
Teresa Sasińska-Klas

ANALIZA DYSKURSYWNA I JEJ ZASTOSOWANIE 
W BADANIACH NA GRUNCIE NAUK SPOŁECZNYCH

Uwagi wstępne 

Inspiracją do podjęcia się przedstawienia głównych założeń analizy dyskursyw-
nej w kontekście rozważań nad metodologicznymi i teoretycznymi uwarunko-
waniami badań w zakresie nauk społecznych, takich jak: politologia, socjologia, 
nauki o komunikowaniu, historia, stosunki międzynarodowe, studia europejskie 
i in., jest dostrzegalne słabe zainteresowanie badaniami jakościowymi i przeko-
nanie o niedowartościowaniu badań nad dyskursem politycznym oraz koniecz-
ność zwrócenia uwagi na fakt, że analiza dyskursywna jest w dalszym ciągu mało 
popularna i niedoceniana w środowisku badaczy z zakresu nauk społecznych 
w Polsce. Czy da się to zmienić? – trudno jednoznacznie przewidzieć, niemniej 
jednak należy pogłębiać nurt badawczy i analityczny uwzględniający badania 
jakościowe oraz świadomie podejmować nowe wyzwania metodologiczne i te-
oretyczne w zakresie badań naukowych. Dostrzegamy bowiem od dłuższego już 
czasu, że rola dyskursywnego przetwarzania i wytwarzania rzeczywistości staje 
się coraz bardziej widoczna i nie budzi ten fakt wątpliwości. Problemem jest to, 
jak badać poprawnie naukowo ten nowy sposób/mechanizm kreowania rzeczy-
wistości. Wydaje się, że takie próby należy podejmować na coraz szerszą skalę 
i sięgać do doświadczeń badawczych, które już istnieją1. Interdyscyplinarne uję-
cie tego rodzaju rozważań wydaje się bezdyskusyjne i wysoce pożądane.

Dostrzegamy wyraźnie jako teoretycy i badacze, że władza mediów nad świa-
domością i myśleniem obywateli o rzeczywistości, w tym o sferze publicznej, 
polityce, procesie sprawowania władzy itp., jest niekwestionowanym faktem spo-
łecznym. Media nie tylko służą temu, by obywatele mogli się komunikować przy 
ich udziale, one także zapośredniczają kontakty międzyludzkie, co powoduje, że 
w coraz większym stopniu jednostka postrzega świat poprzez media i tworzone 

1  Pisze o tym Andrzej Chodubski w pracy Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013, 
w rozdziale III Politologia a inne dyscypliny naukowe, s. 48 i n.
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przez nie narracje oraz kreację rzeczywistości. W konsekwencji tak ukształto-
wanej relacji zależnościowej obraz rzeczywistości uzyskiwany za pośrednictwem 
mediów staje się pewną konstruowaną narracją, określonym kontekstem inter-
pretacyjnym, językiem przekazywanym odbiorcy w celu ułatwienia mu zrozu-
mienia otaczającej go rzeczywistości oraz ułatwienia funkcjonowania w jej obrę-
bie. I jak to wszystko, co się zmienia, badać? Należy przynajmniej podjąć próby 
w tym kierunku i rozważyć bądź przyjąć te założenia badawcze, które już zostały 
wypracowane i sprawdzone w prowadzonych badaniach empirycznych. Poniższe 
rozważania zmierzają w tym kierunku.

Teoretyczne i metodologiczne założenia analizy
dyskursywnej

Analiza dyskursywna rozwinęła się na podłożu analizy treści i analizy zawartości 
(content analysis), która została stworzona w latach 40. XX wieku w kręgu wy-
bitnych amerykańskich badaczy z zakresu nauk społecznych współpracujących 
z rządem w ramach Biura ds. Informacji Wojennej (United States Offi  ce of War 
Information, 13 VI 1942 – X 1945), początkowo funkcjonującego pod nazwą: 
Offi  ce of Facts and Figures (w okresie 24 X 1941 – 13 VI 1942), powołanego przez 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta. 

Analiza treści powstała – jak nietrudno zauważyć – w sposób wyraźnie 
uchwytny na zapotrzebowanie polityczne i przeznaczona była do realizacji ce-
lów praktycznych, a dokładniej – do prowadzenia metodologicznie starannie 
opracowanej analizy wypowiedzi publicznych o treściach politycznych Fueh-
rera III Rzeszy Adolfa Hitlera oraz – dla celów porównawczych – wypowiedzi 
publicznych prezydenta Stanów Zjednoczonych odnoszących się do toczącej się 
w świecie, głównie w Europie, wojny prowadzonej przez III Rzeszę, a także do 
analizy niemieckiej opinii publicznej i nastrojów społecznych w hitlerowskich 
Niemczech w toku toczącej się wojny i wykorzystania tych rezultatów w procesie 
podejmowania decyzji politycznych przez rząd Stanów Zjednoczonych związa-
nych z wojną.

