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Wstęp

Ogromny wpływ na tematykę (także językoznawczą) poruszaną na łamach 
„Zeszytów Prasoznawczych” miała struktura zatrudnienia – socjologów, po-
litologów, historyków, językoznawców i innych specjalistów – w Ośrodku Ba-
dań Prasoznawczych, który od 1957 do 2012 roku wydawał czasopismo od 
ponad półwiecza nierozerwalnie związane z jego działalnością.

O tym, jak bardzo silna to była więź, świadczą słowa pierwszego redaktora 
i wieloletniego sekretarza redakcji „Zeszytów”, Jana Kalkowskiego: 

Ten kwartalnik – dodam, bo go od początku redagowałem – też rodził się w bólach. Po-
wstał najpierw w formie „Biuletynu Prasoznawczego” (powielanego), bo chcieliśmy gdzieś 
publikować wyniki badawcze Ośrodka. Potem udało się stworzyć drukowany kwartal-
nik „Prasa Współczesna i Dawna”, a kiedy „dawna”, czyli działalność KOBP na polu hi-
storii prasy, została ograniczona, zmieniliśmy tytuł na „Zeszyty Prasoznawcze” (Kalkow-
ski 1981 : 6).

W tym czasie Ośrodek przebył niezwykłą ewolucję od fazy pionier-
skiej (1956–1962), gdy – jako Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych 
(KOBP) – skupiał nie tylko praktyków (dziennikarzy i wydawców), ale tak-
że naukowców oraz nielicznych wówczas prasoznawców, przez fazę budowy 
pozycji branżowej placówki naukowo-badawczej z ambicjami międzynaro-
dowymi, w strukturach wielkiego koncernu prasowo-wydawniczego (1963–
1990), aby od roku 1991 do dziś stać się katedrą w strukturach Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, skupiając teraz już wyłącznie nauczycieli akademickich. 
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Językoznawstwo normatywne 

Lingwistyka normatywna poszukuje odpowiedzi na pytania, jaki powinien 
być język i jakie powinny być formułowane w nim teksty. Dotyczą one moż-
liwości oddziaływania na język i zasad kształtowania wypowiedzi. Lingwi-
styka normatywna powinna też umożliwić odpowiedź na pytanie, jak mówić 
(pisać). Odpowiedź na to pytanie jest pozornie prosta: mówić należy dobrze, 
a jeśli weźmiemy pod uwagę wspomniane wcześniej składniki kultury języ-
ka, to da się stwierdzić, że mówić należy poprawnie, sprawnie, estetycznie 
i grzecznie23.

W trosce o język – kultura i poprawność 
wypowiedzi prasowej

Profesor Zenon Klemensiewicz – prekursor badań nad 
poprawnością języka w prasie

Tematyka lingwistycznego opisu poprawności wypowiedzi prasowej była 
obecna na łamach „Zeszytów” prawie od początku ich istnienia. Już bowiem 
niespełna dwa lata po powstaniu pisma w Ośrodku została powołana porad-
nia językowa w ramach Pracowni Językoznawczej, a jej kierownik, profe-
sor Zenon Klemensiewicz (Profesor przewodniczył wtedy Radzie Naukowej 
OBP), w artykule zatytułowanym W trosce o język prasy polskiej stwierdził, że 
„na problematykę języka prasy spojrzy się przede wszystkim ze stanowiska 
potrzeb społecznych, ze stanowiska normatywnego, zapobiegawczo-leczni-
czego, krytycznego i doradczego” (Klemensiewicz 1959 : 23). Konsekwencją 
takiego stanowiska były plany stworzenia archiwum językowych błędów pra-
sowych i czegoś w rodzaju kartoteki, której zakres Z. Klemensiewicz określił 
bardzo precyzyjnie. Miało temu służyć 

(…) ustalenie określonych dokładnie kryteriów wyborczości. Muszą one uwzględnić 
osobno dzienniki, osobno inne czasopisma. Wybrane dzienniki powinny reprezentować 
różne obszary geografi czne, różne środowiska, różne poziomy redakcyjne. W wyborze 
czasopism przyłączy się wzgląd na zakres treści, na krąg odbiorców, na autorów itp. Sło-
wem trzeba zestawić kanon źródeł prasowych, z których będzie się czerpać informacje 
(Klemensiewicz 1959 : 23).

23  M. Bugajski, Pragmatyka a lingwistyka normatywna, „Poradnik Językowy” 2013, nr 4, s. 17.
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Nie chodziło jednak tylko o poprawne zebranie i zarchiwizowanie mate-
riału językowego ze względu na „społeczne, treściowe i funkcjonalne zróż-
nicowanie wytworów prasowych”, ale przede wszystkim o jego poklasyfi -
kowanie „ze stanowiska lingwistycznego, a więc wedle działów systemu 
gramatycznego i sposobów wyzyskania słownictwa”. Oprócz tego Z. Klemen-
siewicz bardzo precyzyjnie i niezwykle nowocześnie określił dalsze działania 
pracowni językowej: 

W późniejszej fazie – jeśli taka placówka kontynuowałaby pracę – można będzie rozsze-
rzyć projektowaną działalność w dwu kierunkach. Jeden, związany z historią języka, poka-
zywałby błędy prasy w przeszłości, szukając ich źródeł zwłaszcza w oddziaływaniu podło-
ża gwarowego z jednej, języków obcych na upośledzoną z różnych powodów polszczyznę 
z drugiej strony. Drugi wkroczyłby w dziedzinę opisu i historii polskiego językowego stylu 
prasowego. Dorobek obu stanowić będzie ważny dział naukowego prasoznawstwa upra-
wiany przez lingwistykę (Klemensiewicz 1959 : 24).

Jak nazwać ten zaprojektowany przez Z. Klemensiewicza „dział nauko-
wego prasoznawstwa uprawianego przez lingwistykę”, jeszcze nie było wia-
domo. Sam Profesor wobec nazwy dyscypliny zastosował zabieg metonimii, 
choć i dzisiaj – mimo rozwoju badań nad językiem wypowiedzi dziennikar-
skiej – pojęcie lingwistyki prasy czy też językoznawstwa prasowego byłoby 
zbyt nowoczesne.

Z dzisiejszego punktu widzenia taki program działania placówki języko-
znawczej w obrębie Ośrodka Badań Prasoznawczych był czymś nader ocze-
kiwanym. Jakże bowiem badać prasę i nie uwzględnić analiz i studiów nad 
językiem wypowiedzi dziennikarskiej? Czy jednak na to wskazuje analizo-
wany dorobek tematyczny pisma w ostatnich kilkunastu latach? Jak się póź-
niej okaże, nie zawsze w publikacjach „Zeszytowych” było to tak oczywiste 
– ambitny i potrzebny program nie został w pełni zrealizowany, a nawet za-
niechany (sama pracownia językowa wkrótce po jej założeniu została formal-
nie rozwiązana).

Kultura języka, poprawność, stylistyka

Już w kolejnym numerze czasopisma Maria Kniagininowa zamieściła tekst 
pt. Niektóre błędy gramatyczne w prasie. W notce odredakcyjnej napisano, że 

(…) artykuł zajmuje się tylko błędami gramatycznymi, pomijając całkowicie zachowaną 
w cytatach zgodnie z oryginałem interpunkcję i ortografi ę. Tymi zagadnieniami zajmie się 
autorka w części drugiej swej pracy (Kniagininowa 1960a : 80).



