ostatnio 
przywołaną w artykule W poszukiwaniu paradygmatu etnolingwisty-
ki: glosariusz kluczowych terminów i pojęć (Bartmiński 2020, s. 88).

Do tego ujęcia sięgnęło także – o ile zdołałem zauważyć – ponad 
dwudziestu młodych badaczy, językoznawców, prasoznawców, kul-
turologów itp., więc chyba uznali je za pożyteczne11.

W szczególności moją definicję TOS uznała za pożyteczną i zaczęła 
cytować (rzadziej tylko omawiać czy wzmiankować) grupa młodych 
naukowców, zajmująca się językowymi, zwłaszcza leksykalnymi 
konsekwencjami oryginalnego czy też nietypowego (albo na od-
wrót – typowego właśnie) ujmowania w tekstach/korpusach tekstów 
niektórych tematów, czy też motywów te tematy konstytuujących 
(Bagińska 2019, s. 6; Bogdanowicz 2017, s. 253; Borowska 2015, 
s. 97; Brytan-Ciepielak 2021, s. 28; Ciunovič 2018, s. 33; Czerkies 2021, 
s. 25; Dzienisiewicz 2021, s. 84; Grochala 2017, s. 22; Jagodzińska 
2018, s. 25; Jarosz 2009, s. 118; Kępka, Warda-Janys 2018, s. 67; Ku-
baszczyk 2019, s. 194; Ławrynow 2021, s. 213–214; Marszałek 2016, 
s. 70; Pięcińska 2021, s. 140–141; Smerecka 2021 s. 126).

świata, panujących w nim hierarchii, i akceptowanych przez społeczność języ-
kową wartości” (Tokarski 2001, s. 366).

10 JOS to: „różnie zwerbalizowana interpretacja rzeczywistości, dająca się ująć 
w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy ‘utrwalone’, czyli mające 
oparcie w samej materii języka, a więc w gramatyce, słownictwie, w kliszowanych 
tekstach (np. przysłowiach), ale także sądy presuponowane, tj. implikowane 
przez formy językowe, utrwalone na poziomie społecznej wiedzy, przekonań, 
mitów i rytuałów” (Bartmiński 2006, s. 12). W nieco innej wersji: to „zawarta 
w języku interpretacja rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołu 
sądów o świecie. Mogą to być sądy bądź to utrwalone w samym języku, w jego 
formach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych tekstach (np. przysłów), 
bądź to przez formy i teksty języka implikowane” (Bartmiński 2006, s. 76–77).

11 Wymieniam: Lucyna Bagińska, Elżbieta Bogdanowicz, Marzena Borowska, 
Monika Brytan-Ciepielak, Małgorzata Ciunovič, Joanna Czerkies, Daniel Dzie-
nisiewicz, Mateusz Flont, Izabela Kozera, Beata Grochala, Arkadiusz Gut, Michał 
Wilczewski, Diana Jagodzińska, Marta Jarosz, Ewa Kapela, Izabela Kępka, Lucyna 
Warda-Janys, Joanna Kubaszczyk, Daria Ławrynow, Joanna Marszałek, Paulina 
Mazurek, Marcin Pielużek, Anna Pięcińska, Vincenzo Scalcione, Honorata 
Smerecka, Leszek Świeca.
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Kategoria zaciekawiła także badaczy o zainteresowaniach praso-
znawczo-kulturoznawczych (Flont, Kozera 2014, s. 169; Kapela 2015, 
s. 44; Mazurek 2017, s. 27) lub prasoznawczo-politologicznych (Gut, 
Wilczewski 2015, s. 855; Pielużek 2015, s. 803, 2017, s. 40; Scalcione 
2011, s. 151; Świeca 2020, s. 53; Wilczewski 2012, s. 49–50, 2013, 
s. 241–242, 2016, s. 660).

Użyteczność swą kategoria tekstowego obrazu świata TOS) chy-
ba jednak udowodniła. Bywa rozumiana różnie, czasem zupełnie 
zdroworozsądkowo. Pojawiły się kategorie jej pokrewne12. Wciąż 
nie ma jednak (i nie wiadomo, czy będzie) powszechnej zgody ję-
zykoznawczego środowiska co do realnej użyteczności tej kategorii, 
a przede wszystkim co do tego, czy nie jest ona tożsama z językowym 
obrazem świata (JOS), a zatem, czy nie podlega „brzytwie Ockhama”, 
tzn. nie jest sprzeczna z zasadą ekonomii myślenia („Nie należy 
mnożyć bytów ponad potrzebę”) – tym samym metodologiczna 
poprawność tego ujęcia bywa podważana.

Szczególną moją uwagę zwróciły stanowiska trzech zasłużonych 
dla polskiej kulturowej lingwistyki profesorów. Jerzy Bartmiński 
kategorię TOS uważał za zbędną, w 2006 roku pisał:

Pojawiły się próby przeciwstawiania obrazu „językowego” i „tekstowe-
go”13, co nie wydaje się słuszne o tyle, że treść wyrażenia „językowy” 
obejmuje zarów no to,  co językowo-systemowe, ja k też 

12 Jedną z nich jest koncepcja kategorii dyskursywnego obrazu świata autorstwa 
Waldemara Czachura: „Postawić można oczywiście pytanie, czy DOŚ stanowi 
alternatywę dla JOŚ. Wydaje się, że nie jako kategoria epistemologiczna, ale 
z pewnością jako kategoria analityczna” (Czachur 2020, s. 169). Kategorię DOŚ 
definiuje on następująco: „Dyskursywny obraz świata (DOŚ), podobnie jak 
językowy obraz świata według Bartmińskiego, to dyskursywnie wyprofilowana 
interpretacja rzeczywistości, dająca się ująć w postaci zespołu sądów o świecie, 
o ludziach, rzeczach i zdarzeniach. Podkreślić należy, że DOŚ – jako pewna 
reprezentacja wiedzy o świecie – jest językowo konstruowany, negocjowany 
na bazie argumentów emocjonalnych lub racjonalnych oraz medialnie dystry-
buowanych” (Czachur 2020, s. 168). Podkreśla więc niejako ulotny charakter 
DOŚ, aktualnego dla danego dyskursu na danym etapie jego rozwoju.

13 Zdaniem Wacława Cockiewicza (Cockiewicz 2018, s. 3) Bartmińskiemu chodzi 
tutaj o uwagi Renaty Grzegorczykowej (Grzegorczykowa 1990, s. 47).
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to, co językowo-konwencjonalne (choć niekoniecznie „systemowe” 
w strukturalistycznym rozumieniu tego pojęcia), jak wreszcie to, co za-
warte w konkretnych, jednostkowych tekstach językowych, które 
nawet jeśli zawierają indywidualne konkretyzacje systemu i normy, czy 
wręcz pewne naruszenia reguł i konwencji, to jednak zawsze czerpią 
i z systemu, i z konwencji (norm) społecznych (Bartmiński 2006, s. 12).

I chyba zdania nie zmienił, skoro we wspomnianym, nowym artykule 
(Bartmiński 2020) nic o TOS nie pisze.

Stanowisko jego jest zatem jasne14: język to system znaków (z całym 
ich semantycznym skomplikowaniem) i (także wielorakich) reguł 
posługiwania się nimi, zwykle dostępny nam w tekstach. Teksty 
języka są niejako postacią abstrakcyjnego językowego systemu i nie 
ma w nich żadnego innego „obrazu” ponad ten językowy. Kategoria 
TOS jest zbędna, bo zasadniczo TOS równy jest JOS.

Aleksander Kiklewicz (wraz ze swoim uczniem Michałem Wil-
czewskim) zajął stanowisko przeciwstawne. Wyraził pełne poparcie 
dla kategorii TOS, która – jego zdaniem – może być pewną odpo-
wiedzią na problemy wiążące się z badaniami JOS:

Dążenie badaczy do podniesienia stopnia relewancji kategorii lingwo-
kulturowych można wytłumaczyć zwróceniem się ku tekstowemu 
obrazowi świata, który stanowi alternatywę dla „językowego obrazu 

14 I znajdujące zwolenników także wśród młodszych badaczy. Przykładem objaśnienie 
Tomasza Piekota: „Obraz świata to mentalna reprezentacja rzeczywistości o cha-
rakterze jednostkowym, grupowym (społecznym) lub kulturowym (etnicznym 
narodowym). Obraz świata jest indeksem podmiotu, a zatem zawsze implikuje 
określoną perspektywę i punkt widzenia. Obraz świata może być zakodowany 
w tekście (tekstowy obraz świata), może też być konstruktem widocznym dopiero 
z poziomu dyskursu (dyskursywny obraz świata). Można go też odnaleźć w tym, 
co najbardziej trwałe, stabilne i ponadgrupowe – w języku (językowy obraz świata)” 
(Piekot 2016 s. 25). W takim ujęciu, zgodnym z klasycznym dziś pojmowaniem 
JOS – tekstowy obraz świata jest jedynie innym zakodowaniem, inną postacią 
JOS; nie może więc zyskiwać innych sensów niż te związane z JOS danego języka.
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świata”, gdyż tekstowy obraz świata, jak pisze Wojciech Kajtoch […]15, 
jest zakodowany w konkretnym tekście, więc oparty na realnie nadanej 
informacji (Kiklewicz, Wilczewski 2011, s. 176)16.

Ryszard Tokarski dwa razy oceniał sensowność wprowadzania 
terminu TOS i zmieniał swój pogląd. 

W 2013 roku, w swych Światach za słowami…, oceniając moją 
definicję, zasadniczo poparł zdanie Bartmińskiego („W świetle takiej 
definicji, która sprowadza tekstowy obraz świata praktycznie do wy-
boru i wskazywania tekstowych wykładników JOS-u, zrozumiałe jest 
stanowisko Bartmińskiego, który nie widzi potrzeby wprowadzania 
do opisu dodatkowego poziomu tekstowego obrazu świata, gdyż 
zawsze pozostaje on w związku z systemem językowym” (Tokarski 
2013, s. 322)), by jednak zgłosić pewne wątpliwości i z czystą negacją 
się nie zgodzić:

Problem wydaje się jednak o wiele bardziej złożony. Tekstowy obraz 
– co oczywiste – pozostaje w związku z JOS-em. Natomiast charakter 
owego związku, a w konsekwencji również funkcje tekstowego obrazu 
świata mogą być całkowicie różne. Ze wstępnych obserwacji tekstów 
i ich zależności względem JOS-u wynika, że można mówić o trzech 
przynajmniej fukcjach konkretnego tekstu:
a) akceptacji lub odrzucenia sugerowanego przez język potoczny 
obrazu świata. Człowiek (ludzie) w języku potocznym konotuje cechy 
‘dobra’, ‘sprawiedliwości’ itd. Aforyzmu Stanisława Jerzego Leca 

15 Wcięcia „[…]” wskazują na opuszczenie nie tylko fragmentu wywodu, lecz 
i harwardzkich odsyłaczy umieszczonych w cytowanym tekście.

16 Z polemiką wobec tego stanowiska wystąpił następnie Adam Głaz, który, pod-
trzymując stanowisko Bartmińskiego, uznał, że mówienie o opozycji JOS –TOS 
jako o alternatywie jest nieuzasadnione, gdyż: „w triadzie system – norma – tekst 
[…] nie ma potrzeby postulowania tekstowego obrazu świata jako odrębnego 
bytu, ponieważ wszystko mieści się w JOS-ie. Powiedzmy tyle, że JOS do obrazu 
tekstowego ma się mniej więcej tak, jak cała polska muzyka do jednej etiudy 
Chopina” (Głaz 2013, s. 144). Chciałoby się odrzec, że jednym z przejawów 
geniuszu kompozytora jest to, że w każdym jego utworze „przegląda się” cała 
przeszłość i przyszłość muzyki.
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Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć […] nie 
można naturalnie sprowadzać do brudnych rąk rozumianych w ka-
tegoriach wyłącznie fizycznych czy estetycznych. Frazeologizm mieć 
brudne ręce ma związek również z aksjologicznie negatywną oceną 
różnorakich działań człowieka względem innych ludzi. Tekstowo 
człowiek konotuje ‘zło’, ‘działania nieetyczne’ itd.;
b) ukonkretnienia (uprzedmiotowienia), gdy tekst przekłada na do-
raźny obraz tę kategorię pojęciową, która jest kluczowa dla danego 
tekstu czy grupy tekstów. Wróćmy raz jeszcze do interpretowanej 
wcześniej kolędy życzeniowej. Ogólne jej przesłanie zawiera tezę, 
że narodziny Chrystusa odmieniły świat, w którym zapanowały 
dobro, piękno i przyjaźń. Natomiast cząstkowe obrazy tego nowego 
świata (wino płynące rzeką, ciepło, brak agresji między zwierzętami 
itd.) tworzą konkretne tekstowe przejawy owego piękna czy dobra;  
c) rozwijania (uszczegółowienia) składników pojęciowych JOS-u. [...]  
cechy semantyczne słowa z właściwymi mu i utrwalonymi w świa-
domości konwencjonalnymi cechami mogą w tekstach rozwijać się, 
obudowywać nowymi skojarzeniami i konotacjami coraz bardziej 
szczegółowymi (Tokarski 2013, s. 322–323).

Wywód kończy ostateczne zaakceptowanie kategorii i polemika 
z tezami Kiklewicza:

Istnienie tekstowego obrazu świata staje się koniecznym warunkiem 
semantycznego opisu zarówno regularności i tendencji w ludzkich 
interpretacjach świata, jak też interpretacjach samego tekstu z właściwą 
mu intencjonalnością, sposobami językowego ukształtowania tekstu 
itd. JOS i tekstowy obraz świata wzajemnie się dopełniają i motywują. 
Dlatego nie można zaakceptować zgłaszanej tezy, że obraz tekstowy 
może być alternatywą czy ucieczką przed JOS-em […]. Tak jak JOS 
znajduje swe formalne oparcie w konkretnych tekstach, tak obraz tek-
stowy nawiązuje do nadrzędnej organizacji pojęciowej, do sposobów 
kategoryzowania i wartościowania świata, a więc językowego obrazu 
świata (Tokarski 2013, s. 323).
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W kolejnym tekście (Tokarski 2016, s. 32–36) uczony nieco zmo-
dyfikował swój pogląd i otwarcie uznał potrzebę stosowania pojęcia 
TOS w niektórych wypadkach. Punktem wyjścia jego rozumowania 
było przekonanie, że kategoria językowego obrazu świata nie przez 
przypadek uparcie wymyka się wysiłkom poznawczym językoznawców, 
bo najprawdopodobniej czegoś takiego jak jeden JOS danego języka 
po prostu nie ma („Skoro na kształt językowego obrazu świata wpływa 
tak wiele zmiennych, to naturalną konsekwencją jest, po pierwsze, 
k o n i e c z n o ś ć  p r z y j ę c i a  t e z y  o  w i e l o ś c i  t y c h  ś w i a t ó w 
i, po drugie, powiązanie interpretacji z ich tekstowymi realizacjami” 
(Tokarski 2016, s. 32)). Jeszcze raz zatem powtórzył moją definicję 
i skomentował trochę inaczej:

Doprecyzujmy stanowisko W. Kajtocha: konkretny zbiór tekstów 
istotnie może ograniczać się do powtarzania czy egzemplifikacji 
systemowych (langue) składników językowego obrazu świata, ale 
może również kreować nowe sposoby postrzegania rzeczywistości, 
dokonywać interpretacji systemowo powtarzalnych kategoryzacji 
i wartościowań. Tylko w pierwszym wypadku zrozumiałe jest sta-
nowisko J. Bartmińskiego, który nie widzi potrzeby wprowadzania 
dodatkowego poziomu opisu, gdyż tekstowy obraz świata pozostaje 
w bezpośrednim związku z systemem językowym […]. Przykładem 
takiej reinterpretacji jest wspomniana monografia W. Kajtocha. Kre-
owany obraz człowieka i świata w subkulturowej prasie młodzieżowej 
i alternatywnej jest odmienny od systemowo akceptowanych sche-
matów kategoryzacyjnych i wartościujących. Jest to świat, w którym 
hierarchie uznawane za tradycyjne podlegają nie tyle zmianom, ile 
gruntownym przeobrażeniom, a sposoby rozumienia szczegółowych 
kategorii, np. funkcji życiowych, są dalekie od tradycyjnych wyobrażeń 
na ten temat. Jest to obraz świata bądź akceptowany przez część współ-
czesnych młodych ludzi, bądź proponowany przez instytucjonalnych 
nadawców prasy subkulturowej (Tokarski 2016, s. 33).
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Kontynuując temat, niejako zgodnie z duchem filologicznej tradycji 
nie zainteresował się możliwościami zastosowania kategorii TOS dla 
badań korpusowych, lecz przewidział dla nich miejsce w badaniach 
konkretnych dzieł.

Nie negując zatem zasadności badania całych zespołów homogenicznych 
tekstów, skoncentrujmy się na opisach jednostkowego konkretnego 
tekstu i zawartego w nim obrazu świata, w obydwu wypadkach ich 
wyznacznikami tekstowości jest istnienie konkretnego, jednost-
kowego bądź instytucjonalnego nadawcy oraz założony odbiorca; 
między nadawcą i odbiorcą istnieje, a przynajmniej powinna być, 
postulowana wspólnota świata i języka jako skutecznego narzędzia 
perswazji i ewentualnie manipulacji […]. Ponadto każdy konkretny 
tekst ma przypisany mu kwalifikator stylowy i gatunkowy, poddaje 
się całościowej interpretacji semantycznej i komunikacyjnej oraz wy-
kazuje integralność strukturalną […]. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na przynajmniej dwie istotne kwestie dotyczące badań nad 
tekstowymi obrazami świata, które wiążą się z interpretacjami kon-
kretnego tekstu. Pierwsza z nich to możliwość odtworzenia systemów 
kategoryzacyjnych i aksjologicznych w nim zawartych. Problematyce 
tej poświęcono wiele prac teoretycznych i analitycznych, nawiązuje 
do niej po części również niniejszy szkic, nie ma zatem potrzeby 
powrotu do przedstawianych założeń. Kwestia druga dotyczy pro-
blemu mniej oczywistego, związanego już bezpośrednio z pytaniem 
o zależności między tekstowym obrazem świata i postulowanym 
w pracach medioznawczych medialnym obrazem świata czy nawet – 
idąc dalej – z pytaniem o zasadność wprowadzania drugiego z tych 
terminów. Kwestia ta, niezbędna nie tylko z punktu widzenia założeń 
i składników językowych obrazów świata, ale również z punktu wi-
dzenia praktycznych zdolności tworzenia i interpretowania tekstu, 
wiąże się z wewnętrzną strukturą i kompozycją tekstu. Kompozycją 
rozumianą nie tylko jako swoisty dobór i układ środków językowych, 
z formalną segmentacją tekstu, z wzajemnymi relacjami seman-
tycznymi między leksemami składowymi itp. […]. Chodzi także 
o swoistą narrację tekstową, ciąg zdarzeń, opisów, argumentacji, 
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podejmowanych strategii komunikacyjnych, które podporządkowane 
są uzasadnianiu bądź negowaniu skonwencjonalizowanego obrazu 
świata (Tokarski 2016, s. 33)17.

***
Moim zdaniem cytowane wyżej głosy trzech językoznawców układają 
się w całość, której nie sposób nazwać inaczej, niż twórczą, naukową 
dyskusją i wyciągnąć wniosek, że skoro z pojęcia tekstowy obraz 
świata korzystają badacze młodzi, a dyskutują o nim autorytety… 
kategoria energicznie szuka swojego miejsca w polskim języko-
znawstwie. Skoro jednak utrzymuje się poważna różnica stanowisk 
(i istnieją poglądy inne, których tu szczegółowo nie zrelacjonuję18), 
chciałbym w punktach przedstawić swoje obecne zdanie (coś się 
jednak przez tych kilkanaście lat w teorii tekstowego obrazu świata 
zmieniło19) i zaprezentować dowody na jego słuszność.

17 Dalsza część artykułu poświęcona była porównawczemu rozbiorowi krótkich 
utworów (felietonu Michała Ogórka i tekstu Wojciecha Młynarskiego), który 
dowiódł sensowności używania interesującej nas kategorii nawet w wypadku 
analizowania dziełek tego rodzaju i stanowił pomost ku refleksji nad medialnymi 
obrazami świata.

18 Obok wspomnianej wyżej koncepcji Czachura wymienię np. koncepcję „medial-
nego obrazu świata” Danuty Kępy-Figury i Pawła Nowaka, którzy, przynajmniej 
moim zdaniem, zajęli stanowisko pośrednie pomiędzy poglądami Bartmińskiego 
i Tokarskiego, pisząc: „w mediach dziennikarze dokonują operacji na potocz-
nym JOS, bo nie można stworzyć nowego językowego obrazu świata. Medialny 
obraz świata jest więc jedynie reinterpretacją JOS, a nie nową wartością czy 
jakością” (Kępa-Figura, Nowak 2006, s. 62). Pod pewnymi względami zbliżona 
na do moich poglądów jest także koncepcja Rafała Zimnego.

19 Na przykład pogląd o istnieniu i użyteczności TOS twórczo rozwinął Bogusław 
Skowronek, opierając się zwłaszcza na koncepcji kulturowego i tekstowego 
profilowania (Tokarski 1998, s. 49). Koncepcja Skowronka zakłada, że TOS 
jest jednym (obok dyskursywnego i medialnego obrazu świata – DOS i MOS) 
z rodzajów „konkretyzacji, aktualizacji” JOS (Skowronek 2020, s. 43). Odwołu-
jąc się m.in. do Kulturowych i tekstotwórczych aspektów profilowania i Światów 
za słowami Tokarskiego (Tokarski 1998 i 2013) oraz tegoż i Pawła Nowaka Me-
dialnej wizji świata a kreatywności językowej (Nowak, Tokarski 2007), w swojej 
książce Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne Skowronek tak rzecz wyjaśnia: 
„Dla niniejszych rozważań szczególnie ważna pozostaje ostateczna tekstowa 
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1.2. CZY TOS ISTNIEJE? STANOWISKO AUTORA

Kiedy dziś czytam moją dawną definicję, zadaję sobie parę pytań. 
TOS jest zatem – jak to zwięźle określił Aleksander Kiklewicz – „upo-
rządkowanym, skonfigurowanym zasobem wiedzy propozycjonalnej 
obecnym w tekście”20… Ale tylko w tekście czy może także w korpusie 
tekstów lub dyskursie?

Sądzę, że w każdym z trzech wypadków. Tekst (językowy, a nie 
na przykład „tekst kultury”) jest oddzielającym się od kontekstu, 
spójnym następstwem znaków, będących elementami jakiegoś systemu 
językowego i powiązanych zgodnie z jego składniowymi regułami (por. 
Pisarek 2006, s. 214), korpus jest zbiorem tekstów zebranym wedle 
jakichś wybranych kryteriów (np. formalnych), natomiast dyskurs, 

aktualizacja językowego obrazu świata. Jest nią «tekstowy obraz świata» (TOS). 
To z nim mamy do czynienia, analizując ścieżkę werbalną konkretnego filmu. 
Podstawowym mechanizmem lingwistyczno-kognitywnym, dzięki któremu 
powstaje TOS, jest «profilowanie tekstowe» (Tokarski 1998; Tokarski 2013). 
[…] W niniejszej pracy przyjmuję […] pogląd Ryszarda Tokarskiego. Tekstowy 
obraz świata oczywiście pozostaje w związku z językowym obrazem świata 
(JOS), dyskursywnym obrazem świata (DOS) oraz medialnym obrazem świata 
(MOS). Jest ich ostateczną, finalną – bo tekstową – aktualizacją. Najważniejsze 
i decydujące o wyodrębnieniu TOS jest zindywidualizowane, kreacyjne, twórcze 
ukonkretnienie i/lub zmodyfikowanie JOS. Profilowanie tekstowe (TOS) to nie 
tylko odwołanie się do JOS poprzez tekst. To także innowacyjne, formalne i/
lub semantyczne przekształcanie języka, służące kreowaniu nowych kategorii 
pojęciowych lub znaczeniowej reinterpretacji kategorii już istniejących (Nowak, 
Tokarski 2007, s. 30). Podstawowy mechanizm kreowania tekstowego polega 
na wyborze którejś z oferowanych przez JOS opcji – na akceptacji zawartych 
w nim treści bądź na ewentualnej polemice z nim poprzez możliwe transformacje 
znaczeniowe. Jedne elementy usuwa się w cień, inne eksponuje, jeszcze inne 
rozbudowuje. Najczęstsze zabiegi to: * akceptacja lub odrzucenie istniejących 
w JOS znaczeń i konceptualizacji; * ukonkretnienie, gdy dany tekst przekłada 
na doraźny obraz tę kategorię pojęciową, która jest kluczowa dla większej 
grupy tekstów (lub określonych dyskursów); * rozwijanie (uszczegółowienie) 
składników pojęciowych JOS (Tokarski 2013, s. 322–323)” (Skowronek 2020, 
s. 48–49). [W cytacie bezpośrednie odnośniki bibliograficzne zastąpiono przy-
pisami harvardzkimi].

20 Zdanie z korespondencji w moim domowym archiwum.
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będący sekwencją „zdarzeń komunikacyjnych”21, gromadzi teksty 
użyte w pokrewnych sytuacjach, stanowiące realizację określonych 
gatunków i omawiające jakieś tematy lub grupy tematów. Różnica jest 
taka tylko, że tekst i dyskurs istnieją jako rzeczywiste przejawy aktów 
komunikacyjnych, a korpusy mogą być także stworzone sztucznie, 
gromadzić teksty nieskładające się w jakąś całość w sposób naturalny, 
lecz tylko dlatego, że je zebraliśmy i zaliczyli do danego zbioru.

Sądzę że badanie TOS ma sens tylko wtedy, gdy dotyczy pojedyn-
czego tekstu (np. tekstu literackiego) lub korpusu gromadzącego teksty, 
w których przejawia się określony dyskurs22. W innym wypadku, 

21 Por. „Przyjął [Teun van Dijk – WK], że dyskurs jest zdarzeniem komunikacyj-
nym, mówionym lub pisanym, które opiera się na takich istotnych składnikach, 
jak: kto używa danej formy językowej, jak, dlaczego i kiedy. Dyskurs ma – jego 
zdaniem – trzy główne wymiary: użycie języka, przekazywanie wiedzy i idei 
(komunikowanie) oraz interakcję” (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 
2009, s. 33). W istocie, Van Dijk tak charakteryzował „zdarzenie komunikacyjne”: 
„We have mentioned earlier that discourse, in a wider sense, is a complex unit 
of linguistic form, meaning, and action that might best be captured under the 
notion of a communicative event or communicative act. The advantage of such 
a conception is that discourse, unlike more intuitive and linguistic approaches, 
is not limited to the actual verbal utterance, that is, to the text or dialogue itself. 
Especially for the analysis of talk, it is obvious that the speaker and the hearer, 
their personal and social properties, and other spects of the social situation be-
long to this event. In this sense, a conversation, a meeting, a courtroom session 
of a trial, or a classroom lesson are all examples of such complex communicative 
events” (van Dijk 1988, s. 8).

22 Ponieważ termin dyskurs jest rozmaicie używany i występuje w różnych znaczeniach 
(Rachut 2020, s. 23–30), podaję definicję: Dyskurs rozumiem jako sekwencję 
zdarzeń komunikacyjnych (w tym polegających na generowaniu i odbieraniu 
pisanych i mówionych tekstów), połączonych wspólną społeczną funkcjonalnością 
(np. obsługujących dziedzinę polityki, nauki jako całości lub danego jej kierunku, 
działalność dziennikarską itd.), ale także dający się z tych tekstów wyekscerpować 
zespół komunikacyjnych konwencji, których przestrzeganie sprawia, że dany 
komunikat do danego dyskursu przynależy. Skoro mam na myśli konwencje, nie 
może być mowy o pojedynczym zdarzeniu komunikacyjnym konstytuującym 
dyskurs, choć na podstawie jednego zdarzenia można określić reguły dyskur-
su (w tym stałe dla niego treści). Generalnie dyskurs to jedna ze społecznych 
konwencji posługiwania się językiem oraz zespół komunikacyjnych zdarzeń/
tekstów wytworzonych zgodnie z tą konwencją. Takie pojmowanie dyskursu 
zakłada analogię między nim, a np. literackim prądem, czyli „zespołem tendencji 
literackich (ideowo-artystycznych) utrwalonym w szeregu znaczących dzieł 
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np. wtedy, jeśli poddalibyśmy badaniu korpus tekstów dobranych 
przypadkowo, uzyskany TOS nie miałby wiele wspólnego z realnym 
postrzeganiem świata. Byłby sztuczną konstrukcją, której ewentualnie 
można by użyć w badaniach porównawczych (np. prównując TOS 
danego, badanego korpusu z jakimś hipotetycznym TOS korpusu 
kontrolnego).

TOS swoiście wykorzystuje elementy JOS… Pytanie brzmi – któ-
re może, a których nie może swoiście wykorzystać, jak daleko owa 
swoistość może sięgnąć i które z elementów możemy spożytkować 
w badaniu?

Tekst ze strukturalnego punktu widzenia jest sekwencją znaków, 
która musi mieć początek i zakończenie, być sformułowana zgodnie 
z jakąś gatunkową konwencją (pisał Michaił Bachtin, że człowiek nie 
mówi zdaniami, ale gatunkami23) i być spójna, to jest zachowywać trzy 

powstałych w czasowej bliskości, spójnym i wewnętrznie zhierarchizowanym”, 
przy czym „każdemu prądowi odpowiada mniejsza lub większa zbiorowość 
utworów, wyposażonych w analogiczne cechy, które są znakami ich prądowej 
przynależności” (Głowiński i in. 2000, s. 430-431). Wynika stąd, że prąd literacki 
także jest rodzajem dyskursu.

23 Przytoczę odpowiedni fragment z wyboru pism, do którego później też będę 
się odwoływał: „Mówimy wyłącznie przy użyciu określonych gatunków mowy, 
tzn. wszelkie nasze wypowiedzi posługują się konkretnymi, względnie trwałymi, 
typowymi formami konstrukcji całości. Repertuar ustnych (i piśmiennych) gatun-
ków mowy, którymi dysponujemy, jest bogaty. Choć teoretycznie możemy nawet 
nie wiedzieć o ich funkcjonowaniu, w praktyce stosujemy je zręcznie i pewnie. 
Nadajemy naszym myślom różnorodne formy, nie podejrzewając nawet ich 
istnienia, podobnie jak Molierowski Jourdain, który nie był świadomy, że mówi 
prozą. Nawet w najswobodniejszej, niewymuszonej rozmowie wcielamy myśl 
w określone formy gatunkowe, niekiedy szablonowe i schematyczne, czasem zaś 
nieco bardziej giętkie, plastyczne, twórcze (także codzienne porozumiewanie 
językowe rozporządza twórczymi gatunkami). Owe gatunki mowy są nam dane 
w taki sam nieomal sposób, jak język ojczysty, którego używamy bez trudności, 
niezależnie od teoretycznego opanowania gramatyki. Język rodzimy – zasób 
słów i reguł gramatycznych – poznajemy nie z leksykonów i podręczników, 
lecz dzięki konkretnym wypowiedziom, które słyszymy i które sami tworzymy 
w żywym obcowaniu językowym z otaczającymi ludźmi. Przyswajamy sobie 
formy języka wyłącznie poprzez formy wypowiedzi, jednocześnie z tymi for-
mami. Formy języka włączają się w zakres naszych doświadczeń, przenikają 
do świadomości w ścisłym związku z typowymi formami wypowiedzi, tzn. 
wraz z gatunkami mowy. Nauczyć się mówić – to tyle, co posiąść umiejętność 
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jedności: tego kto mówi, tego do kogo się mówi, tego o czym się mówi. 
Termin „język naturalny” pojmuję zgodnie z klasycznym w Polsce 
ujęciem Tadeusza Milewskiego (Milewski 1976, s. 18–20, 26; Pisarek 
2006, s. 86).

Otóż teraz sądzę, że – ustalając TOS – reguł słowotwórstwa, fleksji, 
składni jednak nie należy brać pod uwagę, gdyż tworząc teksty, zawsze 
musi się z nich korzystać, inaczej nie uzyskalibyśmy komunikatów, 
lecz bezsensowny bełkot. Z drugiej jednak strony, twórca tekstu może 
próbować reguły gramatyczne lekko „modyfikować” (jak np. w Sło-
piewniach Juliana Tuwima), tak aby osiągnąć swoje cele: w szczegól-
ności twórcy mogą próbować manipulacji formami gramatycznymi 
o znaczeniach referencyjnych (np. czas, aspekt, liczba), preferować 
pewne składniowe struktury, mogą mieć skłonność do pewnych 
słowotwórczych czy składniowych innowacji itd. To jednak nieomal 
zawsze znajduje odbicie także w słownictwie tekstów (np. następuje 
wzrost liczby użyć niektórych spójników, modulantów itd.). Warto też 
zauważyć, że na razie (przynajmniej jeśli chodzi o polszczyznę) tylko 
użycie słownictwa można w miarę precyzyjnie oszacować ilościowo, 
a tylko ilościowe podejście prowadzi do takiej analizy dyskursu, która 
pozwala ujmować go całościowo i w miarę obiektywnie. Zajmując 

tworzenia wypowiedzi (gdyż mówiąc, używamy wypowiedzi, nie zaś oddzielnych 
zdań, a już na pewno nie pojedynczych wyrazów). Gatunki mowy organizują 
wypowiedź prawie w tym samym stopniu, co formy gramatyczne (składniowe). 
Uczymy się nadawać wypowiedziom formę gatunkową, a słysząc cudzą wypowiedź, 
już od pierwszych słów identyfikujemy jej gatunek, odgadujemy właściwy jej 
rozmiar (tzn. przybliżoną rozpiętość całości), określoną budowę kompozycyjną, 
przewidujemy koniec. Innymi słowy, od początku mamy świadomość językowej 
całości, która potem, wraz z procesem mowy, różnicuje się tylko. Gdyby nie 
istniały gatunki mowy lub gdybyśmy nie opanowali umiejętności posługiwania 
się nimi, jeśli należałoby konstytuować je dopiero w trakcie mowy, każdą zaś 
wypowiedź budować dowolnie, jako pierwszą, to obcowanie językowe byłoby 
prawie niemożliwe” (Bachtin 1983, s. 111–112). Należy zaznaczyć, że zacho-
wanie gatunkowych reguł oznacza jednocześnie posiadanie przez komunikat 
jakiegoś wewnętrznego ustrukturowania (por. Pisarek 2006, s. 214; Bartmiński, 
Niebrzegowska-Bartmińska 2009, s. 36).
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się wyłącznie fenomenologiczną analizą danych przypadków użyć 
języka, nie będziemy mieli tej możliwości. Badanie systemu i badanie 
uzusu to nie jest to samo24.

TOS zatem jest kategorią, o której możemy wnioskować w praktyce 
wyłącznie na podstawie słownictwa użytego w analizowanych tekstach 
(korpusach tekstów), bo tylko odpowiedni dobór słownictwa może 
zagwarantować, by tekst poruszał określony temat w odpowiedni 
sposób. By poruszyć dany temat, niezbędne jest tematyczne pełno-
znaczeniowe słownictwo. Słownictwo niepełnoznaczeniowe albo 
pełni wyłącznie funkcje gramatyczne i wtedy w ogóle nie bierzemy 
go pod uwagę, albo także współdecyduje o interesujących nas treściach 
wypowiedzi, mając wpływ na sposób poruszania tematu – i wtedy 
je uwzględniamy. Natomiast problemem wciąż (w kontekście TOS 
i JOS) nierozwiązanym pozostaje kwestia użycia gatunku25.

W każdym razie, ustalając TOS komunikatu/korpusu/dyskursu, 
jest sens uwzględniać tylko to, co poszczególne teksty danego języka 
może różnicować, co zależy więc od (świadomej lub nieświadomej) 
decyzji tego, kto tekst w danym języku tworzy, a nie to, co związane 

24 Nie należy jednak wykluczyć, że rozwój komputerowych technik analizy tekstu 
sprawi kiedyś, że będziemy mogli w sposób ilościowy, statystycznie uchwytny 
badać np. dominujące funkcje składniowe danego leksemu w konkretnych tek-
stach itd. Na razie, przynajmniej wedle mojej praktycznej wiedzy, zagadnienia 
lematyzacji, tematyzacji, tokenizacji, streamingu itd. polskich form wyrazowych 
dalekie są od satysfakcjonującego rozwiązania.

25 Sądzę, że znów mogę się tu powołać na już cytowane słowa Bachtina: „Formy 
języka włączają się w zakres naszych doświadczeń, przenikają do świadomości 
w ścisłym związku z typowymi formami wypowiedzi, tzn. wraz z gatunkami 
mowy. Nauczyć się mówić – to tyle, co posiąść umiejętność tworzenia wypowiedzi” 
(Bachtin 1983, s. 111). Przyjmuję, że gatunki rozumiane jako schematy gatunkowe, 
pewne instrukcje tworzenia i odczytywania tekstów można uznać za element 
langue, a realizacje tych schematów, czyli konkretne teksty tworzane wg reguł 
gatunków – za element parole. Ściślej rzecz ujmując, gatunek, a raczej system 
gatunkowy, w który ujmowane są wypowiedzi – jest elementem JOS. Ze zdania 
Bachtina o „mówieniu gatunkami”, moim zdaniem, wynika, że mówiąc coś, 
korzystamy z elementów systemu językowego, na który się składają, obok lek-
semów, reguł ich tworzenia i łączenia (słowotwórstwo, fleksja, składnia itd.), 
także pewne idealne modele gatunków mowy czy schematy dyskursów.
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jest po prostu z użyciem danego języka, np. polskiego, rosyjskiego, 
angielskiego itd. lub danej odmiany języka, np.: slangu, żargonu, 
profesjolektu, polszczyzny potocznej, literackiej.

Generalnie można przyjąć, że choć polskie teksty może różnicować 
nie tylko słownictwo, ale i np. składnia (mamy pewną możliwość 
wyboru składniowych schematów), rozpoznać w praktyce, w jaki 
sposób tekstowe obrazy świata (zwłaszcza dużych korpusów tekstów) 
różnią się od siebie, można tylko na podstawie tematycznej i ilościowej 
analizy słownictwa. Więc gdybym dziś znów tę moją definicję z 2008 
roku formułował, zamiast: „wynikłych z faktu preferowania w danym 
tekście lub zespole tekstów określonych konstrukcji fleksyjnych, 
słowotwórczych, składniowych, a przede wszystkim – określonego 
słownictwa” napisałbym: „w y n i k ł y c h  p r z e d e  w s z y s t k i m 
z  f a k t u  p r e f e r o w a n i a  o k r e ś l o n e g o  s ł o w n i c t w a  w  d a -
n y m  t e k ś c i e  l u b  z e s p o l e  t e k s t ó w ”26.

26 Mam tu na myśli zwłaszcza bardzo duże teksty lub ich zespoły. W tekstach 
niewielkich, jeśli jesteśmy nastawieni na zdobywanie bardzo precyzyjnej infor-
macji (a teoretycznie we wszystkich tekstach), można rozpoznawać TOS nie 
tylko na podstawie słownictwa, lecz także sposobu jego konfiguracji (o licz-
nych rodzajach konfiguracji słownictwa pisze Kiklewicz (Kiklewicz 2004)): 
„Mężczyźni myślą, że kobiety nie myślą” i „Kobiety myślą, że mężczyźni nie 
myślą” – w tych dwóch zdaniach są te same wyrazy, ale różne obrazy świata 
(uwaga prof. Kiklewicza zaczerpnięta z korespondencji w moim archiwum). 
Zgoda, ale w obydwu „światach” istotny jest podział na kobiety i mężczyzn oraz 
to, czy i jak przedstawiciele obu płci myślą. Więc na nieco wyższym poziomie 
uogólnienia te dwa „światy” nie będą się różnić. Podobnie w zdaniach „Anioły 
zawsze zwyciężają diabły” i „Diabły zawsze zwyciężają anioły”. Pierwsze zdanie 
szczerze może wypowiedzieć każdy chrześcijanin, drugie – chyba tylko skrajny 
pesymista lub satanista. Ale w obydwu (jeśli ich treść rozumieć dosłownie) 
mamy do czynienia z manifestacją myślenia religijnego. Kategoria TOS – jak 
go rozumiem – przede wszystkim służy wyszukiwaniu obecnych w dużych 
tekstach (korpusach tekstów) zespołów znaczeń ogólniejszych.
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1.3. CZY TOS ISTNIEJE? DEMONSTRACJA

Na TOS składają się całość i części składowe świata wyznaczonego 
przez znaczenia słownictwa tekstu, to, jak one funkcjonują, jak są one 
z sobą powiązane, w jakich proporcjach występują, jaka jest ich 
hierarchia ważności, z jakimi wartościami się wiążą. W tym miejscu 
muszę z całą mocą podkreślić: na tekstowy obraz świata nie składają 
się tematy27, o których tekst traktuje, w tym sensie, że nie wynika 
on przede wszystkim z tematycznych motywów. Nie one są jego głów-
nymi częściami składowymi (choć oczywiście są składowymi tekstu, 
których hierarchię ujawnia tradycyjna content analysis). Tekstowy 
obraz świata nie zależy tylko od tego, o czym tekst traktuje. Wynika 
także z użytego w tekście tematycznego słownictwa28, a ponadto jest 

27 Pojmowane jako centralne motywy obecne w tekstach lub części składowe 
tematyki tekstu.

28 Powiązanie zestawu tematów i zbiorów tematycznego słownictwa nie jest w tek-
stach ścisłe. Można używać różnorodnego słownictwa tematycznego, a pisać 
na jeden temat. Ba! Można pisać na dany temat, w ogóle starając się pominąć 
określone słownictwo tematyczne. Przykładem następujące fragmenty wypo-
wiedzi O’Grodnicka, bohatera powieści Jerzego Kosińskiego Wystarczy być. 
TOS wypowiedzi O’Grodnicka obejmuje tylko świat roślinny i ogrodnictwo, 
a tematem jest (jak przynajmniej sądzą prowadzący program i publiczność) 
polityka gospodarcza: „Panie O’Grodnick, pozwoli pan, że spytam wprost: czy 
zgadza się pan z opinią prezydenta na temat naszej sytuacji gospodarczej? – […] 
Może podam panu konkretny przykład. Prezydent porównał gospodarkę naszego 
kraju do ogrodu, dając do zrozumienia, że po okresie nieurodzaju następuje 
rozkwit… – Znam się na ogrodach – przerwał stanowczym tonem Los. – Całe 
życie pracuję w ogrodzie. To dobry ogród, zdrowy ogród, w którym rosną zdrowe 
drzewa, krzewy i kwiaty; rośliny nie chorują, jeśli systematycznie się je podlewa 
i przycina w odpowiednich porach roku. Ogród wymaga troskliwej pielęgnacji. 
Tak, zgadzam się z prezydentem: z czasem wszystko w ogrodzie staje się zdrowe 
i silne. I mamy w naszym ogrodzie jeszcze wiele miejsca na nowe drzewa i nowe 
kwiaty… Publiczność nie dała mu dokończyć: część widzów zaczęła bić brawo, 
część gwizdać. […] – Doskonale pan to ujął, panie O’Grodnick – oznajmił 
prowadzący. – I wydaje mi się, że pańskie słowa dodały otuchy wszystkim tym, 
którzy nie znajdują przyjemności w biadoleniu ani w wysłuchiwaniu ponurych 
przepowiedni. A więc, jeśli dobrze pana zrozumiałem, uważa pan, że stagnacja 
gospodarcza, tendencje spadkowe na giełdzie, wzrost bezrobocia… pana zda-
niem to wszystko stanowi fazę przejściową, chwilowy, że tak powiem, sezon 
nieurodzaju… – W ogrodzie wszystko rośnie, ale żeby rosnąć, musi wpierw 
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kategorią słabo dostępną29 dla odbiorców, zapoznających się z tre-
ścią tekstu/tekstów w procesie zwykłej, linearnej lektury. To tkwiąca 

obumrzeć; ażeby drzewa były silne, grube i wysokie i żeby mogły wypuścić 
nowe pędy, najpierw muszą stracić stare liście. Niektóre drzewa usychają, ale 
na ich miejsce wyrastają młode. Ogrody wymagają wiele troski. Ale jeśli ktoś 
kocha swój ogród, wówczas chętnie w nim pracuje i cierpliwie czeka na wyniki 
swojej pracy. Po pewnym czasie nadchodzi wiosna i ogród rozkwita na nowo. 
[…] Gospodarz podniósł rękę, żeby uciszyć publiczność, ale oklaskom […] nie 
było końca, toteż wstał powoli, ruchem dłoni zapraszając Losa na środek sceny. 
Tam uściskał go ceremonialnie. […] – Panie O’Grodnick, dziękuję panu, wszyscy 
panu dziękujemy. Właśnie takich ludzi potrzebuje nasz kraj. Miejmy nadzieję, 
że wiosna wkrótce zawita w naszej gospodarce. Jeszcze raz panu dziękujemy. 
Proszę państwa, pan Ross O’Grodnick, finansista, doradca prezydenta i praw-
dziwy mąż stanu!” (przekład Julity Wroniak).

29 Mówiąc dokładniej, T O S  t o   o b r a z  ś w i a t a ,  z a k o d o w a n y  w   j e d n o s t -
k a c h  (w niniejszej książce właśnie tym aspektem się zajmujemy) i   s t r u k -
t u r a c h  t e k s t u . Częściowo informacja ta ma charakter intencjonalny, tzn. 
zamierzony przez nadawcę i możliwy do zrozumienia przez odbiorcę, częściowo 
jednak ma charakter słabo dostępny. W tym drugim wypadku chodzi o formy 
organizacji tekstu, czyli operacje, których wyeksponowanie wymaga specjalnych 
procedur analityczno-kwantytatywnych. O ile informacja pierwszego rodzaju 
ma charakter intencjonalny, o tyle informacja drugiego rodzaju – raczej charakter 
symptomatyczny: makrokategorie umysłu (przekonania, wierzenia, postawy itp.) 
znajdują wyraz w preferowaniu określonych struktur syntaktycznych, selekcji 
i częstości wyrazów. Można w związku z tym za Rudim Kellerem powtórzyć, 
że realizacja celu jako zamiaru niekoniecznie się wiąże z realizacją planu jako 
zamiaru (Келлер 1977, s. 40–43). „Człowiek, który chce otworzyć drzwi, roz-
suwa palce, żeby chwycić za klamkę. Jego celem-zamiarem jest otwieranie 
drzwi, ale rozsuwanie palców nie jest planowane w sposób świadomy” (Келлер 
1977, s. 42). Podobnie funkcjonuje tworzenie tekstu: autor celowo przekazuje 
określoną informację, ale tylko częściowo planuje swój przekaz – w formach 
wyrazowych i zdaniowych. Część wykonywanych w tym procesie czynności 
językowych ma charakter nieplanowany: po pierwsze dlatego, że wyrażenia 
językowe poniekąd są idiomatyczne, a mówienie jest zautomatyzowane, repro-
dukcyjne; po drugie dlatego, że pewne charakterystyki tekstu mają charakter 
symptomatyczny, tzn. wynikają z pewnych predyspozycji w świadomości nadawcy, 
z których nadawca niekoniecznie zdaje sobie sprawę (chodzi o ogólne nastawienia 
mentalne, przekonania, koncepcje, wizje itd.). Właśnie taki, niezaplanowany 
charakter ma frekwencja jednostek leksykalnych w tekście, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o teksty obszerne czy grupy tekstów. Na podstawie informacji o frekwencji 
można jednak wyeksponować fragment zawartej w tekście treści o charakterze 
symptomatycznym, pozwalającym na to, aby sądzić o ogólnym nastawieniu czy 
przesłaniu mentalnym nadawcy.
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w tekście struktura głęboka, ograniczająca/poszerzająca/określająca 
możliwości przekazywania przez tekst informacji, którą to strukturę 
należy dopiero wyjawić w procesie analizy, przeprowadzonej za po-
mocą różnych typów leksykalnej ilościowej analizy zawartości (LIAZ) 
(Flont, Kajtoch, Pielużek 2015, s. 130 i dalej).

Pozornie dany temat determinuje użycie określonego słownictwa. 
Problem jednak w tym, że pisząc na dany temat, można używać 
różnego słownictwa, np. o powstaniu w kraju x można napisać, 
wielokrotnie używając słów typu żołnierze, bojownicy, powstańcy, 
wolność, niepodległość albo bojówkarze, żołdacy, terroryści, separa-
tyści, anarchia itd. W obydwu wypadkach temat jest taki sam, ale 
w pierwszym TOS ludzie słusznie walczą o wolność, a w drugim 
mamy do czynienia z rebelią, ujęcie tematu jest więc diametralnie 
inne. Zatem oba TOS-y o tyle są różne, że pierwszy pokazuje świat, 
w którym walka o niezależność jest czymś pozytywnym, a drugi po-
kazuje świat, w którym walka o niezależność jest czymś negatywnym, 
choć z drugiej strony, na wyższym piętrze uogólnienia oba światy 
będą tożsame pod tym względem, że w obydwu możliwa jest walka. 
Stąd wniosek, że ustalając obecny w tekstach/korpusach/dyskursach 
TOS trzeba założyć pewien stopień ogólności, do którego ma zdążać 
(i na którym ma się zatrzymać) analiza.

Innymi słowy: mogą istnieć dwa teksty/dwie grupy tekstów mówiące 
na ten sam temat, nawet podobnie go ujmujące, a jednocześnie, na mocy 
wykorzystywanych przez siebie zasobów leksykalnych, przekazujące 
odbiorcy częściowo inną informację o świecie – co na pierwszy rzut 
oka może być niewidoczne lub słabo widoczne. Zatem często tak 
bywa, że odbiorcy (a niekiedy i nadawcy) komunikatu, zwłaszcza 
jeśli jest to komunikat medialny (więc o periodycznie podawanych 
treściach), nie od razu dostrzegają sensy tej informacji, a może być 
tak, że sensów związanych z tą głęboką strukturą nigdy nie dostrzegą.

Najlepiej rzecz wyjaśnić na przykładzie. Oto dwie, wymyślone 
(aczkolwiek prawdopodobne) notatki o zjeździe rodzinnym.



36 Rozdział 1. Wstępne uwagi o TOS

NOTATKA 1

Nareszcie, po wielu latach zamieszkiwania w rodowej siedzibie udało nam 
się zorganizować rodzinny zjazd. Zjechali się prawie wszyscy krewni i po-
winowaci. Nie tylko salon czy biblioteka, ale nawet sala balowa, a nawet 
jeszcze większe pomieszczenia w naszym zamczysku nie zdołały wszyst-
kich pomieścić. Zebraliśmy się więc rankiem w parku (nasz ogród należy 
nazywać parkiem ze względu na jego rozmiary). Między tujami, brzozami, 
jarzębinami i dębami rozstawiono proste, drewniane stoły zastawione 
smacznym, zdrowym jedzeniem – serami, pieczywem ale i ciepłymi dania-
mi; a po sutym śniadaniu ubrane w eleganckie i cenne stroje towarzystwo 
udało się na spacer, a porządek tego spaceru był starannie przygotowany. 
Na przedzie szły babcie: babcia po mieczu, babcia po kądzieli, a nawet 
babcia stryjeczna, która jeszcze żyła, później dziadkowie: dziad ojczysty 
z dziadem macierzystym trzymali się pod ręce, a dziadka ciotecznego 
i dziadka stryjecznego pchano na wózkach, podobnie jak dwóch żyjących 
pradziadków i prababcię. A potem już w lekkim bezładzie tłoczyli się 
ciotki, wujkowie, kilkunastu kuzynów i ze dwadzieścia kuzynek (zawsze 
mieliśmy skłonność do płodzenia i rodzenia córek, choć na synach też 
nie zbywało), tłumnie wyległy dzieci, na końcu, pogrążeni w rozmowach 
przechadzali się dostojnie moi stryjostwo (stryj, stryjna, ich córka, a nawet 
jej przyrodnia siostra, pasierbica stryja, który owdowiawszy, pojął drugą 
żonę z córką z pierwszego małżeństwa), wujkowie i wujenki, rodzeństwo 
cioteczne. Pochód zamykałem ja z żoną, teściową i teściem, w otoczeniu 
znanych nam jeszcze z czasów ślubu przyjaciół i przyjaciółek domu, którzy 
byli wtedy naszymi swachami, swatami, druhnami i drużbami. Och, jak 
to pięknie – pomyślałem – że mamy tylu krewnych, i na tyle znam się 
na naszych rodzinnych koligacjach, że wiem, kto w tym tłumie jest: bab-
cią po mieczu, babcią po kądzieli, babcią stryjeczną, dziadem ojczystym, 
dziadem macierzystym, dziadkiem ciotecznym, dziadkiem stryjecznym 
(pradziadków i prababć już mało zostało i z zapamiętaniem ich trudności 
nie było), że rozpoznaję każdego wujka, kuzyna, stryja, wszystkie ciotki 
i kuzynki, a nawet tak rzadko przyjeżdżającą do nas część rodziny jak 
rodzeństwo cioteczne. Ba, rozpoznaję wszystkie dzieci, wiem, kto jest czyją 
córką czy synem, a nawet pasierbicą, nie mówiąc już o tym, że kojarzę 
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mężów i żony, Szczyciłem się w myślach swoją pamięcią, która pozwoliła 
zapamiętać, którzy z dzisiejszych przyjaciół domu byli na naszym ślubie 
druhnami i drużbami i jacy swat ze swachą pomogli się nam zdecydować. 
Tylko z towarzystwa teścia i teściowej mniej się cieszyłem.

NOTATKA 2

Nareszcie, po wielu latach (to nie były ze dwa lata, ale więcej) zamieszki-
wania w rodowej siedzibie udało nam się zorganizować rodzinny zjazd, 
rodzinny zjazd starannie przygotowany. Zjechali się prawie wszyscy 
krewni i powinowaci. Nie tylko salon czy biblioteka, ale nawet sala balowa, 
a nawet jeszcze większe pomieszczenia w naszym zamczysku nie zdołały 
wszystkich pomieścić. Zebraliśmy się więc rankiem w parku (nasz ogród 
należy nazywać parkiem ze względu na jego rozmiary, a ja nazwałbym 
go parkiem parków). Między tujami, brzozami, jarzębinami i dębami 
rozstawiono proste, drewniane stoły. Stoły te – jak park brzozami, jak 
salon i zamczysko wszystkimi krewnymi i powinowatymi – zastawione 
były smacznym, zdrowym (jak smaczne to i zdrowe) jedzeniem – se-
rami, pieczywem lekkim, pieczywem prostym, ale i ciepłymi daniami, 
a po sutym śniadaniu ubrane w eleganckie i cenne stroje towarzystwo 
udało się na spacer, i porządek tego spaceru był starannie przygotowany. 
Na przedzie szli dziadkowie i babcie: a dwóch żyjących pradziadków 
i prababcię pchano na wózkach. A potem już w lekkim bezładzie tłoczyli 
się pozostali krewni i powinowaci, tłumnie wyległy dzieci, zwłaszcza 
dziewczynki (zawsze mieliśmy skłonność do płodzenia i rodzenia córek, 
choć na synach też nie zbywało), na końcu, pogrążeni w rozmowach 
przechadzały się dostojnie małżeństwa: moi stryjostwo z córką i synem 
oraz pasierbicą stryja, który owdowiawszy, pojął drugą żonę, wujkowie 
i wujenki, rodzeństwo cioteczne. Pochód zamykałem ja z żoną, teściową, 
teściem, w otoczeniu znanych nam jeszcze z czasów ślubu przyjaciół 
i przyjaciółek domu. Och, jak to pięknie – pomyślałem – że mamy 
tylu krewnych, i na tyle znam się na naszych rodzinnych koligacjach, 
że wiem, kto w tym tłumie jest: babcią po mieczu, babcią po kądzieli, 
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babcią stryjeczną, dziadem ojczystym, dziadem macierzystym, dziad-
kiem ciotecznym, dziadkiem stryjecznym (pradziadków i prababć już 
mało zostało i z zapamiętaniem ich trudności nie było), że rozpoznaję 
każdego wujka, kuzyna, stryja, wszystkie ciotki i kuzynki, a nawet tak 
rzadko przyjeżdżającą do nas część rodziny jak rodzeństwo cioteczne. 
Ba, rozpoznaję wszystkie dzieci, wiem, kto jest czyją córką czy synem, 
a nawet pasierbicą, nie mówiąc już o tym, że kojarzę mężów i żony. 
Rozpoznaję czy kojarzę wszystkich. Szczyciłem się w myślach swoją 
pamięcią, która pozwoliła zapamiętać, którzy z dzisiejszych przyja-
ciół domu byli na naszym ślubie, druhnami i drużbami i jacy swat 
ze swachą pomogli się nam zdecydować. Tylko z towarzystwa teścia 
i teściowej mniej się cieszyłem.

Oba teksty mają odpowiednio 381 i 376 wyrazów tekstowych, 
użyto w nich 203 (Notatka 1) i 197 (Notatka 2) leksemów. Są napi-
sane w tym samym języku, mają ten sam temat, gatunek i starałem 
się, aby operowały takim samym lub bardzo podobnym zestawem 
leksemów, przynajmniej jeśli chodzi o wyrazy pełnoznaczeniowe 
(rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki). Prezentują 
więc, bo muszą, ten sam wycinek JOS, i to dany odbiorcy w tekstach 
należących do tego samego gatunku.

Natomiast zestaw cech stylistycznych obu tych notatek jest trochę 
odmienny. Ta różnica wynika z innego w obu tekstach (zwłaszcza pod 
ilościowym względem, ale nie tylko) zestawu spójników, zaimków, 
modulantów itd, z licznych powtórzeń, różnic składniowych itd., 
a jej widocznym rezultatem jest niejednakowy stopień sztuczności 
obu tekstów. Oba są nienaturalne ale Notatka 2 – bardziej. To jednak 
mniej będzie mnie tu interesować.

Bardziej ciekawa jest różnica między tekstowymi obrazami świata 
wyznaczonymi przez fakt istnienia różnic w użytkowaniu w nich 
słownictwa pełnoznaczeniowego. Bo występuje ono w takim samym 
leksykalnym zestawie, ale różne są ilościowe dane dotyczące owych 

„zestawów” swoistych dla Notatki 1 i Notatki 2. Aby pokazać różnice 
w obu zestawach i wskazać na ich konsekwencje, poddam te teksty 
standardowym badaniom TOS (to znaczy: leksykalnej ilościowej 
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analizie zawartości), mimo że zazwyczaj używam ich w badaniach 
korpusów liczących od 30 000 do 250 000 wyrazów tekstowych, 
a można wykorzystywać i większe korpusy.

Rozpoczniemy od sporządzenia list rangowych. Przydadzą się też 
w kolejnych etapach badania, bo na razie, zwłaszcza w przypadku 
tak niewielkich tekstów, porównanie list rangowych niewiele pokaże. 
Może to, że Notatka 1 bardziej opowiada o bliższej rodzinie (rangi 
1–8 mają rzeczowniki: babcia, dziadek, cioteczny, stryjeczny, córka, 
dziad, stryj, wujek, żona), a narrator Notatki 2 zwrócił uwagę nie tylko 
na rodzinę, ale docenił i znaczenie wydarzenia, na które przybyli też 
dalsi krewni (rangi 1–8 mają: park, babcia, krewny, cioteczny, córka, 
dziadek, powinowaty, rodzeństwo, rodzinny, chleb, żona). Delikatnie 
zaznaczyła się też różnica stylistyczna, w Notatce 2 częściej powtarzają 
się niektóre słowa.
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Tabela 1.1. Lista rangowa leksemów Notatki 1

Ranga Frekwencja Leksemy

1 20 i

2 9 a; w

3 8 na; z

4 7 babcia30

5 6 być; nawet

6 5 dziadek; który; nasz; nie; ten/ta/to

7 4
cioteczny; córka; dziad; my; po; stryjeczny; 
wszystek/wszyscy/wszystko; że

8 3 jak; jeszcze; już; on/ona/ono; stryj; wujek; ze; żona; 

9 2

ale; ciotka; czy; dziecko; do; dom; druhna; drużba; krewny; 
kto; kuzyn; kuzynka; macierzysty; mało; mieć; ojczysty; 
park; pasierbica; po kądzieli; po mieczu; prababcia; 
pradziadek; przyjaciel; rodzeństwo; rodzinny; rozpoznać; 
się; spacer; swat; swacha; syn; ślub; teść; towarzystwo; 
tyle/tylu; tylko; udać się; wiedzieć; znać; żyć

10 1

ba; balowy; bezład; biblioteka; brzoza; cenny; choć; ciepły; 
cieszyć się; czasy; część; czyjś; danie; dąb; decydować się; 
dostojnie; drewniany; drugi; duży; dwadzieścia; dwaj; dzisiejszy; 
elegancki; iść; ja; jaki; jarzębina; jedzenie; każdy; kilkunastu; 
kojarzyć; koligacja; lekki; małżeństwo; między; mój; mówić; 
myśl; na końcu; należy; nareszcie; nazywać; o; och; ogród; 
otoczenie; owdowieć; pamięć; pchać; pieczywo; pierwszy; 
pięknie; płodzenie; pochód; pod; podobnie; pogrążyć; pojąć; 
pomieszczenie; pomieścić; pomóc; pomyśleć; porządek; 
potem; powinowaty; pozwolić; prawie; prosty; przechadzać 
się; przód; przygotować; przyjaciółka; przyjeżdżać; przyrodni; 
późno; ranek; ręka; rodowy; rodzenie; rodzina; rok; rozmiar; 
rozmowa; rozstawić; rzadko; sala; salon; ser; siedziba; siostra; 
skłonność; smaczny; starannie; stół; strój; stryjna; stryjostwo; 
suty; swój; szczycić się; śniadanie; tak; też; tłoczyć się; tłum; 
tłumnie; trudność; trzymać; tuja; ubrać; więc; wózek; wtedy; 
wujenka; wylec; wzgląd; zamczysko; zamieszkiwanie; zamykać; 
zapamiętać; zapamiętanie; zastawić; zawsze; zbywać; zdrowy; 
zjazd; zdołać; zebrać się; zjechać się; zorganizować; zostać

Źródło: badania własne.

30 Podkreślono te wyrazy pełnoznaczeniowe, które zostaną wykorzystane w ko-
lejnych etapach analizy.
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Tabela 1.2. Lista rangowa leksemów Notatki 2

Ranga Frekwencja Leksemy

1 21 i

2 10 w

3 8 na; a; ten/ta/to

4 7 z; być

5 6 nie; wszystek/wszystko /wszyscy

6 5 jak; park

7 4 babcia; krewny; my; nasz; nawet; że

8 3
ale; cioteczny; córka; czy; dziadek; już; który; on/
ona/ono; pieczywo; powinowaty; rodzeństwo; 
rodzinny; rozpoznawać; się; syn; ze; żona

9 2

ba; brzoza; do; dom; drugi; dwa; dziad; dziecko; ja; jeszcze; 
kojarzyć; kto; lekki; mieć; mało; nazywać; pasierbica; 
po; prababcia; pradziadek; prosty; przygotować; przyjaciel; 
rok; salon; smaczny; spacer; starannie; stół; stryj; stryjeczny; 
ślub; teść; teściowa; towarzystwo; tyle; tylko; udać się; 
wiedzieć; wiele; wujek; zamczysko; zdrowy; zjazd; znać

10 1

balowy; bezład; biblioteka; cenny; choć; ciepły; cieszyć się; 
ciotka; czasy; część; czyjś; danie; dąb; decydować się; dostojnie; 
drewniany; druhna; drużba; duży; dziewczynka; dzisiejszy; 
elegancki; iść; jaki; jarzębina; jedzenie; każdy; koligacja; 
na końcu; kuzyn; kuzynka; macierzysty; małżeństwo; mąż; 
między; mój; mówić; myśl; należy; nareszcie; o; och; ogród; 
ojczysty; organizować; otoczenie; owdowieć; pamięć; pchać; 
pierwszy; pięknie; pochód; pogrążyć; pojąć; po kądzieli; 
po mieczu; pomieszczenie; pomieścić; pomagać; pomyśleć; 
porządek; potem; pozostać; pozwolić; prawie; przechadzać 
się; przód; przyjaciółka; przyjeżdżać; płodzenie; ranek; 
rodowy; rodzenie; rodzina; rozmiar; rozmowa; rozstawiać; 
rzadko; sala; ser; siedziba; skłonność; strój; stryjeczny; 
stryjostwo; suty; swacha; swat; swój; szczycić się; śniadanie; 
tak; też; tłoczyć się; tłum; tłumnie; trudność; tuja; ubrać; więc; 
wózek; wujenka; wylec; wzgląd; zamieszkiwanie; zamykać; 
zapamiętać; zapamiętanie; zastawić; zawsze; zbywać; 
zdołać; zebrać się; zjechać się; zostać; zwłaszcza; żyć

Źródło: badania własne.
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Większe różnice między tekstami widoczne są po opracowaniu 
prostego podziału tematycznego dla użytego w notatkach słownictwa 
(tabela 1.3). Ujmuje on wyraziste znaczeniowo i w danym tekstowym 
kontekście jednoznaczne leksemy – tylko rzeczowniki i przymiotni-
ki – w cztery kategorie (razem posiadające 10 podkategorii). Należy 
podkreślić, że zaliczanie leksemu do danego zbioru odbywało się 
tu na mocy jego znaczenia przybieranego w bieżącym kontekście. 
W odróżnieniu od tematycznych leksykonów poddano dany wyraz 
nie tylko tematycznej klasyfikacji, ale i ocenie pod względem jego 
ważności, tę zaś wyznacza frekwencja. Zasada jest prosta: rzeczow-
nik (przymiotnik)31 jest tym bardziej ważny, im częściej w danym 
tekście/korpusie tekstów występuje, gdyż to, o czym tekst z uporem 
powiadamia, podporządkowuje sobie inne treści, rzec można, że staje 
się determinantą, centrum (lub jednym z centrów) rzeczywistości 
wyznaczonej przez znaczenia pełnoznaczeniowych leksemów32 uży-
tych w tymże tekście/korpusie tekstów.

31 Ich rankingi należy traktować osobno.
32 Leksemy niepełnoznaczeniowe, a raczej świadomość ich frekwencji jest przydatna 

(o czym wyżej wspomniano) przy ustalaniu stylistycznych kategorii spełniających 
się w danym tekście/korpusie tekstów (Flont, Kajtoch. Pielużek 2015, s. 133–136). 
O tym natomiast, że w badaniach TOS raczej się nie uwzględnia czasowników, 
przysłówków itd. – głównie decydują względy praktyczne. Są to części mowy 
bardzo wieloznaczne i w badaniach każdą ich odmianę znaczeniową należałoby 
traktować, wzorem Andrzeja Markowskiego, który tak postępował, budując 
swój tematyczny podział polszczyzny (Markowski 1990, wkładka), jako osobny 
leksem, co w praktyce uniemożliwiałoby badanie większych tekstów/korpusów, 
nie mówiąc już o trudnościach w wydzieleniu tych odmian. Ściślej mówiąc, 
do tematycznych kategorii i podkategorii zaliczał Markowski nie tyle leksemy, 
co „jednostki leksykalne [będące] elementem językowym jednoznacznym”. 
I deklarował: „mówiąc więc w pewnym uproszczeniu, obiektem analizy będą 
w tej pracy nie hasła słownikowe, lecz każde ze znaczeń takiego hasła” (Markow-
ski 1990, t. 1, s. 7). Spis takich jednostek leksykalnych zawierał więc np. takie 
„jednostki leksykalne”: kolega, po kolei, kolej 1, kolej 2, kolejarz, kolejka albo: 
kołnierz, kołnierzyk, koło1, koło 2, koło 3 itd. (Markowski 1990, t. 2, s. 21).
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Tabela 1.3. Porównanie frekwencji rzeczowników i przymiotników Notatki 
1 (101 wyrazów, 154 użyć) i Notatki 2 (100 wyrazów, 152 użycia) podzielonych 

wg pól tematycznych (wyniki procentowe podano w zaokrągleniu)

Kategorie 
tematyczne

Podkategorie 
tematyczne

Słownictwo reprezentujące 
kategorie z frekwencją 
(Notatka 1 / Notatka 2)

Suma 
frekwencji 
wyrazów danej 
kategorii 
w Notatce 1 
(N = 154)

Suma 
frekwencji 
wyrazów danej 
kategorii 
w Notatce 2 
(N = 152)

I. Natura

[Notatka1: 10% użyć  
(N = 154)   
Notatka 2: 13% użyć 
(N = 152)]

I.A.  
Przyroda 
ożywiona

brzoza (1/2), dąb (1/1), 
jarzębina (1/1), płodzenie (1/1), 
rodzenie (1/1), tuja (1/1)

6 leksemów, 
6 użyć = 4%

6 leksemów, 
7 użyć = 5%

I.B.  
Czasoprzestrzeń

czasy (1/1), część (1/1), 
duży (1/1), dzisiejszy (1/1), 
otoczenie (1/1), prosty (1/2), 
przód (1/1), ranek (1/1), 
rok (1/2), rozmiar (1/1)

10 leksemów, 
9 użyć = 6%

10 leksemów, 
12 użyć = 8%

II. Cywilizacja – dom 
i bezpośrednie 
otoczenie 
cywilizacyjne

[Notatka1: 10% użyć 
(N = 154)  
Notatka 2: 14% użyć 
(N = 152)]

biblioteka (1/1), dom (2/2), drewniany (1/1), ogród 
(1/1), park (2/5), pomieszczenie (1/1), sala (1/1), 
salon (1/2), siedziba (1/1), stół (1/2), strój (1/1), 
wózek (1/1), zamczysko (1/2), zamieszkiwanie (1/1)

14 leksemów, 
16 użyć = 10%

14 leksemów, 
22 użycia 
= 14%
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Kategorie 
tematyczne

Podkategorie 
tematyczne

Słownictwo reprezentujące 
kategorie z frekwencją 
(Notatka 1 / Notatka 2)

Suma 
frekwencji 
wyrazów danej 
kategorii 
w Notatce 1 
(N = 154)

Suma 
frekwencji 
wyrazów danej 
kategorii 
w Notatce 2 
(N = 152)

III. Obyczaje

[Notatka 1: 70% użyć  
(N = 154)  
Notatka 2: 60% użyć 
(N = 152)]

III.A.  
Codzienne 
i niecodziene 
wydarzenia 
i czynności

balowy (1/1), pochód 
(1/1), rozmowa (1/1), 
spacer (2/2), zjazd (1/2)

5 leksemów, 
7 użyć = 5%

6 leksemów, 
7 użyć = 5%

III.B.  
Posiłki

danie (1/1), jedzenie 
(1/1), pieczywo (1/3), ser 
(1/1), śniadanie (1/1)

5 leksemów, 
5 użyć = 3%

5 leksemów, 
7 użyć = 5%

III.C.  
Uczestnictwo 
w innych niż 
rodzina grupach

dziewczynka (0/1), przyjaciel 
(2/2), przyjaciółka (1/1), tłum 
(1/1), towarzystwo (2/2)

4 leksemy, 
6 użyć = 4%

5 leksemów, 
7 użyć = 5%

III.D. 
Ślub 
i małżeństwo

druhna (2/1), drużba (2/1), 
małżeństwo (1/1), mąż 
(0/1), swacha (2/1), swat 
(2/1), ślub (2/2), żona (3/3)

7 leksemów, 
14 użyć = 9%

8 leksemów, 
11 użyć = 7%

III.E.  
Rodzina dalsza

cioteczny (4/3), ciotka (2/1), 
koligacja (1/1), krewny (2/4), 
kuzyn (2/1), kuzynka (2/1), 
pasierbica (2/2), po kądzieli 
(2/1), po mieczu (2/1), 
powinowaty (1/3), przyrodni 
(1/0), rodowy (1/1), rodzina 
(1/1), rodzinny (2/3), stryj 
(3/2), stryjeczny (4/2), stryjna 
(1/0), stryjostwo (1/1), teść 
(2/2), teściowa (0/2), wujek 
(3/2), wujenka (1/1)

21 leksemów, 
40 użyć = 27%

22 leksemy, 
35 użyć = 24%

III.F.  
Rodzina bliższa

babcia (7/4), córka (3/0), dziad 
(4/2), dziadek (5/3), dziecko 
(2/2), macierzysty (2/1), 
ojczysty (2/1), prababcia (2/2), 
pradziadek (2/2), rodzeństwo 
(2/3), siostra (1/0), syn (2/3)

12 leksemów, 
34 użycia 
= 22%

10 leksemów, 
23 użycia 
= 14%
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Kategorie 
tematyczne

Podkategorie 
tematyczne

Słownictwo reprezentujące 
kategorie z frekwencją 
(Notatka 1 / Notatka 2)

Suma 
frekwencji 
wyrazów danej 
kategorii 
w Notatce 1 
(N = 154)

Suma 
frekwencji 
wyrazów danej 
kategorii 
w Notatce 2 
(N = 152)

IV. Człowiek jako 
jednostka

[Notatka 1: 10% użyć  
(N = 154)  
Notatka 2: 13% użyć 
(N = 152)]

IV.A.  
Rozum, ciało 
i zmysły

ciepły (1/1), lekki (1/2), 
myśl (1/1), pamięć (1/1), 
skłonność (1/1), smaczny 
(1/2), ręka (1/0), wzgląd 
(1/1), zapamiętanie (1/1)

9 leksemów, 
9 użyć = 6%

9 leksemów, 
10 użyć = 8%

IV.B.  
Sfera 
aksjologiczna

bezład (1/1), cenny (1/1), 
elegancki (1/1), porządek 
(1/1), suty (1/1), trudność 
(1/1), zdrowy (1/2)

7 leksemów, 
7 użyć = 4%

7 leksemów, 
8 użyć = 5%

Źródło: opracowanie własne.

W drugim etapie liczymy, ile użyć33 interesujących nas teksto-
wych leksemów (użyć danego leksemu w tekście) obsługuje daną 
kategorię/podkategorię, i dzięki temu jesteśmy w stanie określić ich 
(czyli danego leksemu lub pola tematycznego/pojęciowo-tematycz-
nego34) ważność w korpusie/tekście – bo im częściej dane pole jest 

„uruchamiane”, tym ważniejsze w TOS danego tekstu.

O czym powiadamia tabela 1.3?
Po pierwsze o stosunkach ważności elementów TOS w ramach 

Notatki 1 i Notatki 2. 
Ranking p o d k a t e g o r i i  w Notatce 1 (N.1;), w kolejności od naj-

ważniejszej, jest następujący:
1. N.1;III.E. Rodzina dalsza: 27%
2. N.1;III.F. Rodzina bliższa: 22%

33 Wyniki zawsze podajemy w procentach ogólnej liczby użyć wszystkich, intere-
sujących nas leksemów tekstu.

34 Pole tematyczne wyznaczone jest przez leksemy, które mogą obsłużyć jakiś 
temat, pole pojęciowe zaś przez leksemy, których znaczenia tworzą łańcuchy 
hiperonimiczno-hiponimiczne bądź są bliskoznaczne. W praktyce oba rodzaje 
pól często się przenikają. Mając na uwadze poczynione tu zastrzeżenie, dalej 
będę jednak mówił o podziałach, sferach, kategoriach itp. tematycznych.
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3. N.1;II. Cywilizacja – dom i bezpośrednie otoczenie cywiliza-
cyjne35: 10%

4. N.1;III.D. Ślub i małżeństwo: 9%
5. N.1;I.B. Czasoprzestrzeń / N.1;IV.A. Rozum, ciało i zmysły: 

po 6%
6. N.1;III.A. Codzienne i niecodzienne wydarzenia i czynności: 

5%
7. N.1;I.A. Przyroda ożywiona / N.1;IV.B. Sfera aksjologiczna: 

po 4%
8. N.1;III.B. Posiłki: 3%.

Ranking k a t e g o r i i  w Notatce 1 to:
1) N.1;III. Obyczaje: 70%
2) N.1;II. Cywilizacja – dom i bezpośrednie otoczenie cywili-

zacyjne / N.1;IV. Człowiek jako jednostka / N.1; I. Natura: 
wszystkie po 10%.

W tym miejscu należy jeszcze pamiętać, że z powyższej zasady 
wynikają kolejne: nie tylko, że im więcej użyć tekstowych leksemów 
mieści się w ramach danej kategorii/podkategorii podziału tematycz-
nego, tym pole tematyczne obsługiwane przez leksemy tej kategorii/
podkategorii jest w danym TOS ważniejsze (a obecność danych 
procentowych pomaga precyzyjnie pokazać stopień ważności w sto-
sunku do innych kategorii), ale także: im mniej użyć – tym kategoria 
i odpowiadające jej pole jest mniej ważne, jak również: jeśli dwie 
kategorie obejmują tę samą lub zbliżoną, mierzoną w procentach 
liczbę słowoform, to ich ważność jest w zasadzie równa.

Pozostaje jeszcze wybrać schemat interpretacyjny jak najlepiej 
dopasowany do treści tekstu (ponieważ obydwie notatki gatunkowo 
są osobistym wspomnieniem, będziemy interpretować tekstowe dane 
tak, jakby w tym tekście był „zaszyfrowany” jakiś obraz, model oso-
bowości czy sposób myślenia, który sprzyja takiemu wspominaniu) 

– i okaże się, że fragment ten pokazuje mentalność człowieka, który 
skupia się w życiu na przestrzeganiu codziennego obyczaju (N.1;III.), 

35 Jeśli kategoria nie ma podkategorii, w rankingu kategorii traktujemy ją jak 
kategorię, a w rankingu podkategorii – jak podkategorię.
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a w jego ramach ceni nie tyle codzienne rytuały (N.1;III.B.), co ży-
cie rodzinne (N.1;III.D.+ N.1;III.E. + N.1;III.F. = 9% +27% + 22%), 
ale chyba nie jest zbyt uczuciowy, bo bardziej niż codzienne życie 
rodzinne ceni chwałę i potęgę rodu (N.1;III.E. > N.1;III.F.), a ślub 

– co widać w słownictwie go dotyczącym – jest dla niego bardziej 
przedsięwzięciem rodzinno-towarzyskim, niż spełnieniem miłości.

Pod względem osobowościowym narrator i bohaterowie tekstu 
są skrajnie uproszczeni. Umysły, uczucia i odczucia liczą się w tym 
światku tak samo jak podstawowe oznaczenia czasu i przestrzeni 
(N.1;IV.A. = N.1;I.B.), a prawie dwa razy mniej niż otaczające czło-
wieka codzienne przejawy cywilizacji (N.1;IV.A. < N.1;II.).

Model człowieka tu obowiązujący ma też niewielki związek z ide-
ologią i aksjologią, skoro ich sfera zajmuje w rankingu podkategorii 
drugie miejsce od końca i jest nawet mniej ważna niż zwykłe, codzien-
ne czynności (N.1;III.A. > N.1;IV.B.). Nie można jednak powiedzieć, 
że nie istnieje. Dla potrzeb przeprowadzenia rozwiniętego pomiaru 
aksjologicznego36 obie Notatki są jednak o wiele za małe. Na razie 
tyle da się powiedzieć, że w świecie Notatek, w sferze IV.B. i innych 
są obecne wartości prestiżu (balowy, elegancki), ekonomiczne (cenny) 
i witalne (życie), spotyka się estetyczne (porządek, bezład), hedoni-
styczne (smaczny), poznawcze37 (myśl) itd.

Nawet tak mały światek można porównać z innym, rysującym się 
na podstawie analizy frekwencji słownictwa w tekście o podobnych 
rozmiarach. W tym momencie pokażemy ranking podkategorii 
i kategorii w Notatce 2 (N.2;)

Ranking p o d k a t e g o r i i  w Notatce 2 (N.2;):
1. N.2;III.E. Rodzina dalsza: 24%
2. N.2;III.F. Rodzina bliższa / N.2;II. Cywilizacja – dom i bez-

pośrednie otoczenie cywilizacyjne: po 14%
3. N.2;I.B. Czasoprzestrzeń / N.2;IV.A. Rozum, ciało i zmysły: 

po 8%

36 Patrz podrozdział: 2.3. Jak interpretować ustalanie TOS z prasoznawczego punktu 
widzenia.

37 Pełną klasyfikację oraz jej źródła przedstawiłem gdzie indziej (Kajtoch 2008a, 
t. 1, s. 155–159; por. także Puzynina 1992, s. 40–43; Grzegorczyk 1983, s. 41–44).
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4. N.2;III.D. Ślub i małżeństwo: 7%
5. N.2;I.A. Przyroda ożywiona / N.2;III.A. Codzienne i niecodzienne 

wydarzenia i czynności / N.2;III.B. Posiłki / N.2;III.C. Uczest-
nictwo w innych niż rodzina grupach / N.2;IV.B. sfera aksjo-
logiczna: po 5%.