Analiza treści i zawartości powstała głównie jako analiza ilościowa. Jej celem 
jest – jak piszą Anders Hansen, Simon Cottle, Ralph Nergrine i Chris Newbold 
– „określić i obliczyć specyfi czne charakterystyki bądź wymiary tekstu i w ten 
sposób opisać przekazy, obrazy i reprezentacje tych tekstów oraz ich szersze zna-
czenie społeczne”2. Ujęcie to wywodzi się z klasycznej defi nicji przedstawionej 
przez Bernarda Berelsona w 1952 roku, który pogłębiając teoretycznie i meto-
dologicznie swoje doświadczenia badawcze realizowane w latach 40. XX wieku 
w ramach Biura ds. Informacji Wojennej, zaproponował, by przyjąć analizę treści 

2  A. Hansen, S. Cottle, R. Negrine, Ch. Newbold, Mass Communication Research Methods, 
London 1998, s. 95.
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jako „technikę badawczą służącą do obiektywnego, systematycznego, ilościowe-
go opisu jawnej zawartości przekazów”3. 

W dość krótkim czasie od publikacji założeń analizy treści zaproponowa-
nej przez Bernarda Berelsona (1912–1979) rozpoczęły się dyskusja i krytyczna 
refl eksja nad statusem metodologicznym tej metody/techniki, jej słabościami 
w zakresie możliwości prowadzenia badań obiektywnych, nadmiernym skon-
centrowaniem uwagi na badaniach systematycznych, wskazujące, że nie zawsze  
prowadzenie badań obiektywnych za pomocą tej metody jest możliwe i potrzeb-
ne, oraz badania wyłącznie jawnej zawartości przekazu, z pominięciem tzw. al-
ternatywnego, ukrytego przekazu, zawartego „między wierszami”, wymagające-
go zdekodowania treści przez odbiorcę zorientowanego na poszukiwanie treści 
alternatywnych (tzw. drugi obieg treści charakterystyczny dla dyskursu politycz-
nego w warunkach ograniczonej swobody wypowiedzi, cenzury, kontroli poli-
tycznej debaty publicznej w formie takiej, jak samizdaty, ulotki itp.)4. Zarzucano 
analizie treści i analizie zawartości, że precyzyjnie dokonuje pomiaru liczby wy-
powiedzi, natomiast pomija w sposób istotny aspekt jakościowy analizy. Krytycz-
nie oceniano jej wskazówki metodologiczne w zakresie analizy złożonych relacji 
pomiędzy dyskursami medialnymi a rzeczywistością społeczno-polityczną, do 
której się odnoszą.

Nadmienić należy, że do zwolenników analizy treści i zawartości w ujęciu 
Bernarda Berelsona należą tacy badacze, jak: Maurizio Dardano, Ithiel de Sola 
Pool, Ole Holsti, Jacques Kayser, Klaus Krippendorff , Renate Mayntz i in. 

I to właśnie na gruncie rosnącej krytyki ilościowej analizy treści ukształtowa-
ło się ujęcie dyskursywne proponujące, by pojęcie „treści” zastąpić dyskursem, 
metody ilościowe uzupełnić i poszerzyć użyciem metod jakościowych, a dyskurs 
publiczny, głównie medialny, analizować i rozumieć w kontekście rzeczywistości 
społecznej, w której jest tworzony i odbierany przez obywateli, a nie w izolacji 
od kontekstu społecznego, jak w ujęciu proponowanym przez B. Berelsona i jego 
zwolenników.

Jako głównych autorów koncepcji dotyczącej analizy dyskursywnej należy 
wskazać: przedstawiciela lingwistyki Teuna van Dijka, przedstawiciela nauk spo-
łecznych Normana Fairclougha i brytyjskiego badacza mediów Johna Fiske’a. 

Słowo „dyskurs” zrobiło w językoznawstwie w latach 60.–70. XX wieku, a na-
stępnie w naukach humanistycznych i społecznych, począwszy od lat 70.–80.
XX wieku, wręcz oszałamiającą popularność i karierę. Używane jest jednak 
w bardzo wielu kontekstach, co nie ułatwia jednorodności i jednoznaczności 
językowej prowadzonej analizy. Bardzo często pojęcie dyskursu stosowane jest 
zamiennie z takimi pojęciami, jak: język, komunikacja, interakcja, oraz w zna-

3  B. Berelson, Content Analysis in Communication Research, Glencoe, IL 1952, s. 18.
4  Do krytyków koncepcji analizy zawartości w ujęciu B. Berelsona zaliczyć należy takich 

autorów, jak: A.L. George, 1959; de Sola Pool, 1959; O. Burgelin, 1972; W. Pisarek, 1972; T. Van 
Dijk, 1988; R. Fowler, 1991; T.R. Lindloff , 1993; D. McQuail, 1994; D. Crowley, D. Mitchell, 
1994; S. Horning-Priest, 1996; A. Hansen, S. Cottle, R. Negrine, Ch. Newbold, 1998; T. Goban-
-Klas, 1999.
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czeniu węższym, np. dyskurs polityki. Mamy tu zatem wyraźnie do czynienia 
z polisemicznością dotyczącą pojęcia „dyskurs”. 