194 Maciej Kawka

Do podjętej inicjatywy utworzenia w ramach Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych Pracowni Językowej ustosunkowała się także Irena Tetelowska, człon-
kini komitetu redakcyjnego, która w dziale Sprawozdania i informacje zamie-
ściła krótką notę pt. Z prac poradni językowej. Autorka stwierdziła:

Projekt powołania do życia tego rodzaju instytucji zrodził się w Krakowskim Ośrodku 
Badań Prasoznawczych jeszcze w ubiegłym roku, a potrzeba jego realizacji utwierdza-
ła się we wszystkich spotkaniach zespołu językoznawców z krakowskimi dziennikarza-
mi. Warunkiem jednak funkcjonowania nowego organizmu jest wytworzenie u piszących 
i adiustujących nawyku pytania we wszystkich wątpliwych sytuacjach językowych, nawy-
ku notowania przypadków, gdy nie ma czasu na pytanie w celu późniejszego dojścia do 
prawidłowości, a wreszcie rozbudzenie wrażliwości językowej, a to nie dokonuje się ani 
szybko, ani łatwo. Drogą do tego celu miały być oceny języka w poszczególnych dzienni-
kach dokonywane przez zespół pracujący pod kierunkiem prof. Z. Klemensiewicza – oce-
ny dyskutowane potem w gronie redakcyjnym. Na „pierwszy ogień” – i trzeba podkreślić, 
że przy dużym zainteresowaniu i aprobacie zespołu – poszło „Echo Krakowa”. Mgr Ma-
ria Kniagininowa przebadała 17 numerów biegnących kalendarzowo (w czasie od 10.4. do 
30.4. 1960 r. ) Błędy ujęto w 27 kategorii, obserwacji wynotowano około 1.000, tak więc 
na seminarium – konwersatorium (bo taki właśnie charakter miało zebranie) referentka 
przytaczała je tylko przykładowo w egzemplarzach typowych aczkolwiek całkowicie jesz-
cze dyskusyjnych (Tetelowska 1960c : 104).

W następnym numerze pisma temat gromadzenia materiału prasowego 
zawierającego błędy językowe, jego archiwizacji i kategoryzacji podjął Wa-
lery Pisarek w swoim debiutanckim tekście pt. O metodologii badań nad ję-
zykiem polskiej prasy. Według autora „Język prasy to język wszystkich wy-
powiedzi zawartych w dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach” (Pisarek 
1960 : 111). W artykule przedstawiono – zgodnie z zaleceniami Z. Klemen-
siewicza z jego programowego artykułu – 

(…) przygotowany jeszcze w ubiegłym roku na podstawie działów językoznawstwa kwe-
stionariusz typowych błędów prasy polskiej stanowi dla badającego klucz do kwalifi kacji 
i klasyfi kacji spostrzeżonych usterek. Zawiera on 86 pozycji – 86 gatunków błędów z za-
kresu różnych dziedzin systemu gramatycznego, ortografi i, słownictwa i stylistyki. Z tego 
na słowotwórstwo przypada 8 pozycji, na fl eksję 10, na składnię 46, na ortografi ę 10, na 
stylistykę 16 (Pisarek 1960 : 113).

Że tego rodzaju badania są celowe i potrzebne, dowodzą mniej lub bardziej sporadycznie 
prowadzone w prasie kąciki poradnictwa językowego oraz prośby o ocenę języka pisma, 
kierowane do Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych przez poszczególne redak-
cje i to z terenów znacznie oddalonych od Krakowa (Pisarek 1960 : 115).

Lata 1961–1974 to rozkwit lingwistyki stosowanej na łamach czasopi-
sma. Powstają wtedy teksty dotyczące poprawności językowej, kultury ję-
zyka w zakresie słownictwa, zrozumiałości, stylistyki (mierzenie emocji) – 
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głównie chodzi tu o artykuły M. Kniagininowej i W. Pisarka. Przypomnijmy 
tylko niektóre tytuły. 

Marii Kniagininowej, Kryteria oceny poprawności językowej prasy: 

Celem tego artykułu jest przedstawienie zasad opisu i oceny poprawności językowej gazet, 
jakimi posługuje się w badaniach zespół językowy KOBP kierowany przez prof. Z. Kle-
mensiewicza. Przedstawiono tutaj inwentarz typowych błędów (z przykładami). Inwen-
tarz ten powstał na podstawie dokonania 9000 obserwacji błędów językowych w gazetach 
(Kniagininowa 1961 : 42).

M. Kniagininowej i W. Pisarka, Uwagi o językowej sprawności „Trybuny 
Robotniczej”: 

Prasa wychowuje, uczy, agituje, reklamuje, rozwija świadomość prawną, bawi – mówić 
będą działacze polityczno-społeczni, oświatowo-kulturalni, handlowcy, prawnicy, 
pedagodzy. 

– Prasa wpływa na unifi kację językową społeczeństwa – dorzuci językoznawca.

– Jest nauczycielem kulturalnego języka ogólnego, którego wzór stanowią w oczach więk-
szości czytelników wypowiedzi (Kniagininowa, Pisarek1963 : 58).

Walerego Pisarka, Słownictwo języka współczesnej informacji prasowej. Jak 
informuje autor w przypisie nr 4: 

Badania stylu informacji są fragmentem podjętych przez Pracownię Językoznawczą OBP 
badań nad stylem poszczególnych gatunków wypowiedzi prasowych. Następnym tematem 
w ramach tych badań jest styl współczesnego reportażu prasowego (Pisarek 1965b : 5).

Ze względu na objętość artykułu i wagę podjętych zagadnień warto mu 
poświęcić więcej miejsca. Autor dokonał bowiem statystycznej analizy słow-
nictwa informacji prasowej na podstawie następujących danych:

Celem uchwycenia podstawowego zasobu leksykalnego i frazeologicznego współczesnej 
informacji prasowej poddano analizie wyrazy) zawarte w 1.800 zdaniach wylosowanych 
z tekstów wiadomości, które ukazały się w „Trybunie Ludu” i „Życiu Warszawy” w czasie 
od 1 grudnia 1964 do 28 lutego 1965 roku). Z tych 1.800 zdań 900 pochodzi z „Trybuny 
Ludu”, a 900 z „Życia Warszawy”. Jako materiał sprawdzający posłużyły teksty wszystkich 
wiadomości opublikowanych w jednym numerze „Trybuny Ludu” (z 13 XII 1963) i w jed-
nym numerze „Życia Warszawy” (z 14 XII 1963) oraz 400 wylosowanych zdań pojedyn-
czych z tego samego okresu, co podstawowa próba 1.800 zdań (po 200 zdań z „Trybuny 
Ludu” i „Życia Warszawy”). Aby uzyskać tło porównawcze, poddano analizie wszystkie 
wyrazy zawarte w dwóch reportażach, a mianowicie J. Lovella: „Wojna wdzięków” (Życie 
Literackie 1964, nr 42) oraz A.K. Wróblewskiego: „Siekiera cywilizacji” („Polityka” 1964, 
nr 43).
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Wielkość prób określają następujące liczby:

1. próba podstawowa (1.800 zdań) zawierała 32.750 wyrazów;

2. dwa pojedyncze numery „Trybuny Ludu” i „Życia Warszawy” razem 18.937 wyrazów;

3. czterysta zdań pojedynczych z „Trybuny Ludu” i „Życia Warszawy” razem 5.312 wyra-
zów oraz;

4. dwa reportaże o objętości łącznej 3.246 wyrazów.

Tak więc ogółem poddano analizie blisko 60 tysięcy wyrazów z tekstów wiadomości pra-
sowych. Materiał to dość obfi ty, jeśli zważymy, że już kilkunastotysięczne próby uważane 
są za dostateczne w statystycznych analizach słownictwa (Pisarek 1965b : 7).