Ranking k a t e g o r i i  w Notatce 2:
1) N.2;III. Obyczaje: 60%
2) N.2;II. Cywilizacja – dom i bezpośrednie otoczenie cywiliza-

cyjne: 14%
3) N.2;I. Natura / N.2;IV. Człowiek jako jednostka: po 13%.
Pierwszy ogląd pokazuje, że w wypadku obu notatek pierwsze 

trzy miejsca w rankingu kategorii i pierwsze dwa w rankingu pod-
kategorii zajęte są praktycznie przez takie same pola, co nie dziwi, 
jako że obie notatki mają ten sam temat. To jednak, że w wypadku 
rankingów kategorii na pierwszych trzech miejscach są znaczne 
różnice w wartościach procentowych, a w wypadku rankingu pod-
kategorii, począwszy od 3. miejsca, w zasadzie wszystko się zmienia 

– przekonuje, że warto zainteresować się szczegółami i przeprowa-
dzić porównanie obu notatek przy zastosowaniu przywołanego już 
schematu interpretacyjnego38. Przyjmiemy, że w obydwu notatkach 

„zaszyfrowany” jest jakiś obraz, model osobowości czy sposób my-
ślenia człowieka. Te modele nazwiemy odpowiedno Narratorem 
1 i Narratorem 2 (Nar.1; Nar.2), co ma jeszcze i to uzasadnienie, 
że oba tekściki mają narrację pierwszoosobową.

38 Obok schematu „człowiek wpisany w tekst” dane do ustalenia całościowego TOS 
można opisywać wedle schematu np. „mapy świata” (dalej: m a p a ), ale wyjściowe 
dane (liczba i różnorodność wyrazów tekstowych) muszą być o wiele bogatsze, teksty/
korpusy o wiele większe. Próbowałem tej sztuki, porównując 3 korpusy tekstowe 
liczące po 250 000 wyrazów (Kajtoch 2008a). Można zastosować także schemat 
„streszczenia” (dalej: p r z e s ł a n i e ), oparty głównie nie na procentowym porów-
nywaniu liczby leksemów obsługujących dane pola tematyczne, a na rangowaniu, 
który pokażę w kolejnych rozdziałach, a za pomocą którego można uzyskać nie tyle 
dokładny obraz TOS, a skoncentrowaną jego istotę. Można na koniec skupić się 
na badaniach dotyczących funkcjonowania w TOS wielu tekstów jakiegoś elementu 
tekstowej rzeczywistości: np. ciała ludzkiego, dziewczyny, chłopaka, przedstawiciela 
jakiegoś zawodu itd. (np. Kajtoch 2004; 2007; 2008b).



491.3. Czy TOS istnieje? Demonstracja

Obaj Narratorzy w podobnym stopniu podkreślają w swoich rela-
cjach siłę swoich koligacji (choć Nar.1 bardziej: N1;III.E. > N2;III.E.), 
ale już bliska rodzina dla Nar. 2 liczy się o wiele mniej niż dla 
Nar.1 (N1;III.F. > N2;III.F.) – także w aspekcie instytucjonalnym 
(N1;III.D. > N2;III.D.). Nar. 2 traktuje ją z podobną uwagą, jak naj-
bliższe cywilizacyjne otoczenie (N.2;III.F. = N.2;II.), a to otoczenie 
jest dla niego o wiele bardziej istotne niż dla Nar.1 (N.1;II. < N.2;II.). 
Od razu też rzuca się w oczy to, że Nar.2 jest nieco lepiej zarysowa-
ny jako osobowość (N.1;IV.A. < N.2;IV.A.) i żyje w świecie o wie-
le bardziej konkretnym, lepiej zarysowanym czasoprzestrzennie 
(N.1;I.B. < N.2;I.B.) i z nieco bogatszą przyrodą (N.1;I.A. < N.2;I.A.), 
bardziej zwraca uwagę na posiłki (N.1;III.B. < N.1;III.B.), troszkę 
bardziej na codzienne życie towarzyskie (N.1;III.C. < N.2;III.C.).

Przegląd można by było kontynuować, ale rozważania te nie 
miałyby wartości empirycznej (teksty są sztuczne). Ponadto, jak 
sądzę, udało się już pokazać rzecz najważniejszą: obaj: Nar. 1 oraz 
Nar. 2 są co prawda zafascynowani życiem rodzinnym, ale prze-
cież w różnym stopniu, bo ten drugi bardziej interesuje się innymi 
sprawami; i że żyją w nieco różnych światach – bardziej lub mniej 
dokładnie naszkicowanych.

W tym miejcu, jak sądzę, udowodniłem, że nie zajmuję się na-
ukowym mitem, lecz kategorią, która może być przydatna badaczom 
tekstów. Skoro bowiem mogą istnieć dwa teksty o takim samym słow-
nictwie (przynajmniej w zakresie rzeczowników i przymiotników), 
temacie, rozmiarze, gatunku i pisane podobnym stylem, a różniące 
się stopniem nasycenia pól tematycznych znaczeniami tekstowych 
wyrazów i wszystkim tym, co jest następstwem tej różnicy (ranking 
pól, całościowy obraz rzeczywistości związany z tym rankingiem), 
to ów stopień nasycenia wraz z jego konsekwencjami (nazwany 
przeze mnie tekstowym obrazem świata) rzeczywiście istnieje i jest 
kategorią, poprzez którą uobecniają się w tekście sensy, niespro-
wadzające się do fabuły, które można odebrać zwłaszcza w trakcie 
lektury nieliniowej39 albo nawet odbierać podświadomie.

39 Mam na myśli pobieżne zapoznawanie się z tekstem, „skanowanie” go wzro-
kiem od góry do dołu, liniową lekturę wychwytującą tylko niektóre słowa i tym 
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Wiadomo, że taki odbiór tekstu jest np. składową procesu percepcji 
reklamy. Odbiorca spotów reklamowych (a zwłaszcza ich „pisanych” 
odpowiedników, tj artykułów sponsorowanych czy nowelek zawiera-
jących lokowanie produktu) może nabierać ochoty na kupno nie tyle 
dzięki banalnym historyjkom i niezbyt przekonującym argumentom 
wypowiadanym przez bohaterów (czyli dzięki przekazywanej przez 
spot, świadomie odbieranej informacji) – co słuchając powtarzają-
cych się w najrozmaitszych kontekstach, zapadających w pamięć 
słów cynglowych typu tani, popularny, rodzina, dziecko, lek, zdrowie, 
miłość, zabawa, relaks itd. Robiono badania takich słów (Pisarek 
1993; Kołodziej 1993). Odpowiednio duży korpus pozwoliłby ustalić 
na tyle dużo takich leksemów, że dałoby się rozpoznać TOS obecny 
w tym korpusie. Nie sądzę jednak, aby którykolwiek odbiorca rekla-
my, poza jej badaczami, był zdolny zauważyć zestaw tych leksemów 
i ustalić, jak działają. Po prostu poddaje się sugestii i dzięki temu 
kupuje. Natomiast przekazywana w normalnym trybie informacja, 
odbierana przez odbiorcę świadomie – najczęściej ogranicza się 
w spocie do nazwy produktu i – ewentualnie – powiadomienia 
o jego przeznaczeniu.

Innym polem tego typu „czytelniczych praktyk” jest polityczna 
propaganda. Wydaje się jednak, że „czytać nieliniowo” możemy 
każdy tekst.

***
Posumujmy dotychczasowe ustalenia. Jak się zdaje, każdy tekst może 
zawierać co najmniej dwojakiego rodzaju informację: tę wynikającą 
z jego tematu (informacja intencjonalna – X) i tę wynikającą z użytych 
w nim rzeczowników (element informacji symptomatycznej – V).

podobne akty niedoskonałego odbioru informacji.
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Na poziomie pojedynczego zdania będą to informacje ogólne 
i łatwe do odebrania: Na przykład zdanie „Kocham swoją rodzinę” 
informuje o uczuciu tego, kto mówi („K o c h a m  swoją rodzinę” – X), 
i o tym, że rodzina w rzeczywistości wypowiadajacego zdanie istnieje 
i jest wartością istotną („Kocham swoją r o d z i n ę” – V).

Na poziomie krótkiej sekwencji zdań „Ja uwielbiam swoją rodzinę. 
Ty nienawidzisz swojej rodziny”, sytuacja lekko się skomplikuje. W tym 
wypadku informacja X mówi o różnicy w uczuciach obu podmiotów 
w stosunku do rodziny („Ja u w i e l b i a m  swoją rodzinę. Ty n i e n a -
w i d z i s z  swojej rodziny”), natomiast informacja V – że rodzina dla 
obydwu jest istotna, więc ważna jest i ogólnie, skoro można żywić 
w stosunku do niej tak różne uczucia, a w tekstowym świecie, który 
zarysowuje się w tej sekwencji, ważna jest na tyle, by oznaczający 
to pojęcie leksem się powtórzył („Ja uwielbiam swoją r o d z i n ę . 
Ty nienawidzisz r o d z i n y ”). Odbiór informacji X nadal jest prosty, 
odbiór informacji V wymaga pewnego krótkiego zastanowienia

Na poziomie niewielkiego tekstu pojawiają się komplikacje większe: 
W przypadku notatek N.1 i N.2 informacja X jest zbliżona, bo obie 
opisują przebieg rodzinnego zjazdu. Natomiast wynikająca z fre-
kwencji rzeczowników informacja V w przypadku obu notatek jest 
różna, a odmienności wskazują na inny stosunek obu narratorów 
na przykład do rodziny bliższej i dalszej, jak również na inną ważność 
rodzin bliższych i dalszych w rzeczywistościach (obrazach świata) obu 
notatek. W tym wypadku uchwycenie różnic między informacjami 
V zawartymi w obu notatkach wymagało już analizy przeprowadzanej 
metodą leksykalnej ilościowej analizy zawartości (LIAZ), za pomocą 
której ustalono tekstowe obrazy świata obu notatek (TOS). Można 
sobie jeszcze wyobrazić, że informację V nadano intencjonalnie, 
bo autor Notatki 1 i Notatki 2 zdawał sobie sprawę z tego, jakich 
słów używa – i można odebrać ją świadomie, w akcie szczególnie 
dokładnej, wnikliwej, analitycznej lektury. Choć w praktyce takie 
postawy nadawcy i odbiorcy są co najmniej nieczęsto spotykane.

A teraz wyobraźmy sobie, na ile możliwe jest świadome nadawanie 
i odbieranie informacji V zakodowanej w całych dużych korpusach 
tekstów (zwłaszcza medialnych) i ewentualnie konstytuowanych 
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przez nie dyskursach. Tu, choćby z tego powodu, że autorów jest 
wielu a proces odbioru trwa tygodnie, miesiące i lata, trudno nad 
przekazywaną informacją zapanować. O ile jeszcze w przypadku 
informacji X można sobie wyobrazić jakieś ośrodki nią sterujące 
(ale i tak do rozeznania się w niej niezbędne są badania tradycyjnej 
analizy zawartości, tj. analizy kontentu – content analysis), to w przy-
padku informacji V jest nader wątpliwe, czy ktoś nad nią panuje 
(a sceptycy mogą nawet powątpiewać w jej istnienie). Aby rozwiać 
ich wątpliwości, a jednocześnie wskazać na możliwość konkretnego 
poznania niesionych przez dłuższe teksty lub korpusy (dyskursy)  
informacji, już na pewno niezbędna jest leksykalna ilościowa analiza 
zawartości (LIAZ), zdolna do pokazania tekstowych obrazów świata 
(TOS) istniejących w tych tekstach i ich kopusach

W dalszej części książki przedstawię niezbędne informacje o związ-
kach metod ustalania TOS (w tym LIAZ) z ich najbliższą naukową 
tradycją. Pokażę, jak można prowadzić nie eksperymentalne a po-
siadające rzeczywistą wartość, bo oparte na autentycznym materiale, 
badania map i rekonstrukcje przesłań, a następnie zaprezentuję 
skuteczność mojej metody w przypadku badania za jej pomocą kon-
kretnego korpusu dzieł (należących do kultury popularnej). Ponadto 
dowiodę użyteczności opisywanego podejścia w analizie i interpretacji 
pojedynczego dzieła kultury wysokiej.

Zakończenie wykaże szersze, medioznawcze i nie tylko medio-
znawcze korzyści wprowadzenia do naukowego obiegu pojęcia 
tekstowego obrazu świata (TOS).
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ROZDZIAŁ 2.  
POLSKIE TRADYCJE 

BADAWCZE TOS

Polska najnowsza tradycja interesujących nas badań nie jest 
długa i rozwinięta, a sprowadza się do użycia pojęcia TOS 
w może kilkudziesięciu pracach naukowych, których autorzy 

deklarowali, że ów termin okazał się przydatny w ich dociekaniach 
– lub też nie. Jeśli jednak sięgnąć do głębszych korzeni, okaże się, 
że ta metoda wyrasta w równym stopniu z trzech żródeł: języko-
znawczego, leksykograficznego, prasoznawczego.

O tradycji językoznawczej pisałem na początku rozdziału pierw-
szego. Nie byłoby próby stworzenia tekstowych obrazów świata bez 
wcześniejszej refleksji o JOS i pojawiającej się potrzeby jakiegoś roz-
graniczenia obu pojęć. Ja je rozróżniam wedle następującej zasady: 
JOS jest związane z langue, a TOS z parole, a np. Bogusław Skowro-
nek sądzi że TOS, podobnie jak np. dyskursywny obraz świata, jest 
wyspecyfikowaną, uszczegółowioną wersją JOS, który jest pojęciem 
bardzo szerokim i ogólnym, i takich ukonkretnień wymaga (Skow-
ronek 2020, s. 48–49 – obszerny cytat porównaj przypis nr 19 w tej 
książce). TOS ma być najbardziej uszczegółowioną, nasyconą treścią 
wersją JOS; tą o najwęższym zakresie, funkcjonującą w pojedyn-
czym tekście artystycznym40. Uważa więc TOS za zawężenie JOS, 

40 B. Skowronek, Odmiany językowego obrazu świata, „ABC Humanistyki” #47, https://
www.youtube.com/watch?v=btMv3Ssaabs (dostęp: 15.07.2020). Jak się zdaje, 
moje rozumienie TOS zbliżone jest do tego, co Skowronek nazywa medialnym 
obrazem świata (to znaczy – charakterystycznym dla dyskursu/dyskursów 
medialnych). Dla mnie dyskurs nie istnieje poza konkretnymi, choć z reguły 
ilościowo potężnymi strumieniami tekstów, więc w nim także mamy do czy-
nienia z obrazem tekstowym, uogólnionym, wspólnym dla wszystkich tekstów 



54 Rozdział 2. Polskie tradycje badawcze TOS

a więc za kategorię możliwą do zbadania na gruncie semantyki, 
kognitywistyki albo lingwistyki kulturowej, bo to one interesują się 
językowymi obrazami świata. Dla mnie refleksja o TOS ujmowana 
z punktu widzenia językoznawstwa jest raczej obiektem zaintereso-
wania lingwistyki tekstu.

Jak sądzę, do pomyślenia są także inne lingwistyczne spojrze-
nia na TOS, zakładające ścisłą odpowiedniość między językowym 
i tekstowym obrazem świata albo nawet ich tożsamość. Szeroki ich 
przegląd wymagałby jednak uprzedniego uważnego wgłębienia 
się w różnorakie teorie JOS, czego dokonywali już inni badacze 
i to z dobrym skutkiem, a z mojego punktu widzenia byłoby dość 
jałowe, gdyż sytuacja, gdy TOS odpowiada JOS, jest według mnie 
czysto teoretyczna – JOS przedstawia różne punkty widzenia, które 
utrwaliły się w języku w ciągu stuleci, TOS jest utrwaleniem w war-
stwie językowej tekstu realnych punktów widzenia nadawców, którzy 
zaistnieli w konkretnym czasie i konkretnej społecznej przestrzeni.

Nie będę więc kontynuował tego wątku, bo każdy zainteresowany 
ma do dyspozycji fundamentalne dzieła (Anusiewicz 1995; Bartmiński 
2006, 2007; Niebrzegowska-Bartmińska 2020; Tokarski 2013), znane 
zbiory artykułów (Anusiewicz, Bartmiński 1998; Bartmiński 1999; 
Dąbrowska, Anusiewicz 2000), solidne i interesujące szkice (np.: 
Bartmiński 2001; Bartmiński, Tokarski 1986; Tokarski 2001, 2016; 
Grzegorczykowa 2009; Kępa-Figura, Nowak 2006).

wchodzących w skład dyskursu, albo rzeczywiście istniejącym w pojedynczym 
tekście, przy czym niekoniecznie dzieła artystycznego. Równie dobrze może 
być charakterystyczny dla regulaminu szkolnego/korpusu tekstów takich re-
gulaminów czy też korpusu tekstów prawa oświatowego (Jagodzińska 2018).
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2.1. TRADYCJA BADAWCZA TOS – 
ZWIĄZKI Z LEKSYKOGRAFIĄ

Tradycja leksykograficzna, z której wyrasta koncepcja TOS, związana 
jest przede wszystkim z budowaniem słowników tematycznych, którego 
polska historia także została już wyczerpująco opisana (Batko-Tokarz 
2019; Kajtoch 2008a, t. 1, s. 27–45; Żmigrodzki 2005, s. 179–181). 
Najważniejsze z nich to (podaję w kolejności chronologicznej):

• Roman Zawiliński: Dobór wyrazów. Słownik wyrazów blisko-
znacznych i jednoznacznych. Do praktycznego użytku, Kraków 
1926.

• Marian Kucała: Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, 
Wrocław 1957.

• Zofia Cygal-Krupa: Słownictwo tematyczne jezyka polskiego. 
Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tema-
tycznym, Kraków 1986.

• Andrzej Markowski: Leksyka wspólna różnym odmianom 
polszczyzny, vol. I i II, Warszawa 1990.

• Janusz Anusiewicz, Jacek Skawiński: Słownik polszczyzny 
potocznej, Warszawa–Wrocław 1996.

• Małgorzata Kita, Edward Polański: Słownik tematyczny języka 
polskiego, Łódź 2002.

• Zofia Kurzowa: Ilustrowany słownik podstawowy języka pol-
skiego. Wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń, 
Kraków 200541.

• Wojciech Kajtoch: Słownik tematyczno-frekwencyjny słownic-
twa używanego w trzech typach polskich pism młodzieżowych 
(Kajtoch 2008a, t. 1, s. 221–343).

• Bożena Sieradzka-Baziur (red.): Słownik pojęciowy języka 
staropolskiego, IJP PAN (https://spjs.ijp.pan.pl/spjs/).

41 Słownik jest co prawda ułożony alfabetycznie, ale zawiera także sprzężony 
z głównym wykazem systemem odnośników Indeks pojęciowy wyrazów i ich 
znaczeń zestawiony przez Justynę Winiarską, będący czymś w rodzaju minite-
saurusa (Winiarska 2005).
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Większość z nich oparta jest albo na tradycji Thesaurusa Petera 
M. Rogeta (Zawiliński, Kajtoch, Kurzowa), albo na tradycji słownika 
Rudolfa Halliga i Walthera Wartburga (Hallig, Wartburg 1952) i jego 
klasyfikacji (patrz tabela 2.1).

Są one zakończone, mają ambicję ogarnięcia całości42 polskiego 
leksykonu (lub jego części) na pewnym etapie rozwoju, posiadają 
wyrazisty i w miarę kompletny schemat klasyfikacyjny: albo naśla-
dujący ujęty w ramy systematyki proces ludzkiego myślenia o rzeczy-
wistości (tradycja Rogeta), albo zgodny z apriorycznym systemem 
pojęć, odbijającym stan potocznej lub naukowej wiedzy o świecie 
(tradycja Halliga i Wartburga)43. Bywa, że obie tradycje się mieszają, 
ale zawsze jedna dominuje. Autorką najnowszej w polskiej literaturze 
koncepcji podziału tematycznego polszczyzny jest Barbara Batko-

-Tokarz (2019, s. 169–171)44.
Aby odpowiedzieć na najważniejsze w tej chwili pytanie: jak się 

do siebie mają: konstruowanie schematów klasyfikacji słownictwa 
i badania TOS, spójrzmy, jak taki schemat (a raczej system głów-
nych kategorii i podkategorii tego schematu, pamiętajmy przy tym 
że podkategorie mogą się rozpadać na podpodkategorie itd.) może 
wyglądać (patrz tabele 2.1 i 2.2).

42 Chodzi o cały zakres a nie kompletność. Największy znany mi indeks współ-
cześnie używanych polskich leksemów liczy sobie 300 000 jednostek (Waw-
rzyńczyk, Wierzchoń 2016), co oznacza, że ogarniający całość polskiej leksyki 
słownik tematyczny musiałby zawierać od pół miliona do miliona rekordów, 
jeśli zważyć, że każdą odmianę znaczeniową wyrazu należałoby potraktować 
jak osobny wyraz. Z trudem wyobrażam sobie taki słownik i jego schemat kla-
syfikacyjny. Tak więc żaden z wymienionych słowników nie jest kompletny, ale 
dąży do ogarnięcia całości, tzn. do ujęcia w swoim schemacie klasyfikacyjnym 
całości świata obsługiwanego przez język polski czy daną jego odmianę.

43 Światowe tradycje tworzenia wielkich pojęciowych i tematycznych klasyfikacji 
słownictwa (w tym połączonych z eksponowaniem danych o frekwencji) i towa-
rzyszącą jej teoretyczną refleksję szeroko opisuje Jurij Karaułow (np. Караулов 
1976, s. 242–259).

44 Aktualnie wykorzystywanej przy tworzeniu Wielkiego słownika języka polskiego 
(Żmigrodzki 2012 i nast.).
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Tabela 2.1. Struktura tematyczna słownika wg Halliga i Wartburga (za Teorią 
pól językowych… Władysława Miodunki45 (Miodunka 1980, s. 69))

UNIVERSUM 

Wszechświat Człowiek Człowiek i wszechświat

Człowiek jako żywa 
istota

1. Płeć
2. Rasa
3. Części ciała
4. Narządy i ich 
funkcjonowanie
5. Pięć zmysłów
6. Ruch i pozycja
7. Sen
8. Zdrowie i choroba
9. Życie ludzkie w ogóle
10. Potrzeby istoty
ludzkiej

Dusza i rozum

1. Założenia ogólne,
mądrość, umysł,
zdolności
2. Percepcja
3. Świadomość,
wyobrażenia
4. Pamięć
5. Fantazja
6. Myślenie
7. Emocje
8. Wola
9. Moralność

Człowiek jako istota 
społeczna

1. Życie społeczne w ogóle:
a. budowa społeczeństwa
b. język
c. związki społeczne

2. Człowiek w pracy:
a. założenia ogólne
b. rolnictwo
c. rzemiosła i zawody
d. przemysł
e. handel, finanse
f. własność
g. pokój, dom

3. Transport
4. Poczta, telegraf, telefon

Organizacja społeczna
i instytucje społeczne

1. Wspólnota
2. Państwo
3. Prawo
4. Wykształcenie
5. Polityka zagraniczna
6. Obrona narodowa
7. Wojna
8. Literatura i sztuka
9. Wyznania i religia

A priori

1. Byt
2. Jakości i stany
3. Stosunek porządek
wartość
4. Liczba i ilość
5. Przestrzeń
6. Czas
7. Przyczyna
8. Ruch
9. Zmiana

Nauka i technika

1. Nauki ścisłe
i humanistyczne
2. Technika i przemysł
oparte na tych naukach

Niebo i ciała 
niebieskie

1. Niebo i ciała
niebieskie
2. Pogoda i wiatr

Ziemia

1. Rzeźba terenu i pejzaż
2. Wody
3. Podłoże i jego budowa
4. Minerały
5. Metale

Świat roślinny

1. Świat roślinny w ogóle
2. Drzewa
3. Krzaki
4. Zboża
5. Warzywa
6. Rośliny pastewne
7. Rośliny przemysłowe
8. Rośliny łąkowe i leśne
9. Wodorosty
10. Rośliny lecznicze
11. Rośliny dekoracyjne
12. Rośliny pokojowe i
cieplarniane
13. Chwasty

Świat zwierzęcy

1. Czworonogi
2. Ptaki
3. Zwierzęta morskie
4. Ryby
5. Gady
6. Płazy
7. Skorupiaki
8. Mięczaki
9. Owady
10. Choroby zwierząt
11. Zwierzęta fantastyczne

Źródło: Miodunka 1980, s. 69.

Widok ten wskazuje, że możliwe byłyby badania TOS prowa-
dzone wedle interpetacyjnego schematu „mapy świata”, dla których 
schematem klasyfikacyjnym, czy też kluczem kategoryzacyjnym 
byłby schemat Halliga-Wartburga lub też inny, z tą tradycją związany. 
Osiągnięty wynik przypominałby tabelę 2.1, w której jednak obok 

45 Przedstawiam schemat zmodyfikowany graficznie. Kompletne tłumaczenie 
systemu pojęciowego Halliga i Wartburga patrz Sieradzka-Baziur 2020.
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nazw kategorii Człowiek, Wszechświat, ścisłe człowiek i wszechświat, 
podkategorii w rodzaju: Niebo i ciała niebieskie, Zwierzęta, Rośliny… 
itd. widniałyby dane procentowe, pokazujące, jakie są – w jakimś 
wielomilionowym korpusie46 – ilościowe proporcje między liczbami 
interesujących nas47 pełnoznaczeniowych leksemów tekstowych 
(tekstowych użyć wyrazów), obsługujących poszczególne sfery, ka-
tegorie i pokategorie tematyczne.

Inną jest sprawą, jaki obiekt badań/ jakiego rodzaju zbiór tekstów 
wymagałby zastosowania aż tak uniwersalnego schematu kategoryza-
cyjnego48. Z pewnością byłby równie uniwersalny. Jeśli chodzi o po-
jedyncze dzieło, to wchodziłyby w grę chyba tylko Biblia, Wikipedia 
lub jakaś potężna encyklopedia w w rodzaju Encyclopaedia Britannica 
lub Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 
Jeśli o korpusy chodzi, musiałby to być korpus tekstów obejmujących 
np. wszystkie podręczniki szkolne używane w danym czasie albo 
np. komplet czasopism wydawanych w danym kraju w ciągu roku.

2.2. TOS A METODA ANALIZY ZAWARTOŚCI49

Metodą ustalania TOS najlepiej bada się wielkie korpusy medial-
nych tekstów. Nie zapominajmy, że masowe media są periodyczne 
i strumienie ich tekstów operują powtarzającymi się środkami języ-
kowymi i w ogóle komunikacyjnymi. Na dodatek strumienie owe 
są takich rozmiarów, że jeśli jakiś wyraz czy schemat powtórzy się 
w pobranej z takiego strumienia próbie, to może w dalszym jego 

46 Każdy solidny naukowo słownik polszczyzny wymienia spis źródeł, z których zaczerp-
nął słownictwo. Sądzę że wszystkie wymienione w takich wykazach teksty mogłyby 
stworzyć korpus, którego wszystkie tekstowe leksemy (definiowane jako ciąg znaków 
od spacji do spacji) mogłyby się złożyć na całościowy korpus języka polskiego.

47 Albo uwzględnilibyśmy rzeczowniki i przymiotniki, albo nawet wszytkie: rze-
czowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki korpusu.

48 Byłoby to także spełnienie dawnych, prasoznawczych marzeń o General Inquirer 
(Pisarek 1983a, s. 142–145, 150).

49 Dalej stosował będę skrót AZ.
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przebiegu wystąpić jeszcze x-krotnie. Ten fakt potęguje znaczenie 
użytecznej w badaniach TOS kategorii „ważności”, a ponadto wymusza 
zastosowanie jeszcze jednego kryterium doboru. W zmierzających 
do rekonstrukcji TOS badaniach medialnych strumieni tekstów (albo 
korpusów tekstów tworzących te strumienie) bierzemy pod uwagę 
słowa pełnoznaczeniowe przynajmniej dwukrotnie się powtarzające50 
(w badaniu pojedynczego tekstu to kryterium nie jest konieczne).

Nic więc dziwnego, że trzecią i chyba najistotniejszą odnogą tra-
dycji, która powołała do życia badania TOS (a zarazem i inne typy 
technik badawczych, składające się wraz z ustalaniem TOS na tzw. 
leksykalną ilościową analizę zawartości) – jest klasyczna analiza 
zawartości prasy (content analysis), zwana też analizą treści.

Metoda ta ma już lat ponad siedemdziesiąt, a autorstwo jej 
dojrzałej postaci przypisuje się: Paulowi Felixowi Lazarsfeldowi 
(1901–1976) oraz Bernardowi Reubenowi Berelsonowi (1912–1979). 
Ten drugi zdefiniował ją tak: „analiza treści jest techniką badawczą 
mającą na celu obiektywny, systematyczny i ilościowy opis jawnej 
treści informacji” (Berelson 1970, s. 8), która to technika „powinna 
się odznaczać czterema cechami: 1. Musi uwzględniać tylko syntak-
tyczne i semantyczne elementy przekazu, 2. Musi być obiektywna, 
3. Musi być systematyczna, 4. Musi być ilościowa” (Pisarek 1983a, 
s. 29; por. także Berelson 1970, s. 7).

Czas nie unieważnił żadnego z punktów tej skromnej formuły 
poza może wymogiem systematyczności. Za pionierskich czasów 
nie było takich możliwości przechowywania żródeł i danych, jakie 
stwarza dzisiejsza technika informatyczna, i (teoretycznie rzecz biorąc) 
jeśli się chciało zbadać np. rozwój tematycznych tendencji charakte-
rystycznych dla treści publikowanej w jakimś czasopiśmie w ciągu 
10 lat, trzeba było zasadniczo co roku (ewentualnie przestrzegając 
jakiegoś innego, stałego interwału) badać to czasopismo na próbie 

50 Im większa próba badawcza, tym wyższa jest minimalna powtarzalność słowa 
uwzględnianego w badaniu. Np. w wypadku próby ok. 250000 leksemów tekstowych 
przy niektórych procedurach badawczych bierze się pod uwagę przynajmniej 
czterokrotne powtórzenie, przy jeszcze większych – dziesięciokrotne itd.
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o raz ustalonej wielkości, tak samo pobieranej i koniecznie takim 
samym sposobem analizowanej. Dziś można taki strumień danych 
przechować i w stosownej chwili pobrać z niego próby i je zanalizować51.

Metoda znana jest w Polsce. Walery Pisarek opisał jej historię 
(Pisarek 1983b; por. także Kołodziej 2006a; Dąbrowska-Cendrowska 
2019) oraz stworzył podstawowy jej podręcznik52. Powszechnie znana 
definicja jego autorstwa brzmi:

A n a l i z a  z a w a r t o ś c i  jest zespołem różnych technik s y s t e -
m a t y c z n e g o  badania s t r u m i e n i  l u b  z b i o r ó w  przekazów, 
polegającego na możliwie o b i e k t y w n y m  (w praktyce zwykle: 
intersubiektywnie zgodnym) wyróżnianiu i identyfikowaniu ich 
możliwie j e d n o z n a c z n i e  s k o n k r e t y z o w a n y c h , formal-
nych lub treściowych, elementów oraz na możliwie p r e c y z y j n y m 
(w praktyce zwykle: ilościowym) szacowaniu rozkładu występowania 
tych elementów i na głównie p o r ó w n a w c z y m  wnioskowaniu, 
a zmierzającego przez poznanie zawartości przekazów do poznania 
i n n y c h  e l e m e n t ó w  i  u w a r u n k o w a ń  procesu komunikacyj-
nego (Pisarek 1983a, s. 45, podkreślenia W. Pisarka).

Generalnie wdrażamy AZ po to, aby z jej pomocą ustalić ranking 
silnie sfragmentowanych treści, proponowanych nam przez obfite 
strumienie tekstów i obrazów, którymi nieustannie „bombardują” 
nas media; przeprowadzenie AZ pozwala chaos tematyczny gazety 
przedstawić w jakimś porządku, wskazać na jej preferencje tematyczne, 
ewentualnie pomaga znaleźć ujęcia/elementy jakiegoś tematu, jakiś 
wątek – a potem pokazać go w sposób w miarę pełny.

51 Innymi słowy, zamiast prowadzenia systematycznych, wieloletnich badań 
wystarczy w sposób jednakowy, wedle takich samych zasad pobrać parę prób 
z zapisanego i obecnego w cyfrowym archiwum medialnego strumienia, co może 
mieć miejsce np. podczas jednorazowych badań nad dziejami jakiegoś medium.

52 Wspominaną Analizę zawartości prasy (Pisarek 1983a). Są też jednak pomniejsze: 
Gackowski, Łączyński, Majchrzyk i in. 2007; Lisowska-Magdziarz 2004; Pamuła 
1996).
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Walery Pisarek wyróżnił w AZ53 dwa nurty. Pierwszy nurt pozwalał 
chaos tematyczny tekstów gazety przedstawić w jakimś porządku, 
wskazać na jej preferencje tematyczne – był więc analizą całej gazety. 
Drugi pomagał znaleźć w gazecie ujęcia/elementy jakiegoś tematu, 
jakiś związany z nim wątek – a potem pokazać go w sposób w miarę 
pełny.

Te dwa nurty ukształtowaly się w tramach polskiej AZ już na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zapoczątko-
wały je artykuły Antoniny Kłoskowskiej (Kłoskowska 1969) i Ireny 
Tetelowskiej (Tetelowska 1960). Jak pisał Walery Pisarek:

Kłoskowskiej chodziło o ujawnienie propagowanych (świadomie lub 
nieświadomie) modeli społecznych, Tetelowskiej o obiektywny opis 
„wytworu pracy dziennikarza, redaktora i drukarza”. W pierwszym 
wypadku zasadniczym przedmiotem badań jest „głębsza treść” prze-
kazów prasowych, w drugim – przynajmniej programowo „wszyst-
ko”, a więc zarówno treść przekazu i jej struktura, jak też sposób jej 
wyrażania (Pisarek 1983a, s. 25).

Mówiąc inaczej, za pomocą AZ staramy się opisać albo dany tekst 
medialny (np. numer/numery gazety wchodzące w skład interesujących 
nas prób pobranych ze strumienia jej wydań), albo dany tematyczny 
wątek przejawiający się w emitowanym/wydawanym medium czy 
w grupie mediów (lub w wielu mediach/grupach mediów) w jakiejś 
jednostce czasu, np. na przestrzeni paru lat.

Tylko ilościowa analiza zawartości pozwala w sposób obiektywny 
wskazać na tematy i wątki tematyczne mniej lub bardziej istotne 
w gazecie czy innym medium. Tylko ona pokazuje, z czym w danym 
medium mamy częściej lub rzadziej do czynienia i co jest bardziej lub 
mniej wyeksponowane, przy czym miary tego „bardziej lub mniej” 

53 Pisarek konkretnie mówił o analizie zawartości prasy (content analysis), mając 
na myśli analizę ilościową. Ponieważ wtedy nie mówiono o jakościowej analizie 
zawartości mediów, termin Pisarka był wystarczający. Obecnie tak nie jest – ko-
nieczne jest więc rozróżnianie tych dwu typów analizy, stąd też stosuję termin 
ilościowa analiza zawartości (w jej ramach wyróżniam ilościową leksykalną 
analizę zawartości).
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są najprostsze i najbardziej obiektywne z możliwych: albo dany fakt 
jest przywoływany częściej, albo rzadziej w danej jednostce czasu 
(czy na łamach), albo wiadomość o nim eksponuje się na pierwszej 
stronie gazety, albo na pozostałych, albo na początku listy wiadomości 
na stronie WWW, albo na dalszych jej miejscach, albo na początku 
danej audycji, albo na jej końcu, albo w najczęściej słuchanej/ogląda-
nej pozycji dziennej ramówki radiowej lub telewizyjnej, albo w innej. 
Informacja może zwracać na siebie uwagę czcionką, wielkością, 
ilustracją, kolorem – albo nie zwracać. Może być podawana przez 
głos spoza kadru, lektora, gościa, bohatera reportażu itd., czyli przez 
postacie symboliczne radia i telewizji, w różnym stopniu cieszące się 
u widzów autorytetem…

Ilość i wyeksponowanie (ekspozycyjność) – to obiektywne miary 
ważności. Jeśli zaś badacz tę ważność ustala sobie w inny sposób, 
to kieruje się z reguły nie tyle obiektywizmem, co gustem i poglądami. 
Inaczej po prostu się nie da. Ponadto nie ma możliwości, aby bez 
wstępnego oglądu sporządzić choćby kompletną listę poruszanych 
w medium tematów.

Istotę badań za pomocą analizy zawartości można przybliżyć 
za pomocą koputerowej metafory, porównać ją do defragmentacji 
twardego dysku. Każdy używający komputera w czasach, powiedzmy 
że przed 2000 rokiem, miał okazję widzieć na stosownej, automatycz-
nej prezentacji umowną ilustrację procesu porządkowania zapisanej 
przestrzeni dysku, które na tym polegało, że dane – zapisywane przez 
komputer w kolejności takiej, w jakiej komputer je otrzymywał, i tam, 
gdzie akurat było miejsce – dyslokowano w ten sposób, aby „cząstki” 
danego pliku znajdowały się na dysku jak najbliżej siebie. Dzięki 
temu komputer działał szybciej.

Analogicznie: ilościowa AZ zmierza do tego, aby głęboko sfrag-
mentowane i rozrzucone po łamach gazety informacje scalić w kon-
kretne tematy i podtematy, gdyż tak ukazane pozwolą się zmierzyć 
(np. w centymetrach kwadratowych łamów gazety, które zajęły), 
ocenić swoją ekspozycyjność i generalnie ważność w całokształcie 
prezentowanych treści.
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Rzecz w tym, aby informacja – rozproszona na stronach gazety54 
(patrz tabela 2.2) i pojawiająca się w porządku liniowym (na łamach) 
lub czasowym (w radiu i telewizji) albo nawet w przypadkowym po-
rządku kliknięć (internet) – ukazała się badaczowi w układzie odda-
jącym stopień ważności w przekazie niesionej przez nią tematycznej 
(albo na przykład ideowej, gatunkowej czy jeszcze innej) zawartości.

Tabela 2.2. Schematyczne przedstawienie realnego 
porządku tematów obecnych na łamach gazety

1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona

Z N M Y Inn M

Y X Inn Z Y Inn

Y Inn N Z N X

X M Y 0 N Inn

X Inn X X 0 Z

Z Y N Inn Inn Inn

Z 0 Inn N Y 0

Z Inn M X Inn Y

Źródło: badania własne.

Chodzi więc o uporządkowanie treści informacyjnych wedle zasady 
pozwalającej je bez przeszkód poznać, zrozumieć i zinterpretować, 
a stopień ich ważności zmierzyć – czyli w formie przedstawionej 
przykładowo w tabeli 2.3. Zasada uporządkowania jest tu tematyczna 

– przy czym strukturę tematów zakłada badacz i później weryfikuje 
w trakcie analizy.

54 Symbole X, Y, Z, M, N, 0 wskazują na informacje składające się na wachlarz 
głównych tematów poruszonych w gazecie; Inn – to grupa wątków pozosta-
łych, w danym momencie nieinteresujących badacza (traktuje się je wspólnie). 
Kolejność symboli mierzona w kierunku góra–dół niech wskazuje na stopień 
wyeksponowania na stronie poświęconego danemu tematowi tekstu.
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Tabela 2.3. Schematyczne przedstawienie wyniku AZ – porządku 
ważności55 wyodrębnionych dla badań tematów gazety

Temat Y Temat X Temat Z Temat N Temat M Temat 0

Y X Z N M 0

Y X Z N M 0

Y X Z N M 0

Y X Z N M 0

Y X Z N

Y X Z

Y X Z

Y

Źródło: badania własne.

Oczywiście defragmentacja treści gazet, programu telewizyjnego 
czy radiowego jest o wiele głębsza niż to, co pokazałem, praktycznie 
sięga poziomu akapitu czy – w wypowiedzi mówionej – frazy (po-
szczególne teksty felietonów, reportaży itd. bywają wielotematyczne, 
tylko pojedynczy akapit zawsze bywa jednotematyczny na mocy 
swojej definicji) i technika pomiaru bywa bardziej złożona (realnie, 
tylko założenie, że jednostką analizy jest tekst (akapit), w którym 
bierzemy pod uwagę jedynie temat dominujący, pozwala otrzymać 
należyte badawcze rezultaty).

Warunkiem powodzenia pracy jest stosowne do problemu inte-
resującego badacza opracowanie czy wybranie:

1. Klucza kategoryzacyjnego;
2. Jednostek analizy;
3. Jednostek pomiaru.

55 Liczba liter/cyfr przyporządkowanych danemu tematowi powiadamia o tym, jaki 
procent łamów gazety zajęło omawianie każdego z tematów. Im procent więk-
szy, tym temat ważniejszy. W rezultacie możemy ustalić taki ranking: pierwsze 
miejsce – temat Y, drugie miejsce – tematy X i Z, trzecie – N, czwarte – M i 0.
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Ad 1) K l u c z  k a t e g o r y z a c y j n y, którego jedna z ostatnich 
definicji brzmi:

[jest to] schemat klasyfikowania zawartości będący podstawowym na-
rzędziem analizy zawartości mediów. Poprawnie skonstruowany klucz 
kategoryzacyjny powinien zawierać wszystkie te kategorie (jednorodne 
zbiory elementów zawartości mediów), które w wyczerpujący sposób 
opisują problematykę badań. Poszczególne kategorie – ze względów 
metodologicznych – muszą być w wyraźny sposób logicznie rozłącz-
ne (aby badacze nie mieli żadnych wątpliwości w czasie kodowania 
materiału) oraz jak najprecyzyjniej zdefiniowane. Od poprawności 
k. k. zależy jakość następnych etapów analizy zawartości mediów 
(Kołodziej 2006b).

– najlepiej będzie omówić na konkretnych, prostych, przykładach. 
Będą nimi trzy klucze realnie skonstruowane, które zapewniły swoim 
autorom wystarczające do ich celów sklasyfikowanie treści gazety:

• klasyczny klucz Antoniny Kłoskowskiej (rysunek 2.1), za po-
mocą którego ustaliła zarysy „socjalistycznego” modelu rodziny 
prezentowanego na łamach „Przyjaciółki” w latach 1950–1951, 
który to model porównany został następnie z innym, bardziej 
tradycjonalistycznym, propagowanym w tymże czasopiśmie 
w latach 1956–1957;

• przeznaczony do badań trzech okresów istnienia czasopisma 
„Filipinka” klucz Anny Piwowarskiej (tabela 2.4);

• klucz Renaty Kożuch-Sierociuk, za pomocą którego badała 
zawartość „Gazety Lwowskiej” w latach 1991–2003 (tabela 2.5).

W badaniach Kłoskowskiej materiał tworzyła obyczajowa nowe-
listyka drukowana na łamach czasopisma dla kobiet „Przyjaciółka” 
w dwóch bardzo różnych okresach jego istnienia: stalinowskim (z lat 
1950–1951) oraz po „październikowym” przełomie (z lat 1956–1957) – 
pierwsza próba obejmowała 163 utwory, druga – 140. Jednostką 
analizy był więc utwór, a jednostką pomiaru – wystąpienie mo-
tywu związanego z różnymi uwarunkowaniami życia rodzinnego. 
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Wyniki badań pierwszego okresu Kłoskowska ujęła w tabeli (patrz 
rysunek 2.1), której rubryki tworzyły niejako wstępną postać klucza 
kategoryzacyjnego:

Rysunek 2.1. Klucz Antoniny Kłoskowskiej

Źródło: Kłoskowska 1969, s. 437.

Uzyskane wyniki badań pierwszej próby pozwoliły na następującą 
interpretację:

Próbka […] obejmowała łącznie 80 nowel i 83 opowiadania z serii 
„Radości i smutki”56, druga próbka (1956–1957) 74 nowele i 66 opo-
wiadań. W pierwszym okresie 48 nowel (60%) w sposób mniej lub 
bardziej bezpośredni odnosiło się do rodziny, w drugim okresie 
nowel o tematyce rodzinnej było 60 (81%). Wzrost zainteresowań 
tematyką rodzinną w serii „Radości i smutki” był mniej wyraźny: 
68,6% opowiadań w pierwszym okresie i 72,7% w drugim odnosiło się 
do życia rodzinnego. W poniższej analizie wzięto pod uwagę jedynie 
nowele i opowiadania tyczące rodziny, które posłużyły za podstawę 
do przedstawienia modeli rodziny w „Przyjaciółce”.

56 Kłoskowska rozdziela te typy utworów, można też jednak potraktować je łącznie. 
W drugie próbce – tak samo.
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Analiza pierwszej próbki wykazała, że w okresie 1950–1951 33 (tzn. 
ponad 2/3) spośród 48 nowel przedstawia życie rodzin chłopskich 
i robotniczych. Połowa nowel odnosi się do życia współczesnego, a w tej 
kategorii tylko w dwóch wypadkach tło akcji stanowi środowisko 
inne aniżeli chłopskie i robotnicze. Dominującym modelem rodziny 
w tym okresie jest więc rodzina ze środowiska „mas”. Z zestawienia 
zawodów bohaterów wynika ponadto, że charakterystyczny rys tej 
rodziny stanowi praca zawodowa kobiet. Tylko w 13 wypadkach 
na 39, zaś w opowiadaniach współczesnych tylko w 4 na 19, nowele 
nie zawierają dokładnych informacji o zawodzie bohaterki, względnie 
bohaterka jest po prostu tylko gospodynią domową, żoną lub matką.
W znacznej większości przypadków kobiety są więc przedstawio-
ne w określonych rolach zawodowych, które w sposób decydujący 
determinują ich pozycję także w stosunkach rodzinnych. Pozycja 
ta równa jest pozycji ich mężów, ponieważ w równym z nimi stop-
niu są one zdolne odgrywać czynną rolę w produkcji i przyczyniać 
się do utrzymania rodziny. Rodzina nie jest w modelu tym zależna 
pod względem ekonomicznym wyłącznie od mężczyzny. Matka 
i żona uczestniczy w funkcjach ekonomicznych na równych prawach, 
co z kolei zapewnia jej pozycję identyczną z pozycją ojca lub męża. 
Zaangażowanie i sukcesy kobiety w pracy produkcyjnej dostarczają 
głównego kryterium jej atrakcyjności jako narzeczonej lub żony 
(Kłoskowska 1969, s. 435–436).

Nieuwzględnione w tabeli wyniki badań drugiej próby okazały 
się całkiem inne:

W drugim okresie [„Przyjaciółka” z lat 1956–1957 – WK] tylko 
18 na 81 głównych postaci nowel pochodzi ze środowiska robotniczego 
lub chłopskiego (w porównaniu z 57,7% bohaterów nowel pierwszego 
okresu). Nowele znacznie częściej sięgają obecnie do środowiska 
inteligencji, a w szczególności wolnych zawodów. Najbardziej charak-
terystyczny jest jednak fakt, że w 34,5% przypadków kwestia zawodu 
bohaterek i bohaterów w ogóle nie występuje, w opisie brak szcze-
gółowego przedstawienia działalności zawodowej tak znamiennego 
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dla ubiegłego okresu. W szczególności większość postaci kobiecych 
(60%) występuje wyłącznie w roli żon, matek, narzeczonych a nie 
przodujących robotnic, niezrównanych hodowczyń i racjonalizatorek, 
jak to było w okresie poprzednim.
To odmienne ujęcie wiąże się ściśle ze zmianą problemów życia ro-
dzinnego wybranych do przedstawienia. W nowym modelu rodziny 
nacisk spoczywa na stosunkach pomiędzy mężem a żoną, rodzicami 
a dziećmi, między zakochanymi. Emocjonalny aspekt stosunków 
rodzinnych uwzględniany jest częściej, aniżeli jakakolwiek inna 
ich dziedzina. Miłość występuje jako jedna z najwyższych warto-
ści ludzkiego życia, a małżeństwo oparte na wzajemności uczuć 
jest przedstawione jako realizacja najgłębszych ludzkich pragnień. 
Na 42 nowele w 36 (85%) małżeństwo, rodzina i miłość pełnią rolę 
naczelnych wartości. Tylko w 4 przypadkach przedstawione jest ich 
uzasadnione podporządkowanie innym wartościom, takim jak solidar-
ność klasowa, obowiązki zawodowe i inne życiowe zainteresowania.
W drugim okresie istnieją wyraźniejsze różnice pomiędzy temata-
mi nowel a opowiadań z cyklu „Radości i smutki”. Dla cyklu tego 
w przeciwieństwie do opowiadań z pierwszego okresu charaktery-
styczne jest akcentowanie raczej smutków i kłopotów aniżeli radości 
codziennego życia. Więcej niż 1/3 tych opowiadań poświęcona jest 
w drugim okresie problemowi dziecka w rodzinie, a nieco mniej niż 
1/2 konfliktom rodzinnym. Opowiadania w porównaniu z nowelami 
są mniej optymistyczne i bardziej realistyczne. Często uwypuklają 
wpływ wywierany na stosunki interpersonalne w rodzinie przez 
materialne warunki życia, np. złe warunki mieszkaniowe. Model 
rodziny w opowiadaniach z cyklu „Radości i smutki” wydaje się być 
bliższy faktycznemu wzorowi zachowań w sferze rodzinnego życia, 
natomiast nowele są nastawione raczej na zaspokojenie inspiracji 
i marzeń czytelników – a głównie czytelniczek tygodnika. Pewne 
zasadnicze rysy modelu pozostają jednak identyczne w obu formach 
opowiadań (Kłoskowska 1969, s. 445–446).
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Wniosek z tych badań, jaki możemy wyciągnąć (Kłoskowską 
krępowała cenzura), brzmi: po zakończeniu stalinowskiej ofensywy 
propagandowej i instytucjonalnego narzucania socrealizmu „Przy-
jaciółka” zaczęła publikować materiały takie, jakie kobiecą literacką 
publiczność interesowały praktycznie od początku istnienia prasy 
dla kobiet – a to daje pole do dalszych, politologicznych interpretacji.

Z kolei Anna Piwowarska, pozostając w kręgu podobnych tematów, 
zastosowała jednak wskazówki Tetelowskiej, badając całe czasopismo. 
Porównywała (Piwowarska 2003a) trzy edycje „Filipinki” (patrz 
tabela 2.4): wydawaną przez Dom Wydawniczy „Filipinka” w latach 
1997/1998, przez spółkę Media Styl w 2002 roku i Wydawnictwa 
H. Bauer w 2003 – zasadniczo uwzględniając próbę czterech numerów. 
Wyniki podawane w procentach liczby znaków w próbie, zestawiane 
ze sobą57, wskazywały, że – najoględniej mówiąc – nieprawdą jest, 
iż zmiany właściciela nie mają wpływu na tematykę czasopisma, więc, 
mówiąc metaforycznie, i „życiową filozofię” – w przypadku tego 
tytułu proponowaną młodym dziewczętom. Ponieważ tu interesuje 
mnie tylko konstrukcja klucza, podaję wyniki jedynie dla analizy 

„Filipinki” Bauera (w tym wypadku próbę tworzyło 190 materiałów 
odredakcyjnych z 2 numerów po 176 stron każdy, liczących w sumie 
334 400 znaków).

Mierzony w procentach tekstowej powierzchni czasopisma ranking 
ważności tematów „Filipinki” Bauera dobrze ilustruje proponowany 
na przełomie wieków polskim dziewczynom model życia, typowy 
dla kalek zachodnich pism dla nastolatków („Filipinka” Bauera 
taką kalką de facto się stała). Nastolatka ma się interesować głównie 
modą, romansami, dbaniem o urodę i muzyką. Szkołą także – ale 
nie jako miejscem nauki, a życia towarzyskiego – trochę sensacjami 
(podkategoria „Patologie społeczne”), a czytanie książek, rodzina 
(szczególnie zastanawia brak kontaktów z matką), religia itp. mają 
być w jej życiu nieomal nieobecne.

57 Pełne wyniki badań patrz: Piwowarska 2003b, s. 130–141.
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Tabela 2.4. Klucz Anny Piwowarskiej (wyniki w procentach dla N = 334 400 znaków)

Dział Kategoria Podkategoria

Dział I.  
Życie społeczne 

– 49,6

I.1. Stosunki społeczne – 29

I.1.1. Obyczaje – 2,2
I.1.2. Patologie społeczne – 8,3
I.1.3. Polityka – 0
I.1.4. Religia – 1,9
I.1.5. Nauka /cywilizacja – 0,1
I.1.6. Szkoła – 12,2
I.1.7. Inne – 4,3

I.2. Kultura – 20,6

I.2.1. Film – 4,8
I.2.2. Książka – 1,8
I.2.3. Muzyka – 8,3
I.2.4. Teatr, kabaret – 0,5
I.2.5. Sztuki plastyczne – 0,6
I.2.6. Media – 2,6
I.2.7. Poezja – 2

Dział II.  
Życie rodzinne 

– 7

II.1. Stosunki z rodziną (w ujęciu 
całościowym) – 5,3

Brak wydzielonych podkategorii

II.2. Stosunki z matką – 0 Brak wydzielonych podkategorii

II.3. Stosunki z ojcem – 1,3 Brak wydzielonych podkategorii

II.4. Stosunki z rodzeństwem – 0,4 Brak wydzielonych podkategorii

Dział III.  
Czas wolny 

– 43,4

III.1. Życie towarzyskie – 3,1 Brak wydzielonych podkategorii

III.2. Stosunki z płcią przeciwną 
– 8,5

III.2.1. Miłość – 3,4
III.2.2. Seks – 1,4
III.2.3. Zaloty – 3,4

III.3. Zdrowie i uroda – 11,8 Brak wydzielonych podkategorii

III.4. Hobby – 9
III.4.1. Moda – 8,5
III.4.2. Podróże – 0,5
III.4.3. Sport – 0

III.5. Rozrywka – 11 Brak wydzielonych podkategorii

Źródło: Piwowarska 2003a, s. 131.

Idea Tetelowskiej wykorzystywana była z powodzeniem do badań 
gazet codzienych, wielotematycznych (aczkolwiek zwykle preferu-
jących problematykę polityczną). Wzorcowy klucz do takich badań, 
opublikowany w Analizie zawartości prasy Pisarka, liczył sześć stron 
(Masłowski, Skowroński 1983). Udało się jednak ten typ klucza 
uprościć, rezygnując z niektórych kategorii, a przede wszystkim 
krzyżując kategorie tematyczne. 



712.2. TOS a metoda analizy zawartości

Tabela 2.5. Klucz Renaty Kożuch-Sierociuk wraz 
z wynikami, wyrażonymi w cm2 powierzchni

Działy 
geograficzno-

narodowe

Działy 
merytoryczno- 
tematyczne
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Instytucje życia 
społecznego 3386 54727 2289 33256 2939 18512 15885 13734 1620

Kultura 4486 26071 793 11503 1089 28454 21126 3219 1483

Życie codzienne 3664 5813 1021 3299 93 3386 2685 4400 17641

Historia 1724 9145 249 8166 1472 3498 8975 5825 464

Polityka 66 5580 812 654 6188 786 9162 984 0

Gospodarka 312 0 193 113 2324 561 1197 183 178

Źródło: Kożuch-Sierociuk 2006, s. 102.

Za przykład posłuży tu klucz do badań, w których Renata Ko-
żuch-Sierociuk ustaliła najważniejsze zmiany w zawartości „Gazety 
Lwowskiej” w latach 1991–2000, mierząc (w czterech próbach, po kilka 
numerów z każdego roku) powierzchnię poświęconą poszczególnym 
tematom w cm2 (Kożuch-Sierociuk 2005, 2006). W tabeli 2.5 wska-
zuję zarys klucza wraz z wynikami mierzonymi razem – dla prób 
i wyszczególnionych działów. Działy merytoryczno-geograficzne 
dzieliły się następnie na podkategorie58.

58 Autorka tak je opisywała: „Dział INSTYTUCJE ŻYCIA SPOŁECZNEGO zawiera 
kategorie: «książki, biblioteki, wydawnictwa», «edukacja», «media», «nauka», 
«organizacje», «religia», «inne». W dziale KULTURA wyodrębniłam: «architektura, 
zabytki», «festiwale», «film», «literatura», «muzyka, taniec», «sztuki plastyczne», 
«teatr», «imprezy przekrojowe», «inne». ŻYCIE CODZIENNE to dział składający 
się z kategorii: «poszukiwania», «obyczaje», «sprawy miejskie», «warunki życia», 
«zdarzenia losowe», «rozrywka», «gospodarstwo domowe», «zdrowie, uroda», 
«przyroda», «turystyka», «okolicznościowe», «inne». Do działu HISTORIA 
należą: «przed I wojną światową», «lata 1918–1920», «lata międzywojenne», 
«II wojna światowa», «po II wojnie światowej», «zagadnienia przekrojowe». 
Do następnego działu POLITYKA wliczyłam kategorie: «wewnętrzna», «wo-
bec Polaków za granicą», «zagraniczna inna», «przygraniczna», «pojednanie 
polsko-ukraińskie». Ostatnim działem jest GOSPODARKA reprezentowana 
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Zetknąłem się także z – przypominającymi bardzo szczegółowe 
ankiety personalne – kluczami kategoryzacyjnymi, służącymi do usta-
lenia typów bohaterów pojawiających się w mediach, przykłady po-
dałem już gdzie indziej (Lichański, Kajtoch, Trocha 2015, s. 65–73).

***
Ad 2) J e d n o s t k a m i  a n a l i z y  są te elementy zawartości przekazu, 
które w trakcie analizy zawartości klasyfikowane są wedle kategorii 
przyjętego klucza. Wybiera się je stosownie do badanego masowego 
medium:

• w przypadku medium operującego językiem pisanym mogą 
to być np. poszczególne teksty czy akapity tekstów;

• film lub telewizję badamy, mierząc np. sceny i kadry;
• w zasadzie w przypadku każdego medium, w którym pojawia 

się język ludzki, możemy wydzielić takie elementy, jak nazwy 
własne, zdania, sądy, całe wypowiedzi (np. utrzymane w da-
nym gatunku);

• badając media czysto wizualne, jak fotoreportaże (oraz wizu-
alne elementy zawartości gazety lub internetu) jako jednostkę 
analizy przyjmujemy fotografię, rysunek, infografikę itd.;

• każde medium możemy analizować, jako jednostkę analizy 
wybierając postać lub wystąpienie motywu tematycznego, 
bo przecież każde medium w ostatecznym rozrachunku służy 
do przenoszenia informacji o tym, co się komuś przydarzyło 
gdzieś i kiedyś, z jakiegoś powodu i z jakimś skutkiem.

Ad 3) J e d n o s t k a m i  p o m i a r u , w zależności od tego, co w przy-
padku danej jednostki analizy chcemy zmierzyć (i co jest sensowne 
w przypadku danego medium), będą:

• jeśli mierzymy powierzchnię, to centymetry kwadratowe, umow-
ne punkty powierzchni, znaki i spacje, procent powierzchni;

przez kategorie: «handel», «turystyka», «ochrona środowiska», «transport», 
«przemysł», «inne» (Kożuch-Sierociuk 2005, s. 54).
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• jeśli czas (np. antenowy), to: minuty i sekundy, rzadziej dłuższe 
jednostki pomiaru czasu;

• jeśli intensywność, to tzw. punkty ekspozycyjności przyzna-
wane w zależności od natężenia środków przyciągających 
uwagę odbiorcy.

Jako jednostki pomiaru mogą też zostać użyte wyrazy, definio-
wane jako ciągi znaków od spacji do spacji, zdania (ciągi wyrazów 
od wielkiej litery do kropki) i w ogóle wszystko, czym da się twory 
medialne zmierzyć.

2.3. JAK Z PRASOZNAWCZEGO PUNKTU 
WIDZENIA INTERPRETOWAĆ USTALANIE TOS

Konstruowanie TOS obecnego w zespole lub korpusie tekstów można 
uznać za jeden z rodzajów leksykalnej ilościowej analizy zawartości 
(LIAZ), a więc takiego rodzaju analizy zawartości (AZ), w którym 
zarówno jednostką analizy, jak i jednostką pomiaru jest słowo (Flont, 
Kajtoch, Pielużek 2015). Do innych rodzajów LIAZ uprawianych dziś 
w Polsce zaliczam metodę słów sztandarowych Walerego Pisarka, 
metodę symboli kolektywnych i dyskursowych Michaela Fleischera59 
(a w zasadzie tylko szczególne wykorzystanie ich rezultatów), pomiar 
aksjologiczny, metodę słów kluczy, próbę kontynuacji badań General 
Inquirer przez Pawła Płanetę, niektóre ilościowe rodzaje analiz styli-
stycznych. Ponieważ opisywałem te rodzaje badań w innym miejscu 
(Kajtoch 2018, s. 641–660), a ponadto w sposób wyczerpujący po-
kazali je naukowcy, którzy je uprawiają60, poprzestanę teraz na ich 
zwięzłym omówieniu.

59 Doskonały opis obu metod zawiera poświęcona komunikowaniu wartości 
politycznych książka Jacka Kołodzieja (Kołodziej 2011, s. 265–273).

60 Patrz np. Pisarek 2002b, oraz wszystkie inne prace nurtu LIAZ dalej przywoły-
wane w tym podrozdziale.
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***
Wyżej wymienione rodzaje leksykalnej ilościowej analizy zawarto-
ści różnią się między sobą przede wszystkim rodzajem słownictwa, 
które w stanowiących próbę, nieraz bardzo obszernych korpusach 
zostaje wyszukane i poddane różnym procedurom badawczym (przy 
czym, przy ich wyszukiwaniu i interpretowaniu z a w s z e  pomocne 
są badania ilościowe).

M e t o d a  s ł ó w  s z t a n d a r o w y c h  polega na szczególnym 
zainteresowaniu ustaleniem, a następnie poznaniem frekwencji 
i współzależności oraz użyciem w mediach „słów, które nadają się 
na sztandary”61 (Pisarek 2002b, s. 7), czyli w leksykonie znanym 
przeciętnemu użytkownikowi języka wypełniają rozdział przezna-
czony dla obsługi szczególnie istotnych idei; to leksemy w rodzaju 
Polska, Ojczyzna, Kościół, niepodległość, wolność itd.

S y m b o l e  k o l e k t y w n e 62 oraz s y m b o l e  d y s k u r s o w e 
ustala się na podstawie słownictwa, które albo cała społeczność 
(w przypadku kolektywnych), albo dana subkultura (w przypadku 

61 Walery Pisarek, w pierwszym rzędzie powołując się na tradycję prac Harolda 
D. Lasswella, i Natana Leitesa (Lasswell, Leites 1949), tak słowa sztandaro-
we definiował: „Słowa sztandarowe to wyrazy i wyrażenia, które z racji swo-
jej wartości denotacyjnej i konotacyjnej, a zwłaszcza emotywnej, nadają się 
na sztandary i transparenty, a więc do roli x lub y w strukturach typu Niech 
żyje x! Precz z y! Słowa sztandarowe, zwane też «pojęciami flagowymi» […], 
«wyrazami ważnymi» […], «symbolami politycznymi» […] lub «symbolami 
kolektywnymi» […] a ostatnio też «megasłowami» […], nacechowane dodatnio 
lub ujemnie, wyrażają (lub wywołują w świadomości partnera dyskursu) bądź 
pojęcia pozytywne, czyli miranda, bądź pojęcia negatywne, czyli kondemnan-
da. Tak rozumiane miranda («to, co należy podziwiać») i kondemnanda (czyli 
«to, co należy potępiać») reprezentują różne wartości i antywartości. Jedną grupę 
wartości (lub antywartości) mogą prezentować różne miranda (lub kondem-
nanda). Każde zaś mirandum (lub kondemnandum) może być i zwykle bywa 
wyrażane różnymi środkami, w tym także różnymi słowami sztandarowymi. 
Miranda i kondemnanda oraz wartości i antywartości mają status rekonstrukcji 
teoretycznych, słowa sztandarowe zaś są elementami empirycznie dostępnej 
rzeczywistości językowej” (Pisarek 2002b, s. 7).

62 „«Symbole kolektywne» są to znaki, posiadające tak wykształconego inter-
pretanta, że wykazują one uwarunkowane przez dany interdyskurs znaczenie 
komunikacyjne oraz silnie wykształcone pozytywne lub negatywne, a tym samym 
dyferencjujące nacechowanie (wartościowanie), wiążące dla całego społeczeństwa, 
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dyskursowych63) traktuje specjalnie, bo za jego pomocą nazywa 
to, co dla niej ważne (np. dla wszystkich Polaków mogą to być lek-
semy: ojczyzna, wolność, komuna, a dla subkultury metalowej lat 
dziewięćdziesiątych, np.: skóra, pieszczocha, rzeź, ubojnia itd.).

Zasadniczą, początkową częścią badań i Pisarka, i Fleischera 
było, ogólnie rzecz biorąc, ustalenie listy słów przedstawianej po-
tem do oceny respondentom, którzy wybierali z niej słowa pozy-
tywnie lub negatywnie się kojarzące. Obaj uczeni podjęli całą serię 
badań w latach dziewięćdziesiątych. Jak się zdaje, ich badania były 
podobne, aczkolwiek różniły się nieco i sposobem pozyskiwania 

a interpretator dysponować musi szczególną wiedzą w zakresie interpretanta 
znaczeniowego oraz (przede wszystkim) znakowego. Owa szczególna wiedza 
zdobywana jest zarówno w procesie socjalizacji, jak i podczas aktualnych komu-
nikacji. Pozwalając tym samym interpretatorowi na adekwatne komunikowanie 
się w jego interdyskursie. Znaczenie komunikacyjne odbiega przy tym najczęściej 
w sposób znaczny od ogólnojęzykowego znaczenia leksykalnego. Symbole ko-
lektywne są najważniejszymi elementami interdyskursu” (Fleischer 2007, s. 254).

63 „Symbole dyskursowe odpowiadają definicyjnie symbolom kolektywnym, 
z tym że z uwagi na obszar ich stosowania odnoszą się wyłącznie do dyskursów, 
a zatem do supragrup; obowiązują daną supragrupę i nie występują w innych 
lub występują w innych znaczeniach. Symbole kolektywne natomiast odnoszą 
się do interdyskursu, obowiazują więc całe społeczeństwo. To samo słowo lub 
wyrażenie może więc jako środek znaku wystąpić w tej samej formie, lecz 
z odmiennymi znaczeniami komunikacyjnymi jako odmiennie nasemantyzo-
wany symbol dyskursowy (różnych dyskursów) lub jako symbol kolektywny 
(w ramach interdyskursu). Jeśli chodzi o konstytuowanie znaczeń i ich rodzaje, 
symbole dyskursowe odpowiadają symbolom kolektywnym. Obydwa zjawiska 
różni jedynie obszar obowiązywania. Czy zawsze i w każdym wypadku spełniają 
też te same funkcje, wymaga jeszcze wyjaśnienia” (Fleischer 2007, s. 255–256). 
Terminologia Fleischera jest dość skomplikowana i wymaga znajomości całej 
jego teorii kultury. W trybie roboczym proponuję zastąpić „interdyskurs” – 
„kulturą narodową lub ponadnarodową”, a „supradyskurs” – „subkulturą” 
(mam na myśli raczej subkultury i kultury symboliczne. Kultura symboliczna 
– jak wiadomo, a przynajmniej ja tak przyjmuję – przeciwstawia się kulturze 
materialnej, chociaż elementy tej drugiej mogą nabierać – i czynią to często – 
także symbolicznych znaczeń i w ten sposób, z pewnego określonego punktu 
widzenia, stają się elementem kultury symbolicznej; analogicznym sposobem 
elementy kultury symbolicznej często zyskują materialne wcielenie, tak więc 
między tymi dwoma typami kultury nie ma ostrych granic – np. czcić można 
zarówno świętych, jak i ich ikony).
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danych, i póżniejszą ich statystyczną obróbką64. Generalnie zmierzały 
ku odpowiedzi na pytanie o cechy i zmienność w czasie ludzkiego 
myślenia. Pisarek badał w ten sposób polityczny światopogląd grup 
wyróżnionych ze względu na ideologiczne postawy65, a Fleischer 
poglądy ludzi im swoiste ze względu na uczestnictwo w określonych 
kulturowych i subkulturowych wspólnotach.

Ponieważ te badania dotyczyły tego, co ludzie – mówiąc potocz-
nie – mają w swoich głowach, trudno uznać je za powiązane z LIAZ, 
ale w momencie, kiedy już ustalono, jakie słowa wiążą się z jakim 
światopoglądem (jak również to, że istnieje ścisły związek między 
ideologią a skłonnością do używania określonych słów), otworzyło 
się szerokie pole dla analizowania rodzaju i stopnia ideologiczne-
go nasycenia tekstów i ich korpusów konstytuujących określone 
dyskursy. Na teren ten wkroczyli mający skłonność do ilościowych 
analiz badacze średniego (Kołodziej 2011) i młodszego pokolenia 
(Olender 2019; Pielużek 2017).

Pozostałe badania LIAZ, które stanowią kontekst dla ustalania 
tekstowych obrazów świata, stosowane są rzadziej, a bywa, że i hi-
storię mają krótką.

P o m i a r  a k s j o l o g i c z n y  opiera się na zliczaniu słownictwa 
nazywającego albo wartości, albo związane nimi cechy, albo na koniec 
te desygnaty, które w określonych kontekstach mogą być traktowane 
jako społecznie wartościowalne (np. samochód – nazywa nie tylko 

64 Walery Pisarek przeprowadził takie badania w latach 1991, 1995, 1996, 1997. 
Ankietowani wybierali z listy słowa „oznaczające coś najpiękniejszego i najlepszego 
lub […] coś najwstrętniejszego i najpodlejszego” (Pisarek 2002b, s. 13). Michael 
Fleischer – w roku 1993 i na przełomie lat 1999/2000. Ankietowani najważniejsze 
słowa najpierw samodzielnie wypisywali, a potem oceniali to, co przedstawiono 
im na liście (Fleischer 2003, s. 107–110). Wyniki ankiet, poddane statystycznym 
analizom, badacze przedstawiali potem w sekwencji publikacji (Fleischer 1996, 
1998, 2003; Pisarek 1992, 2000, 2001b, 2002b).

65 Badania słów sztandarowych prowadzono przy okazji badań czytelnictwa 
prasy, analizując ich wyniki. Ankietowanych dzielono na grupy, w zależności 
od gazet i czasopism, z którymi sympatyzowali; lecz sympatyzowali oni z tymi 
a nie innymi tytułami prasowymi, ponieważ na ich łamach prezentowane były 
takie a nie inne polityczne poglądy, z którymi czytelnicy w jakimś stopniu się 
utożsamiali.
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środek komunikacji, ale także urządzenie, które bywa nośnikiem 
prestiżu)66. Niekiedy bierze się pod uwagę także te leksemy, których 
zaliczenie do słownictwa wartości nie jest oczywiste, lecz uczestniczą 
w budowaniu systemów oceniających, np. charakterystycznych dla 
krytyki literackiej czy muzycznej (Mytnik 2007).

Daleką tradycję tego nurtu badań stanowi artykuł Walerego Pisarka 
Polyanna pisze do prasy z 1985 roku (Pisarek 2007c). Omawiałem już 
ich założenia i procedury (Kajtoch 2018, s. 655–659), a konkretne 
realizacje – mimo atrakcyjności wyników, które ten sposób badań 
zapewnia – można policzyć na palcach (Kajtoch 2008a, t. 1, s. 164–169; 
Kajtoch 2016, s. 20–28; Mytnik 2007). Nieco inaczej obliczał proporcje 
słownictwa wartości Jacek Kołodziej (Kołodziej 2000).

Us t a l a n i e  l e k s y k o n u  s ł ó w  k l u c z y  i badanie ich kon-
tekstowych znaczeń, możliwości denotacyjnych i konotacyjnych 
itd. polega przede wszystkim na znalezieniu w tekstach/korpusach 
tekstów wyrazów o silnej nadfrekwencji (w stosunku do jakiegoś 
korpusu kontrolnego, gdzie słowa mają frekwencję dającą pojęcie 
o częstotliwości ich używania w danym dyskursie polszczyzny), co po-
zwoli zestaw tych słów różnorodnie zbadać i w rezultacie dostrzec 
istotne a przedtem niewidoczne treści badanych tekstów/korpusów. 
Właściwą z punktu widzenia prasoznawcy definicję podaje Słownik 
terminologii medioznawczej:

Słowa klucze (fr. mots clés) – słowa, które w danym tekście literac-
kim czy użytkowym, jak również w określonych zespołach tekstów 
(np. prasa kobieca, prasa prawicowa, Gazeta Wyborcza, twórczość 

66 Badania języka wartości są w Polsce bardzo rozwinięte, pisali o nim. m.in. Bart-
miński 2003a; Puzynina 1992 i 1997; Zgółka 1988. Pojawiały się obszerne 
zbiory artykułów (Bartmiński, Mazurkiewicz-Brzozowska 1993; Bartmiński 
2003b; Janowska, Pastuchowa, Pawelec 2011); raporty i innego typu prace 
empiryczne (Bartmiński, Bielińska-Gardziel, Brzozowska i in. 2006; Kajtoch 
2008a, t. 1, s. 156–169), analizy osobnych leksemów (Pawelec 2003; Raszewska-
-Żurek 2016) lub ich grup (Pawelec 2013). Podane przykłady stanowią niewielki 
procent publikacji na ten temat, aczkolwiek wysuwana jeszcze w połowie lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku idea słownika wartości wciąż nie doczekała się 
realizacji, podobnie jak pomysł Walerego Pisarka stworzenia Słownika wyrazów 
ważnych (Pisarek 2001a).
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H. Sienkiewicza, polska powieść dwudziestowieczna, „Lalka” B. Prusa) 
mają frekwencję istotnie wyższą niż w ogólnej polszczyźnie w tym sa-
mym czasie, w którym ów tekst czy zespół tekstów powstał. Na przykład 
w polskich czasopismach dla dziewcząt z lat 90. XX w. do słów kluczy 
możemy zaliczyć pocałunek, miesiączka, wypoczęty, włos, gdyż te słowa 
występują w próbie, zaczerpniętej z tych czasopism (w kolejności) 
37,5, 20,9, 12,5, 11,27 razy częściej niż w podobnej ilościowo próbie, 
zaczerpniętej z Korpusu Języka Polskiego PWN, reprezentatywnej 
dla polszczyzny tych lat (Pisarek 2006, s. 197)67.

Kazimierz Wyka, który na początku lat sześćdziesiątych dwu-
dziestego wieku zaimportował ten francuski termin do polskiego 
literaturoznawstwa, uznał, że – wobec braku polskiego słownika 
frekwencyjnego i oczywistej niemożności ustalenia nadfrekwencji – 
można słowa klucze utożsamić ze słownictwem często i w znaczących 
kontekstach używanym przez danego poetę (Wyka 1973). Od tej pory 
w ten intuicyjny sposób poszukiwano słów kluczy w licznych pracach 
poświęconych językowi poetyckiemu, dopiero jednak w ostatnich 
latach dzięki komputeryzacji okazało się możliwe zastosowanie tej 

67 „Konkurencyjna” literaturoznawcza definicja brzmi: „Słowa-klucze (ang. key 
words, fr. mots clés, niem. Schlüsselwörter) – wyrazy, których frekwencja w ob-
rębie określonego zespołu tekstów (zwłaszcza w twórczości jednego pisarza) 
wyraźnie góruje nad przeciętną częstością ich występowania w języku literackim. 
Takie uchwytne statystycznie odejście od normy pojawiania się pewnych słów 
wskazuje na ich szczególną wartość znaczeniową dla danego autora. Ustalenie 
odpowiedniej listy słów-kluczy oraz analiza pól stylistycznych wokół nich się 
organizujących dają istotny wgląd w mechanizmy semantyki poetyckiej wła-
ściwej pisarzowi lub szkole literackiej. Termin słowa-klucze rozpowszechnił się 
we współczesnych badaniach nad językiem poetyckim głównie dzięki pracom 
P. Guirauda, u nas pierwszy podjął go K. Wyka” (Głowiński i in. 2000, s. 512). 
Zwraca uwagę różnica w pisowni terminu i to, że prasoznawcy – w przeciwień-
stwie do literaturoznawców – chcą go stosować w badaniach nie tylko literatury, 
ale i całego piśmiennictwa. Można też zauważyć, że badacze literatury czasem 
widzą w nich tylko narzędzie badania stylu dzieł literackich, ewentualnie (tu wy-
biegamy poza definicję) tzw. wyobraźni poetyckiej (termin Gastona Bachelarda) 
(Bachelard 1975; Wyka 1973, s. 154–155, 166). Jak się zdaje, te obiekty badawcze 
są słabo rozdzielne, jako że – jak rzecze Wyka z aprobatą omawiając poglądy 
Leo Spitzera – „poezja równa się styl plus dusza” (Wyka 1973, s 157).
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metody prawidłowo poparte obliczeniami (Jeżyk 2005). Pojawiły 
się stosujące tę (wśród innych) metodę analizy staropolszczyzny 
(patrz Majdak 2015, 2016) oraz prace stylometryczne (Eder 2016). 
Do odrodzenia się tej metody w Polsce dużo jednak brakuje, o czym 
świadczy zamieszanie terminologiczne. Po pierwsze słowa klucze my-
lone są ze słowami kluczowymi pomocnymi w informacji naukowej, 
a po drugie określenie słowo klucz można zastosować do każdego 
rodzaju słownictwa jakoś wyróżniającego się w tekstach. Walery 
Pisarek wyróżnił 6 kategorii takich leksemów – „słów ważniejszych 
niż inne”:

• tzw. „homines linguae polonicae, to znaczy dla tych, dla których 
językiem ojczystym/macierzystym (czyli zgodnie z popraw-
nością polityczną – językiem pierwszym) jest język polski, 
między innymi takie wyrazy, jak i, ten, ta, to, że…” (Pisarek 
2016, s. 11);

• „Wyznaczniki stylu […] [czyli] słowa ważniejsze niż inne [trak-
towane] jako sygnały stylistycznej wartości tekstu” (Pisarek 
2016, s. 12);

• słowa, których „kluczowość wynika nie z frekwencji, ale 
z ważności semantycznej, […] wskazujące na ich [utworów] 
przesłanie, to znaczy ujawniające, co autor chciał w nich po-
wiedzieć”68 (Pisarek 2016, s. 12);

• „słowa, które […] w konkretnych tekstach każdej kultury 
są świadomymi lub nieuświadamianymi manifestacjami przy-
należności do niej […], można by je nazwać «markerami 
(wyznacznikami) kultury»” (Pisarek 2016, s. 14);

• „«słowa dnia» czy «słowa miesiąca» wyznaczane jak klasyczne 
słowa klucze Pierre’a Guirauda przez ich względną frekwencję 
w tekstach z danego dnia lub miesiąca, istotnie ponadprzeciętnie 
wyższą niż w analogicznie wybranych tekstach z poprzednich 
dni lub miesięcy” (Pisarek 2016, s. 14).

68 Do tej kategorii należą słowa-klucze, o których pisał Kazimierz Wyka.
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• „słowa ważniejsze niż inne – czy to dla poszczególnych osób 
czy grup społecznych, a nawet większych zbiorowości – dlate-
go, że nazywają to, co dla tych osób, grup czy zbiorowości jest 
szczególnie ważne, bo jest takie wartościowe i przyjazne, albo 
przeciwnie, że jest tak obrzydliwe i groźne” (Pisarek 2016, s. 14)69.

P o l s k i e  p r z e d ł u ż e n i e  p r o j e k t u  b a d a w c z e g o  G e -
n e r a l  I n q u i r e r  to metodologicze podejście Pawła Płanety, które 
on sam nazywa po prostu „komputerową analizą tekstu” (Płaneta 
2018, s. 67). Prowadzi ona do uzyskania tekstowego obrazu świata 
zarysowanego inaczej niż w moich badaniach70. Końcowym efektem 

69 Pisarek ma tu na myśli przede wszystkim słowa sztandarowe Dał następnie 
ich charakterystykę, którą uznałem za na tyle ważną (i potwierdzającą moje 
rozważania o metodzie „słów sztandarowych”), aby ją tu przytoczyć: „Słowa 
sztandarowe podobnie jak słowa klucze należą do słów ważnych, a nawet waż-
niejszych niż inne. Różnią się jednak od klasycznych słów kluczy Guirauda tym, 
że m i e s z k a j ą  n i e  t y l k o  w   t e k s t a c h ,  a l e  i   w   j ę z y k u  [podkreślenia 
moje – WK]. Słowo klucz jakiegoś utworu, twórczości jakiegoś pisarza, deklaracji 
programowej jakiejś partii, piśmiennictwa jakiejś epoki jest słowem kluczem 
dlatego, że w danym utworze czy zbiorze tekstów występuje «nienormalnie» 
często; jest słowem kluczem jakiegoś zbioru tekstów, choćby nawet narodowego 
korpusu. To samo odnosi się do słowa sztandarowego, ale ono swoją g ł ó w n ą , 
w ł a ś c i w ą  s i e d z i b ę  m a  w   u m y s ł a c h  l u d z i , a ściślej mówiąc (z od-
wołaniem się do Noama Chomsky’ego) w ich kompetencji językowej” (Pisarek 
2016, s. 16).