Tradycyjnie analiza dyskursu skupia się na rozważaniu zawartości oraz zna-
czenia tekstu i mowy w kontekście, czyli kieruje uwagę badawczą w stronę języka 
jako jednego z podstawowych elementów rzeczywistości społecznej. To podej-
ście, które ukształtowało się w obrębie językoznawstwa, koncentrowało się na 
analizie trzech funkcji, jakie pełni język w procesie komunikacji: 1) poznawczej, 
2) integracyjnej i 3) kreatywnej5. Językoznawcy przyjęli stanowisko, że opano-
wanie języka i następnie aktywne posługiwanie się nim w dyskursie stanowi nie-
zbędny warunek aktywnego uczestnictwa obywatela we wspólnocie komunika-
cyjnej, której jest członkiem.

Z biegiem czasu okazało się, że jest to ujęcie niewystarczające. Zaintereso-
wanie analizą dyskursywną zaczęło wykraczać poza obszar językoznawczych 
rozważań oraz analiz i coraz częściej zaczęło być podejmowane przez przedsta-
wicieli psychologii, socjologii, a także fi lozofi i. Współcześnie dyskurs występuje 
powszechnie w różnych kontekstach i pierwotny kontekst językoznawczy jest 
tylko jednym z wielu. Przedmiotem analizy aktualnie jest nie tylko dyskurs li-
teracki, ale również audiowizualny, fi lmowy, medialny, edukacyjny, polityczny, 
religijny, ekologiczny, represyjny itp. Największą popularność osiągnął termin 
„dyskurs publiczny” i jemu poświęca się najwięcej uwagi badawczej. Przyjmuje 
się, że dyskurs publiczny to zbiór istniejących w sferze publicznej wypowiedzi 
pogrupowanych według kryterium tematycznego6. To dyskurs np. polityczny7, 
fi lmowy, naukowy, fi lozofi czny, językoznawczy i inne. Ze względu na kanał, przez 
który się odbywa, wyróżniamy dyskurs medialny, toczący się w prasie, radiu, te-
lewizji, Internecie. 

Przez wiele lat rozdzielano w badaniach nad dyskursem wypowiedzi ustne 
(rozmowa, dyskurs) i tekst pisany. Dyskurs mówiony w coraz większym stopniu 
zaczął się stawać przedmiotem uwagi badawczej i analitycznej, zwłaszcza w od-
niesieniu do wypowiedzi osób publicznych, ważnych aktorów życia politycznego, 
bowiem w różnego rodzaju debatach publicznych, wypowiedziach prezentowa-
nych na różnego rodzaju forach publicznych, np. w parlamencie, w kontaktach 
i spotkaniach publicznych, zaczęto zwracać uwagę na to, co ważne postaci sceny 
publicznej chcą przekazać szerokiemu kręgowi odbiorców. Chodzi to u to, by 
odpowiedzieć na pytanie, jakie przesłanie, a nie wyłącznie przedstawione in-
formacje, jest zawarte w wypowiedzi publicznej, skierowanej do szerokiego au-

5  Na ten temat pisze bardziej szczegółowo Maciej Kawka w swojej najnowszej książce 
Sześć dyskursów o języku, Skopje 2012. Zob. zwłaszcza rozdz. II: Badania nad dyskursem, 
s. 21–33.

6  Ibidem, s. 15.
7  Analizę dyskursu politycznego w ujęciu językoznawczym i politologicznym podjął 

w polskiej literaturze przedmiotu jako jeden z pierwszych Stefan Rittel – językoznawca 
i politolog – w swojej książce zatytułowanej Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język 
w przestrzeni politycznej, Kielce 2013.
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dytorium odbiorczego, i jaki może wywrzeć wpływ na docelowo wybraną daną 
zbiorowość.

Tekst pisany będący podstawą dyskursu pisanego to zbiór różnorakich dyskur-
sów. Są to np. przemówienia polityków opublikowane w gazetach, artykuły, infor-
macje, felietony, reportaże, wywiady, eseje i inne gatunki prasowe, a także artykuły 
naukowe, anonse prasowe, reklamy, ponadto opublikowane powieści, podręczni-
ki do nauki, instrukcje itp. Dla politologa to istotne źródło wiedzy o wydarzeniu/
procesie/zaistniałym fakcie społecznym, które wykorzystuje się do pogłębionej 
analizy badanego problemu. Teksty pisane były analizowane jako pierwsze i wy-
korzystywane wyłącznie w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem założeń 
metodologicznych analizy treści w ujęciu zaproponowanym przez Bernarda Be-
relsona. Z biegiem czasu analizę zaczęto poszerzać o dyskurs mówiony.

W świetle aktualnych ujęć stosowanych przez badaczy dyskursu uwzględnia 
się w równym stopniu zarówno wypowiedź, jak i tekst jako element składowy 
analizy8.

Analiza dyskursywna w ujęciu Teuna van Dijka

Szczególny wkład w rozwój analizy dyskursywnej i jej wykorzystanie w obrębie 
nauk społecznych wniósł holenderski badacz i teoretyk w zakresie komunikacji 
medialnej Teun van Dijk9. Przez dyskurs rozumie on użycie języka w formie mó-
wionej lub pisanej, które wywołuje różnego rodzaju semiotyczne działania, np. 
prowadzi do wytwarzania się znaczeń różnych słów i szerszych struktur komu-
nikacyjnych; kreuje wizualny image poprzez np. fotografi e, fi lm, wideo, diagra-
my, a także wywołuje różne formy komunikacji niewerbalnej (np. poprzez gesty, 
mimikę).