O samym sposobie liczenia wyrazów i późniejszym ich zakwalifi kowaniu 
do poszczególnych kategorii części mowy autor jednak nie informuje czytel-
nika. Wnioski, które pojawiają w części końcowej tekstu, warto tu przytoczyć 
w całości ze względu na pionierski charakter opracowania. Jest to bowiem 
pierwszy w dziejach prasoznawstwa lingwistycznego artykuł, który zajmuje 
się problematyką stylu (stylometrii) gatunku dziennikarskiego:

– Materiał leksykalny wiadomości prasowych składa się w znacznym procencie z wyra-
zów niezależnych od autora. Stanowią one około 32% całości słownictwa. Są to bardzo 
często nazwy własne jedno-, dwu-, trzy-, cztero-, pięcio-, a nawet niekiedy sześcio- i sied-
miowyrazowe.

– Słownictwo informacji prasowej odznacza się stosunkowo znacznym udziałem 
rzeczowników. Jeżeli sumę rzeczowników, przymiotników, czasowników i przysłówków 
przyjmiemy za 100, procent rzeczowników wyniesie około 62.

– Z tych czterech części mowy największą rozmaitością odznaczają się rzeczowniki, 
mniejszą czasowniki i przymiotniki, najmniejszą przysłówki.

– Wśród rzeczowników zwraca uwagę duża liczba rzeczowników abstrakcyjnych 
zakończonych na -anie, -enie, -ecie, -ość, -cja, -sja, -zja i -ia.

– Panującą formą czasownika są formy III os. lp. Formy czasu przeszłego są częstsze niż 
formy czasu teraźniejszego i przyszłego. Brak form II os. lp. i lm. oraz I os. lp. Formy I os. 
lm. występują niezmiernie rzadko.

– Do wyrazów o najwyższej frekwencji należą rzeczowniki: działalność, kraj, praca..., cza-
sowniki: być, móc, odbywać się..., przymiotniki: bieżący, cały, dalszy..., przysłówki: bar-
dzo, wiele, jeszcze... Większość tych wyrazów wchodzi najczęściej w utarte związki fraze-
ologiczne.

– W słownictwie informacji prasowej brak wyrazów odczuwanych jako potoczne, brak 
dialektyzmów, wulgaryzmów i ekspresywizmów; w warstwie zależnej od autora socjo-
-profesjonalizmy należą do rzadkości.
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Ważną rolę natomiast odgrywają wyrazy charakteryzujące także styl polszczyzny kancela-
ryjnej. Z reguły wyrazy te zwyciężają w konkurencji ze słownictwem potocznym w zakre-
sie wszystkich czterech części mowy.

– Wspomniana poprzednio wysoka frekwencja rzeczowników oraz tendencja do częstego 
używania rzeczowników odczasownikowych i odprzymiotnikowych pozwala określić styl 
informacji prasowej jako styl bardziej nominalny niż inne style współczesnych polskich 
gatunków literackich (Pisarek 1965b : 19).

Po porównaniu dwóch całkowicie różnych tekstów (jak twierdzi autor –
„Oczywiście żaden z tych tekstów nie należy do gatunku informacji
prasowej”) opublikowanych w jednym z numerów „Gazety Krakowskiej” (z 6 
III 1965 r):

l. Apollo: „Serce i szpada” (fr. – wł., 12 l.) – 10, 12.45; „Drewniany różaniec” (pol., 16 l.) 
– 15.45, 18, 20.15. Dom Żołnierza – nieczynne. Iskierka: „Julio jesteś czarująca” (austr., 
16 l.) – 17, 19. Kultura: „Zdarzyło się w Rzymie” (wł., 18 l.) – 17.45, 20.

2. Dosyć to zdarza się często, że spece, czyli fachowcy podchodzą do swojej roboty jak 
znieczuleni i obcy. Pracują nieźle z pozoru, zyskują nawet uznania, ale brak serca w tej 
pracy, brak zainteresowania (Pisarek 1965b : 8);

okazało się, że 

(…) w tekście pierwszym niemal wszystkie wyrazy są wyrazami niezależnymi od autora, 
bo ich użycie w znacznym stopniu determinuje pozajęzykowa rzeczywistość (autor uży-
je albo właśnie tych wyrazów, albo nie powie nic), w tekście drugim zaś prawie wszyst-
kie użyte wyrazy samodzielne są wyrazami zależnymi od autora, którego w doborze słów 
ogranicza tylko świadomość tego, co chce przekazać odbiorcy oraz wymagania systemu 
językowego (Pisarek 1965b : 8).

Co więcej, to kryterium psychologiczne zostało zastosowane do oceny 
stylistycznej gatunku prasowego:

Niemniej jednak ze zbadanego materiału wolno wyciągnąć wniosek, że tekst niezawie-
rający wyrazów niezależnych nie należy do informacji prasowej. Stwierdzenie to stano-
wi pierwszą stylistyczną cechę rozpoznawczą wiadomości prasowych (Pisarek 1965b : 10).

Kontynuacją nurtu psycholingwistycznego na łamach pisma była za-
mieszczona w numerze 2 z 1967 roku, w dziale Recenzje, omówienia, noty,  
recenzja W. Pisarka z drugiego wydania książki Psycholinguistics z 1965 roku 
pt. Manifest psycholingwistyczny.

W latach 1966–1970 na łamach „Zeszytów” była omawiana językoznaw-
cza problematyka wartości stylistycznej tekstu prasowego. Jednakże prace 
te nie miały charakteru ścisłego opisu gramatycznych środków językowych, 
które pełniłyby funkcje stylistyczne, a głównie były na przykład „receptami” 
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na zrozumiałość wypowiedzi (Pisarek 1966), uwagami o stylu prasy sportowej 
(Reczek 1968), opisem słownictwa reportażu (Pisarek 1969b) oraz słownic-
twa oceniającego w recenzjach (Pisarek 1969a). W dwóch artykułach Walery
Pisarek zajął się mierzeniem: (a) zrozumiałości tekstu (Pisarek 1969c) oraz 
(b) stylistycznej i emotywnej wartości słownictwa za pomocą psycholingwi-
stycznej techniki skalowania (Pisarek 1971a). Maria Kniagininowa (1970)
w artykule Właściwości stylistyczno-składniowe wiadomości prasowych, ko-
mentarza i reportażu kontynuowała nurt stylistyczny w analizie tekstów praso-
wych, a Walery Pisarek (1973) artykułem Perswazyjność języka w polemikach 
prasowych zapoczątkował nową problematykę dotyczącą tekstów prasowych. 
„Na podstawie analizy 150 polemicznych artykułów z 6 czasopism autor wy-
kazuje, jakie elementy krytykowanych wypowiedzi atakuje się najchętniej oraz 
jakie środki językowe są w tym celu najliczniej stosowane” (Pisarek 1973 : 19). 

Pozbawienie tekstu podstaw retorycznych – perswazja jest podstawo-
wym celem retoryki – ograniczyło zakres analizy środków leksykalno-fra-
zeologicznych do tych, które przynajmniej mogą być użyte w wypowiedzi 
polemizującej z kimkolwiek i na jakikolwiek temat. Widać tu pewną niekon-
sekwencję, bo kilka wierszy wcześniej autor napisał: „Rezygnacja z analizy 
słownictwa i frazeologii odnoszącej się do przedmiotu i okoliczności pole-
mik okazała się nieunikniona już na etapie wstępnej klasyfi kacji materiału” 
(Pisarek 1973 : 20). Później już głównie dowiadujemy się o uczuciach, jakie 
budzą w sobie adwersarze polemik prasowych. Są to: zdziwienie, sprzeciw, 
niepokój, przykrość, niesmak czy żal, a ze środków stylistycznych używanych 
w analizowanych polemikach wymienia się jedynie: pytanie retoryczne, tryb 
przypuszczający (zdanie warunkowe) i ironię.