70 Płaneta w ten sposób widzi dzieje tego projektu i miejsce w nich swoich propozycji 
badawczych: „Opisywany projekt, zainicjowany w USA w latach 60. XX w., był 
zbiorem procedur informatycznych do systematycznego rozpoznawania i klasy-
fikowania w badanym tekście wyrazów i wyrażeń wedle określonych kategorii. 
W następnych latach Badacza Uniwersalnego rozwijano, a wprowadzane udo-
skonalenia dotyczyły głównie tego, co od początku stanowiło jądro systemu, czyli 
słownika kategorii. Od lat 90. XX w. n i e k t ó r e  e l e m e n t y  t e g o  p r o j e k t u 
[podkreślenie moje – WK] wdrażano także w badaniach wykonywanych w Pra-
cowni Analizy Zawartości Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ. Opisywane poniżej 
techniki gromadzenia, eksploatacji, analizy i opracowania danych tekstowych 
należą w istocie do procedur z zakresu text mining. Ich celem jest odkrywanie 
i wydobywanie informacji z szerokiej gamy dokumentów tekstowych, zebra-
nych w określone zbiory. Chodzi m.in. o docieranie do określonych tematów 
czy konceptów obecnych w danym zestawie przekazów, a także kombinację 
zmiennych liczbowych z nieustrukturyzowanymi danymi tekstowymi” (Płaneta 
2018, s. 67–68). W tym miejscu zauważę, że Pisarek, charakteryzując w swej 
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przeprowadzanych przez Płanetę złożonych i wymagających niezłego 
oprogramowania czynności71 jest uzyskanie tzw. „chmury słów”, czyli 
obrazu, który przedstawia dominanty zaszyfrowanego w danym 
korpusie jakiegoś sposobu myślenia o rzeczywistości – w formie 
swego rodzaju „mapy dyskursu” (patrz rysunek 2.272). Mapa owa 
wielkością towarzyszących słowom „obłoczków” obrazuje ważność 
tychże słów (stopień kluczowości – keyness) w dyskursie, a za pomocą 
mniejszej lub większej odległości między tymi chmurkami pokazuje 
większe lub mniejsze prawdopodobieństwo ich współwystępowania 
(w tekstach) obok siebie, co w sumie składa się na zobrazowanie 
myślowych skojarzeń między sensami tychże słów w danym tekście.

Dodać należy, że w ten sposób można by było – zmieniwszy 
kryteria doboru słów, pokazywać i inne wymiary, np. „stosunku 
do przeszłości” czy „religijny” i potem porównywać wyniki.

Analizie zawartości prasy owego „badacza uniwersalnego” (Pisarek 1983a, 
s. 142–146) dość sceptycznie stwierdzał: „prawdziwym general inquirer jest 
[…] słownik frekwencyjny języka ogólnonarodowego” (Pisarek 1983a, s. 145). 
Frekwencyjnego słownika dzisiejszej polszczyzny ogólnej nadal nie ma (istniejący 
ma już charakter historyczny – patrz Kurcz, Lewicki i in. 1990, s. VIII) i kwestią 
dyskusyjną jest, czy ten brak da się zastąpić funkcjonowaniem Narodowego 
Korpusu Języka Polskiego i relatywną (dużo na temat tej relatywności wiedzą 
fachowcy) dzisiejszą łatwością komputerowego tworzenia list frekwencyjnych.

71 Płaneta w ten sposób opisywał konieczną kolejność i logiczną współzależność 
analitycznych czynności przewidzianych w przyjętym przez siebie modelu 
badawczym: „Listy frekwencyjne wyrazów oraz zasięgi występowania poszczegól-
nych kategorii komputerowej analizy zawartości mogą umożliwić rekonstrukcję 
«intensywności» (gatekeepingu) określonych treści, listy słów kluczowych (wraz 
z kontekstami) oddają ich «wyrazistość», swoistość, specyficzność (agenda setting), 
natomiast wskaźniki korelacji poszczególnych kategorii, analizy skupień oraz 
rezultaty analizy czynnikowej są instrumentami badania «spójności» (porządku 
strukturalnego, inaczej ramowania czy framingu) badanego dyskursu” (Płaneta 
2018, s. 68).

72 Rysunek opatrzono kometarzem: „Przedstawiony powyżej schemat należy 
traktować jak mapę, która zawiera kilka obszarów-skupisk wyrazów. Wielkość 
poszczególnych obszarów na mapie informuje o tym, jak licznie w badanym 
korpusie dany związek wyrazów był reprezentowany. Z kolei odległości między 
poszczególnymi obszarami (ale także odległości dzielące poszczególne elementy 
tych obszarów, tzn. wyrazy) informują o tendencjach do ich współwystępowania 
w badanych jednostkach analizy” (Płaneta 2018, s. 86).
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Rysunek 2.2. Rysunek P. Płanety „Wymiar aksjologiczny wystąpień programowych 
premierów RP w latach 1989–2007”, stanowiący wynik jednego z jego badań

Żródło: Płaneta 2018, s. 86.

U źródeł i l o ś c i o w y c h  a n a l i z  s t y l i s t y c z n y c h  interesu-
jących mnie w kontekście LIAZ leży genialna w swej lakoniczności 
uwaga Walerego Pisarka: „wszelkie różnice między wszelkimi tek-
stami, jakie zostały wyprodukowane lub mogą być wyprodukowane 
w danym języku, sprowadzają się do różnic częstotliwości użycia 
w nich wyrazów i ich połączeń” (Pisarek 1972, s. 12)73.

Monografia Frekwencja wyrazów w prasie, z której ów cytat po-
chodzi, jak pisał jej autor:

73 Dalej pisał: „przeciwstawiam się ograniczaniu charakterystyki stylistycznej 
tekstu do opisów statystycznych. Opowiadając się za koniecznością weryfikacji 
ilościowej wszystkich sądów o języku, opartych na subiektywnym wrażeniu 
badacza, sądzę jednocześnie, że przekształcenie statystyki ilościowej w staty-
stykę stylistyczną jest niewskazane. Znaczna większość bowiem wykrywanych 
często statystycznych prawidłowości językowych grozi zbyt wielką tolerancją 
lub brakiem wyrazistości”. Po latach rękawicę podjęła Irena Kamińska-Szmaj, 
która style funkcjonalne polszczyzny opisała właśnie z pomocą narzędzi staty-
stycznych (Kamińska-Szmaj 1990).
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[miała] na celu […] charakterystykę stylistyczną słownictwa wpowie-
dzi dziennikarskich, w których może wybijać się na pierwszy plan 
bądź funkcja symboliczna, bądź funkcja ekspresywna, bądź funkcja 
impresywna. Jako reprezentantów tych trzech funkcji wybrano wy-
powiedzi należące odpowiednio do trzech podstawowych gatunków 
„prasowych”: wiadomości, reportażu i komentarza, co oznacza, 
że według przyjętego założenia – wypowiedzi o dominującej funkcji 
symbolicznej reprezentują wiadomości prasowe, wiadomości o domi-
nującej funkcji ekspresywnej – reportaże, wypowiedzi o dominującej 
funkcji impresywnej – komentarze (Pisarek 1972, s. 13).

Pierwszym więc badawczym celem miało być ustalenie wyrazów, 
których wysoka frekwencja świadczy o dominacji w danym korpusie 
tekstów jednej z trzech wymienionych funkcji mowy i pośrednio – da-
nego dziennikarskiego rodzaju (wiadomości, reportażu i komentarza)74, 
co udało się w pełni (Pisarek 1972 s. 64–66); pod koniec pierwszej, 
teoretycznej części książki (część drugą stanowiły listy wyrazów: 
Słownik frekwencyjny i Słownik alfabetyczny) pojawia się kolejna idea:

Wśród wyrazów nacechowanych stylistycznie główną rolę odgrywają 
w wiadomościach wyrazy nacechowane przynależnością do polszczy-
zny kancelaryjnej, w komentarzach – oprócz nich również wyrazy 
nacechowane przynależnością do polszczyzny książkowej, w repor-
tażach zaś – wyrazy nacechowane przynależnością do polszczyzny 
potocznej (Pisarek 1972 s. 77).

Wynikało z niej, że obliczając frekwencję leksemów, można ustalić 
dominację w tekście/korpusie danej kategorii stylistycznej: ‘kance-
laryjności’, ‘literackości/książkowości’, ‘potoczności’. Ten kierunek 
badań już wcześniej okazał się owocny75 – był takim i póżniej. Na 

74 Uważam je, jak Pisarek, za rodzaje a nie gatunki dziennikarskie.
75 Jeszcze przed wydaniem Frekwencji wyrazów w prasie Profesor badał ‘zrozu-

miałość’, nad której oceną pracował już od końca lat sześćdziesiątych (Pisarek 
2007a, 2007b). Praca ta zaowocowała słynną „miarką Pisarka” (Pisarek 2002a, 
s. 200) opisaną w Retoryce dziennikarskiej z 1970 roku, pozwalającą ocenić 
zrozumiałość tekstu (Pisarek 2002a, s. 203). Odpowiedni stopień „obecności” 
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przykład w 1976 roku w pracy Język służy propagandzie pojawiły 
się opisy słownictwa, dzięki któremu teksty charakteryzowały się 
perswazyjnością (Pisarek 1976, np. s. 33, 62) i dyrektywnością (Pi-
sarek 1976, np. s. 24, 25). Później katalog realizowanych w tekstach 
kategorii stylistyczno-pragmatycznych się poszerzał76. Kolejny ar-
tykuł tego nurtu (Flont, Kajtoch, Pielużek 2015, s. 133) wprowadził 
jeszcze pojęcia: ‘przyczynowo-skutkowość’, ‘celowość’, ‘niepewność’, 
‘refleksyjność’.

Wyniki badań przedsięwziętych na potrzeby wymienionego 
wyżej artykułu zawarłem w wykonanej przez siebie77 – inspirując 
się badaniami Pisarka (1976, np. s. 24–25, 31, 58, 60) – tabeli (patrz 
tabela 2.6), którą opatrzyłem następującym komentarzem:

Kolumna I gromadzi słownictwo od dawna badane przez prasoznawców 
[…]. Wiadomo, że leksemy typu wszyscy, każdy, zawsze, nikt, nigdy, 
nigdzie to „wielkie kwantyfikatory” znane w retoryce […]; musieć, 
trzeba, powinien – świadczą o dyrektywności, przedstawianiu danego 
stanu jako koniecznego; naprawdę, oczywiście – wskazują na pró-
by przekonania czytelnika o prawdziwości głoszonego; a niestety, 
na szczęście itd. wprowadzają emocjonalną, ważną perswazyjnie ocenę.
Kolumna II gromadzi słownictwo, którego używa się, chcąc przedsta-
wić świat jako spójny, gdzie każda przyczyna ma swój skutek, gdzie 
możliwe jest połączenie faktów w ciągi przyczynowo-skutkowe, aby 
je można było zrelacjonować w jakiejś narracji.
Kolumna III wskazuje z kolei na zdolność wyrażania wątpliwości, 
relacjonowania czegoś jako tylko prawdopodobnego […] itd.

tej kategorii w tekście zapewniało słownictwo rodzime, konkretne, potoczne, 
o formach leksemów składających się z niewielu cząstek, ale także przewaga 
zdań krótkich, prostych lub współrzędnie złożonych. Stąd mierzenie zrozumia-
łości tekstu, a raczej opracowanie sposobów takiego mierzenia tylko częściowo 
mieści się w ramach LIAZ.

76 W Słowniku terminologii medialnej (Pisarek 2006) odrębne hasła mają następujące 
cechy stylu: ‘abstrakcyjność’, ‘dynamiczność’, ‘dyrektywność’, ‘kancelaryjność’, 
‘obrazowość’.

77 Artykuł jest autorstwa trzech osób, ale tabela i komentarz do niej mieszczą się 
w przypadających na mnie 33% tekstu.
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Kolumna IV gromadzi cząstki używane przy konstruowaniu zdań 
złożonych, zwłaszcza przyzwolenia (mimo to, chociaż, choć), konstruk-
cji wskazujących na istnienie alternatywnych możliwości (np. lub, 
albo), czy pewnych innych złożonych stosunków między opisywa-
nymi faktami, stanami, przedmiotami (zamiast, zwłaszcza, z kolei, 
na przykład). Wszystkie te cząstki charakterystyczne są dla wypo-
wiedzi o intelektualnym charakterze, starających się oświetlać różne 
aspekty spraw, być dokładnymi (Flont, Kajtoch, Pielużek 2015, s. 135).

Jak widać, analizy stylistyczne nurtu LIAZ tym się charakteryzują, 
że – mierząc natężenie jakiejś cechy stylistycznej w tekście – biorą pod 
uwagę nie tylko pełnoznaczeniowe słownictwo, które może daną cechę 
osłabić lub wzmocnić, lecz także spójniki i przyimki, modulanty itd.

Tabela 2.6. Słownictwo decydujące o niektórych cechach retorycznych, stylistycznych, 
światopoglądowych tekstów z 4 korpusów po 30 000 leksemów tekstowych78

Korpus I. 
Dyrektywność 
i perswazyjność

II.  
Przyczynowo-
skutkowość 
i celowość

III. 
Niepewność

IV.  
Refleksyjność

Pi
o

se
n

ki
 r

o
ck

ow
e

i/w
/n

ie
 –

79
7/

57
0/

10
4

m
y/

na
sz

 –
 3

49
/6

0

wszystko/wszyscy/
wszystek – 169; 
nikt – 74; 
nigdy – 71; 
każdy – 63; 
musieć – 35; 
trzeba – 29; 
naprawdę – 16; 
wiele –16; 
nawet –15; 
niech – 14; 
wreszcie – 11; 
byle – 8; 
właśnie – 8; 
niestety – 6; 
wiadomo – 6; 
na pewno – 4

bo – 79; 
by/byś – 53; 
więc – 27; 
żeby – 26; 
aby – 19; 
aż – 13; 
dlatego – 3

móc –119; 
chyba – 13; 
jakby – 9; 
jeśli – 7; 
jeżeli – 7; 
pewnie – 3; 
prawie – 3

a – 229; 
tylko – 134; 
czy – 105; 
choć – 27; 
przecież – 27; 
lecz – 25; 
ale – 20; 
chociaż – 15; 
ani – 8; 
choćby – 8; 
jednak – 8; 
lub – 7; 
albo – 5; 
oprócz – 4; 
w końcu – 4; 
zamiast – 4

Suma: 545 220 161 630

78 Ponieważ wszystkie badane korpusy były równej wielkości, już liczby bezwzględne 
pozwalały na porównywanie stopnia ważności (natężenia) w nich danych cech 
(dyrektywności i perswazyjności, przyczynowo-skutkowości i celowości itd.).
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Korpus I. 
Dyrektywność 
i perswazyjność

II.  
Przyczynowo-
skutkowość 
i celowość

III. 
Niepewność

IV.  
Refleksyjność

Z
in

y 
fa

sz
ys

to
w

sk
ie

i/w
/n

ie
 –

 9
20

/9
04

/3
01

m
y/

na
sz

 –
 1

00
/1

57

wszystko/wszyscy/
wszystek – 125; 
wiele – 52; 
musieć – 41; 
nawet – 25; 
nigdy – 23; 
jedynie – 15; 
należy – 15; 
niestety – 15; 
powinien/powinna 

– 14; 
naprawdę – 11; 
tzw. – 11; 
nikt – 8; 
dopiero – 6; 
przede wszystkim 

– 5; 
wiadomo – 5; 
na pewno – 4; 
na szczęście – 3

więc – 39; 
aby – 34; 
by – 33; 
żeby – 21; 
bo – 20; 
dlatego – 17; 
gdyż – 17; 
ponieważ – 14; 
dzięki [komu; 
czemu] – 9; 
aż – 8; 
na skutek – 8; 
w imię – 6; 
z powodu – 6; 
zatem – 5; 
na mocy – 3; 
na rzecz – 4

móc – 78; 
jeżeli – 23; 
może – 17; 
około – 17; 
jeśli – 12; 
według – 9; 
prawie – 7; 
z drugiej 
strony – 5; 
chyba – 4; 
jakby – 4; 
na razie – 4

a – 187; 
ale – 80; 
czy – 73; 
jednak – 32; 
lub – 32; 
na przykład – 21; 
albo – 14; 
lecz – 11; 
w końcu – 11; 
zaś – 11; 
pomimo – 10; 
ani – 8; 
czyli – 8; 
oprócz – 8; 
choć – 6; 
mimo to – 6; 
bądź – 5; 
chociaż – 5; 
przecież – 5; 
choćby – 4; 
zresztą – 4; 
zwłaszcza – 4; 
ani […] ani – 3; 
jednakże – 3

Suma: 378 245 180 551
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Korpus I. 
Dyrektywność 
i perswazyjność

II.  
Przyczynowo-
skutkowość 
i celowość

III. 
Niepewność

IV.  
Refleksyjność
„P

as
aż

er
”

i/w
/n

ie
 –

 6
96

/6
11

/5
20

m
y/

na
sz

 –
 1

12
/9

5

wszystko/ wszyscy/
wszystek – 96; 
każdy – 51; 
nawet – 44; 
wiele – 34; 
trzeba – 27; 
musieć – 25; 
właśnie – 22; 
naprawdę – 20; 
nigdy – 19; 
na pewno – 16; 
oczywiście – 16; 
powinien/powinna 

– 15; 
nikt – 12; 
zawsze – 12; 
dopiero – 11; 
wszelki – 11; 
niech – 10; 
na szczęście – 8; 
tzw. – 7; 
jedynie – 5; 
przede wszystkim 

– 5; 
wreszcie – 5; 
wyłącznie – 5

bo – 81; 
by – 58; 
więc – 37; 
żeby – 18; 
aby – 15; 
aż – 15; 
gdyż – 14; 
dlatego – 9; 
ponieważ – 8; 
dzięki [komu; 
czemu] – 7; 
skoro […] to – 4; 
z racji – 3

móc – 52; 
może – 43; 
chyba – 39; 
jeśli – 38; 
jeżeli – 19; 
jakby – 16; 
zapewne 

– 16; 
prawie – 12; 
na razie – 6; 
podobno 

– 6; 
według – 6; 
pewnie 
[tc. zapewne] 

– 5; 
ok. [około] 

– 4; 
z drugiej 
strony – 4; 
mniej więcej 

– 3

a – 271; 
ale – 193; 
czy – 124; 
tylko – 72; 
jednak – 54; 
niestety – 40; 
choć – 38; 
lub – 36; 
albo – 33; 
czyli – 28; 
ani – 23; 
zresztą – 20; 
zwłaszcza – 17; 
poza tym – 15; 
przecież – 15; 
za to – 15; 
zbyt – 15; 
mimo – 14; 
oprócz – 10; 
wbrew – 10; 
chociaż – 9; 
natomiast – 9; 
przynajmniej – 9; 
w dodatku – 9; 
mimo że – 7; 
w końcu – 7; 
lecz – 6; 
tymczasem – 6; 
zamiast – 6; 
choćby – 5; 
tylko że – 5; 
w ramach – 5; 
z kolei – 5; 
nota bene – 4; 
swoją drogą – 4; 
acz – 3; 
mimo to – 3; 
zarówno […] jak 
i – 3; 
zaś – 6

Suma: 476 269 269 1154
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Korpus I. 
Dyrektywność 
i perswazyjność

II.  
Przyczynowo-
skutkowość 
i celowość

III. 
Niepewność

IV.  
Refleksyjność

Po
rt

al
 „P

u
d

el
ek

”
i/w

/n
ie

 –
 5

28
/7

81
/5

76
m

y/
na

sz
 –

 1
40

/2
6

wszystko/wszystek 
– 78; 

nawet – 58; 
musieć – 50; 
właśnie – 47; 
wiele – 39; 
naprawdę – 38; 
każdy – 33; 
oczywiście – 30; 
powinien/powinna 

– 28; 
nigdy – 26; 
zawsze – 24; 
niestety – 22; 
wiadomo – 21; 
nikt – 19; 
dopiero – 15; 
jedynie – 15; 
na pewno – 15; 
trzeba – 10; 
przede wszystkim 

– 9; 
wreszcie – 7; 
na szczęście – 6; 
niech – 5; 
wszelki – 3; 
wyłącznie – 3

żeby – 59; 
by – 36; 
więc – 31; 
bo – 30; 
aż – 23; 
dzięki [komu; 
czemu] – 17; 
aby – 15; 
dlatego – 13; 
z powodu – 9; 
ponieważ – 6; 
skoro – 6; 
gdyż – 5; 
z racji – 3

móc – 87; 
może – 37; 
chyba – 32; 
podobno 

– 24; 
jeśli – 21; 
jeżeli – 9; 
na razie – 8; 
pewnie 
[tc. zapewne] 

– 7; 
prawie – 7; 
według – 7; 
jakby – 6; 
około – 4

ale – 114; 
czy – 87; 
a – 83; 
jednak – 77; 
tylko – 74; 
niestety – 22; 
w końcu – 14; 
zbyt – 12; 
natomiast – 8; 
za to – 8; 
albo – 7; 
ani – 7; 
chociaż – 7; 
czyli – 7; 
pomimo – 7; 
choć – 5; 
mimo – 5; 
przecież – 5; 
zamiast – 5; 
lub – 4; 
mimo że – 4; 
tylko że – 4; 
tymczasem – 4; 
w dodatku – 4; 
zarówno […] jak 
i – 4; 
na przykład – 3; 
oprócz – 3; 
poza tym – 3; 
przynajmniej – 3; 
swoją drogą – 3; 
zresztą – 3; 
zwłaszcza – 3

Suma: 601 253 249 599

Źródło: Flont, Kajtoch Pielużek 2015, s. 133–135.

***
Pierwszą cechą pozwalającą dostrzec różnice między wyszczególnio-
nymi nurtami LIAZ jest więc taki lub inny dobór zliczanych słów. 
Drugą cechą różnicującą jest cel badania. Ponieważ przy opisach 
nurtów z reguły już o tych kwestiach wspominałem, podsumuję ten 
metodologiczny przegląd w tabeli 2.7:
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Tabela 2.7. Techniki i cele badawcze nurtów leksykalnej ilościowej analizy 
zawartości zastosowanej do analizy tekstów lub ich korpusów

Nurt LIAZ Sposób przeprowadzenia 
badań

Cel badań Postać wyniku

U
st

al
en

ie
 te

ks
to

w
eg

o 
ob

ra
zu

 św
ia

ta

w
 w

er
sj

i p
eł

ne
j (

m
ap

a)

Ustalenie frekwencji albo 
wszystkich powtarzalnych 
w tekście/korpusie leksemów 
pełnoznaczeniowych, albo tylko 
rzeczowników i przymiotników 
(włączając – lub nie – nazwy 
własne), albo tylko rzeczowników 
oraz zestawienie listy rangowej, 
której wyższe rangi zostaną 
wzięte w badaniach pod uwagę; 
opracowanie schematu podziału 
tematycznego obejmującego 
całość wybranego słownictwa.

Ustalenie w danym 
korpusie/tekście 

„zaszyfrowanych” 
sensów 
(niesprowadzających 
się do sensów 
pokazanych 
wydarzeń), które 
można wyczytać, 
zwłaszcza 
w nieliniowym 
procesie odbioru.

Całościowy obraz 
rzeczywistości podany 
w postaci „mentalnej mapy 
rzeczywistości” (bardziej 
lub mniej szczegółowej), 
składającej się z określonego 
zestawu pól tematycznych/
pojęciowych79 i wskazującej 
na intensywność ich 
obsługiwania, wyrażającą 
się we frekwencji wyrazów 
tekstowych znaczeniowo 
przypisanych do tych pól.

w
 w

er
sj

i 
sk

on
ce

nt
ro

w
an

ej
 

(p
rz

es
ła

ni
e)

Sporządzenie listy 
frekwencyjnej obejmującej 
25 do 30 rzeczowników 
o najwyższych rangach – 
z danego tekstu/korpusu, 
uzupełnienie ich o konieczne 
czasowniki czy inne części mowy 
i ułożenie z nich historii.

Jak wyżej. Zwięzły tekst „streszczenia” 
powiadamiającego 
o najważniejszych (raczej 
niejawnych) treściach tekstu/
korpusu.

w
 w

er
sj

i c
zą

st
ko

w
ej

 –
 

sz
cz

eg
ół

ow
y 

ob
ra

z 
da

ne
go

 
po

la
 te

m
at

yc
zn

eg
o 

„m
ap

y” Wybór rzeczowników 
i przymiotników obsługujących 
jedną z kategorii tematycznych 
wyodrębnioną z przyjętego 
ogólnego podziału tematycznego, 
podzielenie jej na podkategorie 
i wyliczenie frekwencji 
słownictwa je obsługujacego.

Jak wyżej – ale 
ustalane sensy 
wiążą się z jednym 
tematem.

Obraz jednego z fragmentów 
rzeczywistości – ujęcie 
pożyteczne zwłaszcza 
w badaniach porównawczych 
w rodzaju „tekstowy obraz 
czegoś/kogoś w danym 
tekście/korpusie”80.

79 Już wyżej zasygnalizowano trudność w wydzielaniu „czystych” pól pojęciowych. 
Niekiedy po prostu okazuje się, że wydzielanie pól wg schematu tezaurusa daje 
absurdalny rezultat. Trudno na przykład „naczynia stołowe” umieścić w grupie 
„pojemników”. Prosta logika życiowa wskazuje na konieczność umiejscowienia 
ich w polu „wyposażenie domu” lub „wyposażenie lokalu”. Decyzje bywają trud-
ne, ponieważ zgodnie z zasadami analizy zawartości kategorie klucza powinny 
być rozdzielne, a z drugiej strony trudno „unieważnić” podział tematyczny 
standardowych wielkich słowników danego języka. Skutek jest taki, że niestety 
nie można opracować takiego TOS (mapy), który byłby wspólny dla wszystkich 
możliwych tekstów danego języka a równocześnie należycie szczegółowy.

80 Sądzę że ta możliwość wiąże moje badania z dziedziną imagologii, odmianą an-
tropologii zajmującą się przede wszystkim wizerunkami narodów i narodowości 
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Nurt LIAZ Sposób przeprowadzenia 
badań

Cel badań Postać wyniku
Po

ls
ki

 G
en

er
al

 In
qu

ire
r Rangowanie korpusu, wybór 

rzeczowników zajmujących 
najwyższe rangi i obsługujących 
dany temat, ustalenie 
wzajemnych znaczeniowych 
i liczbowych korelacji między 
nimi.

Jak wyżej – przy 
ustalaniu TOS 
w wersji pełnej.

Obraz wyznaczonej przez 
znaczenia leksemów 
rzeczywistości, przedstawiony 
z jakiegoś konkretnego 
punktu widzenia i pod jakimś 
kątem, zobrazowany w formie 

„chmury słów”.

Po
m

ia
r a

ks
jo

lo
gi

cz
ny

Przeszukanie danego korpusu/
tekstu pod kątem frekwencji 
obecnego w nim tzw. słownictwa 
wartości (nazw wartości, 
nazw cech wartościujących 
i rzeczowników nazywających 
wartościowalne desygnaty).

Określenie stopnia 
„nasycenia” korpusu/ 

tekstu określonymi 
wartościami 
i antywartościami, 
rekonstrukcja 
obecnych w nich 
systemów ocennych.

Zestaw wykresów 
obrazujących ranking 
obecności danych typów 
wartościowań oraz 
interpretacja wyników 
wskazująca na obecność 
ocennych systemów.

U
st

al
an

ie
 o

be
cn

oś
ci

 
sy

m
bo

li 
ko

le
kt

yw
ny

ch

Opracowanie (za pomocą 
badań ankietowych) listy słów 
uobecniających tzw. symbole 
kolektywne, wskazujących 
na sposób postrzegania świata 
obowiązujący w danej kulturze/
subkulturze, a następnie ustalenie 
ich obecności w badanych 
tekstach.

Ustalenie 
przynależności 
danych tekstów 
do obiegu danej 
subkultury/kultury.

Najczęściej – porównanie 
rangowych lub 
alfabetycznych list słów.

przyjętymi w danych kulturach. O filozoficznej podstawie dyscypliny pisze Lidia 
Wiśniewska (2018). Dysponujemy kompetentnymi opisami metody badawczej 
(„procedury, którą można określić jako intertekstualną, kontekstualną i tekstu-
alną” (Leerssen, 2017, s. 16–17)) i światowej tradycji dziedziny (Leerssen, 2017, 
s. 10–12). Owo powiązanie polega przede wszystkim na podobnej praktyce 
wyciągania wniosków z użycia w tekstach pewnych słów – na przykład nazw 
narodowości – i z analizy ich konkretnych kontekstów (imagologia szeroko 
korzysta z badań stereotypów językowych i analizy dyskursu). Informacje 
o francuskiej szkole imagologicznej (Niewiara 2020, s. 53–57) i badaniach pol-
skich (Niewiara 2021, s. 13–17, 23–25) podaje Aleksandra Niewiara. Imagologii 
rosyjskiej i rosyjskojęzycznej poświęcony został tom XI (2020 nr 2) „Przeglądu 
Wschodnioeuropejskiego”. Rzecz jasna można imagologicznie badać wizerunki 
czy obrazy nie tylko przedstawicieli narodowości, ale wszystkiego, co może mieć 
swój „wizerunek” w tekstach. Szereg tytułów nowszych prac o wizerunkach 
podaje np. Iwona Dembowska-Wosik (Dembowska-Wosik 2017, s. 39–33). 
Patrz także Niewiara 2020, s. 509–523.
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Nurt LIAZ Sposób przeprowadzenia 
badań

Cel badań Postać wyniku
U
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ci
 sł
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sz
ta
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h

Opracowanie za pomocą 
badań ankietowych słów 
uobecniających zestaw 
mirandów i kondemnandów 
obowiązujących w danej 
grupie, a następnie ustalenie ich 
obecności w tekstach.

Ustalenie stopnia 
nasycenia danego 
tekstu/korpusu 
(np. rocznika gazety) 
daną ideologią.

Listy rangowe z podaniem 
frekwencji.

U
st

al
an

ie
 o

be
cn

oś
ci

 sł
ów

 k
lu

cz
y

Znalezienie w tekście słów 
o znacznej nadfrekwencji, 
ustalenie ich „ważności” 
wynikającej z częstości 
występowania w tekście 
i stopnia wspomnianej 
nadfrekwencyjności oraz 
intuicyjne znalezienie formuły 
uzasadniającej taki a nie inny ich 
zestaw.

Ukazanie osobliwości 
światopoglądu 
zaszyfrowanego 
w tekstach.

Lista rangowa słów kluczy 
wraz ze wskazaniem 
na stopień ich ważności 
skomentowana atrakcyjnym 
czytelniczo, eseistycznym 
wywodem z licznymi 
przykładami z badanego 
tekstu.

Ilo
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Ustalenie list frekwencyjnych 
całości słownictwa danego 
tekstu (powtarzalnych wyrazów 
pełno- i niepełnoznaczeniowych), 
znalezienie na nich leksemów 
wprowadzających dane 
stylistyczne kategorie i następne 
zsumowanie ich w ramach tychże 
kategorii.

Ukazanie – głównie 
dla celów 
porównawczych – 
stopnia, w którym 
tekst spełnia 
daną kategorię 
stylistyczną w rodzaju 
poetyczności, 
dyrektywności, 
uczoności, 
kancelaryjności, 
potoczności, 
wulgarności itd.

Zestaw słownictwa 
należącego do „pól 
stylistycznych”, czyli grup 
wyrazów przyczyniających 
się do spełniania danych 
stylistycznych kategorii, 
z podaną zbiorczą frekwencją, 
i wykres pokazujący stopień 
ważności tych kategorii 
w tekście.

Źródło: badania własne.
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2.4. MAPY I PRZESŁANIA

W ramach badań LIAZ mających na celu ustalenie tekstowego obrazu 
świata w wersji całościowej/ogólnej tworzy się tzw. mapę, opracowując 
najpierw tematyczny podział słownictwa występującego w badanym 
korpusie tekstów, a następnie wpisując przy odpowiednich działach: 
sferach, kategoriach, podkategoriach dane o frekwencji leksemów 
obsługujących pole tematyczne związane z danym działem klasyfi-
kacji. Ponieważ sporządzenie w miarę kompletnego tematycznego 
podziału jest skomplikowanym zadaniem, można w charakterze 
podstawy klasyfikacji wykorzystać już istniejącą81. Powszechnie 
wśród polskich leksykografów znanym i często przywoływanym jest 
schemat Halliga-Wartburga, którego główne kategorie przedstawiłem 
w tabeli 2.1.

Aby uzmysłowić mechanizm badań nad TOS, prowadzących 
do wypełnienia schematu mapy określoną treścią, wrócę jeszcze 
do uproszczonego i ograniczonego schematu tematycznego podziału 
słownictwa82 sporządzonego przeze mnie dla próby 750 000 wyrazów 
tekstowych [patrz tabela 2.8]. Patrząc na ten schemat wyobraźmy 
sobie trzy sytuacje:

1. Ujmujemy w kategorie tego podziału słownictwo korpusu 
czasopism preferujących reportaże o tematyce wysokogór-
skiej. W korpusie takich tekstów pojawiłoby się o wiele więcej 
leksemów określających przyrodę nieożywioną i wystąpiłyby 
one w dużych frekwencjach. Tak więc pole tematyczne Sfera 2/
IX „Przyroda nieożywiona” i obsługujące go leksemy byłoby/

81 Wiele przykładów takich podziałów przedstawia Barbara Batko-Tokarz (Batko-
-Tokarz 2019).

82 Został sporządzony dla badań słownictwa polskich pism młodzieżowych lat 
90. XX wieku, ale może – jak sądzę – posłużyć do klasyfikacji także innych, 
popularnych czy hobbistycznych czasopism. Tabela przedstawia tylko „wierz-
chołek” podziału. Pełne wyliczenie sfer, kategorii, podkategorii, podpodkategorii 
zajmuje 14 stron (Kajtoch 2008a, s. 50–64). Ponieważ podaje są też procentowe 
wyniki, to wyliczenie jest już w zasadzie przedstawieniem mapy (czy raczej 
trzech „nałożonych na siebie” map), które należałoby rozdzielić i graficznie 
przedstawić.
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byłyby w tym korpusie bardzo ważne, stanowiłyby duży procent 
ogólnej liczby rzeczowników, co można by było przedstawić, 
poświęcając tej kategorii proporcjonalnie dużą część „ogólnej 
powierzchni mapy” – inne pola tematyczne byłyby mniej ważne 
(różnice można by było policzyć w procentach ogólnej liczby 
leksemów pełnoznaczeniowych albo tylko rzeczowników 
w danym korpusie).

2. Gromadząc w korpusie czasopisma drukujące zwłaszcza re-
portaże o codziennym życiu ludzi w miastach jakiegoś kraju 
i sprawdzając, jaki procent tekstowych leksemów tego korpusu 
obsługuje poszczególne kategorie podziału z tabeli, zauważy-
libyśmy zapewne, że swoją wielkością wyróżnia się procent 
leksemów obsługujących sferę życia codziennego i stosunków 
międzyludzkich – Sfera 6. „Społeczeństwo” (zwłaszcza XVII, 
XIX, XX). Teraz to ona zajęłaby ważne miejsce na „mapie”, 
z pewnością ważniejsze niż Sfera 2. „Natura”.

3. W przypadku korpusu czasopism propagujących wypoczynek 
na terenach leśnych szczególnie ważne, bo często występujące, 
byłyby leksemy tekstowe Sfery 2/X „Przyroda ożywiona”. I znów 
mapa różniłaby się swoim „wyglądem” od tych sporządzonych 
dla poprzednio wymienianych korpusów.

Wniosek: trzy „mapy” sporządzone dla trzech realnych dyskursów 
reportażowych byłyby różne, miałyby różne proporcje przynajmniej 
tych pól, które w ramach podziału tematycznego z tabeli oznaczyłem 
symbolami: Sfera 2/IX, Sfera 2/X, Sfera 6/XVIII, XIX, XX.

Kolejnym krokiem może być np. przeprowadzenie klasyfikacji 
leksemów obsługujacych dane pole i zmierzenie liczby leksemów tek-
stowych obsługujących pola danych podkategorii. Na przykład „Umysł 
ludzki” można podzielić na „Pamięć”, „Doświadczenie”, „Inteligencję”, 

„Erudycję” itd. Uzyskamy wtedy to, co w tabeli tabeli 2.7 nazwałem: 
„TOS w wersji cząstkowej – bardziej szczegółowy obraz danego pola 
tematycznego «mapy»”. Odeślę czytelnika do moich konkretnych 
badań, w których zająłem się polami tematycznymi dotyczącymi 
m.in.: ciała ludzkiego, emocji i zmysłów (Kajtoch 2004, 2007, 2008b).
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Tabela 2.8. System tematyczny struktury słownictwa polskiego zastosowany 
w Słowniku tematyczno-frekwencyjnym słownictwa używanego w trzech typach 

polskich pism młodzieżowych (Kajtoch 2008a t. 1, s, 65 i 219–343)

Źródło: badania własne. 
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Tabela 2.9. Rzeczowniki o pierwszych 25 rangach w 2 korpusach; 
podano liczbę83 wystąpień słowoform

R Polskie ziny faszystowskie Portal „Pudelek”

1 170 – walka 117 – rok

2 162 – rok 65 – film

3 160 – człowiek/ludzie 59 – aktorka, dziecko

4 91 – rasa 52 – czas, życie

5 76 – naród, życie 45 – scena, związek

6 70 – skin/skinhead 40 – aktor, media

7 67 – grupa, ruch (organizacja) 39 – rola (postać), zdjęcie

8 65 – członek (grupy) 37 – dzień, mąż, osoba

9 59 – zespół 35 – wywiad

10 55 – świat 34 – tabloid

11 54 – narodowy socjalizm 31 – kobieta, miejsce, piosenkarka

12 53 – czas (ciąg chwil) 30 – dom, program, sprawa

13 46 – wojna 29 – plan

14 44 – kraj 28 – koncert, taniec, tydzień, występ

15 43 – organizacja 27 – kariera

16 42 – koncert
26 – człowiek/ludzie, dziennikarz, miesiąc, 
odcinek (programu), słowo, żona

17 40 – lud (zbiorowość) 25 – informator, rozmowa

18 37 – historia 24 – kochanka

19 36 – sposób 23 – show, ślub

20 34 – rasizm, sprawa
22 – para (dwie osoby), powód (czegoś), seks, 
show-biznes

21
31 – pismo (gazeta), praca, 
prawo

21 – pieniądz, rodzina, romans

22 30 – cywilizacja 20 – informacja, świat

23
28 – działalność, miejsce, 
pieniądz

19 – ojciec, producent, sytuacja, widz,

24 26 – muzyka, religia
18 – impreza, płyta, praca, przyjaciel, strona, 
tysiąc (rzecz.)

25 25 – część, idea, rzecz 17 – fan, złoty (waluta)

Źródło: Flont, Kajtoch, Pielużek 2015, s. 136–137 oraz archiwum domowe.

83 Podano w liczbach bezwzględnych, ponieważ porównywane korpusy są równej 
wielkości.
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Natomiast przesłania możemy „wydobyć” z tekstowych korpusów, 
sporządzając listy rangowe rzeczowników, a następnie z tych o naj-
wyższych rangach (pierwszych 25–30 leksemów na liście), tworząc 
teksty. Aby to przesłanie było jakimś komunikatem, rzeczowniki 
musimy (jak najoszczędniej) uzupełnić o inne, swobodnie dobrane 
części mowy i w rezultacie temu komunikatowi nadać jakieś ramy. 
Nadanie tych (także i gatunkowych) ram nie zakłóca jednak informacji 
niesionej przez rzeczowniki. Wiadomo, że to ich znaczenia składają 
się na główną i w miarę jednoznaczną informację o świecie, podczas 
gdy przymiotniki mówią o cechach, czyli (często choć nie zawsze) 
o wartościach; czasowniki o czynnościach, ruchach, procesach itp., 
ale w sposób daleki od precyzji; przysłówki o cechach czynności 
i procesów itd. – ale to jedynie uzupełnienie informacji głównej, 
tej najważniejszej, najczęściej powtarzanej, konkretnej informacji 
o świecie dostarczanej przez rzeczowniki o najczęstszej frekwencji.

Przesłania można także sporządzać dla pojedynczych, zwłaszcza 
obszerniejszych tekstów.

Powyszą receptę uzupełnię przykładami. Wykorzystam rangowe 
listy (patrz tabela 2.9) rzeczowników pospolitych przed paru laty 
sporządzone dla 2 korpusów (po 30 000 leksemów tekstowych), 
na potrzeby szkicu Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawar-
tości (Flont, Kajtoch, Pielużek 2015, s. 136–137).

Te listy rangowe pozwalają na konstrukcję następujących przesłań:
W przypadku zinów faszystowskich:

Nasza walka to ruch ludzi ceniących swą rasę i naród. Członkowie 
naszej grupy, skinheadzi chcą, aby w świecie zapanował narodowy 
socjalizm i rasizm. Tej sprawie poświęcamy cały nasz czas, każdy 
rok naszego życia. Miejscem działalności jest nasz kraj i cały świat. 
Szanujemy nasz lud, jego religię i historię. Mamy prawo, by prowa-
dząc wojnę o naszą cywilizację i idee, działać w różny sposób. Nasza 
organizacja urządza koncerty, na których śpiewają nasze zespoły. Ich 
rzecz, to tworzyć muzykę i pisma. Nie chcą pieniędzy. To ich część 
naszej pracy.
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W przypadku plotkarskiego „Pudelka”:

Czas biegnie. Jak co roku producenci nakręcili dużo filmów, w któ-
rych aktorzy i aktorki grają swoje role. Co miesiąc ukazują się płyty, 
na scenach podczas show widzimy tańce par, a podczas koncertów 
śpiewają piosenkarki. Patrzcie fani, jak biegnie życie tych ludzi, jak 
robią karierę w świecie show-biznesu, co mówią o nich tabloidy i inne 
media, ile złotych zarabiają, ile mają pieniędzy. Co tydzień można 
obejrzeć nowe, serialowe odcinki, w każdym dniu posłuchać rozmów, 
na naszych stronach przeczytać wywiady, zobaczyć zdjęcia. Powód, 
by nas czytać? – To proste. Nasi informatorzy i dziennikarze zdobyli 
dla was – widzów – tysiące informacji nie tylko o tym, jak wygląda 
praca znanych osób, jakie mają plany występów, na jakich imprezach 
się pokażą. Piszemy, jakie mają domy, rodziny, przyjaciół, także o ich 
ważnych sprawach, jak np. ślub. W tym miejscu znajdziesz też sło-
wo o ich romansach, o tym, jak uprawiają seks. Dowiesz się, jakimi 
są mężami dla swych żon (i jakie są ich inne kobiety – kochanki), 
ojcami dla swych dzieci. Pomyśl, jak w ich sytuacji byś się zachował.

Rzecz jasna w ułożeniu przesłań są też pomocne wstępne in-
formacje o danym medium i o charakterze tekstów wchodzących 
w skład korpusu. Wiadomo np., że polscy młodzieżowi faszyści 
to bardzo małe grupki, które muszą przede wszystkim przekonać 
siebie o sensowności swojego istnienia, a portale w rodzaju „Pudelka”, 
obok dostarczania plotek, zajmują się autopromocją. Bez tej wiedzy 
trudno byłoby nadać przesłaniom ramy gatunkowe, wszak konieczne 
dla każdego komunikatu.

Ponadto można zadać pytanie, czy nie są możliwe inne wersje. 
Sądzę, że są, ale będą inne tylko w ograniczonym stopniu. Za każdym 
razem przekazywać będą te przesłania, że – w pierwszym przypadku 

– faszyzm jest ważną ideologią i należy go upowszechniać, wprowa-
dzać w życie, a w drugim – że życie „gwiazd” jest interesujące, należy 
je obserwować, a najlepszym do tego narzędziem jest „Pudelek”.
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***
W tym miejscu możemy zebrać ustalenia, które padły w różnych 
miejscach tego rozdziału i sformułować następującą definicję opi-
sywanej przeze mnie prasoznawczej metody badawczej:

Ustalanie obecnego w tekście, zespole, zbiorze lub korpusie tekstów 
tekstowego obrazu świata (TOS) jest jedną z poznawczych procedur 
mieszczących się w ramach leksykalnej ilościowej analizy zawartości 
(LIAZ), a więc takiej analizy zawartości, w której zarówno jednostką 
analizy, jak i jednostką pomiaru jest słowo.

Celem ogólnym przeprowadzenia badania TOS jest zasadni-
czo pokazanie wpisanego w dany tekst lub zespół tekstów obrazu 
rzeczywistości, wyznaczonego przez frekwencję i sensy użytych 
w korpusie/tekście słowoform, składających się na pełnoznaczeniowe, 
powtarzalne, słownictwo badanego tekstu/korpusu. Badanie, obok 
ogólnego obrazu rzeczywistości, wskazuje na rysujący się jej podział 
na fragmenty (pola tematyczne) i na różnice w stopniu dokładności 
ich wyznaczania oraz intensywności ich obsługiwania przez korpu-
sową leksykę. Intensywność ta wskazuje na ważność danego pola 
w ramach obrazu.

W ramach badań TOS, można dążyć do uzyskania wyników 
całościowych (mapa), cząstkowych (fragment mapy) lub w postaci 
skondensowanej (przesłanie).



992.5. Dodatek: przykład rekonstrukcji przesłań

2.5. DODATEK: PRZYKŁAD REKONSTRUKCJI 
PRZESŁAŃ  OBECNYCH W TRZECH WIELKICH 

KORPUSACH PISM MŁODZIEŻOWYCH  
LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH 

(SPORZĄDZONYCH DLA 3 KORPUSÓW 
PO 250 000 LEKSEMÓW TEKSTOWYCH)

Zrekonstruowano je w ten sposób, że najpierw ułożono listy rangowe 
rzeczowników o największej frekwencji (tabela 2.10)84, a następnie 
zestawy rzeczowników z pierwszych 25, 26 miejsc przedstawiono 
jako teksty, ujęte w gatunkowe ramy/skrypty zgodne z wiedzą o tym, 
jak owe pisma funkcjonowały. Czasopisma dla dziewcząt oraz dla 
młodych fanów muzyki pop skupiały się na gromadzeniu publiczno-
ści czytelniczej, reklamowaniu samych siebie i wybranych produk-
tów związanych z propagowanym stylem życia. Natomiast fanziny 
metalowców obsługiwały małe środowiska członków subkultury, 
dostarczając im (bez nadziei na zysk) przede wszystkim informacji 
o ulubionej muzyce i jej wykonawcach.

Wyrazy o wyższych rangach (np. 1, 2, 3) są w TOS danego korpusu 
ważniejsze od wyrazów o rangach niższych (np. 25, 26, 27), natomiast 
jeśli porównujemy różne TOS-y, to przyjmujemy, że wyrazy mające 
w różnych korpusach zbliżone rangi charakteryzują się w poszcze-
gólnych TOS-ach analogiczną ważnością. Dokładniej rzecz ujmując, 
chodzi o pojęcia przez te wyrazy oznaczane i ich ważność w wy-
znaczonych przez TOS-y rzeczywistościach. Warto też nadmienić, 
że odpowiednio sporządzone przesłania powinny dla wieloznacznych 
wyrazów tworzyć taki kontekst, który informowałby o tym, w jakiej 
odmianie znaczeniowej najczęściej w danym korpusie występują.

84 Wykorzystałem tu dane zabrane dla czasopism młodzieżowych lat dziewięć-
dziesiątych (Kajtoch, 2008a, t. 2, s. 382–384, 420–422, 454–456). Korpusy liczyły 
po 250 000 słowoform, frekwencję podano w liczbach bezwzględnych.
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Tabela 2.10. Rzeczowniki o najwyższych rangach 
w 3 korpusach; podano liczbę wystąpień słowoform

Rangi
I.  
Czasopisma dla dziewcząt

II. 
Czasopisma dla młodych 
fanów muzyki pop

III. 
Fanziny metalowców 

1. rok/lata 733 rok/lata 1269 zespół 918

2. chłopak 532 płyta 644 muzyka 867

3. dziewczyna 503 zespół 534 rok/lata 653

4. złoty/zł 85 452 film 426 płyta 539

5. życie 423 muzyka 383 człowiek 536

6. dzień/dn. 406 album 373 kapela 453

7. włos 390 człowiek 368 czas 424

8. czas 386 piosenka 361 metal (muzyka) 332

9. człowiek 367 czas 322 materiał (muzyka) 326

10. dom 319 życie 319 grupa 323

11. miłość 301 dziewczyna 305 numer/nr 316

12. praca 244 grupa 290 koncert 310

13. świat 243 świat 275 rzecz 291

14. osoba 242 koncert 264 wywiad (z kimś) 276

15. oko 240 dom 261 utwór (muz.) 248

16. rodzice, skóra 238 fan 232 strona/s./str. 228

17. chwila 231 dzień/dn. 244 tekst 224

18. film 212 chłopak 229 temat 221

19. numer/nr, szkoła 209 miłość 224 album 219

20. miejsce 199 zdjęcie (fotografia) 213 sprawa 211

21. kolor 191 osoba 207 scena (środowisko) 210

22. mama 179 gwiazda (idol), utwór 203 redaktor 193

23. problem 177 miejsce 198 adres, taśma (z muzyką) 184

24. kobieta 174 chłopiec 185 życie 183

25. x przebój 181 demo, wytwórnia 182

Źródło: badania własne.

85 Traktuję łącznie pełny wyraz i jego skrót.
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Przesłania wynikające z tych list przedstawiają się następujaco:

• czasopisma dla dziewcząt:

Dziewczyno. Masz już tyle lat. Każda osoba, każdy człowiek pragnie 
miłości. Miej chłopaka. To twoje życie. Czas płynie – ważny jest 
każdy dzień. Kupuj nas. Numer kosztuje parę złotych, a dowiesz 
się, jak rozwiązać twoje problemy. Tyle tu kolorów, dla twoich oczu, 
to twoje miejsce, twój świat. Odpocznij od szkoły, domu, pracy, ro-
dziców. Oglądaj filmy, dbaj o włosy i skórę. Tylko chwila, a będziesz 
kobietą jak twoja mama.

• czasopisma dla młodych fanów muzyki pop:

Dziewczyno, chłopcze – w tym roku, każdego dnia powstają nowe 
piosenki, Zespoły i poszczególne osoby nagrały dla was utwory 
na płytach i albumach. Grupy chłopaków śpiewają przeboje. Bądżcie 
fanami, chodźcie na koncerty, oglądajcie filmy, słuchajcie muzyki. 
W tym miejscu jest dużo zdjęć, dowiecie się, że gwiazdy też są ludź-
mi, mają swoje domy, swoje życie, swój świat i mają czas na miłość.

• fanziny metalowców:

Ludzie, słuchajcie naszej muzyki, metalu. Redaktor opowie, co w tym 
roku wydały wytwórnie, które kapele mają już nowe albumy i płyty, 
a które tylko demo czy dopiero zgrywają materiał na taśmę. Na na-
szych stronach przeczytacie, jak sceny spędzają czas, jakie pędzimy 
życie. O problemach piszcie na nasz adres. W numerze dużo tekstów. 
Nasze tematy – to sprawy grup, koncerty, znane utwory, wywiady 
z zespołami i wiele innych rzeczy.
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ROZDZIAŁ 3.  
MAPA I PRZESŁANIE – BADANIA 

NA SZERSZYM MATERIALE  
(NAGŁÓWKÓW PRASOWYCH)

3.1. ZAŁOŻENIA I MATERIAŁ

Do badań, które chcę w tym rozdziale zaprezentować, jako 
materiał empiryczny posłużyły nagłówki wyekscerpowane 
z grzbietów głównych wybranych gazet, a konkretnie z ich 

numerów, które ukazały się w okresie od 9 marca 2010 do 31 marca 
2010. Specjalnie wybrałem okres, w którym nie wypadało żadne 
istotne święto, a w polityce panował praktyczny zastój, poza może 
prawyborami prezydenckimi w Platformie Obywatelskiej, które 
wyłoniły Bronisława Komorowskiego jako kandydata przeciwko 
Lechowi Kaczyńskiemu; ważniejszym wydarzeniem na świecie były 
zamachy 29 marca w moskiewskim metrze (zginęło 39 osób).

Ten brak natłoku istotniejszych wydarzeń stwarzał redakcjom 
szansę na prowadzenie w miarę nieskrępowanej redakcyjnej poli-
tyki – nie zdarzyło się prawie nic, o czym trzeba byłoby pisać nie 
tylko koniecznie, ale i w konieczny sposób. To był w Polsce (chyba 
na długo ostatni) okres względnego politycznego spokoju; względ-
nego, bo przecież bez pomniejszych skandali się nie obeszło, trwały 
standardowe kłótnie o emerytury czy abonament RTV, ale jednak 
spokoju. Niedługiego, 10 kwietnia 2010 roku miała miejsce katastrofa 
smoleńska i rozpoczęła się już 12 lat trwająca polska polityczna wojna, 
która nie wiadomo, kiedy się zakończy.
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Wybierając okres do tak pomyślanych badań, wykorzystałem 
więc ostatnią szansę… a badania miały polegać na sprawdzeniu, czy 
istnieją jakieś poważniejsze podobieństwa i różnice między rzeczywi-
stościami kreowanymi przez leksykę nagłówków trzech gazet: „Faktu”, 

„Gazety Wyborczej” i „Naszego Dziennika”, czy się te podobieństwa 
i różnice ujawnią, a także jak duźe będą w sytuacji, gdy redakcje 
nie mobilizują się szczególnie i gdy nie przykładają zbytniej wagi 
do demonstrowania swoich ideowych postaw (rzecz jasna jednak 
stale obecnych w praktyce redakcyjnej i publikowanych tekstach).

Do badań użyłem po 20 numerów:
• tabloidu „Fakt. Gazeta codzienna, Kraków” (z numerów od 57 

(1940) do 76 (1959) wynotowano ok 320 nagłówków, liczących 
w sumie 9 079 słowoform);

• „Gazety Wyborczej” (z numerów od 57 (6275) do 76 (6294) wy-
notowano ok 410 nagłówków liczących w sumie 28 265 sło-
woform);

• „Naszego Dziennika” (z numerów od 58 (3684) do 76 (3702) wy-
notowano ok. 1260 nagłówków liczących w sumie 11 521 
słowoform)86.

Dodatkowo, dla celów porównawczych utworzyłem trzy korpusy 
słownictwa nagłówków z pierwszych stron wymienionych numerów. 
W przypadku „Gazety Wyborczej” było to 140 nagłówków liczących 
około 2400 leksemów tekstowych. Nagłówków pierwszej strony 

„Faktu” było 162 (w sumie 1700 słowoform). Nagłówków pierwszych 
stron „Naszego Dziennika” było 186 – stworzyły korpus liczący około 
1400 słowoform.

86 Obserwowane spore różnice w wielkości korpusów biorą się stąd, że wzięte pod 
uwagę tytuły różnią się formatem i objętością. Nie ma to wpływu na porówny-
walność wyników, ponieważ są one podawane w procentach.
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***
Nagłówki prasowe – co najmniej od 1967 roku, kiedy to ukazała 
się książka Walerego Pisarka Poznać prasę po nagłówkach! będąca 
rozwinięciem jego rozprawy doktorskiej87 – są stałym obiektem 
zainteresowania polskiego językoznawstwa. Pisarek, w pewnym 
sensie zapowiadając współczesne badania dyskursu, zdefiniował 
w niej nagłówek jako: „w y d r u k o w a n y  tytuł (wraz z ewentual-
nymi nadtytułami i podtytułami) wypowiedzi, działu lub rubryki 
w czasopiśmie”88 (Pisarek 1967, s. 4).

W definicji nagłówka89 z Encyklopedii wiedzy o prasie z 1976 
roku (Maślanka 1976, s. 150) Pisarek zwięźle podsumował (a także 
uzupełnił) ustalenia rozprawy. Obszerne encyklopedyczne hasło 
podaje podstawowe informacje o budowie nagłówka (to połączenie 
nadtytułu, tytułu, podtytułu, z których obligatoryjny jest tylko tytuł), 
klasyfikację na nagłówki wiadomości i publicystyki, podstawowe 
informacje o funkcjach nagłówka (informująca, pozyskująca, de-
limitacyjna, graficzna), cechach stylistycznych języka używanego 
do tworzenia nagłówków, ich formie składniowej, rodzajach ukształ-
towania graficznego (nagłówki jedno-, dwu- trzy- i wielołamowe), 
możliwych kompozycjach graficznych (nagłówki piramidalne, zwisłe, 
spadkowe, schodkowe, skaczące, ramkowe).

87 Rozprawa Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym powstała 
pod opieką profesora Zenona Klemiensiewicza i została obroniona w 1965 roku 
na katowickiej WSP.

88 Uzasadniał tę definicję po pierwsze koniecznością skonkretyzowania wielo-
znacznego terminu tytuł, a po drugie tym, że „dla właściwego zrozumienia 
przynajmniej niektórych tytułów wypowiedzi prasowych nie jest obojętna 
ich forma graficzna” (Pisarek 1967, s. 5). Tym samym nagłówek w jego ujęciu 
stał się gatunkiem nie tylko rozpoznawalnym w konkretnym użyciu języka 
(tak jak i każdy gatunek mowy), ale i istniejącym jedynie w pisanej odmianie 
języka i w ramach konkretnego dyskursu – dyskursu prasowego. W latach 
sześćdziesiątych nagłówek istniał tylko w prasie (internetu wszak jeszcze nie 
było), a odczytać wszystkie jego znaczenia można było jedynie, uwzględniając 
wielkość i kolor czcionek, jego położenie na kolumnie i kształt graficzny.

89 Patrz także hasła o nadtytule, tytule, podtytule (Maślanka 1976, s. 242, 244, 164).
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Prace Pisarka poświęcone interesującej nas tematyce (Pisarek 1965, 
1966, 1967, 1969, 1974)90 leżą u źródeł co najmniej trzech nurtów 
polskiej refleksji o nagłówkach: badań ich składni (Miodek 1981b; 
Smereczniak 2001), onomastycznych (Burska 2014a; Gajda 1985, 1987; 
Jawniuk-Pałuszyńska 2001; Pałuszyńska 2002) i ujęć wchodzących 
w zakres retoryki dziennikarskiej (np. Fras 1999, s. 105–111; Pisarek 
2002a, s. 163–167, 182, 248–253).

Bez rozważań o nagłówku, rozwiniętych lub skromniejszych, 
w zasadzie nie może się obejść żaden podręcznik dziennikarstwa czy 
inna publikacja aspirująca do w miarę pełnego omówienia języka 
prasy, albo badań nad tym językiem (por. np. Kita 2013, s. 251–252).

Nagłówki więc to dosyć częsty przedmiot badań. Rzecz jasna 
do wszystkich polskich publikacji zapewne nie dotarłem, ale już 
tych niespełna 70 publikacji, które umieściłem w swojej bibliografii, 
pozwala zakreślić główne obszary zainteresowań w refleksji nad 
prasowymi nagłówkami. Zwracam jednak od razu uwagę, że odróż-
niam nagłówek od tytułu, zwłaszcza dzieła literackiego91, ale także 
i tytułów gazet oraz czasopism92, i nie uwzględniam nagłówków 
reklam93, a zatem także prac o nich.

90 W 2006 roku powtórzono jego badania w celu określenia zmian w sposobach 
tworzeniu nagłówków (Pałuszyńska 2016).

91 Uznana definicja brzmi: „Nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca 
integralną część tekstu i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. 
Tytuł jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację 
dzieła; jego forma pozostaje w wielorakich związkach z treściami utworu, 
który nazywa i symbolizuje, a także ze sposobami zapisu dzieła i materialnym 
kształtem jego przekazu” (Głowiński i in. 2000, s. 596).

92 Z tego względu pomijam w swoich rozważaniach niektóre znakomite prace 
o onomastyce medialnej nagłówkami mniej się interesujące (np. Skowronek 
2000; Skowronek, Rutkowski 2004) i w swoich obliczeniach do tego rozdziału 
nie uwzględniam słownictwa z winiet tytułowych.

93 Rozumianych jak w definicji nagłówka ogłoszenia reklamowego: „headline 
– krótkie, intrygujące zdanie (lub jego równoważnik) rozpoczynające tekst 
komunikatu reklamowego; ma na celu wzbudzenie zainteresowania reklamą 
i podkreślenie głównej zalety reklamowanego produktu lub usługi. Nagłówek jest 
zazwyczaj wyróżniany w ogłoszeniu za pomocą celowych zabiegów formalnych” 
(Lisowska-Magdziarz 2006; por także Bralczyk 1995 s. 179–180).
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Polscy językoznawcy generalnie zajmują się nagłówkami prasy 
polskiej, ale czasem i innych krajów słowiańskich – czeskiej (Korbut 
2008; Tkaczewski 2001) i rosyjskiej (Bartwicka 1994; Ratajczyk 2015), 
zwłaszcza w perspektywie porównawczej. Interesują się z reguły 
współczesnością, lecz zdarza się, że i historią prasy (Pachowicz 2019; 
Pietrzak 2009; Witkowska 2001).

Do konkretnych badań wybierają nagłówki związane z określonymi 
typami prasy: sportową (Burska 2014a; Miodek 1974), tabloidową 
(Kajtoch 2011), regionalną (Szlachcikowska 2020), kobiecą (Korbut 
2008), codzienną (Pisarek 1965), lokalną (Berenowska 2003) albo 
z konkretnymi tytułami prasowymi. Najwdzięczniejszym obiektem 
badań przez dłuższy czas jawiła im się „Gazeta Wyborcza” (Dabert 
1999; Grochala 2002, 2005; Ostromęcka-Frączak 2004b, 2007; Pa-
łuszyńska 2006; Witkowska 2001), na drugim miejscu – „Polityka” 
(Szafraniec 2011; Wojenka-Karasek 2008; Wojenka-Karasek 2009; 
Wojenka-Karasek 2014b), ale przedmiotem badań są i inne, współ-
czesne lub historyczne tytuły: „Słowo Polskie” (Bereś 1974), „Piłka 
Nożna” i „Piłka Nożna Plus” (Burska 2014a), „Gazeta Pomorska” 
(Szlachcikowska 2020), „Kurier Warszawski” (Witkowska 2001), 

„Ilustrowany Dziennik Polski” (Pachowicz 2019).
Innymi sposobami wstępnej selekcji materiału było dobieranie 

materiałów poświęconych określonemu wydarzeniu lub zespołowi 
wydarzeń (Burska 2014b; Grochala 2017; Sarna 2014) albo temato-
wi (Fatyga). Jeszcze innym – gromadzenie nagłówków związanych 
z określonym gatunkiem (Pietrzak 2009) lub rodzajem tekstów dzien-
nikarskich, jak np. informacja (Pisarek 1965). Często zajmowano się 
określonymi językowymi cechami nagłówka, do badań dobierając 
materiał pod kątem wystąpienia w nim tychże cech.

Pisano o nagłówkach jako takich, starając się w jednym tekście 
zawrzeć jak najszerszą ich językową charakterystykę (Pałuszyńska 
2016; Pisarek 1967; Sadowska 2007; Tkaczewski 2001; Witkowska 
2001). Rozpatrywano ich naturę gatunkową (przy czym problem 
pozostaje nie do końca rozstrzygnięty) (Kajtoch 2011, s. 119–120; 
Ślawska 2008; Wojtak 2004, s. 21).
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Dominuje jednak spojrzenie na nagłówek pod kątem określonych 
jego cech lub funkcji. Interesowano się więc spełnianiem w użytym 
do konstrukcji nagłówków języku funkcji: ekspresywnej (Jawniuk-

-Pałuszyńska 2001; Ostromęcka-Frączak 2004b, 2006; Pałuszyńska 
2002, 2006), poznawczej (Kasiak 2016a), impresywnej (Dabert 1999; 
Kasiak 2016b; Fatyga), co siłą rzeczy prowokowało do sprawdzenia, 
czy rzeczywiście oddziałują na czytelników (Burska 2012a; Siwek 
1980), oraz zbadania, jak za pomocą nagłówków realizuje się działania 
perswazyjne, a nawet manipulatorskie (Błażejewska 2000; Kajtoch 
2011; Lewicki 2004). Interesowano się swoistą dla nagłówków ak-
sjologią (Pałuszyńska 2004b), ukształtowaniem graficznym (Kudra 
2019), czy obrazem rzeczywistości, jaki ich treść wyznacza (Grochala 
2017; Kajtoch 2011).

Szczególnie chętnie badaną kategorią estetyczną spełniającą się 
w nagłówkach okazał się komizm (Grochala 2005; Krawiec 1989; 
Ostromęcka-Frączak 2007; Wojenka-Karasek 2008), a więc przycią-
gnęły uwagę i językowe gry, często będące jego żródłem (Guz 2001; 
Ostromęcka-Frączak 2004a).

Rozwinęła się następnie refleksja o leksyce nagłówków (Maliszewski 
2013; Pałuszyńska 2004a, 2004b, 2006; Tkaczewski 2001), używanej 
w nich frazeologii (Guziuk 1980; Jawniuk-Pałuszyńska 2001; Korbut 
2008; Ostromęcka-Frączak 2011; Pałuszyńska 2001, 2004a; Stawnicka 
2000), kontaminacjach frazeologicznych i leksykalnych, które w nich 
można napotkać (Burska 2012b, 2012a; Korbut 2008; Ratajczyk 2015).

Chyba najpopularniejszym w badaniach nad nagłówkami uję-
ciem było ujęcie stylistyczne, umożliwiające podejmowanie bardzo 
wdzięcznych tematów, takich jak nagłówkowa metaforyka (Bereś 
1974; Fatyga; Miodek 1974; Pałuszyńska 2006; Szlachcikowska 2020; 
Wojenka-Karasek 2011, 2014b), czy przejawy intertekstualności, takie 
jak np. różnorakie trawestacje, słowne palimpsesty oraz różne inne 
zabiegi stylizacyjne (Bartwicka 1994; Borkowski 2019; Grochala 2002; 
Kacprzak 2012; Miodek 1981a; Pałuszyńska 2004a; Wojenka-Karasek 
2009), w tym wprowadzanie potoczności (Ożóg 2007, s. 71–76; Pa-
łuszyńska 2004a). Na koniec trzeba wspomnieć o ujęciach bardziej 
praktycznych, jak poprawnościowe (Bereś 1974) i glottodydaktyczne 
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(Maliszewski 2013; Ostromęcka-Frączak 2005, 2008, 2011; Szafraniec 
2011; Wojenka-Karasek 2011, 2014a), bo okazało się, że nagłówki 
są dobrym materiałem do wykorzystania w nauczaniu cudzoziem-
ców języka polskiego.

***
Jak łatwo zauważyć, różne prace albo reprezentują jedno określone 
podejście, albo łączą parę takich podejść, co w sumie owocuje sporą 
rozmaitością badań nad nagłówkami. Nie spotkałem się jednak z czymś 
bardzo podobnym do mojego zamysłu94. Zamierzam bowiem badać 
nie tyle same nagłówki, co cechy materiału użytego do ich budowy.

94 Dokładniej rzecz ujmując: w opisie niemieckich badań dyskursu pióra Wal-
demara Czachura i Philippa Dreesena napotkałem następujący fragment „Za-
stosowanie metody porównawczej jest zatem konieczne w procesie redukcji 
kompleksowości na drodze do wypracowywania pytań badawczych i tworzenia 
przedmiotów badań. Ważna jest tutaj nie tylko sama praktyka badawcza, ale 
również założenie, że dekonstrukcja w analizie dyskursu oznacza niszczenie 
zastanego i niekwestionowanego porządku w nieograniczonej liczbie tekstów, 
przy jednoczesnym tworzeniu nowych porządków umożliwiających poznanie. 
Analiza dyskursu niszczy hierarchię każdego zbioru tekstów poprzez analizę 
pojedynczych rozproszonych wypowiedzi i – tworząc dla celów badawczych 
„dyskurs” – tworzy jednocześnie nowy porządek, na który składają się funkcja 
i reguły użycia tych wypowiedzi” (Czachur, Dreesen 2018, s. 214–215). W istocie 
tworzenie map i przesłań jest zbudowaniem innego niż w nagłówkach i czasopi-
smach porządku. Nagłówki są najczęściej zdaniami lub ich równoważnikami, a ich 
układ (zbudowany z uwzględnieniem zasad ekspozycyjności) porządkuje całość 
numeru czasopisma. Nie biorąc pod uwagę składni, względniając od razu cały 
korpus, a nie dane numery, wybierając tylko rzeczowniki i porządkując je wedle 
układu pól tematycznych i frekwencji – niszczę zastany układ i wprowadzam 
nowy, z którym wiążę poznawcze nadzieje. Jeśli tak spojrzeć na moje badania 
TOS, to może się okazać, że zostałem postmodernistą? W zasadzie różnica 
między opisaną w cytacie praktyką dekonstrukcji dyskursu a proponowaną 
przeze mnie leksykalną ilościową analizą zawartości głównie polega na tym, 
że poddaję dekonstrukcji nie zastany układ tekstów, a struktury ponadwyra-
zowe – składniowe, gatunkowe i rodzajowe (chodzi o typowy dla rodzaju prasy 
układ materiałów w numerze).
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Porównywane przeze mnie korpusy gromadzą słownictwo z wszyst-
kich możliwych rodzajów nagłówków, drukowanych na wszystkich95 
kolumnach uwzględnionych gazet i w najrozmaitszych, mniej lub 
bardziej ekspozycyjnych miejscach tych kolumn, z użyciem mniej 
lub bardziej rzucających się w oczy kolorów i krojów pisma. Branych 
pod uwagę słów nie klasyfikuję zatem pod kątem ekspozycyjności, 
jaką miały ze względu na pojawienie się w bardziej czy mniej wy-
eksponowanym nagłówku.

Kryteriami wyboru leksemów pospolitych są:
• liczba wystąpień w korpusie (przynajmnie trzy wystąpienia 

w dużym korpusie nagłówków czasopisma lub dwa – w kor-
pusie pierwszych stron czasopisma),

• część mowy (rzeczownik),
• przynależność głównego znaczenia do określonej sfery poję-

ciowej lub tematycznej.
W przypadku nazw własnych kryteria są podobne (również liczba 

wystąpień), z tym że przydzielając je do podkategorii tematycznych, 
biorę pod uwagę albo znaczenia konotacyjne, albo realny związek 
osoby lub instytucji nazwanej z pewną sferą tematyczną, którą cza-
sopismo się zajmuje.

O ważności leksemu, a zatem i pola tematycznego przez niego 
współtworzonego decyduje jeden wyznacznik – frekwencja. Od niej 
zależna jest zdolność słowa do współtworzenia przesłania, tudzież 
wielkość na mapie TOS pola tematycznego wyznaczanego przez dany 
rzeczownik i inne, zbliżone do niego znaczeniowo lub tematycznie.

Nagłówek prasowy uważam za osobny gatunek dziennikarski 
(Kajtoch 2011, s. 119; Ślawska 2008), z rodzaju tzw. gatunków sto-
warzyszonych albo „niższego stopnia” (Uszyński 2004, s. 26) – głów-
nie z tego powodu, że przecież można korzystać z prasy, czytając 

95 Jak wspomniałem wyżej, obok dużych korpusów obejmujących wszystkie 
nagłówki numerów tworzących próbę dla celów porównawczych utworzyłem 
również osobne, mniejsze korpusy dla nagłówków pierwszych stron. W dużych 
korpusach słowa z nagłówków pierwszych stron nie są wyróżniane, lecz trak-
towane na równi z innymi.
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wyłącznie nagłówki, i coś z tej lektury wynieść96. Mamy więc w swojej 
językowej kompetencji informację, co należy za nagłówek uznać 
i jak się odczytuje i interpretuje sam nagłówek – bez tekstu, którego 
jest nagłówkiem. Ta informacja to po prostu świadomość istnienia 
wiązki cech gatunkowych (sygnałów gatunkowych; także wzorca, 
prototypu) nagłówka (Gajda 2008, s. 130; Wojtak 2004, s. 14–22).

Dla zobrazowania, z jakimi tekstami mamy do czynienia, na końcu tego 
rozdziału prezentuję fragment (około 1/20) wykorzystanego materiału.

3.2. MAPY

Gazeta codzienna pisze „o wszystkim”, a raczej o wszystkim, co jej 
zdaniem może zainteresować jej czytelnika. Ale czy każdym materia-
łem numeru w równym stopniu się chwali? Przed laty, metaforycznie 
ujmując informacyjne i handlowe znaczenie prasy, Walery Pisarek 
określił agencje informacyjne mianem hurtowni informacji (Pisarek 
1978, s. 198), a nagłówek nazwał „oknem wystawowym wypowiedzi” 
(Pisarek 2002a, s. 163). Kontynuując i trochę modyfikując tę przenośnię, 
mianem „hurtowni” określiłbym wszystkie miejsca, skąd gazeta czerpie 
informację inną niż własna, numer gazety – jako sklep (sprzedający 
towar zarówno z hurtowni, jak i dziennikarskie rękodzieło), a nagłówki 

– mianem wystawy sklepu. Odpowiednio – moje badania będą określały 
językowy materiał, z którego zrobiono elementy wystawy, mającej 
zachęcić czytającego do zakupów w sklepie. Sądzę, że takie badanie 

„materiału” jest sensowne, bo przecież nie jest prawdą, że można po-
wiedzieć dokładnie to samo za pomocą różnych słów. Dobór leksemów 
zawsze wpływa na stylistyczną i emocjonalną stronę wypowiedzi, 
socjologicznie charakteryzuje nadawcę itp. Zatem materiał, z którego 
coś wykonano, zawsze wpływa na charakter produktu.
Ponieważ gazeta przedstawia szeroką panoramę wydarzeń – naj-
sensowniej będzie zacząć od pełnej prezentacji i interpretacji mapy.

96 To jedna z prawd potocznych, oczywistych – ale też nieobca prasoznawstwu. 
Por. artykuł Pawła Płanety (Płaneta 2011, s.105).
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Podział tematyczny występujących w próbie przynajmniej 
trzykrotnie97 rzeczowników wchodzących w skład 
nagłówków numerów gazet wybranych do analizy.

Sfera I. Główne kategorie bytu (1430 = 20,26%) [588 = 31,34%] 
<517 = 16,28%>, w tym:

Kategoria A. To, co ontologiczne i egzystencjalne (156 = 2,21%) 
[45 = 2,39%] <41 = 1,29%>: energia (5); kosmos (3); objaw 
<3>; reaktywacja (3); rzecz (3); siła (6); stan (4) [5]; śmierć 
(18) [6] <12>; system (7) <5>; środowisko (3); świat (62) [20] <4>; 
wersja (3); życie (39) [14] <17>.

Kategoria B. Czas i jego miary (384 = 5,44%) [124 = 6,60%] 
<185 = 5,82%>, w tym:
a) Godziny/pory dnia (27 = 0,38%) [18 = 0,95%] <9 = 0,28%>: 

dzień (13) [18] <5>; godzina/godz. (6) <4>; noc (8).
b) Dni/tygodnie (89 = 1,26%) [13 = 0,69%] <55 = 1,73%>: 

czwartek (10) <3>; niedziela (7) [3] <23>; piątek (9) <4>; 
poniedziałek (12) <3>; sobota (6) <4>; środa (8) <4>; tydzień 
(17) [10] <7>; weekend (14); wtorek (6) <7>.

c) Miesiące, pory roku (66 = 0,93%) [20 = 1,06%] <16 = 0,5%>: 
kwiecień/IV (9) <7>; luty/II (5); maj (15); marzec (9) <13>; 
miesiąc (9) [7] <3>; sezon (9) [9]; wiosna (7) [4]; zima (3).

d) Lata i więcej (121 = 1,71%) [49 = 2,61%] <66 = 2,08%>: 
czasy <4>; rocznica (5) <13>; rok/lata/l. (110) [49] <49>; 
wiek {liczba lat} (6).

e) Inne/czasoprzestrzeń (52 = 0,73%) [3 = 0,15%] <24 = 
0,75%>: czas (18) <12>; koniec (11) [3] <6>; opóźnienie 
(3); początek (8); prędkość (3); przyszłość (3) <3>; seria (6); 
zakończenie <3>.

97 Liczebność: „Gazeta Wyborcza” – 7056 (= 100%; 70,56 = 1%) wyrazów teksto-
wych, „Fakt” – 1876 [= 100%; 18,76 = 1%] wyrazów tekstowych, „Nasz Dzien-
nik” – 3174 <= 100%; 31,74 = 1%> wyrazów tekstowych. W całym zestawieniu 
i dalszych – dane dla „Gazety Wyborczej” ujęto w nawiasach (), dla „Faktu” – [], 
dla „Naszego Dziennika” – <>.
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f) Ruch (29 = 0,41%) [21 = 1,11%] <15 = 0,47%>: cios (3); 
jazda (3); krok (10) [7]; marsz (3); podróż (3); powrót (7) <8>; 
upadek [7] <3>; wzlot [7]; wzrost (3); zwrot <4>.

Kategoria C. Przestrzeń i jej wymiary (886 = 12,55%) [419 = 
22,33%] <291 = 9,16%>, w tym:
a) Bardziej abstrakcyjna (70 = 0,99%) [28 = 1,64%] <8 = 

0,25%>: dostęp (8); dół [7]; góra (7) [13]; koło (5); kula 
[5]; miejsce (11); podział (3); pole <4>; poziom (3); przerwa 
(3) <4>; punkt/pkt (22) [3]; szczyt {punkt w przestrzeni} 
(3); środek (5).

b) Geograficzna, bardziej konkretna (61 = 0,86%) [8 = 0,42%] 
<24 = 0,75%>: droga (5) [4] <15>; dziura (4); granica (5); 
kraj (24) [4]; region (3) <6>; ścieżka <3>; tło (3); zachód 
(5); ziemia {ląd} (9).

c) Nazwy geograficzne niepolskie (niezwiązane tu z bieżący-
mi imprezami sportowymi) i nazwy mieszkańców (606 = 
8,58%) [219 = 11,67%] <203 = 6,40%>, w tym:
c1) Afryka i kraje afrykańskie, prócz Bliskiego Wschodu: 

(5) [0] <6>: Afryka (5); Nigeria <6>.
c2) Ameryka Północna (54) [0] <7>: Ameryka (16); Kali-

fornia (4); New York/NY (4); Stany Zjednoczone/USA/
Ameryka (26) <7>; Vancouver (4).

c3) Ameryka Środkowa i Południowa (8) [0] <3>: Honduras 
<3>; Kuba (8).

c4) Australia (3) [0] <0>: Melbourne (3).
c5) Azja i kraje azjatyckie prócz Bliskiego i Dalekiego 

Wschodu (15) [0] <0>: Azja (4); Afganistan (11).
c6) Bliski Wschód (40) [4] <7>: Bliski Wschód <4>; Egipt 

[4]; Irak (7); Izrael (11) <3>; Izraelczyk (4); Jerozolima 
(6); Turcja (5); Żyd (7).

c7) Daleki Wschód (17) [0] <3>: Chiny (14); Chińczyk (3); 
Korea Północna/Korea <3>.

c8) Europa i kraje europejskie (prócz Rosji i Polski) 
(186) [27] <58>, w tym:
c8.1) Europa jako całość (31) [0] <5>: Europa (31) <5>.
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c8.2) Anglia (11) [7] <3>: Anglia (3) <3>; Londyn (8) [7].
c8.3) Irlandia (3) [0] <3>: Irlandia (3) <3>.
c8.4) Francja (10) [0] <3>: Francja (6); Paryż (4) <3>.
c8.5) Niemcy (45) [10] <17>: Berlin (6) [3]; Monachium 

[4]; Niemcy (26) <13>; Niemiec (13) [3] <4>.
c8.6) Hiszpania i Portugalia (8) [4] <0>: Hiszpania (5); 

Madryt [4]; Portugalia (3).
c8.7) Kraje Beneluksu (8) [6] <3>: Bruksela (5) [3] <3>; 

Holandia [3]; Holender (3).
c8.8) Kraje bałkańskie (26) [0] <5>: Ateny (4); Bułgaria 

(3); Grecja (15) <5>; Grek (4).
c8.9) Kraje kaukaskie (10) [0] <0>: Czeczen (3); Gruzja 

(3); Kaukaz (4).
c8.10) Kraje słowiańskie oprócz bałkańskich, Polski 

i Rosji (19) [0] <8>: Czech (3) <5>; Słowianin <3>; 
Ukraina (16).

c8.11) Kraje skandynawskie (6) [0] <0>: Szwecja (6).
c8.12) Litwa (0) [0] <11>: Litwa <3>; Litwin <3>; Wi-

leńszczyzna <5>.
c8.13) Włochy (9) [0] <0>: Włochy (9).

c.9) Rosja (57) [4] <23>: Charków <3>; Moskwa (14) [4]; 
Rosja (40) <20>; Rosjanin (3);

d) Polska, jej mieszkańcy, miasta i części (179 = 2,53%) 
[174 = 9,27%] <76 = 2,39%>: Gdańsk (3) [5]; Gdynia (7); 
Gliwice [4]; Katowice (3); Kielce [3]; Kraków (17) [4] <3>; 
Lubelskie [4]; Lubuskie [6]; Łódź [5]; Podhale (3); Podkarpa-
cie <3>; Podkarpackie [5]; Podlasie [3]; Podlaskie [3]; Polak 
(44) [15] <20>; Polka (5); Polska (64) [22] <46>; Poznań 
(7) [3]; RP {Rzeczpospolita Polska} <3>; Skierniewice <3>; 
Szczecin [6]; Śląsk [4]; Świętokrzyskie [3]; Warmińsko-Ma-
zurskie [8]; Warszawa (19) [50]; Wrocław (7) [5]; Zabrze 
[3]; Zachodniopomorskie [10].