Zwrócił on uwagę na znaczenie kontekstu poznawczego, społecznego, histo-
rycznego, kulturowego i politycznego dotyczącego używania języka jako narzę-
dzia komunikacji. Według niego wyżej wymienione konteksty wpływają w istot-
ny sposób na zawartość treści, ich znaczenie, struktury komunikacyjne, strategie 
mowy i tekstu. Równolegle dyskurs sam w sobie wyzwala ten kontekst i przyczy-
nia się do jego ukształtowania10.

Van Dijk proponuje, by przyjąć, że odczytanie i wyjaśnienie kontekstu (okreś-
la to jako kontekst kognitywny i społeczny) opiera się na założeniu, że „społeczne 
i polityczne struktury wyrażają się w znaczeniach i organizacji tekstów dzienni-

8  Pisze na ten temat m.in. Anna Duszak w pracy Tekst, dyskurs, komunikacja międzykul-
turowa, Warszawa 1998, s. 14.

9  T.A. van Dijk, Discourse Analysis: Its Development and Application to the Structure of 
News, „Journal of Communication” 1983, vol. 33, no. 2, Spring; także tego autora: Discourse and 
Communication. New Approaches to the Analysis od Mass Media Discourse and Communication, 
Berlin 1985. 

10  T.A. van Dijk, Racism and the Press, London–New York 1991, s. 45.
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karskich (news reports) oraz że, z drugiej strony, wpływają one na zmiany po-
znania społecznego odbiorców”11. Jak zaznacza, teksty pisane oraz wypowiedzi 
ustne mają swoich „użytkowników”, czyli nadawców i odbiorców, występuje tu 
też wiele podobieństw w zakresie tego, jak toczący się w sferze publicznej dyskurs 
jest odbierany przez różne audytoria odbiorcze. To, czy prowadzony jest on w ję-
zyku mówionym, czy pisanym, pozwala, by „usprawiedliwić objęcie obu trybów 
komunikacji jednym ogólnym pojęciem «dyskursu»”12.

Kluczowym pojęciem, które van Dijk wprowadził do programu badawczego 
w zakresie badań dyskursu, jest „reprodukcja legitymizacji władzy”13. Oznacza 
ona, że w każdym społeczeństwie występuje dominacja elit, która podlega utrwa-
leniu i reprodukuje się poprzez dyskursy medialne, które przybierają socjaliza-
cyjny charakter, co w znaczącym stopniu wpływa na mechanizmy poznawcze 
i oceniające stosowane w dyskursie społecznym przez obywateli. To szczegól-
nie znacząca sugestia badawcza dla przedstawicieli nauk społecznych, przede 
wszystkim politologów, którzy wykorzystując w prowadzonych badaniach em-
pirycznych analizę dyskursywną, mają możliwość udzielenia odpowiedzi do-
tyczącej tego, w jakim znaczeniu i wymiarze dokonuje się proces reprodukcji 
legitymizacji władzy i jakie instrumentarium jest wykorzystywane do tego celu. 
Wydaje się, że spośród dotychczas wykorzystywanych narzędzi badawczych 
w badaniach nad procesami legitymizacji władzy analiza dyskursywna i jej za-
stosowanie w najpełniejszy sposób pozwalają na pogłębione rozpoznanie tego 
zagadnienia. Można oczekiwać, że będzie ona wykorzystywana przez politolo-
gów w coraz większym stopniu.

Krytyczna analiza dyskursywna (critical discourse analysis)

W 1993 roku Teun van Dijk opublikował tekst Principles of critical discourse ana-
lysis, w którym przedstawił w syntetyczny sposób założenia, które stały się pod-
stawą krytycznej analizy dyskursu (critical discourse analysis – CDA). Van Dijk, 
sięgając do rozważań prowadzonych przez Jurgena Habermasa14, Michela Fou-
caulta i Pierre’a Bourdieu15, którzy w zdecydowany sposób podkreślili ważność 
i przydatność prowadzenia analizy dyskursywnej, proponuje, aby w badaniach 
w obszarze polityki skoncentrować uwagę na analizie języka, który mieści się 

11  Zob. omówienie podstawowych założeń analizy dyskursywnej w ujęciu T.A. van Dijka 
w pracy Beaty Klimkiewicz, Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, praktyki 
i regulacje medialne, Kraków 2013, s. 96.

12  T.A. van Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001, 
s. 11.

13  T.A. van Dijk, Racism and the Press..., op. cit., s. 45.
14  J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa 1999 (tom I), 2002 (tom II).
15  P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztadar-Sztanderska,