Całkowicie nowy temat podjęła Alicja Zagrodnikowa (1974) w pracy
pt. Spójność między słowem a obrazem w wypowiedziach prasowych. Redakto-
rzy numeru tak napisali we wstępie: 

Artykuły na temat języka w prasie cieszą się zazwyczaj dużym i zrozumiałym zaintere-
sowaniem. Tak powinno być i tym razem. Relacja z przeprowadzonych w OBP badań
mgr A. Zagrodnikowej może zaciekawić nie tylko prasoznawców i językoznawców, lecz 
także dziennikarzy-praktyków, którym daje cenne wskazówki co do mało na ogół do-
cenianego formułowania podpisów towarzyszących zdjęciom (Zagrodnikowa 1974 : 56).

Szkoda, że ten temat nie zyskał dalszego zainteresowania redakcji, ponie-
waż problematyka komunikacji wizualnej czy też multimodalnej jest dzisiaj 
niezwykle aktualna.

W 1976 roku w „Zeszytach Prasoznawczych” ukazał się tekst Krystyny
Pisarkowej (1976) Konotacja semantyczna nazw narodowości, który z pewno-
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ścią należy zaliczyć do językoznawczego dorobku czasopisma prasoznawcze-
go. Jak napisali autorzy noty wstępnej, 

(…) artykuł stanowi próbę ukazania związku między postawą jednostki wobec świata, 
obcego społeczeństwa lub narodu a treścią pewnych nazw. Nazwy takie zawierają utajone 
w podświadomości składniki subiektywnych ocen, uprzedzeń i norm działania. Wpływają 
więc na działanie i bywają przez środki masowe wykorzystywane jako dyrektywy kształtu-
jące postawy. Waga społeczna zjawiska i jego złożoność wymagają analizy skutków niefra-
sobliwego posługiwania się nim jako narzędziem. Autorka (prof. dr hab. w Instytucie Języ-
ka Polskiego PAN w Krakowie) nie przytacza przykładów, których nie brak w prasie, lecz 
uczula na nie (Pisarkowa 1976 : 5).

Warto przytoczyć także słowa autorki charakteryzujące cel analizy: 

Założeniem mojej analizy było, że stereotyp wchodzi do problematyki językoznawczej, że 
sam język narzuca się wręcz jako punkt startu dla badań stereotypu i jako podstawa de-
fi nicji konkretnego stereotypu. Eksperymenty socjologów opierają się przecież na takich 
typowych narzędziach lingwistycznych, jak listy przymiotników i pomiary dyferencjałem 
Osgooda (Pisarkowa 1976 : 12).

Tekst ten wpisuje się jako prekursorski w tradycję badań – lata 80. i 90. 
– stereotypu językowego i przedstawionej 30 lat później koncepcji języko-
wego obrazu świata Jerzego Bartmińskiego, który opisując stereotypy, na 
przykład Rosjanina, Niemca czy matki, za podstawę materiałową w opisie 
danych systemowych przyjmuje takie dane, jak: nazwa i jej rozumienie (de-
fi nicje słownikowe), etymologia, synonimy, hiperonimy, kohiponimy, anto-
nimy, kompleksy i kolekcje, derywaty słowotwórcze i semantyczne, zesta-
wienia, wyrażenia i zwroty frazeologiczne24. Jednocześnie podkreśla się, że 
zadaniem badacza (który musi brać pod uwagę nie tylko defi nicje słowni-
kowe, ale też cechy konotacyjne) jest nie tylko opisanie znaczenia leksykal-
nego, lecz także łączonych ze słowem konotacji. Oczywiście przy tego typu 
prezentacjach i kontynuacjach teorii naukowych należy wziąć pod uwagę ro-
zumienie pojęcia konotacji, które jest wieloznaczne i wymaga za każdym ra-
zem zdefi niowaania. 

Język przekazów telewizyjnych (1979–1984)

Prawdziwy przełom w nurcie językoznawczych opracowań ukazujących się 
na łamach „Zeszytów” dokonał się w roku 1979. W numerze pierwszym 
z tego roku zostały opublikowane dwa – do tej pory najważniejsze z punk-

24  J. Bartmiński, O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych” [w:] Słownik stereotypów i sym-
boli ludowych, koncepcja całości i red. J. Bartmiński, t. 1, Lublin 1996, s. 9.
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tu widzenia metodologii analizy funkcjonowania języka w mediach – teksty: 
Władysława Miodunki (1979) Elementy językowe w przekazach telewizyjnych 
i Adama Ropy (1979) Próba klasyfi kacji występujących w telewizji odmian ję-
zyka, oraz w zeszycie trzecim tekst Bronisławy Ligary i Anny Rusowicz Dia-
log telewizyjny. Próba typologii (Ligara, Rusowicz 1979). We wstępnej infor-
macji redaktorzy napisali:

Adiunkt dr W. Miodunka stara się w artykule uchwycić swoistość środków języko-
wych w telewizji. Szuka podobieństw i różnic między nimi a innymi odmianami języka,
np. spontanicznie mówioną czy „literacką”. Autor postuluje badania relacji między słowa-
mi i obrazami, gdy – jak w telewizji – środki językowe funkcjonują z ikonografi cznymi. 
Artykuł jest fragmentem większej pracy, będącej wstępem do badań prowadzonych w In-
stytucie Filologii Polskiej UJ (Miodunka 1979 : 21).

Najważniejszym wkładem metodologicznym do analizy kodu telewizyj-
nego było sformułowanie dwóch nowych opozycji na wzór już istniejących. 
Autor wykorzystał w tym celu koncepcję zaprezentowaną przez francuskie 
czasopismo „Langue Française”, poświęcone językowi reklamy, prasy, radia, 
komiksów i telewizji, w którym – jak pisze –

(…) wybrano opozycję języka środków komunikowania, ich języka mówionego (expres-
sion orale), wtórnie mówionego (expression oralisée) i pisanego (texte visuellement
lisible) w stosunku do języka literackiego rozumianego wąsko jako język literatury
(Miodunka 1979 : 30), 

co posłużyło mu do sformułowania nowej koncepcji i wzmiankowanych 
dwóch nowych opozycji językowych: 

1. przeciwstawienia tekstów spontanicznie mówionych tekstom opracowanym;

2. przeciwstawienia tekstów językowych funkcjonujących samodzielnie tekstom funk-
cjonującym z elementami ikonografi cznymi i akustycznymi (niejęzykowymi) (Miodun-
ka 1979 : 30).

Był to punkt wyjścia do podjęcia szczegółowych analiz i badań nad uwa-
runkowaniem i rolą elementów językowych w przekazach telewizyjnych. Jest 
to jednak – zdaniem autora – zadanie niezwykle trudne, całościowy bowiem 
opis takiego przekazu wymaga

(…) uwzględnienia zależności zewnętrznojęzykowych, co nie wywołuje entuzjazmu języ-
koznawców, którzy wolą mówić o langue, idealnym systemie relacji między znakami języ-
kowymi, niż o parole, praktycznej realizacji tego systemu (Miodunka 1979 : 40).
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Problematykę opisu języka telewizji kontynuuje Adam Ropa (1979) w ar-
tykule Próba klasyfi kacji występujących w telewizji odmian języka. W nocie 
wstępnej i komentarzu odredakcyjnym czytamy: 

Artykuł ten jest pewnego rodzaju koreferatem do poprzedniego opracowania o elemen-
tach językowych w przekazach TV. Autor – pracownik naukowy Instytutu Filologii Pol-
skiej UJ – zakłada, że badania nad językiem w telewizji musi poprzedzić wstępna klasyfi ka-
cja. W wykładzie podejmuje próbę takiej systematyzacji, dając w zakończeniu przejrzystą 
egzemplifi kację (Ropa 1979 : 41).