Kategoria D. Inne (4 = 0,05%) [0] <0>: gigant (4).
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Sfera II. Przyroda (39 = 0,55%) [3 = 0,15%] <22 = 0,69%>, w tym:
Kategoria A. Przyroda nieożywiona (17 = 0,23%) [0] <11 = 

0,34%>, w tym:
a) Powierzchnia Ziemi (8 = 0,11%) [0] <8 = 0,25%>: grunt 

(5); powietrze (3); woda <3>; ziemia {grunt} <5>.
b) Zjawiska atmosferyczne (9 = 0,12%) [0] <3 = 0,09%>: 

klimat {atmosferyczny} <3>; lód (4); pogoda (5).
Kategoria B. Przyroda ożywiona (22 = 0,31%) [3 = 0,15%] 

<11 = 0,34%>:
a) Rośliny (10 = 0,14%) [0] <0>: kwiat (3); marchewka (4); 

puszcza (3).
b) Zwierzęta i ich ciało, owady (12 = 0,17%) [3 = 0,15%] 

<11 = 0,34%>: dinozaur <4>; jajko {kurze} <7>; pies (8) [3]; 
Sznupek {imię psa} (4).

Sfera III. Człowiek (1068 = 15,13%) [201 = 10,71%] <504 = 15,87%>, 
w tym:

Kategoria A. Ciało ludzkie, rzadziej – zwierzęce (249 = 3,52%) 
[64 = 3,41%] <61 = 1,92%>, w tym:
a) Części ciała (104 = 1,47%) [26 = 1,38%] <31 = 0,97%>: 

brzuch (4); ciało (9); dłoń [3]; DNA (3); gen (4); głowa 
(11) [5]; jelito <3>; krew (6) [5]; łeb (3); mózg (3); nerka (7); 
nos (3); oko (11) [4] <6>; pas (3); plecy (3); ręka (15) <3>; 
serce {w ND jako symbol Miłosierdzia Bożego} (3) [5] <3>; 
stopa {część ciała} (4); trzustka <6>; twarz (5) [4]; ucho (4); 
wątroba <6>; żołądek (3) <4>.

b) Procesy i czynności życiowe (3 = 0,04%) [0] <3 = 00,9%>: 
miesiączka (3); zapłodnienie <3>.

c) Zmysły i wrażenia zmysłowe (11 = 0,15%) [0] <3 = 00,9%>: 
obraz (4); perspektywa (4); smak <3>; szum (3).

d) Niekorzystny stan organizmu i leczenie, nałogi (76 = 
1,07%) [7 = 0,37%] <21 = 0,66%>: alergia (3); choroba 
(5) <3>; chory {rzecz} <5>; dieta {sposób odżywiania} (7); 
eutanazja <3>; grypa (5); infekcja (3); in vitro (10) <4>; 
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klinika (3); leczenie (3); pacjent (5); palenie (5); pandemia 
(3); pijak [3]; rak (3); sepsa <3>; szczepionka (4); szpital 
(7) [7] <3>; wrzód (7); zastrzyk (3), znieczulenie (7).

e) Płeć (55 = 0,77%) [31 = 1,65%] <3 = 00,9%>: chłopak (3); 
dziewczynka [3]; kobieta (20) [6] <3>; mężczyzna (5); pan 
(18) [10]; pani (9) [9]; Sebastian/Sebastianek [3].

Kategoria B. Umysł ludzki (302 = 4,28%) [56 = 2,98%] <164 = 
5,16%>, w tym:
a) Wartości i antywartości (62 = 0,87%) [15 = 0,79%] <65 = 

2,05%>: bezpieczeństwo (5); charyzma (3); dobro (3) <5>; 
kłamstwo <8>; prawda (9) [5] <9>; sprawiedliwość <3>; 
tajemnica (6) <5>; tolerancja (4); wiara {przekonanie}<21>; 
wiarygodność (3); wolność (10) [4] <5>; wyższość (3); zdrowie 
(13) [3] <5>; zło (3) [3] <4>.

b) Wiedza, myślenie, niektóre abstrakty (86 = 1,21%) [8 = 
0,42%] <75 = 2,36%>: bioetyka <3>; cywilizacja (4); fakt 
<21>; kryterium (3); kultura (16); kwestia (4); logika (3); 
matma (3); mechanizm <3>; nauka (3) <4>; pogląd <3>; 
pomysł (6) [4]; problem (11) [4] <11>; prognoza (4); pyta-
nie (9); ślad (4); test (8); uwaga/uwaga {na coś/kogoś}(5); 
tradycja <4>; wiedza <3>; wspomnienie <4>; założenie (3); 
zamyślenie <19>.

c) Miary i liczby, części i całości (154 = 2,18%) [33 = 1,75%] 
<24 = 0,75%>: część {element całości}(19) [3] <4>; frag-
ment (3); grupa (7); kilogram/kg (4); km {kilometr} (4); 
metr/m (3); miliard/mld (23) [4]; milion/mln (25) [10] <3>; 
połowa (6) <3>; procent/proc. (14) <3>; raz {wielokrotność} 
(13) [5] <7>; reszta (4); setka (4); stosunek (3); tysiąc/tys. 
(15) [11] <4>; większość (4); zero (3).

Kategoria C. Charakter i jego składowe (51 = 0,72%) [12 = 
0,63%] <17 = 0,53%>, w tym:
a) Osobowość i jej aspekty (17 = 0,24%) [0] <3 = 0,09%>: 

duch (3); emocja (3); fantazja (3); pamięć (5); światopogląd 
<3>; umysł (3).
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b) Emocje i typy charakteru (34 = 0,48%) [12 = 0,63%] <14 = 
0,44%>, w tym:
b1) Pozytywne (23) [9] <8>: faworyt (4); miłość [6] <5>; 

odwaga (3); pewność (3); przyjaciel (4); przyjaźń <3>; 
przyjemność (3); radość (3); ukochana [3]; zaufanie (3).

b2) Negatywne (11) [3] <6>: nienawiść <3>; oportunista 
<3>; stres (5); trauma (3); troska (3); zazdrość [3].

Kategoria D. Działanie ludzkie (kategorie pragmatyczne) (466 
= 6,60%) [69 = 3,67%] <262 = 8,25%>, w tym:
a) Niezgodność lub konflikt (157 = 2,22%) [27 = 1,43%] 

<110 = 3,47%>: atak <5>; bohater (3) <4>; interwencja <4>; 
kampania (10) <6>; kara (6) [3]; katastrofa (4); klęska (3); 
kłopot (6) [4] <3>; konflikt (3); konfrontacja (3); kontrola 
(4) <5>; nacisk {przejaw woli} <3>; nadzór (3); nagonka <3>; 
naprawa [3]; obowiązek (4); obrona (4) <5>; obrońca <12>; 
ocena (3); porażka (8) <4>; protest (3); pułapka (7); rywal 
(7) [3]; spór (9) <4>; sprawa (23) [5] <29>; sprawdzian (3); 
walka (14) [9] <12>; weto (3); wojownik (12); wróg (5) <4>; 
wygrana (3); zakaz <3>; zwycięstwo (4) <4>.

b) Zgoda, dążenie do zgody (70 = 0,99%) [9 = 0,47%] <39 = 
1,23%>: budowa (4); deklaracja <3>; fundament <3>; gwa-
rancja <3>; koalicja (7) [3] <6>; opieka (4) <5>; pojednanie 
<5>; pomoc (14) [3] <8>; porozumienie (3); propozycja <3>; 
udział (5); układ {umowa} (4); umowa (15) [3]; współpraca 
(7); wymiana (3); zgoda (4) <3>.

c) Działanie w każdych warunkach i dowolnych celach 
(220 = 3,11%) [33 = 1,75%] <108 = 3,40%>: akcja {dzia-
łanie} (11) [7]; badanie (16) <4>; błąd (7); cel (4) <3>; 
decyzja (4) [4]; działalność <4>; działanie (3); kontakt (4); 
metoda (6); możliwość (4); nadzieja (5) <3>; operacja (6); 
plan (11) [4] <5>; poszukiwanie (5); potrzeba (4); powód 
{przyczyna} (5); priorytet (3); program (6) [6] <8>; projekt 
(14) <13>; próba (3); przykład <3>; ryzyko (4); skutek (3); 
spokój (3); sposób (15) <28>; strategia (4); strona {aspekt 
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kogoś lub czegoś} <6>; sukces (7) [3] <5>; sytuacja <3>; 
szansa (9) [9] <5>; uprawnienie (3); wartość (3); warunek (6); 
wybór (6); wynik (21) <3>; zmiana (12) <15>; zdolność (3).

d) Prawidłowość – przypadkowość (19 = 0,26%) [0] <5 = 
0,15%>: przypadek (7); wypadek (4); zasada (8) <5>.

Sfera IV. Kultura symboliczna (1028 = 14,56%) [201 = 10,71%] 
<819 = 25,80%>, w tym:

Kategoria A. Język i tekst ogólnie rzecz biorąc (158 = 2,23%) 
[51 = 2,71%] <57 = 1,79%>, w tym:
a) Pojęcia ogólne (81 = 1,14%) [10 = 0,53%] <27 = 0,85%>: 

autor (3); czytelnik (6) [7]; dokument (7) [3] <3>; głos {opinia, 
dźwięk} (10) <3>; imię (5); nazwa <3>; nazwisko (5); odpo-
wiedź (5) <3>; rozmowa (12) <4>; słowo (7) <7>; strona/str. 
(9); styl (3); temat (5); zdanie {wypowiedź, pogląd} (4) <4>.

b) Piśmiennictwo, gatunki mowy i słowno-obrazowe (77 = 
1,09%) [41 = 2,18%] <30 = 0,94%>: cytat [7]; doniesienie 
(3); historia (15) <11>; karta (12); książka (20); legenda (3); 
losy {dzieje} (3) <3>; mowa <3>; opowieść (3); pamiętnik 
<3>; poradnik (4) [8]; raport (4) <5>; szpila {złośliwość} 
[6]; świadectwo <5>; tabela (3); testament [16]; zapis (3); 
zapiska [4]; życiorys (4).

Kategoria B. Komunikowanie i media (539 = 7,63%) [127 = 
6,76%] <282 = 8,88%>, w tym:
a) Media ogólnie rzecz biorąc i rodzaje wydawnictw medial-

nych (34 = 0,48%) [0] <35 = 1,1%>: dodatek {do gazety} 
<29>; format (5); magazyn {prasowy} (3); media (11) <6>; 
numer/nr (5); prasa (7); wydanie (3).

b) Autorzy i bohaterowie mediów (16 = 0,22%) [16 = 0,85%] 
<0>: dziennikarka (3); dziennikarz (7); gwiazda {medialna, 
sportowa} (6) [16].

c) Instytucje medialne i okołomedialne (12 = 017%) [10 = 
0,53%] <39 = 1,23%>: abonament (4) [3]; Agora {spółka 
i film A. Amenábara} (3); archiwum (3); Nagroda im Ry-
szarda Kapuścińskiego / Kapuścińskiego (3); redakcja/red. 
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[7]; Rodzina Radia Maryja / Rodzina (3); Wyższa Szkoła 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu / WSKSiM <26>; 
XII Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną 
Górę <13>.

d) Rodzaje i gatunki tekstów dziennikarskich, mające od-
miany prasowe, internetowe, radiowe, telewizyjne (127 = 
1,79%) [33 = 1,75%] <47 = 1,48%>: aktualności [6]; cd. {ciąg 
dalszy}(4); cykl {artykułów} (3) <10>; część/cz. {cyklu} 
<4>; felieton (31) <3>; horoskop [4]; informacja (3) <5>; 
komentarz (24) [19]; list (11) [10] <5>; lista (8); odcinek 
{cyklu} (8) <10>; przegląd (7) <3>; przepis (8); ranking 
(5); reportaż (4); seksanons {ogłoszenie, propozycja seksu} 
<3>; serwis (3); sondaż (5); wiadomość (3); wizerunek <4>.

e) Media tradycyjne (papierowe) (220 = 3,11%) [42 = 2,23%] 
<80 = 2,52%>, w tym:
e1) Tytuły gazet, działów, rubryk, tekstów, dodatków 

(217) [31] <23>: „Akademia filozofii” (4); „Akademia 
Zdrowego Biegania” (10); „Biegi narciarskie” {dział}(6); 

„Biznes Ludzie Pieniądze” {dział} (7); „bizrozmowa” {ru-
bryka i dział} (4); „Dr House“ {serial dołączony do nu-
meru pisma} (3); „Duży Format“ {dodatek} (6); „Fakt” 
{gazeta} [28]; Faktomania {gra} [3]; „Fundusze inwe-
stycyjne” {dział} (18); „Gazeta Świąteczna”/„Świąteczna” 
(3); „Gazeta Wyborcza” / „Gazeta” / „Wyborcza” (106); 
„Gość Niedzielny” <4>; „Nasz Dziennik” <15>; „Rośliny 
w domu i na balkonie” (3); „Skoki narciarskie” {dział} 
(6); „Sport” {dział} (24); „Szkoły katolickie w Polsce” 
<4>; Wyborcza.biz (18); „Wysokie Obcasy“ {dodatek} (5).

e2) Konkretni dziennikarze prasowi (0) [11] <57>: Adam 
Kruczek {dziennikarz ND} <3>; Anna Ambroziak 
{dziennikarka ND} <4>; Anna Zalech {dziennikarka 
ND} <4>; Grażyna Minkowska {dziennikarka} [4]; 
Helena Pasierbska <4>; Jacek Dytkowski {dziennikarz 
ND} <10>; Łukasz Sianożęcki {dziennikarz ND} <3>; 
Łukasz Warzecha {redaktor Faktu} [7]; Marcin Austyn 
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{dziennikarz ND} <4>; Maria Popielewicz {dziennikarka 
ND} <3>; Mariusz Bober {dziennikarz ND} <3>; Paweł 
Tunia {dziennikarz ND} <4>; Piotr Czartoryski–Sziler 
{dziennikarz ND} <7>; Temida {publicystka ND} <4>; 
Zenon Baranowski {dziennikarz ND}<4>.

f) Media elektroniczne (130 = 1,84%) [26 = 1,38%] <81 = 
2,55%>, w tym:
f1) Instytucje, programy, gatunki (109) [10] <81>: debata 

(13) <5>; DVD (4); Google (16); Imedi {gruzińska tv} (3); 
internet (17) <3>; płyta {zwykle CD} (7); program {ra-
diowy i telewizyjny} <8>; Radio Maryja <31>; relacja 
(3) <3>; „Rozmowy niedokończone” {audycja RM} <5>; 
show [3]; teletekst <4>; telewizja/TV (22) [7] <5>; tele-
wizja Trwam / TV Trwam <12>; transmisja (3); Trójka 
(3); TVP (14) <5>; You Tube (4).

f2) Konkretni dziennikarze RTV, telewizyjni aktorzy i ce-
lebryci, popularne programy (21) [16] <0>: Edyta Gór-
niak [3]; Ilona Felicjańska {modelka} [3]; Jacek Sobala / 
Sobala {dyrektor I Programu radia} (5); Jacek Żakowski 
/ Żakowski (3); Kasia Cichopek [3]; Katarzyna Dowbor 
[4]; Magdalena Środa / Środa (4); Michał Ogórek / Ogó-
rek (3); Monika Olejnik / Olejnik (3); Robert {partner 
celebrytki} [3]; Tomasz Lis / Lis (3).

Kategoria C. Muzyka i inne sztuki, kultura wysoka (187 = 
2,65%) [17 = 0,90%] <26 = 0,82%>, w tym:
a) Uprawianie sztuki i nauki, pojęcia ogólne: (21 = 0,29%) 

[0] <4 = 0,12%>: historyk <4>; pisarz (3); sztuka (14); twór-
ca (4).

b) Muzyka i muzycy (33 = 0,46%) [0] <0>: album (3); Arka 
Noego {zespół muzyczny} (3); Fryderyk Chopin / Chopin 
(11); jazz (4); muzyka (12).

c) Literaci i literatura (33 = 0,46%) [0] <3 = 0,09%>: Jerzy 
Giedroyc / Giedroyc (3); Krzysztof Varga (3); literatura (3); 
Michał Boni / Boni (3); mit (3); Orwell {George} <3>; powieść 
(5); Ryszard Kapuściński / Kapuściński (9); Witkacy (4).
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d) Reżyserzy, aktorzy oraz kino, film, teatr i widowiska (89 = 
1,26%) [17 = 0,90%] <9 = 0,28%>: Andrzej Wajda / Wajda 
(4); artysta (8); Claude Lanzmann / Lanzmann {francuski 
reżyser} (4); film (16) [4] <4>; kino {przemysł filmowy} 
(12); kino {sala kinowa} (6); klaun (3); Krzysztof Kieślowski 
/ Kieślowski (4); Małgorzata Foremniak [3]; „Na Wspólnej” 
[4]; operator (4); Oscar {nagroda} (5); reżyser (5); rola (9); 
scena (3); Stanisław Bareja [3]; teatr (3) <5>; teatrzyk [3]; 
Zbigniew Zamachowski / Zamachowski (3).

e) Sztuki plastyczne i inne (11 = 0,15%) [0] <10 = 0,31%>: 
karykatura (4); plakat (4); pocztówka <5>; pomnik <5>; 
wystawa (3).

Kategoria D. Kościół i religia (92 = 1,3%) [6 = 0,31%] <389 = 
12,25%>, w tym:
a) Katolicyzm i chrześcijaństwo (83 = 1,17%) [6 = 0,31%] 

<371 = 11,70%>, w tym:
a1) Pojęcia teologiczne i podstawowe (25) [6] <143>: Boża 

Opatrzność <4>; Bóg (6) <4>; celibat (3); chrześcijanin <12>; 
cud [6]; cudotwórca <3>; Eucharystia <4>; Ewangelia <4>; 
grzech (3); Jezus Chrystus / Syn Boży <12>; kapłaństwo 
<21>; katolik <6>; Kościół {instytucja} (10) <22>; krzyż 
{symbol chrześcijaństwa / przedmiot} <12>; Matka Boża 
/ Matka <5>; męczennik <6>; miłosierdzie <3>; misja 
<4>; modlitwa <8>; piekło (3); skała {metafora biblijna} 
<3>; wiara {religia} <4>; wierny {rzecz.} <3>; żołnierz 
{np. żołnierz świętej sprawy, żołnierz Chrystusa} <3>.

a2) Dostojnicy, instytucje, wydarzenia, obrzędy (58) [0] <228>: 
arcybiskup/abp <4>; audiencja <3>; beatyfikacja <3>; 
Benedykt XVI / Benedykt (7) <6>; biskup/bp (4) <11>; 
Droga Krzyżowa <4>; encyklika <6>; Fundacja „Lux 
veritatis” <20>; homilia <4>; Jan Paweł II (6) <16>; 
kapłan <5>; Konferencja Episkopatu Polski <3>; kościół 
{budynek} <6>; ksiądz/ks. (17) <26>; list pasterski <3>; 
Msza Święta / Msza św. <5>; Niedziela Palmowa <5>; 
ojciec/o. <3>; Ojciec Święty {papież} <11>; ordynariusz 
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<3>; papież (12) <8>; pasterz {religijny} <3>; Pius XII 
<3>; prymas (3); Rok Kapłański {ustanowiony przez 
Kościół} <21>; Santo subito <3>; siostra/s. {zakonna} 
<4>; święto/Święta (5); św. Zygmunt Szczęsny Feliński <4>; 
Wielkanoc (4) <4>; Wielki Piątek <5>; Wielki Post <26>.

b) Inne religie (9 = 0,12%) [0] <18 = 0,56%>: anglikanin 
<3>; islam <3>; masoneria <4>; meczet (4) <4>; rabin <4>; 
synagoga (5).

Kategoria E. Tradycja historyczna (52 = 0,73%) [0] <65 = 2,05%>, 
w tym:
a) Polska (22 = 0,31%) [0] <17 = 0,53%>: Edward Gierek / 

Gierek <5>; Informacja Wojskowa <3>; Jan Karski / Karski 
(8); Józef Piłsudski / Piłsudski <4>; Łupaszka {Zygmunt 
Szendzielarz} <5>; Stanisław Pyjas / Pyjas (8); PRL (6).

b) Niemcy (12 = 017%) [0] <0>: Adolf Eichmann/Eichmann 
(3); Auschwitz (3); esesman (3); nazista (3).

c) ZSRR (18 = 0,25%) [0] <48 = 1,51%>: dysydent (5); Józef 
Stalin / Stalin (4) <4>; Katyń (9) <21>; Kozielsk {obóz} <7>; 
Ostaszków {obóz} <7>; Starobielsk {obóz} <9>.

Sfera V. Cywilizacja (319 = 4,52%) [84 = 4,47%] <63 = 1,98%>, w tym:
Kategoria A. Przestrzeń i krajobraz miasta (65 = 0,92%) [20 = 

1,06%] <15 = 0,47%>: apteka (3); dom (14) [11] <5>; dwór 
{dom} <3>; miasto (30); pałac (3) [6]; rewitalizacja <3>; ulica 
(6) [3]; wieś (3) <4>; witryna (3).

Kategoria B. Przestrzeń mieszkania lub budynku (10 = 0,14%) 
[4 = 0,21%] <0>: drzwi (3); mur (4); sala (3); salon [4].

Kategoria C. Przedmioty i towary codziennego użytku (75 = 
1,06%) [26 = 1,38%] <36 = 1,13%>: alkohol [4]; baba {rodzaj 
ciasta} (4) <4>; batonik [3]; bubel (3); but (6) [3]; ciuch [3]; do-
palacz (6); koniak (3); kuchnia {zbiór dań} <5>; kulinaria <4>; 
lek (7); lustro (3); mazurek {ciasto} <7>; mieszkanie (15) [4]; 
mięso <3>; młotek [3]; napój [3]; nóż [3]; papieros (3); pióro 
{do pisania} <4>; przysmak <3>; stół <6>; sznurowadło (3); 
szpilki {buty} (4); telefon (6); zamrażarka (3); zeszyt (9).
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Kategoria D. Inne urządzenia, surowce, przemysł i transport (172 
= 2,43%) [34 = 1,81%] <12 = 0,37>: atom {chodzi o elektrow-
nie} (3); auto (13) [7]; azbest (3); CO2 (3); elektrownia (6) <4>; 
fabryka (3); gaz (17) [8]; metro (9) <4>; most [3]; motoryzacja 
(3); paliwo [3]; pasażer (4); prąd (11) [3]; renault (5); ropa (5); 
rower (29); rura (8); samochód (9) [7]; sieć {komputerowa lub 
przesyłowa} (6); stacja [3]; statek <4>; sprzęt (3); surowiec (18); 
światłowód (6); wiatrak (5); złom (3).

Sfera VI. Społeczeństwo (3172 = 44,95%) [799 = 42,59%] <1249 
= 39,35%>, w tym:

Kategoria A. Grupy społeczne (198 = 2,80%) [163 = 8,68%] 
<150 = 4,72%>, w tym:
a) Rodzina i jej członkowie (85 = 1,2%) [104 = 5,54%] <83 = 

2,61%>: babcia [7]; brat (4) [6]; córka [10] <8>; dziadek 
(4); dziecko (19) [20] <23>; mama [6] <3>; matka (5) [3]; 
mąż (3) [11]; ojciec (4) [4] <3>; rodzice (4) [4] <7>; rodzina 
(19) [15] <30>; romans (5); rozwód (3) [3]; syn [4] <3>; 
tata [3]; urodziny <6>; wnuk [3]; wujek (5); żona (10) [15].

b) Inne grupy ludzkie i ich członkowie (87 = 1,23%) [44 = 
2,34%] <47 = 1,48%>: członek {osoba} (10); człowiek/lu-
dzie (36) [23] <10>; gej (7); gość (3); kolega [5]; młodzież 
<3>; naród <4>; następca (4); osoba (16) [4] <6>; państwo 
{grupa ludzi, zwrot grzecznościowy} [4] <20>; pokolenie 
<4>; sąsiad [4]; społeczeństwo (3); zespół {muzyczny lub 
sportowy} (8) [4].

c) Grupy zawodowe, ich członkowie (26 = 0,36%) [15 = 
0,79%] <20 = 0,63%>: fryzjer [3]; górnik (5); kierowca 
(6) [9]; lekarz (12) [3] <5>; rolnik <15>; seksuolog (3).

Kategoria B. Formy społecznej aktywności (1246 = 17,65%) 
[453 = 24,14%] <515 = 16,22%>, w tym:
a) Sfera przestępczości (222 = 3,14%) [42 = 2,23%] <135 = 

4,25%>, w tym:
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a1) Przestępstwa oraz inne czyny i wydarzenia źle oceniane, 
ich sprawcy i ofiary (105) [30] <77>: afera (3); awantura 
(3); bandyta [3]; gang (3); haracz [3]; kat [3]; korupcja 
<3>; kradzież <3>; Krzysztof Olewnik / Olewnik (7) <4>; 
masakra <3>; molestowanie (4); ofiara (15) [4] <9>; 
oszust [3] <20>; pedofil (8) <4>; pedofilia (6); pirat (3); 
pirat {drogowy} [3]; przemoc <4>; przestępca <3>; prze-
stępstwo (6); prześladowanie <3>; rzeź (3); samobójstwo 
(3); skandal (11) [5]; spisek <3>; zabójca (6); zaginiony 
(8); zamach (12) <10>; zbrodnia <8>; zbrodniarz (4); 
zemsta [3]; złodziej [3].

a2) Ściganie i karanie (117) [12] <58>: dożywocie {wyrok} 
(3); ekshumacja (7); podejrzenie (3); podsłuch (6); po-
zytywizm {prawny} <4>; prawnik (3); prawo jazdy (3); 
proces {sądowy} (6) [5] <3>; prokurator <3>; prokuratura 
(15) <11>; sąd {instytucja} (24) [4] <9>; sędzia (10) <4>; 
skarga <3>; strona {sporu} <3>; śledztwo (11) <5>; świa-
dek (3) <5>; więzienie (5); więzień (5); wyrok (4) <3>; 
zarzut (5) [3] <5>.

b) Życie zawodowe i kariera (65 = 0,92%) [17 = 0,90%] <26 = 
0,82%>: awans (4) <7>; dyrektor (4) [3] <7>; ekspert (10); 
kierownik <3>; laureat (4); nagroda (4); posada [3]; specja-
lista (4); szef (29) [11] <6>; szefowa (3); zastępca (3) <3>.

c) Praca i płaca, środki utrzymania i codzienne finanse (293 
= 4,15%) [151 = 8,04%] <204 = 6,43%>: Bank PKO BP / 
PKO BP <3>; bank (20) [7] <7>; cena (8) <8>; czynsz (3); 
darczyńca <20>; darowizna (7) [11]; dług (7) [5]; dodatek 
{pieniężny} (3); dożywocie {renta} (3); emeryt (3) [13]; 
emerytura (11) [9] <4>; grosz [3]; hipoteka (4); kasa {pie-
niądze} (9) [4] <5>; klient (6) [3]; konto (8) <40>; kredyt 
(11) <5>; kupon (3); logo <3>; NFZ / Narodowy Fundusz 
Zdrowia / Fundusz <4>; numer {konta bankowego} <40>; 
odszkodowanie (10) <4>; opłata (7); pensja (3) [4]; pieniądz 
(39) [13] <30>; podatek (9) [9] <3>; podwyżka (6); portfel (3); 
praca (21) [13] <12>; pracownik (6); prezent (4); rachunek 
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[3]; reklama (10); renta (8) <4>; sklep (5) [4]; SKOK (6); 
spadek {odziedziczony}[13]; ubezpieczenie (3); urlop [3]; 
waloryzacja (4); własność (3); właściciel (8); wypłata (3) <3>; 
zaległość [4]; zakupy [3] <3>; złoty/zł (25) [21] <3>; ZUS 
[6] <3>; zwolnienie (4).

d) Oświata i studia wyższe (67 = 0,94) [3 = 0,15%] <76 = 
2,39%>: asystent [3]; doktor/dr (15) <11>; edukacja (5); 
kurs (4); matura (4); nauczyciel (3); naukowiec (6); prof. 
dr hab. / prof. dr habilitowany <4>; profesor/prof. (15) <12>; 
przedszkole (6); student (3); studia (3); szkoła (3) <21>; 
uczelnia <7>; uczeń <4>; uniwersytet <3>; wykład {zajęcia 
dydaktyczne} <14>.

e) Sport (562 = 7,96%) [240 = 12,79%] <61 = 1,92%>, w tym:
e1) Sportowcy, ludzie sportu (130) [64] <30>: Adam Małysz 

/ Małysz (10) [7]; Agnieszka Radwańska / Agnieszka 
/ Radwańska (13) <6>; Albert Sosnowski / Sosnowski 
{bokser} (6) [9]; Artur Boruc {piłkarz} [3]; David Haye 
/ Hay {bokser} (3); Henryk Kasperczak / Kasperczak 
(4) [4]; Ireneusz Jeleń {piłkarz}[5]; Jan Urban {trener 
Legii} (3) [4]; Jerzy Dudek {piłkarz} [3]; Jerzy Stępień / 
Stępień {sędzia} (3); Justyna Kowalczyk / Justyna / Ko-
walczyk {sportsmenka}(3) [6]; Kornelia Marek / Marek 
{sportsmenka} (21) <4>; Łukasz Kubot / Kubot {tenisista} 
(3); Maciej Skorża / Skorża {trener piłkarski} (5) [5]; 
Maja Włoszczowska / Maja / Włoszczowska {kolarka}
(6); Marcin Gortat / Gortat (7) [3] <3>; Michael Platini 
/ Platini (3) <3>; Michael Schumacher / Schumi [3]; 
[Michał] Przysiężny {sportowiec} <3>; Robert Kubica / 
Kubica; (17) [6] <5>; Robert Lewandowski / Lewandow-
ski (3); Romelu Lukaku / Lukaku {piłkarz} (3); Simon / 
Ammann {skoczek narciarski} (6) <3>; [Monika] Soćko 
{szachistka} <3>; Witalij Kliczko (3)[6]; Witalij Trypol-
ski / Trypolski {lekarz sportowy} (5); Venus Williams / 
Venus {tenisistka} (3).
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e2) Kluby (89) [60] <0>: Auxerre {klub sportowy} [3]; 
Arsenal / Arsenal Londyn {klub} (3); Barcelona {klub} 
(3); BMW Sauer {Formuła 1} (3); Bordeaux {tu: klub 
sportowy Girondins} (4); Chelsea {klub} (3); CSKA Mo-
skwa / CSKA (3); Korona Kielce [3]; Lech Poznań / Lech 
/ Kolejorz (4) [9]; Lechia / Lechia Gdańsk (3) [3]; Legia 
Warszawa / Legia (11) [9]; Manchester Utd./ Manchester 
United / Manchester (7); Milan {klub} (3); Odra Wodzisław 
[3]; Olympiakos Pireus / Olympiakos {klub} (6); Piast 
Gliwice [3]; Polonia Bytom [4]; Prokom Gdynia / Prokom 
(9); Real Madryt / Real (9) [4]; Ruch Chorzów / Ruch 
(8); Sevilla {klub piłkarski} (4); Wisła / Wisła Kraków 
/ Biała Gwiazda (6) [15]; Zagłębie {klub sportowy} [4].

e3) Imprezy (61) [10] <16>: Europejskie Puchary (3); eks-
traklasa (6) <3>; formuła 1 (8) <6>; Garmisch-Partenkir-
chen [3]; Grand Prix / GP (6) <4>; Indian Wells {miasto 
w USA – turniej tenisowy} [7]; Liga Europejska / LE (7); 
Liga Mistrzów (14); Mistrzostwa Świata / Mistrzostwa / 
MŚ (5); Planica (5) <3>; Puchar Polski / PP (3); Zimowe 
Igrzyska / Igrzyska / zimowe Igrzyska Olimpijskie (4).

e4) Dyscypliny i ich słownictwo (116) [36] <0>: biatlon 
(6); bieg (7); biegacz (4); boisko [3]; boks [3]; bramkarz 
[3]; gol [4]; hokej na lodzie (3); kolarstwo (8); kolarz [3]; 
koszykówka (14); lekkoatletyka (4); napastnik {futbolu} 
[6]; narciarstwo (4); narta [3]; piłka nożna / piłka (35); 
piłkarz (4) [8]; siatkówka (3); skocznia (3); skok (5) [3]; 
tenis (12); waga {w boksie} (4).

e5) Inne pojęcia (wspólne dla wielu dyscyplin) (166) [70] <15>: 
ćwierćfinał (11); doping (14) [7]; drużyna (5); EPO {śro-
dek dopingowy} (12); finał (6) <3>; kadra (3) [3]; kibic 
(3); kibol (3); klub (13) [8]; kolejka (6) <3>; kontuzja 
(6); kwalifikacje (3); liga [4]; mecz (10); medal (5) [5]; 
mistrzostwo [4]; mistrz (3) [13]; podium [4] <3>; półfinał 
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(4); puchar [4]; rekord (10); runda (3); sport [6] <3>; 
stadion (3); trener (11) [12] <3>; trening (6); tor (4); 
tura (5); turniej (3); wyścig (7); zawody (3).

f) Inne dziedziny życia codziennego (37 = 0,52%) [0] <13 = 
0,41%>, w tym:
f1) gry (20) [0] <9>: gra (4); los (5) <3>; losowanie (3); orzeł 

i reszka <3>; poker (8); punkt {w grze} <3>.
f2) pozostałe (17) [0] <4>: boom (5); moda (5); porno (3); 

wizyta (4); wykluczenie <4>.
Kategoria C. Państwo i polityka (1189 = 16,85%) [156 = 8,31%] 

<523 = 16,47%>, w tym:
a) Ludzie polityki w świecie (98 = 1,38%) [11 = 0,58%] <13 = 

0,41%>, w tym:
a1) Ameryka Północna (17) [0] <0>: Barack Obama / Oba-

ma / Barack (17).
a2) Ameryka Środkowa i Południowa (9) [0] <0>: Fidel 

Castro / Castro (3); Guillermo Farinas / Farinas {opozy-
cjonista kubański} (3); Hugo Chavez / Chavez {prezydent 
Wenezueli} (3).

a3) Bliski Wschód (3) [0] <3>: Beniamin Netanjahu /Ne-
tanjahu (3); Zolli / Izrael Zolli <3>.

a4) UE jako całość (4) [0] <0>: Catherine Ashton / lady 
Ashton {polityk unijny} (4).

a5) Anglia (6) [11] <0>: Camilla {żona księcia Karola} [5]; 
książę Karol (3) [6]; Tony Blair / Blair (3).

a6) Francja (11) [0] <3>: Nicolas Sarkozy / Sarkozy (11) <3>.
a7) Niemcy (6) [0] <3>: Angela Merkel / Merkel (6); [Erika] 

Steinbach <3>.
a8) Kraje słowiańskie oprócz bałkańskich, Polski i Rosji 

(11) [0] <4>: Alaksandr Łukaszenka / Baćka (6); Ja-
nukowicz / Janukowycz <4>; Olga Sołomenik / Olga 
{domniemany szpieg białoruski} (5).

a9) Rosja (18) [0] <0>: Władimir Putin / Putin (14); Dmitrij 
Miedwiediew / Miedwiediew (4).

a10) Włochy (13) [0] <0>: Silvio Berlusconi / Berlusconi (13).
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b) Ludzie polskiej polityki (172 = 2,43%) [35 = 1,86%] <59 = 
1,86%>, w tym:
b1) Czynni politycy (155) [35] <56>: Andrzej Seremet / Se-

remet {prokurator generalny} (4); Anna {chodzi o Annę 
Applebaum-Sikorską i Annę Komorowską} (3); Bronisław 
Komorowski / Komorowski / Bronek (25) [3] <9>; Donald 
Tusk / Donald / Tusk (22) [5] <14>; Grażyna Gęsicka / 
Gęsicka {posłanka PiS} (5); Grzegorz Schetyna / Schetyna 
(4) [3]; Hanna Gronkiewicz-Waltz / Gronkiewicz-Waltz 
(3); Jacek Kurski / Kurski (3); Jadwiga Kaczyńska [4]; 
Janusz Palikot / Palikot (10) [6] <3>; Jarosław Kaczyński / 
Kaczyński (3); Jerzy Szmajdziński / Szmajdziński {polityk} 
(3); Julia Pitera {polityk} [3]; [Michał] Kamiński <4>; 
Lech Kaczyński / Kaczyński (18) [10] <5>; Leszek Miller 
/ Miller (3); Mariusz Kamiński / Kamiński (6); Radek 
Sikorski / Radosław Sikorski / Sikorski (18) [8] <18>; 
Rafał Dutkiewicz / Dutkiewicz {prezydent Wrocławia} 
(3); Waldemar Pawlak / Pawlak (14) <3>; Wojciech 
Olejniczak / Olejniczak (4); Zbigniew Ziobro / Ziobro (4).

b2) Byli lub niedawno zmarli politycy i ich rodziny (17) [0] <3>: 
Aleksander Kwaśniewski / Kwaśniewski (3); Lech Wałęsa 
/ Wałęsa (11); Wojciech Jaruzelski / Jaruzelski (3) <3>.

c) Ideologia i przejawy polityki (152 = 2,15%) [26 = 1,38%] 
<105 = 3,31%>, w tym:
c1) Realia, idee wzbudzające konotacje negatywne (73) [7] <65>: 

agentka (3); agent (4); biurokracja (8); bomba (4) [3]; 
dyktatura (3); dyskryminacja <3>; jeniec <23>; komu-
nista <3>; komunizm (3); obóz {koncentracyjny} <19>; 
populizm (3); propaganda <3>; radykał <3>; rewolucja 
(7); reżim (3); szpieg (4); talib (3); teczka {zbiór doku-
mentów służb} <4>; terrorysta (6); totalitaryzm <3>; 
wojna (22) [4] <4>.

c2) Realia, instytucje, idee wzbudzające konotacje pozy-
tywne lub neutralne (79) [19] <40>: geopolityka <5>; 
lewica {polityczna} (8) <4>; lider (4) [4]; parytet (7); 
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patron <4>; polityka {w tym tytuł działu: 3} (17) [8] <14>; 
polityk (15) [7] <3>; przywódca / przywódca-wojownik 
(11); reforma (12) <10>; rząd {rządzący} (5).

d) Urzędy i funkcjonariusze, biurokracja (767 = 10,87%) 
[84 = 4,47%] <346 = 10,91%>, w tym:
d1) Nazwy instytucji międzynarodowych i Unijnych 

(57) [7] <32>: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy / 
grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów <5>; 
europoseł (3); Komisja Europejska / KE (7) [3] <3>; Nato 
/ NATO / Sojusz Północnoatlantycki / Sojusz (13) <3>; 
ONZ <4>; Parlament Europejski / PE <10>; Unia Euro-
pejska / UE / Unia (34) [4] <7>.

d2) Urzędy i instytucje centralne (141) [27] <45>: Belweder 
(3); dyplomacja (3); minister (14) [8] <6>; minister / 
ministerstwo sprawiedliwości (3); ministerstwo finansów 
(3); ministerstwo skarbu / skarb państwa / MSP (4); MSZ 
(3); premier (23) <5>; prezydent (43) [12] <8>; prezyden-
towa (3); resort {dział administracji państwowej} <3>; 
rząd (31) [4] <17>; rzecznik <3>; stolica (5) [3] <3>; 
wicepremier (3).

d3) Resorty siłowe i służby (oprócz wojska) (47) [22] <16>: 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego / ABW (11); 
CBA (15) [3]; funkcjonariusz (5); policja (4) [12] <4>; 
policjant (5) [4] <3>; służba {instytucja – zdrowia, i in.} 
(3) [3] <3>; straż <3>; strażak <3>; strażnik (4).

d4) Armia i wojsko (46) [0] <16>: armia (5) <4>; black hawk 
/ czarny jastrząb {śmigłowiec} <4>; broń {rzecz} <3>; 
cywil (3); generał (7); GROM (3); oddział (3); pułkownik/
płk (3); służby {dot. służb specjalnych} (3); tarcza (3); 
wojsko <5>; wywiad {instytucja} (7); żołnierz (9).

d5) Instytucje kontrolne i sądownicze (39) [0] <21>: Instytut 
Pamięci Narodowej / IPN (21) <21>; NIK (3); Prokurator 
Generalny (3); Trybunał Konstytucyjny / Trybunał (12).
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d6) Główne pojęcia i akty prawne (63) [0] <36>: kodeks 
drogowy / kodeks (4); konstytucja (5); nowelizacja <3>; 
obywatel (4) <3>; państwo {instytucja}(14) <5>; prawo 
(16) <12>; ustawa (24) <13>.

d7) Sejm i Senat (108) [11] <66>: kadencja (3); kandydat 
(11) <4>; komisja (8) <3>; komisja śledcza <5>; marszałek 
(10); opozycja (8); Państwowa Komisja Wyborcza / PKW 
<4>; parlament (6) <4>; poseł (16) [8] <25>; prawybory 
(14) <7>; sejm (11) [3] <6>; senator (5); wybory (16) <8>.

d8) Partie polityczne i organizacje polonijne (188) [8] <73>: 
działacz (5); partia (21); Platforma Obywatelska / Plat-
forma / PO (79) [5] <29>; Prawo i Sprawiedliwość / PiS 
(44) <13>; prezes (15) [3] <9>; przewodniczący <9>; 
PSL (4) <10>; Sojusz Lewicy Demokratycznej / Sojusz / 
SLD (17); wiceprzewodniczący <3>; Związek Polaków 
na Białorusi (3).

d9) Reprezentacja, biurokracja i władza niższego szczebla 
(61) [6] <41>: administracja (3); akta / akt {dokument} 
(3) <3>; gmina (3) <5>; komisarz (3); odwołanie (3); 
patronat <3>; placówka <3>; rada (7) <6>; radny <5>; 
samorząd (5) <3>; siedziba <5>; władza / władze {in-
stytucja / zespół instytucji lub siła} (17) [3] <4>; urząd 
(4); urzędnik (4) [3]; wniosek {dokument} (5) <4>; wo-
jewoda (4).

d10) Instytucje tradycyjne (17) [3] <0>: emir (3); kanclerz 
(5); król (6); książę [3]; tron (3).

Kategoria D. Ekonomia i produkcja (539 = 7,63%) [27 = 1,43%] 
<61 = 1,92%>: akcja {papier wartościowy} (46); bezrobocie 
(4) <3>; biznes (10); budżet (9) <5>; deficyt (4); Deutsche Bank 
(3); dochód (4); dolar/dol. (9); dopłata (4) <5>; dotacja (9); 
dywidenda (3); eksport <3>; Enion {koncern} (7); Europejski 
Bank Centralny / Bank Centralny (3); eurowaluta (17); finanse 
(3); firma (18) [3]; fiskus (8); fortuna [5]; fundusz (15); Gazprom 
(6) <3>; Getin Bank [4]; giełda (39); gospodarka (21); GPW 
{skrót: Giełda Papierów Wartościowych} (3); handel (8) <3>; 
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indeks WIG20 / WIG20 {skrót: Warszawski Indeks Giełdo-
wy} (10), inwestor (8); koncern (9); konkurencja (6); kontrakt 
(4) [3] <5>; kopalnia (5); koszt (4) <5>; kryzys (6) [5] <3>; 
kursy walut (17); kwota [4]; linia kredytowa (3); lokata (5); 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy / MFW (9); monopol 
(3); NBP (24); nieruchomość (3); notowania ciągłe (pojęcie 
giełdowe) (17); obligacja (3); OFE {Otwarte Fundusze Eme-
rytalne} (3); Open Finance (3); PKB {Produkt Krajowy Brutto} 
(3); producent (11); przedsiębiorca (5); przeliczanie (3); PZU 
/ PZU Życie (8) <4>; Rada Polityki Pieniężnej / RPP (3) <3>; 
rolnictwo <3>; rynek (30) <5>; Ryszard Sobiesiak / Sobiesiak 
{biznesmen branży hazardowej} (3); sesja {giełdy} (19); skarb 
(3); skup <3>; spółka (11); strajk (3); tranzyt (3); ubezpieczyciel 
<5>; ulga podatkowa / ulga finansowa / ulga (9) [3] <3>; wykup 
(3); VAT (3); zarząd (4); zbyt (3); złoto (5); zysk (12).

Źródło: badania własne.

Rozmiary wyżej zaprezentowanego podziału słownictwa zachę-
cają do skrótowego przedstawienia schematu tegoż podziału wraz 
z podanym w liczbach bezwzględnych i procentowym wynikiem 
pomiaru nasycenia słowoformami konkretnych pól tematycznych 
(patrz tabela 3.1).

Tabela 3.1. Procentowy udział słownictwa głównych sfer i kategorii 
tematycznych w całości map TOS korpusów nagłówków trzech czasopism

Sfery Kategorie
„Gazeta Wyborcza”

N = 7056
„Fakt”

N = 1876
„Nasz Dziennik”

N = 3174

I. 
G

ł. 
ka

te
g

o
ri

e 
b

yt
u

Całość, a w tym: (1430 = 20,26%) [588 = 31,34%] <517 = 16,28%>

A. To co ontologiczne 
i egzystencjalne

(156 = 2,21%) [45 = 2,39%] <41 = 1,29%>

B. Czas i jego miary (384 = 5,44%) [124 = 6,60%] <185 = 5,82%>

C. Przestrzeń i jej 
wymiary

(886 = 12,55%) [419 = 22,33%] <291 = 9,16%>

D. Inne (4 = 0,05%) [0] <0>
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Sfery Kategorie
„Gazeta Wyborcza”

N = 7056
„Fakt”

N = 1876
„Nasz Dziennik”

N = 3174
II.

 P
rz

yr
o

d
a

Całość, a w tym: (39 = 0,55%) [3 = 0,15%] <22 = 0,69%>

A. Przyroda 
nieożywiona

(17 = 0,23%) [0] <11 = 0,34%>

B. Przyroda 
ożywiona

(22 = 0,31%) [3 = 0,15%] <11 = 0,34%>

III
. C

zł
ow

ie
k

Całość, a w tym: (1068 = 15,13%) [201 = 10,71%] <504 = 15,87%>

A. Ciało ludzkie… (249 = 3,52%) [64 = 3,41%] <61 = 1,92%>

B. Umysł ludzki (302 = 4,28%) [56 = 2,98%] <164 = 5,16%>

C. Charakter i jego 
składowe

(51 = 0,72%) [12 = 0,63%] <17 = 0,53%>

D. Działanie 
ludzkie…

(466 = 6,60%) [69 = 3,67%] <262 = 8,25%>

IV
. K

u
lt

u
ra

 s
ym

b.

Całość, a w tym: (1028 = 14,56%) [201 = 10,71%] <819 = 25,80%>

A. Język i tekst… (158 = 2,23%) [51 = 2,71%] <57 = 1,79%>

B. Komunikowanie 
i media

(539 = 7,63%) [127 = 6,76%] <282 = 8,88%>

C. Muzyka i inne 
sztuki…

(187 = 2,65%) [17 = 0,90%] <26 = 0,82%>

D. Kościół i religia (92 = 1,3%) [6 = 0,31%] <389 = 12,25%>

E. Tradycja 
historyczna

(52 = 0,73%) [0] <65 = 2,05%>

V.
 C

yw
ili

za
cj

a

Całość, a w tym: (319 = 4,52%) [84 = 4,47%] <63 = 1,98%>

A. Przestrzeń 
i krajobraz miasta

(65 = 0,92%) [20 = 1,06%] <15 = 0,47%>

B. Przestrzeń 
mieszk. lub 
budynku

(10 = 0,14%) [4 = 0,21%] <0>

C. Przedmioty 
i towary codz. użyt.

(75 = 1,06%) [26 = 1,38%] <36 = 1,13%>

D. Inne urządzenia, 
surowce…

(172 = 2,43%) [34 = 1,81%] <12 = 0,37>
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Sfery Kategorie
„Gazeta Wyborcza”

N = 7056
„Fakt”

N = 1876
„Nasz Dziennik”

N = 3174
V

I. 
Sp

o
łe

cz
eń

st
w

o
Całość, a w tym: (3172 = 44,95%) [799 = 42,59%] <1249 = 39,35%>

A. Grupy społeczne (198 = 2,80%) [163 = 8,68%] <150 = 4,72%>

B. Formy 
społecznej 
aktywności

(1246 = 17,65%) [453 = 24,14%] <515 = 16,22%>

C. Państwo 
i polityka

(1189 = 16,85%) [156 = 8,31%] <523 = 16,47%>

D. Ekonomia 
i produkcja

(539 = 7,63%) [27 = 1,43%] <61 = 1,92%>

Źródło: badania własne.

Jak widać, jest to tak obszerne zestawienie tematyczno-frekwen-
cyjne interesującego mnie słownictwa (mapa), że nie sposób doko-
nywać jego całościowej interpretacji ad hoc; jeśli badania mają mieć 
rzeczywiste, a nie demonstracyjne znaczenie, ich wyniki muszą być 
przedstawione w sposób uporządkowany nie tylko merytorycznie 
i logicznie, ale też w sposób bardziej cząstkowy i porównywalny (tzn. 
w procentach lub/i rangach), jak w tabeli 3.2.

Tabela 3.2. Procentowy udział słownictwa głównych (I–VI) sfer tematycznych w całości 
map TOS korpusów nagłówków trzech czasopism przedstawiony w układzie rangowym

Ranga
„Gazeta Wyborcza”

N = 7056
„Fakt”

N = 1876
„Nasz Dziennik”

N = 3174

1 VI. Społeczeństwo (3172 
= 44,95%)

VI. Społeczeństwo
[799 = 42,59%]

VI. Społeczeństwo 
<1249 = 39,35%>

2 I. Główne kategorie bytu
(1430 = 20,26%)

I. Główne kategorie bytu
[588 = 31,34%]

IV. Kultura symboliczna 
<819 = 25,80%>

3 III. Człowiek
(1068 = 15,13%)

III. Człowiek i IV. Kultura 
symboliczna - po: [201 = 
10,71%]

I. Główne kategorie bytu 
<517 = 16,28%>

4 IV. Kultura symboliczna 
(1028 = 14,56%)

V. Cywilizacja
[84 = 4,47%]

III. Człowiek
<504 = 15,87%>

5 V. Cywilizacja
(319 = 4,52%)

II. Przyroda
(39 = 0,55%)

V. Cywilizacja
<63 = 1,98%>

6 II. Przyroda
(39 = 0,55%)

x II. Przyroda
<22 = 0,69%>

Źródło: badania własne.
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Przybliżonym wizualnym przedstawieniem tabeli 3.2 jest wykres 3.1.

Wykres 3.1. Procentowy udział słownictwa głównych (I–VI) sfer tematycznych 
w całości map TOS korpusów nagłówków trzech czasopism
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II.  
Przyroda

III.  
Człowiek

IV.  
Kult. Symb.

V.  
Cywilizacja

VI. 
Społeczeństwo

Gazeta  Wyborcza 20% 1% 15% 15% 5% 45%

Fakt 31% 1% 1% 11% 4% 43%

N. Dziennik 16% 1% 16% 26% 2% 39%

Źródło: badania własne.

Pamiętając o przyjętej w tej pracy ogólnej zasadzie, że w mediach 
to jest najistotniejsze, co się najczęściej powtarza (dotyczy to lek-
semów) i to, czego jest więcej (w tym wypadku dotyczy to liczby 
słowoform zagospodarujących pola tematyczne), możemy – dość 
ogólnie – skonstatować, że wszystkie trzy czasopisma w swoich na-
główkach najchętniej korzystają ze słownictwa powołanego do opisu 
szeroko pojętego życia społecznego, przy czym „Wyborcza” w stop-
niu najwyższym, a „Nasz Dziennik” – najniższym, ale i tak bardzo 
wydatnym. Różnice we frekwencji w polach map sfery I świadczą 
głównie o tym, że to „Fakt” najkonkretniej w czasie i przestrzeni 
osadza to, czym w nagłówkach przyciąga czytelnika, natomiast „Wy-
borcza” mniej, a „Nasz Dziennik” najmniej, co zaskakuje, bo przecież 
najbardziej chyba liczy na masowego czytelnika, który zwykle czeka 
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na konkrety, a nie skomplikowane abstrakty. Za to w nagłówkach 
„Naszego Dziennika” ważną rolę gra słownictwo z reguły obsługujące 
sferę kultury symbolicznej, nieco jednak upośledzonej w tabloidzie.

Słownictwo, za pomocą którego wskazuje się na kondycję ludzkiej 
jednostki (sfera III), prawie w równym stopniu występuje w nagłówkach 

„Gazety…” i „Naszego Dziennika” (w „Fakcie” jest go zdecydowanie 
mniej). Otoczenie cywilizacyjne na trzech interesujących nas mapach 
TOS ma niewielkie znaczenie, a przyrodnicze – żadnego znaczenia 
nie ma. Jak widać, wszystkie te pisma na swoich „wystawach skle-
powych” nie budują niczego z materiału bliskiego piewcom natury.

Wykres 3.2. Procentowy udział98 słownictwa kategorii tematycznych 
(I.A., I.B. itd.) w całości map TOS korpusów nagłówków trzech czasopism

 

I.A I.B I.C II.A II.B III.A III.B III.C III.D IV.A IV.B IV.C IV.D IV.E V.A V.C V.D VI.A VI.B VI.C. VI.D
Nasz Dz. 1% 6% 9% 0% 1% 2% 5% 1% 8% 2% 9% 1% 12% 2% 0% 1% 0% 5% 16% 16% 2%
Fakt 2% 7% 22% 0% 0% 3% 3% 1% 4% 3% 7% 1% 0% 0% 1% 1% 2% 9% 24% 8% 2%
G. Wyb. 2% 5% 13% 0% 0% 4% 4% 1% 7% 2% 8% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 18% 17% 8%
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Źródło: badania własne.

Przegląd głównych sfer tematycznych (I–VI) pozwolił w zasadzie 
na wyciągnięcie tylko ogólnych wniosków, jak rzeczowniki użyte 
w nagłówkach (a w zasadzie budowany z ich pomocą TOS) mogą 
wzmacniać lub osłabiać niektóre elementy przekazu czasopism.

98 Wyniki procentowe są zaokrąglone, stąd np. zerowe wyniki w II.A.
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***
Wnioski bardziej szczegółowe pozwoli wyciągnąć porównywanie waż-
ności wszystkich kategorii (typu: I.A., I.B. itd.) oraz podkategorii (typu: 
VI.A.a, VI.B.c, VI.C.a) uwidocznionych w „Podziale tematycznym wystę-
pujących w próbie przynajmniej trzykrotnie rzeczowników, wchodzących 
w skład nagłówków numerów gazet wybranych do analizy”(s. 112 i n.), 
wymagające jednak uważnej interpretacji o wiele większej ilości porów-
nywalnych wyników. Ważność pól kategorii tematycznych przedstawia 
wykres 3.2 i tabele 3.1; 3.3; teraz jednak sięgniemy nawet do podkategorii. 
Te dokładniejsze dane pozwalają wyjaśnić parę problemów.

Tabela 3.3. Procentowy udział słownictwa kategorii tematycznych 
(I.A., I.B. itd.) w całości map TOS korpusów nagłówków trzech 

czasopism przedstawiony w układzie rangowym

R
an

g
a

„Gazeta Wyborcza”
N = 7056

„Fakt”
N = 1876

„Nasz Dziennik”
N = 3174

1 VI.B. Formy społecznej 
aktywności (1246 = 17,65%)

VI.B. Formy społecznej 
aktywności [453 = 24,14%]

VI.C. Państwo i polityka 
<523 = 16,47%>

2 VI.C. Państwo i polityka 
(1189 = 16,85%)

I.C. Przestrzeń i jej wymiary 
[419 = 22,33%]

VI.B. Formy społecznej 
aktywności <515 = 
16,22%>

3 I.C. Przestrzeń i jej wymiary 
(886 = 12,55%)

VI.A. Grupy społeczne [163 
= 8,68%]

IV.D. Kościół i religia
<389 = 12,25%>

4 VI.D. Ekonomia i produkcja 
i IV.B. Komunikowanie 
i media – po (539 = 7,63%)

VI.C. Państwo i polityka 
[156 = 8,31%]

I.C. Przestrzeń i jej 
wymiary <291 = 9,16%>

5 III.D. Działanie ludzkie… 
(466 = 6,60%)

IV.B. Komunikowanie 
i media [127 = 6,76%]

IV.B. Komunikowanie 
i media <282 = 8,88%>

6 I.B. Czas i jego miary
(384 = 5,44%)

I.B. Czas i jego miary
[124 = 6,60%]

III.D. Działanie ludzkie… 
<262 = 8,25%>

7 III.B. Umysł ludzki
(302 = 4,28%)

III.D. Działanie ludzkie… 
[69 = 3,67%]

I.B. Czas i jego miary
<185 = 5,82%>

8 III.A. Ciało ludzkie…
(249 = 3,52%)

III.A. Ciało ludzkie…
[64 = 3,41%]

III.B. Umysł ludzki
<164 = 5,16%>

9 VI.A. Grupy społeczne (198 
= 2,80%)

III.B. Umysł ludzki
[56 = 2,98%]

VI.A. Grupy społeczne 
<150 = 4,72%>

10 IV.C. Muzyka i inne sztuki… 
(187 = 2,65%)

IV.A. Język i tekst…
[51 = 2,71%]

IV.E. Tradycja historyczna 
<65 = 2,05%>
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R
an

g
a

„Gazeta Wyborcza”
N = 7056

„Fakt”
N = 1876

„Nasz Dziennik”
N = 3174

11 V.D. Inne urządzenia, 
surowce… (172 = 2,43%)

I.A. [Kategorie bytu] 
Ontologiczne [45 = 2,39%]

VI.D. Ekonomia 
i produkcja i III.A. Ciało 
ludzkie – po <61 = 
1,92%>

12 IV.A. Język i tekst…
(158 = 2,23%)

V.D. Inne urządzenia, 
surowce… [34 = 1,81%]

IV.A. Język i tekst…
<57 = 1,79%>

13 I.A. [Kategorie bytu] 
To co ontologiczne 
i egzystencjalne (156 = 
2,21%)

VI.D. Ekonomia i produkcja 
[27 = 1,43%]

I.A. [Kategorie bytu] 
To co ontologiczne 
i egzystencjalne <41 = 
1,29%>

14 IV.D. Kościół i religia
(92 = 1,3%)

V.C. Przedmioty i towary 
codziennego użytku [26 = 
1,38%]

V.C. Przedmioty i towary 
codziennego użytku 
<36 = 1,13%>

15 V.C. Przedmioty i towary 
codziennego użytku (75 = 
1,06%)

V.A. Przestrzeń i krajobraz 
miasta [20 = 1,06%]

IV.C. Muzyka i inne 
sztuki… <26 = 0,82%>

16 V.A. Przestrzeń i krajobraz 
miasta (65 = 0,92%)

IV.C. Muzyka i inne sztuki… 
[17 = 0,90%]

III.C. Charakter i jego 
składowe <17 = 0,53%>

17 IV.E. Tradycja historyczna 
(52 = 0,73%)

III.C. Charakter i jego 
składowe [12 = 0,63%]

V.A. Przestrzeń 
i krajobraz miasta <15 = 
0,47%>

18 III.C. Charakter i jego 
składowe (51 = 0,72%)

IV.D. Kościół i religia
[6 = 0,31%]

V.D. Inne urządzenia, 
surowce… <12 = 0,37>

19 II.B. Przyroda ożywiona 
(22 = 0,31%)

V.B. Przestrzeń mieszkania 
lub budynku [4 = 0,21%]

II.A. Przyroda 
nieożywiona 
i II.B. Przyroda ożywiona 
– po <11 = 0,34%>

20 II.A. Przyroda nieożywiona 
(17 = 0,23%)

II.B. Przyroda ożywiona
[3 = 0,15%]

I.D., V.B. – brak

21 V.B. Przestrzeń mieszkania 
lub budynku (10 = 0,14%)

I.D., IV.E., II.A. – brak

22 I.D. [Kategorie bytu] Inne 
(4 = 0,05%)

Źródło: badania własne.

Przede wszystkim z porównania wartości procentowych ważności 
pól tematycznych (pól mapy TOS) eksploatowanych przez słowoformy 
rzeczowników ujętych w kategorie i podkategorie wynika, że wrażenie 
dominacji życia społecznego (sfera tematyczna VI) w „nagłówkowym” 
świecie jest w badanych trzech czasopismach trochę inaczej osiągane.
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Aby rzecz pokazać w sposób dogodny dla czytającego, zestawimy 
dane dotyczące sfery VI w osobnej tabeli (patrz tabela 3.4).

Tabela 3.4. Procentowy udział słownictwa kategorii i podkategorii 
tematycznych sfery VI Społeczeństwo ((44,95%) [42,59%] <39,35%>) 

w całości map TOS korpusów nagłówków trzech czasopism

Kategorie Podkategorie
„Gazeta 

Wyborcza”
N = 7056

„Fakt”
N = 1876

„Nasz 
Dziennik”
N = 3174

VI.A. Grupy 
społeczne

Całość, w tym: (2,80%) [8,68%] <4,72%>

a) Rodzina i jej członkowie (1,2%) [5,54%] <2,61%>

b) Inne grupy ludzkie i ich członkowie (1,23%) [2,34%] <1,48%>

c) Grupy zawodowe, ich członkowie (0,36%) [0,79%] <0,63%>

VI.B. Formy 
społecznej 
aktywności

Całość, w tym: (17,65%) [24,14%] <16,22%>

a) Sfera przestępczości (3,14%) [2,23%] <4,25%>

b) Życie zawodowe i kariera (0,92%) [0,90%] <0,82%>

c) Praca i płaca, środki utrzymania 
i codzienne finanse

(4,15%) [8,04%] <6,43%>

d) Oświata i studia wyższe (0,94) [0,15%] <2,39%>

e) Sport (7,96%) [12,79%] <1,92%>

f) Inne dziedziny życia codziennego (0,52%) [0] <0,41%>

VI.C. Państwo 
i polityka

Całość, w tym: (16,85%) [8,31%] <16,47%>

a) Ludzie polityki w świecie (1,38%) [0,58%] <0,41%>

b) Ludzie polskiej polityki (2,43%) [1,86%] <1,86%>

c) Ideologia i przejawy polityki (2,15%) [1,38%] <3,31%>

d) Urzędy i funkcjonariusze, 
biurokracja

(10,87%) [4,47%] <10,91%>

VI.D. Ekonomia 
i produkcja

Całość (7,63%) [1,43%] <1,92%>

Źródło: badania własne.

W TOS wykreowanym przez leksykę korpusu nagłówków „Faktu” 
w społecznym życiu człowiek przede wszystkim podejmuje stara-
nia związane z życiem codziennym – jego główną troską (VI.B.c = 
[8,04%]), a najbardziej interesuje się sportem (VI.B.e = [12,79%]), 
trochę też przestępczością (VI.B.a = [2,23%]). Nieważna jest dla 
niego kariera (VI.B.b = [0,90%]) czy uczenie się (VI.B.d = [0,15%]). 
Sprawy państwowe i polityczne (VI.C. = [8,31%]) ważne są dla niego 
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w mniej więcej tym samym stopniu co codzienne życie, ale nie dzięki 
problemom polityczno-ideologicznym (VI.C.c = [1,38%]) oraz za-
granicznym (VI.C.a = [0,58%]) i polskim (VI.C.b = [1,86%]) mężom 
stanu, lecz instytucjom i biurokracji (VI.C.d = [4,47%]).

W tym samym stopniu co sprawy państwowe i polityczne ważna jest 
w tym świecie (czy na tej mapie) przynależność do grup społecznych 
(zwłaszcza rodzinnej – VI.A.a = [5,54%]), dzięki którym człowiek 
czuje się częścią społeczeństwa (VI.A. = [8,68%]).

Nieco inne właściwości ma świat społeczny obecny w TOS na-
główków „Wyborczej”. Przynależność do grupy niezbyt się w nim 
liczy (VI.A. = (2,80%)), a do rodziny – praktycznie wcale (VI.A.a = 
(1,2%)) – dwa razy od niej ważniejsze są razem liczone poczynania 
polskich (VI.C.b = (1,86%)) i światowych (VI.C.a = (1,38%)) polityków.

Ekonomiczne sprawy życia codziennego (VI.B.c = (4,15%)) są dwa 
razy mniej ważne niż w TOS nagłówków „Faktu”, za to kwestie 
polityczno-państwowe – dwa razy ważniejsze (VI.C. = (16,85%)). 
Na uwagę zasługuje też ten fakt, że istotną rolę w TOS nagłówków 

„Wyborczej” pełnią procesy ekonomiczne szerszej skali i przemysł 
(VI.D. = (7,63%)), w TOS „Faktu” nieistotne (VI.D. = 1,43%]).

Jeśli chodzi o możliwe inne zainteresowania życiem społecznym, 
to rola sportu jest o wiele mniej ważna niż w „Fakcie” (VI.B.e = 
(7,96%)), rola przestępczości – nieco ważniejsza (VI.B.a = (3,14%)). 
W TOS nagłówków „Wyborczej” osobiste życie zawodowe (VI.B.b = 
(0,92%)) i nauka (VI.B.d = (0,94)) relatywnie znaczą jednak tyle99, 
co w TOS nagłówków „Faktu”.

W przypadku „Naszego Dziennika” w TOS jego nagłówków ważność 
przynależności do grupy (VI.A. = <4,72%>) leży gdzieś pomiędzy jej 
wartością w TOS „Faktu” i „Wyborczej”. Podobnie jak w przypadku 
spraw życia codziennego (VI.B.c = <6,43%>). Przestępczość, czyta-
nie o której jest dla czytelników gazet nieodmiennie atrakcyjne, jest 
ważniejsza niż w TOS-ach nagłówków „Faktu” i „Wyborczej” (VI.B.a = 

99 Różnice poniżej 1% uważam za nieistotne.
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<4,25%>), a sport ma rolę znikomą (VI.B.e = <1,92%>). Natomiast 
nauka i oświata, w przeciwieństwie do pozostałych omawianych 
TOS-ów, ma już rzeczywistą ważność (VI.B.d = <2,39%>).

Kolejną kategorią badanych TOS-ów, której warto się bliżej przyj-
rzeć, jest kultura symboliczna (tabela 3.5). Bez wątpienia pozycja tego 
elementu największa jest w TOS nagłówków „Naszego Dziennika” 
(IV = <25,80%>), w TOS nagłówków „Faktu” – dwa razy mniej-
sza, a „Wyborcza” lokuje się między nimi. Gdy jednak sprawdzimy 
kategorie cząstkowe, to okaże się, że w TOS nagłówków „Naszego 
Dziennika” ważność kultury symbolicznej wykreowała pozycja 
podkategorii Kościół i religia (IV.D. = <12,25%>, w innych badanych 
TOS-ach nieistotna (IV.D. = (1,3%)) czy znikoma (IV.D. = [0,31%]). 
To oczywiste i żadnej niespodzianki tu nie ma.

Porównajmy jednak niektóre inne podkategorie związane z kul-
turą symboliczną, np.: IV.C. Muzykę i inne sztuki, kulturę wysoką: 
(2,65%) [0,90%] <0,82%>. Od razu można zauważyć, że ta sfera liczy 
się (niewiele, ale jednak…) tylko w TOS nagłówków „Wyborczej”. 
TOS nagłówków „Naszego Dziennika” nieco bardziej niż pozostałe 
TOS-y rozwija podkategorię IV.B. Komunikowanie i media ((7,63%) 
[6,76%] <8,88%>), a w jej ramach IV.B.f Media elektroniczne ((1,84%) 
[1,38%] <2,55%>) oraz IV.B.c Instytucje medialne i okołomedialne 
((017%) [0,53%] <1,23%>). Sądzę, że to skutek przynależności tej 
gazety do medialnego imperium ojca Rydzyka100.

100 Warto także odnotować ten fakt, że nagłówki „Dziennika…” w ogóle nie wymie-
niały nazwisk dziennikarskich i niedziennikarskich telewizyjnych celebrytów 
(IV.B.f.f2: Konkretni dziennikarze RTV, telewizyjni aktorzy i celebryci, popularne 
programy (21) [16] <0>).
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Tabela 3.5. Procentowy udział słownictwa kategorii i podkategorii 
tematycznych sfery IV Kultura symboliczna ((14,56%) [10,71%] <25,80%>) 

w całości map TOS korpusów nagłówków trzech czasopism

Kategorie Podkategorie
„Gazeta 

Wyborcza”
N = 7056

„Fakt”
N = 1876

„Nasz Dziennik”
N = 3174

IV.A. Język 
i tekst ogólnie 
rzecz biorąc

Całość, w tym: (2,23%) [2,71%] <1,79%>

a) Pojęcia ogólne (1,14%) [0,53%] <0,85%>

b) Piśmiennictwo, gatunki 
mowy i słowno-obrazowe

(1,09%) [2,18%] <0,94%>

IV.B.  
Komunikowanie 
i media

Całość, w tym: (7,63%) [6,76%] <8,88%>

a) Media ogólnie rzecz 
biorąc i rodzaje wydawnictw 
medialnych

(0,48%) [0] <1,1%>

b) Autorzy i bohaterowie 
mediów

(0,22%) [0,85%] <0>

c) Instytucje medialne 
i okołomedialne

(0,17%) [0,53%] <1,23%>

d) Rodzaje i gatunki 
tekstów dziennikarskich, 
mające odmiany prasowe, 
internetowe, radiowe, 
telewizyjne

(1,79%) [1,75%] <1,48%>:

e) Media tradycyjne 
(papierowe)

(3,11%) [2,23%] <2,52%>

f) Media elektroniczne (1,84%) [1,38%] <2,55%>

IV.C. Muzyka 
i inne sztuki, 
kultura 
wysoka

Całość, w tym: (2,65%) [0,90%] <0,82%>

a) Uprawianie sztuki i nauki, 
pojęcia ogólne

(0,29%) [0] <0,12%>

b) Muzyka i muzycy (0,46%) [0] <0>

c) Literaci i literatura (0,46%) [0] <0,09%>

d) Reżyserzy, aktorzy oraz kino, 
film, teatr i widowiska

(1,26%) [0,90%] <0,28%>

e) Sztuki plastyczne i inne (0,15%) [0] <0,31%>

IV.D. Kościół 
i religia

Całość, w tym: (1,3%) [0,31%] <12,25%>

a) Katolicyzm 
i chrześcijaństwo

(1,17%) [0,31%] <11,70%>

b) Inne religie (0,12%) [0] <0,56%>
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Kategorie Podkategorie
„Gazeta 

Wyborcza”
N = 7056

„Fakt”
N = 1876

„Nasz Dziennik”
N = 3174

IV.E. Tradycja 
historyczna

Całość, w tym: (0,73%) [0] <2,05%>

a) Polska (0,31%) [0] <0,53%>

b) Niemcy (017%) [0] <0>

c) ZSRR (0,25%) [0] <1,51%>

Źródło: badania własne.

„Nasz Dziennik” docenia IV.B.e Media tradycyjne (papierowe) 
((3,11%) [2,23%] <2,52%>), ale mniej niż „Wyborcza”. Mniejsza lub 
większa ważność tego pola tematycznego TOS nagłówków jest fak-
tem w ogóle intrygującym, bo oznacza, że dana gazeta niejako albo 

„zaniedbuje się” albo „przoduje” w propagowaniu samej siebie. Aby 
ten problem choć trochę rozjaśnić, musimy zejść na jeszcze niższy 
poziom – podpodkategorii. Porównajmy:

• IV.B.e.e1: Tytuły gazet, działów, rubryk, tekstów, dodatków = 
(3,07%) [1,65%] <0,72%> oraz

• IV.B.e.e2: Konkretni dziennikarze prasowi = (0) [0,58%] 
<1,79%>101.

Jak widać, w „oknie wystawowym” „Wyborczej” wyłożone są liczne 
teksty, rubryki, dodatki, a prawie wcale nie ma nazwisk członków 
i stałych współpracowników redakcji (a w każdym razie nie pojawiają 
się z częstością w tym badaniu uchwytną) – poza bardzo znanymi 
dziennikarskimi celebrytami (patrz IV.B.f.f2), którzy znani są z TV, ale 
przecież także piszą. Z kolei „Nasz Dziennik” nie ma na tyle dodatków 
i działów, aby należycie zaprojektować omawianą część swojego „okna 
wystawowego”, więc tylko lansuje swoich dziennikarzy (a w każdym 
razie tak czynił w pierwszym kwartale 2010 roku).

Ostatnią kategorią „Kultury symbolicznej” wyrażnie różnicującą 
TOS nagłówków jest Tradycja historyczna (IV.E.). W nagłówkach 
tabloidu ta tematyka nie istnieje, w „Wyborczej” – praktycznie nie 
istnieje. Jedynie „Nasz Dziennik” zaznacza, że się tą tematyką interesuje 
(IV.E. = <2,05%>) – głównie wątkiem katyńskim (IV.E.c = <1,51%>).

101 Przypominam, że N = 7056 dla „Gazety Wyborczej”; 1876 dla „Faktu” i 3174 
dla „Naszego Dziennika”.
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Tabela 3.6. Procentowy udział słownictwa kategorii i podkategorii 
tematycznych sfery III. Człowiek ((15,13%) [10,71%] <15,87%>) 

w całości map TOS korpusów nagłówków trzech czasopism

Kategorie Podkategorie
„Gazeta 

Wyborcza”
N = 7056

„Fakt”
N = 1876

„Nasz Dziennik”
N = 3174

III.A. Ciało 
ludzkie, 
rzadziej 

– zwierzęce

Całość, w tym: (3,52%) [3,41%] <1,92%>

a) Części ciała (1,47%) [1,38%] <0,97%>

b) Procesy i czynności życiowe (0,04%) [0] <00,9%>

c) Zmysły i wrażenia zmysłowe (0,15%) [0] <00,9%>

d) Niekorzystny stan 
organizmu i leczenie, nałogi

(1,07%) [0,37%] <0,66%>

e) Płeć (0,77%) [1,65%] <00,9%>

III.B. Umysł 
ludzki

Całość, w tym: (4,28%) [2,98%] <5,16%>

a) Wartości i antywartości (0,87%) [0,79%] <2,05%>:

b) Wiedza, myślenie, niektóre 
abstrakty

(1,21%) [0,42%] <2,36%>

c) Miary i liczby, części i całości (2,18%) [1,75%] <0,75%>

III.C. Charakter 
i jego 
składowe

Сałość, w tym: (0,72%) [0,63%] <0,53%>

a) Osobowość i jej aspekty (0,24%) [0] <0,09%>

b) Emocje i typy charakteru (0,48%) [0,63%] <0,44%>

III.D. Działanie 
ludzkie 
(kategorie 
pragmatyczne)

Całość, w tym: (6,60%) [3,67%] <8,25%>

a) Niezgodność lub konflikt (2,22%) [1,43%] <3,47%>

b) Zgoda, dążenie do zgody (0,99%) [0,47%] <1,23%>

c) Działanie w każdych 
warunkach i dowolnych celach

(3,11%) [1,75%] <3,40%>

d) Prawidłowość 
– przypadkowość

(0,26%) [0] <0,15%>

Źródło: badania własne.

Na terenie sfery III: Człowiek też widać różnice między procento-
wymi udziałami kategorii w TOS-ach wyznaczonych przez słownictwo 
nagłówków trzech czasopism. Zacznijmy jednak od podobieństwa: 
we wszystkich nagłówkowych TOS-ach panuje obraz człowieka anty-
psychologiczny, to znaczy, że ze słownictwa obecnego w nagłówkach 
nie dałoby się utworzyć wizerunku człowieka o rozwiniętej psychice 
(udział leksemów wyznaczających pole III.C. w żadnym z tytułów 
nie przekracza jednoprocentowego udziału w całości słowoform 



144 Rozdział 3. Mapa i przesłanie – badania na szerszym materiale

wyznaczających interesującą nas tu sferę, „nagłówkowego” TOS). 
Niewielka jest także rola podkategorii III.B.a (tylko w „Naszym 
Dzienniku” osiąga <2,05%>).

Wizerunek człowieka wyznaczony przez słownictwo nagłówków 
interesujących nas czasopism jest czysto „papierowy” także z powodu 
III.A.b, III.A.c, III.A.d. Wszystkiego tego, co dzieje się „wewnątrz” 
ludzkiego organizmu, też by się precyzyjnie nie pokazało za pomocą 
słownictwa osiągającego tak relatywnie niską frekwencję. Sfera cielesno-
ści w interesujących nas TOS-ach jest wyraźnie zredukowana do tego, 

„co widać”, a więc części ciała, a w tabloidzie także płci. Słownictwo 
nagłówków „Wyborczej”, a przede wszystkim „Naszego Dziennika” 
(III.A.e = 0,09%) może wyznaczyć najwyżej obraz istot bezpłciowych.

Natomiast bohater TOS-ów jest na pewno istotą myślącą (III.B. = 
(4,28%) [2,98%] <5,16%>) najbardziej w nagłówkach „Naszego 
Dziennika”, a najmniej – „Faktu”. Główną jednak jego cechą jest 
skłonność do dość agresywnego czy zdecydowanego102 działania 
(III.D. = (6,60%) [3,67%] <8,25%>), znów najbardziej rozwinięta 
w stosownej kategorii TOS nagłówków „Naszego Dziennika”, którego 

„okno wystawowe” mogłoby się wydawać najlepiej urządzone z hu-
manistycznego punktu widzenia, gdyby nie wyraźne – w stosunku 
do pozostałych tytułów – zredukowanie ludzkiej cielesności (III.A. = 
(3,52%) [3,41%] <1,92%>), być może wynikające z religijności gazety.

Komentarza wymagają także różnice ważności pól tematycznych 
dotyczących podkategorii I.C. – Przestrzeń, a szczególnie dwóch jej 
składowych: I.C.c: Nazwy geograficzne niepolskie i nazwy mieszkań-
ców (8,58%) [11,67%] <6,40%> oraz I.C.c.d: Polska, jej mieszkańcy, 
miasta i części (2,53%) [9,27%] <2,39%>. Wynika z nich w sposób 
oczywisty, że tłem przestrzennym „wystaw” i „Wyborczej”, i „Faktu”, 
i „Naszego Dziennika” są jednak przede wszystkim sprawy świata 

– nie Polski, a jeśli o rodzimość chodzi, to największym nią zainte-
resowaniem wyróżnia się tabloid.

102 W przypadku wszystkich trzech gazet pole III.D.a jest wyraźnie bardziej wy-
eksponowane niż III.D.b.
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3.3. MAPY PIERWSZYCH STRON

Powszechnie znanym faktem jest wyjątkowa dla każdej gazety i czaso-
pisma rola pierwszej strony. To ona widoczna jest na ladzie, to na nią 
najpierw pada wzrok czytelnika, od niej zaczyna się lekturę. Moim 
zdaniem celnym wskazaniem na istotę tej roli jest zwięzła formuła 
młodej badaczki, Magdaleny Wojdyły: „Poprzez wybór tematów 
na pierwszą stronę gazeta kreuje obraz świata, czyli świadomie 
wytworzoną przez autorów tekstów strukturę pojęciową nieutrwa-
loną społecznie i językowo, na którą składają się sądy wartościujące, 
opisowe, emocjonalne i kognitywne” (Wojdyła 2011, s. 140), będącą 
streszczeniem szerszej definicji Rafała Zimnego103, na którą Wojdyła 
się powołuje.

Polskich prac poświęconych tylko pierwszej stronie czasopism 
jest niewiele, choć na dłuższą metę przełomem może się okazać rok 
2005, kiedy ukazał się tom W kulturze pierwszych stron wydany przez 
Uniwersytet Wrocławski, zawierający parę ogólniejszych prac na ten 
temat (Kopecka 2005; Król, Król 2005; Wojtak 2005; Woźny 2005), 
oraz tekst Tomasza Piekota (Piekot 2005; por. także Piekot 2006, 
s. 135–148). Natomiast informacja na temat różnorodnych badań, 
które nad pierwszą stroną codzienej gazety można prowadzić104, 
znajduje się w na razie niepublikowanej rozprawie doktorskiej 

103 Definicję tę zacytowałem już na początku pierwszego rozdziału. W tym miejscu 
zaznaczę, że Rafał Zimny nie zajmuje się TOS rozumianym tak jak w mojej 
propozycji (tzn. jako tworem w dużej mierze nieintencjonalnym i wynikającym 
tylko z użytej, spełniającej pewne warunki leksyki).

104 Wg pracy Wojdyły można w nich brać pod uwagę: powierzchnię; proporcję treści 
werbalnych i niewerbalnych; typografię; logotyp, jego treść i strukturę; możliwą 
nawigację (układ elementów, który w określony sposób steruje spojrzeniem 
czytającego – skanowniem strony i lekturą). Można się zajmować strukturą 
i układem całej strony, w tym: podziałem na łamy i orientacją tego podziału 
– np. horyzontalną, wertykalną, mieszaną, globalną, chaotyczną; kształtem, 
dzieleniem i łączeniem poszczególnych wiadomości; powierzchnią, lokalizacją 
i innymi cechami wiadomości głównej (tzw. „na czołówce”); kolorystyką – całej 
strony, poszczególnych wiadomości, nagłówków; obecnością i umiejscowieniem 
reklam.

ROZDZIAŁ 3.  
MAPA I PRZESŁANIE – BADANIA NA SZERSZYM 

MATERIALE  (NAGŁÓWKÓW PRASOWYCH)
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Magdaleny Wojdyły (Wojdyła 2020, 56–110). Nie znalazłem jednak 
prac o pojmowanym podobnie do mojego rozumienia tekstowym 
obrazie świata wyznaczanym przez leksykę nagłówków.