A. Ziółkowska, Warszawa 2009.
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w centrum wszelkich praktyk w zakresie uspołecznienia jednostki w obrębie zbio-
rowości. Język – jak przyjmują wszyscy autorzy, choć istotnie różnią się w szcze-
gółach dotyczących bardziej szeroko zakreślonych założeń w tym zakresie – 
ma doniosłe znaczenie w procesie konstytuowania się i funkcjonowania społe-
czeństwa. Szczególnie Habermas zwraca uwagę na istotną moc sprawczą języka, 
który może prowadzić do osiągnięcia consensusu w obrębie danej zbiorowości, 
a więc jego rola – co podkreśla – jest szczególnie znacząca w procesie budowy 
społeczeństwa obywatelskiego. M. Foucault16 i P. Bourdieu natomiast podkreśla-
ją, że w języku zawarte są ukryte stosunki władzy, występuje asymetria komuni-
kacyjna, która prowadzi do narzucania znaczeń w dyskursie publicznym. Ponad-
to wszyscy autorzy przyjmują krytyczną perspektywę w zakresie analizowania 
zjawisk komunikacyjnych. Wymienieni autorzy oraz inni zwolennicy krytycznej 
analizy dyskursywnej17 przyjmują założenie, że badania są formą zaangażowa-
nej praktyki społecznej, wręcz działalności politycznej, która jest nastawiona na 
zmianę rzeczywistości18. Bourdieu stworzył na potrzeby prowadzenia krytycznej 
analizy dyskursu t e o r i ę  p o l a  p o l i t y c z n e g o, rozumianą jako pole sił i pole 
walki. Pole polityczne – w jego ujęciu – tworzy efekt cezury poprzez ograniczanie 
universum dyskursu politycznego do takiej przestrzeni, która staje się ograni-
czona w rozważanej problematyce w zakresie politycznym. Owa granica/cezura 
pomiędzy tym, co politycznie możliwe do wyrażenia, a co nie, jest „zdetermino-
wana poprzez relację pomiędzy ekspresywnymi interesami klasy a jej zdolnością 
do wyrażania owych interesów – zdolnością, która jest zabezpieczona poprzez jej 
pozycję osadzoną w relacjach kulturowej i politycznej produkcji”19.

Van Dijk jest zdania, że perspektywa dyskursywna w badaniach nad językiem 
mediów staje się coraz bardziej alternatywną metodą badawczą w odniesieniu 
do klasycznej analizy zawartości. Wymaga przyjęcia interdyscyplinarnego po-
dejścia, dyskurs bowiem nie sprowadza się współcześnie tylko do jego wymiaru 
strukturalnego w analizie, ale, a może przede wszystkim, stanowi on zjawisko 
procesualne. Przyjęcie statycznej optyki w zakresie badania struktur tekstowych 
jest dziś niewystarczające, w obszarze struktur zawarte są bowiem różne ukryte 
znaczenia, opinie, elementy ideologii, perswazji i manipulacji. Dlatego badanie 
dyskursu wymaga zastosowania analizy uwzględniającej kontekst społeczny, po-
lityczny, kulturowy i kognitywny. Szczególnie jest to ważne w badaniach poli-

16  M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa 2002. Także tego autora 
Porządek dyskursu, Gdańsk 2002.

17  Zob. R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of Critical Discourse Analysis, Los Angeles 
2009.

18  W polskiej literaturze przedmiotu pisze na ten temat m.in. A. Grzymała-Kazłowska, 
Socjologicznie zorientowana analiza dyskursu na tle współczesnych badań nad dyskursem, 
„Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 48 (1), s. 13–34.

19  Zob. interpretacja koncepcji pola politycznego dokonana w artykule: A. Jabłońska, 
Krytyczna analiza dyskursu: refl eksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegląd Socjologii 
Jakościowej” 2006, t. II, nr 1, s. 63. Zob. także P. Bourdieu, La representation politique. Elements 
pour une theorie du champ politique, „Actes de la Recherche en Science Socials” 1981, nr 36–
37, s. 3–24.
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tologicznych nad stereotypami, mitami, uprzedzeniami, w analizie procesu wy-
kluczenia społecznego, analizie nierównego dostępu do dyskursu, medialnego 
kreowania rzeczywistości rozmijającej się z faktami itp.

Krytyczna analiza dyskursu zawiera dwojakiego rodzaju zorientowanie ana-
lityczne: a) krytyczne i b) konstruktywne. Badacz, posługując się krytyczną ana-
lizą dyskursu, nie tylko odsłania mechanizmy wywierania wpływu na odbiorcę, 
głównie przez użycie języka, ale także pragnie ukazać, jakie zachodzą relacje 
zależności pomiędzy nadawcami i odbiorcami, sternikami władzy – sternikami 
mediów – a publicznością, jakie występują hierarchie celów i wartości, jakie są 
jawne, a jakie możliwe do odczytania ukryte założenia w relacjach władzy po-
między nadawcami a odbiorcami oraz w czym wyraża się społecznie konstru-
owana, a nie „naturalna” istota i specyfi ka przekazów, głównie medialnych. Po-
dejmuje się próby pokazania tego, jakie środki są stosowane w konstruowanych 
przekazach w celu wywarcia zamierzonego wpływu na odbiorców oraz analizuje 
się potencjalne efekty oddziaływania różnych dyskursów. 