W rezultacie otrzymaliśmy nieco skomplikowaną klasyfi kację, która sta-
je się przejrzysta po odczytaniu egzemplifi kacji. Jest to drugi świetny artykuł 
o języku telewizji. 

Trzeci tekst z tej serii opublikowany w trzecim numerze pisma to równie 
dobre opracowanie dwóch autorek z zespołu Instytutu Filologii Polskiej UJ 
opracowującego język telewizji – Bronisławy Ligary i Anny Rusowicz (1979), 
pt. Dialog telewizyjny. Próba klasyfi kacji. Autorki, wykorzystując prace już 
opublikowane – W. Miodunki i A. Ropy – szczegółowo analizują telewizyjny 
dialog pod względem językoznawczym. Szkoda, że zabrakło uwzględnienia 
w tym przekazie dialogu z widzem jako swoistego rodzaju wypowiedzi po-
lifonicznej – z konieczności jego uwzględnienia w opisie autorki zdały sobie 
zresztą sprawę w ostatnim akapicie artykułu.

Spośród ważnych odmian wypowiedzi zwykle wyróżnia się monolog. Tą 
odmianą w ramach prac zespołu w Instytucie Filologii Polskiej UJ zajęła się 
profesor Danuta N. Wesołowska (1980), Monolog telewizyjny. Próba typolo-
gii. Autorka wykonała swoje zadanie świetnie, zdając sobie sprawę, że 

(…) język mówiony w TV jest zjawiskiem swoistym, zdeterminowanym przez charak-
ter tego właśnie środka masowego przekazu. Zatem przy badaniu go trzeba mieć na 
uwadze takie czynniki pozajęzykowe, jak: sytuacja, w jakiej wypowiedź została zre-
alizowana, udział elementów ikonografi cznych w wypowiedzi telewizyjnej, a tak-
że stopień i rodzaj aktywności nadawcy jako twórcy wypowiedzi monologowej w TV
(Wesołowska 1980 : 65).

Jest to bardzo ważny tekst dopełniający problematykę analizy języka
telewizji.

Do tej grupy badaczy dołączyła w 1981 roku Jolanta Antas (1981), któ-
ra na łamach „Zeszytów” opublikowała artykuł Projekt metodologii badań re-
lacji obraz–słowo w przekazie telewizyjnym, otwierając w ten sposób nowy 
obszar analiz poszerzający dotychczasowe rozważania o perspektywę komu-
nikacji wizualnej w telewizji. Autorka w dużej części tekstu koncentruje się 
wokół pytania,
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(…) czy relacja słowo-obraz kształtuje nowy język audio-wizualny, a jeśli tak, to czy w jego 
strukturze oba subkody są równorzędnymi komponentami znakowania, czy jeden z sub-
kodów dominuje (Antas 1981 : 33).

Zwraca ponadto uwagę na funkcje obrazu w przekazie telewizyjnym 
w stosunku do towarzyszącego mu słowa: 

Operowanie obrazem przez zmianę ujęć czy też akcentowanie pewnych znaczeń świado-
mym przejściem z szerszego na węższy kąt ujęcia służyć może nie tylko uwierzytelnia-
niu lub falsyfi kowaniu słowa. Obraz może również w ten sposób organizować strukturę
wypowiedzenia słownego, tj. służyć jako środek jej cezurowania, ustanawiając nawet sto-
sunki nadrzędno-podrzędne oraz relacje wynikania pomiędzy poszczególnymi członami 
wypowiedzi (Antas 1981 : 37). 

Tekst pod tym względem jest nowatorski, stawia ważne i fundamental-
ne pytania wobec możliwości analizy przekazu medialnego opartego nie 
tylko na słowie, ale także na relacji słowo–obraz, podstawowej dla audycji
telewizyjnej.

Pewnego rodzaju zamknięciem niniejszych uwag o projekcie badań nad ję-
zykiem telewizji była dyskusja na ten temat między przedstawicielami ośrod-
ka krakowskiego (UJ) i śląskiego (UŚ), zainicjowana artykułem W. Miodun-
ki i A. Ropy (1983) w numerze pierwszym z 1983 roku pt. O koncepcję badań 
języka telewizji. Punktem wyjścia polemiki były dwa zbiory prac25. Badacze 
krakowscy rozstrzygają, co jest przedmiotem badań: „język telewizji” czy „ję-
zyk w telewizji” i słusznie stwierdzają: 

Naszym zdaniem rozsądnym rozwiązaniem tego problemu, nie zamykającym drogi 
w żadnym kierunku, jest przyjęcie, że całość programów telewizyjnych stanowi język w te-
lewizji, natomiast pewne typy wypowiedzi, a mianowicie realizowane przez dziennikarzy 
telewizyjnych w sytuacjach, w których istotną rolę odgrywa obraz, reprezentują język te-
lewizji (Miodunka, Ropa 1983 : 23). 

Główny jednak temat polemiki to problem klasyfi kacji wypowiedzi tele-
wizyjnych rozmaicie defi niowanych przez te dwa zespoły: krakowski i śląski 
(chodzi zwłaszcza o krytykę koncepcji przedstawionej przez W. Miodunkę 
i A. Ropę dokonaną przez Jacka Warchalę). Cała ta złożona polemika z póź-
niejszymi odpowiedziami adwersarzy – (Miodunka, Ropa 1984) oraz (War-
chala 1984) – z pewnością odegrały ważną rolę w wypracowywaniu odpo-
wiedniej metodologii badania języka przekazu telewizyjnego.

25  Były to: Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe pod red. 
Z. Kurzowej, Wydawnictwa RiTV, Warszawa 1985; oraz opublikowana praca zbiorowa Problemy 
badawcze języka radia i telewizji pod red. W. Lubasia, Uniwersytet Śląski, Katowice 1981.
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Rok 1982 przyniósł trzy teksty Alicji Zagrodnikowej, będące kontynuacją 
jej dotychczasowych badań nad słownictwem prasy. Tym razem autorka za-
jęła się słownictwem i frazeologią okresu przemian w Polsce (Zagrodnikowa 
1981, 1982a, 1982b, 1982c).

W 1986 roku Krystyna Pisarkowa (1986) opublikowała na łamach „Zeszy-
tów” ważny z punktu widzenia procesów porozumiewania się tekst pt. O ko-
munikatywnej funkcji przemilczenia. Autorka podjęła się próby wpisania ka-
tegorii przemilczenia do teorii aktów Johna L. Austina i traktuje ten sposób 
komunikowania się pragmalingwistycznie jako element odnoszący się głów-
nie do intencji nadawcy. Jak twierdzi: 

Ma ono pewne cechy wspólne z aktem egzercytywnym (exercitive speech act) typowym 
dla jurysdykcji jako prawo do odmowy zeznań. Możemy jednak interpretować PRZEMIL-
CZENIE jako akt podobny do przysięgi, że będzie się mówić prawdę, że będzie się mó-
wić całą  prawdę lub tylko i tylko prawdę – czyli jako akt komisywny (commissive speech 
act), identyczny ze wszystkimi zobowiązaniami, przyrzeczeniami. Życzenie nie-składania 
kondolencji można traktować jako konwencjonalny lub życzący (egzercytywny) lub eks-
pozytywny (stwierdzający). Zależy to od „umowy społecznej”, od wagi przywiązywanej 
w danym społeczeństwie do samego zwyczaju i oczywiście od intencji wykonawcy lub eg-
zekutora (Pisarkowa 1986 : 34, podkr. oryg.).

Są to teksty ofi cjalne (lub skróty tekstów ofi cjalnych) i jako takie 
mogą dopuszczać większą kondensację – a więc częstsze użycie struktur 
rzeczownikowych, wydłużenie zdań prostych – a także większą szablono-
wość sformułowań i obfi tość wyrażeń trudno zrozumiałych dla przeciętne-
go odbiorcy.