Rozwijając metaforę nagłówków jako „okna wystawowego”, można 
powiedzieć, że nagłówki pierwszej strony to pierwszy plan takiego 
okna, miejsce, gdzie podkreślane są tematy, na które redakcja pragnie 
zwrócić szczególną uwagę czytelników. Wybór nagłówków na pierwszą 
stronę jest aktem świadomym.

Natomiast nie jest rzeczą pewną, czy TOS obecny w leksyce tych 
nagłówków jakoś o tych tematach powiadamia. Sądzę jednak, że tak, 
bo – że sięgnę do myśli już raz wpowiedzianej na początku interpre-
tacji mapy wszystkich nagłówków – jeśli korzysta się ze słownictwa, 
a zwłaszcza z rzeczowników z danego pola tematycznego, a zatem 
powołanego do posłużenia się nim przy omawianiu określonego 
tematu, to siłą rzeczy porusza się ten temat (poza wypadkami, gdy 
tekst jest szczególnie skomplikowaną i powtarzaną stylizacją, ale 
teksty gazet codziennych – jak i ich nagłówki – do takich chwytów 
nieczęsto się uciekają; owszem stylizacje, tj. parodie, pastisze, tra-
westacje w gazetach codziennych się zdarzają, ale przecież niezbyt 
są skomplikowane i za często się nie powtarzają).

Aby porównać TOS wszystkich nagłówków z TOS-em nagłówków 
pierwszych stron, trzeba także dla nagłówków pierwszych stron 
zbudować mapę – wedle tego samego schematu, który wykorzysta-
liśmy w badaniach wszystkich nagłówków. Różnicą będzie jedynie 
wykorzystanie tym razem rzeczowników powtarzających się co naj-
mniej dwukrotnie, bo materiał jest w tym wypadku o wiele mniej 
obszerny. Oto wynik:
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Podział tematyczny rzeczowników wchodzących 
w skład nagłówków pierwszych stron numerów gazet, 

a występujących w próbie przynajmniej dwukrotnie105

I. Główne kategorie bytu (82 = 17,82%) [47 = 15,3%] <66 = 17,41%>, 
w tym:

A. To, co ontologiczne i egzystencjalne (6 = 1,3%) [8 = 2,6%] 
<8 = 2,11%>: śmierć (3) [4]; świat (3); życie [4] <8>.

B. Czas i jego miary (22 = 4,7%) [19 = 6,18%] <30 = 7,91%>, 
w tym:
a) Godziny/pory dnia (0) [0] <2 = 0,52%>: dzień <2>.
b) Dni/tygodnie (5 = 1,08%) [7 = 2,28%] <8 = 2,11%>: po-

niedziałek (3) [2]; sobota [5]; środa (2); tydzień <8>.
c) Miesiące, pory roku (6 = 1,3%) [8 = 2,6%] <7 = 1,84%>: 

kwiecień <2>; marzec <5>; miesiąc/mies. [3]; sezon (3); 
wiosna (3) [5].

d) Lata i więcej (7 = 1,52%) [2 = 0,65%] <7 = 1,84%>: rocznica 
<2>; [rok]/lata (5) [2] <5>; wiek (2).

e) Inne/czasoprzestrzeń (0) [2 = 0,65%] <4 = 1,05%>: czas 
<4>; koniec [2].

f) Ruch (4 = 0,86%) [0] <2 = 0,52%>: bieganie (2); jazda (2); 
zwrot <2>.

C. Przestrzeń i jej wymiary (52 = 11,3%) [20 = 6,51%] <28 = 
7,38%>, w tym:
a) Bardziej abstrakcyjna (0) [0] <0>106.
b) Geograficzna, bardziej konkretna (0) [2 = 0,65%] <4 = 

1,05%>: droga <4>; granica [2].
c) Nazwy geograficzne niepolskie (niezwiązane tu z bieżący-

mi imprezami sportowymi) i nazwy mieszkańców (28 = 
6,08%) [0] <18 = 4,74%>, w tym:
c1) Afryka i kraje afrykańskie {prócz Bliskiego Wschodu} 

105 Liczebność próby: „Gazeta Wyborcza” – 460 wyrazów tekstowych (= 100%; 1% = 
4,6), „Fakt” – 307 [= 100%; 1% = 3,07] wyrazów tekstowych, „Nasz Dziennik” 
– 379 wyrazów tekstowych <= 100%; 1% = 3,79>.

106 Jak widać, podkategoria nie wystąpiła, dla łatwości porównywania wymieniam 
ją jednak (aczkolwiek bez wytłuszczenia numeru), zaznaczając wartości zerowe. 
Tak też dalej w analogicznych sytuacjach.
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(0) [0] <2>: Nigeria <2>.
c2) Ameryka Północna (0) [0] <0>.
c3) Ameryka Środkowa i Południowa (5) [0] <0>: Kuba (5).
c4) Australia (0) [0] <0>.
c5) Azja i kraje azjatyckie {prócz Bliskiego i Dalekiego 

Wschodu} (2) [0] <0>: Afganistan (2).
c6) Bliski Wschód (0) [0] <2>: Bliski Wschód <2>.
c7) Daleki Wschód (0) [0] <0>.
c8) Europa i kraje europejskie (prócz Rosji i Polski) 

(17) [0] <7>, w tym:
c8.1) Europa jako całość (4) [0] <3>: Europa (4) <3>.
c8.3) Irlandia (0) [0] <2>: Irlandia <2>.
c8.5) Niemcy (8) [0] <0>: Berlin (2); Niemcy (6).
c8.8) Kraje bałkańskie (3) [0] <0>: Grecja (3).
c8.10) Kraje słowiańskie oprócz bałkańskich, Polski 

i Rosji (2) [0] <0>: Białoruś (2).
c8.12) Litwa (0) [0] <2>: Wileńszczyzna <2>.

c.9) Rosja (4) [0] <7>: Moskwa (2); Rosja (2) <7>.
d) Polska (24 = 5,21%) [18 = 5,86%] <6 = 1,58%>: Cieszyn 

[2]; Kraków (5); Kujawsko-Pomorskie [2]; Łódzkie [2]; Po-
lak (8) [3] <3>; Polska (7) [3] <3>; Poznań (2); Śląskie [2]; 
Warszawa [2]; Wawel (2); Wrocław [2].

D. Inne (2 = 0,43%) [0] <0>: gigant (2).

II. Przyroda (5 = 1,08) [2 = 0,65%] <2 = 0,52%>, w tym:
A. Przyroda nieożywiona (2 = 0,43%) [2 = 0,65%] <0>, w tym:

a) Powierzchnia Ziemi (2 = 0,43%) [2 = 0,65%] <0>: grunt 
(2); staw [2].

b) Zjawiska atmosferyczne (0) [0] <0>.
B. Przyroda ożywiona (3 = 0,65%) [0] <2 = 0,52%>, w tym:

a) Rośliny (3 = 0,65%) [0] <0>: kwiat (3).
b) Zwierzęta i ich ciało, owady (0) [0] <2 = 0,52%>: dino-

zaur <2>.
III. Człowiek (68 = 14,78%) [22 = 7,16%] <66 = 17,41%>, w tym:

A. Ciało ludzkie (20 = 4,34%) [10 = 3,25%] <20 = 5,27%>, w tym:
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a) Części ciała, ludzkie, rzadziej zwierzęce (5 = 1,08%) 
[4 =Tak też dalej w analogicznych sytuacjach. 1,3%] <12 = 
3,16%>: krew [2]; oko <3>; ręka (5); serce [2]; trzustka <3>; 
wątroba <3>; żołądek <3>.

b) Procesy i czynności życiowe (0) [0] <0>.
c) Zmysły i wrażenia zmysłowe (0) [0] <0>.
d) Niekorzystny stan organizmu i leczenie, nałogi (10 = 

2,17%) [3 = 0,97%] <6 = 1,58%>: alergia <2>; chory {rzecz.} 
<2>; dieta (2); grypa (2); klinika (2); rak (2); szczepionka 
(2); sepsa <2>; szpital [3].

e) Płeć (5 = 1,08%) [3 = 0,97%] <2 = 0,52%>: chłopak (2); 
kobieta <2>; pan (3) [3].

B. Umysł ludzki (20 = 4,34%) [2 = 0,65%] <12 = 3,16%>, w tym:
a) Wartości i antywartości (2 = 0,43%) [0] <8 = 2,11%>: 

kłamstwo <2>; zdrowie (2) <6>.
b) Wiedza, myślenie, abstrakty (7 = 1,52%) [2 = 0,65%] 

<4 = 1,05%>: kultura (5); problem <2>; test (2); tradycja 
<2>; uwaga [2].

c) Miary i liczby, części i całości (11 = 2,39%) [0] <0>: element 
(2); miliard/mld (5); milion/mln (2); reszta (2).

C. Charakter i jego składowe (0) [2 = 0,65%] <5 = 1,31%>, w tym:
a) Osobowość i jej aspekty (0) [0] <3 = 0,79%>: pamięć <3>.
b) Emocje i typy charakteru (0) [2 = 0,65%] <2 = 0,52%>, 

w tym:
b1) Pozytywne (0) [2] <0>: miłość [2].
b2) Negatywne (0) [0] <2>: oportunista <2>.

D. Działanie ludzkie (kategorie pragmatyczne) (28 = 6,08%) 
[8 = 2,6%] <29 = 7,65%>, w tym:
a) Niezgodność lub konflikt (8 = 1,73%) [2 = 0,65%] <12 = 

3,16%>: kontrola (3); obrońca <3>; sprawa <5>; sprawdzian 
(2); walka [2]; wojownik (3); wróg <2>; zwycięstwo <2>.

b) Zgoda, dążenie do zgody (8 = 1,73%) [2 = 0,65%] <6 = 
1,58%>: fundament <2>; koalicja (2) <2>; opieka <2>; 
pomoc (4) [2]; umowa (2).

c) Działanie w każdych warunkach i o dowolnych celach 
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(12 = 2,6%) [4 = 1,3%] <11 = 2,90%>: akcja {działanie} 
(5); badania (3); decyzja (2); poprawienie <2>; program 
[2]; projekt <3>; sposób (2) <2>; szansa [2]; wynik <2>; 
zmiana <2>.

d) Prawidłowość – przypadkowość (0) [0] <0>.

IV. Kultura symboliczna (101 = 21,95%) [69 = 22,47%] <102 = 
26,91%>, w tym:

A. Język i tekst ogólnie rzecz biorąc (16 = 3,47%) [10 = 3,25%] 
<5 = 1,31%>, w tym:
a) Pojęcia ogólne (4 = 0,86%) [4 = 1,3%] <3 = 0,79%>: czy-

telnik (2); imię (2) [2]; strona [2] <3>.
b) Piśmiennictwo, gatunki mowy i słowno-obrazowe (12 = 

2,6%) [6 = 1,95%] <2 = 0,52%>: historia (2); książka (6); 
mapa (2); poradnik [6]; raport <2>; tabela (2).

B. Komunikowanie i media (51 = 11,08%) [51 = 16,61%] <45 = 
11,87%>, w tym:
a) Media ogólnie rzecz biorąc i rodzaje wydawnictw me-

dialnych (0) [0] <15 = 3,95%>: dodatek <15>; numer <2>.
b) Autorzy i bohaterowie mediów (0) [4 = 1,3%] <0>: gwiazda 

{celebryta/celebrytka} [4];
c) Instytucje medialne i okołomedialne (0) [0] <0>.
d) Rodzaje i gatunki tekstów dziennikarskich, mające od-

miany prasowe, internetowe, radiowe, telewizyjne (9 = 
1,95%) [2 = 0,65%] <19 = 5,01%>: cykl <7>; horoskop [2]; 
informacja <3>; list (2); odcinek {cyklu} <7>; przepis (3); 
serwis (2); sondaż (2); wizerunek <2>.

e) Media tradycyjne (papierowe) (26 = 5,65%) [30 = 9,77%] 
<6 = 1,58%>, w tym:
e1) Tytuły gazet, działów, rubryk, tekstów, dodatków 

(26) [22] <6>: „Akademia Zdrowego Biegania” (2); 
„Biznes Ludzie Pieniądze wyborcza.biz” {tytuł działu} 
(3); „Dr House“ {serial dołączony do numeru pisma} 
(3); „Duży Format” {tytuł dodatku} (5); „Fakt” {gazeta – 
liczone bez winiety} [19]; Faktomania {gra} [3]; „Gazeta 
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Świąteczna”/„Świąteczna” (3); „Gość Niedzielny” <2>; 
Rośliny w domu i na balkonie” (3); „Samochodowy atlas 
Europy” (2); „Szkoły katolickie w Polsce” <4>; „Wysokie 
Obcasy” {tytuł dodatku} (5).

e2) Konkretni dziennikarze prasowi (0) [8] <0>: Dorota 
Łosiewicz {dziennikarka „Faktu”} [2]; Łukasz Warzecha 
{dziennikarz „Faktu”} [4]; Piotr Bugajski {red.} [2].

f) Media elektroniczne (16 = 3,47%) [15 = 4,88%] <5 = 
1,31%>, w tym:
f1) Instytucje, programy, gatunki (16) [5] <5>: CD-ROM 

(2); DVD (3); Google (4); płyta CD-ROM / płyta DVD (5); 
„Taniec z gwiazdami” [2]; TVP/TV/telewizja (2) [3] <5>.

f2) Konkretni dziennikarze RTV, telewizyjni aktorzy i cele-
bryci, popularne programy (0) [10] <0>: Doda [2]; Edyta 
Herbuś [2]; Ilona Felicjańska {modelka} [2]; Katarzyna 
Cichopek [2]; Tomasz Kammel [2].

C. Muzyka i inne sztuki, kultura wysoka (15 = 3,26%) [4 = 
1,3%] <2 = 0,52%>, w tym:
a) Uprawianie sztuki i nauki, pojęcia ogólne: (0) [0] <0>.
b) Muzyka i muzycy (4 = 0,86%) [2 = 0,65%] <0>: Fryderyk 

Chopin (2); muzyka [2]; Stary boy {tytuł piosenki Muńka 
Staszczyka} (2).

c) Literaci i literatura (2 = 0,43%) [0] <0>: [Ryszard] Kapu-
ściński (2).

d) Reżyserzy, aktorzy oraz kino, film, teatr i widowiska (9 = 
1,95%) [2 = 0,65%] <0>: Anna Jantar (2); Beata Tyszkiewicz 
[2]; film (5); Oscar (2).

e) Sztuki plastyczne i inne (0) [0] <2 = 0,52%>: pocztówka <2>.
D. Kościół i religia (11 = 2,39%) [4 = 1,3%] <26 = 6,86%>, w tym:

a) Katolicyzm i chrześcijaństwo (11 = 2,39%) [4 = 1,3%] 
<26 = 6,86%>, w tym:
a1) Pojęcia teologiczne i podstawowe (2) [2] <14>: Boża 

Opatrzność <2>; Bóg [2]; chrześcijanin <2>; katolik <2>; 
Kościół {instytucja} (2) <4>; męczennik <2>; modlitwa <2>.

a2) Dostojnicy, instytucje, wydarzenia, obrzędy (9) [2] <12>: 
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arcybiskup <2>; Benedykt XVI (2) <2>; biskup <2>; Jan 
Paweł II <2>; kościół {budynek} <2>; ksiądz [2]; Papież 
(3); św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński <2>; Wielkanoc (4).

b) Inne religie (0) [0] <0>:
E. Tradycja historyczna (8 = 1,73%) [0] <24 = 6,33%>, w tym:

a) Polska (4 = 0,86%) [0] <4 = 1,05%>: Edward Gierek <2>; 
Józef Piłsudski <2>; [Jan] Karski (2); Stanisław Pyjas (2).

b) Niemcy (2 = 0,43%) [0] <0>: John Demianiuk (2).
c) ZSRR (2 = 0,43%) [0] <20 = 5,27%>: Józef Stalin <2>; Ka-

tyń (2) <8>; Kozielsk {obóz} <3>; Ostaszków {obóz} <3>; 
Starobielsk {obóz} <4>.

V. Cywilizacja (21 = 4,56%) [12 = 3,90] <12 = 3,16%>, w tym:
A. Przestrzeń i krajobraz miasta (5 = 1,08%) [2 = 0,65%] <2 = 

0,52%>: dom [2] <2>; miasto (5).
B. Przestrzeń mieszkania lub budynku (0) [2 = 0,65%] <0>: 

okno [2].
C. Przedmioty i towary codziennego użytku (10 = 2,17%) [6 = 

1,95%] <8 = 2,11%>: alkohol [2]; kuchnia <2>; kulinaria <2>; 
mieszkanie (3); napój [2]; podstawka [2]; przysmak <2>; stół 
<2>; zeszyt (7).

D. Inne urządzenia, surowce, przemysł i transport (6 = 1,3%) 
[2 = 0,65%] <2 = 0,52%>: auto [2]; metro (2); pasażer (2); 
prąd (2); statek <2>.

VI. Społeczeństwo (183 = 39,78%) [155 = 50,48%] <131 = 34,56%>, 
w tym:

A. Grupy społeczne (12 = 2,6%) [28 = 9,12%] <15 = 3,95%>, 
w tym:
a) Rodzina i jej członkowie (2 = 0,43%) [23 = 7,49%] <13 = 

3,43%>: babcia [2]; córka [2]; dziecko [9] <5>; mąż [2]; 
rodzice [2] <2>; rodzina (2) <6>; wnuk [3]; żona [3].

b) Inne grupy ludzkie i ich członkowie (6 = 1,3%) [3 = 0,97%] 
<2 = 0,52%>: [człowiek]/ludzie (4) [3]; gej (2); osoba <2>.

c) Grupy zawodowe, ich członkowie (4 = 0,07) [2 = 0,65%] 
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<0>: bioenergoterapeuta [2]; kierowca (2); lekarz (2).
B. Formy społecznej aktywności (89 = 19,34%) [75 = 24,42%] 

<38 = 10,02>, w tym:
a) Sfera przestępczości (15 = 3,26%) [9 = 2,93%] <23 = 

6,06%>, w tym:
a1) Przestępstwa, ich ofiary oraz inne czyny i wydarzenia 

źle oceniane, ich sprawcy i ofiary (7) [9] <8>: łapówka 
[2]; ofiara (3) [3] <4>; pedofil (2); rozbitek (2); skandal 
[2]; zamach [2] <2>; zbrodnia <2>.

a2) Ściganie i karanie (8) [0] <15>: ekshumacja (2); po-
dejrzenie (2); pozytywizm {prawny} <2>; prawo jazdy 
(2); prokuratura <5>; sędzia <2>; strona {sporu} <4>; 
śledztwo (2); świadek <2>.

b) Życie zawodowe i kariera (3 = 0,65%) [0] <0>: szef (3).
c) Praca i płaca, środki utrzymania i codzienne finanse 

(44 = 9,66%) [52 = 16,93%] <9 = 2,37%>: bank (2) [2] <3>; 
bazar [2]; darowizna (2); emeryt [9]; emerytura (2) [4]; 
gr [2]; kasa (3); kiosk [2]; klient (2); kupon (3); odszkodo-
wanie (2); opłata (2); pensja [3]; pieniądz (8) [8]; podatek 
[2] <2>; praca (2) [3] <2>; renta (3); sklep [2]; SKOK (4); 
spadek [2]; ubezpieczyciel <2>; waloryzacja (2); właściciel 
(2); złoty (5) [7]; ZUS [4].

d) Oświata i nauka (4 = 0,86%) [0] <0>: kurs (2); przedszkole (2).
e) Sport (18 = 3,91%) [14 = 4,56%] <6 = 1,58%>, w tym:

e1) Sportowcy, ludzie sportu (16) [11] <6>: Adam Małysz 
[2]; Agnieszka Radwańska / Agnieszka / Radwańska 
(13) <6>; Albert Sosnowski / Sosnowski {bokser} [4]; 
Justyna Kowalczyk [3]; Kornelia Marek {sportsmenka} 
(3); Witalij Kliczko [2].

e2) Kluby (0) [0] <0>.
e3) Imprezy (0) [0] <0>.
e4) Dyscypliny i ich słownictwo (0) [0] <0>.
e5) Inne pojęcia (wspólne dla wielu dyscyplin) (2 = 0,43%) 

[3 = 0,97%] <0>: doping (2); mistrz [3].
f) Inne dziedziny życia codziennego (5 = 1,08%) [0] <0>, 
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w tym:
f1) gry (0) [0] <0>.
f2) pozostałe (5) [0] <0>: boom (3); moda (2).

C. Państwo i polityka (67 = 14,56%) [47 = 15,3%] <72 = 18,99%>, 
w tym:
a) Ludzie polityki w świecie (8 = 1,73%) [4 = 1,3%] <2 = 

0,52%>, w tym:
a1) Ameryka Północna (0) [0] <0>.
a2) Ameryka Środkowa i Południowa (0) [0] <0>.
a3) Bliski Wschód (0) [0] <0>.
a4) UE jako całość (0) [0] <0>.
a5) Anglia (0) [4] <0>: Książę Karol [4].
a6) Francja (0) [0] <0>.
a7) Niemcy (2) [0] <0>: Angela Merkel / Merkel (2).
a8) Kraje słowiańskie oprócz bałkańskich, Polski i Rosji 

(3) [0] <0>: Olga Sołomenik {domniemany szpieg bia-
łoruski} (3).

a9) Rosja (3) [0] <3>: Władimir Putin (3);
a10) Włochy (0) [0] <0>.
a11) Litwa (0) [0] <2>: Kazimieras Garšva <2>.

b) Ludzie polskiej polityki (10 = 2,17%) [11 = 3,58%] <9 = 
2,37%>, w tym:
b1) Czynni politycy (7) [9] <7>: Bronisław Komorowski / 

Komorowski (2) [3]; Donald Tusk (3) <4>; Lech Kaczyński 
[2] <2>; [Radosław] Sikorski (2) [4] <3>.

b2) Byli lub niedawno zmarli politycy i ich rodziny (3) [2] <2>: 
Henryk Stokłosa <2>; Lech Wałęsa (3); Ola Kwaśniewska [2].

c) Ideologia i przejawy polityki (9 = 1,95%) [2 = 0,65%] 
<41 = 10,81%>, w tym:
c1) Realia, idee wzbudzające konotacje negatywne (2) [0] <29>: 

jeniec <12>; „naukowy światopogląd” <2>; obóz {kon-
centracyjny} <11>; radykał <2>; reżim (2); teczka {zbiór 
dokumentów służb} <2>.

c2) Realia, instytucje idee wzbudzające konotacje pozytyw-
ne lub neutralne (7) [2] <12>: geopolityka <5>; patron 
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<2>; polityka [2]; przywódca / przywódca-wojownik (5); 
reforma <2>; rząd {rządzenie} (2) <3>.

d) Urzędy i funkcjonariusze, biurokracja (40 = 8,69%) [30 = 
9,77%] <20 = 5,27%>, w tym:
d1) Nazwy instytucji międzynarodowych i Unijnych 

(3) [2] <0>: UE/Unia (3) [2].
d2) Urzędy i instytucje centralne (8) [4] <2>: ministerstwo 

{tu finansów, zdrowia}; prezydent (4) [2]; prezydentowa 
(2); stolica [2]; Trybunał Konstytucyjny (2) <2>.

d3) Resorty siłowe i służby (oprócz wojska) (10) [0] <0>: 
ABW (2); CBA (6); strażnik (2).

d4) Armia i wojsko (6) [0] <0>: pułkownik (2); żołnierz (4).
d5) Instytucje kontrolne i sądownicze (0) [3] <4>: IPN 

(3) <4>.
d6) Główne pojęcia i akty prawne (5) [3] <2>: Kodeks 

drogowy (2); państwo {instytucja} [3]; ustawa (3) <2>.
d7) Sejm i Senat (0) [16] <2>: komisja <2>; marszałek [3]; 

poseł [5] <3>; prawybory <2>; sejm [6]; wybory [2].
d8) Partie polityczne i organizacje polonijne (8) [2] <8>: PiS 

(2); Platforma / PO / Platforma Obywatelska (6) [2] <8>; 
Związek Polaków na Białorusi (2).

d9) Reprezentacja, biurokracja i władza niższego szczebla 
(0) [0] <2>: rada <2>.

d10) Instytucje tradycyjne (0) [0] <0>.
D. Ekonomia i produkcja (15 = 3,26%) [5 = 1,62%] <6 = 1,58%>: 
biznes (4); budżet <2>; Enion (2); euro (3); finanse <2>; fortuna [2]; 
koncern (4); koszt <2>; kryzys [3]; ulga (2).

***
Sięgnijmy najpierw do zestawienia rang sfer. Mamy trzy możliwości. 
Albo w zestawieniu rang pól tematycznych tworzących TOS pierwszych 
stron (dalej TOS-A) pole danej sfery uzyskuje rangę wyższą niż w TOS 
wszystkich nagłówków (dalej TOS-B), albo mniejszą, albo tę samą.
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Jeśli rangi danej sfery TOS-A i TOS-B są równe, sytuację uzna-
jemy za normalną, czasopismo mniej więcej w podobnym stopniu 
eksponuje dany element mapy za pomocą i słownictwa nagłówków 
pierwszej strony, i całości nagłówków. Jeśli ranga danej sfery TOS-

-A jest wyższa niż jej odpowiednika z TOS-B, to oznacza, że jakiś 
element mapy na pierwszej stronie jest szczególnie podkreślany, a jeśli 
jest odwrotnie (ranga sfery TOS-A < rangi sfery TOS-B), to można 
uznać, że czasopismo jakiś element co prawda w określony sposób 
traktuje, ale przejawia relatywnie mniejszą chęć do eksponowania 
tego na pierwszej stronie.

Tabela 3.7. Procentowy udział słownictwa głównych sfer tematycznych 
w całości map TOS korpusów nagłówków pierwszych stron trzech czasopism, 

przedstawiony w układzie rangowym i na tle wyników pomiaru z tabeli 3.2

Ranga „Gazeta Wyborcza”
N = 460

„Fakt”
N = 307

„Nasz Dziennik”
N = 379

1 VI. Społeczeństwo (183 = 
39,78%) / R.3.2107 = 1

VI. Społeczeństwo
[155 = 50,48%] / R.3.2 = 1

VI. Społeczeństwo <131 = 
34,56%> / R.3.2 = 1

2 IV. Kultura symboliczna
(101 = 21,95%) / R.3.2 = 4

IV. Kultura symboliczna
[69 = 22,47%] / R.3.2 = 3

IV. Kultura symboliczna 
<102 = 26,91%> / R.3.2 = 2

3 I. Główne kategorie bytu
(82 = 17,82%) / R.3.2 = 2

I. Główne kategorie bytu
[47 = 15,3%] / R.3.2 = 2

I. Główne kategorie bytu 
R.3.2 = 3  
i III. Człowiek – po <66 = 
17,41%> R.3.2 = 4

4 III. Człowiek
(68 = 14,78%) / R.3.2 = 3

III. Człowiek
[22 = 7,16%] / R.3.2 = 3

V. Cywilizacja
<12 = 3,16%> / R.3.2 = 5

5 V. Cywilizacja
(21 = 4,56%) / R.3.2 = 5

V. Cywilizacja
[12 = 3,90] / R.3.2 = 4

II. Przyroda
<2 = 0,52%> / R.3.2 = 6

6 II. Przyroda
(5 = 1,08) / R.3.2 = 6

II. Przyroda
[2 = 0,65%] / R.3.2 = 5

x

Źródło: badania własne.

Wyniki z tabeli 3.7 (jak i 3.2) mają charakter bardzo ogólny, ale 
i tak można wyczytać, że:

107 Ranga w tabeli 3.2.



1573.3. Mapy pierwszych stron

• w rangowym zestawieniu sfer dla „Gazety Wyborczej” naj-
ważniejsze są: VI, IV, I, III. Zwraca uwagę wyróżnianie się 
w TOS-A w stosunku do TOS-B sfery IV. Kultura symboliczna, 
zaś ważność sfer: I. Główne kategorie bytu i III. Człowiek jest 
w stosunku do TOS-B obniżona;

• TOS-A „Faktu” w stosunku do TOS-B ma podwyższoną waż-
ność sfery IV. Kultura symboliczna, a obniżoną sfer: I. Główne 
kategorie bytu i III. Człowiek – sytuacja jest identyczna jak 
w „Wyborczej”;

• TOS-A „Naszego Dziennika” podwyższa ważność sfery III. 
Człowiek.

Natomiast we wszystkich trzech czasopismach i w TOS-A, i w TOS-
-B utrzymana jest pierwszoplanowa ważność sfery VI. Społeczeństwo. 
Wniosek stąd taki, że wszystkie trzy gazety konsekwentnie podkre-
ślają, że pokazują stan społeczeństwa – do którego wszak należą 
ludzie, którzy te gazety kupują. Natomiast na drugim miejscu „Fakt” 
i „Wyborcza” traktują jako atuty życie kulturalne, a „Nasz Dziennik” 

– problematykę ogólnoludzką.
Aby jednak przyjrzeć się bliżej różnicom i podjąć próbę ich bardziej 

szczegółowej interpretacji, musimy zaobserwować w TOS-A i TOS-
-B odmienności na poziomie rankingu kategorii (tabela 3.8).
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Tabela 3.8. Procentowy udział słownictwa głównych sfer i kategorii tematycznych 
w trzech mapach TOS korpusów nagłówków pierwszych stron trzech czasopism 

(TOS-A) porównany z procentowym udziałem słownictwa kategorii i podkategorii 
tematycznych w trzech mapach TOS korpusów wszystkich nagłówków (TOS-B)108

Sf
er

y

Kategorie „Gazeta Wyborcza” „Fakt” „Nasz Dziennik”

TOS-A;
N = 460

TOS-B; 
N = 7056

TOS-A; 
N = 307

TOS-B; 
N = 1876

TOS-A; 
N = 379

TOS-B;
N = 3174

I. 
G

łó
w

n
e 

ka
te

g
o

ri
e 

b
yt

u Całość, a w tym: (82 = 
17,82%)

(20,26%) [47 = 
15,3%]

[31,34%] <66 = 
17,41%>

<16,28%>

A. To, co 
ontologiczne 
i egzystencjalne

(6 = 1,3%) (2,21%) [8 = 2,6%] [2,39%] <8 = 
2,11%>

<1,29%>

B. Czas i jego 
miary

(22 = 
4,7%)

(5,44%) [19 = 
6,18%]

[6,60%] <30 = 
7,91%>

<5,82%>

C. Przestrzeń i jej 
wymiary

(52 = 
11,3%)

(12,55%) [20 = 
6,51%]

[22,33%] <28 = 
7,38%>

<9,16%>

D. Inne (2 = 
0,43%)

(0,05%) [0] [0] <0> <0>

II.
 P

rz
yr

o
d

a Całość, a w tym: (5 = 
1,08)

(0,55%) [2 = 
0,65%]

[0,15%] <2 = 
0,52%>

<0,69%>

A. Przyroda 
nieożywiona

(2 = 
0,43%)

(0,23%) [2 = 
0,65%]

[0] <0> <0,34%>

B. Przyroda 
ożywiona

(3 = 
0,65%)

(0,31%) [0] [0,15%] <2 = 
0,52%>

<0,34%>

III
. C

zł
ow

ie
k Całość, a w tym: (68 = 

14,78%)
(15,13%) [22 = 

7,16%]
[10,71%] <66 = 

17,41%>
<15,87%>

A. Ciało ludzkie… (20 = 
4,34%)

(3,52%) [10 = 
3,25%]

[3,41%] <20 = 
5,27%>

<1,92%>

B. Umysł ludzki (20 = 
4,34%)

(4,28%) [2 = 
0,65%]

[2,98%] <12 = 
3,16%>

<5,16%>

C. Charakter i jego 
składowe

(0) (0,72%) [2 = 
0,65%]

[0,63%] <5 = 
1,31%>

<0,53%>

D. Działanie 
ludzkie…

(28 = 
6,08%)

(6,60%) [8 = 
2,6%]

[3,67%] <29 = 
7,65%>

<8,25%>

108 W przypadku kategorii TOS nagłówków pierwszych stron (TOS-A) podano 
wynik w liczbach bezwzględnych i w procentach, w wypadku TOS nagłówków 
wszystkich stron (TOS-B) – tylko w procentach. W przypadku, kiedy ważność 
danej kategorii w TOS-A jest większa niż w TOS-B, użyto podkreślenia, a kiedy 
ważność danej kategorii w TOS-B jest większa od TOS-A, użyto kursywy. Wzięto 
pod uwagę różnice ponad 1 pp. (punkt procentowy).
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Sf
er

y
Kategorie „Gazeta Wyborcza” „Fakt” „Nasz Dziennik”

TOS-A;
N = 460

TOS-B; 
N = 7056

TOS-A; 
N = 307

TOS-B; 
N = 1876

TOS-A; 
N = 379

TOS-B;
N = 3174

IV
. K

u
lt

u
ra

 s
ym

b
o

lic
zn

a Całość, a w tym: (101 = 
21,95%)

(14,56%) [69 = 
22,47%]

[10,71%] <102 = 
26,91%>

<25,80%>

A. Język i tekst… (16 = 
3,47%)

(2,23%) [10 = 
3,25%]

[2,71%] <5 = 
1,31%>

<1,79%>

B. Komunikowanie 
i media

(51 = 
11,08%)

(7,63%) [51 = 
16,61%]

[6,76%] <45 = 
11,87%>

<8,88%>

C. Muzyka i inne 
sztuki…

(15 = 
3,26%)

(2,65%) [4 = 1,3%] [0,90%] <2 = 
0,52%>

<0,82%>

D. Kościół i religia (11 = 
2,39%)

(1,3%) [4 = 1,3%] [0,31%] <26 = 
6,86%>

<12,25%>

E. Tradycja 
historyczna

(8 = 
1,73%)

(0,73%) [0] [0] <24 = 
6,33%>

<2,05%>

V.
 C

yw
ili

za
cj

a Całość, a w tym: (21 = 
4,56%)

(4,52%) [12 = 
3,90%]

[4,47%] <12 = 
3,16%>

<1,98%>

A. Przestrzeń 
i krajobraz miasta

(5 = 
1,08%)

(0,92%) [2 = 
0,65%]

[1,06%] <2 = 
0,52%>

<0,47%>

B. Przestrzeń 
mieszkania lub 
budynku

(0) (0,14%) [2 = 
0,65%]

[0,21%] <0> <0>

C. Przedmioty 
i towary codz. 
użytku

(10 = 
2,17%)

(1,06%) [6 = 
1,95%]

[1,38%] <8 = 
2,11%>:

<1,13%>

D. Inne 
urządzenia, 
surowce…

(6 = 
1,3%)

(2,43%) [2 = 
0,65%]

[1,81%] <2 = 
0,52%>

<0,37%>

V
I. 

Sp
o

łe
cz

eń
st

w
o Całość, a w tym: (183 = 

39,78%)
(44,95%) [155 = 

50,48%]
[42,59%] <131 = 

34,56%>
<39,35%>

A. Grupy 
społeczne

(12 = 
2,6%)

(2,80%) [28 = 
9,12%]

[8,68%] <15 = 
3,95%>

<4,72%>

B. Formy 
społecznej 
aktywności

(89 = 
19,34%)

(17,65%) [75 = 
24,42%]

[24,14%] <38 = 
10,02%>

<16,22%>

C. Państwo 
i polityka

(67 = 
14,56%)

(16,85%) [47 = 
15,3%]

[8,31%] <72 = 
18,99%>

<16,47%>

D. Ekonomia 
i produkcja

(15 = 
3,26%)

(7,63%) [5 = 
1,62%]

[1,43%] <6 = 
1,58%>

<1,92%>

Źródło: badania własne.



160 Rozdział 3. Mapa i przesłanie – badania na szerszym materiale

Z sytuacją istnienia rzucających się w oczy (od ok. 1%) różnic 
ważności słownictwa kategorii w TOS-A i TOS-B mamy w wypadku:

1) gdy dana kategoria w TOS-A jest ważniejsza niż w TOS-B, więc 
można sądzić, że gazety109 pragną ją wyeksponować:
– W „Wyborczej”: IV.A. Język i tekst ogólnie rzecz biorąc 

(różnica + 1,24 punktów procentowych110); IV.B. Komu-
nikowanie i media (+ 3,45 pp.); IV.D. Kościół i religia (+ 
1,09 pp.); IV.E. Tradycja historyczna (+ 1 pp.); V.C. Przed-
mioty i towary codziennego użytku (+ 1,11 pp.); VI.B. Formy 
społecznej aktywności (+ 1,69 pp.).

– W „Fakcie”: IV.B. Komunikowanie i media (+ 9,85 pp.); IV.D. Ko-
ściół i religia (+ 0,99 pp.); VI.C. Państwo i polityka (+ 6,99 pp.).

– W „Naszym Dzienniku”: I.B. Czas i jego miary (+ 2,09 pp.); 
III.A. Ciało ludzkie… (+ 3,35 pp.); IV.B. Komunikowanie 
i media (+ 2,99 pp.); IV.E. Tradycja historyczna (+ 4,28 pp.); 
V.C. Przedmioty i towary codziennego użytku (+ 0,98 pp.); 
VI.C. Państwo i polityka (+ 2,52 pp.);

2) gdy ważność danej kategorii w TOS-A jest mniejsza niż w TOS-
-B, więc można sądzić, że gazety pragną coś umniejszyć, albo 
na eksponowaniu czegoś po prostu im nie zależy:
– W „Wyborczej”: I.C. Przestrzeń i jej wymiary (minus 1,25 pp.); 

V.D. Inne urządzenia, surowce, przemysł i transport (-1,13 pp.); 
VI.C. Państwo i polityka (-2,29 pp.); VI.D. Ekonomia i pro-
dukcja (-4,37 pp.).

– W „Fakcie”: I.C. Przestrzeń i jej wymiary (-15,82 pp.); 
III.B. Umysł ludzki (-2,33 pp.); III.D. Działanie ludzkie 
(kategorie pragmatyczne) (-1,07 pp.); V.D. Inne urządzenia, 
surowce, przemysł i transport (-1,16 pp.).

– W „Naszym Dzienniku”: I.C. Przestrzeń i jej wymiary (- 
1,78 pp.); III.B. Umysł ludzki (- 2 pp.); IV.D. Kościół i religia 
(- 5,39 pp.); VI. B. Formy społecznej aktywności (- 6,2 pp.).

109 Oczywiście mowa o tekstowych obrazach polityki redakcyjnej gazet, które to ob-
razy wynikają z danych TOS. Nie wykluczam ani nie zakładam adekwatności 
lub braku adekwatności tych obrazów do rzeczywistości.

110 Dalej w skrócie.
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Oto jakie – moim zdaniem – wynikają wnioski z powyższych, nie 
tyle językoznawczych, co prasoznawczych zestawień.

Jeśli chodzi o eksponowanie, to po pierwsze wszystkie badane 
gazety, a zwłaszcza „Fakt”, pragną na pierwszej stronie wyekspono-
wać przede wszystkim same siebie, zaprzyjaźnione media i media 
ogólnie rzecz biorąc (IV.B), sądzę, że w przypadku „Wyborczej” widać 
chęć reklamowania swoich tekstów (IV.A i IV.B.e1) nieco większą 
niż w innych gazetach, reklamujących raczej swoich ludzi (IV.B.e2). 
Centralne miejsce „wystawy” służy więc autoreklamie.

Drugą prawidłowością „pierwszostronicowej polityki” wydaje 
się pewna skłonność do udawania tego, czym się nie jest. „Wyborcza” 
stara się zwrócić uwagę na wątki sportu (VI.B.e) i sensacji (VI.B.a) dla 
czytelnika z reguły atrakcyjne i dowieść mu, że zajmuje się jego ży-
ciem codziennym, jest blisko niego (IV.D., IV.E., V.C.). Tak jakby 
trochę udawała tabloid, ceniący stereotyp i codzienność. Od razu 
trzeba zaznaczyć, że słownictwo nagłówków pierwszej strony „Gazety 
Wyborczej” wcale nie eksponuje w takim stopniu, jak by to wynikało 
z zawartości całej gazety, ani poważnej problematyki politycznej, 
(VI.C.), ani tematów finansowych i ekonomicznych (VI.D.). Kate-
gorie VI.C. Państwo i polityka i VI.D. Ekonomia i produkcja mają 
w TOS-A o wiele mniejszą ważność (odpowiednio -2,29 pp. oraz 

-4,37 pp.) niż w TOS-B.
Tabloid „Fakt” obserwowany przez pryzmat słownictwa nagłówków 

pierwszej strony wydaje się reklamować jako gazeta polityczna (VI.C.), 
natomiast zupełnie nie podkreśla tego faktu, że jego historie dzieją się 
w polskiej, prowincjonalnej rzeczywistości (I.C.d) czy na szerokim 
świecie (I.C.c). A może chodzi tylko o to, że pierwsza strona nie jest 
z gumy i jeśli się coś powiększa, to inne rzeczy trzeba umniejszyć.

„Nasz Dziennik” stara się podkreślić swoje zainteresowania polityką 
(VI.C.), tematami historycznymi – zwłaszcza martyrologicznymi (IV.E.) 

– oraz to, że jego bohaterowie są z krwi i kości (III.A.). Odnotowane 
wydarzenia starannie umiejscawia w czasie (I.B.). Na pierwszych 
stronach zaś nie eksponuje tego oczywistego faktu, że jest pismem 
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religijnym (IV.D.) oraz że sensacja i sport też go interesują (VI.B.). 
Tak jakby starał się uchodzić za pismo nie religijne, a polityczne i nie 
popularne a elitarne.

Kończąc ten wątek rozważań, chciałbym podkreślić, że powyższe 
spostrzeżenia i ustalenia na temat TOS-A i TOS-B dotyczą tylko 
nagłówków numerów gazet wybranych do analizy, tzn. ukazujących 
się w okresie trzech uwzględnionych w próbie tygodni. Zwłaszcza 
sytuacja na pierwszych stronach mogła potem niejednokrotnie 
ulegać zmianie.

3.4. PRZESŁANIA

Aby zaprezentować to, co nazwiemy niesionymi przez całość nagłów-
ków poszczególnych trzech gazet, a konkretniej uwzględnionych 
w próbie ich numerów, trzema przesłaniami, porównać je ze sobą 
i ewentualnie z przesłaniami pierwszych stron – powinniśmy sięgnąć 
do początków list rangowych sporządzonych osobno dla każdego 
tytułu (patrz tabela 3.9).

Tabela 3.9. Pierwszych 20 rang rzeczowników znalezionych w nagłówkach tworzących 
próbę całych numerów „Gazety Wyborczej”, „Faktu”, „Naszego Dziennika”

Ranga „Gazeta Wyborcza” „Fakt” „Nasz Dziennik”

R. 1 rok/r./lata – (110) Warszawa – [50] Polska – <64>

R. 2 Gazeta Wyborcza / Gazeta / 
Wyborcza,
Polska – (106)

rok/lata/l. – [49] rok/r./lata – <49>

R. 3 Platforma Obywatelska / 
Platforma / PO – (79)

Polska – [32] konto {bankowe}, numer 
{konta bankowego} 
– <40> 

R. 4 świat – (62) Fakt {gazeta} – [28] Radio Maryja – <31>

R. 5 akcja {papier wartościowy} 
– (46)

człowiek/ludzie – [23] pieniądz, rodzina – <30> 
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Ranga „Gazeta Wyborcza” „Fakt” „Nasz Dziennik”

R. 6 PiS, Polak – (44) zł/złoty – [21] dodatek {do gazety}, 
Platforma Obywatelska 
/ Platforma / PO, sprawa 
– <29>

R. 7 prezydent – (43) dziecko, świat – [20] sposób – <28>

R. 8 Rosja – (40) komentarz – [19] ksiądz/ks., Wielki Post, 
Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej 
w Toruniu / WSKSiM 
– <26>

R. 9 giełda, pieniądz, życie – (39) dzień – [18] poseł – <25>

R. 10 człowiek/ludzie – (36) gwiazda {celebryta}, 
testament – [16]

dziecko, jeniec, niedziela 
– <23> 

R. 11 piłka nożna / piłka – (35) Polak, rodzina, żona 
– [15]

Kościół {wspólnota} 
– <22>

R. 12 Unia Europejska / UE / Unia 
– (34)

życie – [14] fakt, Instytut Pamięci 
Narodowej / IPN / 
instytut, kapłaństwo, 
Katyń, Rok Kapłański 
{ustanowiony przez 
Kościół katolicki}, szkoła, 
wiara {przekonanie} 
– <21>

R.13 Europa, felieton, rząd 
{władza} – (31)

emeryt, góra, mistrz, 
pieniądze, praca, spadek 
{odziedziczony} – [13]

darczyńca, Fundacja 
„Lux Veritatis”, oszust, 
państwo {zwrot 
grzecznościowy}, Polak, 
Rosja – <20>

R. 14 miasto, rynek {w ekonomii} 
– (30)

policja, prezydent, trener 
– [12]

obóz {miejsce 
przymusowego pobytu}, 
zamyślenie, życie – <19>

R. 15 rower, szef – (29) darowizna, dom, mąż, 
szef, tysiąc/tys., Wisła 
{klub} – [11]

Radosław Sikorski / 
Sikorski / Radek – <18>

R. 16 Niemcy {nazwa kraju}, Stany 
Zjednoczone / Stany / USA 
– (26)

córka, Lech Kaczyński, 
list milion, pan, tydzień, 
Zachodniopomorskie 
– [10]

rząd – <17> 
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Ranga „Gazeta Wyborcza” „Fakt” „Nasz Dziennik”

R. 17 Bronisław Komorowski/ 
Komorowski, milion/mln, 
złoty/zł {waluta} – (25)

Albert Sosnowski 
{bokser}, emerytura, 
kierowca, Legia 
{Warszawa}, pani, 
podatek, sezon, szansa 
– [9]

Jan Paweł II – <16> 

R. 18 komentarz, kraj, NBP {skrót: 
Narodowy Bank Polski}, sąd, 
Sport {tytuł działu}, ustawa 
– (24)

gaz, klub, minister, 
piłkarz, polityka, 
poradnik, poseł, 
Radosław Sikorski, 
samochód, walka, 
Warmińsko-Mazurskie 
– [8]

droga, Nasz Dziennik, 
rolnik, zmiana – <15> 

R. 19 miliard/mld, premier, 
sprawa – (23)

Adam Małysz, akcja 
{działanie}, auto, babcia, 
bank, cytat, czytelnik, 
doping, dół, Indian 
Wells, Krzysztof, krok, 
liga, Londyn, miesiąc, 
polityk, szpital, telewizja/
TV, upadek, [Łukasz] 
Warzecha {redaktor}, 
wzlot – [7]

Donald Tusk / Donald / 
Tusk, polityka, wykład 
{zajęcia dydaktyczne} 
– <14>

R. 20 Donald Tusk / Donald / 
Tusk, punkt/pkt, telewizja/
TV, wojna – (22)

aktualności, brat, cud, 
Janusz Palikot, Justyna 
Kowalczyk, kobieta, 
Książę Karol, Lech {klub}, 
Lubuskie, Łódź, mama, 
miłość, napastnik 
{futbolu}, pałac, 
program, Robert Kubica, 
Sport, Szczecin, szpila 
{złośliwość}, śmierć, 
Witalij Kliczko, ZUS – [6]

XII Pielgrzymka Młodych 
Słuchaczy Radia Maryja 
na Jasną Górę, marzec, 
Niemcy {państwo}, Prawo 
i Sprawiedliwość / PiS, 
projekt, rocznica, ustawa 
– <13> 

Źródło: badania własne.

Pierwsze 21 rzeczowników111 zajmujących pierwszych 14 miejsc 
na liście rangowej leksyki nagłówków „Gazety Wyborczej” to (w ko-
lejności): rok, Gazeta Wyborcza, Polska, Platforma Obywatelska, świat, 
akcja, PiS, Polak, prezydent, Rosja, giełda, życie, pieniądz, człowiek, 
piłka nożna, Unia Europejska, Europa, felieton, rząd, miasto, rynek. 

111 Tu i dalej w konstrukcji przesłania TOS wykorzystuję wszystkie leksemy uwzględ-
nionych rang. Mówiąc rzeczowniki, mam na myśli także nazwy własne, niekiedy 
wielowyrazowe.
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Razem tworzą zbiór 1055 słowoform, co stanowi około 15% całego 
korpusu słownictwa wszystkich nagłówków „Wyborczej” z nume-
rów uwzględnionych w próbie. To dużo i najzupełniej wystarczy do 
konstrukcji przesłania. Ponadto „przesłanie“ należy ująć w określo-
nej konwencji gatunkowej, zgodnej z przeznaczeniem nagłówków. 
Oszczędnie uzupełniając rzeczowniki innymi częściami mowy, skon-
struuję więc rodzaj niewymyślnej reklamy.

Mamy 2010 rok. Kupuj Gazetę Wyborczą. Opowiemy, jak Polską 
włada rząd Platformy Obywatelskiej, co porabiają PiS i jego prezy-
dent. Czym żyją polskie miasta. Dowiesz się też o świecie, co słychać 
w Europie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, a co – w Rosji. Polaku, 
musisz wiedzieć, ku czemu dąży rynek, ile kosztują akcje na gieł-
dzie. Człowiekowi do życia potrzebne są pieniądze, ale poczytasz 
też o piłce nożnej. Jesteśmy dowcipni i inteligentni112, więc warto 
czytać nasze felietony.

W świetle tego przesłania „Gazeta Wyborcza” z marca 2010 roku 
jawi się jako gazeta dla bogatych mieszkańców miast, inteligencji 
zainteresowanej polityką polską, unijną i światową oraz ekonomiką 
i finansami, przeznaczoną raczej dla mężczyzn.

Z nagłówków całych numerów „Faktu” dobrałem 25 leksemów (także 
zajmujących pierwszych 14 miejsc na liście rangowej), których 435 
słowoform stanowiło 23% korpusu słownictwa wszystkich nagłówków 
numerów „Faktu” uwzględnionych w próbie. Były to: Warszawa, rok, 
Polska, Fakt, człowiek, złoty, dziecko, świat, komentarz, dzień, gwiazda, 
testament, Polak, rodzina, żona, życie, emeryt, góra, mistrz, pieniądze, 
praca, spadek, policja, prezydent, trener. Analogiczne do powyższego 
zaproszenie do lektury w przypadku „Faktu” mogłoby brzmieć tak:

Mamy 2010 rok. Kupuj „Fakt”, to tylko parę złotych. Czytać go mogą 
wszyscy: mający ciężkie życie Polacy, ich żony, dzieci i dalsze rodziny. 

112 To nie jest wyraz poglądów autora, a jedynie prosty wniosek z tego, że inteligen-
cja i dowcip to cechy gatunkowe niezbędne dla felietonu. Reklama felietonów 
zawiera więc określoną presupozycję, którą tu wydobyłem.
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Pokażemy wam Warszawę, Polskę i świat, nasze komentarze objaśnią 
wam w każdym dniu, co robił prezydent i góra. Opowiemy, co robili 
inni ludzie i jak wiele pracy miała policja, ale też, co porabiają gwiaz-
dy, jak trenerzy przygotowują naszych mistrzów. A ty emerycie nie 
martw się brakiem pieniędzy. Ktoś w testamencie zapisze ci spadek 
i będziesz je miał.

Wykorzystując dobrane leksemy, można to zaproszenie do lektury 
nieco inaczej sformułować, ale i tak będzie ono skierowane do lu-
dzi gorzej sytuowanych, nielubiących elit, słabiej wykształconych, 
oczekujących prostej rozrywki – ale wierzących w swoje prawo 
do szczęścia. Te cechy prasy tabloidowej są dobrze znane i – jak widać 

– znajduje to potwierdzenie w treściach hipotetycznego „przesłania” 
nagłówków „Faktu”.

Pierwszych 14 rang słownictwa korpusu leksyki nagłówków 
„Naszego Dziennika” zajęło 35 leksemów (w tym wielowyrazowe 
nazwy własne), których 847 słowoform stanowi około 27% korpusu 
leksyki wszystkich nagłówków „Naszego Dziennika”, uwzględnionych 
w badawczej próbie. Były to: Polska, rok, konto, numer, Radio Maryja, 
pieniądz, rodzina, dodatek, Platforma Obywatelska, sprawa, sposób, 
ksiądz, Wielki Post, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu, poseł, jeniec, dziecko, niedziela, Kościół, fakt, Instytut 
Pamięci Narodowej, kapłaństwo, Katyń, Rok Kapłański, szkoła, wiara, 
darczyńca, Fundacja „Lux Veritatis”, państwo {zwrot grzecznościowy}, 
Polak, Rosja, oszust, obóz, zamyślenie, życie.

Skonstruowane z nich „przesłanie” mogłoby brzmieć:

Mamy 2010 rok. Polsko, pamiętaj o numerze konta. Na pieniądze 
czekają: Radio Maryja, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medial-
nej w Toruniu, Fundacja „Lux Veritatis”. Jesteśmy rodziną, to nasza 
wspólna sprawa. Zostańcie darczyńcami. Rządzą posłowie z Platformy 
Obywatelskiej, grasują oszuści, ale jest faktem, że mamy nasz sposób 
na życie, wskazują go Kościół i wiara. Szanujmy księży wiernych 
swemu kapłaństwu, jest Rok Kapłański. Święćmy niedziele, myślmy 
o Wielkim Poście, posyłajmy dzieci do katolickich szkół. Czytajcie 
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też państwo nasz dodatek. Piszemy, czego dowiedział się Instytut 
Pamięci Narodowej o obozie w Katyniu, o mordowaniu jeńców 
Polaków w Rosji. Im także należy się nasze zamyślenie.

Niestety w świetle powyższego trzeba uznać, że w 2010 roku 
„Nasz Dziennik” był nie tylko katolicką gazetą eksponującą myślenie 
patriotyczne. Był narzędziem gromadzenia pieniędzy.

***
Uzyskane wyniki warto skonfrontować z „przesłaniami” pierwszych 
stron badanych dzienników. Ich listy rangowe zawiera tabela 3.10.

Do konstrukcji przesłania nagłówków pierwszych stron „Gazety 
Wyborczej” wykorzystano 32 leksemy (w tym wielowyrazowe nazwy 
własne); ich słowoform jest w sumie 150, co stanowi około 33% korpusu 
słownictwa nagłówków zgromadzonych w małym, „pierwszostroni-
cowym” korpusie „Wyborczej”. Znalezione i uwzględnione leksemy 
to: Gazeta Wyborcza, pieniądze, Polak, Polska, zeszyt, CBA, książka, 
Niemcy, Platforma, akcja, Duży Format, film, Kraków, Kuba, kultura, 
miasto, miliard, płyta, przywódca, ręka, rok, rower, SKOK, Wysokie 
Obcasy, biznes, człowiek, Europa, Google, koncern, pomoc, prezydent, 
Wielkanoc. Przesłanie pierwszych stron może brzmieć np. tak:

Polacy, w 2010 roku czytajcie „Gazetę Wyborczą” oraz kolejne zeszyty 
„Wysokich Obcasów” i „Dużego Formatu”. Dowiecie się, kto zasłu-
guje na pomoc na Kubie, co słychać w Europie, Niemczech, a także 
w Polsce, Krakowie i innych naszych miastach. Przeczytacie, jak 
rządzą światowi przywódcy, nasz prezydent i Platforma oraz jaką 
akcję przeprowadziło CBA. Interesuje nas, jak idzie biznes, co dzieje 
się w SKOK-ach, gdzie można znaleźć pieniądze, jakie miliardy zara-
biają Google i różne koncerny. Piszemy także o kulturze, książkach, 
filmach, dostaniecie od nas płyty. Wszystko w waszych rękach! Ludzie! 
Pamiętajcie o Wielkanocy, ale przedtem wszyscy ruszają na rower.
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Porównując przesłania ustalone na podstawie wszystkich nagłów-
ków i nagłówków pierwszej strony, można zauważyć, że te drugie 
bardziej skupiają się na reklamie informacji kulturalnej, konkret-
nych dodatkach do gazety i tematach brzmiących sensacyjnie (CBA, 
SKOK-i podejrzewane o afery). Wygląda na to, że w mniejszym 
stopniu kładą nacisk na zawartość informacyjną i założenia progra-
mowe pisma – zaś w większym na czysto handlowe (przynajmniej 
zdaniem redakcji) walory numerów. Ogólna zgodność kierunków 
obu przesłań jest jednak zachowana.

Tabela 3.10. Tabela rang rzeczowników znalezionych w nagłówkach pierwszych stron 
numerów „Gazety Wyborczej”, „Faktu”, „Naszego Dziennika”, tworzących próbę

Ranga „Gazeta Wyborcza” „Fakt” „Nasz Dziennik”

R. 1 Gazeta Wyborcza / 
Gazeta – (21)

Fakt – [19] dodatek – <15> 

R. 2 pieniądze, Polak – (8) dziecko, emeryt – [9] jeniec – <12>

R. 3 Polska, zeszyt – (7) pieniądze – [8] obóz – <11>

R. 4 CBA, książka, Niemcy, 
Platforma/PO – (6)

zł – [7] Katyń, PO / Platforma / 
Platforma Obywatelska, 
tydzień, życie – <8>

R. 5 akcja, Duży Format, film, 
Kraków, Kuba, kultura, 
miasto, miliard/mld, 
płyta / płyta CD-ROM / 
płyta DVD, przywódca 
/ przywódca-wojownik, 
ręka, [rok]/ lata, rower 
{akcja Gazety – „Cała 
Polska na rower”}, SKOK, 
„Wysokie Obcasy”, zł – (5)

poradnik, sejm – [6] odcinek, cykl, Rosja – <7> 

R. 6 biznes, [człowiek]/ludzie, 
Europa, Google, koncern, 
pomoc, prezydent, 
Wielkanoc – (4)

poseł, sobota, wiosna 
– [5]

rodzina, zdrowie – <6> 
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R. 7 akademia, badania, 
Biznes Ludzie Pieniądze 
wyborcza.biz, boom, 
Donald Tusk, DVD, euro, 
Gazeta Świąteczna /
Świąteczna, Grecja, 
Dr House, IPN, kasa, 
kontrola, Kornelia 
Marek {sportsmenka}, 
Krzysztof, kupon, kwiat, 
Lech Wałęsa, mieszkanie, 
ofiara, Olga Sołomenik 
{agentka}, pan, Papież, 
poniedziałek, przepis, 
renta, Rośliny w domu 
i na balkonie, Władimir 
Putin, sezon, szef, śmierć, 
świat, UE/Unia, ustawa, 
wiosna, wojownik, 
żołnierz – (3)

Albert Sosnowski {bokser}, 
Bronisław Komorowski, 
Dorota Łosiewicz {red.}, 
emerytura, gwiazda 
{celebryta/celebrytka}, 
Książę Karol, Łukasz 
Warzecha {red.}, 
[Radosław] Sikorski, 
śmierć, ZUS, życie – [4]

dziecko, marzec, 
prokuratura, rok, sprawa 
– <5> 

R. 8 + ok. 100 wyrazów113 – (2) człowiek/ludzie, 
Faktomania, Justyna 
Kowalczyk, kryzys, 
marszałek, miesiąc/
mies., mistrz, ofiara, pan, 
państwo, pensja, Piotr 
Bugajski {red.}, [Piotr] 
Galiński, Polak, Polska, 
praca, szpital, telewizja/
TV, wnuk, żona – [3]

czas, Donald Tusk, 
droga, IPN, Kościół, 
ofiara, Starobielsk, 
strona, „Szkoły katolickie 
w Polsce” – <4> 

113 ABW, Afganistan, Ameryka, Anna Jantar, „Samochodowy atlas Europy”, bank, 
Benedykt XVI, Berlin, Białoruś, bieganie, biurokracja, Stary Boy, CD-ROM, chło-
pak, czytelnik, darowizna, decyzja, John Demianiuk, dieta, doping, ekshumacja, 
element, emerytura, Enion, Fryderyk Chopin, Guillermo Farinas {opozycjonista 
kubański}, „Gazeta Telewizyjna”, gej, gigant, grunt, grypa, historia, imię, jazda, 
[Ryszard] Kapuściński, [Jan] Karski, Katyń, kierowca, klient, klinika, koalicja, 
Kodeks drogowy, [Bronisław] Komorowski, Kościół, kurs, lekarz, list, mapa, An-
gela Merkel, metro, milion/mln, moda, Moskwa, odszkodowanie, opłata, Oscar, 
pasażer, pedofil, PiS, podejrzenie, Poznań, praca, prawo jazdy, prezydentowa, 
przedszkole, prąd, pułkownik, Stanisław Pyjas, rak, reszta, reżim, rodzina, Rosja, 
rozbitek, roślina, rząd, serwis, [Radosław] Sikorski, sondaż, sposób, sprawdzian, 
strażnik, strona, szczepionka, śledztwo, środa, tabela, test, trybunał, TVP, ulga, 
umowa, waloryzacja, Wawel, wiek, właściciel, zdrowie, Związek Polaków na Bia-
łorusi – (2).
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R. 9 X + ok. 70 wyrazów114 – [2] bank, Europa, informacja, 
Kozielsk, obrońcy, oko, 
Ostaszków, pamięć, 
Polak, Polska, poseł, 
projekt, Radosław 
Sikorski, rząd, trzustka, 
TVP, wątroba, żołądek 
– <3>

R. 10 X X + ok. 80 wyrazów115 
– <2>

Źródło: badania własne.

Przy konstrukcji przesłania nagłówków pierwszych stron „Faktu” 
uwzględniono 41 leksemów (w tym wielowyrazowych nazw wła-
snych), ich słowoform jest w sumie 164, co stanowi ok 54% korpusu 
słownictwa nagłówków zgromadzonego małego, „pierwszostronico-
wego” korpusu „Faktu”. Znalezione i uwzględnione leksemy to: Fakt, 
dziecko, emeryt, pieniądze, zł, poradnik, sejm, poseł, sobota, wiosna, 
Albert Sosnowski, Bronisław Komorowski, emerytura, gwiazda, Do-
rota Łosiewicz, Książę Karol, [Radosław] Sikorski, Łukasz Warzecha, 

114 Adam Małysz, Beata Tyszkiewicz, Albert, alkohol, Andrzej, auto, babcia, bank, 
bazar, bioenergoterapeuta, Bóg, Cieszyn, córka, Doda, dom, Edyta Herbuś, fortuna, 
gr, granica, horoskop, Ilona Felicjańska, imię, Katarzyna Cichopek, kiosk, koniec, 
krew, ksiądz, Kujawsko-Pomorskie, Lech Kaczyński, łapówka, Łódzkie, mąż, 
miłość, muzyka, napój, numer, okno, Ola Kwaśniewska, Platforma Obywatelska 
/ PO, podatek, podstawka, polityka, pomoc, poniedziałek, prezydent, program, 
rodzice, rok/lata, serce, skandal, sklep, spadek, staw, stolica, strona, szansa, Śląskie, 
„Taniec z gwiazdami”, Tomasz Kammel, Unia, uwaga, walka, Warszawa, Witalij 
Kliczko, Wrocław, wybory, zamach – [2].

115 alergia, arcybiskup, Benedykt XVI, biskup, Bliski Wschód, Boża Opatrzność, 
budżet, chory [rzecz.], chrześcijanin, dinozaur, dom, dzień, Edward Gierek, 
finanse, fundament, „Gość Niedzielny”, Henryk Stokłosa, Irlandia, Jan Paweł 
II, Józef Piłsudski, Józef Stalin, katolik, Kazimieras Garšva, kłamstwo, koalicja, 
kobieta, komisja, koszt, kościół, kuchnia, kulinaria, kwiecień, Lech Kaczyński, 
ministerstwo, męczennik, modlitwa, „naukowy światopogląd”, Nigeria, ojciec, 
Opatrzność, opieka, oportunista, osoba, państwo, parlament, patron, pocztówka, 
podatek, poprawienie, pozytywizm [prawniczy], praca, prawybory, problem, 
przysmak, rada, radykał, raport, reforma, rocznica, rodzice, sepsa, sędzia, sposób, 
statek, stół, św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, świadek, teczka [Informacji Woj-
skowej], telewizja, tradycja, ubezpieczyciel, ustawa, Wileńszczyzna, wizerunek, 
wróg, wynik, zamach, zbrodnia, zmiana, zwrot, zwycięstwo – <2>.
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śmierć, ZUS, życie, człowiek, Faktomania, Justyna Kowalczyk, kryzys, 
marszałek, miesiąc, mistrz, ofiara, pan, państwo, pensja, Piotr Bugajski, 
[Piotr] Galiński, Polak, Polska, praca, szpital, telewizja, wnuk, żona. 

„Przesłanie” może zatem brzmieć na przykład tak:

Kupujcie „Fakt”! Liczy się każdy złoty, ale niewiele pieniędzy wy-
dacie. Czytać go może każdy Polak – ty i twoja żona, emeryt i jego 
wnuk. W Polsce ciągły kryzys, człowiekowi grozi szpital i śmierć, 
jest niebezpiecznie, każdy może być ofiarą. Państwo upada a w sejmie 
panowie posłowie się kłócą, ze swoim marszałkiem na czele. Oni 
to mają życie. Taki Bronisław Komorowski czy Sikorski… Ale na razie 
się nie martw. Mamy wiosnę, niedługo sobota, zobaczysz Galińskiego 
i ulubione gwiazdy w telewizji. Wygrywa Justyna Kowalczyk, walczy 
Albert Sosnowski i inni polscy mistrzowie, w tym miesiącu przyjechał 
do nas Książę Karol. A jak w pracy dostajesz nędzną pensję czy ZUS 
dał ci małą emeryturę – nie bądź jak dziecko, czytaj nasze poradniki, 
to, co napisali Dorota Łosiewicz, Łukasz Warzecha i Piotr Bugajski, 
no i graj w Faktomanię; wygrasz i będziesz bogaty.

Przesłania wszystkich nagłówków (duże) i nagłówków pierwszej 
strony (małe) różnią się jedynie szczegółowością. W obu występuje 
ten sam adresat i tematy, po przesłaniu „małym” widać, że pierwsze 
strony starają się dość dokładnie zaprezentować zawartość numeru.

Przesłanie nagłówków pierwszych stron „Naszego Dziennika” 
zostało skonstruowane z 26 leksemów (w tym wielowyrazowych nazw 
własnych), ich słowoform jest w sumie 156, co stanowi około 40% kor-
pusu słownictwa nagłówków pierwszych stron tej gazety. Znalezione 
i uwzględnione leksemy to: dodatek, jeniec, obóz, Katyń, Platforma 
Obywatelska, tydzień, życie, odcinek, cykl, Rosja, rodzina, zdrowie, 
dziecko, marzec, prokuratura, rok, sprawa, czas, Donald Tusk, droga, 
IPN, Kościół, ofiara, Starobielsk, strona, „Szkoły katolickie w Polsce”.

Skonstruowane z nich przesłanie mogłoby brzmieć:

Jest marzec 2010 roku. Pamiętajcie, że najważniejsze w życiu są zdrowie, 
rodzina z dziećmi i Kościół. Czytajcie nasze dodatki, cykl „Szkoły 
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katolickie w Polsce”. Co tydzień nowy odcinek. Z naszych stron 
dowiesz się, jakie sprawy prowadzą prokuratura i IPN, a także, 
jaką drogą idą w ostatnim czasie Platforma Obywatelska i Donald 
Tusk. Opowiemy ci także o zamordowanych w Rosji jeńcach obozów 
w Katyniu i Starobielsku, o tym, jaką ofiarę ponieśli.

W przypadku „Naszego Dziennika” główne merytoryczne tre-
ści obu wersji przesłania są zatem podobne, ale występuje jedna, 
istotna różnica. W nagłówkach z pierwszych stron nie są tak silnie 
demonstrowane finansowe potrzeby medialnego imperium Ojca 
Tadeusza Rydzyka.

3.5. DODATEK: 
TEKSTY NAGŁÓWKÓW Z DNIA 31 MARCA 2010116

A. „GAZETY WYBORCZEJ”

s. 1

– Dziś. Mieszkanie za opiekę lub rentę – s. 19. Jak podpisać dobrą umowę? 
Wybrać rentę czy hipotekę odwróconą?
– Samochodowy atlas Europy. Co środa zeszyt z mapami – dziś zeszyt
– Jutro Duży Format na Wielkanoc [Wywiad z Jezusem; Chłopak ze Śród-
mieścia; Bufety na Woronicza]117

– Afera korupcyjna w armii. Biznes pułkownika. – Dobrze, że był ten 
wypadek w Afganistanie, będzie więcej pieniędzy – mówi do biznes-
mena pułkownik Sztabu Generalnego po śmierci polskiego żołnierza. 
W podsłuchanej rozmowie ustawiają przetarg na 300 mld zł na elementy 
systemu łączności
– Gazownik przychodzi na wiosnę
– Moskwa opłakuje ofiary

116 W przypisach komentuję pierwsze wystąpienie danej nietypowej postaci nagłówka.
117 W nawiasach typu [] – śródtytuły.
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– Nagroda imienia Kapuścińskiego
– Big Bang pod Genewą
– W wieku 77 lat zmarł Krzysztof Teodor Toepliz
– Dziś w Gazecie [Platforma na pompowanych kołach?; Agora kupuje 
kina Helios; Prawie 670 mld zł, czyli 49,9 proc. PKB]
– Wyborcza.pl. Łapówka znika pod stołem

s. 2

– Sekspodatek na kryzys. Zadłużone po uszy miasta zachodnich Niemiec 
chcą opodatkować domy publiczne. Średniej wielkości miasto na płatnym 
seksie może co roku zarobić kilkaset tysięcy euro
– Po zamachach terrorystycznych w Moskwie. Władza może zaostrzyć 
system
– Komentarz. Gęsicka w oparach totalitaryzmu
– WWW.wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę…
– W Gazecie na Wielkanoc

s. 3

– WWW.wyborcza.pl wychodzi 24 godziny na dobę. Kraj
– Platforma na pompowanych kołach?. Lokalne wojny w PO napom-
powały partię. W Krakowie w ciągu roku liczba członków PO wzrosła 
o ponad tysiąc. W Łodzi w kilka miesięcy do jednego koła zapisało 
się ponad 200 osób. A wszyscy przed zjazdami wyborczymi [Kraków 
napompowany?; Sposób na sposób; Koło w Łodzi rośnie o 200 osób; Jak 
pompują w Szczecinie; Szukanie martwych dusz]
– Dla Gazety [Dr Jarosław Flis politolog z UJ; dr Rafał Chwedoruk 
politolog z UW]

s. 4

– PiS idzie we współpracę. Cztery partie powinny dogadać się w czterech 
ważnych dziedzinach – proponuje szefowa klubu PiS Grażyna Gęsicka
– Jeśli poleci Kaczyński, to z nim Jaruzelski
– Nie wyrzucą ze szkoły za zdjęcia w blogu
– BBN odkrywa: Za mało pieniędzy w szpitalach
– Kopacz chwalona za grypę
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– Rozmowa z Anną Knysok, byłą wiceminister zdrowia, wicedyrektorką 
Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

s. 5

– Rodzina nie jest dla księdza kulą u nogi. Brak seksu nie jest najwięk-
szym problemem celibatu. O wiele gorsza jest samotność
– Prezent. Już jutro – tabela. Cztery pory roku i alergia

s. 6

– Rząd ma cel: żłobki. Nawet w domu będzie można zrobić żłobek, 
a do niani dopłaci rodzicom państwo
– Powrót do dziwnej śmierci
– Peja przeprasza, ale kara będzie

s. 7

– Piskorski i SD mają już gotówkę. Lider Stronnictwa Demokratycznego 
zdobył pieniądze na kampanię prezydencką Andrzeja Olechowskiego. 
Za 13 milionów złotych sprzedał kamienicę we Wrocławiu
– Górników tam nie powinno być
– Wojewoda wolny od majonezu

s. 8

– Sznupku, jesteś tam? Żaden policjant nie chce już być psem Sznupkiem. 
My nie jesteśmy od takich rzeczy – mówią funkcjonariusze. A więc 
na murach wciąż będą o sobie czytać, że „CHWDP” – odpowiadają psy-
chologowie [Pies w środku gorący; Sznupek bawi i uczy; Z maskotką przez 
telefon; Nie mam Sznupka w obowiązkach; Oddamy psa w dobre ręce]

s. 9

– Moskwa boi się serii. Wczoraj w szpitalu zmarła 39. ofiara poniedział-
kowych zamachów w metrze. Mieszkańcy Moskwy boją się kolejnych 
zamachów, wczoraj było kilka fałszywych alarmów bombowych
– Rosyjska prasa po zamachach krytykuje prezydenta i premiera
– W Gazecie na Wielkanoc
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s. 10

– Z Rosji do Rosji. Władza zamachów się nie boi
– Ilu skazańców straciły Chiny w 2009 roku
– Terroryści z Kaukazu są bliscy Al-Kaidzie. Rozmowa z Bruce’em Hoff-
manem profesorem amerykańskiego Uniwersytetu Georgetown, specja-
listą od terroryzmu

s. 11

– Na Berlusconiego nie ma mocnych. Koalicja Silvia Berlusconiego 
wygrała wybory regionalne. – Miłość zwyciężyła zazdrość i nienawiść! 
– ogłosił premier
– Czy Serbowie przeproszą za rzeź w Srebrenicy
– Sprzedaje mydło z ofiar Holocaustu?
– Świat w skrócie [FBI rozbiło grupkę fanatyków; Kościelna infolinia 
dla ofiar pedofilii]

s. 12

– Tony Blair wraca do akcji. W niepewnych czasach potrzebujemy wy-
próbowanego przywództwa – chwalił premiera Gordona Browna jego 
poprzednik Tony Blair. Włączają się do kampanii wyborczej laburzystów
– Prognoza pogody. Moskiewskie weto stołowe

s. 13

– Nagroda im. Kapuścińskiego. Dziesięć reportaży i jedna, nowa nagroda. 
Pierwsza Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki 
2009 r. Jurorzy nominowali dziesięć tytułów – siedem przekładów i trzy 
książki polskie

s. 14

– Festiwal filmowy w Gdyni. Z Cannes niekoniecznie. Pod namiot na pew-
no. Tegoroczny 25. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni miał 
zaskoczyć zmianami: nowy dyrektor artystyczny, nowy portal promujący 
polskie kino i nowy termin. Ostał się tylko nowy termin
– Tych filmów w Gdyni nie będzie [„Z miłości”; Anna Jadowska, repor-
terka; „Lęk wysokości”; Bartek Konopka, reżyser]
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s. 15118

– Czytać, nie zgadzać się, szanować. Wczoraj w wieku 77 lat zmarł 
Krzysztof Teodor Toeplitz – scenarzysta „Czterdziestolatka” i „Gorączki”, 
pierwszy polski komiksolog, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy PRL
– W telewizji pokażą; Kto tak dziś z nami rozmawia?
– Felieton; Pogłębiony fokus

s. 17

– Mów do mnie Tadek, a nie dziadek. Trzeba dziadków zachęcać do ak-
tywności, zamiast wychodzić z założenia, że próchno im się z tyłka sypie 
i że i tak niczego nie skumają
– Renta za mieszkanie. Renta lub emerytura nie starcza ci na utrzymanie? 
Skorzystaj z odwróconej hipoteki. Radzimy, jak to zrobić

s. 18

– Mów do mnie Tadek, a nie dziadek. Dokończenie ze s. 17

s. 19

– Renta za mieszkanie. Umowa o dożywocie czy odwrócona hipoteka 
to w wielkim skrócie przekazanie mieszkania (domu) opiekunowi lub 
bankowi w zamian za opiekę lub rentę [Odwrócona hipoteka – nowa 
ustawa; Odwrócona hipoteka trochę inaczej; Umowa o dożywocie]
– Co piątek. Dr House sezon III

s. 20

– Jutro: Tabela z kalendarzem pylenia i alergenami. Za tydzień: bóle 
brzucha. Kichaj na uczulenie! Średnio co trzeci z nas jest alergikiem. Leje 
mu się z nosa, ma oczy jak królik, jest uczulony na leki lub pokarmy. Skąd 
się bierze ten wysyp alergii? I czy można się z tego wyleczyć? [Lawinowe 
zapalenie; Geny i środowisko; Czy to alergia?; A może odczulanie?]

118 Na nieuwzględnionej stronie 16 – reklama.
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s. 21

– Majówka na orbicie. Jeśli nasi wnukowie polecą w kosmos, nie będzie 
to zasługą NASA, ale kilku bogatych marzycieli. Jeden z nich właśnie 
przetestował pierwszy statek kosmiczny dla turystów

s. 22–23

– Ustawa twórców o mediach publicznych. Piekło dobrych intencji. 
Jak stworzyć takim autorytetom jak Wajda czy Holland rzeczywistą 
możliwość wpływania na kształt mediów publicznych? Może powołać 
jakąś Radę Mędrców? Ale na pewno nie 50-osobowe ciało
– Projekt twórców [Opłata audiowizualna; Komitet Mediów Publicznych; 
Rada Mediów Publicznych; Fundusz Mediów Publicznych; Instytut 
Mediów Publicznych]
– Gazeta Telewizyjna. Co piątek

s. 23

– Gdy tęsknię, to lecę. Jaka to różnica przenieść się do Glasgow zamiast 
do Warszawy? Trochę dalej – mówi Celina Kowalczyk
– Od soboty dziennikarze Gazety o Katyniu. W środę film na DVD Katyń

s. 24

– Organizacje społeczne i ich maniery, dyskusja o NGO-sach. Próżne 
gadanie o zmienianiu świata. Ile z walczących o równość szans studen-
tek i studentów, którzy pochodzą z małych miasteczek, gdy odwiedza 
rodzinę, pomaga maluchom w angielskim?
– W środę – Środa. Czego zazdroszczę
– Co piątek. Dr. House. Sezon trzeci

s. 25

wyborcza.biz119

– BZ WBK idzie pod młotek
– Dla Gazety. Mateusz Morawiecki

119 Drukowane jako część grzbietu głównego.
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– Droższy gaz na 1 maja? Gazownicy chcą nam podnieść rachunki 
o jedną dziesiątą. Na razie przed tymi zakusami broni nas Urząd 
Regulacji Energetyki
– W środę film na DVD. Katyń. Film Andrzeja Wajdy

s. 26

– Kryzysowe euro lepsze niż złoty? Słowacy przyjęli euro ponad rok 
temu. Blisko jest Estonia. Polska ciągle czeka na lepsze czasy. Najnowsze 
plany to 2015 r.
– Rozmowa z Igorem Baratem, byłym pełnomocnikiem rządu Słowacji 
do wprowadzenia euro, dziś w zarządzie Postova Banka
– Dług publiczny sięgnął połowy PKB
– Gospodarka w skrócie [USA sprzedadzą akcje Citi; Opole już w sieci 
energetycznej]

s. 27

– Mieszkania mogą być tańsze. Bezczynność rządu w kwestii planowa-
nia przestrzennego drogo nas kosztuje – alarmuje Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
– Petrolinvest Ryszarda Krauzego dostał 50 mln dol. kredytu
– Za darmo pomogą wypełnić wniosek o wypłatę euro
– Rezerwy Orlenu do Deutsche Banku

s. 28

– Agora kupuje kina Heliosa. Wydawca Gazety Wyborczej podpisał 
wczoraj przedwstępną umowę kupna udziałów w Centrum Filmowym 
„Helios”, operatorze 24 multipleksów i dwóch tradycyjnych kin
– BBC psuje rynek za darmo?
– Bloomsbury traci bez magii Pottera
– Google samo się zniknęło w Chinach

s. 29

– 4256. sesja giełdy; WIG20 znów jest ponad 2500 pkt.
– Rynek akcji – notowania ciągłe
– Fundusze inwestycyjne
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– Kursy walut w NBP
– Surowce
– Giełdy akcji

s. 37120

– Zgubne konsekwencje walki na oczy. Jedziemy po zwycięstwo – powie-
dział Albert Sosnowski. – Witalij Kliczko będzie znokautowany – dodał. 
Ale gdy stanęli twarzą w twarz, Polak spuścił oczy
– Robert Sycz: Z bocznego toru na igrzyska

s. 38

– Na torze w Malezji będzie gorąco. Trzy dni przed treningami GP Malezji 
Robert Kubica apeluje: – Więcej rozsądku! Wcale nie jesteśmy tacy szybcy

s. 39

– Venus zatrzymała Agnieszkę. Agnieszka Radwańska odbiła się od Ve-
nus Williams jak od ściany w ćwierćfinale z Miami. Polka poległa 
3:6, 1:6. Na Florydzie i tak zagrała w tym roku najlepiej w karierze
– Najciekawsze wyniki
– Kluby: TVP nas wykiwała
– Prokom – Olympiakos już tylko 1:2; Koszykówka
– Sport w skrócie [Biathlon. Bondaruk odchodzi; Piłka nożna {Gra eks-
traklasa; Korupcyjny proces; Gut nie żyje}121; Biegi narciarskie {Polka 
w Rosji}; Lekkoatletyka {Samenya nie wystartuje}; Wyniki]

s. 40

– Bayern pobił MU; 1/4 finału Ligi Mistrzów. Manchester prowadził już 
w 64. sekundzie z Bayernem. Ale w ostatniej minucie przegrał 1:2. Lyon 
pokonał Bordeaux. Rewanże za tydzień
– Barcelona – Arsenal, czyli piękna wojna; Piłka nożna
– LM w telewizji
– Komentarz. Lech wybrał kiboli

120 Nieuwzględnione strony 30–36 – reklama i ogłoszenia.
121 Śródtytuły w tekście, który już został wyodrębniony śródtytułem.
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B. „FAKTU”

s. 1

– Tomasz Kammel. Będzie uczył w liceum
– Fakt Pieniądze. Już dziś. Testy nawigacji samochodowej122

– Historia pana Mieczysława, który zwyciężył z ZUS-em. Jak dostać 
wyższą emeryturę. ZUS przyznał mu 243 zł emerytury! Ale nie poddał 
się, i wygrał. Teraz dostanie ponad tysiąc zł
– A jednak! Kaczyński startuje!
– Justyna Kowalczyk. Zrzuciła ciuchy
– Dowbor kwitnie na wiosnę
– W skrócie
Śmierć na drodze. Łomża123

Zrabowali banki. Warszawa
– Dziś w Fakcie. Radzę od serca
– Warzecha na całą stronę. Czytaj str. 3
– Już dziś kolejne numery. Faktomania. Str. 16

s. 2

– Polityka Komentarze. Po owocach go poznacie
– Zapiski z ciekawego kraju. Potworne efekty polityki miłości
– Stasiak: Lech Kaczyński będzie szczery, nawet jeśli się to nie sprzedaje. 
Prezydent ma ciągle szanse
– Prosto z mostu124. Ala ma Asa

s. 3

– Warzecha125. Czekam na Państwa komentarze: warzecha@fakt.pl
„Godzina dla Ziemi”, czyli jak wyłączyć zdrowy rozsądek
Bareja wiecznie żywy

122 To w zasadzie zapowiedź w formie nagłówka.
123 Bez półpauzy nagłówki tekstów włączonych do jednej rubryki.
124 Tytuł stałej rubryki dzienikarza pełni rolę nadtytułu.
125 Nazwisko autora wraz z prośbą o komentarze tworzy nagłówek wspólny dla 

paru tekstów, mających też swoje nagłówki.
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Teatrzyk Przegniły Batonik przedstawia. Monodram erotyczno-narcy-
styczny w dwóch aktach „Nogi Joanny”
– Powiedzieli, napisali, pomyśleli, co wiedzieli
– Listy do redakcji126

s. 4

– Kazimierz Lanser Marcinkiewicz. On był twoim premierem. Modniś 
z Londynu zadaje u nas szyku
– Akcja partnerska Faktu i GETIN Banku. Poradnik finansowy
– Z mamą prezydenta jest już lepiej

s. 5

– W skrócie127

Na służbę zdrowia zabraknie 2 miliardów. Warszawa
PiS krytykuje rząd za gaz. Warszawa. Zmarł Krzysztof Teodor Toeplitz 
Warszawa
– Generał leci z Kaczyńskim
– Fakt ujawnia tajny plan Prawa i Sprawiedliwości na wybory prezy-
denckie. Kaczyński jednak startuje. Ogłosi to w maju
– Drzewiecki zarabia na urlopie

s. 6

– Warto walczyć o wyższą emeryturę. Tak wygrałem z ZUS. Dzięki 
własnemu uporowi pan Mieczysław dostał 800 złotych więcej
– Zobacz, jak to zrobić. 1. Tu znajdziesz pomoc. 2. Przejrzyj dokumenty. 
3. Zamień emeryturę. 4. Sprawdź nagrody. 5. Dorabianie się opłaca128

– Przedstawił żonie przyjaciółkę. Jan Kulczyk w towarzystwie pięknych pań

s. 7

– W skrócie
Jan Paweł będzie święty na wiosnę. Warszawa

126 Nagłówek będący tytułem rubryki.
127 Tytuł rubryki służy jako zbiorczy nadtytuł.
128 Nazwy kolejnych punktów można rozpatrywać jako kolejne podtytuły albo jako 

śródtytuły.