Badanie dyskursu prowadzi – w zamyśle jego twórców – do ujawniania ukry-
tych relacji pomiędzy władzą a grupami interesu i społeczeństwem, do pokazania 
wymiaru dominacji, jaka zachodzi w polu politycznym. Dzieje się to za pośrednic-
twem i przy aktywnym udziale mediów, które stanowią rodzaj łącznika pomię-
dzy instytucjami władzy a obywatelami, i to właśnie media są odpowiedzialne za 
jakość dyskursu politycznego, który jest dominujący w danym społeczeństwie. 
Ustalenie tego i pokazanie funkcjonujących mechanizmów konstytuujących te 
zależności jest ogromnym wyzwaniem dla politologa czy badacza mediów, który 
podejmuje się takiego zadania badawczego. Nie wystarcza dzisiaj pokazanie cech 
charakterystycznych języka, jaki jest używany w procesie publicznego negocjo-
wania interesów. Jest to zbyt statyczne i mało innowacyjne podejście. Krytyczna 
perspektywa badawcza, otwarta i interdyscyplinarna, jest tu niezwykle pożądana 
i w pełni uzasadniona, nie tylko bowiem zawiera analizę mechanizmów języków 
stosowanych w dyskursie publicznym, ale także dostarcza praktycznych infor-
macji o tym, co należy bądź co jest możliwe do zmiany w procesie reprodukcji 
legitymizacji władzy wspomaganym przez efektywnie realizowany proces komu-
nikacji politycznej.

Analiza dyskursywna w ujęciu Normana Fairclougha
– podstawowe założenia

Analiza dyskursywna w ujęciu zaproponowanym przez Normana Fairclougha 
składa się z dwóch podstawowych elementów: 

– analizy wydarzeń komunikacyjnych,
– analizy porządku dyskursu20.

20  N. Fairclough, Media Discourse, London–New York 1995. Zob. także tego autora: 
Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientifi c Research, [w:] R. Wodak, M. Meyer 



431Analiza dyskursywna i jej zastosowanie w badaniach na gruncie nauk społecznych

Fairclough proponuje, aby w prowadzonej analizie łącznie rozważać wyda-
rzenia komunikacyjne w powiązaniu z konkretnym materiałem dziennikarskim 
bądź dokumentem radiowym czy telewizyjnym. Przedmiotami zainteresowania 
badawczego – jak proponuje autor – powinny być stałość oraz zmiana, czyli takie 
działania, które polegają na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jakim stop-
niu dane wydarzenie komunikacyjne pokrywa się z normatywnym pierwowzo-
rem, powiela znane typy i formaty działania oraz w jakim stopniu jest ono nowe, 
kreatywne, zmieniające znaczenie, a więc zmieniające także – w konsekwencji 
– odbiór społeczny. Przykładem do tak zaproponowanej koncepcji analizy może 
być kampania wyborcza prowadzona przez sztab lidera PiS-u Jarosława Kaczyń-
skiego w 2010 roku w toku wyborów prezydenckich i zachowanie kandydata, 
a następnie jego wypowiedzi publiczne. Były to wypowiedzi – odnoszące się do 
jego zachowania w trakcie prowadzonej kampanii – demonstrowane już po za-
kończeniu wyborów, zasadniczo zmieniające sens tego, co wyborcy obserwowali 
i odbierali jako wyraz zmiany. Kandydat na prezydenta wyjaśniał po zakończonej 
kampanii, że to, co mówił publicznie w jej trakcie m.in. w wypowiedziach pozy-
tywnie odnoszących się do przedstawicieli byłego establishmentu politycznego 
w Polsce lub na temat jego stosunku do sąsiedniego kraju, jakim jest Rosja, było 
spowodowane reakcją jego organizmu na leki, które brał w tym czasie, a nie jego 
przemianą wewnętrzną. Przekonywał więc opinię publiczną, że cechą jego posta-
wy politycznej w kluczowych dla niego kwestiach jest stałość, a nie zmiana, choć 
wypowiedzi publiczne tego nie potwierdzały.

Fairclough proponuje, aby analizę dyskursu ujmować jako podejście ukie-
runkowane na analizę problemów (problem driven theory), które nie jest tak ry-
gorystycznie zobowiązujące dla badacza jak w historycznie wcześniejszych uję-
ciach teoretycznych i metodologicznych w obszarze nauk społecznych21. Analiza 
dyskursu – według niego – nie wymaga od badacza przyjęcia w pełni spójnego 
i stabilnego katalogu reguł metodologicznych. Jest zorientowana, przede wszyst-
kim, problematycznie, a nie ograniczona sztywno przyjętymi założeniami me-
todologicznymi. Stąd badacz – sięgając do tak sformułowanych założeń analizy 
dyskursu – prowadzi ciągły dialog pomiędzy tym, co bada, ustala, a założeniami 
metodologicznymi, które przyjmuje, oraz wypracowywaną własną perspektywą 
krytyczną, a także perspektywą normatywną i etyczną, którą stosuje do analizy 
tematu.

W związku z powyższym proponuje, aby przyjąć, że wydarzenia komunika-
cyjne, które stają się przedmiotem badania, konstytuują: teksty, praktyka dyskur-
sywna oraz kontekst społeczno-kulturowy, który należy w toku analizy rozpo-
znać i przedstawić.

(red.), Methods of Critical Discourse Analysis, London–New Delhi 2001, a także N. Fairclough, 
R. Wodak, Critical Discourse Analysis, [w:] A Reader, C. Seale (red.), Social Research Methods, 
London–New York 2004.

21  N. Fairclough, Media Discourse..., op. cit.
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W prowadzonej analizie badacz nie dąży do sformułowania bądź potwierdze-
nia przyjętych „praw” nauki, ale zmierza ku temu, by odczytać „logikę” zacho-
dzącą w obrębie praktyki społecznej, w konkretnych studiach przypadku.