W roku 1987 dzięki Jerzemu Bralczykowi po prawie 10 latach wraca na 
łamy „Zeszytów” tematyka poprawności wypowiedzi prasowej (tekstu pra-
sowego) w formie bardziej lub mniej rozbudowanych komentarzy, opartych 
na bogatym materiale dziennikarskim. Autor publikuje swój cykl tekstów 
w trzech rocznikach pod intrygującym tytułem Język sprasowany (Bral-
czyk 1987a, 1987b, 1987c, 1988a, 1988b, 1988c, 1988d, 1989a, 1989b, 1989c, 
1989d, 1990a, 1990b) i zajmuje się tekstami, a nie formami języka, wyrazami 
i zwrotami, które do tej pory były na łamach „Zeszytów” liczone, zestawia-
ne, a na podstawie ich frekwencji wyciągano wnioski o charakterze popraw-
nościowo-stylistycznym. Jerzy Bralczyk analizuje teksty, prezentując bardzo 
nowoczesne podejście do materiału językowego. Na podstawie różnych przy-
kładów tekstów, jak na przykład: 

Wspólne Plenum KC PZPR i NK ZSL w sprawie zadań PZPR i ZSL w rozwoju wsi i rolnic-
twa oraz osiągnięcia samowystarczalności żywnościowej kraju podjęło zasadnicze kwe-
stie polityczne, społeczne i gospodarcze, których realizacja warunkuje wzrost produkcji 
rolnej i ogólny rozwój wsi. Konkretyzację zadań postawionych w uchwale wspólnego ple-
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num stanowi „rządowy harmonogram realizacji”, który określa kompleksowe zadania dla 
resortów i administracji terenowej oraz dla spółdzielczych jednostek obsługujących wieś 
i rolnictwo wgłębiać (Bralczyk 1987a : 81–82),

autor wyciąga następujące wnioski:

Ale są to również teksty prasowe i jako takie są odbierane – są przecież umieszczane na 
czołowych miejscach popularnych dzienników, a ich odbiorcą ma być czytelnik tych 
dzienników. Informatywność tych tekstów jest znikoma, a powszechne przeświadczenie 
tego stanu rzeczy sprawia, że mało który czytelnik w normalnej sytuacji zacznie się w takie 
teksty wgłębiać (Bralczyk 1987a : 82).

Inny tekst zachęcił autora do następującej refl eksji:

Głównym mankamentem takich tekstów, utrudniającym ich odbiór, pozostaje jednak nie-
informatywność. Często jest ona wynikiem tego, że nadawca po prostu nie ma nic do po-
wiedzenia czytelnikowi, co z kolei może być konsekwencją braku atrakcyjności samego 
przedmiotu opisu. W poniżej podanych przykładach tekstów dominuje właśnie takie pu-
stosłowie, brak konkretnej informacji, nuda ujawniająca także nieistotność i niekonkret-
ność zebrań i spotkań, które są relacjonowane. [Na przykład:]

W ramach kampanii (...) w szeregach tej organizacji trwa ożywiona dyskusja nad miej-
scem i rolą młodzieży wiejskiej w życiu gospodarczym i społeczno-kulturalnym kraju i re-
gionu. Między innymi działania podejmowane na tym polu przez koła i instancje Związku 
były treścią spotkania kierownictwa wojewódzkiej instancji PZPR w (...) z przedstawi-
cielami ZW ZMW „Wici”. Mówiono o udziale członków ZMW w przedsięwzięciach słu-
żących rozwiązywaniu spraw wsi, umacnianiu procesów porozumienia i socjalistycznej 
odnowy. Wyrażono m.in. potrzebę ścisłej współpracy przyszłych młodych radnych, bez 
względu na ich przynależność organizacyjną (Bralczyk 1987a : 83).

Nowatorstwo analizy przybliża ją do tych koncepcji w lingwistyce, któ-
re w latach późniejszych zajmą się w zasadniczy sposób opracowaniem ję-
zyka totalitarnego, określanego w wielu dziełach naukowych jako nowomo-
wa. Tu byśmy mieli do czynienia z nowomową dziennikarską, aczkolwiek 
z pewnością korzystającą z szablonów używanych w języku propagandowym. 
W tym kontekście warto wspomnieć o jedynym po długiej przerwie artykule 
z zakresu kultury języka. Jego autorką jest Grażyna Majkowska (1989), która 
ogłosiła w „Zeszytach” tekst pt. Problemy współczesnej normy językowej. Jak 
czytamy w odredakcyjnej nocie: 

Dr, absolwentka fi lologii polskiej UW, pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa 
UW. Prowadzi zajęcia ze stylistyki i kultury języka oraz języka środków masowego komu-
nikowania. Oprócz rozważań teoretycznych dotyczących normy językowej artykuł zawie-
ra wiele uwag pozwalających przez rozbudzenie świadomości teoretycznej unikać usterek 
pewnego typu (Majkowska 1989 : 51).
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Autorka w tekście wskazała na najbardziej charakterystyczne dla maso-
wych mediów błędy językowe, spośród których wyróżniła:

1. Nierespektowanie ograniczeń związanych z konotacją emocjonalną wyrazów. ,,Wielu 
kłopotów dostarczał trenerowi repatriant Terlecki”. Określenia repatriant używa się w pol-
szczyźnie nie w stosunku do wszystkich osób wracających do kraju – lecz w stosunku 
do jeńców, osób internowanych lub przesiedlanych, które za granicą przebywały dłuższy 
czas. Określenie to ma konotację dodatnią, podczas gdy w cytowanym przykładzie wy-
raźnie ujemną.

2. Powielanie znaczeń wyrazów obcych w konstrukcjach pleonastycznych – „zgłosić ak-
ces do udziału”, „dylemat trudnego wyboru”, „optyka patrzenia”, „prymat pierwszeństwa”, 
„geneza powstania”.

3. Całkowite nierozumienie znaczenia zapożyczeń (Majkowska 1989 : 58).

Lingwistyka kulturowa

Część kierunków językoznawczych drugiej połowy XX wieku przybiera co-
raz bardziej charakter interdyscyplinarny (np. psycho-, socjo-, etnolingwi-
styka czy też językoznawstwo kognitywne). Te szkoły językoznawcze dążą 
do ujęcia zależności między językiem, jego strukturą a różnymi czynnikami
zewnętrznymi.

Lingwistyka kulturowa to dziedzina szeroko rozumianego językoznaw-
stwa, przekraczającego granice badań czysto językowych. Nie bada ona je-
dynie relacji między elementami języka oraz funkcji tych elementów, lecz ich 
związek z człowiekiem i jego myśleniem oraz kulturą. W tych badaniach waż-
na jest aktywna rola przypisywana językowi w postrzeganiu rzeczywistości26.

Język w komunikacji publicznej – pragmatyka, 
poprawność językowa i polityczna

Język polityki
„Język polityki – to stały przedmiot zainteresowania dra Bralczyka z OBP” 

– napisano w informacji redakcyjnej wprowadzającej drugi z tego zakresu ar-
tykuł na łamy pisma. Pierwszym było opracowanie pt. O frazeologii politycz-
nej (Bralczyk 1979), w którym czytamy: 

26  A. Dąbrowska, Współczesne problemy lingwistyki kulturowej, http://fi lologia-polska.pwa.
edu.pl/?page=publikacja&id=68 (dostęp: 15.10.2014).
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(…) przedmiotem opisu będą pewne specyfi czne cechy językowe politycznych tekstów 
prasowych. Przez ,,tekst polityczny” rozumiem zarówno taki typ tekstu, jak przemówienie 
i ofi cjalny komunikat, jak też tekst na temat polityki – np. komentarz czy artykuł wstęp-
ny (Bralczyk 1979 : 31).