182 Rozdział 3. Mapa i przesłanie – badania na szerszym materiale

Piskorski ma miliony na Olechowskiego. Warszawa
Polacy chcą brać ślub w kościele. Warszawa
– Wielki post dopadł najważniejszych polityków lewicy. Biesiadują 
przy oliwie

s. 8–9

– W każdą środę. Od serca. Czytelnikom doradza red. Grażyna Minkow-
ska. Drodzy Czytelnicy! Napisała do mnie Pani Dorota, bo nie spodobała 
się jej jedna z moich odpowiedzi. Przyjmuję krytykę, rozumiem, że nie 
każdy musi podzielać mój punkt widzenia. Proszę o podobne listy, będą 
dla mnie pomocą129

– Kto mnie pokocha?
– Oddali łup i wpadli
– Rozjechał rodzinę na pasach
– Małżonkom już grano marsz Mendelsona, były kwiaty i pocałunki 
wzruszonej rodziny. I wtedy pojawili się policjanci! Pan młody był po-
szukiwany listem gończym. Aresztowali mi męża na ślubie
– Pan młody w kajdankach130

– W skrócie.
Fałszywka wnuczka. Lubuskie
Narkoman z klasy. Lubuskie
– Cwaniak z papierową rejestracją

s. 10

– Nie padł od kul, szturmując Kołobrzeg. Zginął tu po latach – w sana-
torium, rażony tabletką. Pigułka zabiła kombatanta
– W skrócie.
Zamiast do sklepu włamał się do fryzjera. Wielkopolskie
Wiał w kominiarce przed policją. Podkarpackie
Łupili stacje benzynowe. Szczecin
– Poturbował go złodziejaszek
– Wpadli przez partacza

129 Drugi, rozszerzony podtytuł.
130 Nagłowek podpisu pod zdjęciem, podpisu przybierającego postać wzmianki.



1833.5. Dodatek: teksty nagłówków z dnia 31 marca 2010

s. 11

– Oto dowód. Idzie wiosna. Pogoda będzie kapryśna. Deszczowo i nie 
za gorąco, choć chwilami 25 stopni
– Dowbor kwitnie
– Grzegorz Gumiński (44 l.) „Pogoda w kratkę”131

– Faszyści zatrzymani w wielkiej obławie!

s. 12

– Kubuś (2 l.) prosi. Chcę mieć rączkę jak inne dzieci. Chłopiec urodził 
się tylko z dwoma palcami. Pomóc może mu seria kosztownych operacji!
– Agnieszka Sawicka-Żakowska (31 l.) „Potrzebujemy pieniędzy na operację”
– Tak pomożesz małemu Kubusiowi. 41 1240 1037 111 0010 1321 9362
Pieniądze na operację Kubusia można wpłacać na Fundację Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą”, koniecznie z dopiskiem: „Darowizna na rzecz Ku-
busia Żakowskiego”. Liczy się każda złotówka132

– Podpalili kota dla zabawy

s. 13

– Auto pełne papierosów
– W skrócie
Fałszywy urzędnik grasuje na Podlasiu. Podlaskie
Kradł paliwo z baków ciężarówek. Zachodniopomorskie
Bezczelni złodzieje kart w potrzasku. Opolskie
– Zbir liczył, że sterroryzowana sprzedawczyni odda mu wszystkie 
pieniądze. Pokonałem bandytę śmiechem
– Agata Wolińska (28 l.). „Dopiero potem się przeraziłam”
– Gwałciciel trafił za kraty. Dawid W. groził kobietom nożem, gwałcił 
je i okradał
– Dziecko utonęło w sadzawce

s. 14

– Ludzie, Aktualności. „U nas gwiazdy są blisko”
Co się stało z jej manierami?

131 Nazwisko cytowanego autora wypowiedzi stało się nadtytułem.
132 Ogłoszenie o wpłacie upodobniono do nagłówka, gdzie numer konta jest tytułem.
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Beyonce nie jest w ciąży
Całą rodziną pojechali na narty
Przyznał, że jest gejem
Ubrudziła sobie buty
– Tomasz Kammel. Będzie uczył w liceum. Były dziennikarz już wkrót-
ce nauczy warszawskich licealistów, jak przemawiać przed szeroką 
publicznością
– Małgorzata Wyszyńska. Wyrzucili ją z Wiadomości. Powodem są po-
noć pieniądze
– Ewa Pacuła (39 l.). Lubi plotki o seksie

s. 15

– Lider zespołu Boys w Egipcie. Niech żyje wolność, wolność i swoboda…
– Marta Żmuda-Trzebiatowska. Nie chce wyjść za mąż

s. 16

– Oskarżony Tomasz Stockinger. Nie przyszedł do sądu! Proces za jazdę 
po pijanemu. Poszkodowana żąda 100 tysięcy złotych
– Dzisiaj w „Na Wspólnej”

s. 17

– Akcja partnerska Faktu i PGNiG. Fachowcy dbają, by błękitne pali-
wo było jak najlepszej jakości. Od tego zależą też nasze rachunki; Jak 
zapłacić mniej za gaz.
O jakość paliwa dbają specjaliści133

Gaz można sfałszować?
– Ile możesz zaoszczędzić. 20%. 36%. 6%. 30%. 30%. 20%, 4%134

– Grzegorz Rosłonek, dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-
-Badawczego. „Jakość gazu jest pod stałą kontrolą”
– Anna Malinowska (62 l.). „Chcę zmniejszyć rachunek”

s. 18–19

– Sport Komentarze. Licencję UEFA Pro trzeba zrobić i już!

133 Tu i dalej – dwa śródtytuły.
134 Liczby pełnią funkcję tytułów lub podtytułów wyliczanych punktów.
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– Cytat dnia.
– Wzloty. Dirk Nowitzki (32 l.)
– Upadki. Red Bull Racing
– Czy wiesz, że… Najwięcej tygodniowo zarabiają koszykarze NBA
– Pojedynek weteranów. Ulanowski i Trzeciak, najstarsi gracze w eks-
traklasie, zagrają przeciwko sobie
– Na papierze 5:0 dla Lecha. W teorii więcej atutów przemawia za wy-
graną Kolejorza, ale na boisku pokonanie legionistów nie będzie łatwe
– Lech miażdży Legię w teorii
– Po co im te licencje? Trenerzy Zagłębia i Lechii pracują warunkowo
– Dudka pogra do końca sezonu

s. 20

– Justyna Kowalczyk. Zrzuciła zimowe ciuchy. Mistrzyni olimpijska dała 
się namówić na sesję do jednego z magazynów. Wyglądała olśniewająco
– Obiektyw ją kocha
– Nogi na medal
– Olić dobił Manchester

s. 21

– W skrócie.
Zmarł polski mistrz. Saint-Jean-de-Maurienne
Napastnik Śląska usłyszy zarzuty korupcyjne. Wrocław
– Z Niemcami w Warszawie
– Napastnik Lechii Gdańsk Tomasz Dawidowski dostanie dobrą pensję, 
jeśli nie odniesie kontuzji. Mimo to piłkarz nie oszczędza się na boisku; 
Gwiazdeczki tak się walczy
– Kasa wraca do ojczyzny

s. 22

– Nikt w tym sezonie nie jeździ równie efektownie i skutecznie! Kubica 
to mistrz wyprzedzania
– O ile miejsc awansowali w tegorocznych wyścigach
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s. 23

– W skrócie.
Kary dla pijaków. Wrocław
Zwycięski Przygoński. Dubaj
– Gotuj zdrowo! Okazja! Tylko w Fakcie. Parowar firmy Zelmer135

– Horoskop
– Pogoda 31.03
Czwartek 1.04
Piątek 2.04
– Temperatura
– Dragon straszy Ukraińca: Kliczko, zbiję cię! Sosnowski nie pęka przed 
słynnym bokserem

s. 24

– Świat. Świat.Fakt.pl. Fakt To był dzień
Naukowcy odtworzyli Wielki Wybuch. Genewa
10 dzieci zginęło w wojnie gangów narkotykowych. Meksyk
67 owiec wpadło pod pociąg. Monachium
– W górę. Lekkie sale
– W dół. Niedopałki w doniczce
– miłość to…136

– Szef bojowników z Kaukazu wysłał samobójczynie do metra. To on wy-
sadził Moskwę
Life News
Life News. Te kobiety odpaliły bomby
– Konfesjonał na kółkach podróżuje po Niemczech. Berlin
– Z zazdrości zabiła 55 osób. Kuwejt

135 Ogłoszenie o sprzedaży prowadzonej przez redakcję.
136 Tytuł obrazka.
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C. „NASZEGO DZIENNIKA”.

s. 1

– Rząd chce od NBP 8 mld zł, czyli dwa razy więcej niż planowano. 
Jego sprzymierzeńcami są rekomendowani przez PO członkowie RPP. 
„Niezależni” zakładnicy rządu
– Zdaniem części litewskich nacjonalistów, na czele z Kazimierasem 
Garšvą, kolonizacja Wileńszczyzny jest najlepszym sposobem na pozbycie 
się Polaków i problemu zwrotu im ziem. Garšva kolonizuje Wileńszczyznę
– Zamach może przyczynić się do zmian w Rosji
– Platforma – obywatelska czy wirtualna?
– Turecka alergia na pamięć
– Sutenerstwo wizytówką Śląska
– Honduras nie chciał, Polska wzięła
– Jak wykorzystać niebezpieczny gaz
– Czy leci z nami towarzysz Jaruzelski?
– Wygrywają Ci, którzy na to zapracują

s. 2

– Rocznica niemieckiej zbrodni
– Mniej uchodźców – mniej ośrodków
– Czerwiec ‘56 w relacji pracowników sądu
– Korupcja w wojsku
– Wniosek, że chciał oszukać, nieuprawniony
– Męczennik Katynia patronem szkoły
– XII Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę
– Trafią na bruk?
– Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, że pod Radio Maryja i Fundację 
„Lux Veritatis” podszywają się oszuści posługujący się fałszywymi nu-
merami kont, którzy w ten sposób wyłudzają pieniądze przekazywane 
w dobrej wierze przez darczyńców, podajemy właściwe numery kont

s. 3

– Czy leci z nami towarzysz Jaruzelski?
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– Rząd chce od NBP 8 mld zł, czyli dwa razy więcej niż planowano. 
Jego sprzymierzeńcami są rekomendowani przez PO członkowie RPP 
[Bank się broni137]
– Niezależność według Platformy (fragmenty z blogu dr. Zbigniewa 
Kuźmiuka, 29 marca)
– Wielki Piątek 2010. Ten niesamowity dokument o chrześcijańskim umie-
raniu i śmierci nigdy nie został wydany drukiem. Ostatnia encyklika Jana 
Pawła II. 2 kwietnia 2010 r. – Dodatek specjalny w „Naszym Dzienniku” 
w 5. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Serdecznie polecamy!

s. 4

– Sutenerstwo wizytowką Śląska
– Kto pamięta o „Łupaszce”? Broń mieli zawsze przy sobie
– Z metanu prąd i ciepło
– Jak wykorzystać niebezpieczny gaz. Z prof. Ryszardem Kozłowskim 
z Politechniki Krakowskiej rozmawia Paweł Tunia
– IPN zaprasza. 31 marca – 7 kwietnia 2010

s. 5

– Sytuacja w służbie zdrowia w roku 2009 i 2010. Nie mamy 2 miliardów
– Euro za pięć lat?
– Komisja Europejska wprowadza na rynek Wspólnoty pigułki wcze-
snoporonne, z dystrybucji których ze względu na katastrofalne skutki 
medyczne wycofał się nawet Honduras. Honduras nie chciał, Polska 
wzięła [Propaganda kłamstwa; Jedyna obrona: odmowa i informacja]
– W „Naszym Dzienniku” na Wielkanoc
– Szczęściem jest być darem dla innych
– Ziemia Święta potrzebuje chrześcijan
– Tu wszyscy słuchają Radia Maryja

s. 6

– My wyrabiamy garnki, a my tkaniny
– Trójkąt powie jednym głosem?

137 Śródtytuł.
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– Za 10 lat prawie połowa gazu, jaki będziemy zużywać, może pochodzić 
z biogazów. Gaz z odpadów
– Niektóre z głównych celów rozwoju biogazowni rolniczych to:
– Kwiaty na świąteczny stół

s. 8138

– Rosja: Rośnie liczba ofiar zamachu
– Berlusconi wygrywa
– Zdaniem części litewskich nacjonalistów, na czele z Kazimierzem Garšvą, 
kolonizacja Wileńszczyzny jest najlepszym sposobem na pozbycie się 
Polaków i problemu zwrotu im ziem. Garšva kolonizuje Wileńszczyznę
– Ten list autentycznie przeraża. Artur Górski, Poseł PiS, wiceprzewod-
niczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej

s. 9

– Wszystko wskazuje na islamskich terrorystów. Z Robertem Śmigielskim, 
ekspertem ds. polityki bezpieczeństwa na obszarze WNP z Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych, sekretarzem redakcji kwartalnika 
„Jewropa”, rozmawia Łukasz Sianożęcki
– Kanclerz Niemiec mówi „nie” członkostwu Turcji w UE. Merkel ob-
raziła Turków
– Sarkozy wzywa Obamę do współpracy
– W Portugalii o Banderze

s. 10

– W konfesjonałach czekają spowiednicy, nawet w nocy. Czas na pojednanie
– Stanąć blisko krzyża. O. Wincenty Zakrzewski, cysters z Opactwa 
w Mogile
– Chrześcijanie dyskryminowani
– Jubileusz Caritas
– Otwarcie seminarium w stolicy Haiti
– Zamyślenia wielkopostne na Rok Kapłański. Własnego kapłaństwa się boję
– Środa po Niedzieli Palmowej. Spójrz na mnie z miłością

138 Na nieuwzględnionej stronie 7 tylko reklama WSKPiM w Toruniu.
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– Pożegnanie prof. Stefana Grocholewskiego

s. 11

– Zamach może przyczynić się do zmian w Rosji. Z prof. Włodzimierzem 
Marcinkiem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
rozmawia Mariusz Bober

s. 12

– Teatr piórem Temidy. Świat antycznej tragedii bez ulepszaczy
– Dar dla telewizji Trwam

s. 13

– Oskrażeni o korupcję
– Lwów – zmiana wykonawcy
– Nasi wśród gwiazd
– Bez Dołęgi i Kołeckiego
– 22 ekipy na starcie
– Wygrywają ci, którzy na to zapracują. Rozmowa z Katarzyną Ba-
chledą-Curuś, brązową medalistką olimpijską w łyżwiarskim biegu 
drużynowym
– Oczy na Poznań

s. 14

– Ogłoszenia drobne w „Naszym Dzienniku”

s. 15

– Święta Wielkanocne – zawsze piękne
– Olimpijczyk zamordowany w Katyniu
– Przedwybory
– Z albumów naszych czytelników
– Drodzy czytelnicy!
– Pomagajmy sobie
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s. 16

– Polska między historią a geopolityką. Meczet w Warszawie. Pani 
Hannie Gronkiewicz Waltz do przemyślenia
– Moda na sukces
– Profesor to profesor
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ROZDZIAŁ 4.  
TOS W KORPUSACH DZIEŁ 

I DZIEŁACH. ANALIZY

4.1. TEKSTOWE OBRAZY ŚWIATA 
A DZIEŁA LITERACKIE

Zarówno teksty piosenek, jak i uroczysta mowa Noblistki należą 
do zbioru literackich dzieł. Owszem, wiele je dzieli. Piosenki 
należą do literatury popularnej – ich słowa spełniają wszyst-

kie wyznaczniki literackości (Markiewicz 1980, s. 54–66; Głowiński, 
Okopień-Sławińska, Sławiński 1967): charakteryzują się uporząd-
kowaniem naddanym139, obecna jest w nich fikcja, obrazowy język 
reprezentuje styl poetycki i utrzymane są w określonym, literackim 
gatunku, zwykle lirycznym albo zbliżonym do ballady. Esej Olgi 
Tokarczuk jest dziełem elitarnym – należącym do literatury wysokiej, 
ale do literatury właśnie, bo tego typu rozważania, choć nie opierają 
się na fikcji, to operują językiem w ten sposób, by intensywnie uru-
chamiać funkcję estetyczną i w wypadku mowy Olgi Tokarczuk mamy 
z tym zjawiskiem do czynienia. Mowa ta utrzymana jest w gatunku 
eseju, co prawda pogranicznym (literacko-naukowym), ale sądzę, 
że w tym konkretnym przypadku literackość przeważa.

139 „Aspekt strukturalnej organizacji dzieła literackiego (a także ogólnie dzieła 
sztuki), który nie jest motywowany przez poznawcze czy instrumentalne funkcje 
tego dzieła, lecz odpowiada jego zadaniom swoiście estetycznym” (Głowiński 
i in. 2000, s. 598).
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Pytanie brzmi: czy w odniesieniu do literackich dzieł stosowanie 
leksykalnej ilościowej analizy zawartości i ustalanie TOS mają sens? 
Kategoria obrazu świata, jeśli dotyczy literatury, opiera się zwykle 
na literaturoznawczej kategorii „świata przedstawionego”, definio-
wanego jako:

całokształt zaprezentowanych w [dziele] zjawisk (stanów rzeczy, 
procesów, przeżyć, działań ludzkich), będący przedmiotowym ko-
relatem semantycznej warstwy wypowiedzi literackiej; sfera fikcyj-
nych desygnatów (fikcja literacka) konstytuowana przez znaczenia 
słów, zdań i większych odcinków tekstu, narastająca wraz z jego 
rozwojem i organizująca się wedle określonych założeń kompozy-
cyjnych. Budulcem świata przedstawionego jest wyzyskany przez 
autora materiał tematyczny, który podlega zabiegom selekcji, inter-
pretacji i konstrukcji zgodnie z konkretnym zamysłem artystycznym, 
koncepcją teoriopoznawczą i intencją ideologiczną. Elementarnymi 
jednostkami konstrukcyjnymi świata przedstawionego są motywy; 
ich różnorodne kombinacje tworzą całości tego rodzaju, co postać 
literacka, fabuła, sytuacja liryczna; motywy dynamiczne kształtują 
czasowy wymiar świata przedstawionego, motywy statyczne, jego 
wymiary przestrzenne. Centralnym składnikiem świata przedsta-
wionego, zapewniającym mu wewnętrzną koherencję i decydującym 
o jego całościowym układzie, jest temat. Świat przedstawiony stanowi 
zasadniczy wykładnik funkcji poznawczej dzieła. Będąc konstrukcją 
literacką poddaną działaniu założeń konwencjonalnych, obowiązują-
cych w danym gatunku literackim, jest zarazem – w mniejszym lub 
większym stopniu – odpowiednikiem jakiejś rzeczywistości ludzkiej: 
psychologicznej, społecznej, historycznej. W tym zakresie podpadać 
może pod kryteria prawdy lub prawdopodobieństwa; w szczególności 
dotyczy to utworów epickich i dramatycznych. O świecie przedstawio-
nym, którego elementy lub ich układ (następstwo w czasie, związki 
przyczynowo-skutkowe, motywacja zdarzeń i zachowań postaci) 
zgodne są ze społecznie utwierdzonymi stereotypami poznawczymi, 
zwykło się mówić, że ma on charakter realistyczny; natomiast światu 
przedstawionemu budowanemu w opozycji do utrwalonego społecznie 
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sposobu pojmowania rzeczywistości i praw nią rządzących przypi-
suje się znamiona fantastyczności. Niekiedy świat przedstawiony 
jest rozbudowanym znakiem wskazującym na treści bezpośrednio 
w dziele nie zakomunikowane. Dotarcie do nich poprzez elementy 
i relacje dane wprost w świecie przedstawionym wymaga od czytelnika 
specjalnych zabiegów interpretacyjnych; tak dzieje się w przypadku 
alegorii lub symbolu. Każdy jednak rodzaj świata przedstawionego 
stanowi sam przez się układ nie w pełni dookreślony, wzywający od-
biorcę do odpowiednich precyzacji i dopełnień; określoność uzyskuje 
dopiero w procesie czytelniczej konkretyzacji dzieła literackiego. 
Termin świat przedstawiony wprowadził R. Ingarden (Głowiński 
i in. 2000, s. 565–566).

Ta rozbudowana definicja Janusza Sławińskiego przynosi w zasa-
dzie całą strukturalistyczną wiedzę teoretycznoliteracką niezbędną 
do zrozumienia tematu, ale to samo można powiedzieć prościej, 
a jednocześnie uzupełnić.

Formułując to słownikowe hasło prościej, przyjmę, że świat przed-
stawiony (rzeczywistość przedstawiona) jest wykreowaną w dziele 
literackim rzeczywistością, o której narrator opowiada odbiorcy narracji 
według zasad ustalonych przez wewnętrznego autora (wewnątrztek-
stowy reprezentant autora), które zrozumieć powinien wewnętrzny 
czytelnik (reprezentant literackiej publiczności, do której dzieło 
skierowano). Ten układ komunikacyjny przedstawiam na rysunku 4.1.
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Rysunek 4.1. Struktura dzieła literackiego140 jako komunikatu

Żródło: badania własne141.

Świat przedstawiony jest więc splotem historii (opisów przeżyć) 
bohaterów, rozgrywających się w jakimś czasie na jakiejś przestrzeni. 
I czas, i przestrzeń są zawsze szczególnie zbudowane. Np. czas akcji 
może trwać moment – jak w wierszu lirycznym, którego podmiot 
po prostu się zastanawia, a może trwać lata – jak w powieściowej 
sadze; przestrzeń, powiązana z czasem, zawsze jest wyborem ele-
mentów. Tu zwykle przytacza się przykład Lalki Prusa, której akcja 
biegnie w Warszawie wyłącznie polskiej, bez rosyjskojęzycznych 
szyldów, carskich herbów, cerkwi itd.

140 Rysunek pod względem struktury jest uniwersalny, ale z punktu widzenia pro-
porcji i nazewnictwa najbardziej adekwatny jest do dzieła epickiego Rysunki dla 
innych rodzajów literackich wyglądałyby trochę inaczej – różniłyby się zwłaszcza 
wielkością elementów. Np. w liryce narrator (umownie nazwany podmiotem 
lirycznym) byłby ważniejszy od świata przedstawionego, a w dramacie obraz 
autora przeważałby nad narratorem, który w dramacie, jak wiadomo, „udaje, 
że go nie ma”. Z kolei bez jakichkolwiek zmian ten model mógłby obsłużyć lirykę 
sytuacyjną. Natomiast w przypadku utworu epickiego z narracją w pierwszej 
osobie, liryki roli i maski narrator (podmiot liryczny) zasadniczo (formalnie) 
jest bohaterem – częścią świata przedstawionego; przy czym w liryce maski 
dodatkowo zlewa się z „obrazem autora” (autorem wewnętrznym) (Kajtoch 
1996, s. 7–10, 71).

141 Inspirowałem się m.in. artykułem Aleksandry Okopień-Sławińskiej (Okopień-
-Sławińska 1976), zaprezentowana wiedza zasadniczo zgodna jest z polskim, 
strukturalistycznym myśleniem o literaturze (Głowiński i in. 2000; Głowiński, 
Okopień-Sławińska, Sławiński 1967; Eile 1973).
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Mówi się także niekiedy o motywacji postępowania bohaterów 
oraz o typie związków przyczynowo-skutkowych. W klasycznej po-
wieści realistycznej wszystko dzieje się pod przemożnym wpływem 
struktury klasowej społeczeństwa przy dbałości o prawdopodobień-
stwo psychologiczne bohaterów, a w powieści Erica Knighta, Lassie, 
wróć! (Lassie Come-Home) wszystko się kręci wokół tytułowego 
pieska i psów w ogóle.

Jeśli więc mówimy o obrazie świata, człowieka czy epoki w utwo-
rze, najczęściej mamy do czynienia z próbą określenia swoistości 
świata przedstawionego (w tym systemu motywacyjnego bohaterów) 
w stosunku do rzeczywistości realnej (to znaczy zdroworozsądkowej 
lub zgodnej z akceptowaną powszechnie – i przez nas – ideologią).

Natomiast czy jest sens mówić o tekstowym obrazie świata w li-
terackim dziele? Na podstawie powszechnie w Polsce akceptowanej 
teorii Romana Ingardena (Markiewicz 1980, s. 75–76; Ingarden 1976, 
1988) zakładamy, że tekst dzieła jest jedynie bytowym fundamentem, 
na którym dzieło się opiera, a samo dzieło jest strukturą składającą 
się z kumulujących się sensów zdań tekstu uzupełnionych o myśli 
czytelników142, które wynikły podczas lektury tych zdań. Np. bohater 

142 To oczywiście uproszczenie. Igarden pisał: „Dzieło sztuki jest tworem wielowarstwo-
wym. Zawiera ono: a) warstwę brzmień słownych, jako też tworów i charakterów 
brzmieniowych wyższego rzędu; b) warstwę jednostek znaczeniowych: sensów 
zdań i całych związków zdaniowych; c) warstwę uschematyzowanych wyglądów, 
przez które przejawiają się różnego rodzaju przedmioty przedstawione w dziele 
i d) warstwę przedmiotów przedstawionych, a mianowicie przedstawionych 
przez [czysto] intencjonalne stany rzeczy, które są wyznaczone przez [sensy] 
zdań [wchodzących w skład dzieła]” (Ingarden 1976, s. 19). Pierwsze dwie 
warstwy mają charakter językowy, kolejne dwie – intencjonalny, a więc – jak 
sobie tłumaczę – mogły się zrodzić (na podstawie tego, co w dziele językowe) 
w świadomości czytelników, a nie ma dwóch takich samych czytelników, bo nie 
ma dwóch dokładnie tak samo myślących ludzi. Przekonanie o związku inten-
cjonalności z konkretną świadomością nie jest chyba błędne, skoro w innym 
miejscu Ingarden pisze: „pokazuje się najwyraźniej, że czysto intencjonalny 
przedmiot w całości swego bytu i uposażenia jest mimo swej transcendencji 
zdany na istnienie, uposażenie i sposób spełnienia odnośnego aktu świadomości. 
Można tu w ścisłym tego słowa znaczeniu mówić o jego „konstytuowaniu się” 
w aktach świadomości określonego rodzaju” (Ingarden 1988, s. 185). Użyte dalej 
terminy „miejsca niedookreślenia” i „konkretyzacja” też są ingardenowskiej 
proweniencji (Ingarden 1976, s. 53–65).
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X jest sumą sensów wszystkich zdań opowiadających o X, które 
złożyły się na pewną schematyczną konstrukcję semantyczną, wraz 
z tymi myślami czytelnika, które wynikły z konieczności wypełnie-
nia sobie tzw. „miejsc niedookreślenia” wspomnianej konstrukcji, 
a które pozostały niezagospodarowane przez kumulujące się sensy 
zdań tekstu. Najprostszy przykład: zdanie opisu bohatera brzmi: 

„Był to młodzieniec lat dwudziestu w surducie, modnych pantoflach 
i cylindrze – taki, których w ówczesnym Londynie często spotykano”. 
Czytelnik, otrzymawszy taki schemat, musi go sobie, w akcie „konkre-
tyzacji” wypełnić szczegółami wyglądu młodzieńca, np. na podstawie 
oglądanych kiedyś rycin.

Tak więc choć tekst dzieła jest jeden – samych dzieł jest tyle, ilu 
czytelników, a zatem określenie tekstowy obraz świata w dziele lite-
rackim – raczej nie ma sensu.

Natomiast proponowaną przeze mnie analizę tekstu dzieła143 (tek-
stów korpusu dzieł) za pomocą LIAZ przeprowadzić można, ale 
należy pamiętać, że nie będzie to analiza dzieła, a jedynie części 
materiału leksykalnego spożytkowanego przez autora/autorów dzieł. 
Spodziewam się istotnego wyniku, ponieważ – jak to się już okazało 
przy analizach korpusów nagłówków – nie jest obojętne dla nawet 
myślowej, semantycznej konstrukcji to, z jakiego materiału ją zbu-
dowano, jakie rzeczowniki i przymiotniki (i tworzone przez nie 
tematyczne pola) były w tym materiale bardziej lub mniej ważne, 
jaką zatem informację przynosił TOS tekstu/tekstów.

W przypadku analizy korpusów tekstów piosenek spodziewam się 
uzyskać także takie dane o ich cechach gatunkowych (wszak są to nie 
tylko cechy formy, ale i treści), których inaczej uzyskać nie można. 
W przypadku analizy leksyki użytej przez Olgę Tokarczuk zamie-
rzam uzyskać informację o treściach nie tylko niewypowiedzianych, 
ale i być może przez autorkę sobie nie w pełni uświadomionych, 

143 Jeszcze raz podkreślam, że czym innym jest dzieło literackie – a czym innym 
jego tekst. Analizę t e k s t u  d z i e ł a  literackiego można przeprowadzić za po-
mocą LIAZ, a takiej analizy d z i e ł a  literackiego – nie można, bo nie do końca 
ma ono charakter językowy.
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z którymi się jednak zdradziła, bo uobecniły się w jej noblowskiej 
mowie na mocy użycia w tekście tej mowy określonych rzeczowników 
i przymiotników, i to z określoną frekwencją.

4.2. O WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ 
PIOSENCE PATRIOTYCZNEJ144

Pojęcie piosenki patriotycznej obejmuje nie tylko uroczyste pie-
śni z hymnem narodowym na czele, których teksty reprezentują 
lirykę podmiotu zbiorowego, lecz i utwory, których wykonywanie 
ma oznaczać, że śpiewającemu bliskie są tradycje i ideały narodowe, 
martwi się stanem swojego kraju lub – na odwrót – jest z niego 
dumny i pragnie uzewnętrzniać te uczucia. Gatunkowo, formalnie 
i tematycznie są to utwory bardzo rozmaite. Mogą to być ballady, 
piosenki kabaretowe, utwory poezji śpiewanej, piosenki estradowe, 
mogą się wiązać z różnymi nurtami muzycznymi. O tym, że jakiś 
utwór uważany jest za patriotyczny, decyduje nie tylko temat tekstu, 
ale i praktyka – musi on być za taki uznany powszechnie lub przy-
najmniej w danej grupie społecznej.

Istotną cechą tych utworów jest też ich niezwykle długotrwałe 
funkcjonowanie. Na przykład współczesny Polak za utwór patriotycz-
ny uzna pieśń Idzie żołnierz borem lasem, będący prawdopodobnie 
wielokrotną, anonimową przeróbką Pieśni o kole rycerskim datowanej 
na 1584 rok145, Białe róże z 1914 roku, Warszawiankę z 1831, a nawet 
Boże coś Polskę…, mimo że Alojzy Feliński napisał ten utwór w 1816 
jako oficjalny hymn Królestwa Polskiego146, którym władał wówczas 
car Aleksander I. Istnieją w ramach tego niezbyt wyrazistego gatunku 
piosenki biesiadne, żołnierskie, harcerskie, legionowe, okupacyjne, 

144 Wersje inne lub skrócone patrz Kajtoch 2020a, 2021a.
145 T. Mazur (red.), Polski my naród, polski lud…; śpiewnik patriotyczny, Civitas 

Christiana, Lublin 2014, s. 151.
146 G. Nowik (red.), Śpiewnik pieśni patriotycznych, Kancelaria Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej i Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 2015, s. 35–37.
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kibicowskie, bywają anonimowe, ale i ze słowami napisanymi przez 
wielkich poetów, jak Alpuhara Adama Mickiewicza. Istotne jest 
to, że bardzo często funkcjonują bez świadomości ich autorstwa 
i genezy, bywają modyfikowane – generalnie są częścią folkloru, choć 
z drugiej strony traktuje się je z wielkim szacunkiem. Władze kraju 
popierają ich wykonywanie, zwłaszcza podczas obchodów uroczystości 
rocznicowych, i starają się inspirować powstawanie nowych utworów, 
opiewających wartości propagowane przez oficjalną propagandę.

Być może do stworzenia niektórych z patriotycznych piosenek, 
które wziąłem pod uwagę, pisząc ten artykuł, przyczynił się państwowy 
mecenat (mam na myśli zwłaszcza te o żołnierzach wyklętych i po-
wstaniu warszawskim, których treści są zasadniczo zgodne ze współ-
czesną polską polityką historyczną), ale to przypuszczenie potwierdzić 
trudno. Natomiast jest dla mnie rzeczą oczywistą, że niektóre z tych 
utworów mogą (aczkolwiek nie muszą) wejść do scharakteryzowa-
nego powyżej zbioru, co okaże się jednak dopiero za kilkadziesiąt lat.

4.2.1. MATERIAŁ BADAWCZY
Materiałem tu przedstawionych badań są wykonywane w ostatnim 
dziesięcioleciu, często przez młodych muzyków, utwory, których 
treść mieści się w patriotycznych ramach, a więc aspirują do miana 
piosenki patriotycznej147. Metodą badawczą, zgodnie z przyjętym 

147 Autor podziela tezę o subiektywnym i państwotwórczym charakterze więzi 
narodowej: „Jeśli grupa jakaś w sposób trwały uważa się za naród i formułuje 
swe cele jako cele narodowe, to jest to subiektywny przejaw istnienia narodu” 
(Wiatr 1977, s. 393). „Jest jednak cecha, która wyróżnia świadomość narodową 
od innych form świadomości etnicznej. Cechą tą jest ujmowanie aspiracji gru-
powych w kategoriach własnego państwa (istniejącego lub postulowanego)…” 
(Wiatr 1977, s. 394). Bliskie mu jest także przekonanie o intersubiektywno-
-kulturowym charakterze pojęcia ojczyzny: „Ojczyzna – to nie jest pojęcie 
geograficzne, które można scharakteryzować bez odwoływania się do postaw 
psychicznych jakiejś zbiorowości. Obszar jakiś staje się ojczyzną o tyle tylko, 
o ile istnieje zespół ludzki, który odnosi się doń w pewien sposób i w pewien 
sposób kształtuje jego obraz. Wówczas dla tego zespołu ów szmat rzeczywistości 
zewnętrznej nabiera swoistych wartości, które go czynią ojczyzną. To tak, jak 
z dziełem sztuki, którego wartość estetyczna zależy od tego, jak widz postaciuje 
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w tej książce standardem, jest leksykalna ilościowa analiza zawar-
tości (Flont, Kajtoch, Pielużek 2015, s. 129–130). Opracowanie 
ma charakter empiryczny, a więc bez zagłębiania się w rozważania 
politologiczne, literaturoznawcze i językoznawcze podaje te wnio-
ski, które w ramach wyżej określonej procedury badawczej mogły 
zostać wyciągnięte.

W tym wypadku porównuję dwa korpusy liczące po około 30 000 
wyrazów tekstowych (tj. ciągów liter od spacji do spacji). Pierwszy – 
współczesnej piosenki patriotycznej (dalej – PP.), liczący dokładnie 
29 819 wyrazów tekstowych (słowoform), obejmował powstałe (lub 
wchodzące do repertuaru bardziej znanych muzyków) po 2010 roku 
teksty utworów konstytuujących trzy nurty: prawicowego patrio-
tycznego rapu (wykonawcy: Karat, Basti, Ptaku – razem ok. 15 000 
leksemów), piosenek o żołnierzach wyklętych (projekt Maleo Reggae 
Rockers: Panny wyklęte oraz piosenki śpiewane przez: Andrzeja 
Kołakowskiego, Sovę, Tadka Firmę, Annę Sokołek i zespoły: Contra 
Mundum, Horytnica – razem około 7 500 leksemów) oraz piosenek 
o powstaniu warszawskim (projekt Maleo Reggae Rockers: Morowe 
panny i płyta zespołu Lao Che o powstaniu – również 7 500).

sobie układ płam barwnych, który ma przed sobą. Ojczyzna istnieje tylko 
w rzeczywistości subiektywnej grup społecznych, które są wyposażone w pew-
ne elementy kulturowe. Cechy jakiegoś terytorium nie zależą od tego, co kto 
o nich myśli. Cechy ojczyzny są zawsze funkcją obrazów, które z jej imieniem 
łączą członkowie pewnej zbiorowości” (Ossowski 1946, s. 156). Z obu założeń 
wyciąga wniosek, że polskim patriotą jest ten, kto się za takiego uważa, myśli 
w kategoriach grupowych i przejawia pośrednio lub bezpośrednio wyrażoną 
troskę o losy Polski.
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W charakterze ilustracji148 przytoczę parę zlokalizowanych w in-
ternecie fragmentów piosenek:

• gniewnej Mam dość Zbigniewa „Basti” Woźniaka:

Mam już dość – tych zakłamanych mord polityków,
Tych farbowanych lisów, tych sprzedawczyków,
Mam już dość – tych pustych obietnic bez liku,
Sztucznego kryzysu, ciągłego braku kwitu,
Mam już dość – mediów głównego nurtu,
Promowania absurdów, prania mózgów,
Mam już dość – szczuk, lisów, wojewódzkich, baumanów,
Całego pedałenu i reszty mitomanów,
Mam już dość – pierdolenia, że nie idziemy naprzód,
I stawiania nam za wzór rozwoju pederastów,
Mam już dość – ciągłej walki o byt, pytań, jak tu żyć,
Trzeba wyjść na ulicę, zrobić dym!
Mam już dość – udawania, że ludzie są tu szczęśliwi,
Zamiatania pod dywan każdej ludzkiej krzywdy,
Mam już dość – udawania, że nie było Magdalenki,
Budowania wokół bolka legendy,
Mam już dość – Polski, gdzie Polak to zero,
Bo zgodnie z układem między sobą kraj dzielą,
Mam już dość – tego, że wszyscy o tym wiedzą,
A mimo to grzecznie na dupach siedzą.
Mam już dość – udawania, że jesteśmy wolni,
Mam już dość – chorej, postkomunistycznej Polski,
Mam już dość – braku perspektyw na jakiekolwiek jutro,
Mam już dość – gadania o tym, że na zmiany jest za późno!

148 Naukowa wiedza o ostatniej fali patriotyzmu w muzyce młodzieżowej dopiero 
się tworzy (np. Dobrowolski 2018; Duda 2014; Łukaszewski 2013; Majewski 
2015; Mazurkiewicz 2016). Ponadto rozrzuconej informacji poszukiwać można 
w opracowaniach zbiorowych (Buryła, Gąsowska, Ossowska 2018; Osiński, 
Pranke, Tański 2019a, 2019b, 2019c; Trudzik 2016).
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• sentymentalnej Za wolność, pochodzącej z płyty Morowe panny 
wydanej w 2012 roku przez Muzeum Powstania Warszawskiego, 
którą śpiewała Halina Młynkova:

W sukience, w skarpetkach wyszła tylko dziś,
bo słońce tak pięknie świeci,
w sukience, w skarpetkach wyszła tylko dziś,
miała zaraz wrócić do dzieci.
Strzały słońce przysłoniły,
ziemia drżała pod gruzami,
plany nagle się zmieniły,
ona walczy ramię w ramię z dziewczynami.
Pantofelki zabrudzone pyłem od odstrzeliwania,
na skarpetkach ślady krwi, tych co nie wrócą już z powstania,
dyscyplina i oddanie, choć to jeszcze dzieci były,
gdy spotkały Niemca w bramie, zobaczyły, z kim walczyły…
A on tylko na nie spojrzał,
a dziewczęta dumnie stały
i zobaczył, z kim dziś walczy,
poza sobą nic nie miały…
Za wolność, za pokój, ideom oddane,
idą piękne panny walczyć w powstanie.

• przejmującej ballady Rozstrzelana armia, którą śpiewa Andrzej 
Kołakowski:

Różańce ofiar, mgły nad rojstami
a tętent kopyt rytm wybija.
To pułki armii rozstrzelanej,
to przeszłość, która nie przemija.
Przez mgły pamięci, życia zamęt
wędruje szwadron za szwadronem.
Błyszczą honorem klingi szabel,
stygnie koralem krew na skroniach.
W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki,
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to śpiący rycerze majora Łupaszki.
Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom,
tętno Polski bije w przestrzelonym sercu.
W gęstym zaduchu współczesności
kręcą się mroczne interesy,
na euro się przelicza kości,
a pamięć leczy się ze stresu.
Nad polskim Wilnem zaszło słońce,
snuje się wieczór niespokojny,
a Matka Ostrobramska wita
swe dzieci wracające z wojny.
Od wrót Ostrej Bramy do katowni Gdańska,
tak się zakończyła przygoda ułańska.

Nie uwzględniłem w korpusie piosenek patriotycznych popular-
nych, buntowniczych piosenek Kazimierza Staszewskiego, ze względu 
na to, że dotyczą zwłaszcza rzeczywistości transformacji lat dziewięć-
dziesiątych149, ani też piosenek o polskich żołnierzach w Afganistanie, 
gdyż udało się zdobyć tylko kilka tekstów, choć – co paradoksalne 

–- to właśnie one, ze względu na prostotę i eksponowanie tradycyjnych 
wartości, mogą pozostać w naszej pamięci150.

149 Mam na myśli wciąż popularne, powszechnie znane piosenki, takie jak: Polska 
z 1987, Coście skurwysyny uczynili z tą krainą? (Jeszcze Polska…) z 1991 roku, 
Cztery pokoje z 2000 roku; jak wiadomo, utwory Kazika i Kultu akcentują naro-
dowe wady Polaków, a ich punkowa poetyka podkreśla brud i brzydotę polskiej 
codzienności. Część tych tekstów weszło do korpusu piosenki rozrywkowej, 
jako że trafiały na listę przebojów.

150 Np. ilustrowany migawkami z walk rap Jongmena Wstawaj i walcz. Klip X zmiany 
Polskich Żołnierzy w Afganistanie: Było ich wielu, wierzyli w ideały / za to przelali 
swą krew na polu chwały. / My pamiętamy, świeć nad nimi Panie / w Iraku, Libanie, 
Syrii, Afganistanie! / Widziałeś trumny okryte polską flagą, / pośmiertne odznaczenia 
na zakrwawiony pagon, / sztandar na maszcie zawieszony w połowie, / ginie wśród 
huku salwy honorowej // Odchodzi żołnierz, od dziś Bogu podlega, / mąż, ojciec, 
syn, przyjaciel i kolega, / trzeba żyć dalej, nie można się poddawać / Ubierasz swój 
mundur a na ramieniu flaga. / W sercu duma, choćbyś umarł – pozostaniesz, / 
patrol lub konwój – rozkaz, jedziesz w nieznane / mijasz bramę, machasz koleżce 
z plutonu, / na pożegnanie, bo nie wiesz, czy wrócisz do domu! / / Wstawaj i walcz 
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Drugi korpus – kontrolny, piosenki rozrywkowej (dalej KK.) stwo-
rzono z tekstów polskich piosenek z górnych miejsc listy przebojów 
Trójki z lat 2016–2019 i tekstów przypadkowo dobranych, zapisywanych 
na portalu Tekstowo.pl (po ok. 15000 słowoform). Razem w korpusie 
KK. zgromadziłem 30 328 słowoform. Korpus PP. był porównywany 
z KK., a nie z próbą z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, gdyż 
uważam, że „polszczyzna piosenek”, poniekąd poetycka, leksykalnie 
różni się od odmiany standardowej języka polskiego.

4.2.2. DOBÓR PRÓBY I ANALIZA RANGOWA
Ze względu na wielkość prób dla porównania dobrałem z korpusów 
rzeczowniki powtarzające się w danym korpusie przynajmniej cztero-
krotnie. Ustaliłem frekwencję ich słowoform (w ramach KK. – 4570, 
a PP. – 5998), aby ustalić mapę obecnego w tekstach danego korpusu 
tekstowego obrazu świata (TOS). Podobnie jak w przypadku leksyki 
nagłówków dzielę je na sfery, kategorie i podkategorie tematyczne 
(patrz: Tematyczna klasyfikacja rzeczowników dwu korpusów), 
co – jak sądzę – pozwala odczytać TOS, interpretowany tym razem 
jako nośnik całościowego przekazu ideologicznego i wizji człowieka 

bracie, bo masz dla kogo, / Wstawaj i walcz, pokaż siłę swym wrogom, / Wstawaj 
i walcz razem z całą załogą, / Wstawaj i walcz bracie, jesteśmy z Tobą!

 Albo prosta lecz przejmująca piosenka zespołu Czasza – Epitafium:  
Nie pytaj nas, jak było, bo to już jest za nami, / Choć czasem jest nam trudno 
powracać tam myślami. / Czy warto jest i było tyle z siebie dać, / Cena bywa 
za wysoka, nie wszystkich na to stać. / Nie pytaj nas, czy było warto, my nigdy 
nie pytamy. / Kiedy padnie rozkaz ognia, my go wykonamy. / Czy chwila ta na-
dejdzie bez rozlewu ludzkiej krwi, / Czy wszyscy powrócimy, zapukamy w domu 
drzwi. / Chłód czarnego lodu serca nasze ściska, / Znamy śmierci imię, bo była 
nam bliska. / Grześka, Szymka, Piotrka, Sylwka – ich zapamiętamy, / Za nich 
wypijemy i będą zawsze z nami. / Nie umierać, rozkaz nam wydali, / Nie umierać, 
bo życie jest przed wami, / Nie umierać, nie wszyscy wykonali / I na obcej ziemi 
życie swe oddali, której refren nasuwa na myśl regulamin walki: Rozkaz strzelaj 
albo giń w naszych głowach ciągle tkwi / Namierz szybko cel, bo zabiorą życie 
Ci. / Delikatnie ściągaj spust, tak jak wyszkolili Cię, / Magazynek szybko zmień 
bracia potrzebują Cię.
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wpisanych w tekst. Niezależnie od tego leksemy poddaję rangowaniu, 
które po pierwsze umożliwia charakterystykę sylwetek bohaterów 

„wpisanych” w teksty korpusów, a po drugie – skonstruowanie przesłania.

***
Nim przejdę do właściwych czynności, muszę poruszyć jeszcze 
teoretyczną kwestię: jakim sposobem mapa TOS tekstu czy też kor-
pusu tekstów może być traktowana jako wizerunek, obraz, model 
osobowości człowieka „wpisanego” w tekst/korpus tekstów. Jak wy-
żej pisałem, ze słownictwa obecnego w nagłówkach nie dałoby się 
utworzyć wizerunku człowieka o rozwiniętej psychice i w rezultacie 
mapy złożone z wybranego słownictwa nagłówków trzech pism były 
potraktowane jako obrazy rzeczywistości proponowanych czytelni-
kom przez redakcję. Gdybym jednak bardzo tego chciał, mógłbym 
taką „wpisaną w tekst osobowość” nawet ze słownictwa nagłówków 
skonstruować151, bo każda wypowiedź nie tylko powiadamia o świecie 
(realizuje poznawczą funkcję mowy), ale także o tym, kto ją wygłasza. 
Działa rozumiana po Jakobsonowsku ekspresywna funkcja mowy, 
a w ramach eksplikacyjno-proceduralnego modelu funkcji języka 
(Kiklewicz 2010, s. 26–44) funkcje: indeksowa, ekspresywna, kogni-
tywna. Tak więc z tekstu każdej wypowiedzi możemy wnioskować 
o wiedzy i osobowości mówiącego. Trylogia przynosi nie tylko wizję 
siedemnastowiecznych kresów Rzeczpospolitej, ale i powiadamia, 
jak myślał i czym się przejmował Sienkiewicz. Wnioskować o tym 
możemy (albo jeszcze nie możemy, ale teoretycznie jest to możliwe) 
m.in. z analizy słownictwa tekstu.

Konstruując mapę i przesłanie TOS, możemy (a w przypadku 
przesłania w zasadzie musimy) je potraktować jako wyznaczniki 
wizerunku kogoś mówiącego. Jeśli na przykład napotykamy w tekście/
korpusie tekstów rzeczowniki Polska, miasto, wieś, drzewo, las, traktor, 

151 Byłaby to „osobowość” bardzo uboga, w zasadzie ograniczająca się tylko do cech 
opowiadacza, który relacjonuje to, co widzi w rzeczywistości go otaczajacej, 
a widzi w określony sposób dlatego, że ma taką a nie inną wiedzę i swoiste sobie 
poglądy.
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pudel mające wysokie rangi, to albo uznamy, że współwyznaczają 
obraz takiej rzeczywistości, gdzie Polska, miasta, wsie, drzewa, lasy, 
traktory i pudle pełnią ważną rolę, albo, że współwyznaczają obraz 
takiej umysłowości, która by przyznawała Polsce, miastom, wsiom, 
drzewom, lasom, traktorom i pudlom wielką ważność w świecie, 
który wokół siebie postrzega.

W przypadku rekonstrukcji TOS tekstów piosenek narzuca się 
przyjęcie drugiej perspektywy interpretacji skonstruowanej stan-
dardowo mapy. Należąc do rodzaju lirycznego152, posiadają bardzo 
rozwinięty podmiot mówiący, który – jak to w wierszu lirycznym 
bywa – o czym by nie mówił, pokazuje przede wszystkim siebie, 
swoje uczucia w momencie mówienia, swój światopogląd, swoją 
osobowość. Nie bez przyczyny uznaje się powszechnie, że w rankingu 
funkcji mowy spełnianych w utworach należących do określonych 
rodzajów literackich co prawda na pierwszym miejscu zawsze jest 
funkcja poetycka (estetyczna) (Jakobson 1976, s. 32), realizowana 
poprzez tzw. uporządkowanie naddane, ale w przypadku liryki drugie 
miejsce piastuje funkcja ekspresywna (Głowiński, Okopień-Sławińska, 
Sławiński 1967, s. 261–262).

152 Uważam je za rodzaj „zubożonej” liryki. Zubożenie polega na tym, że to, co w liryku 
osiąga się za pomocą języka, czyli ekspresję – w piosence, gatunku synkretycz-
nym (liczy się nie tylko tekst, ale i muzyka oraz sposób wykonania), osiągane 
bywa z reguły pozatekstowymi sposobami. Sam tekst piosenki zwykle jest więc 
poezją niewysokich lotów. Oczywiście bywają piosenki wysoce poetyckie, można 
też śpiewać wiersze uznanych poetów, ale teksty, które bierzemy tu pod uwagę, 
zwykle nie są tekstami piosenek tego rodzaju.
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***
Powróćmy jednak do ustalania TOS. Jak zwykle zacząć należy od 
zestawienia listy rangowej (tabela 4.1):

Tabela 4.1. Pierwsze 40 rang rzeczowników o frekwencji 
> 3 uzyskanych z korpusów (PP. i KK.)

R.153 Współczesna piosenka 
patriotyczna (PP.)

Współczesna piosenka 
rozrywkowa (KK.)

1 Polska154 – 271 czas – 108

2 serce – 91 dzień –104

3 wolność – 89 świat –102

4 Polak – 83 miłość – 98

5 czas – 82 życie – 97

6 krew – 78 Polska – 87

7 Bóg, oko – 75 oko –73

8 człowiek, życie – 71 słowo –72

9 dom, walka – 67 noc –71

10 Ziemia, ziemia – 66 serce (w tym: złamane serce – 6) – 70

11 pan – 59 ogień, sen – 56

12 kraj, świat – 57 człowiek/ludzie, fala, rok/lata – 52

13 prawda – 56 wiatr – 50

14 noc, ojczyzna – 50 ręka – 48

15 śmierć – 49 pan – 46

16 wojna – 46 niebo – 45

17 dziecko, rok – 45 chwila, twarz – 44

18 głowa – 43 głowa, miasto – 43

19 dzień – 41 wstyd – 41

20 naród, rzecz – 40 droga –39

21 siła – 39 słońce, woda – 38

22 bohater, ręka – 37 koniec – 35

23 historia – 35 dziecko, gwiazda – 33

24 las, matka, niebo, słowo, wróg – 30 Bóg, Ziemia/ziemia (10/20) – 30

25 brat – 29 dom – 28

153 Tj. ranga. Słowa podano w kolejności zmniejszających się rang (skrót R.), po pra-
wej, po półpauzie – podano frekwencję dla wszystkich słów o danej randze.

154 Podkreślono nazwy własne.
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R.153 Współczesna piosenka 
patriotyczna (PP.)

Współczesna piosenka 
rozrywkowa (KK.)

26 miejsce, Stare Miasto – 28 siła – 27

27 kobieta, powietrze, strach – 27 dziewczyna, kobieta, morze, myśl, 
nadzieja, światło, ulica, utopia – 26

28 dusza, sen, wiara – 26 Moskwa, pokój (izba) – 24

29 zdrajca – 25 brak, cud, pies, Łysy (Józef Oleksy) – 23

30 koniec – 24 wir – 22

31 chwila, orzeł, zmiana – 23 szczęście, Warszawa/Wawa (7/14) – 21

32 faszysta, kłamstwo, los, miasto, ogień, 
sens – 22

anioł, krew, los, ławeczka, powietrze 
– 20

33 broń, fala, obóz – 21 łza, sens – 19

34 chwała, krok, nienawiść, strona, 
ulica – 20

deszcz, miejsce, wiosna – 18

35 honor, rozkaz – 19 ból, dno, poranek, strona – 17

36 droga, gruz, gruzy, łza, mrok, ojciec, 
rodzina, stan – 18

flaga, hiphopolo, kac, kraj, lep, rzeka 
– 16

37 nadzieja, rząd, żal – 17 chmura, ciało, grosz, imię, noga, 
śpiew – 15

38 cześć, Europa, kula (pocisk), Londyn, 
niepodległość, panna, proces, usta, 
Wisła – 16

Noe, cień, drzewo, drzwi, okno, strach, 
telefon, wino – 14

39 cel, media, mgła, miłość, pieśń, pokój 
(izba), prawo, sprawa, zwycięstwo 
– 15

bohater, hańba, historia, kraina, 
marzenie, sklep, skrzydło, sprawa – 13

40 świt, wartość, władza, zamach (czyn), 
żołnierz – 14

chłopak, cisza, dusza, gest, głos, inny 
(rzecz.), kapitan, las, lato, moment, 
muzyka, popiół, ramię, tekst, usta, 
wina – 12

Źródło: badania własne.

Już analiza rangowa pozwala wyciągnąć wnioski dość precyzyjne. 
Pamiętając o tym, że badamy wypowiedzi liryczne, które mówią 
o przeżyciach, uczuciach i myślach mówiących podmiotów, spróbuje-
my leksemy o największych rangach potraktować jako najważniejsze 
określenia wyznaczające kontury psychologicznych obrazów człowieka 
wynikające z TOS obu korpusów, innymi słowy: kontury obrazów 
człowieka wpisanych w TOS-y korpusów. Tym razem, inaczej niż 
w przypadku badania leksyki nagłówków, weźmiemy pod uwagę 
i denotacyjne, i konotacyjne znaczenia słowa.
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Z tabeli 4.1 możemy wyczytać dane wskazujące na znaczne różnice 
między obydwoma obrazami człowieka.

Bohater wpisany w korpus PP. namiętnie (serce – PP.: R. 2) ceni 
Polskę (PP.: R. 1) i wolność (PP.: R. 3), dużo mówi o sobie (Polak 
w PP.: R. 4), jest bardzo sfrustrowany (nienawiść – PP.: R. 34), jest 
oswojony z walką (PP.: R. 9), wojną (PP.: R. 16) i śmiercią (PP.: R. 15). 
Skrótowo nazwiemy go Patriotą.

Bohater wpisany w KK. przeżywa przede wszystkim upływ czasu 
(KK.: R. 1), bardziej niż Polskę (KK.: R. 6) ceni miłość (KK.: R. 4) i życie 
(KK.: R. 4) – mierzone w dniach (KK.: R. 2) i chwilach (KK.: R. 17). 
Skrótowo nazwiemy go Poetą.

Patriota poważa historię (PP.: R. 23) i jej bohaterów (PP.: R. 22), 
natomiast miłość (PP.: R. 39) ogólnie jest dla niego mniej ważna155, 
w takim samym stopniu jak np. sklep dla osobowości wpisanej w TOS 
KK (KK.: R. 39). Naród (PP.: R. 20) jest dla Patrioty ważny w takim 
samym stopniu jak dla Poety droga (KK.: R. 20, często tu będąca 
alegorią życia), a prawda (PP.: R. 13) – jak wiatr (KK.: R. 13 – który 
też bywa symbolicznie rozumiany).

Podmiot wpisany w teksty piosenki rozrywkowej (KK.) jest raczej 
zadowolony z życia, skoro żadnej z pierwszych 25 rang nie osiągnęły 
leksemy denotujące emocje negatywne skierowane przeciw komuś. 
Wyrazy łza (KK.: R. 33), wina (KK.: R. 40), ból (KK.: R. 35), wstyd 
(KK.: R. 19) używane są tu raczej przy autocharakterystykach, opi-
sach stanu własnego, lub we współczującej refleksji o kimś. Poeta 
do nikogo nie czuje nienawiści.

Jeśli chodzi o podobieństwa naszych bohaterów, to zważmy tożsa-
me rangi leksemów oko (PP.: R. 7; KK.: R. 7), głowa (PP.: R. 18; KK.: 
R. 18). Używane są one z reguły przy opisach procesów zdobywania 
informacji i myślenia. Pod umysłowym względem piosenkowi Patriota 
i Poeta są bardzo podobni.

155 Przypominam o już objaśnianej zasadzie związanej z rangowaniem: ranga 
wyznacza ważność leksemu w tekście, a więc i elementu denotowanego przez 
dany leksem w danym TOS. Leksemy o różnej/takiej samej randze oznaczają 
elementy TOS o różnej / tej samej ważności, zarówno w jednym TOS, jak 
i w dwóch i więcej porównywanych TOS-ach. Ważność jest wprost proporcjo-
nalna do rangi leksemu.
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W tym miejscu dokonano tylko skrótowego porównania leksyki 
o pierwszych 40 rangach. Można by je było kontynuować (dalszy 
materiał przytaczam na końcu artykułu).

4.2.3. PRACA NAD MAPĄ
Kolejnym etapem badań jest sporządzenie tematycznego podziału 
leksyki obu korpusów. Analiza wyników tego działania może dać 
lepszą orientację zarówno w niektórych leksykalnych osobliwościach, 
jak i w stylistyce i ideologii tekstów oraz odtworzyć szczegółowe 
zarysy TOS, który możemy w tym wypadku traktować jako obraz 
świata takiego, jakim go widzi wpisany w tekst podmiot (patrz tabela 
2), a zatem jako konstytuujący obraz człowieka. W poprzednich 
rozdziałach pokazałem już różne podziały słownictwa, wzory takich 
podziałów i ich opisy, lecz tu korzystniej będzie opracować podział 
nieco zmodyfikowany, dostosowany do badanej leksyki. Chodzi 
o to, aby obejmował wszystko, co bierzemy pod uwagę.

Materiał leksykalny podzieliłem zatem na 15 sfer oznaczonych 
cyframi rzymskimi, niekiedy podzielonych na kategorie (A, B, C itd.), 
a raz dodatkowo na podkategorie : XIV.H.a, XIV.H.b. Najmniejszą 
jednostką dającą się wydzielić były tematyczne grupy oddzielone 
znakiem ||. Przy każdej sferze, kategorii, podkategorii, grupie w na-
wiasach {} podano w liczbach bezwzględnych łączną frekwencję 
wchodzących w ich skład leksemów, spełniających kryteria doboru 

– według wzoru: {frekwencja w KK./ frekwencja w PP.}. W tenże 
sposób, choć już nie w nawiasach, podano frekwencję dla każdego 
leksemu (patrz niżej).

Tematyczna klasyfikacja rzeczowników dwu korpusów 
(kontrolny/patriotyczny) tworzących zbiory liczące 

po 4570/5998 (1% = 45,70/59,98) wyrazów tekstowych

I. Główne kategorie bytu {309/247}: A. Ontologiczne {148/138}: 
byt – 0/13, istnienie – 7/0, miejsce – 18/28, pustka – 10/0, rzecz 

– 11/40, świat –102/57; B. Egzystencjalne {161/109}: cud – 
23/6, los – 20/22, szczęście – 21/10, życie – 97/71.
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II. Zjawiska kosmiczne {136/46}: gwiazda – 33/7, księżyc – 8/0, nie-
bo – 45/30, nieboskłon – 7/0, słońce – 38/9, zorza – 5/0.

III. Czas i jego miary {520/325}: || {117/99} → czas – 108/82, pora 
– 9/5, przeszłość – 0/6, przyszłość – 0/6; || {52/53} → rok/lata – 
52/45, wiek – 0/8; || {38/5} → jesień – 8/0, lato – 12/0, wiosna – 
18/5; || {8/19} → czerwiec (8 czerwca 1946) – 0/6, listopad – 0/9, maj 
– 4/0, miesiąc – 4/0, sierpień – 0/4; || {191/100} → dzień –104/41, jutro 
– 10/9, noc –71/50, tydzień – 6/0; || {43/18} → poranek – 17/4, so-
bota – 7/0, świt – 4/14, wieczór – 8/0, wczoraj – 7/0; || {71/31} → 
chwila – 44/23, godzina – 11/4, minuta – 4/0, moment – 12/4.

IV. Przestrzeń i jej wymiary {200/147}: || {58/31} → koniec – 
35/24, linia – 11/0, początek – 7/7, punkt – 5/0; || {50/32} → 
droga – 39/18, kierunek – 0/4, nić – 5/0, perspektywa – 0/6, szlak 

– 0/4, trasa – 6/0; || {24/5} → dziura – 6/0, granica – 4/5, krawędź 
– 9/0, kres – 5/0;||  {43/32} → centrum – 8/0, przód – 8/0, strona 
– 17/20, tył – 5/0, wschód – 5/0, zachód – 0/12; || {8/20} → bok 
– 0/4, dół (kierunek) – 0/7, góra (kierunek) – 8/9; || {17/27} → 
dno – 17/12, szczyt – 0/4, wierzch – 0/7, wnętrze – 0/4.

V. Ruch {35/12}: bieg – 6/0, cios – 7/8, gest – 12/0, powrót – 10/0, skok – 0/4.
VI. Przyroda nieożywiona {429/259}: A. Ogień {81/50}: dym 

– 8/12, iskra – 5/0, ogień – 56/22, pochodnia – 0/9, popiół 
– 12/7; B. Woda {165/52}: fala – 52/21, kałuża – 4/0, lód – 
7/4, morze – 26/5, nurt – 0/4, rzeka – 16/6, wir – 22/0, woda 

– 38/12; C. Ziemia {80/87}: brzeg – 11/0, góra (wzniesienie) 
– 11/2, kamień – 0/8, kurz – 6/0, ląd – 8/0, piach – 4/5, piasek 
– 6/0, plaża – 4/0, pole – 0/6, Ziemia + ziemia – 3+27 [30] / 
4+62 [66]; D. Zjawiska atmosferyczne {103/70}: burza – 
5/0, deszcz – 18/8, grad – 0/4, mgiełka – 0/4, mgła – 5/15, po-
goda – 5/0, powietrze – 20/27, wiatr – 50/12.

VII. Przyroda ożywiona {99/127}: A. Rośliny {26/70}: drzewo 
– 14/12, kwiat – 0/7, las – 12/30, mak – 0/9, róża – 0/4, trawa 
– 0/4, witka – 0/4; B. Zwierzęta i ich ciało, owady {73/57}: 
kruk – 5/0, łeb – 8/0, łapa – 0/4, morda – 0/7, mucha – 5/0, pies 

– 23/13, posoka – 0/4, ptak – 8/8, sfora – 0/4, skrzydło – 13/4, świ-
nia – 0/7, wilczur – 0/6, wilk – 6/0, wrona – 5/0.
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VIII. Cywilizacja {403/279}: A. Przestrzeń i krajobraz mia-
sta {155/162}: aleja – 0/7, bar – 7/0, brama – 0/7, chodnik – 
8/0, dom – 28/67, gruz+gruzy – 0/18, kolumna – 0/7, ławeczka 

– 20/0, miasto – 43/22, mur – 10/0, płot – 0/6, sklep – 13/0, ulica 
– 26/20, właz – 0/8; B. Przestrzeń budynku lub domu {67/42}: 
balkon – 4/0, drzwi – 14/4, okno – 14/10, podłoga – 0/5, pokój 
(pomieszczenie) – 24/15, schody – 4/0, ściana – 7/4; C. Przed-
mioty i towary codziennego użytku{119/54}: || {12/29} → 
but – 6/0, czapka – 0/6, krata (wzór na materiale) – 0/4, portki 

– 0/6, sukienka – 6/8, szew (pękać w szwach) – 0/5; || {58/16} → 
chleb – 5/0, imbir – 7/0, kawka (napój) – 0/4, lodówka – 5/0, mle-
ko – 6/0, papieros – 7/12, piwo – 4/0, słonina – 4/0, szampan 

– 6/0, wino – 14/0; || {15/4} → kosmetyk – 5/0, obrączka (obrącz-
ka z drutu) – 0/4, okulary – 6/0, pióro – 4/0; || {34/5} → brud 

– 5/0, drut – 0/5, lep – 16/0, sanki – 4/0, śmieć – 4/0, zasłona 
– 5/0; D. Inne urządzenia, przemysł i transport {62/21}: 
bagaż – 4/0, balon – 4/0, dworzec – 4/0, maszt – 4/0, maszyna 

– 0/4, most – 9/0, pociąg – 6/0, port – 0/12, samochód – 9/0, sa-
molot – 4/0, satelita – 5/0, stacja – 6/0, tramwaj – 7/0, wóz – 0/5.

IX. Ciało ludzkie {886/1017}: A. Ciało i jego części {444/504}: || 
{42/100} → ciało – 15/10, flak – 0/6, krew – 20/78, kość – 0/6, skó-
ra – 7/0; || {63/67} → głowa – 43/43, kołtun (włosy) – 7/0, skroń 

– 0/5, ucho – 4/0, warkocz – 0/7, włos – 9/12; || {161/131} → czoło 
– 0/7, łza – 19/18, oko – 73/75, powieka – 5/0, twarz – 44/7, usta 
– 12/16, ząb – 8/8; || {0/4} → gardło – 0/4; || {79/74} → dłoń – 
10/10, palec – 4/9, pięść – 5/6, ramię – 12/12, ręka – 48/37; || 
{64/91} → serce – 64/91; || {19/20} → kolano (padać na kolana, 
powstawać lub podnieść się z kolan) – 0/9, noga – 15/11, stopa – 
4/0; || {16/17} → chuj – 10/4, dupa – 6/13; B. Procesy i czynności 
życiowe {100/82}: apetyt – 6/0, gadanie – 0/6, głos – 12/6, krok – 
10/20, krzyk – 5/8, mowa – 5/12, sen – 56/26, śmiech – 6/0, tchnienie 

– 0/4; C. Zmysły i wrażenia zmysłowe {155/100}: || {111/70} → barwa 
– 7/4, biel – 0/8, blask – 11/7, błękit – 0/5, błysk – 11/0, ciemność 
– 8/0, cień – 14/10, czerń – 5/0, kolor – 6/5, mrok – 10/18, plama – 
0/4, światło – 26/4, tło – 7/5, wzrok – 6/0; || {8/4} → smak – 8/4; || 
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{20/17} → cisza – 12/5, dźwięk – 8/6, huk – 0/6; || {16/0} → chłód 
– 6/0, dotyk – 4/0, mróz – 6/0; || {0/9} → zapach – 0/9; D. Interakcje 
{28/13}: kontakt – 4/0, pocałunek – 6/0, pytanie – 4/7, rozmowa – 
4/0, spojrzenie – 5/0, uśmiech – 5/6; E. Stan organizmu {21/23}: 
|| {4/5} → młodość – 4/5; || {27/14} → kac – 16/0, rana – 6/7, syf 

– 5/0, zaraza – 0/7; || {0/4} → pedał – 0/4; F. Śmierć {11/84}: 
cmentarz – 0/8, grób – 0/10, krzyż – 0/8, śmierć – 11/49, trumna 

– 0/4, zegarmistrz światła purpurowy – 0/5; G. Płeć {127/211}: || 
{52/88} → chłopak – 12/7, chłopiec – 7/10, mężczyzna – 0/12; pan 

– 33/59; || {37/112} → dzieciak – 4/7, dziecko – 33/45; || {58/71} → 
dziewczę – 0/5, dziewczyna – 26/13, dziewczynka – 0/10, kobieta 

– 26/27, pani – 6/0, panna – 0/16.
X. Osobowość i jej składowe {32/67}: duch – 7/8, dusza – 12/26, Je-

kyll & Hyde – 0/4, pamięć – 5/13, postawa – 0/5, sumienie 
– 0/7, uczucie – 4/0, umysł – 4/0, wola – 0/4.

XI. Umysł ludzki {303/600}: A. Efekty procesów myślowych i po-
znawczych {92/248}: || {88/157} → fakt – 4/13, myśl – 26/7, opi-
nia – 0/4, prawda – 11/56, problem – 0/13, sens – 19/22, wiara 

– 10/26, wniosek – 0/4, wspomnienie – 10/12, treść – 8/0; || 
{0/28} → idea – 0/8, ideał – 0/6, system wartości – 0/5, war-
tość – 0/9; || {4/63} → błąd – 4/6, farsa – 0/5; gówno (w tym 
gówno prawda – 5) – 0/10, ironia (jak na ironię) – 0/8, kłam-
stwo – 0/22, pierdu pierdu – 0/4, pomyłka – 0/8; B. Kategorie 
pragmatyczne {159/278}: akcja – 0/5, alarm – 0/4, brak – 
23/12, cel – 10/15, cena – 7/4, czyn – 0/7, decyzja – 0/9, dostęp 

– 0/9, kwestia – 0/5, moc – 5/0, plan – 11/11, pomoc – 0/4, po-
trzeba – 0/9, powód – 5/7, przypadek – 0/7, racja – 6/7, roz-
terka – 6/0, różnica – 4/0, siła – 27/39, słabość – 5/4, sprawa 

– 13/15, spokój – 0/8, sposób – 5/0, stan – 6/18, strata – 5/5, styl 
– 5/0, sytuacja – 0/5, szansa – 0/12, szkoda – 0/5, tama (prze-
szkoda) – 0/7, tempo – 7/0, trud – 0/8, udawanie – 0/8, widz 

– 5/0, wybór – 0/6, zmiana – 4/23; C. Miary i liczby {52/74}: || 
{38/33} → garstka – 0/5, kawałek (czegoś) – 0/9, kropla – 4/8, nie-
wiele – 10/0, pełnia – 6/0, połowa – 8/0, reszta – 6/6, większość 

– 4/5; || {14/41} → cyfra – 6/0, litr – 4/0, kilometr – 0/8, mila 
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(88 milaaaaaaaaaa – 5) – 0/5, milion – 0/10, numer – 0/4, pro-
cent – 0/8, statystyka – 0/6, zero – 4/0.

XII. Uczucia i emocje {269/169}: A. Pozytywne {157/73}: duma – 
0/12, humor – 0/8, kochana + kochanie + kochany – 7/6, marzenie 

– 13/8, miłość – 98/15, nadzieja – 26/17, radość – 8/7, zaufanie 
5/0; B. Negatywne {112/96}: ból – 17/11, gniew – 6/7, lęk 

– 9/4, nienawiść – 0/20, obawa – 4/0, strach – 14/27, wstyd – 
41/10, złamane serce – 7/0, złość – 8/0, żal – 6/17.

XIII. Twory kultury {443/312}: A. Język, teksty, komunikacja, 
media {177/126}: || {129/84} → gazeta – 6/0, imię – 15/12, kino 

– 0/7, książka – 5/0, list – 0/6, prasa – 0/5, słowo – 72/30, ślad – 
0/12, tekst – 12/0, telefon – 14/0, telewizja – 0/7, znak – 5/5; || 
{48/42} → bajeczka – 9/0, historia – 13/35, temat – 0/7, utopia 

– 26/0; B. Muzyka i inne sztuki {138/69}: || {70/28} → akord 
– 6/0, melodia – 9/0, muzyka – 12/0, pieśń – 11/15, piosenka – 
10/0, śpiew – 15/4, rytm – 7/9; || {37/13} → bit – 5/6, hiphopolo 
– 16/0, kolęda – 5/0, rap – 11/7; || {25/17} → cover – 10/0, głośnik 
– 5/0, koncert – 5/0, nośnik (np. płyta CD) – 5/0, płyta – 0/9, track 
(ścieżka na płycie) – 0/8, woofer – 5/0; || {6/11} → dramat – 0/7, rola 

– 0/4, teatr – 6/0; C. Religia {128/117}: anioł – 20/4, Bozia – 
0/12, Bóg – 30/75, diabeł – 4/0, grzech – 11/9, grzechy sodomskie 

– 0/4, Kain – 7/0, kościół – 5/0, ksiądz – 5/0, modlitwa – 0/5, Noe 
– 14/0, potop – 10/0, piekło – 4/4, raj – 10/4, zbawienie – 8/0.

XIV. Społeczeństwo {770/2551}: A. Podstawowe wartości, konwencje 
i reguły społeczne {41/153}: || {4/103} → chwała – 0/20, cześć 

– 0/16, dar – 0/4, dobro – 0/4, godność – 0/6, hołd – 0/9, honor 
– 0/19, pomsta – 0/5, prawo – 4/15, wierność – 0/5; || {37/50} → 
gwałt – 0/4, hańba – 13/5, kara – 8/8, skandal – 0/8, wina – 
12/6, zbrodnia – 0/6, zło – 4/13; B. Formy społecznej aktyw-
ności {40/36}: || {28/14} → biznes – 0/4, podróż – 5/0, praca 

– 10/0, spacer – 0/10, zabawa – 9/0, żart – 4/0; || {12/22} → 
gra – 6/6, karta – 6/4, pionek – 0/4, stawka – 0/4, wygrana 
(dać za wygraną) – 0/4; C. Rodzina {47/151}: bliscy – 0/6, brat 

– 4/29, córka – 0/5, mama – 8/0, matka – 10/30, mąż – 0/10, oj-
ciec – 5/18, rodzina – 7/18, siostra – 0/11, syn – 5/13, synek 
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– 0/5, tata – 8/0, żona – 0/6; D. Grupy społeczne i ich człon-
kowie {158/136}: || {97/76} → Alina – 8/0, człek – 6/0, czło-
wiek + ludzie – 52/71, Esmeralda – 5/0, gość – 4/0, Grażka 

– 8/0, Józek – 5/0, Marysia – 0/5, Monika – 5/0, osoba – 4/0; || 
{20/17} → kolega – 9/0, przyjaciel – 0/7, ziom – 11/10; || {5/4} → 
gospodarz – 0/4, sąsiad – 5/0; || {11/12} → lud – 0/6, tłum – 
11/6; || {25/17} → inny (rzecz.) – 12/0, kurwa (w tym 3 rzecz.) 
– 9/13, skurwysyn – 4/0, typ (człowiek) – 4; || {0/10} → blon-
dyn – 0/10; E. Instytucje społeczne {53/34}: dolar – 4/0, etat 

– 0/5, forsa – 4/8, grosik – 8/0, grosz – 15/0, klub – 5/0, luksus 
– 0/4, pieniądz – 9/4, służba (w tym 2 razy służba zdrowia) – 
0/5, szkoła – 4/8, złoty (pieniądz) – 4/0; F. Ojczyzna, państwo 
i naród, miejsca ważne, patriotyzm i symbolika narodowa 
{243/774}: || {116/384} → kraina – 13/0, kraj – 16/57, ojczy-
zna – 0/50, Polska – 87/271, polskość – 0/6; || {55/55} → Bałtyk 

– 9/0, Gdańsk – 6/0, Kaszuby – 0/4, Stare Miasto (dzielnica 
Warszawy) – 0/28, Śląsk – 0/6, Tatry – 11/0, Warszawa+Wa-
wa – 7+14 [21]/6, Wisła – 4/16, Wołyń (prawnie w składzie 
II RP) – 0/5, Zakopane – 4/0; || {14/154} → nacja – 0/12, naród 

– 5/40, patriota – 0/8, Polak – 9/83, Polka – 0/4, rodak – 0/7; || 
{16/35} → flaga – 16/7, orzeł – 0/23, sztandar – 0/5; || {7/137}→  
kultura – 0/4, niepodległość – 0/16, pochodzenie – 0/4, przodek 

– 7/0, przynależność – 0/5, swoboda – 4/0, tożsamość – 0/6, tra-
dycja – 0/5, więzy (które łączą) – 0/8, wolność – 0/89; G. Kraje, 
miejsca, nazwy bez znaczenia politycznego {31/9}: Fujisawa 

– 6/0, Happy Hour Man – 4/0, Jokohama – 5/0, Magadan – 
0/9, Mississippi – 11/0, Notre Dame – 5/0; H. Polityka i politycy 
{113/1039}, w tym: a) Wartościowane pozytywnie {29/244}: 
|| {0/55} → AK (Armia Krajowa) – 0/11, banditen – 0/8, bary-
kada – 0/5, opaska – 0/5, Parasol (oddział) – 0/5, partisanen 

– 0/4, powstanie – 0/12, powstaniec – 0/5; || {0/35} → bohater 
polskiej ziemi – 0/6, Inka – 0/4, major Łupaszka – 0/4, wyklęci 
bohaterowie – 0/5, wyklęty – 0/11, żołnierze wyklęci – 0/5; || 
{0/8} → Kosowo (w składzie Serbii) – 0/4, ONR – 0/4; || {16/41} → 
bunt – 0/5, konfrontacja – 0/4, państwo – 0/7, pokój (stan) 
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– 9/4, rewolucja – 0/4, ruch (polityczny) – 0/4, strajk – 0/9, wiec 
– 7/0, tarcza (zabezpieczenie) – 0/4; || {13/91} → autorytet 
– 0/4, bohater – 13/26, obrona (zwykle znaczeniu pozamili-
tarnym) – 0/12, ofiara (zwykle w znaczeniu pozamilitarnym) 

– 0/12, walka (zwykle w znaczeniu pozamilitarnym) – 0/67; || 
{0/14} → demokracja (w mniejszym stopniu pozytywnie – częściej 
z nutą ironii lub krytycyzmu) – 0/5, tolerancja (w mniejszym 
stopniu pozytywnie – podobnie jak demokracja) – 0/4, Żyd 
(wartościowane w mniejszym stopniu pozytywnie, jako ofiary) 

– 0/5 oraz b) Wartościowane negatywnie {85/795}: || {24/131} 
→ Moskwa – 24/0, sowieci (w tym sowiet) – 0/64, Stalin – 0/67; || 
{5/59} → Adolf (w tym: Adolf Hitler – 1) – 0/6, gruppenführer – 
0/8, Hitler – 0/8, Niemcy (kraj) – 0/6, Niemiec – 5/11, oberführer 

– 0/8, obergruppenführer – 0/8, szkop – 0/4; || {0/36} → Anglia 
– 0/4, Europa – 0/16, Londyn – 0/16; || {0/31} → bandera (jako 
zastępnik S. Bandery) – 0/10, Ukraina – 0/12, Ukrainiec – 0/9; || 
{0/24} → islam – 0/5, islamista – 0/5, islamizacja – 0/10, Państwo 
Islamskie – 0/4; || {0/14} → imigracja – 0/9, imigrant – 0/5; || 
{9/54} → czerwone ścierwa – 0/8, czerwony (tj. komunista) – 
0/5, komuna – 9/4, komunista – 0/11, komuch – 0/10, partia 
(lewicowa) – 0/4, socjalizm – 0/4, towarzysz (członek PZPR) 

– 0/4; || {6/222} → bandyta – 0/12, dezerter – 0/4, faszysta 
– 0/22, kajdany – 6/10, kat – 0/7, kolaborant – 0/9, mord – 
0/13, morderca – 0/4, morderstwo – 0/5, nazista – 0/12, obóz 

– 0/21, tchórz – 0/4, terror – 0/10, terrorysta – 0/5, więzienie 
– 0/7, wróg – 0/30, zamach (terrorystyczny) – 0/11, zdrada 
– 0/11, zdrajca – 0/25; || {6/91} → pan generał – 0/7, policja – 
6/7, polityk – 0/4, proces – 0/16, rząd – 0/17, sąd – 0/10, władza 

– 0/14, władze (np. obce, antypolskie, pseudopolskie) – 0/7, wy-
rok – 0/5, zamieszki – 0/4; || {34/21} → Donald – 0/6, Łysy 
(premier Józef Oleksy) – 23/0, Magdalenka – 0/7, Ordynacka 

– 0/4, Tusk – 0/4, Wałęsa – 11/0, || {0/45} → Agora – 0/5, ITI 
– 0/5, media – 0/15, pan redaktor (ironicznie) – 0/6, propagan-
da – 0/7, TVN – 0/7; || {0/47} → bezpieczeństwo (ironiczne) – 
0/4, kwit – 0/5, nocna zmiana – 0/6, okrągły stół – 0/11, teczka 
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– 0/13, układ – 0/8; || {0/20} → II/III RP – 0/4, Bereza Kartuska 
– 0/4, parada zwycięzców – 0/8, sanacja – 0/4; I. Sport {4/9}: 
derby – 4/0, kibic – 0/5, kibol – 0/4; J. Armia i wojsko, walki 
{40/219}: armia (w tym: Armia Krajowa – 1) – 0/10, atak – 
0/4, bagnet – 0/6, bomba – 0/9, bój – 6/8, broń – 4/21, brygada 

– 0/6, granat – 0/9, jeniec – 4/0, kapitan – 12/0, konspiracja 
– 0/4, kula (pocisk) – 5/16, lotnik – 0/4, marsz – 0/7, pocisk – 
0/6, podziemie (milit.) – 0/5, raport – 0/4, rozkaz – 0/19, strzał 

– 0/9, wojna – 9/46, wojsko – 0/12, żołnierz – 0/14.
XV. Inne (mitologia) {5/9}: chimera – 5/0, Nestor 0/9.