Założony przez badacza porządek dyskursu pokazuje, jak ten dyskurs rozwija 
się w kontekście zachodzących przeobrażeń społecznych i kulturowych, będą-
cych przedmiotem analizy, a – równolegle – jak jest „uporządkowany”, biorąc 
pod uwagę jego strukturalną konfi gurację i zmianę w zależności od zachodzą-
cych nowych sytuacji i uwarunkowań społecznych.

W odróżnieniu od van Dijka, Norman Fairclough zastosował w badaniach 
analizę dyskursywną w nieco szerszym kontekście medialnym, podobnie jak 
i w analizowanych praktykach dyskursywnych oraz kontekstualnych aspektach 
dyskursu. Jednakże również nie udało mu się sformułować jasnej i klarownej 
tezy, która pokazywałaby w sposób jednoznaczny, że dokonał ustalenia nowych 
zależności. Podczas gdy van Dijk, badając problematykę rasizmu demonstrowa-
ną w prasie brytyjskiej, stwierdza, że media brytyjskie utrwalają i „reprodukują” 
rasizm, to Fairclough przedstawia bardziej ogólne wnioski z analizy, które można 
wyrazić następująco: teksty medialne wywodzą się z praktyk, u których podstaw 
tkwią utrwalone relacje społeczne, szczególnie w zakresie władzy. Innym słowy, 
wskazuje na istotną i wpływową rolę podłoża kulturowego w praktykach dyskur-
sywnych prowadzonych w sferze publicznej.

Analiza dyskursywna w ujęciu Johna Fiske’a

Analiza dyskursywna jako metoda badawcza zaproponowana przez medio-
znawcę amerykańskiego Johna Fiske’a jest z kolei usytuowana w najszerszym 
kontekście analitycznym oraz – co istotne – osadzona na podłożu: społeczno-
-polityczno-historycznym22. Fiske, posługując się analizą dyskursywną, analizuje 
wydarzenia medialne, stosując do tego celu techniki interpretacyjne. Powoduje 
to, że sytuuje on obrazy oraz teksty medialne w starannie określonych ramach 
społeczno-politycznych. Zajmuje się analizą medialnych reprezentacji istotnych 
społecznie wątków tematycznych. Przykładem tego jest analiza zamieszek na tle 
rasowym, jakie zaistniały w 1991 i 1992 roku w Los Angeles (Kalifornia), w obrę-
bie której skupia się nie tylko na analizie zawartości trzech zebranych materiałów 
fi lmowych, które zostały zarejestrowane amatorsko na kamerach wideo przez 
przypadkowych obserwatorów wydarzeń i później były wykorzystane przez pro-
fesjonalne stacje telewizyjne, ale też na kontekście powstania tych materiałów 
fi lmowych i ich oddziaływaniu na lokalną społeczność zamieszkującą w centrum 
Los Angeles. Przedmiotem analizy jest także dążenie do pokazania tego, jakiego 
rodzaju transformacja relacji międzyludzkich – o charakterze rasowym – doko-
nała się w społeczności mieszkańców miasta oraz jakie to zaistniałe wydarzenie 

22  J. Fiske, Introduction to Communication Studies, London–New York 1990, wyd. II.
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spowodowało konsekwencje polityczne oraz społeczne wśród ludności dotknię-
tej przez zamieszki i starcia na tle rasowym.

Fiske opisał szczegółowo, jak wykorzystano w profesjonalnych stacjach tele-
wizyjnych – w sensie perswazyjnym – amatorski materiał fi lmowy, dokumentują-
cy pobicie czarnoskórego 25-letniego wówczas Rodneya Kinga w marcu 1991 ro-
ku przez białych policjantów w centrum Los Angeles: 

Wideo pokazywane w telewizji przemawiało autentycznym głosem tylko w amatorskiej 
formie. Był to bowiem głos, który większość Amerykanów chciała usłyszeć […]. Jego au-
tentyczność nie była jednak bardziej trwała niż istniejące więzi społeczne. Rush Limbaugh 
rozumiał to bardzo dobrze i dlatego też podjął energiczne starania, by odzyskać znaczenie 
dla swojej widowni. […] Mówił swoim widzom, że to, co widzieli w „liberalnych” mediach, 
jest zniekształceniem, a to, co widzą teraz, jest prawdą23.

Ten cytat dobitnie ukazuje, jak Fiske kontekstowo „osadzał” dyskurs medial-
ny w ramach realnie istniejących relacji społecznych i politycznych w opisywa-
nym miejscu wydarzenia. Wydarzenia medialne analizowane są przez niego jako 
nierozerwalnie połączone z innymi wydarzeniami społeczno-politycznymi, tzn. 
są głębiej powiązane ze środowiskiem społecznym, którego dotyczą, i nie mają 
wyłącznie charakteru przypadkowego. Analizowane wydarzenia medialne nie 
tylko uzupełniają się nawzajem, ale też wzajemnie potęgują się i tworzą nową, 
bardziej złożoną jakość. Sugeruje to, że – w sensie medialnym – zasługują one na 
bardziej wnikliwą uwagę potencjalnego odbiorcy niż „zwyczajne” wydarzenia, 
jakie zachodzą w przestrzeni publicznej24. 