O drugim, pt. O języku naszej propagandy (Bralczyk 1981), redaktorzy 
„Zeszytu” we wstępie napisali:

W styczniu br. NSZZ „Solidarność” Wydziału Filologicznego UJ zorganizował se-
sję o funkcjonowaniu języka we współczesnych społeczeństwach (patrz: sesja o „nowo-
mowie”, poprzedni nr ZP). Jednym z najciekawszych referatów był przedstawiony przez
dra Bralczyka, pracownika Instytutu Językoznawstwa US, obecnie lektora języka polskie-
go na uniwersytecie w Uppsali (Bralczyk 1981 : 11). 

Za najważniejszą cechę (strukturę) tekstów propagandowych autor uznał:

(…) zespół (system) wartości sugerowanych (na różnym stopniu jawności) przez 
tekst propagandowo-polityczny (TP). Przy czym abstrahujemy tu od takich zagad-
nień, czy mamy do czynienia z kreowaniem czy podtrzymywaniem systemu wartości
(Bralczyk 1981 : 13).

Do istotnych mechanizmów językowych wprowadzających informację 
propagandową J. Bralczyk zaliczył: 

1. Omówienie, np. pewne, określone, wiadome, a więc np. pewne trudności, określone zja-
wiska. 2. Pomniejszenie, np. niektórzy, niektóre pozwalają przewidywać negatywną in-
formację w zdaniu zawartą. Jeżeli zdanie rozpoczyna się od Niektórzy uważają, że..., to 
istnieje duże prawdopodobieństwo. C. Eufemizmy: np. trudności, kłopoty, komplikacje, 
niedociągnięcia, przeszkody, nieprawidłowości, napięcia itd. Przy wielu z nich brak przy-
dawek typu obiektywne, pewne. 4. Sygnały treści negatywnych, np. trzeba stwierdzić; musi-
my sobie otwarcie powiedzieć; szczerze i otwarcie; zdajemy sobie sprawę; musimy pamiętać. 
5. Przedstawianie treści negatywnych w formie treści pozytywnych, np. Istnieją ogromne 
rezerwy komunikuje między innymi: „nie gospodarujemy dobrze”. Ogromną rezerwą jest 
lepsze wykorzystanie majątku produkcyjnego czy Wskazywano na liczne jeszcze rezerwy 
poprawy efektywności gospodarowania... już niemal jawnie wprowadza treści negatywne. 
6. Informacja przez brak elementu, np. przy tak wysokim skonwencjonalizowaniu języ-
ka, z jakim mamy do czynienia w TP, bardzo często bardziej informatywne jest pominię-
cie np. jakiejś przydawki niż jej obecność w jakimś kontekście. Ponieważ np. zazwyczaj 
mamy dalszy rozwój, sam rozwój brzmi nieco pesymistycznie, przy powszechnym poparciu 
poparcie zdaje się przekazywać informację o sytuacji innej niż ta pożądana i najczęstsza
(Bralczyk 1981 : 18–22).

Rok później mamy już drugi tekst tego autora o podobnej tematyce:
O języku w polityce (Bralczyk 1982): 



207Językoznawcze oblicza prasoznawstwa

Przedmiotem szkicu są dwa zasadniczo odmienne sposoby wprowadzania informacji: po-
dwójna negacja i presupozycja – oraz ich funkcje w tekstach. Artykuł ten dotyczy bardzo 
specjalistycznych zagadnień z zakresu pragmatyki tekstu (Bralczyk 1982 : 57).

W roku 1985 ukazał się na łamach „Zeszytów” nowy artykuł tego auto-
ra pt. Konieczność jako cecha świata w propagandzie lat ‘70. (Bralczyk 1985), 
w którym przedstawił on analizę polskich ofi cjalnych tekstów politycznopro-
pagandowych lat 70., w tym przede wszystkim: hasła, artykuły wstępne, ko-
mentarze prasowe, a także wystąpienia działaczy partyjnych oraz przemó-
wienia przywódców. Autor wskazał na podstawowe cechy, które przysługują 
– jak to sam określił: 

(…) optymistycznie przedstawianemu przez te teksty światu bezpośrednio nas otaczają-
cemu. (…) Można mówić głównie o siedmiu takich cechach: ważności, powszechności, 
bliskości, konieczności, słuszności, koherencji oraz (dialektycznie ze sobą związanych) 
postępu i trwałości. Większość tych cech przysługuje mutatis mutandis wszelakim prze-
kazom propagandowym, bez ustalania ideologicznych charakterystyk. Ideologicznie na-
cechowane wydają się trzy z nich: konieczność, słuszność i spójność (Bralczyk 1985 : 25).

Te zainteresowania Jerzego Bralczyka – autora pionierskich tekstów o języ-
ku polityki – zaowocowały jego kolejnymi dwoma artykułami, omawiający-
mi zjawiska dyskursu politycznego na przykładach wypowiedzi dziennikar-
skich: O rytuale propagandowym (Bralczyk 1986) oraz Hasła przedwyborcze 
(Bralczyk 1990c). W obydwóch pracach autor dokonał przeglądu charakte-
rystycznych cech języka propagandy końca lat 80. z punktu widzenia tema-
tyki haseł wyborczych (toposy) oraz szczególnych zabiegów retorycznych, 
którymi był nacechowany ówczesny język propagandy. Ważną cechą oby-
dwu zbiorów analizowanych przykładów była ich aktualność – powiązanie 
ze współczesnymi wydarzeniami (wybory do Sejmu i Senatu w 1989 roku) 
i ich aktorami – hasła wyborcze były formułowane przez kandydujących
polityków. 

Język komentarza sportowego
Do grupy tekstów językoznawczych dotyczących dziennikarskiej wypo-

wiedzi sportowej w radiu i telewizji zaliczyć można nowatorski i przez wie-
lu autorów cytowany artykuł Jana Ożdżyńskiego (1993), pt. Uwarunkowa-
nia percepcyjne reporterskiej wypowiedzi w radiu i telewizji. Jan Ożdżyński 
do nauki o komunikacji wizualnej wprowadził nowy termin – widem
i stwierdził, że 

(…) wypowiedź reporterską w telewizji bezpośredniej (tzn. w programach na żywo), któ-
ra nas tu szczególnie interesuje, traktować można jako integralny składnik zespołu infor-
macyjnego: obraz (informacja wizualna, konfi guracja „widemów”) – efekty dźwiękowe 
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(w tym odgłosy autentycznego widowiska) –tekst mówiony, zawierający w naszym przy-
padku elementy relacji i komentarza (Ożdżyński 1993 : 43).

Autor przeniósł zagadnienie komunikacji na pogranicze rozważań psy-
cholingwistycznych i kognitywnych, omawiając bliżej relacje interkodowe, 

(…) związane z przechodzeniem od postrzegania elementów ruchomego obrazu do słow-
nego rejestrowania spostrzeganych obiektów i kolejnych faz konceptualizowania treści – 
na poziomie konceptualizacji myślowych oraz ściśle językowych (nominalizacje i gramaty-
kalizacje w kodzie werbalnym (Ożdżyński 1993 : 43).

Poprawność językowa
Problematykę poprawności językowej kontynuują na łamach „Zeszytów 

Prasoznawczych”: Wojciech Kajtoch (1999), który pisze o kulturze języka, 
stylu i perswazji w czasopismach dla młodzieży pt. Odlotowe bez dwóch zdań 
oraz Jan Grzenia (2000), który w tekście O pisowni obcych nazw geografi cz-
nych w polskich publikacjach, wykorzystując internetowe archiwum „Rzecz-
pospolitej”, sprawdził, jakie są preferencje niektórych dziennikarzy w pisow-
ni nazw obcych, ponieważ – jak stwierdził – bez wątpienia prasa ma spory 
wpływ na zwyczaj językowy. 