Źródło: badania własne.

Uważna lektura powyższego każe przypuszczać, że współcześni 
piosenkowi patrioci bardzo i negatywnie interesują się współczesną 
polityką (podkategoria XIV.H.b), trzy razy bardziej niż wzniosłymi 
tradycjami (sfera XIV, podkategoria XIV.H.a), co niezbyt dobrze 
świadczy o uniwersalności wyznawanych zasad i nasuwa podejrze-
nia, że wartości traktuje się instrumentalnie. Tezę o tym, że myślą 
głównie w kategoriach polityki bieżącej i nie postrzegają patriotyzmu 
jako wartości wspólnej dla różnych odłamów danego społeczeństwa, 
potwierdza używanie przez nich zarówno frazeologii wywodzącej 
się z arsenału propagandy określonych partii (teczka, układ156), jak 
i tradycji solidarnościowej i prawicowej (komuch, czerwone ścierwo, 
kolaborant, Magdalenka, nocna zmiana). Zasadnicza zgodność ich 
poglądów z polityką partii rządzącej w latach 2005–2007 i od 2015 
o dziwo nie przeszkadzała i nie przeszkadza prawicowym, patriotycz-
nym raperom w kultywowaniu antysystemowej kontestacji. Jedna 
z włączonych do korpusu piosenek ma tytuł Nienawiść do policji.

Dobrami cywilizacyjnymi „mieszkaniec” świata PP. interesuje się 
tak samo jak „mieszkaniec” świata KK. (sfera VIII), dobrami kultury 
z lekka pogardza (sfera XIII). W podobnym stopniu jak przyrodą inte-
resuje się miastem, w którym mieszka (sfery VI, VII, VIII), podobnie 
zresztą jak „mieszkaniec” KK., ale należy brać pod uwagę, że w świecie 

156 Słowa modne zwłaszcza w okresie pierwszych rządów PiS – lata 2005–2007.
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PP. otoczenie człowieka ogólnie jest mniej ważne niż w świecie KK. Na-
tomiast w świecie PP. przykłada się większą niż w świecie KK. wagę 
do kwestii intelektu (sfera XI) a zwłaszcza pragmatyki działania (XI.B.). 
Tylko w świecie PP. traktuje się poważnie tradycyjną, wywodzącą się 
z etosu rycerskiego etykę (sfera XIV.A.) i sprawy wojskowe (XI.J.) – 
w świecie KK nieomal niezauważane; bardzo ważna w porównaniu 
do KK. jest też rodzina (XIV.C.). Natomiast religijność (XIII.C.) w obu 
światach jest porównywalna, posiada niewielką ważność.

Podobny przegląd można kontynuować, problem jednak w tym, 
że ustalenia wymagają weryfikacji. O ile bowiem oba korpusy zawie-
rają bardzo podobną liczbę leksemów, to liczba powtarzających się 
przynajmniej czterokrotnie rzeczowników tworzących ten rdzeń, który 
w obu korpusach ma charakter medialny i zarazem perswazyjny – jest 
w nich nader różna. Świat KK., gdzie słowoformy takich rzeczowników 
stanowią tylko 15,06% ogólnej zawartości korpusu, ma w ogóle cha-
rakter nieco widmowy, niedookreślony, większą w nim rolę odgrywa 
czysto emocjonalny, asemantyczny apel muzyki i metaforyka. Świat 
PP. (tu rzeczowników o frekwencji co najmniej czterech użyć jest 
20,1%) jest konkretniejszy, odwołujący się do historycznych i współ-
czesnych realnych postaci i faktów, melodie są dość proste (to moje 
czysto subiektywne zdanie), a rap w ogóle jest melodeklamacją – gdzie 
najważniejsze jest to, co powiedziano, podobnie zresztą jak w poetyckiej 
balladzie, drugim dominującym tu gatunku.

***
To, że oba zbiory rzeczowników ilościowo znacznie się różnią (KK. 4570, 
PP. 5998) wskazuje, że powyższe obserwacje należy zweryfikować, 
porównując w wartościach procentowych liczby leksemów, które 
w obu korpusach „zagospodarowały” dane sfery i kategorie tema-
tyczne (tabele: 4.3 i 4.5). Wartości wyrażone w liczbach bezwzględ-
nych umożliwiały bezpośrednie porównywanie sfer i kategorii tylko 
w ramach jednego korpusu (albo KK. albo PP.), a wnioski dotyczące 
różnic i podobieństw między interesującymi mnie dwoma korpusami 
mogły być wyciągane tylko pośrednio.
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Tabela 4.2. Procentowy udział słownictwa głównych sfer i kategorii 
tematycznych w całości map TOS korpusów KK. i PP.

Sfera tematyczna Korpus kontrolny – 
KK. (100% = 4570)157

Korpus piosenki 
patriotycznej – PP. 
(100% = 5998)158

I. Główne kategorie bytu {309} 6,76% TOS KK. {147} 4,11% TOS PP.

II. Zjawiska kosmiczne {136} 2,97% {46} 0,76%

III. Czas i jego miary {520} 11,37% {325} 5,41%

IV. Przestrzeń i jej wymiary {200} 4,37% {147} 2,45%

V. Ruch {35} 0,76% {12} 0,20%

VI. Przyroda nieożywiona {429} 9,38% {259} 4,31%

VII. Przyroda ożywiona {99} 2,16% {127} 2,11%

VIII. Cywilizacja {403} 8,81% {279} 4,65%

IX. Ciało ludzkie {886} 19,38% {1017} 16,95%

X. Osobowość i jej składowe {32} 0,70% {67} 1,11%

XI. Umysł ludzki {303} 6,63% {600} 10,00%

XII. Uczucia i emocje {269} 5,88% {169} 2,81%

XIII. Twory kultury {443} 9,69% {312} 5,20%

XIV. Społeczeństwo, życie sp. {770} 16,84% {2551} 42,53%

XV. Inne {5} 0,1% {9} 0,15%

W sumie w I–XV 4570 słowoform 
(15% z 30 328 słowoform 
całości korpusu tekstów 
piosenek rozrywkowych)

5998 słowoform 
(20% z 29 819 słowoform 
całości korpusu tekstów 
piosenek patriotycznych)

Pozostałe wyrazy tekstowe159 
danego korpusu

25758 słowoform 
(85% z 30 328 słowoform 
całości korpusu tekstów 
piosenek rozrywkowych)

23 821 słowoform 
(80% z 29 819 słowoform 
całości korpusu tekstów 
piosenek patriotycznych)

Źródło: badania własne.

Już ogólny rachunek procentowy, obejmujący tylko 15 głów-
nych sfer tematycznych składających się na to, co dobrze widoczne 
i medialnie istotne w TOS obu korpusów (patrz tabela 3), pozwala 

157 Jak wspomniano wyżej, tworzą go tylko słowoformy rzeczowników mających 
w KK. frekwencję większą lub równą 4.

158 Odpowiednio – tworzą go tylko słowoformy rzeczowników mających w PP. fre-
kwencję większą lub równą 4.

159 Są to rzeczowniki o frekwencji mniejszej niż cztery oraz wszystkie inne części 
mowy.
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na porównywanie bezpośrednie i o wiele bardziej precyzyjne, a przede 
wszystkim można dzięki niemu ustalić ranking poszczególnych pól 
tematycznych w ramach interesujących nas TOS. Jak widać, panu-
jący w piosence patriotycznej porządek spraw znakomicie się różni 
od tego, do którego przyzwyczaiła nas codziennie emitowana w radio 
piosenka rozrywkowa.

Tabela 4.3. Rangi sfer tematycznych map TOS KK. i PP.

Ranga % w TOS 
KK. 100% 

= 4570

Korpus kontrolny – KK. Korpus piosenki 
patriotycznej – PP.

% w TOS 
PP. 100% 
= 5998

1. 19,38% IX. Ciało ludzkie XIV. Społeczeństwo, życie 
społecz.

42,53%

2. 16,84% XIV. Społeczeństwo, życie sp. IX. Ciało ludzkie 16,95%

3. 11,37% III. Czas i jego miary XI. Umysł ludzki 10,00%

4. 9,69% XIII. Twory kultury III. Czas i jego miary 5,41%

5. 9,38% VI. Przyroda nieożywiona XIII. Twory kultury 5,20%

6. 8,81% VIII. Cywilizacja VIII. Cywilizacja 4,65%

7. 6,76% I. Główne kategorie bytu VI. Przyroda nieożywiona 4,31%

8. 6,63% XI. Umysł ludzki I. Główne kategorie bytu 4,11%

9. 5,88% XII. Uczucia i emocje XII. Uczucia i emocje 2,81%

10. 4,37% IV. Przestrzeń i jej wymiary IV. Przestrzeń i jej wymiary 2,45%

11. 2,97% II. Zjawiska kosmiczne VII. Przyroda ożywiona 2,11%

12. 2,16% VII. Przyroda ożywiona X. Osobowość 
i jej składowe

1,11%

13. 0,76% V. Ruch II. Zjawiska kosmiczne 0,76%

14. 0,70% X. Osobowość i jej składowe V. Ruch 0,20%

15. 0,1% XV. Inne XV. Inne 0,15%

Źródło: badania własne.

Wyniki porównywania udziału 15 głównych sfer tematycznych 
w obu korpusach, dokonanego zarówno w liczbach bezwzględnych, 
jak i w wartościach procentowych, ukazuje wykres 4.1.

Nie będzie niespodzianką obserwacja, że w świecie rozrywki naj-
bardziej się liczy hedonistyczne zainteresowanie ciałem, a w świecie 
patriotycznym – to, co społeczne, wspólne. Ale już nieco zaskakuje 
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podobna ranga uczuć i emocji w obu korpusach, podczas gdy sfera 
umysłu w piosence patriotycznej jest wysoko notowana, a w tej 
rozrywkowej – o cztery rangi niżej.

Wykres 4.1. Rangi sfer tematycznych w ramach TOS KK. i TOS PP. mierzone 
zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w wartościach procentowych

Źródło: badania własne.

***
Porównywanie ważności danej sfery poprzez rangowanie ma jednak, 
podobnie jak w wypadku wyznaczania ważności pojedynczych lekse-
mów (to znaczy – pojęć stanowiących ich treść), charakter tylko ogólny. 
Odpowiedź na pytania o dokładny stopień ważności w konkretnym 
TOS danej tematycznej sfery może zostać udzielona dopiero wtedy, 
gdy już w sposób szczegółowy bezpośrednio porównamy stopień 
ważności danego tematu czy jego ujęcia w obydwu TOS, mierzony 
wyrażoną w procentach frekwencją danego tematycznego słownictwa 
w porównywanych korpusach. Umożliwi to tabela 4.4:
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Tabela 4.4. Zestawienie procentowe wskazujące na rolę poszczególnych sfer, kategorii 
i podkategorii tematycznych w mapach TOS swoistych dla korpusów KK. i PP.

Sf
er

y

K
at

eg
o

ri
e

Po
dk

at
eg

or
ie Nazwa sfer (np. I.), kategorii 

(np. A.) i ich podkategorii (np. a.) 
oraz wartości bezwzględne 
dotyczące liczby uwzględnionych 
rzeczowników z obu korpusów

KK. – wartości 
procentowe
(1% = 45,70)

PP. – wartości 
procentowe 
(1% = 59,98)

I Główne kategorie bytu 309/247 6,76% 4,11%

A Ontologiczne 148/138 3,23% 2,30%

B Egzystencjalne 161/109 3,52% 1,81%

II Zjawiska kosmiczne 136/46 2,97% 0,76%

III Czas i jego miary 520/325 11,37% 5,41%

IV Przestrzeń i jej wymiary 200/147 4,37% 2,45%

V Ruch 35/12 0,76% 0,20%

VI Przyroda nieożywiona 429/259 9,38% 4,31%

A Ogień 81/50 1,77% 0,83%

B Woda 165/52 3,61% 0,86%

C Ziemia 80/87 1,75% 1,45%

D Zjawiska atmosferyczne 103/70 2,25% 1,16%

VII Przyroda ożywiona 99/127 2,16% 2,11%

A Rośliny 26/70 0,56% 1,16%

B Zwierzęta i ich ciało, owady 73/57 1,59% 0,95%

VIII Cywilizacja 403/279, w tym: 8,81% 4,65%

A Przestrzeń i krajobraz miasta 155/162 3,39% 2,70%

B Przestrzeń budynku lub domu 67/42 1,46% 0,70%

C Przedmioty i towary codziennego 
użytku 119/54

2,60% 0,90%

D Inne urządzenia, przemysł i transport 
62/21

1,35% 0,35%

IX Ciało ludzkie 886/1017, w tym: 19,38% 16,95%

A Ciało, tkanki, części ciała 444/504 9,71% 8,40%

B Procesy i czynności życiowe 100/82 2,18% 1,36%

C Zmysły i wrażenia zmysłowe 155/100 3,39% 1,66%

D Interakcje 28/13 0,61% 0,21%

E Stan organizmu 21/23 0,45% 0,38%

F Śmierć 11/84 0,24% 1,40%

G Płeć 127/211 2,77% 3,51%
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(np. A.) i ich podkategorii (np. a.) 
oraz wartości bezwzględne 
dotyczące liczby uwzględnionych 
rzeczowników z obu korpusów

KK. – wartości 
procentowe
(1% = 45,70)

PP. – wartości 
procentowe 
(1% = 59,98)

X Osobowość i jej składowe 32/67 0,70% 1,11%

XI Umysł ludzki 303/600, w tym: 6,63% 10,00%

A Efekty procesów myślowych, 
poznawczych 92/248

2,01% 4,13%

B Kategorie pragmatyczne 159/278 3,47% 4,63%

C Miary i liczby 52/74 1,13% 1,23%

XII Uczucia i emocje 269/169, w tym: 5,88% 2,81%

A Pozytywne 157/73 3,43% 1,21%

B Negatywne 112/96 2,45% 1,60%

XIII Twory kultury 443/312, w tym: 9,69% 5,20%

A Język, teksty, komunikacja, media 
177/126

3,87% 2,10%

B Muzyka i inne sztuki 138/69 3,01% 1,15%

C Religia 128/117 2,80% 1,95%

XIV Społeczeństwo – życie społeczne 
770/2551, w tym:

16,84% 42,53%

A Wartości, konwencje i reguły społeczne 
41/153

0,89% 2,55%

B Formy społecznej aktywności 40/36 0,87% 0,60%

C Rodzina 47/151 1,02% 2,51%

D Inne grupy społeczne i ich członkowie 
158/136

3,45% 2,26%

E Instytucje społeczne 53/34 1,15% 0,56%

F Ojczyzna, państwo i naród, miejsca 
ważne, patriotyzm i symbolika 
narodowa 243/774

5,31% 12,90%

G Kraje i miejsca bez znaczenia 
politycznego 31/9

0,67% 0,15%

H Polityka i politycy 113/1039, w tym: 2,47% 17,32%

a wartościowanie pozytywne 29/244 0,63% 4,06%

b wartościowanie negatywne 85/795 1,83% 13,25%

I Sport 4/9 0,08% 0,15%

J Armia i wojsko, walki 40/219 0,87% 3,65%

XV Inne (tu: mitologia) 5/9 0,10% 0,15%

Źródło: badania własne.
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Po przeprowadzonej weryfikacji przykładowo okazuje się więc, że:
• w świecie PP. dobra cywilizacyjne są prawie dwa razy mniej 

ważne niż w świecie KK. (sfera VIII), dobra kultury w świe-
cie PP. są także prawie dwa razy mniej ważne niż w świecie 
KK. (sfera XIII);

• przyroda ożywiona (sfera VII) w obu światach nie jest zbyt 
ważna, natomiast nieożywiona (VI) w świecie KK. jest istotna 
i prawie dwa razy ważniejsza niż w PP., widać lepiej się wzru-
szać na tle krajobrazów;

• w świecie PP. uczucia i emocje są dwa razy mniej ważne niż 
w KK., z kolei rodzinę (XIV.C.) traktuje się dwa razy poważ-
niej, również ranga religii (XIII.C.) jest jednak wyższa w PP.

Natomiast potwierdza się, że istotność spraw politycznych 
(XIV.H.) w świecie patriotycznym bije wszelkie rekordy, a stopień 
frustracji, na który wskazuje liczba negatywnych wartościowań, jest 
niezwykle wysoki160, siedmiokrotnie wyższy niż w KK.

4.2.4. PRZESŁANIA

W przypadku KK. będzie brzmiało:

To słowa o życiu, w którym świeci słońce, pod pełnym gwiazd nie-
bem, w Polsce, na otoczonych falami wody ziemiach. Ludzie splatają 
swe ręce, zaglądają sobie w oczy, wpatrują się w twarze, owiewa ich 
wiatr, a opiekuje się nimi Bóg. W miastach panowie budują domy, 
gdzie pojawią się dzieci. W tym świecie mają czas na miłość, w której 

160 Tego rodzaju hipotezę należałoby oczywiście zweryfikować, a przynajmniej 
skonfrontować z innymi ujęciami. Lata ostatnie przyniosły liczne naukowe 
i publicystyczne opracowania dotyczące współczesnego patriotyzmu. (Napiór-
kowski 2019; Nikitorowicz 2013; Nowicka-Włodarczyk 1998; Radkiewicz 2019; 
Szczurkowska 2016).
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ogniu grzeją swe serca. Niekiedy im wstyd, ale nie zaprzątają sobie 
tym głowy. I tak, dniami, nocami, latami idą swą drogą. Aż przyjdzie 
ta chwila, gdy zapadną w sen i nastąpi koniec.

W przypadku korpusu współczesnych polskich piosenek patriotycznych:

To słowa o braciach Polakach. Niech pozna świat, jak walczymy o wol-
ność Polski. Bóg z nieba patrzący i historia dają nam siłę. Panowie, 
po to nas matki zrodziły, byśmy cały czas, całymi latami, całymi 
dniami za naszą prawdę prowadzili wojnę z naszym wrogiem. Mamy 
krzepkie ręce, sokole oczy i gorące serca. Nasz naród tworzą ludzie 
mogący zostać bohaterami, a gdy zagraża śmierć, chronią nas lasy 
i noc. Jeśli jednak w walce o naszą ojczyznę, za Pospolitą Rzecz, nasz 
kraj, naszą ziemię i rodzinne domy przyjdzie przelać krew, a nawet 
oddać życie – nie rozpaczajmy. Gdy położymy nasze głowy, dalej bić 
się będą nasze dzieci.

Korpus tych piosenek zawiera credo obywateli skłonych do pa-
triotycznych gestów, kochających swój kraj, lecz zaniepokojonych 
o jego przyszłość.

4.2.5. DODATEK

Lista rangowa rzeczowników pospolitych i nazw 
własnych pliku kontrolnego (KK. – rangi 41–48)

• Ranga 41 (po 11 wystąpień): blask, błysk, brzeg, godzina, góra 
(wzniesienie), grzech, linia, Missisippi, pieśń, plan, prawda, rap, 
rzecz, śmierć, Tatry, tłum, Wałęsa, ziom.

• Ranga 42 (po 10 wystąpień): cel, chuj, cover, dłoń, jutro, krok, 
matka, mrok, mur, niewiele, raj, piosenka, potop, powrót, praca, 
pustka, wiara, wspomnienie.

• Ranga 43 (po 9 wystąpień): bajeczka, Bałtyk, kolega, komuna, 
krawędź, kurwa, lęk, melodia, most, pieniądze, pokój (stan), 
Polak, pora, samochód, włos, wojna, zabawa.
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• Ranga 44 (po 9 wystąpień): Alina, centrum, chodnik, ciemność, 
dym, dźwięk, góra (kierunek), Grażka, grosik, jesień, kara, 
księżyc, ląd, łeb, mama, połowa, przód, ptak, radość, smak, tata, 
treść, wieczór, ząb, zbawienie, złość.

• Ranga 45 (po 7 wystąpień): bar, barwa, cena, chłopiec, cios, 
duch, imbir, istnienie, Kain, kochana/ kochanie/ kochany/, 
kołtun (włosy), królowa, lód, mętny, nieboskłon, papieros, po-
czątek, przodek, rodzina, rytm, skóra, sobota, ściana, tempo, tło, 
tramwaj, wiec, Warszawa, wczoraj, złamane serce.

• Ranga 46 (po 6 wystąpień): akord, apetyt, bieg, bój, but, chłód, 
cyfra, człek, dupa, dziura, Fujisawa, gazeta, Gdańsk, gniew, gra, 
kajdany, karta, kolor, kurz, mleko, mróz, okulary, pani, pełnia, 
piasek, pocałunek, prezydent, pociąg, policja, rana, racja, reszta, 
rozterka, stacja, stan, sukienka, szampan, śmiech, teatr, trasa, 
tydzień, wilk, wzrok, zima, żal.

• Ranga 47 (po 5 wystąpień): bit, brud, burza, chimera, chleb, 
czerń, Esmeralda, głośnik, iskra, Jokohama, Józek, klub, kolęda, 
koncert, korona, kosmetyk, kościół, kres, kruk, krzyk, ksiądz, 
książka, kula, lodówka, Monika, mgła, moc, mowa, mucha, 
naród, nić, Niemiec, nośnik, Notre Dame, ojciec, pamięć, pięść, 
podróż, pogoda, powieka, powód, punkt, satelita, sąsiad, słabość, 
spojrzenie, sposób, strata, styl, syf, syn, tył, uśmiech, widz, woofer, 
wrona, wschód, zasłona, zaufanie, znak, zorza.

• Ranga 48 (po 4 wystąpienia): bagaż, balkon, balon, błąd, brat, 
broń, derby, diabeł, dolar, dotyk, dworzec, dzieciak, fakt, forsa, 
gość, granica, Happy Hour Man, jeniec, kałuża, kontakt, kropla, 
litr, maj, maszt, miesiąc, minuta, młodość, obawa, osoba, palec, 
piach, piekło, pióro, piwo, plaża, pytanie, rozmowa, różnica, 
samolot, sanki, schody, skurwysyn, słonina, stopa, swoboda, 
szkoła, śmieć, świt, ucho, uczucie, umysł, większość, Wisła, 
Zakopane, zero, zło, złoty (pieniądz), zmiana, żart.
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Lista rangowa rzeczowników pospolitych i nazw 
własnych współczesnej piosenki patriotycznej  

(PP. – rangi 41–50)

• Ranga 41(po 13 wystąpień): byt, dupa, dziewczyna, fakt, kurwa, 
mord, Niemiec, pamięć, państwo, pies, problem, syn, teczka, zło.

• Ranga 42 (po 12 wystąpień): bandyta, Bozia, brak, dno, drzewo, 
duma, dym, imię, mężczyzna, mowa (w tym mowa nienawiści 

– 5), nacja, nazista, obrona, ofiara, papieros, port, powstanie, 
ramię, szansa, ślad, Ukraina, wiatr, włos, woda, wojsko, wspo-
mnienie, zachód.

• Ranga 43 (po 11 wystąpień): AK (Armia Krajowa), ból, ko-
munista, noga, okrągły stół, plan, siostra, zdrada.

• Ranga 44 (po 10 wystąpień): armia (w tym: Armia Krajowa – 1), 
bandera, blondyn, chłopiec, ciało, cień, dłoń, dziewczynka, góra 
(kierunek), gówno (w tym gówno prawda – 5), grób, islamizacja, 
kajdany, komuch, mąż, milion, Niemcy, okno, sąd, spacer, szczę-
ście, ścierwo (w tym: czerwone ścierwa – 8), terror, wstyd, ziom.

• Ranga 45 (po 9 wystąpień): bomba, decyzja, dostęp, generał, 
granat, grzech, hołd, imigracja, jutro (rzecz.), kawałek (czegoś), 
kolaborant, kolano (padać na kolana, powstawać/podnieść się 
z kolan), listopad, Magadan, mak, Nestor, palec, płyta, pochodnia, 
potrzeba, rytm, słońce, strajk, strzał, światło, Ukrainiec, zapach.

• Ranga 46 (po 8 wystąpień): banditen, biel, bój, cios, cmentarz, 
deszcz, duch, elita, forsa, gruppenführer, Hitler, humor, idea, 
ironia (jak na ironię), kamień, kara, kilometr, kropla, krzyk, 
krzyż, marzenie, oberführer, obergruppenführer, parada, patriota, 
pomyłka, procent, ptak, skandal, spokój, sukienka, szkoła, track, 
trud, udawanie, układ, wiek, więzy, właz, ząb.

• Ranga 47 (po 7 wystąpień): aleja, blask, brama, chłopak, czoło, 
czyn, dramat, dół (kierunek), dywizjon, dzieciak, flaga, gniew, 
gwiazda, kat, kino, kolumna, kwiat, Magdalenka, marsz, morda, 
myśl, piwnica, początek, policja, popiół, powód, propaganda, 
pytanie, przyjaciel, przypadek, racja, radość, rana, rap, rodak, 
Stalin, sumienie, świnia, tama, telewizja, temat, TVN, twarz, 
warkocz, wierzch, więzienie, władze, zaraza, zwycięzca.
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• Ranga 48 (po 6 wystąpień): Adolf (w tym Adolf Hitler – 1), ba-
gnet, bit, bliscy, błąd, brygada, cud, czapka, czerwiec (8 czerwca 
1946), Donald, dźwięk, flak, gadanie, głos, godność, gra, huk, ideał, 
kochany (rzecz.), kość, list, lud, nocna zmiana, perspektywa, pięść, 
płot, pocisk, pole, polskość, portki, przeszłość, przyszłość, redaktor, 
reszta, rzeka, statystyka, system, Śląsk, terrorysta, tłum, tożsamość, 
typ, uśmiech, Warszawa, wilczur, wina, wybór, zbrodnia, żona.

• Ranga 49 (po 5 wystąpień): Agora, akcja, armia, barykada, 
błękit, bunt, cisza, córka, czerwony (rzecz.), demokracja, drut, 
dziewczę, etat, farsa, garstka, granica, hańba, imigrant, islam, 
islamista, ITI, kibic, kolor, kwestia, kwit, lud, major, Marysia, 
mila (88 milaaaaaaaaaa), młodość, modlitwa, morderstwo, 
morze, opaska, państwo, Parasol, piach, podziemie (militar-
ne), podłoga, Polka, pomsta, pora, postawa, powstaniec, prasa, 
przynależność, ruch, rząd, skroń, strata, służba (w tym 2 razy 
służba zdrowia), synek, sytuacja, szew (pękać w szwach), szkoda, 
sztandar, szyja, tło, tradycja, wierność, większość, wiosna, Wołyń, 
wóz, wyrok, zegarmistrz światła purpurowy (metafora śmierci), 
znak (na znak, zły znak), żołnierze wyklęci, Żyd.

• Ranga 50 (po 4 wystąpienia): II/III RP, alarm, Anglia, anioł, 
atak, autorytet, barwa, Bereza Kartuska, bezpieczeństwo, biz-
nes, bok, brzeg, cena, chuj, dar, dezerter, dobro, drzwi, gardło, 
garść, godło, godzina, gospodarz, grad, grzechy sodomskie, gwałt, 
Inka, jaja, Jekyll & Hyde, Kaszuby, karta, kawka (napój), kibol, 
kierunek, komuna, konfrontacja, konspiracja, Kosowo, krata, 
kultura, lęk, lotnik, lód, luksus, łapa, Łupaszko, maszyna, mgieł-
ka, moment, morderca, numer, nurt, obrączka, ONR, opinia, 
Ordynacka, partia, partisanen, pedał, piekło, pieniądz, pierdu 
pierdu, pionek, plama, pochodzenie, pokój (brak wojny), polityk, 
Polka, pomoc, poranek, posoka, prawo, raj, raport, rewolucja, 
rola, róża, Sanacja, sfora, sierpień, skok, skrzydło, słabość, smak, 
socjalizm, sowiet, stawka, szczyt, szkop, szlak, Szwab, ściana, 
śpiew, tarcza, tchnienie, tchórz, tolerancja, towarzysz, trawa, 
trumna, Tusk, twórca, witka, wnętrze, wniosek, wola, wygrana 
(dać za wygraną), zamieszki.
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4.3. TAJEMNICZOŚĆ W MOWIE 
NOBLOWSKIEJ OLGI TOKARCZUK161

4.3.1. TREŚĆ PRZEMÓWIENIA
Część pierwsza noblowskiego wykładu Olgi Tokarczuk, wygło-

szonego siódmego grudnia 1919 roku, zaczyna się od opisu zdjęcia 
jej młodej matki siedzącej przy radiu, który płynnie przechodzi 
we wspomnienie z dzieciństwa o tym, jak ona sama, kręcąc gałkami 
i słuchając trzasków i szumów, wierzyła, że słucha odgłosów kosmosu. 
Rychło jednak następuje powrót do dziecinnych myśli towarzy-
szących niegdyś oglądaniu tego zdjęcia, do momentów, w których 
mówczyni sądziła, że będąca jeszcze z nią w ciąży matka poszuki-
wała jej w kosmosie (Niczym czuły radar penetrowała nieskończone 
obszary kosmosu, próbując dowiedzieć się, kiedy i skąd przybędę162) 
i patrzyła w czas, to znaczy, że rejestrowała coś nierejestrowalnego, 
co bezpośrednio mogło odczuć tylko dziecko, wrażliwe dziecko. Ten 
opis pozwala wprowadzić do tekstu zapamiętany przez narratorkę 
dialog matki i dziecka o tęsknocie:

Kobieta [na zdjęciu – WK] jest smutna, zamyślona, jakby nieobecna. 
Kiedy ją potem pytałam o ten smutek […] mama odpowiadała, że jest 
smutna, bo jeszcze się nie urodziłam, a ona już do mnie tęskni.
– Jak możesz do mnie tęsknić, skoro mnie jeszcze nie ma? – pytałam. 
Wiedziałam już, że tęskni się za kimś, kogo się utraciło, że tęsknota 
jest efektem straty.
– Ale może też być odwrotnie – odpowiadała. Jeżeli się do kogoś tęskni, 
to on już jest.

161 Inne wersje tekstu: Kajtoch 2020c, 2021b, s. 9–46.
162 Wszystkie nieoznaczone cytaty odsyłają do wymienionego w bibliografii wyda-

nia elektronicznego. Nie podaję stron, ponieważ łatwo cytat znaleźć w tekście, 
posługując się wyszukiwarką.
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Dialog ten zawiera najistotniejszą filozoficzną i artystyczną de-
klarację, uwiarygodnioną zapamiętaniem tej myśli w dziecinnym 
umyśle – co najmniej od czasów Der Erlkönig Johanna W. Goethego 
wiemy, że to dzieci, a nie dorośli mogą przyjmować paradoksalne 
prawdy o bycie, a w omawianym wypadku rzecz jest wiarygodna 
podwójnie, bo przecież matki, jeśli już uczą swoje małe dzieci, to uczą 
spraw, które należy traktować jako bardzo istotne.

W tej wymianie zdań ukrywa się koncepcja istnienia swego rodzaju 
sprzężenia zwrotnego między umysłem a światem: ponieważ umysł 
danego człowieka postrzega świat takim, jakim go ten człowiek widzi, 
a innego świata dla tego człowieka nie ma – więc w oczach jednostki 
świat jest taki i tylko taki, jakim może go ona zobaczyć. Umysł, po-
strzegając świat, niejako go tworzy, bo przecież nie zna świata innego 
niż ten, który postrzega. To deklaracja uduchowionego, świadomego 
siebie człowieka – i zarazem pisarza, bo ta wiara w kreatywność myśli 
ma swoje konsekwencje, nie tylko światopoglądowe, ale i estetyczne. 
Kończąc wstęp, pisarka komentuje:

Ta krótka wymiana zdań między moją mamą i mną, jej małym dziec-
kiem, utkwiła mi na zawsze w pamięci i dała zapas mocy na całe życie. 
Wyniosła bowiem moje istnienie poza zwyczajną materialność świata 
i przypadkowość, poza przyczynę i skutek oraz prawa prawdopodobień-
stwa. Umieściła je niejako poza czasem, w słodkim pobliżu wieczności. 
Zrozumiałam moim dziecięcym umysłem, że j e s t  m n i e  w i ę c e j, niż 
sobie do tej pory wyobrażałam. […] W ten sposób niereligijna młoda 
kobieta, moja mama, dała mi c o ś ,  c o  k i e d y ś  n a z y w a n o  d u s z ą , 
a więc wyposażyła w najlepszego na świecie c z u ł e g o  n a r r a t o r a 
[wyróżnienia moje – WK].

Szczególnie długa, zajmująca 40% tekstu mowy część druga 
przedstawia wyliczenie i analizę widzianych oczyma „wyposażonej 
w czułego narratora” pisarki poznawczych i literackich problemów 
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współczesnego świata, którego subiektywna (a w zasadzie intersubiek-
tywna) natura163 zgodna jest z przedstawioną we wstępie dziecięcą 

– a potwierdzoną słowami matki – intuicją.
Świat, w którym obecnie żyjemy, jest tkaniną, którą przędziemy 

codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, 
plotek, anegdot, jest więc opowieścią, jest stworzony ze słów. Opowieść 
tę tworzą ludzkie umysły – jeśli ona się zmienia, to zmienia się świat.

Konsekwencje tej tezy są daleko idące; wiążące się z nią założenia 
dotyczą nie tylko natury świata i możliwości poznania go, ale także 
kwestii aksjologicznych, etycznych, społecznych. Są następujące:

1. Każdy ma (choć często tylko pozornie) pełnię wolnej woli – 
wszak subiektywny, składający się z pojęć świat każdy może 
tworzyć, jak chce. Tylko od niego zależy, co wokół siebie zo-
baczy.

2. Ale to jednak wrażenie powierzchowne – myślami ludzi moż-
na władać, bo ten, kto ma i snuje opowieść, rządzi. Istnienie 
w oczach ludzi tylko tego, co jest opowiadane, automatycznie 
łączy się z nieobecnością tego, o czym się nie mówi. W rezul-
tacie zasadniczo wolnymi ludźmi może manipulować ten, kto 
decyduje, jaką opowieść inni usłyszą, więc jaki świat zobaczą.

3. Ponadto wszyscy jesteśmy zdezorientowani, bo świat zmienia 
się szybko, a my ani nie mamy gotowych opowieści (mitów, 
baśni) do niego pasujących, ani ich nie potrafimy dostatecz-
nie szybko tworzyć – dlatego brakuje nam nowych sposobów 
opowiadania o świecie i zmuszeni jesteśmy wykorzystywać 
stare, anachroniczne.

Ze wszystkich możliwych narracji o świecie – zauważa dalej 
pisarka – najbardziej cenimy narracje pierwszoosobowe: Żyjemy 
w rzeczywistości wielogłosowych n a r r a c j i  p i e r w s z o o s o b o w y c h 
i zewsząd dochodzi nas wielogłosowy szum. Nie zdradza jednak w tym 

163 Dokładniej rzecz biorąc, nie mam powodów, by sądzić, że Olga Tokarczuk nie 
wierzy w istnienie realnej, obiektywnej rzeczywistości, ale mówi o świecie tak, 
jakby żadne istnienia obiektywne, o cechach niezależnych od ludzkich umysłów, 
nie były się w stanie przedrzeć przez słowno-medialną zasłonę, z której człowiek 
„utkał” postrzegany świat.
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miejscu, czy ta wielogłosowość wynika tylko z mnogości podmiotów, 
czy także z różnorodności opowiadanych historii. Gdyby przyjąć 
przede wszystkim tę drugą możliwość, to upatrywalibyśmy w tym 
twierdzeniu częściowe wycofanie się z tezy o groźbie narzucania 
poglądów, bo gdyby władza nad opowieścią rzeczywiście istniała, 
to ludzie snuliby opowieści na jedną nutę. A może należy uznać, 
że mówczyni, nie wycofując się z poprzedniej tezy, bez ostentacji 
podzieliła ludzi, którym ktoś chce „narzucić opowieść”, na tych, któ-
rzy się podporządkowują, i zbuntowanych indywidualistów – i teraz 
zaczyna mówić już tylko o tych drugich?

Terminu „pierwszoosobowy” mówczyni używa w znaczeniu nieję-
zykoznawczym. Wyjaśnia: mówiąc „pierwszoosobowe”, mam na myśli 
ten rodzaj opowieści, który zatacza wąskie kręgi wokół „ja” twórcy, 
piszącego mniej lub bardziej wprost tylko o sobie i poprzez siebie. 
Mowa więc o twórczym indywidualizmie, subiektywizmie i auto-
kreacji. Tokarczuk uważa, że takie podejście do pisarstwa jest – albo 
przynajmniej powinno być – cenione powszechnie (czyli bardziej 
niż różnoraki kolektywizm), bo jest oryginalne i uczciwe. W sposób 
zwięzły, ale dobitnie podkreśla jednak, że za taką twórczą postawę 
się płaci – cena niepowtarzalności jest bardzo wysoka:

Opowiadać w tak rozumianej pierwszej osobie, to tkać absolutnie niepo-
wtarzalny wzór, jedyny w swoim rodzaju, to mieć jako jednostka poczucie 
autonomii, być świadomym siebie i swojego losu. To jednak znaczy także 
budować opozycję: „ja” i „świat”, a ta bywa alienująca.

A jednak – zdaniem Olgi Tokarczuk – cywilizację Zachodu zbu-
dowano właśnie na takim indywidualizmie: cywilizacja Zachodu 
jest w dużej mierze zbudowana i oparta właśnie na owym odkryciu 

„ja”, które stanowi jedną z najważniejszych miar rzeczywistości. Sądzi, 
że taką narrację się szanuje, że się jej ufa, że opowieść snuta w pierw-
szej osobie wydaje się jednym z największych odkryć cywilizacji ludz-
kiej. Tokarczuk tak ocenia rolę „pierwszoosobowej narracji”, czyli 

– powiedzmy ogólnie – indywidualnego czy indywidualistycznego 
patrzenia na rzeczywistość. Jej zdaniem ta narracja:
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• przerobiła opowieść o świecie jako miejscu działań herosów 
czy bóstw, na które nie mamy wpływu, na naszą indywidualną 
historię i oddała scenę ludziom takim samym jak my;

• wprowadziła możliwość identyfikowania się czytelnika z boha-
terem-narratorem, co umożliwiło, a w każdym razie wzmocniło 
działanie w życiu społecznym i ludzkiej psychice mechanizmu 
empatii;

Powszechność i moc empatii zaś zaciera różnice między rolami 
przyjmowanymi przez uczestników literackiej komunikacji – np. czy-
telnik może się stać w pewnym momencie narratorem.

Tak zatem, sumuje Tokarczuk, realizując swój instynkt ekspresji, 
obecnie bardzo wielu ludzi uprawia pisarstwo:

Literatura stała się więc polem wymiany doświadczeń, agorą, gdzie każdy 
może opowiedzieć swój własny los albo dać głos swojemu alter ego. Jest 
to przy tym przestrzeń demokratyczna, każdy może się wypowiedzieć, 
każdy może też dokonać kreacji „głosu, który mówi”164.

Noblistka jednak uważa, że rozwój literatury nowych czasów nadal 
nie odbywa się bez przeszkód. Problemem jest zupełny brak koordy-
nacji – wszyscy opowiadający swoje historie to „chór solistów” – oraz 
niemożność osiągnięcia jakiegoś konsensusu, zwłaszcza dotyczącego 
oceny. Marzy się jej powszechność takiej literatury, którą wartościuje 

164 I jak to zwykle bywa, można się z nią zgodzić, albo i nie: z jednej bowiem strony 
(jeśli na współczesną Polskę popatrzeć) wysyp pisarstwa w ostatnich latach był 
ogromny. Np. w latach dziewięćdziesiątych w zasadzie każdy mógł sam wydać 
książkę, czasopismo, tom wierszy itd., a przy tym nierzadko on i grupka przyjaciół 
byli jedynymi czytelnikami. Opisano to zjawisko – na przykład we wszelkich 
publikacjach o alternatywnej prasie i wydawnictwach książkowych powstałych 
w tym kręgu. Obecnie każdy zaś może sobie opublikować swoją twórczość 
w internecie. Ale z drugiej strony bardzo szybko się okazało, że tak naprawdę 
liczy się tylko twórczość pisarzy tak wysokiego poziomu, że wydawcy zabiegają 
o możliwość publikacji ich dzieł, autorów podtrzymywanych przez państwowe 
lub inne dotacje albo pisarstwo tych, którzy mają to szczęście, że uprawiają 
gatunki popularne, dla wydawnictw zyskowne. Tak więc wydawać może każdy, 
ale nie każdy będzie przeczytany.



2354.3. Tajemniczość w mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk

najwyżej: będącej czymś więcej niż subiektywną ekspresją, bo eks-
presja autorskiego „ja” nie daje gwarancji uniwersalności. Czego nam 
brakuje, to – jak się zdaje – parabolicznego wymiaru opowieści. Polega 
on na tym i w tym się zawiera, że bohater paraboli jest […] zarazem 
sobą, człowiekiem żyjącym w określonych warunkach historycznych czy 
geograficznych, a jednocześnie wykracza daleko poza ten konkret, stając 
się Każdym i Wszędzie. Wygląda jednak na to, że zuniwersalizować 
swoich doświadczeń nie potrafimy: parabola, znajdując dla różnych 
losów wspólny mianownik, uniwersalizuje nasze doświadczenie, a jej 
niedostateczna obecność jest świadectwem bezradności.

W rezultacie, ubolewa Noblistka, nie ma więc jednej literatury, 
podzieliliśmy ją na gatunki, skomercjalizowali – Tokarczuk, mimo 
deklarowanego wobec twórczości literackiej wymogu subiektywizmu, 
wyraźnie tęskni za jakąś jedną, uniwersalną literaturą bez przy-
miotników. Literatura gatunkowa przypomina jej produkcję wedle 

„foremek do ciasta”, na zasadach komercyjnych, zgodnie z zasadą, 
że czytelnik ma dostać to, co chce. A pisarka chciałaby być wolna, 
ekscentryczna, oryginalna:

Zawsze intuicyjnie byłam przeciwko takim porządkom, ponieważ prowa-
dzą one do ograniczania wolności pisarskiej, do niechęci wobec ekspery-
mentu i transgresji, która jest istotną cechą tworzenia w ogóle. I zupełnie 
wykluczają z procesu twórczego wszelką ekscentryczność, bez której nie 
ma sztuki. Dobra książka nie musi się opowiadać za swoją gatunkową 
przynależnością. Podział na gatunki jest wynikiem skomercjalizowania 
całej literatury i efektem traktowania jej jako produktu do sprzedaży 
z całą filozofią brandu, targetu i tym podobnych wynalazków współ-
czesnego kapitalizmu.

Nie wszystkie gatunki jednak są złe. W niektórych można upatry-
wać początek nowej twórczości, odpowiadającej jakoś na współczesne 
wyzwania. Tokarczuk jako przykład nowatorskiego gatunku omawia 
filmowy serial, któremu przypisuje ukryte funkcje: „wprowadzania 
w trans”, hipnotyzowania, odrywania od życia. Serial zarówno kon-
tynuuje stare tradycje opowieści fabularnej, jak i wprowadza nowe 
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porządki, polegające głównie na mnożeniu nieprawdopodobieństw, 
dzięki którym wpisuje się w nowy, rozwlekły i nieuporządkowany rytm 
świata, w jego chaotyczną komunikację, jego niestałość i płynność. 
Wszystkie jego paradoksalne cechy sprawiają, że ta forma opowieści 
chyba najbardziej twórczo szuka dziś nowej formuły. W tym sensie 
odbywa się w serialu poważna praca nad narracjami przyszłości, nad 
dopasowaniem opowieści do nowej rzeczywistości.

W kolejnych akapitach Tokarczuk porzuca temat opowieści oraz 
niosących je form artystycznych i poszerza perspektywę. Zaczyna 
charakteryzować całą mentalną rzeczywistość otaczającą człowieka 
współczesnego: żyjemy w świecie natłoku informacji sprzecznych 
ze sobą, wzajemnie się wykluczających, walczących na kły i pazury.

Za istotny problem współczesności uważa kwestię niekoniecznie 
dobrego wpływu powszechnego dostępu do informacji na jakość 
stosunków społecznych. Rzecz rozważając, Tokarczuk przywołuje 
terminologię Jana Amosa Komeńskiego, postulującego zbudowanie 
każdemu dostępnej wiedzy uniwersalnej.

Można powiedzieć, że w tym momencie Tokarczuk po raz trzeci 
sięga do kwestii uniwersalizmu (dotychczas była mowa o uniwersalnym 
poznaniu i uniwersalnej opowieści). Za współczesne „rozstrzygnięcie” 
wątpliwości Komeńskiego uznaje swoistość istnienia internetu i Wi-
kipedii, która przecież mogłaby wydać się Komeńskiemu, podobnie 
jak wielu myślicielom tego nurtu, spełnieniem marzeń ludzkości – oto 
tworzymy i otrzymujemy ogromny zasób wiedzy nieustannie uzupeł-
nianej, odświeżanej i demokratycznie dostępnej, praktycznie z każdego 
miejsca na Ziemi.

Tokarczuk konstatuje jednak, że marzenia się nie zmieniły, i prze-
prowadza ostrą krytykę internetu, który ma się do pożytecznej wiedzy 
Komeńskiego mniej więcej tak, jak gatunkowa literatura do uniwersalnej 
opowieści o świecie, z tym że w przypadku informowania o świecie 
kontrast między marzeniem a spełnieniem jest o wiele większy niż 
w przypadku twórczości literackiej.

Internet dzieli i antagonizuje ludzi, zamykając ich w „bańkach 
informacyjnych”; będąc poddany prawidłowościom komercyjnym, 
ulega wypaczeniu; używany jest nie do szerzenia wiedzy uniwersalnej, 
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lecz do manipulowania swymi użytkownikami; paradoksalnie zachęca 
ich do upraszczającego, partyjnego myślenia stanowiącego obronę 
przed nadmiarem wiedzy; wprowadza dysharmonię i chaos:

Zamiast usłyszeć harmonię świata, usłyszeliśmy kakofonię dźwięków, 
szum nie do zniesienia, w którym rozpaczliwie próbujemy dosłuchać 
się jakiejś najcichszej melodii, najsłabszego chociaż rytmu. Parafraza 
szekspirowskiego cytatu jak nigdy pasuje dzisiaj do tej kakofonicznej 
rzeczywistości: Internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wście-
kłości i wrzasku.

Internet jednak przede wszystkim kłamie, co skłania Tokarczuk 
do wzniesienia kolejnego piętra szkatułkowej dygresji, czyli rozwa-
żenia estetyczno-poznawczych konsekwencji istnienia fake newsów 
i fake upów. Podstawową konsekwencją tego zjawiska jest utrata 
zaufania do fikcji literackiej i sukces literatury faktu. Za tym idzie 
jednak cywilizacyjny regres, czyli utrata świadomości tego, czym jest 
literacka fikcja, i powrót do naiwnej lektury przedstawionego (czy 
to prawda, co pani napisała?).

W tym momencie Tokarczuk wchodzi w obarczone długą tradycją 
rozważania na temat prawdy faktu i prawdy fikcji:

Życie tworzą wydarzenia, lecz dopiero wtedy, gdy potrafimy je zinter-
pretować, próbować zrozumieć i nadać im sens, zamieniają się one 
w doświadczenie. Wydarzenia są faktami, ale doświadczenie jest czymś 
niewyrażalnie innym. To ono, nie zaś wydarzenie, jest materią naszego 
życia. Doświadczenie jest faktem poddanym interpretacji i umieszczo-
nym w pamięci. Odwołuje się także do pewnej podstawy, jaką mamy 
w umyśle, do głębokiej struktury znaczeń, na której potrafimy rozpiąć 
nasze własne życie i przyjrzeć mu się dokładnie.

Generalnie Tokarczuk opowiada się za prawdą fikcji i cytuje 
Arystotelesa (fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy). Przedtem 
jednak dokonuje charakterystycznego, uniwersalistycznego utoż-
samienia wiedzy wynikającej z ludzkiego doświadczenia, prawdy 
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głoszonej przez literacką fikcję i obecnych w naszych umysłach 
struktur myślenia mitycznego. Kończąc wątek, Tokarczuk mówi: 
Literatura stawia więc pytania, na które nie da się odpowiedzieć przy 
pomocy Wikipedii, wykracza bowiem poza same fakty i wydarzenia, 
odwołując się bezpośrednio do naszego ich doświadczania.

Na zakończenie owego przeglądu trudności, z którymi w dzi-
siejszym świecie musi się mierzyć literatura, pisarka porusza kwe-
stię domniemanego zagrożenia piśmiennictwa i pisma przez inne, 
bardziej obrazowe formy przekazu informacji. Tokarczuk uważa, 
że dziś – to jasne – stoimy w obliczu podobnie znamiennej rewolucji, 
kiedy doświadczenie może być przekazywane bezpośrednio, bez pomocy 
słowa drukowanego i dalej: to zupełnie inny wymiar doświadczania 
świata oddziaływający bezpośrednio na nasze zmysły. Na tym kończy 
się część druga mowy.

Zwięzła, dwustronicowa trzecia część przemowy krótko reka-
pituluje ustalenia poprzedniego – długiego, dygresyjnego i skom-
plikowanego wywodu. Tokarczuk, kończąc teraz wątek generalnie 
niskiej jakości dostępnej nam powszechnie informacji o świecie 
(marzenia Komeńskiego spełniły się w sposób opaczny), narzeka 
na „epidemię nieokreśloności”, przejawiającą się w dojmującym 
wrażeniu, które trudno jest nawet zwerbalizować: coś jest ze światem 
nie tak. Mówi o męczącym ktoś, coś, gdzieś, kiedyś, które może dziś 
być bardziej niebezpieczne niż wygłaszane z absolutną pewnością 
bardzo konkretne i określone idee – ziemia jest płaska, szczepionki 
zabijają, ocieplenie klimatyczne jest bzdurą, a demokracja w wielu 
krajach nie jest zagrożona.

W ostatecznym rozrachunku to właśnie tej nieokreśloności przeciw-
stawia się literatura (a w zasadzie epika i poniekąd dramat, bo o liryce 
Tokarczuk się nie wypowiada), która próbuje nas przytrzymać przy 
konkrecie świata, zajmuje się bowiem głównie psychologią – a jak 
pamiętamy, dla Tokarczuk świat jest tożsamy z myśleniem o świecie 
i w dużej mierze ma charakter duchowy. Opowieść zawsze zatacza 
kręgi wokół sensu […] jest […] porządkowaniem w czasie nieskończonej 
ilości informacji, ustalając ich związki z przeszłością, teraźniejszością 
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i przyszłością, odkrywaniem ich powtarzalności i układaniem ich w ka-
tegoriach przyczyny i skutku. Generalnie więc nadaje owej niejasnej 
rzeczywistości sens.

Sformułowawszy tę myśl istotną, upatrującą w uprawianiu od-
powiedniej, prawdziwej, poważnej i uniwersalnej literatury taką 
działalność, która może uratować ludzkość przed drapieżną powodzią 
bezsensu, i wpisawszy się w ten sposób w bardzo istotną tradycję 
literatury polskiej, która już przynajmniej dwa razy starała się nas 
przed przed poczuciem nicości ratować – w czwartej i późniejszych 
dekadach XIX wieku, tj. po utracie nadziei na szybkie odzyskanie 
niepodległości, a przede wszystkim w latach bezpośrednio po drugiej 
wojnie światowej – Tokarczuk w dwóch dalszych częściach mowy 
kończy krytykę i daje pozytywne przykłady, dowodzące, że zarówno 
może istnieć literatura nadająca spójny sens światu, jak i można zna-
leźć przykłady obiektywnego przejawiania się w świecie owego sensu.

Część czwarta powraca do owej zarysowanej na początku mowy 
krainy dzieciństwa, kiedy to matka czytała późniejszej Noblistce ba-
śnie Andersena. Rysowały one świat uduchowiony, spersonalizowany, 
złożony ze ściśle powiązanych ze sobą elementów. Świat, w którym

talerze w kredensie mogły ze sobą rozmawiać, sztućce w szufladzie sta-
nowiły coś w rodzaju rodziny. Podobnie zwierzęta były tajemniczymi, 
mądrymi i samoświadomymi istotami, z którymi łączyła nas od zawsze 
duchowa więź i głębokie podobieństwo. Ale i rzeki, lasy, drogi także miały 
swój byt, były żywymi istotami, które mapują naszą przestrzeń i budują 
poczucie przynależności.

Tej wizji nie można jednak utrzymać, najwyżej można za nią tęsknić. 
W pewnym momencie doroślejący człowiek zaczyna widzieć świat 
we fragmentach, wszystko osobno, w kawałkach odległych od siebie 
niczym galaktyki165. Duchowość człowieka (jak widać, możliwa jest 

165 Ma to swój aspekt ideologiczno-praktyczny: lekarze leczą nas według specjalności, 
podatki nie mają związku z odśnieżaniem drogi, którą jeździmy do pracy, obiad 
nijak się ma do wielkich ferm hodowlanych, a nowa bluzka do obskurnych fabryk 
gdzieś w Azji. Wszystko jest od siebie oddzielone, żyje osobno, bez związku.
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tylko dziecinna) umiera, a zatem umiera widziany oczyma człowieka 
świat. Staje się on martwą przestrzenią, w której samotni i zagubieni 
poruszają się ludzie – zombi.

Obraz zdezintegrowanego świata jest jednak obrazem fałszywym. 
Aby to udowodnić i dowieść zarazem, że możliwa jest opowieść – nar-
racja o świecie podkreślająca wszechzwiązek wszystkich elementów 
rzeczywistości, Tokarczuk w dłuższym fragmencie (część piąta mowy) 
przywołuje teorię historyczną, według której odkrycie Nowego Świata, 
pociągające za sobą śmierć znakomitej większości zamieszkującej 
obie Ameryki miejscowej ludności i będący jej rezultatem upadek 
południowoamerykańskiego rolnictwa w ciągu najbliższych stuleci, 
wywołało zmiany ekologiczne, zakończone ochłodzeniem klima-
tu europejskiego, co z kolei pociągnęło za sobą znaczące zmiany 
gospodarcze i polityczne na terenie Europy. Zdaniem Tokarczuk, 
historia ta dowodzi prawdziwości tzw. „efektu motyla”, według któ-
rego minimalne zmiany w warunkach początkowych jakiegoś procesu 
mogą dać w przyszłości kolosalne i nieobliczalne rezultaty, dlatego 
że to, co ludzkie i przyrodnicze, jest ściśle ze sobą związane i splata 
się w jedną całość:

Jesteśmy wszyscy – my, rośliny zwierzęta, przedmioty – zanurzeni w jednej 
przestrzeni, którą rządzą prawa fizyczne. Ta wspólna przestrzeń ma swój 
kształt, a prawa fizyczne rzeźbią w niej niepoliczalną ilość form nieustannie 
do siebie nawiązujących. Nasz układ krwionośny przypomina systemy 
dorzeczy rzek, budowa liścia jest podobna do systemów ludzkiej komu-
nikacji, ruch galaktyk – wir spływającej wody w naszych umywalkach. 
Rozwój społeczeństw – kolonie bakterii. Mikro- i makroskala ukazuje 
nieskończony system podobieństw. Nasza mowa, myślenie, twórczość 
nie są czymś abstrakcyjnym i oderwanym od świata, ale kontynuacją 
na innym poziomie jego nieustannych procesów przemiany.

Wyraziwszy przekonanie o tym, że rzeczywistość ma charakter 
jednolity, zasadniczo duchowy i wszystkie jej na pozór różnorodne 
elementy łączą się z sobą i podlegają determinizmowi, którego źródłem, 
narzędziem i celem jest w zasadzie każdy element tejże rzeczywistości, 
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Tokarczuk w szóstej części mowy zastanawia się nad taką opowieścią 
(literaturą), która byłaby uniwersalną, całościową, niewykluczającą, 
zakorzenioną w naturze, pełną kontekstów i jednocześnie zrozumiałą. 
Miałaby ona wyjść poza niekomunikatywne więzienie własnego „ja”, 
a równocześnie nie sprowadzać się do stereotypowego mniemania 
większości. Być spojrzeniem eks-centrycznym, spoza centrum. Skoro 
literatura cudownie zachowała sobie prawo do wszelkich dziwactw, 
do fantasmagorii, prowokacji, do groteski i wariactwa, to i taki eks-

-centryzm zapewne byłby możliwy, ale opowieść taka wymagałaby 
użycia specjalnego języka, potrafiącego wyrazić najbardziej niejasną 
intuicję, bogatego w metafory, które przekraczają kulturowe różnice, 
oraz gatunku który stanie się pojemny i transgresyjny166 a jednocześnie 
ukochają go czytelnicy. Wszystkie te elementy jednoczyłaby w sobie 
narracja prowadzona przez nowy rodzaj narratora „czwartoosobowe-
go”, który […] potrafi zawrzeć w sobie zarówno perspektywę każdej 
z postaci, jak i umiejętność wykraczania poza horyzont każdej z nich.

W tym momencie Tokarczuk zdobywa się na porównanie osta-
teczne, wychodząc z założenia, że narrator taki musiałby być kimś 
więcej niż Bogiem własnej opowieści167. Takiego narratora nazywa 
tajemniczym i czułym. Wie on wszystko, bo umie powiązać rzeczy 
istniejące w całość i przyjąć odpowiedzialność za świat, będąc świa-
domym, że decyzja podjęta w jednej części świata poskutkuje efektem 
w innej jego części, że rozróżnienie na „moje” i „twoje” zaczyna być 
dyskusyjne. Narrator czuły miałby więc być doskonale altruistyczny 
oraz uczciwy. Jego narracja powinna uruchamiać w umyśle czytelnika 
zmysł całości, zdolność scalania fragmentów w jeden wzór, odkrywania 
w drobnicy zdarzeń całych konstelacji. Ów czuły narrator powinien 

166 Gatunek transgresyjny – przekraczający gatunkowe granice.
167 Czy zastanawialiście się kiedyś, kim jest ten cudowny opowiadacz, który w Biblii 

woła wielkim głosem: „Na początku było słowo”? Który opisuje stworzenie świata, 
jego pierwszy dzień, kiedy chaos został oddzielony od porządku? Który śledzi serial 
powstawania kosmosu? Który zna myśli Boga, zna jego wątpliwości i bez drżenia 
ręki stawia na papierze to niebywałe zdanie: „I uznał Bóg, że to było dobre”. Kim 
jest to, które wie, co sądził Bóg? Wyjąwszy wszelkie wątpliwości teologiczne, mo-
żemy uznać tę figurę tajemniczego i czułego narratora za cudowną i znamienną.
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opowiadać tak, żeby było jasne, iż wszyscy i wszystko zanurzone jest 
w jednym wspólnym wyobrażeniu, które za każdym obrotem planety 
pieczołowicie produkujemy w naszych umysłach.

Zdaniem Tokarczuk, literatura taka jest możliwa, wszelako zrezy-
gnować należy z licznych rozróżnień używanych dzisiaj w myśleniu 
o literaturze (na literaturę wysoką i niską, popularną i niszową), 
z poważnie traktowanych konwencji gatunkowych oraz rozróżniania 
literatur narodowych.

Nie dość na tym, Tokarczuk myśli o zniesieniu przeciwieństw 
między całością a fragmentem (konstelacja fragmentów miałaby być 
bardziej pojemna od określonej pojedynczej całości) oraz między 
podmiotem a przedmiotem poznania, mówiąc o takim realizmie, 
który pozwoliłby nam przekroczyć granice naszego ego i przeniknąć 
przez ten szybo-ekran, przez który widzimy świat. Nazywa go neo-
surrealizmem z na nowo rozłożonymi punktami widzenia, które nie 
będą się bały zmierzyć z paradoksem i pójdą pod prąd wobec prostego 
porządku przyczynowo-skutkowego.

O ile dobrze rozumiem to i następne zdania, Tokarczuk my-
śli o rzeczywistościach jakichś intersubiektywnych fantasmagorii, 
które z drugiej strony miałyby nawiązywać do mitu i całego ludz-
kiego imaginarium, stanowiąc powrót do zwartych struktur mitologii, 
stanowiących budulec naszej psyche. Generalnie zatem nie waha 
się przed postulowaniem zatarcia granic między różnorodnością 
a jednorodnością, czy też może jednością a chaosem, rezultaty któ-
rego to działania można jedynie przeczuwać – i właśnie danie tego 
przeczucia, przedsmaku tego, co mogłoby istnieć, oznaczałoby kreację 
tego czegoś (sprawienie, że mogłoby ono stać się wyobrażonym)168. 
W ten sposób Tokarczuk powraca do zacytowanego na początku 
mowy dialogu dziecka i matki: jak możesz do mnie tęsknić, skoro 
mnie jeszcze nie ma? […] – jeżeli się do kogoś tęskni, to on już jest, 
i tym samym nadaje sześciu częściom swojej przemowy wyrazistą 
kompozycyjną i myślową ramę.

168 Czyli – jak wynika z tego zdania – dając przedsmak, stwarza się to, czego mamy 
posmakować, planując „narrację czwartoosobową” – pozwala się jej posłuchać, 
myśląc o wielkiej syntezie – jednocześnie się jej dokonuje.
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Część siódma i ostatnia mowy (być może nieprzypadkowo części 
jest właśnie siedem169, choć już sześć stworzyło całość) ma bardziej 
osobisty charakter. Pisarka zdradza: piszę fikcję, ale nigdy nie jest 
to coś wyssanego z palca. Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz 
mnie samej […] każdej rzeczy i osobie muszę przyjrzeć się z bliska, 
z najwyższą powagą i uosobić je we mnie, spersonalizować. Zdolnością, 
która jej na to pozwala, i zapewne głownym kryterium oceny tego, 
co pisze, jest czułość – sztuka uosabiania, współodczuwania, a więc 
nieustannego odnajdywania podobieństw. Posługując się kompozycją 
hymnu o miłości, autorka, wymienia jej poszczególne cechy i cechy 
literatury na niej opartej. Jak sądzę, znaczeniom, które Tokarczuk tak 
rozumianej czułości nadaje, jeszcze przyjrzymy się bliżej.

4.3.2. O CZYM W PRZEMÓWIENIU POWIEDZIANO?
Jego tytuł wskazuje – o czułym narratorze, a więc takim, który cha-
rakteryzuje się czułością. Co te słowa jednak w praktyce tu oznaczają? 
Być może wystarczająca wiedza na ten temat wynika z informacji 
o dzisiejszych standardowych znaczeniach trzech kluczowych dla 
analizowanego wyrażenia leksemów: narrator, czuły, czułość, ofe-
rowanych przez współczesne słowniki języka polskiego (Dubisz 
i in. 2003, dalej Dub.; Dunaj 1998, dalej Dun.; Zgółkowa 1994–2005, 
dalej Zgół.). Można w nich wyczytać, że:

169 Bardzo popularne źródło (Słownik symboli Władysława Kopalińskiego) poświęca 
symbolice i licznym kulturowym konotacjom tej liczby trzy strony petitowego 
tekstu, ale już z pierwszego akapitu można wywnioskować, że komponując 
mowę z siedmiu części, autorka być może chciała dać wyraz swej satysfakcji 
i poczuciu dobrze i w pełni wykonanego twórczego zadania. Między innymi 
wskazuje, że liczba 7 „jest symbolem kosmosu, boskości, świętości, siedmiu 
stopni doskonałości, bezpieczeństwa, pewności, mądrości, wytrwałości, in-
teligencji, spełnienia, zwycięstwa, szczęścia” (Kopaliński 1990, s. 377). Liczba 
7 tym bardziej rzuca się w oczy, że praktycznie każdy większy naukowy tekst 
publikowany w Polsce musi honorować układ trójdzielny (wstęp – rozwinięcie 
– zakończenie), wszystkim wykształconym Polakom „wbity do głowy” podczas 
pisania szkolnych rozprawek. Zachowywanie tego układu każe dzielić dobrze 
skomponowane teksty na liczbę części będącą wielokrotnością liczby 3.
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• narrator to: I. ‘w utworze literackim: postać opowiadająca 
przebieg akcji’. II. ‘osoba opowiadająca’ (Dub.), której to de-
finicji nikt nie podważa;

• czułość w Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny 
Haliny Zgółkowej zdefiniowano, podając cztery możliwe 
współcześnie odmiany znaczeniowe: 1. ‘odnoszenie się do kogoś 
lub czegoś z miłością, tkliwością, bycie czułym; serdeczność, 
tkliwość, uczuciowość’; 2. ‘objaw miłości, tkliwości, serdecz-
ności; pieszczoty, uściski, czułe słowa’; 3. ‘zdolność szybkiego 
reagowania na bodźce zewnętrzne, wrażliwość, wyczulenie 
na coś’; 4. [termin] techniczny: ‘cecha przyrządów polegająca 
na dużej wrażliwości na zmiany zewnętrzne, dokładnym reje-
strowaniu i wskazywaniu czegoś, precyzja’ oraz jedną odmianę, 
która wychodzi z użycia: 5. [wyraz] dawny: ‘czujność’ (Zgół.). 
Inne liczące się dziś i już dokończone słowniki podają podobne 
(choć nie identyczne) znaczenia170;

170 Przykłady: 1) Z czułością wspominała wakacje; 2) Niedobrze mi się robi od tych 
czułości; 3) Czułość ucha psa jest znacznie większa…; 4) Czułość przyrządu 
pomiarowego nazywa się przełożeniem (Zgół.).
Słownik Stanisława Dubisza traktuje [te] czułości jako osobne słowo, nieposia-
dające liczby pojedynczej, i tworzy dlań osobne hasło, a więc znaczenie 2. słowa 
czułość ze słownika Zgółkowej – pomija. Znaczenie 1. według słownika Zgół-
kowej Dubisz dzieli na dwa: 1. ‘bycie czułym; tkliwość, serdeczność’; 2. ‘rzew-
ność, uczuciowość’. Natomiast w trzeciej wydzielonej przez siebie odmianie 
znaczeniowej: 3. ‘właściwość mechanizmów polegająca na precyzyjnym funk-
cjonowaniu; precyzyjność; dokładność’; ‘właściwość organizmów lub narządów 
umożliwiających ich szybkie reagowanie na bodźce zewnętrzne’ (Dub.) – łączy 
w jedno znaczenia 3. i 4. wymieniane przez Zgółkową.
W słowniku Dunaja, podobnie jak u Dubisza, wyróżniono dwa osobne wyrazy: 
czułości – rz. nmos, blp, D. -ci ‘okazywane komuś czułe gesty, pieszczoty (także 
słowa), będące wyrazem uczuć – miłości, serdeczności itp.’ (Matczyne czułości. 
Kogoś wzięło na czułości) oraz czułość – rz. ż IVa, DCMc. -ści, blm 1. ‘bycie 
czułym, serdecznym, tkliwym; uczuciowość, pieszczotliwość’ (Okazywać komuś 
czułość); 2. ‘duża wrażliwość na bodźce zewnętrzne’ (Czułość ucha); 3. ‘o me-
chanizmach: cecha decydująca o precyzji działania, pomiaru itp., polegająca 
na uchwyceniu minimalnej zmiany rejestrowanej przez przyrząd pomiarowy 
wielkości’ (Czułość miernika. Czułość radaru. Czułość poziomicy) (Dun.). Jak 
widać, jednak sam wyraz czułość jest w tym słowniku zdefiniowany podobnie 
jak w słowniku Zgółkowej.
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• czuły według tegoż słownika może mieć obecnie trzy znacze-
nia: 1. ‘taki, który odnosi się do kogoś lub czegoś z miłością, 
tkliwością albo wyraża miłość, tkliwość, jest jej objawem; 
kochający, serdeczny, wzruszający’ (Krzysztof […] okazał się 
czułym mężem i ojcem; Czułe spojrzenia Marcina); 2. ‘taki, 
który jest na coś wrażliwy, silnie coś odczuwa, czegoś nie znosi’ 
(Artur, czuły na wdzięki pań; była czuła ma punkcie swych 
nóg, uważała że są krzywe); 3. ‘o przyrządach: taki, który jest 
bardzo wrażliwy na zmiany zewnętrzne, dokładnie rejestruje 
i wskazuje coś; precyzyjny’ (czuły termometr, czuły przyrząd) 
(Zgół.). (Podobnie inne przywoływane słowniki, aczkolwiek 
zaznacza się tendencja do definiowania coraz to bardziej 
szczegółowego171). W haśle czuły w słowniku Zgółkowej 
podano także trzy znaczenia dawne: 4. ‘czujny, taki, który nie 
śpi, czuwa’; 5. ‘troskliwy, dbały’ (czuły o dobro dzieci), 6. ‘taki, 
który daje się odczuwać’ (czułe jest zimno, ciepło) (Zgół.).

Słownik Bogusława Dunaja uświadamia także swemu użytkow-
nikowi niespełnioną na razie możliwość jeszcze jednego rozumienia 
słowa czuły, w momencie gdy przymiotnik bezduszny definiuje jako: 
‘obojętny na sprawy innych ludzi; nieczuły’ (bezduszny urzędnik, bez-
duszne przepisy) (Dun.). Elementarna logika połączona z minimalną 
wiedzą o słowotwórstwie wskazuje tu bowiem, że jeśli nieczuły oznacza 

171 Np. w słowniku Dunaja: czuły przym. Ia, czuli, czulszy 1. ‘wyrażający miłość, 
tkliwość; traktujący kogoś z serdecznością, delikatnością; pieszczotliwy, wzru-
szający’ (Czuły gest. Czułe słówka. Czuły mąż, żona. Czuły list); 2. ‘wrażliwy; 
silnie reagujący na coś’ (Czuły nos, ucho. Ryby czułe na zanieczyszczenia. Czułe 
wąsy suma); 3. ‘nadmiernie wrażliwy; przeczulony, nadwrażliwy’ (Ktoś czuły 
na punkcie swojej osoby. Skóra noworodka jest bardzo czuła na odparzenia); 
4. ‘wrażliwy na słabe nawet bodźce zewnętrzne, rejestrujący minimalne zmiany 
mierzonej wielkości, precyzyjny’ (Czuły aparat pomiarowy. Czuły mikrofon. 
Czuły spust broni) (Dun.). Czyli w miejsce 2. znaczenia w słowniku Zgółkowej 
– Dunaj wprowadza swoje definicje 2. i 3. Słownik Dubisza pierwsze 3 zna-
czenia ma wspólne ze słownikiem Dunaja, a w miejsce 4. wprowadza podział 
na 4. i 5. czyli: o mechanizmach ‘bardzo dokładnie rejestrujący, wskazujący coś; 
precyzyjny’ (np. czuły termometr) oraz o organizmach lub narządach ‘szybko 
reagujący na bodźce zewnętrzne’ (źrenica oka jest czuła na światło) (Dub.).
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bezduszny (czyli dosłownie ‘pozbawiony duszy’), to ‘posiadanie 
duszy’ wiąże się z byciem czułym. Gdyby Olga Tokarczuk zgłębiała 
słownikowe definicje kluczowych dla swego wywodu terminów, mo-
glibyśmy orzec, że od razu skorzystała z okazji i wypełniła to „miejsce 
w systemie”, pisząc: mama, dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, 
a więc wyposażyła w najlepszego na świecie czułego narratora. I był 
to dopiero początek bujnej semiozy.

Z grubsza rzecz biorąc, semantyczne modyfikacje Noblistki po-
legają na łączeniu znaczeń charakterystycznych dla poszczególnych 
znaczeniowych odmian leksemu. Porównajmy konteksty występo-
wania słowa narrator:

1. Czuły n a r r a t o r 172;
2. […] niereligijna młoda kobieta, moja mama, dała mi coś, co kiedyś 

nazywano duszą, a więc wyposażyła w najlepszego na świecie 
czułego n a r r a t o r a ;

3. Ten rodzaj opowieści, kiedy widzimy świat oczami jakiegoś ‘ja’ i słu-
chamy świata w jego imieniu, buduje więź z n a r r a t o r e m  jak 
żaden inny i każe postawić się w jego niepowtarzalnej pozycji;

4. […] z takimi samymi jak my łatwo się zidentyfikować, dzięki 
czemu pomiędzy n a r r a t o r e m  opowieści a czytelnikiem czy 
słuchaczem rodzi się emocjonalne porozumienie, bazujące 
na empatii;

5. […] porozumienie, bazujące na empatii. Ta zaś ze swej natury 
zbliża i niweluje granice – bardzo łatwo jest zatrzeć w powieści 
granice między ‘ja’ n a r r a t o r a  i ‘ja’ czytelnika;

6. […] powieść, która „wciąga”, wręcz liczy na to, że granica ta zo-
stanie zniesiona i unieważniona, i to czytelnik, dzięki empatii, 
stanie się na jakiś czas n a r r a t o r e m . Literatura stała się 
więc polem wymiany doświadczeń, agorą, gdzie każdy może 
opowiedzieć swój własny los albo dać głos swojemu alter ego;

7. Marzy mi się także nowy rodzaj n a r r a t o r a  – „czwartooso-
bowego”, który oczywiście nie sprowadza się tylko do jakiegoś 
konstruktu gramatycznego, ale potrafi zawrzeć w sobie zarówno 

172 Tu i dalej wyróżnienia moje – WK
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perspektywę każdej z postaci, jak i umiejętność wykraczania 
poza horyzont każdej z nich, który widzi więcej i szerzej, który 
jest w stanie zignorować czas;

8. […] zna myśli Boga, zna jego wątpliwości i bez drżenia ręki 
stawia na papierze to niebywałe zdanie: „I uznał Bóg, że to było 
dobre”. Kim jest to, które wie, co sądził Bóg? Wyjąwszy wszelkie 
wątpliwości teologiczne, możemy uznać tę figurę tajemniczego 
i czułego n a r r a t o r a  za cudowną i znamienną. To punkt, 
perspektywa, z której widzi się wszystko. […] Widzieć wszystko, 
oznacza też zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności za świat […].

To słowo może oznaczać opowiadającą osobę, lub jej metonimię 
(człowiecze cechy czy funkcje narratora występują w przykładach 
1, 2, 4, 5, 6), albo konstrukt powieściowy (3, 4), albo „coś pomiędzy” 
(7, 8)173, kiedy to oba znaczenia występują w jednym użyciu.

Słowo czułość użyte przez Tokarczuk jest równie wieloznaczne. 
Konteksty, w których to słowo w wykładzie występuje, są następujące:

1. Każdej rzeczy i osobie muszę przyjrzeć się z bliska, z największą 
powagą i uosobić je we mnie, spersonalizować. Do tego właśnie 
służy c z u ł o ś ć 174;

2. […] c z u ł o ś ć  jest bowiem sztuką uosabiania, współodczuwania, 
a więc nieustannego odnajdowania podobieństw;

3. C z u ł o ś ć  personalizuje to wszystko, do czego się odnosi, pozwala 
dać temu głos;

4. To c z u ł o ś ć  sprawia, że imbryk zaczyna mówić;

173 W cytacie 7 chodzi o coś/kogoś, kto jest jednocześnie „konstruktem gramatycznym” 
– zresztą (jeśliby rzecz traktować dosłownie, gramatycznie – nie metaforycznie) 
niemożliwym – i osobą, bo tylko człowiek może „ignorować czas”, więc go nie 
zauważać. W cytacie 8 mówi się o nim „kto”, a za chwilę określa go jako figurę, 
punkt, perspektywę itd. Takie cechy narratora „czwartoosobowego” przejawia 
narrator Ksiąg Jakubowych, kiedy relacjonuje historię Jenty. Ostatecznie więc się 
zdaje, że narrator „czwartoosobowy” to głównie nazwa, którą Tokarczuk nadała 
wymarzonej przez siebie perspektywie narracyjnej; nazwa jest metaforyczna, 
bo samą perspektywę można realnie zastosować. Teoretyk literatury określiłby 
ją jako: perspektywę narratora trzecioosobowego (lecz personalnego) o szcze-
gólnym statusie ontologicznym oraz rozlegle i nietypowo zaprojektowanej 
wszechwiedzy.

174 Tu i dalej wyróżnienia moje – WK.
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5. C z u ł o ś ć  jest tą najskromniejszą odmianą miłości;
6. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi 

byt, w to, co nie jest ‘ja’. C z u ł o ś ć  jest spontaniczna i bezinte-
resowna, wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie;

7. C z u ł o ś ć  jest raczej świadomym, choć może trochę melancho-
lijnym, współdzieleniem losu;

8. C z u ł o ś ć  jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kru-
chością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie 
i działanie czasu;

9. C z u ł o ś ć  dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsa-
mości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje;

10. Literatura jest właśnie zbudowana na c z u ł o ś c i  wobec każ-
dego innego od nas bytu. To jest podstawowy psychologiczny 
mechanizm powieści.

Wskazują, że raz należy traktować czułość jako emocję (5, 8), in-
nym razem jako kategorię estetyczną (3, 4), umiejętność poznawczą 
(2, 6, 9), element pisarskiego rzemiosła (1, 10), nakaz etyczny (7, 8) itd. 
Te różne podejścia tu wyróżnione nie są do końca rozdzielne, zazę-
biają się i przenikają.