Analiza przeprowadzona przez Fiske’a jest wyłącznie analizą jakościową, po-
dejście ilościowe nie znajduje tu zastosowania. Badacz postuluje, że takie kwali-
tatywne podejście przynosi optymalne rezultaty w sytuacjach, gdy można ogra-
niczyć się do analizy kilku wydarzeń medialnych, nie dokonując – równolegle 
– porównania dyskursów medialnych dotyczących całości przedstawianego za-
gadnienia i ujmowania go w szerszym kontekście oraz dłuższym przedziale cza-
sowym25. A zatem postuluje zawężenie pola badawczego dla prowadzonej anali-
zy, a nie nadmierne rozszerzenie perspektywy badawczej, które może prowadzić 
do rozproszenia się głównego wątku tematycznego badań.

Reasumując całość rozważań dotyczących krytycznej analizy dyskursu, na-
leży stwierdzić, że badanie dyskursu to, innymi słowy, badanie go w powiąza-
niu z rzeczywistością, a nie w oderwaniu od konkretnego podłoża. Takie zarzuty 
stawiano klasycznej analizie zawartości, natomiast analiza dyskursu zmierza do 
usytuowania badanej problematyki w złożonej całości, na którą składa się treść 
życia społecznego, wymiana komunikacyjna i to, co określamy jako fi zyczne wa-
runki życia obywateli w konkretnym środowisku społecznym. 

23  J. Fiske, Media Matters: Race and Gender in U.S. Politics, Minneapolis–London 1996, 
s. 137.

24  Ibidem.
25  Ibidem. 
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Metoda ta zorientowana jest na badanie dyskursu na tle kontekstu społecz-
nego, a także politycznego, medialnego, kulturowego i ekonomicznego, w obrę-
bie którego powstały analizowane przekazy. Aspekt językowy analizy jest istotny 
w tym znaczeniu, w jakim pozwala wskazać, że występują istotne zależności po-
między badanymi tekstami/narracjami/przekazami a kontekstem społecznym, 
w obrębie którego występują. 

Dyskurs, który jest przedmiotem badania w obrębie krytycznej analizy dys-
kursu – jest istotny wówczas, gdy pozwala na wykazanie, że prowadzi w kierunku 
zmiany społecznej i przede wszystkim z tego względu jest interesujący, pozwala 
bowiem na wyciąganie wniosków o rzeczywistości społecznej i występującym 
w jej obrębie potencjale do zmian społecznych. Oznacza to, że krytyczna anali-
za dyskursu jest przydatnym narzędziem do badania dynamiki społecznej, cho-
ciażby na potencjalnym poziomie, poprzez zwrócenie uwagi na ważne kwestie 
społeczne – ukazuje, jak modyfi kuje się kontekst występowania zjawisk społecz-
nych, znaczących w danym momencie dla obywateli, a to stanowi już istotny 
krok w kierunku przyszłej zmiany.

Refl eksje końcowe

Kończąc, należy stwierdzić, że zastosowanie analizy dyskursu nie powinno być 
dla badaczy w naukach społecznych w naszym kraju kwestią wyboru, lecz do-
strzec można coraz wyraźniej, że staje się ono koniecznością wyboru wynikającą 
ze zmieniającego się charakteru współczesnych społeczeństw, które pragniemy 
poddać badawczemu oglądowi.

Zapewne w dalszym ciągu badacze w naukach społecznych będą się zmagać 
z niejasnym statusem metodologicznym analizy dyskursu, także wyzwanie in-
telektualne dla nich stanowią zagadnienia defi nicyjne, by zacząć od słowa „dys-
kurs”, które przez niemal każdego autora podejmującego się rozważań w tym za-
kresie jest odmiennie defi niowane.

Kwestią do rozważenia jest podbudowa teoretyczna analizy dyskursu, któ-
ra wymaga dalszego rozbudowywania. Wątpliwości i obawy budzi postulowane 
przez autorów krytycznej analizy dyskursywnej przyjęcie stanowiska wartościu-
jącego, które narusza zasadę obiektywizmu. To realne zagrożenie, którego bada-
cze powinni być świadomi, niemniej jednak wyraźnie daje się zauważyć w ciągu 
ostatnich lat rosnące zainteresowanie badaczy w naszym kraju tą problematyką 
i oczekiwać należy, że ten nurt teoretyczny i badawczy stanie się przedmiotem 
bardziej pogłębionego zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych niż do 
tej pory. Pozytywnie do tej dostrzegalnej zmiany odnoszą się tacy badacze, jak 
Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski oraz Andrzej Piotrowski, którzy optymi-
stycznie stwierdzają, że: 
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W ostatnich latach w polskich środowiskach socjologicznych – a także wśród history-
ków, politologów i reprezentantów innych nauk społecznych – narasta świadomość wagi 
problematyki dyskursu i jego metodycznych, jakościowych badań. Pomijany dotąd obszar 
badań i deprecjonowanie metody zyskują uznanie, wbrew uprzedzeniom w stosunku do 
metod jakościowych i powszechnemu przekonaniu o wszechmocy badań ilościowych26. 

Należy wyrazić nadzieję, że ze wszech miar korzystne byłoby, aby ten pogląd 
stał się faktem społecznym.

26  M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu 
publicznego, Kraków 1997, s. 9.