Z kolei z punktu widzenia pięciu odmian znaczeniowych wydzie-
lonych w słowniku Haliny Zgółkowej można kwalifikować powyższe 
cytaty następująco:

1. ‘odnoszenie się do kogoś lub czegoś z miłością…’ – 10, 8, 5;
2. ‘objaw miłości, tkliwości…’ – 6;
3. ‘wrażliwość, wyczulenie na coś’ – 1, 10, 9;
4. [termin] techniczny: ‘cecha przyrządów polegająca na dużej 

wrażliwości […], dokładnym rejestrowaniu’ – 9, 1 (ale nie 
chodzi o właściwość mechanizmu);

5. [wyraz] dawny: ‘czujność’ – 10, 1.
Znaczenia z cytatów 2, 3, 4, i 7 raczej nie mieszczą się w definicjach 

słownikowych, bo chodzi w nich bardziej o działanie niż o odczuwanie.
Zestawienie powyższe można byłoby dokładniej uzasadniać 

i uczynić bardziej szczegółowym, czyli – generalnie – napisać o nim 
osobny, już tylko językoznawczy artykuł. W tej chwili jednak chcę 
tylko zaznaczyć, że w swych najważniejszych fragmentach wykład 
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Olgi Tokarczuk był wygłaszany nie w standardowej, naukowej pol-
szczyźnie, a we własnym, Noblistki języku. Trudno powiedzieć, 
co skłoniło ją do podjęcia takiej decyzji, bo raczej nie skłonność 
do inteligentnej dezynwoltury. Może raczej chciała być konsekwent-
na i w „czuły” sposób opowiedzieć o swoich poglądach, to znaczy 
wszystko ożywiając, personifikując, co zresztą wspaniale mieści się 
w standardach postmodernistycznego eksponowania niepewności 
i zacierania wszelkich możliwych granic, w tym między podmiotem 
i przedmiotem, życiem i literaturą, narratorem a autorem, pisarzem 
a czytelnikiem itd., itp.

Niemniej nie ułatwia mi to odpowiedzi na pytanie o zasadnicze 
treści noblowskiego wykładu Olgi Tokarczuk…

4.2.3. A CZEGO NIE POWIEDZIANO, 
LECZ DANO TEMU WYRAZ?

Wobec tego, co dotąd ustaliłem, czuję się zobowiazany do sięgnięcia 
do „twardych”, ilościowych metod, odsunięcia na plan dalszy wszystkiego, 
co jest w analizowanej przemowie retoryką, efektem włączenia tego 
tekstu w „wykładowy performance”, lekką, buntowniczą prowokacją. 
Zapytam się o pogląd zawarty w głębokiej srukturze tekstu, stosując 
procedury prasoznawcze i działając wedle prasoznawczej zasady: 
to, co najczęstsze, jest najważniejsze. Odpowiedź padnie na pewno, 
choć będzie uproszczona, redukcjonistyczna.

Tekst wykładu składa się z około 6 000 wyrazów tekstowych (ciągów 
znaków od spacji do spacji – wyniki lekko zaokrąglam) stanowiących 
użycia ok. 2 790 leksemów (liczę także wyrażone cyframi liczby, daty 
itd.). Głównym obiektem mojego zainteresowania początkowo było 
około 370 rzeczowników i przymiotników, użytych w tekście przy-
najmniej dwukrotnie – więc zapewne nieprzypadkowo. Aby rezultat 
był jednak bardziej precyzyjny, analizując frekwencję uwzględniłem 
około 90 rzeczowników użytych przynajmniej czterokrotnie oraz 
30 przymiotników (o frekwencji co najmniej 3), czyli w sumie 120 
leksemów (rzeczowników i przymiotników) użytych łącznie 682 + 
161 razy, co stanowi ok 14% wszystkich użyć leksemów w tekście 
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(wyrazów tekstowych). Nie jest to procent duży, lecz istotny, bo analiza 
składowych tego procentu powinna dać pojęcie o przedmiotach opisu 
głównie Tokarczuk interesujących (rzeczowniki) i zarysach wartości, 
z którymi przede wszystkim się liczy (a może raczej o sposobach 
oceniania, których przede wszystkim używa).

Najczęściej używane w wykładzie przymiotniki to: nowy – 17, ludzki 
– 14, cały – 11, mały – 9, możliwy – 9, konkretny – 6, prosty – 6, sta-
ry – 6, nieskończony – 5, ogromny – 5, psychologiczny – 5, własny – 
5, żywy – 5, czuły – 4, dobry – 4, dostępny – 4, podobny – 4, tajemniczy 

– 4, ważny – 4, wspólny – 4, autorski – 3, czytelniczy – 3, dzisiejszy – 
3, głęboki – 3, nieustanny – 3, pisarski – 3, różny – 3, skomplikowany 

– 3, szeroki – 3. Jak widać, Tokarczuk ceni i lubi podkreślać to, co jest 
aktualne (nowy, dzisiejszy), człowiecze (ludzki, psychologiczny, własny, 
czuły), społeczne (dostępny, wspólny, ważny), preferuje podejście 
analityczne i intelektualne (cały, prosty, podobny, różny, skompliko-
wany), ale również praktyczne (dostępny, konkretny, możliwy), nie 
będąc obojętną na transcendencję (tajemniczy, nieskończony, wielki, 
bezustanny, głęboki, stary). No i oczywiście przyjmuje literacki punkt 
widzenia (czytelniczy, pisarski, autorski).

Natomiast listę rangową obejmującą weselekcjonowane (występujące 
co najmniej czterokrotnie) rzeczowniki przedstawiam w tabeli 4.5.

Krótki przegląd dziedzin rzeczywistości, których istnienie Tokarczuk 
w swej przemowie przywoływała, wskazuje na to, że w tworzonym 
przez słownictwo Czułego narratora tekstowym obrazie świata (TOS 

– wyznaczonym przez rzeczowniki przywołane co najmniej cztero-
krotnie) najbardziej jednak liczy się świat (R.1), jego interpretacja 
(opowieść) i przyrodnicza jedność (życie). Literatura (R.4) rozumiana 
jako wiedza i część kultury ma także wielkie znaczenie (czytelnik – 
R.7, narracja – R.8, historia – R.11), ale rozumiana jako sztuka czy 
technika (książka – R.13, powieść – R.13, opowiadanie – R.13, ga-
tunek – R.14, bohater – R.14; parabola – R.15) ma trochę mniejsze 
znaczenie. Analizowana mowa jest więc w świetle danych z TOS raczej 
wystąpieniem ideologicznym, propagującym pewien światopogląd 
i rozumienie obwiązków pisarza z tym światopoglądem związane, 
manifestem artystycznym jest w stopniu mniejszym
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Tabela 4.5: Lista rangowa rzeczowników pojawiających się w mowie 
noblowskiej Tokarczuk przynajmniej czterokrotnie

R.1 – 52 wystąpienia
świat
R.2 – 35
opowieść
R.3 – 21
życie
R.4 – 20
literatura
R.5 – 19
sposób
R.6 – 16
czas
człowiek/ludzie
doświadczenie
R.7 – 14
czytelnik
wszystko175

R.8 – 13
narracja
R.9 – 12
rodzaj
rzeczywistość
R.10 – 9
czułość
proces (ciąg zjawisk)

R.11 – 8
historia
informacja
koniec
los
narrator
poczucie
rok/lata
serial
wiedza
zdjęcie
R.12 – 7
istnienie
fikcja
mit
postać
pytanie
sens
słowo
umysł
wydarzenie
R.13 – 6
efekt
fakt
forma
głos
książka

mama
oko/oczy
opowiadanie
powieść
porządek
prawda
punkt
wiek
wpływ
R.14 – 5
bohater
gatunek
idea
ilość
internet
kategoria
moment
perspektywy
przedmiot
przestrzeń
sprawa
widzenie
związek
R15 – 4
byt
całość
decyzja

dostęp
fragment
Europa
granica
istota
kobieta
kosmos
myślenie
natura
odkrycie
osoba
pamięć
parabola
pismo
podobieństwo
podział
potrzeba
praca
prawo
radio
relacja
szum
umiejętność
Ziemia
znaczenie

Źródło: badania własne.

Szczegółowe zestawienie pól tematycznych, w ramach których 
mieści się pokazane wyżej słownictwo, pozwoli czytelnikowi ocenić, 
czy jest ono prawidłowo podzielone na te pola i czy wszystkie wyrazy 
sensownie do danych pól zakwalifikowano.

175 Klasyfikacja za WSJP PAN.
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Podział tematyczny słownictwa w wykładzie 
Olgi Tokarczuk (wersja skoncentrowana176 – 763 

wyrazów tekstowych, reprezentujących 89 leksemów 
– rzeczowników powtarzających się przynajmniej 

czterokrotnie)

I. ŚWIAT [razem 204]
I.A. Główne kategorie bytu [122]: świat – 52, czas – 16, wszystko 

– 14, rzeczywistość – 12, istnienie – 7, wydarzenie – 7, przedmiot 
– 5, przestrzeń – 5, byt – 4;

I.B. Czasoprzestrzeń [37]: koniec – 8, rok/lata – 8, punkt – 6, wiek 
– 6, moment – 5, granica – 4;

I.C. Przyroda [45]: życie – 21, Europa – 4, istota – 4, kosmos – 
4, natura – 4, szum – 4, Ziemia – 4.

II. CZŁOWIEK [razem 349]
II.A. Jako istota [20]: człowiek/ludzie – 16, osoba – 4;
II.B. Jako istota biologiczna – część przyrody [10]: mama – 

6, kobieta – 4;
II.C. Jako ktoś myślący [237] – w tym: a) zasoby [42]: doświadcze-

nie – 16, wiedza – 8, umysł – 7, odkrycie – 4, pamięć – 4, umie-
jętność – 4; b) narzędzia poznawcze [113]: rodzaj – 12, proces 
(ciąg zjawisk) – 9, pytanie – 7, sens – 7, fakt – 6, forma – 6, oko/
oczy – 6, porządek – 6, prawda – 6, kategoria – 5, perspektywy – 
5, widzenie – 5, związek – 5, całość – 4, fragment – 4, myślenie 

– 4, podobieństwo – 4, podział – 4, prawo – 4, znaczenie – 4;
II.D. Jako ktoś emocjonalny [17]: czułość – 9, poczucie – 8;

176 Ten materiał, który pozwoli ustalić zarysy TOS, rejestruje tylko to, co w przemowie 
Noblistki najważniejsze i co interesuje szczególnie. Nie oznacza to oczywiście, 
by w przypadku uwzględnienia słownictwa rzadziej się powtarzającego – nie 
ustalilibyśmy TOS. Sądzę, że w TOS szerszym, obejmującym treści bardziej 
„rozwodnione” (wyznaczone przez leksykę występującą rzadziej), nie wystąpiłyby 
w liczącym się wymiarze elementy innych pól tematycznych, niż tych, które 
już zauważyliśmy. W tym szerszym TOS także nie byłoby rozwiniętych sfer: 
transcendencji, emocjonalności, przyrody ożywionej, które w wersji obejmującej 
to, co najważniejsze (pamiętajmy że frekwencja występowania leksemu generuje 
jego relacyjną ważność w całości obrazu), nie występują albo są marginalne.
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II.E. Jako ktoś działający [65]: sposób – 19, los – 8, efekt – 6, wpływ 
– 6, ilość – 5, sprawa – 5, decyzja – 4, dostęp – 4, potrzeba – 
4, praca – 4.

III. KULTURA NIEMATERIALNA [razem 210]
III.A. Ideologia [47]: opowieść177 – 35, mit – 7, idea – 5;
III.B. Literatura i język [116]: literatura – 20, czytelnik – 14, nar-

racja – 13, historia – 8, narrator 8, fikcja [literacka] – 7, postać 
– 7, słowo – 7, książka – 6, opowiadanie – 6, powieść – 6, bohater 
– 5, gatunek – 5, parabola – 4;

III.C. Media i kultura popularna [47]: informacja – 8, serial – 
8, zdjęcie – 8, głos – 6, internet – 5, pismo – 4, radio – 4, relacja – 4.

177 W tym zestawieniu klasyfikowałem leksemy, starając się uwzględniać ich zna-
czenia występujące najczęściej w analizowanym tekście. Opowieść, przynajmniej 
dość często, oznacza w nim raczej sposób widzenia świata, a nie relację – należy 
więc do sfery ideologii. Podobne przykłady mógłbym mnożyć.
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Tabela 4.6. Tekstowy obraz świata w wykładzie Olgi Tokarczuk (mapa)
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Źródło: opracowanie własne.

Dane tabeli graficznie przedstawia wykres 4.2.
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Dopiero jednak szczegółowe, procentowe zestawienie (patrz 
tabela 4.6) proporcji między liczbą użyć leksemów zakwalifikowa-
nych do grup tematycznych pozwala ocenić różnice w intensyw-
ności leksykalnej eksploracji danych pól tematycznych, z których 
każde, wraz z innymi, współtworzy tekstowy obraz świata obecny 
w analizowanym tekście.

Interpretując zawarte w tej tabeli liczby (odwoływał się będę je-
dynie do danych procentowych, których N = 763 – jeśli przywołam 
inne, to zaznaczę ten fakt), zwykle posługiwał się będę nie tyle peł-
nymi nazwami rubryk, co umieszczonymi w tabeli 4.6 oznaczeniami 
(cyfra i litera).

Wykres 4.2. Tekstowy obraz świata w wykładzie Olgi Tokarczuk

Źródło: opracowanie własne (wykonawca wykresu: Leszek Świeca).

Głównym elementem skoncentrowanego TOS noblowskie-
go wykładu Olgi Tokarczuk (tj. skrytej „pod powierzchnią” tego 
tekstu struktury głębokiej) nie jest „czuły narrator”, a po prostu 
CZŁOWIEK. Poświęcono mu prawie połowę ukrytego przesłania 
[II ≈ I + III]. Staje on (ponieważ nie jest realną istotą a elementem 
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TOS, wielką figurą semantyczną178, będziemy zapisywać to słowo 
wersalikami, podobnie jak i w przypadku innych figur) przed istot-
nym zadaniem – skonstatowania adekwatności (czy też jej braku) 
między dwoma potężnymi siłami: ŚWIATEM [I] a KULTURĄ 
[III]. ŚWIAT jest tu rozumiany jako Uniwersum, prawie niezależ-
ne od czasu i przestrzeni [I.A. ponad trzykrotnie większe od I.B.], 
a także przyrody [I.A. dwuipółkrotnie większe od II.B.], zwłaszcza 
ożywionej179. KULTURA natomiast to przede wszystkim literatura, 
dużo istotniejsza od dwóch pozostałych składowych [III.B. > (III.A. + 
III.C.)]. Składowe te mają równą ważność [III.A. = III.C.], przy czym 
z wcześniejszego opisu mowy wynika, że Tokarczuk do kultury po-
pularnej, a zwłaszcza mediów, odnosi się sceptyczne, a mit i opowieść 
ceni. Sfery te nieco się przenikają, nieco się sobie przeciwstawiają… 
a literatura zasadniczo je współtworzy.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że w strukturze zawartej w tej mowie 
nieomal nieobecne są cywilizacja czy kultura materialna. Leksemy 
z nią związane, za wyjątkiem radia, też nie mają wyższych rang.

CZŁOWIEK stoi wobec świata uzbrojony tylko w myśl [II.C.], 
a uzbrojenie to potężne. Leksemy obsługujące tę sferę tematyczną 
mają prawie 68% użyć (przy n = 349). Pamiętajmy także, iż literatura 
jest dla Tokarczuk narzędziem poznawczym. Drugą istotną wła-
ściwością CZŁOWIEKA jest zdecydowanie i sprawność działania 
(II.E. – ok. 19% przy n = 349). I mimo że w wykładzie dużo się 
mówi o czułości, to frekwencja wskazuje, że w ramach semantycz-
nej figury CZŁOWIEK cechami najistotniejszymi są racjonalność 
i pragmatyzm. Emocjonalność, naturalność i status egzystencjalny 
[II.D., II.B., II.A.] są obsługiwane zaledwie przez 13,46 % (n = 
349) słowoform.

Powyższa analiza dowodzi, moim zdaniem, że najgłębsze przesła-
nie analizowanego wykładu głosi tę prawdę (ważną dla ludzi naszej 
kultury), że na świat nie ma innej rady, niż go poznać i zrozumieć, 
a do tego bezwzględnie potrzebna jest i ogólnie rozumiana sprawność 

178 Termin Janusza Sławińskiego.
179 Na przedstawionej liście rangowej praktycznie brak leksemów obsługujących 

to pole.
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działania, i efektywność epistemologicznych narzędzi, procedur, 
i ogólnocywilizacyjny rozwój przedsięwzięć – np. tych w rodzaju 
uprawiania literatury180.

Natomiast przesłanie, w wypadku „Czułego narratora” uzyskane 
za pomocą 15 rzeczowników181 pierwszych 11 rang przynosi dość 
typowe credo pisarza realisty.

Literatura to opowieść o rzeczywistości – o świecie, procesach w nim 
trwających, życiu i doświadczeniach ludzi. W naszym czasie to nie-
łatwe, ale jest sposób, aby czytelnik dowiedział się tego wszystkiego 
– to narracja tego rodzaju, by niosła w sobie czułość.

Tylko słowo czułość nie pozwala mu być całkiem typowym. Szkoda, 
że nie za dobrze wiemy (i chyba mieliśmy nie wiedzieć), co w zasadzie 
ono tutaj znaczy182.

180 Niestety bez pogłębionych badań porównawczych trudno odpowiedzieć na py-
tanie o przyczynę tego stanu rzeczy. Może obecność takich treści na poziomie 
TOS jest związana z użyciem gatunku wykładu…, a może zdecydowała wola 
pisarki stojącej przed istonym zadaniem, a może kulturowe wzorce świadomie 
lub nieświadomie przez nią przywoływane w trakcie obmyślania wystąpienia… 
Pozostaje także do ustalenia to, na czym polega różnica w sposobie istnienia 
i funkcjonowania TOS korpusu tekstów i TOS pojedynczego tekstu. Pierwsze 
na poły intuicyjne ustalenia wskazują, że TOS korpusu tekstów, zwłaszcza 
należących do kultury popularnej, jest zgodny z niesionym przez te teksty 
stereotypem, podczas gdy TOS danego literackiego dzieła – a takim jest mowa 
Tokarczuk – przynosi po prostu pewien obraz światopoglądu twórcy tegoż dzieła, 
zwłaszcza kiedy mowa o TOS wysoce skoncentrowanym, ustalanym tylko przy 
uwzględnieniu słownictwa o wysokich rangach.

181 Świat, opowieść, życie, literatura, sposób, czas, doświadczenie, człowiek/ludzie, 
wszystko, czytelnik, narracja, rodzaj, rzeczywistość, czułość, proces.

182 Użycie słowa niejasnego, wieloznacznego (w tym momencie chodzi o niejasność 
i wieloznaczność nadane świadomie) jest w tym wypadku całkowicie przemyślanym 
elementem pisarskiej strategii. Dowodem następujący fragment Ksiąg Jakubowych, 
w którym Elżbieta Drużbacka pisze do księdza Benedykta Chmielowskiego:
„Pani Elżbieta Drużbacka do księdza Chmielowskiego, czyli o doskonałości form 
nieprecyzyjnych.
[…] wysyłam Jaśnie Wielebnemu Księdzu Dziekanowi moje tomy i może Twoje 
bystre oko znajdzie w nich coś więcej niż samą płochość świata, aby bowiem wyrazić 
językiem cały ten jego ogrom, nie można używać słów zbyt jasnych i oczywistych 
ani jednoznacznych – bo wtedy się robi coś jakby szkic piórkiem, przenosi się 
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go na białą powierzchnię czarnymi kreskami. A słowa i obrazy muszą być giętkie 
i wieloznaczne, muszą migotać, muszą mieć w sobie wiele sensów.
Nie to, że wysiłków Twoich, Przewielebny Księże Dobrodzieju, nie doceniam, 
wręcz przeciwnie, jestem pod wielkim wrażeniem ogromu Twojej pracy. Ale mam 
wrażenie, że radzisz się umarłych, bo te księgi cytowane i kompilowane to jakby 
grzebanie po grobowcach. A fakty szybko stają się nieważne i tracą aktualność. 
Czy da się opisać nasze życie poza faktami, opierając się jeno na tym, co widzimy 
i czujemy, na drobnostkach, na uczuciach?
Staram się patrzeć na świat własnymi oczyma i swój język mieć, nie cudzy. […]
Pozwoliłam sobie także dołączyć tomik niewielki, którego jeszcze nie znasz, lecz 
gdyby na wagę położyć, Twoje „Nowe Ateny” i moją dzierganinę, to rzecz byłaby 
oczywiście nieporównywalna. Tak to jest, że jedna rzecz dwu osobom wydaje się 
inna. Co innego myśli porzucony i porzucający. Co innego ten, kto posiada, i ten, 
kto jest posiadany. Ten, kto syty, i ten, kto głodny. Bogata córka szlachcica marzy 
o mopsiku z Paryża, a biedna córka chłopa – żebyś mieć gęś na mięso i pierze. 
Dlatego tak piszę:
Dosyć tu będzie na mój rozum podły,/ Nie potrafiwszy gwiazd na niebie zliczyć,/ 
Przynajmniej w lesie dęby, sosny, jodły / Rachować, w tej się arytmetyce ćwiczyć.
Twoja zaś wizja jest inna zgoła. Ty chciałbyś wiedzy jakby oceanu, z którego każdy 
zaczerpnąć może. I sądzisz, że człowiek wykształcony, gdy przeczyta wszystko, 
pozna cały świat, nie ruszając się z domu. I że wiedza ludzka jest jak księga, 
też ma swoje „deszczki”, granice, więc całą ją można streścić i wtedy stanie się 
dostępna każdemu. Taki cel Ci chwalebny przyświeca i zatom Ci wdzięczna jako 
czytelniczka Twoja. Lecz swoje wiem.
Mały świat – człowiek żywy: tam niebo, gdzie głowa,/ Zmysly – planety, rozum – 
Słońce, przy tym słowa./ Błądzi świat, na nim człowiek: niebo się obraca,/ Śmierć 
od wschodu na zachód dzień nocą dotłacza./ Gdyby odmienna Luna niewiast nam 
nie dała,/ Świat by nie stał na nogach, cóż by głowa miała?
Ot, powiesz – nieprecyzyjne, czcza gadanina. Pewnie będziesz miał rację i może 
cała ta sztuka pisania, Mości Dobrodzieju, jest doskonałością form nieprecyzyjnych 
(Tokarczuk 2014, s. 564–562).
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ROZDZIAŁ 5. 
ZAKOŃCZENIE ALBO O TEORII 

DWÓCH HEŁMÓW

5.1. REKAPITULACJA, CZYLI 
CO USTALILIŚMY NA TEMAT TOS

Zaprezentowaną w książce wiedzę na temat założeń poczynionych 
dla potrzeb teorii TOS oraz samą teorię można przedstawić w kil-
kunastu punktach:

1. Realnie istnieją językowe obrazy świata będące właściwością 
zmiennych historycznie odmian języków naturalnych, nie 
można bowiem mówić naturalnym językiem jako takim, za-
wsze posługujemy się jakąś jego odmianą183. O JOS jednym 
dla danego języka mówimy w wypadku języków sztucznych, 
natomiast JOS ustalony dla danego, jednego języka naturalnego 
jednak byłby głównie owocem działań badaczy.

2. JOS jest informacją o świecie zawartą w kategoriach gramatyki 
oraz w semantycznych (tematycznych) grupach słownictwa, 
a szerzej – w konstrukcjach składniowych, w typach słowo-
twórstwa, w związkach frazeologicznych, w ogólnej frekwencji 
jednostek, a nawet w lukach leksykalnych. JOS jest możliwy 

183 Należy przy tym pamiętać, że granica między językiem ogólnym a socjolektem 
jest dość rozmyta: nosiciele socjolektu używają też elementów języka ogólnego. 
W obrębie socjolektu także istnieją umowne nazwy, których pochodzenie należy 
do przeszłości i nie opiera się na realnych pojęciach.
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do zbadania, ująć go można w w odpowiednich opisach słow-
nikowych, tezaurusach, wielkich słownikach tematycznych 
o odpowiednio pomyślanym podziale.

3. Słowo jest znakiem, połączeniem „formy oznaczającej, któ-
ra nas odsyła, i treści oznaczanej, na którą nasza uwaga się 
zwraca” (Milewski 1976, s. 9), a zatem tekst – wszak będący 
zorganizowaną sekwencją znaków – jest nie tylko strukturą 
pojęciową, ale też i postrzegalną, ma aspekt substancjalny 
(słowo w tekście poniekąd jest rzeczą, przysługują mu ce-
chy takie, jak ekspozycyjność, częstość występowania; słowo 
mówione istnieje w czasie a pisane – w przestrzeni). Innymi 
słowy: tekst jako jednostka mowy, podobnie innym jednostkom 
mowy, ma plan treści i plan formy, a plan formy to mniejsze 
jednostki, połączone w całość za pomocą operatorów. Zarówno 
jednostki nazwowe, jak i operatory to jednostki materialne, 
substancjalne.

4. Językowy obraz świata jest (częściowo) „obecny” w naszych 
głowach184 oraz w tekstach, ma więc aspekt zinternalizowany 
i intersubiektywny.

5. Natomiast TOS – co jest oczywistością – obecny jest w (krót-
szych lub dłuższych185) tekstach, ale także korpusach tekstów 
i dyskursach. Opisuję TOS na podstawie informacji leksykalnej, 
pozostawiając inne możliwe aspekty opisu, w tym gramatyczny.

184 Na przykład krawcowa to rzeczownik, pochodny od krawca. W językowym 
obrazie świata wiąże się to z niższym statusem kobiety w porównaniu z męż-
czyzną, ale ten aspekt nie wybija się w naszym myśleniu.

185 Trzeba je rozróżniać: bo czym innym jest TOS w wypadku krótkiego felietonu, 
gdy odbiorca jest w stanie ogarnąć słownictwo i zidentyfikować wyrazy naj-
częstsze, a inna rzecz to korpus tekstów czy duża powieść – tu już dla odbiorcy 
TOS jest niedostępny. Pisałem o tym pod koniec podrozdziału 1.3.
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6. TOS-y poszczególnych tekstów lub korpusów tekstów należą-
cych do tej samej odmiany języka w praktyce różnią się jedynie 
wykorzystaniem słownictwa (rekonstruując go, zwracamy 
uwagę przede wszystkim na rzeczowniki186, w mniejszym 
stopniu – ale jednak – na przymiotniki).

7. Ze względu na wielkość materiału w badaniach TOS podej-
ście do kwestii semantyki leksykalnej musi być uproszczone. 
Ustalając TOS, na ogół nie wyodrębnia się konotacji i głównie 
bierze się pod uwagę znaczenia podstawowe, denotacyjne 
(w ich głównych odmianach znaczeniowych187). Podobnie 
w przypadku frazeologii – frazeologizmy traktuje się jako tzw. 
leksemy nieciągłe bądź też ich istnienie – jako że są rzadkie 
– w ogóle się pomija. Natomiast istnieją procedury (tzw. po-
miar aksjologiczny (Kajtoch 2018, s. 655–659)) pozwalające 

186 Świadom jestem, że są takie typy tekstów, w którym dominują czasowniki, 
np. niektóre wiersze, że rzeczownik jako kategoria gramatyczna łączy w sobie 
zarówno nazwy substancji, jak i nazwy czynności (np. rzeczownik wyjazd se-
mantycznie to jest to samo, co wyjechać). Ograniczenie się do rzeczowników jest 
spowodowane – jak już pisałem – głównie względami technicznymi. Z powodu 
wieloznaczności trudno np. z pełną precyzją zaliczać słowoformy czasowników 
do frekwencji wyrazów tekstowych obsługujących poszczególne pola tematycz-
ne. Próbowałem uwzględniać czasowniki w badaniach do Językowych obrazów 
świata i człowieka… (Kajtoch 2008a), jednak rezultaty nie były, według mnie, 
zadowalające.

187 Czyli tych, które w definicjach słownikowych wymienia się na pierwszym 
miejscu. Znowu o takiej praktyce decydują względy techniczne. Doświadczenie 
uczy, że w odpowiednio dużych korpusach znaczenia występujących w tekście 
leksemów są przeważnie zgodne z tymi głównymi znaczeniami. Przy analizie 
TOS w mniejszych korpusach czy pojedynczych tekstach należy oczywiście 
uwzględniać te znaczenia, które dane wyrazy przybierają w badanym tekście. 
Gdybyśmy jednak spróbowali tej – w sposób oczywisty słusznej – procedury 
w badaniu korpusu np. kilkusettysięcznego, zapewne nie skończylibyśmy badań. 
Bywa jednak i tak, że w danym korpusie wyraźnie dominuje nietypowe zna-
czenie leksemu. Np. jeśli w korpusie fanzinów dla metalowców wystąpi słowo 
skóra – w 90% wypadków będzie określeniem rodzaju skórzanej kurtki. Wtedy 
oczywiście należy uwzględnić przede wszystkim najczęstsze, realnie występujące 
w tekście znaczenie.
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w badaniach TOS w pełni precyzyjnie badać zagadnienia 
wartościowania obecnego, czy raczej dominujacego w tekście/
korpusie tekstów.

8. Sposób wykorzystywania słownictwa w poszczególnych tekstach 
nie jest jednakowy. Odmienności bywają rozmaite, mogą polegać 
na różnych jego układach, obecności w różnych kontekstach 
itd., ale ustalając TOS, skupiamy się na tych ilościowych188. 
Może być tak, że zestaw użytych wyrazów w dwóch tekstach 
(lub korpusach tekstów) będzie taki sam, ale obecne w nich 
TOS-y będą się od siebie znacznie różnić. Bo  o  w a ż n o ś c i 
danego leksemu decyduje jego frekwencja (albo i – ale tu po-
mijamy tę kwestię – ekspozycyjność), a nie samo zaistnienie 
w tekście.

9. Natomiast o ważności pola tematycznego wyznaczonego 
w ramach TOS konkretnego tekstu (korpusu tekstów) de-
cyduje łączna frekwencja słowoform wszystkich leksemów 
obsługujących dane pole. Wobec tego treść tak rozumianego 
TOS sprowadza się do dwóch kategorii: 1) strukturyzacji słow-
nictwa (pojęć leksykalnych) na linii „figura | tło” (Прокопчук 
2009; Kiklewicz 2007b, s. 53); 2) wyeksponowania ogólnego 
przesłania semantycznego tekstu jako makronastawienia 
mentalnego nadawcy (konkretnego lub zbiorowego).

10. Tekstowy obraz świata (taki, jak go rozumiem) występujący 
w danym tekście/korpusie, jest rezultatem możliwego wyboru 
z JOS – wyboru a nie profilowania189. Ono bowiem dotyczy 

188 Istnieje teoretyczne uzasadnienie tej praktyki: TOS, ogólnie rzecz biorąc, to ca-
łokształt informacji, zawartej w tekście, zarówno w jego formach wyrazowych 
i zdaniowych (a także akapitowych), jak i w jego konstrukcji. Przedmiotem moich 
badań jest ta część TOS, która oparta jest na dystrybucji jednostek, a przede 
wszystkim na ułożeniu jednostek pod względem frekwencji. Frekwencja, będąc 
zjawiskiem funkcjonalno-statystycznym, posiada też swój aspekt implikacyjny: 
implikuje wartość semantyczną jednostek na tle całości. Wobec tego na podstawie 
frekwencji możliwe jest przedstawienie jednostek informacyjnych w znanym 
z psychologii postaci układzie „figura | tło” (Прокопчук 2009; Kiklewicz 2007b, 
s. 53).

189 Rozumianego za Jerzym Bartmińskim i Stanisławą Niebrzegowską jako: „su-
biektywna (tj. mająca swój podmiot) operacja językowo-pojęciowa, polegająca 
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pojęć oraz ich układów i daje wyniki różnorakie, choćby dlatego, 
że – jak zwięźle pisze Tokarski – „tekstowe użycie słowa jest 
zawsze wyborem określonej opcji semantycznej” (Tokarski 1998, 
s. 49). W mojej koncepcji TOS-y są pojęciowymi strukturami, 
które (może z wyjątkiem bardzo zmetaforyzowanych, seman-
tycznie niejasnych tekstów dzieł lirycznych, których jednak 
nie da się adekwatnie odczytać bez uwzględnienia konotacji) 
ustala się, biorąc pod uwagę tylko „twarde, inwariantne jądra 
semantyczne, tzw. znaczenia leksykalne” (Tokarski 1998, s. 43), 
zwykle190, nie uwzględniając – jak już wspomniałem w punkcie 
7 – całej sfery konotacyjnej. Uważam bowiem, że znaczenie 
leksykalne (denotacyjne, główne) zawsze jest obecne (i to jako 
najważniejsze) w każdej tekstowej realizacji leksemu.

11. TOS można ustalić zarówno dla pojedynczego tekstu, jak 
i korpusu tekstów. Można wyróżnić dwie jego postacie: jedna 
istnieje na płaszczyźnie bardziej powierzchniowej, (przynaj-
mniej teoretycznie) jawnej tekstu/tekstów, druga na poziomie 
całkiem głębokim. Bywa nawet, że TOS ujawniony na poziomie 
głębokim posiada sensy nieco inne od tych rysujących się 
na płaszczyźnie bardziej powierzchniowej. Pierwszą, bardziej 
(ale nie całkiem) powierzchniową postać TOS nazywam „mapą”, 
a drugą – całkiem ukrytą – „przesłaniem” (między tymi dwo-
ma formami TOS istnieje ścisła współzależność: mapa jest 
zasadniczo rozszerzonym przesłaniem, a przesłanie – wysoce 
skoncentrowaną mapą).

na swoistym kształtowaniu obrazu przedmiotu poprzez ujęcie go w określonych 
aspektach (podkategoriach, fasetach), takich jak np. pochodzenie, cechy, wygląd, 
funkcje, zdarzenia, przeżycia itp. w ramach podobnego typu wiedzy i zgodnie 
z wymogami określonego typu widzenia” (Bartmiński, Niebrzegowska 1998, 
s. 212; Niebrzegowska-Bartmińska 2020, s. 214–225).

190 W momencie stosowania perspektywy rekonstrukcji osobowości „wpisanej 
w tekst” uwzględnienie także sfery konotacyjnej i aksjologicznej znaczenia 
wyrazu może się jednak okazać celowe.
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12. Mapę TOS ustala się na podstawie: po pierwsze dokonanego 
podziału tematycznego/tematyczno-pojęciowego leksemów 
(konkretnie: rzeczowników191, lub – przy pomiarze aksjologicz-
nym – rzeczowników i przymiotników) tekstu, a pod drugie – 
uwzględniając frekwencję grup rzeczowników i przymiotników 
obsługujących poszczególne tematyczne/tematyczno-pojęciowe 
kategorie tego podziału (Kajtoch 2008a, t. 1, s. 651–655). Ist-
nieją przynajmnie dwaj rodzaje map; w szczególności można 
mapę budować jako obraz pewnej wpisanej w tekst/korpus 
rzeczywistości (do pomyślenia jest mapa całościowa albo 
wybrany fragment mapy) albo jako model osobowości czy 
wizerunek człowieka wpisany w tekst/korpus192.

13. Przesłania obecne w TOS wydobywamy, sporządzając listy 
rangowe rzeczowników, a następnie z tych o najwyższych 
rangach (pierwszych 25–30 rang) – tworząc tekst. Aby to prze-
słanie było jakimś komunikatem, rzeczowniki musimy (jak 
najoszczędniej) uzupełnić o inne, swobodnie dobrane części 
mowy i w rezultacie temu komunikatowi nadać jakieś ramy, 
czy skrypty193, najlepiej zgodne z ramami gatunkowymi czy 
pragmatycznymi wynikającymi z przynależności badanego 
tekstu / badanych tekstów do danego dyskursu / danych dys-
kursów. Nadanie tych ram nie zakłóca informacji niesionej 

191 Czysto teoretycznie można projektować mapy TOS składające się ze słowo-
form wszystkich części mowy, praktyczne wykonanie tego zadania w jakimś 
rozsądnym czasie nie jest jednak na siły pojedynczego człowieka i wymagałoby 
opracowania o wiele przecyzyjniejszych w działaniu programów komputerowych. 
Podejrzewam jednak, że i tak nic by z tego nie wyszło – przynajmniej na terenie 
języka polskiego – ze względu na istnienie licznych homonimów, leksemów 
niepełnoznaczeniowych bądź o znaczeniach bardzo rozmytych. Chyba żeby 
opracować zupełnie nowe zasady konstruowania map i przesłań, czego jednak 
się nie podejmę.

192 Chodzi o taki model czy wizerunek człowieka, który mógłby postrzegać rze-
czywistość tak, jakby była zgodna z konturami danej mapy TOS.

193 „Mówiąc najogólniej, skrypty stanowią swoiste interpretacyjne ramy tekstu, 
uwzględniające kulturowe, sytuacyjne i językowe determinanty jego interpre-
tacji semantycznej i pragmatycznej, tj. interpretacji rekonstruującej nie tylko 
treściowe składniki obrazu świata, ale również przyświecające tekstowi intencje” 
(Tokarski 2015, s. 55).
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przez rzeczowniki. Wiadomo że to rzeczowniki niosą główną 
i w miarę jednoznaczną informację o świecie, podczas gdy 
przymiotniki mówią o cechach, czyli (często, choć nie zawsze) 
o wartościach, a czasowniki o czynnościach, ruchach, proce-
sach itp., ale w sposób daleki od precyzji; przyimki pozwalają 
ułożyć elementy w przestrzeni itd. – ale to jedynie uzupełnienie 
informacji głównej, tej najważniejszej, najczęściej powtarzanej, 
konkretnej informacji o świecie niesionej przez rzeczowniki 
o najwyższej frekwencji.

14. „Przesłania” można także sporządzać dla pojedynczych, zwłasz-
cza obszerniejszych tekstów. Można by te teksty traktować, 
za sugestią Jerzego Bartmińskiego194, jako makroznaki, a wtedy 
owe „przesłania” uznać za pojęcia tworzące „treści oznaczane” 
owych makroznaków.

15. Istniejące w ramach TOS zależności między przesłaniem 
a mapą i konwencjami ich tworzenia można przedstawić, jak 
na rysunku 5.1.

16. TOS-y w moim rozumieniu mają charakter obiektywny, a nawet 
w dużej mierze nieintencjonalny, bo nie jestem sobie w stanie 
wyobrazić, aby jakikolwiek osobowy „generator tekstów” 
– jeśli będzie ich naprawdę wiele – był w stanie zapanować 
nad rankingiem częstości występowania (i zatem ważności) 
słów. Autor lub redaktor może najwyżej ustalić jakieś ogólne 
kierunki działań, mających na celu zasugerowanie czytającym 

194 „Tekst – w swojej postaci prototypowej – jest to «ponadzdaniowa j e d n o s t k a 
językowa, m a k r o z n a k  [podkreślenie moje – WK] mający określone nace-
chowanie gatunkowe i stylowe (kwalifikator tekstu), poddający się całościowej 
interpretacji semantycznej i komunikatywnej, wykazujący integralność struk-
turalną oraz spójność semantyczną i podlegający wewnętrznemu podziałowi 
semantycznemu, a w przypadku tekstów dłuższych – także logicznemu i kompo-
zycyjnemu. W tym sensie tekst nie jest tylko konstrukcją jednostek językowych 
(wyrazów, zdań), lecz jednostką języka […] o złożonej, polifonicznej strukturze»” 
(Bartmiński 2004–2005, s. 123). Bartmiński cytuje tutaj fragment swojego 
tekstu z 1998 roku. Warto zauważyć, że w wersji z 1998 roku ostatnie zdanie 
cytatu trochę inaczej brzmiało: „W tym sensie tekst nie jest tylko konstrukcją 
jednostek językowych (wyrazów, zdań), lecz produktem języka […] produktem 
o złożonej, polifonicznej strukturze” (Bartmiński 1998, s. 17).
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czy słuchającym jakiejś wizji rzeczywistości. Wyniku osta-
tecznego jednak się w szczegółach nie przewidzi, nawet jeśli 
się spróbuje zaprojektować mapę, choć oczywiście ten, kto 
świadomie skonstruuje pojedynczy, zwłaszcza niezbyt długi 
tekst, większą ma szansę zapanowania nad tworzeniem się 
TOS-u niż jakaś grupa nadawców.

Rysunek 5.1: Istniejące w ramach TOS zależności między 
przesłaniem a mapą i konwencjami ich tworzenia

Źródło: badania własne.

17. Obecny w tekście/korpusie tak rozumiany TOS niejako sam 
z siebie narzuca się odbiorcom, a raczej ich podświadomości 
i ma charakter opresyjny.

18. Ustalanie (za pomocą leksykalnej ilościowej analizy zawar-
tości) tekstowego obrazu świata (możliwego do wykrycia 
zarówno w pojedynczym tekście, jak i w całym ich korpusie) 
jest tylko jednym z możliwych rodzajów badań tekstu. Można 
i przede wszystkim należy badać obraz świata intencjonalnie 
uobecniony w tekście, zbiorze tekstów lub dyskursie, wynika-
jący z rozmaitych stylistycznych, retorycznych, narracyjnych, 
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kompozycyjnych i ideologicznych cech tego tekstu (czy grupy 
tekstów) lub dyskursu. Można również ustalać językowy obraz 
świata, w danym tekście/dyskursie szczególnie wyraziście się 
uobecniający czy szczególnie charakterystycznie sprofilowany. 
Ale nie będą to badania prowadzące do ustalenia TOS w takim 
znaczeniu tego terminu, w jakim ja go używam.

Na zakończenie tego podsumowania pragnę jeszcze zaznaczyć, 
że – generalnie rzecz biorąc – moje przemyślenia są rezultatem swego 
rodzaju „inżynierskiego” podejścia do spraw języka, jakie przyswoiłem 
sobie, będąc prasoznawcą. Polega ono na tym, że wyznaczając sobie 
zadanie, troszczę się o to, czy jest ono i w jakim stopniu – wykonalne, 
jakimi środkami dysponuję i dysponować mogę, i jakie cząstkowe 
cele muszę osiągnąć po drodze ku celowi głównemu195.

Kierując się tym podejściem, uznaję, że badania JOS odmian 
polszczyzny są co prawda wykonalne, ale trzeba by im poświęcić 
długie lata, mając przy tym do dyspozycji poważne środki finansowe. 
Warto jednak byłoby te prace kontynuować i ukończyć, bo wtedy 
lepiej poznalibyśmy samych siebie, swoje myślenie i kulturę, i lepiej 
byśmy wiedzieli, jak się mamy uczyć i jak postępować.

Badania TOS, gdyby je rozwinąć i wzmocnić, mogłyby się stać 
jednym z niezbędnych poligonów, na którym trzeba byłoby wykonać 
próby przed ostatnimi etapami ustalenia JOS, czyli przed wykona-
niem głównego zadania. Sądzę również, że prowadząc badania TOS 

– a można je przecież dalej modyfikować i poszerzać – dużo by zyskali 
medioznawcy, politologowie, literaturoznawcy, kulturoznawcy i inni 
badacze zajmujący się humanistyczną rzeczywistością.

195 Druga, „negatywna” strona medalu w myśleniu tego typu polega na tym, że – 
będąc pragmatykiem – niestety muszę się pogodzić z koniecznością uproszczeń, 
jeśli tylko nie da się ich w praktyce uniknąć. „Inżynier” musi także zaakceptować 
fakt, że już osiągnięcie cząstkowego celu nieraz jest sukcesem, zwłaszcza jeśli 
ten ostateczny ciągle jest daleko przed nami.
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5.2. JESZCZE RAZ O JOS I TOS

Sądzę, że w zaprezentowanej książce (oraz w pracach wcześniej-
szych, do których niejednokrotnie się tu odwoływałem) udało mi się 
udowodnić możliwość, a nawet konieczność powołania do życia 
językoznawczej kategorii196, którą proponuję nazywać tekstowym 
obrazem świata (TOS). Pokazałem też jej użyteczność w badaniach 
różnego typu tekstów lub ich korpusów. To jednak, że coś jest możliwe 
i użyteczne, nie oznacza jeszcze, że jest na tyle ważne, by warto było 
poświęcić czas i energię na takie badania. Mówiąc dobitniej – trzeba 
odpowiedzieć na pytanie, czy prowadząc badania TOS, mamy szansę 
ustalić coś istotnego, czy badania te mogą przynieść jakieś liczące 
się społecznie merytoryczne ustalenia.

Aby wykazać, że są na to szanse – na chwilę powrócę do ustaleń 
ściśle językoznawczych. Na początek niech za przykład posłuży sło-
wo lalka (patrz rysunek 5.2), etymologicznie związane z językiem 
dziecięcym stare, pochodzące jeszcze z czasów prasłowiańszczyzny197. 
Od wielu lat w standardowej, ogólnej polszczyźnie posiada ono trzy 
ustabilizowane odmiany znaczeniowe: 1) Zabawka ‘przedmiot będący 
odwzorowaniem postaci ludzkiej, służący do zabawy’198; 2) Kobieta 

196 Oraz prasoznawczej techniki badawczej, którą nazwałem leksykalną ilościową 
analizą zawartości (LIAZ).

197 Dokładniej mówiąc, lalka jest deminutivem (czego świadomość obecnie zaciera 
się, tak jak np. w przypadku słów skrzynka, książka) od słowa lala. Na temat 
etymologii leksemu Aleksander Brückner podaje: „lala, lalka, laleczka, słowo 
pieszczotliwo-dziecięce, u nas dziś tylko łątkę […] oznacza, u innych Słowian 
stopnie pokrewieństwa, gdyż to takie samo zdwojenie jak baba, dziad itp.; więc 
u Załabian lola ‘ojciec’, jak i na Małej Rusi; na Bałkanie lela ‘ciotka’, podobnie 
na Rusi (bułg. lelak ‘wuj’); i na Rusi i u Słowieńców zabawce dziecięcej również 
służy; lalka i dla ‘źrenicy’, w której się człowiek – lalka źwierciedli” (Brückner 
1927, s. 155); podobnie Witold Mańczak: „lala połabskie l’ol’ə ‘tata’, czeskie 
dialektalne l’al.’a ‘lalka’, rosyjskie dialektalne ljalja ‘dzieciątko, lalka’, bułgarskie 
lala ‘błazen’. Wyraz języka dziecięcego z charakterystyczną reduplikacją sylaby 
(por. mama czy baba)” (Mańczak 2017, s. 98).

198 W innych współczesnych słownikach w ramach tego znaczenia, formułowanego jako 
pierwsze, pojawia się też element: „przedmiotu dekoracyjnego”. Por.: 1. ‘zabawka 
dziecinna, mająca miniaturową postać ludzką, najczęściej dziecięcą; używana 
też (zwykle w pięknym stroju) jako przedmiot dekoracyjny’ (Doroszewski 1997, 
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‘ładna, zadbana i bardzo dobrze ubrana kobieta, zwykle uważana 
za niezbyt inteligentną’ (zakwalifikowany jako pogardliwy i potocz-
ny); 3) W teatrze ‘figurka wyobrażająca postać bohatera widowiska, 
używana w przedstawieniach teatralnych, poruszana przez aktora 
ukrytego za sceną’ (za: Wielki Słownik Języka Polskiego IJP PAN, 
Żmigrodzki 2012 i nast.)199. Odmiany te na rysunku 5.2 oznaczam 
symbolami: La, Lb, Lc.

Te trzy pojęcia, we współczesnej polszczyźnie ogólnej powszechnie 
i – jak się zdaje – trwale związane z ciągiem fonemów lal#k-a tworzą 
zatem trzy rodzaje wyrazów tekstowych. Wszystkie one mają niską 
wartość konotacyjną, aksjologiczną, ale bez przesady, bo leksem lalka 
na mocy swej budowy słowotwórczej jest zdrobnieniem i zupełnie 
negatywny być nie może.

dalej Dor.); ‘Zabawka dziecięca, będąca miniaturowym przedstawieniem postaci 
ludzkiej, najczęściej kobiety, dziewczynki albo niemowlęcia, używana niekiedy 
także jako przedmiot dekoracyjny’ (Zgół.), ‘miniatura człowieka (najczęściej 
kobiety lub dziecka), czasem też naturalnej wielkości model niemowlęcia, 
używane jako zabawki lub przedmioty dekoracyjne’ (Dun.).

199 W słowniku Witolda Doroszewskiego trochę inaczej wyróżniono znaczenia: 
1. ‘zabawka dziecinna, mająca miniaturową postać ludzką, najczęściej dziecięcą; 
używana też (zwykle w pięknym stroju) jako przedmiot dekoracyjny’ – prze-
nośne: ‘osoba ładna, strojna, ale ograniczona i próżna’; 2. ‘figurka z teatrzyku 
kukiełkowego; kukiełka, marionetka’; 3. ‘manekin’ np. ‘na drucianej podstawie 
bezgłowa lalka prezentuje sztywną kibić, strojną w świeżo wykończoną suknię’; 
4. regionalne: ‘kilka snopków zboża, lnu itp. ustawionych razem i opartych 
o siebie kłosami, często obwiązanych powrósłem i nakrytych jedym snopem’; 
5. gwarowe ‘źrenica oka’: „Diabeł, jak go sobie poczciwy nasz lud wyobraża […] 
nie ma lalek w oczach” (Dor.). Zatem w znaczeniu 1. słownik Doroszewskiego 
ujmuje jako jedno dwa znaczenia – w słowniku Żmigrodzkiego rozdzielone 
na 1. i 2. Ponadto podaje znaczenie 3. – ‘manekin’, którego nie zauważam w swo-
jej kompetencji językowej i uważam za przestarzałe (Doroszewski przywołuje 
przykład z Kaśki Kariatydy Zapolskiej). Znaczenie regionalne i gwarowe także 
nie zostanie tu przeze mnie uwzględnione, tak samo, jak i znaczenie profesjo-
lektalne podane przez Zgółkową: architektoniczny ‘gruszkowaty element tralki, 
czyli pionowego członu w balustradzie, dźwigającego poręcz’.
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Rysunek 5.2. Lalka jako leksem w słowniku, wyraz tekstowy i prototyp/stereotyp 

Źródło: badania własne. W opisie rysunku JOS określam też jako JOS intersubiektywny.
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***
Człowiek albo teksty tworzy, albo odbiera i jest to jedyny możliwy 
dla niego kontakt z systemem języka, a zatem i tą częścią intersubiek-
tywnej symbolicznej kultury, z którą ten system jest ściśle spleciony 
jako jej najważniejsze ogniwo. A zatem, jeśli chce w celu wypowie-
dzenia się o rzeczywistości użyć słowa lalka (albo dowiedzieć się 
o tej rzeczywistości z jakiegoś komunikatu, w którym słowo lalka 
zostało użyte), musi użyć jednej z jego trzech znaczeniowych odmian 

– La, Lb, Lc. Możliwość skorzystania z nich musi być zapewniona 
na poziomie langue (JOS) – inaczej nie byłoby możliwości użycia 
słowa ani zinternalizowania jego znaczeń (JOS zinternalizowane). Stąd 
obecność tych odmian w JOS zaznaczam symbolami La1, Lb1, Lc1.

Człowiek, produkując lub odbierając teksty, używa więc słów 
równocześnie obecnych i na poziomie tekstu, i na poziomie systemu. 
Tym sposobem, produkując i odbierając teksty, i uczy się systemu, 
internalizuje go (a w rezultacie poszerza swoją znajomość symbolicz-
nej kultury swojej grupy – grupy użytkowników języka), i ma pewne 
szanse na udział w jego uzupełnianiu, jeśli np. użyty przez niego 
neologizm będzie stworzony zgodnie z regułami semiozy, więc dla 
wszystkich zrozumiały i – używany przez innych użytkowników 
języka – utrwali się.
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W rezultacie można uznać, że pomiędzy umysłem użykownika, 
poziomem TOS i JOS (intersubiektywnym i zinternalizowanym) 
istnieją (choć tylko pośrednie w przypadku kontaktu: JOS zinterna-
lizowany w umyśle – JOS intersubiektywny) wzajemne oddziaływa-
nia200. Na wykresie zaznaczyłem to ukierunkowaniem strzałek201.

Na omawianym rysunku (5.2) jednak istnieją jeszcze elementy 
oznaczone L0, L01. Opierają się one na skojarzeniu ciągu fonemów 
lal#k-a z pojęciem, które wynika z uogólnienia definicji znaczeń La/
La1, Lb/Lb1, Lc/Lc1, albo na znalezieniu ich wspólnych elementów. 
Sądzę, że jest to pojęcie ‘sztucznego małego człowieczka pozbawio-
nego wszystkich ludzkich właściwości poza wyglądem’, do którego 
dołączają się konotacyjne sfery głupoty (pozbawiony rozumu), po-
zorów (przypomina człowieka wyglądem), oszustwa (wydaje się być 
kimś, kim nie jest)202.

200 Kwestia stosunku między JOS zinternalizowanym w umyśle a JOS intersubiek-
tywnym, odczuwanym jako część istniejącej kultury, jest skomplikowana. JOS 
nie istnieje przecież poza umysłami ludzi lub tekstami (jakoś tu i tu się przejawia, 
tu i tu jest obecny, ale trudno wskazać jakiś materialny przejaw jego istnienia), 
a jednak najczęściej traktujemy go (jak i całą kulturę symboliczną) jako coś 
obiektywnie istniejącego, istniejącego na zewnątrz człowieka i związanego na-
wet z pewnym przymusem, regulującego nasz sposób postrzegania świata, coś 
przekazywanego z pokolenia na pokolenie (i jednak, choć w sposób powolny, 
ewoluującego). Ponieważ ja także nie jestem wolny od takiego postrzegania, 
w wywodzie podkreślam kwestię współzależności między intersubiektywnym 
JOS kulturowym – a bytującym w umyśle człowieka JOS zinternalizowanym, 
choć wiem oczywiście, że to dwie strony jednego medalu, dwie hipostazy jednego 
niematerialnego bytu w zasadzie istniejącego tylko w głowach danej grupy ludzi.

201 Zdaję sobie sprawę (i się z tym godzę), że wykres może wzbudzać wątpliwości. 
Uważam, że zmiany w świecie z opóźnieniem i niekonsekwentnie powodują 
zmiany w języku i kulturze – wszak „świadomość opóźnia się za bytem”, więc 
język dokładnie świata nie odzwieciedla. Na tej samej zasadzie indywidualne 
modyfikacje w zinternalizowanym JOS w sposób niedoskonały odzwierciedlają 
się w tekstach. Człowiek niekoniecznie pisze i mówi tak, jak myśli, często kieruje 
się konwencją. W rezultacie myśl wypowiedziana czy zapisana nie do końca 
odpowiada myśli zaistniałej.

202 Niekiedy te konotacje są bardzo mocne, co uczyniło możliwym stworzenie 
w kulturze popularnej motywu ożywionej lalki (np. Laleczka Chucky). Takie 
lalki są z reguły okrutne i wredne, jeśli są też ładne. Te nieładne (jak dziadek 
do orzechów) też mylą swoją powierzchownością – ale „w drugą stronę”. Są szla-
chetne, dobre, uczciwe.
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Wyraz o takim, podanym wyżej znaczeniu (L0/L01) nie istnieje 
w tekstach, nie może więc być użyty w ich generowaniu i do sfery 
TOS nie należy. Ba, w ogóle tego typu pojęcie (stereotyp? prototyp?) 
istnieje tylko w ludzkich umysłach, zapewne stanowiąc podstawę 
działania mechanizmu umożliwiającego każdemu użytkownikowi 
języka tworzenie neologizmów opartych na słowie lalka (typu żo-
na-lalka, zabawka-lalka, lalka miłości, sekslalka). Generalnie jest 
więc do pomyślenia, aczkolwiek nie do napisania, wymówienia czy 
przeczytania.

Wniosek stąd taki, że nie tylko leksemy La1, Lb1, LC1 zostały jako 
element JOS intersubiektywnego zinternalizowane do JOS subiektyw-
nego, zinternalizowanego, ale cały mechanizm (jak wyżej określiłem) 
uogólnienia definicji znaczeń La/La1, Lb/Lb1, Lc/Lc1 albo znalezie-
nia ich wspólnych elementów został przez danego, indywidualnego 
człowieka zinternalizowany (z całym JOS) i pozwolił mu stworzyć 
w umyśle taki hipotetyczny wyraz // miejsce w systemie (L0/L01).

W sumie sytuacja wydaje się w pełni optymistyczna. Człowiek 
generuje teksty, tworząc sferę TOS, sfera TOS wpływa na intersu-
biektywny system JOS, który ją przy tej okazji należycie porządkuje. 
Za sprawą kolejnych odbieranych tekstów umysł danego człowieka 
poznaje zasady oraz leksykon JOS intersubiektywnego, internalizuje 
kulturę i język grupy do swojego umysłu i jednocześnie tę kulturę 
współtworzy.

Dzieje się to na mocy szczególnego sprzężenia zwrotnego. Dana 
jednostka ludzka (tj. użytkownik danego języka naturalnego i zwią-
zanej z nim kultury) indywidualnie, dzięki obecności w swoim 
umyśle zinternalizowanej postaci JOS, tworzy teksty i współdziałając 
z innymi użytkownikami języka – członkami grupy, którzy także 
generują i odbierają teksty, buduje kolejne wcielenia TOS, rejestro-
wane i uogólniane w sferze JOS intersubiektywnego i podlegające 
działaniu obecnych tam mechanizmów. Na końcu ta lekko zmodyfi-
kowana postać JOS znowu ulega internalizacji i bytując w umysłach 
użytkowników, staje się zarzewiem kolejnego kręgu przemian: język 
rozwija się i udoskonala.
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Jedyna wątpliwość w tym niemal sielankowym krajobrazie po-
wstaje wtedy, gdy zastanawiamy się nad adekwatnością JOS (czyli 
podsystemu kultury symbolicznej mającego związek z językiem) 
i rzeczywistości realnej, czyli – z językoznawczego punktu widzenia – 
tej sfery rzeczywistości, w której bytują desygnaty (D… – na rysunku 
zaznaczono tę wątpliwość szczególnym układem strzałek). To bardzo 
stary problem filozoficzny, bardzo różnie rozstrzygany, że wspomnę 
koncepcję solipsyzmu203. Można jednak problem adekwatności ję-
zyka i świata z czystym sumieniem pozostawić nierozstrzygniętym, 
ponieważ – po pierwsze – jest nierozstrzygalny, a – po drugie – jak 
skomplikowany by nie był, nie przeszkadza językowi ludzkiemu 
w należytym funkcjonowaniu, skoro nasza cywilizacja trwa204.

Ponadto człowiek czerpie wiedzę o świecie nie tylko ze słów, ale 
wykorzystując także obrazy i wszystkie zmysły, jakie posiada, istnieje 
też intuicja, więc generalnie dane niesione przez system językowy 
są wystarczająco zweryfikowane.

Jeśli interesujemy się treściami pojedynczego tekstu albo niewielkiej 
ich grupy oraz tym, w jaki sposób tradycyjny czytelnik/czytelnicy ma 
szanse je odebrać, prowadzenie w tym celu badań TOS powinniśmy 
uznać za oczywiście możliwe, ale trudno byłoby znaleźć dla nich inne 
uzasadnienie niż zaspokojenie ciekawości badacza, albo np. zyskanie 
możliwości poszerzenia jakiegoś badawczego czy interpretacyjnego 

203 A ma ona także swoje współczesne wcielenia, że wspomnę koncepcje rzeczy-
wistości wirtualnej czy fantomatykę Stanisława Lema, które o tę filozofię się 
ocierają.

204 Bywa jednak, że cywilizacje upadają między innymi wskutek fałszywego 
rozumienia rzeczywistości, w którym dopatrzyć się można nieadekwatności 
ich języka/kultury i rzeczywistości realnej. Drastycznym przykładem jest 
klęska Indian podczas hiszpańskiego podboju Ameryki. Potężne imperia Az-
teków i Inków po ataku kilkusetosobowych a najwyżej kilkutysięcznych grup 
konkwistadorów rozpadły się m.in. dlatego, że Indianie poczatkowo jawnie 
nieadekwatnie ocenili rzeczywistość, uznając łupieżców za bogów, co znaj-
dowało uzasadnienie w tubylczych systemach mitologicznych (więc i JOS, 
swoistym dla ich języka). Nie pomogła również – zwłaszcza Aztekom – nie-
znajomość koni – i traktowanie konia i jeźdźca jako jednej, potwornej istoty, 
albo prowadzenie wojny rozumianej jako sztuka zdobywania żywych jeńców 
na ofiarę, w momencie gdy dla Hiszpanów, prowadzących w zasadzie wojnę 
totalną, oznaczała uśmiercanie przeciwników, ich kultury i cywilizacji.
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wątku, który pojawił się przy historycznoliterackiej czy stylistycznej 
analizie danego tekstu (w niniejszej książce takie badania TOS zostały 
zaprezentowane w podrozdziale poświęconym mowie noblowskiej 
Tokarczuk). W przypadku badania dużych korpusów tekstów medial-
nych badania TOS są moim zdaniem pożyteczne a nawet konieczne, 
gdyż odkrywają to, czego inaczej odkryć się nie da, a więc ukryte 
treści, narzucające się (lub narzucane?) dużym grupom użytkowników 
mediów, odbiorców proponowanego przez nie dyskursu. Stanowią 
zatem pewną propozycję odpowiedzi na wyzwania współczesności.

5.3 TEORIA DWÓCH HEŁMÓW

Podejrzenie, że w procesie ludzkiego poznania istotną rolę gra nie 
tylko język, ale i jego tekstowe realizacje, które wpływają na nasze 
myślenie m.in. za sprawą elementów niemających charakteru stricte 
językowego – frekwencja leksemów, wynikające z niej (i nie tylko 
z niej) ich ważność, ekspozycyjność i intensywność eksplorowania 
danego pola tematycznego/pojęciowego w danym tekście/korpusie 
tekstów to nie są cechy systemu językowego – zachęciło mnie do prób 
szerszego wprowadzania do dyskursu językoznawczego (i praso-
znawczego) kategorii tekstowego obrazu świata, która te elementy 
uwzględnia.

Jak w sytuacji uwzględnienia TOS wygląda kwestia poznawczych 
korzyści i strat, które zyskujemy lub ponosimy, korzystając z języka 
i jego wytworów (tekstów)? Jak już pisałem, sytuacja wydaje się 
prawie zupełnie optymistyczna.

Wrażenie jednak znika, gdy uświadomimy sobie, że w dzisiejszych 
latach w grę wchodzą: media, wielkie strumienie przekazów, wielkie 
ludzkie grupy i komunikowanie naprawdę masowe.
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***
Wróćmy do naszego przykładu z lalką. Parę lat temu w polskiej 
TV popularne były reklamy „kultowych” laleczek typu Barbie i Sindy. 
O tej drugiej oglądające reklamy dziewczynki dowiadywały się (cytuję 
z pamięci), że jest „wszystkim tym, czym chcesz być Ty”. Do tego 
należy dodać entuzjastyczne artykuły o „stylu doll” publikowane 
w popularnych portalach. Z jednego, zatytułowanego Jestem lalką, 
dowiedzieć się można było, jak wspaniałe jest życie dziewczyny, która 
ma wielkie powodzenie u płci przeciwnej, bo bardzo przypomina 
lalkę. Zdarzały się też informacje o japońskich sekslalkach, z któ-
rymi się żeniono itd. Sięgnąwszy obecnie do internetu, bez trudu 
zdobyłem informacje o makijażu w stylu doll (chodzi o to, by twarz 
przypominała twarz lalki), szwedzkiej grupie muzycznej The Dolly 
Styl, której członkinie przebierają się za lalki, piosence Urszuli: 
Jestem lalką, która uczy pierwszych min / Jestem lalką, co oczyszcza 
serca z win / Kręcę się kręcę się wciąż jestem lalką, o Angielce, która 
upodabnia się do Barbie205, o Monice Mrozowskiej, która odniesie 
sukces, grając lalkę206, a niedawno na Uniwersytecie Wrocławskim 
obroniono pracę doktorską na temat obecności lalki Barbie w polskiej 
kulturze (Kluczykowski 2020).

205 Jestem lalką Barbie! Angielka ma obsesję na punkcie plastikowej lalki. Ma pla-
tynowe włosy, różową cerę, nabotoksowane usta i powiększone piersi. Wszystko 
po to, by przypominać swoją ulubioną… zabawkę. Laura Vinicombe (21 l.) to żywa 
lalka Barbie! Choć okres dzieciństwa ma już dawno za sobą, nie wyrosła z miłości 
do plastikowego świata Barbie. Zamieniła dziecięcą fantazję w sposób na życie. 
Mieszka w pokoju wypełnionym lalkami, sypia na różowym gigantycznym łóżku 
i nosi akcesoria w słodkich, pastelowych kolorach (Fakt, 11 października 2011, 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/jestem-lalka-barbie/8vmt3pc (dostęp: 
19.12.2021)); „Upodabnianie się do Barbie jest może nie dominującym, ale 
spotykanym «sposobem na życie»” (Kluczykowski 2020, s. 24–25).

206 Monika Mrozowska przeszła imponującą metamorfozę. Gwiazda „Rodziny 
zastępczej” została słynną laleczką Spirit Queen! 41-latka pochwaliła się nową 
odsłoną na Instagramie, wzbudzając niemałe poruszenie wśród fanów. Jak wygląda 
w platynowym blondzie i charakterystycznym makijażu?
Surprise! Jestem… lalką, a konkretnie Spirit Queen, czyli jedną z postaci filmu 
„LOL Surprise: The Movie”, który miał premierę na NETFLIX 8.10. Główna 
bohaterka Queen Bee, trafia na plan filmu, który ma ukończyć razem ze swoją 
siostrą Royal Bee. Do premiery zostało bardzo mało czasu, a trzeba nakręcić 
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Temat tej lalki jest już zatem w polskiej literaturze naukowej po-
ruszany i uważana jest za produkt lansujący pewien ideał – i to wie-
lorako rozumiany. Barbie to ideał, ponieważ:

1. jest czymś, co jest niemożliwe207;
2. jest ponadczasowa208;
3. jest powszechnym wzorem urody i stylu życia: „realizująca 

powszechne pragnienie doskonałości staje się prototypem ciała 
transhumanistycznego i w takiej postaci idealnym wzorcem dla 
mas” (Kluczykowski 2020 s. 131), „Barbie ofiarowuje kobiecość 
jako rzeczywistość wytworzoną, atrakcyjną i modelową” (Gro-
mysz 2016, s. 152), „Barbie jako ikona późnokapitalistyczna: 
kobieta heteroseksualna, konsumpcyjna, przedstawia zbiór 
norm i wartości, do których kobiety muszą dążyć” (Gromysz 
2016, s. 152);

aż 4 zakończenia i wybrać najlepsze z nich. Czy zdążą? Jeśli chcecie zobaczyć 
zwiastun filmu, to link zostawiam Wam w moim BIO. A jeśli chcecie zobaczyć, 
jak stawałam się LOL Surprise Spirit Queen, to… przesuńcie zdjęcia w lewo… 
Super jest wcielić się w postać z bajki – napisała Monika Mrozowska.
Genialnie […] / Super Monika wyglądasz jako lalka / Ale czad! – komentowali 
fani (Ewelina Bajorek-Dziuban, Monika Mrozowska jak lalka Spirit Queen! 
W platynowym blondzie i mocnym makijażu jest nie do poznania!, portal Styl.
fm, https://styl.fm/newsy/428458.monika-mrozowska-jak-lalka-spirit-queen-
w-platynowym-blondzie-i-mocnym-makijazu-jest-nie-do-poznania (dostęp: 
10.01.2022).

207 „Jej wymiary wynosiły wówczas: 36-20-32. Przy odpowiednim przeniesieniu tej 
proporcji na warunki rzeczywiste, Barbie posiadałaby więc biust dorosłej kobiety, 
talię dziecka i biodra nastolatki. Byłaby więc, i jest do dziś, postacią niemożliwą 
– kobieta o takim ciele nie tylko miałaby mnóstwo problemów zdrowotnych, ale 
nie mogłaby utrzymać się na swoim kręgosłupie. Żadna dziewczyna nie może 
wyglądać jak ona” (Kluczykowski 2020, s. 24).

208 „Wymiary Barbie są o tyle ważne, że właśnie swoim ciałem sygnalizuje ona kręgi 
odbiorców, dla których jest przeznaczona. Starość w świecie Mattel właściwie 
nie istnieje, choć można znaleźć od tego wyjątki w pojedynczych modelach 
i filmach. Co również istotne, Barbie jest pozbawiona także dzieciństwa, a więc 
okresu kształtowania się jej idealnych wymiarów. W 1959 roku «urodziła się» 
jako nastolatka, zajmując miejsce, które przez kilkadziesiąt lat okupowały lalki 
wizualnie odpowiadające wiekowi ich użytkowniczek – niemowlęcemu lub 
dziecięcemu. Nawet porzucenie Barbie, «wyrośnięcie z niej» i przepracowanie 
tego pożegnania nie jest do końca możliwe, gdyż jest ona permanentnie obecna, 
jeśli nie w dziecięcych pokojach, to w mediach” (Kluczykowski 2020, s. 24–25).
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4. jest nośnikiem ideałów wychowawczych209.
Jadwiga Lizak analizuje w swojej książce o reklamach dla dzieci parę 

reklam lalek (w tym Barbie), również podkreślając fakt bycia przez 
nie ideałem dla małoletnich konsumentek (Lizak 2006, s. 201–202, 
294–295, 297).

Słowo lalka zdefiniowane w słownikach języka polskiego ma 3 moż-
liwe znaczenia: ‘zabawka’, ‘piękna, niezbyt mądra kobieta’, ‘kukiełka’, 
fundowane na uogólnionym stereotypie JOS – ‘sztucznym człowiecz-
ku’. Zastosowane jako określenie człowieka nie było komplementem, 
bo to, co sztuczne i głupie, nie jest wartościowane pozytywnie. Ale 
oto, na naszych oczach kształtuje się znaczenie 4: ‘kobiecy, godny 
naśladowania ideał urody i bogatego, szczęśliwego życia’. Przy czym 
nie jest ono adekwatne do obecnie funkcjonującego w ramach JOS 
stereotypu/prototypu, raczej mu się przeciwstawia.

Wydaje się więc, że gdyby znaczenie 4. weszło na trwałe do za-
sobu leksykalnego polszczyzny, bazowe, obecne w JOS pojęcie ‘lalki’ 
musiałoby ulec wymianie, przy czym niezbyt akceptowalnej aksjolo-
gicznie. Właśnie tak „psuje się” język jako narzędzie komunikowa-
nia. Bo jeśliby znaczenie 4. ostatecznie się wyodrębniło i utrwaliło, 
doszłoby do sytuacji, w której stałoby się możliwe, że kiedy dwóch 
ludzi mówi po polsku o lalkach, to mają kłopoty z wzajemnym 

209 „Barbie jest hybrydą, bo łączy w sobie trzy osoby: 1. dorosłą kobietę – jak wska-
zuje na to ciało lalki; 2. nastolatki – taki styl życia wybiera Barbie: ma chłopka, 
przeżywa pierwsze zakochanie, ma problemy z ułożeniem sobie poprawnych 
stosunków z dorosłymi; 3. dziewczynki – jej osobowość, rozwój moralny nie 
są charakterystyczne dla osoby dojrzałej. Barbie słucha się rodziców, jej świat 
dobra i zła jest czarno-biały, nie dotyczą jej dylematy moralne. Barbie jako 
tekst kultury stanowi nośnik znaczeń, przekazywanych dziecku odnośnie 
obowiązujących, kanonów piękna, stylu życia. Lalka Barbie nie jest niewinną 
zabawką, to figurka dorosłej idealnej kobiety, plastikowy odlew jej chudego, 
atrakcyjnego, zdrowego ciała. Dzieci lubią obserwować świat dorosłych, dla nich 
sam okres pełnoletniości jest niemal utopijną krainą wolności. Zatem zabawa 
Barbie to zabawa w świat dorosłych, to poddawanie się urokowi wizji idealnego, 
utopijnego świata pięknych, doskonałych fizycznie, nieśmiertelnych dorosłych. 
Idealna Barbie jako ikona popkultury może powodować, że zaczniemy stawiać 
pod znakiem zapytania rozumienie realnego, nie-idealnego ciała” (Gromysz 
2016, 153). Patrz także Kluczyńska 2007.
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porozumieniem się, bo w sensie słowa ‘lalka’ umieszczają nieco inne 
(a nawet przeciwstawne) treści. Jeśli nie denotacyjne, to na pewno 
konotacyjne i wartościujące.

Rysunek 5.3. Człowiek wobec rzeczywistości, 
intersubiektywnego JOS i otaczających go tekstów

Źródło: badania własne.  
Sylwetka siedzącego człowieka zaczerpnięta ze strony WWW Serhii Borodin,  

@dreamstime.com, https://pl.dreamstime.com/my%C5%9Bl%C4%85cy-
m%C4%99%C5%BCczyzny-obsiadanie-na-stolec-sylwetki-ikony-

koloru-ilustracji-mieszkania-ustalonego-bia%C5%82ego-stylu-
prostym-wizerunku-image133041011 (dostęp: 22.07.2020).

To jednak na razie przykład hipotetyczny. Istnieją jednak i realne. 
Na przykład w socjolekcie związanym z subkulturą muzyczną me-
talowców słowa takie jak śmierć, choroba, obłęd, obłąkanie nabrały 
radykalnie pozytywnych konotacji, stając się określeniami wysoce 
pożądanych kategorii i przeżyć estetycznych (Kajtoch, Kajtoch 2010).

Natomiast gdybyśmy sięgnęli w po przykłady z dziedziny języka 
polityki i propagandy, często uprawianej z powodzeniem przez dzie-
sięciolecia – dostrzeglibyśmy i zmiany w denotacjach. Wszak nie jest 
niczym oryginalnym nazywanie okupacji – wyzwoleniem, najazdu 

– braniem w opiekę, masowego rabunku – ustrojową przemianą itd. 
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Temat był już niejednokrotnie poruszany (Pisarek 2006210 s. 116, 
131–132, 152, 164–166; Pisarek 2007d), więc rozwijał go nie będę. 
Swoje żniwo na polu sztuki nienazywania rzeczy po imieniu zbiera też 
tzw. polityczna poprawność, o której swoje zdanie wypowiedziałem 
gdzie indziej (Kajtoch 2020b, s. 200–207).

***
Media – jak sądzę – próbują, a może nawet są w stanie, gwałtownie 
zmieniać nie tylko nasze myślenie o konkretnych sprawach, ale 
i ogólne schematy, wzorce tego myślenia. W zasadzie poza badania-
mi tekstowych obrazów świata prowadzonych z użyciem LIAZ nie 
widzę innego, efektywnego sposobu badania sensów wnoszonych 
przez te medialne nawałnice do ludzkich umysłów, które mogłoby 
przynieść w miarę obiektywny wynik211. Istnieje więc potrzeba 
prowadzenia tego rodzaju badań, jeśli rzeczywiście chcemy wiedzieć, 
jak media „mieszają” w naszych głowach, jakie systemy myślenia 
skutecznie nam proponują. Na pewno ważne są również badania 
obrazów, które także odgrywają wielką rolę w mediach, osobiście 
jednak sądzę, że przekazywanie wiedzy za pomocą języka nadal 
dominuje (no i poddaje się w miarę precyzyjnemu badaniu).

Obecną sytuację we wzajemnych zależnościach między jednostką 
ludzką i sferami TOS oraz JOS (w postaci intersubiektywnej – kul-
turowej oraz zinternalizowanej) w mediosferze obrazuje moim 
zdaniem rysunek 5.3.

210 Hasła: Manipulacja językowa, Nowomowa, Poprawność polityczna, Propaganda.
211 Wchodziłaby też w rachubę tradycyjna analiza zawartości. Wymaga ona jednak 

sporych nakładów na koderów i ankieterów, bez których badania LIAZ mogą 
się obejść. Zresztą tradycyjne badania metodą AZ przestały być wykonalne, 
kiedy po przełomie 1989 roku zlikwidowano w Polsce medioznawcze instytuty 
resortowe. Chodzi nie tylko o pieniądze, ale też o to, że nie ma już gromadzonych 
latami archiwów i wyników badań. Przekonania o nieprzemijającym znaczeniu 
badań ilościowych nie podzielają zwolennicy medioznawczych badań jako-
ściowych – jednak wyniki ich dociekań uważam za weryfikowalne w małym 
stopniu.
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Człowiek, pragnący poznawać świat wokół siebie, na własne 
zmysły i doświadczenie może liczyć tylko w przypadku poznawania 
najbliższej sobie przestrzeni i jej dziejów postrzeganych w perspek-
tywie, którą ogarnia własną pamięcią. W każdym innym przypadku 
ma do dyspozycji masowe media w szerokim tego słowa znaczeniu, 
bo nie tylko gazety, radio, telewizję, internet, ale także podręczniki 
szkolne, komiksy, popularne powieści i filmy. Generalnie zewsząd 
bombardowany jest megabitami informacji niesionymi przez TOS-y po-
szczegónych tekstów, z którymi się styka. Machina przeważnie działa 
jednak tylko w jedną stronę, bo jeśli tyle czasu i energii poświęca 
się odbiorowi – to kiedy nadawać? Entuzjaści tezy o szerzeniu się 
interaktywności mediów nie zauważają tej prostej zależności.

Jeśli człowiek będący po prostu szeregowym członkiem spo-
łeczeństwa nadaje tylko szczątkowo – przestaje uczestniczyć nie 
tylko w budowaniu TOS, ale także przestaje współbudować swój 
język i kulturę. Ba, przestaje powoli je rozumieć, gdyż nie ćwicząc, 
traci umiejętności uogólniania, wnioskowania, a przede wszyst-
kim poszerzania słownictwa swojego idiolektu. Ponadto, ponieważ 
informacyjna zawartość atakujących człowieka tekstów jest niska 
i nawzajem sobie przecząca212, a na dodatek praktyki infotainmentu 
i tworzenia symulakrów sprawiają, że media nie służą odbiorcy a je-
dynie samym sobie – otaczające człowieka treści tekstów, a przede 
wszystkim ich słownictwo (odbiorca coraz rzadziej czyta ze zrozu-
mieniem, a tylko „łapie” slogany, powiedzonka, hasła) alienują się 
i zamiast być narzędziami służącymi poznaniu i zakorzenianiu się 

212 Np. teza, że każdy reklamowany produkt jest najlepszy, jest absurdalna, bo tytuł 
pierwszeństwa należy się tylko jednemu produktowi danego rodzaju; szczepionki 
nie mogą jednocześnie chronić przed określonymi chorobami i tych samych 
chorób wywoływać; Unia Europejska nie może jednocześnie szerzyć wolności 
i niewolić; pozbawianie życia za pomocą aborcji nie może służyć tolerancji… 
Generalnie trudno znaleźć w jakimkolwiek medialnym tekście takie twierdzenie, 
kóremu inny tekst by nie zaprzeczył. Ludzie chronią się przed poznawczym 
dyskomfortem, selekcjonując teksty, ale to tylko obniża ich wiedzę.
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w kulturze (TOS jest przejawem, ale i budulcem JOS), zaczynają 
wiedzę ludzką niszczyć213, stają się stalowym hełmem z przyłbicą 
bez otworów na oczy. To pierwszy hełm, który zauważam.

Ale człowiek w hełmie na głowie znajduje się jeszcze pod ko-
pułą. Kopuła ta – zwana JOS, a w gruncie rzeczy nieomal tożsama 
z kulturą, jest drugim hełmem oddzielającym człowieka od rze-
czywistości. Bywało, że kazała widzieć obraz świata wykrzywiony 
(co mogło skończyć się katastrofą), częściej jednak władanie kultury 
nad człowiekiem wychodziło mu na dobre, bo okazywała się moc-
nym narzędziem przystosowania się homo sapiens do rzeczywistości. 
Nie ma jednak kultury bez jej najistotniejszej części, którą jest język. 
Język niesie swój obraz świata (JOS), który pozostaje w ścisłym 
sprzężeniu z tekstowymi obrazami świata (TOS). Na ogół – choć 
TOS-y są zmienne – JOS jednak je stabilizuje, bo teksty muszą być 
zredagowane w jakimś zrozumiałym dla odbiorców języku – ale też 
z wolna ulega ich wpływowi.

Stąd wniosek, że nie można bezkarnie wygłaszać absurdów, siać 
propagandy, tworzyć postprawd, łamać systemów wartości itd., bo nie-
porządek w sferze parole przedostanie się w końcu do sfery langue 
i nasza kultura przestanie być do realnej rzeczywistości adekwatna.

213 Skutkuje to tragediami na poziomie jednostkowym. Np. 12 stycznia 2022 roku, 
na polskim portalu Onet wyczytałem: Zofia wspomina słowa anestezjolożki 
do pacjenta, który nie zgadzał się na leczenie. Ufał jedynie swojemu amuletowi. – 
Powiedziała: „Mam nadzieję, że kiedyś mnie pan za to pozwie, bo jeśli otrzymam 
pismo z sądu, to znaczy, że uratowałam panu życie” (K. Turecki, Kocham i że-
gnam. Na wszelki wypadek. Historie z oddziału covidowego, Onet Wiadomości, 
12.01.2022, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-covid-
19-historie-szpitalne-kocham-i-zegnam/0lxlg8v (dostęp: 15.01.2022). Sądzę, 
że właśnie z mediów pacjent ten czerpał swoją wiedzę o życiu.
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