Słowa sztandarowe, słowa kluczowe czy symbole kolektywne
w języku polityki

Rozpoczęte w 1979 roku i przedstawione na łamach „Zeszytów Pra-
soznawczych” badania nad językiem polityki (Bralczyk 1979) były konty-
nuowane przez W. Pisarka i opisane w kilku artykułach. W opracowaniu
pt. Inauguracja Okrągłego Stołu jako akt medialnej komunikacji politycznej 
(Pisarek 1989) autor po raz pierwszy wprowadził – później popularyzowa-
ne przez niego – pojęcie „słów sztandarowych”, które pierwotnie określił jako 
„wyrazy fl agowe”. Oprócz słownictwa, składni, nacechowania tekstów su-
biektywizmem autor prześledził kluczowe symbole występujące w poszcze-
gólnych przemówieniach, nazywając je także pojęciami fl agowymi. Sam 
jednak „wyraz fl agowy” to – zdaniem niektórych badaczy – kalka z języka 
niemieckiego – Fahnenwörter. W następnych tekstach autor posługuje się 
już terminem „słowa sztandarowe” – przejętym od Josefa Kleina27, a kon-
cepcja kluczowych symboli przyjmuje bardziej rozwiniętą postać w progra-
mowym artykule pt. Współczesne słowa sztandarowe w Polsce i ich publicz-
ność (Pisarek 1992a).W kolejnym tekście na ten temat (Pisarek 2000) autor
przypomina:

27  J. Klein, Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder In der Politik [w:] Politische Semantik,
red. J. Klein, Opladen 1989.
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(…) słowa sztandarowe to wyrazy i wyrażenia, które z racji swojej 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 te, nacechowane dodatnio 
lub ujemnie, wyrażają (lub wywołują w świadomości partnera dyskursu) bądź pojęcia 
pozytywne, czyli miranda, bądź pojęcia negatywne, czyli kondemnanda. Tak rozumiane 
miranda („to, co należy podziwiać”) i kondemnanda (czyli „to, co należy potępiać”) repre-
zentują różne wartości i antywartości (Pisarek 2000 : 19). 

Ostatni z tego cyklu jest artykuł autora pt. Słowa sztandarowe czytelników 
różnych gazet i czasopism, zamieszczony na łamach „Zeszytów Prasoznaw-
czych” rok później (Pisarek 2001). Autor analizuje, jak czytelnictwo prasy 
wpływa na wybór słów sztandarowych. Jego zdaniem, 

(…) to, czego nie dokonały czynniki płci, wieku, miejsca zamieszkania, zamożności, a na-
wet wykształcenia, udało się gazetom i czasopismom. Poszczególne ich tytuły skupiają 
wokół siebie czytelników, których łączy skłonność do wybierania tych samych słów sztan-
darowych jako wyrazów nazywających treści najlepsze lub najgorsze (Pisarek 2001 : 7).

Paweł Płaneta (2000) zbadał słowa sztandarowe w czasopismach młodzie-
żowych w artykule pt. Świat przedstawiony w czasopismach młodzieżowych 
i wprowadził w tym celu nowy termin: „tekstowy obraz rzeczywistości’” któ-
ry defi niuje następująco: 

Przez tekstowy obraz rzeczywistości należy rozumieć jej rekonstrukcję na podstawie ilo-
ściowej i strukturalnej analizy słownictwa danego tekstu lub zbioru tekstów (Płaneta
2000 : 81).

Autor wykorzystał tutaj koncepcję „słów sztandarowych” W. Pisarka. Te-
matykę tę autor kontynuuje w pracy pt. Dwie dekady wolności. Obraz polski 
na łamach amerykańskich dzienników w latach 1989–2009 (Płaneta 2011). 

Pojęcie „tekstowego obrazu świata” jest tu konkurencyjne w stosunku do 
„językowego obrazu świata”28. Autor problematykę „słów sztandarowych” 
z powodzeniem kontynuuje jeszcze w artykule pt. Słowa sztandarowe w expo-
sé polskich premierów w latach 1989–2007 (Płaneta 2009). Najważniejszymi 
mirandami w badanych tekstach okazały się: PAŃSTWO, PRACA, EURO-
PA, NOWOCZESNOŚĆ, REFORMY, ZGODA, NARÓD, NAUKA, ŻYCIE, 
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE. 

Ten nurt w badaniach nad „słowami sztandarowymi” należy z jednej stro-
ny łączyć z problematyką wartości w języku, a z drugiej – z charakterystyką 
danej kultury, to znaczy z wartościami przypisywanymi słowom występują-

28  Konieczność rozróżnienia między językowym a tekstowym obrazem świata sugeruje 
Renata Grzegorczykowa. Zob. R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata [w:] Językowy 
obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 47.
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cym w określonym czasie. W etnolingwistyce dla podobnych zjawisk badacze 
posługują się pojęciem symboli kolektywnych (M. Fleischer), inni natomiast 
stosują termin „słowa-klucze kultury” (J. Łotman). Słowa kluczowe, symbo-
le kolektywne, słowa-klucze kultury czy też słowa sztandarowe (niem. Fah-
nenwörter) określają znaczeniowy (leksykalny) punkt widzenia przypisywa-
ny wyrazom funkcjonującym w określonej kulturze. 

Dyskurs medialny
Problematyka dyskursu, w tym dyskursu medialnego, nie znalazła na ła-

mach „Zeszytów Prasoznawczych” odpowiedniego – w stosunku do rozwoju 
wiedzy na ten temat – odzwierciedlenia. Jakkolwiek sam termin „dyskurs” – 
wraz z rozlicznymi przymiotnikami typu: „dyskurs społeczny”, „dyskurs oby-
watelski”, „dyskurs symboliczny”, „dyskurs polityczny”, „dyskurs religijny”, 
„dyskurs naukowy”, czy wreszcie „dyskurs medialny” – pojawia się w róż-
nych artykułach, w niezliczonych miejscach pisma oraz głównie w dziale za-
wierającym noty, omówienia i recenzje, to jednak samoistnych artykułów na 
ten temat jest bardzo mało. Zatem termin „dyskurs” funkcjonuje w świado-
mości „Zeszytowych” autorów, ale niestety nie może stać się tutaj przedmio-
tem pogłębionego opisu materiału prasowego w postaci osobnego artykułu.

Oprócz wspomnianego już artykułu K. Pisarkowej (1986) pt. O komu-
nikatywnej funkcji przemilczenia, która wpisała kategorię przemilczenia do 
teorii aktów J. Austina, do tej kategorii pragmalingwistycznej zaliczyć trzeba 
bardzo dobry tekst Ireneusza Bobrowskiego (2004) o dyskursie pt. Dyskursy 
medialne a wspólnota fatyczna. 

Autor zainspirowany opracowaniem Sergiusza Kowalskiego i Magdaleny 
Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści29, podważa zasadę trakto-
wania wszystkich tekstów medialnych na tej samej zasadzie:

Za optymalną uznać należy więc taką wspólnotę fatyczną, w ramach której funkcjonują 
dyskursy umożliwiające prowadzenie owocnej debaty publicznej. Dyskursy medialne po-
winny sprzyjać jakości tej debaty. Żeby tak było, muszą one być ze sobą współmierne, by 
znów nie użyć modnego słowa – kompatybilne (Bobrowski 2004 : 12). 

Jednak żeby tak się stało – jak słusznie podkreślił autor – „opis dyskursu 
byłby adekwatny pod warunkiem, że teksty zamieszczone w książce pocho-
dziłyby od jednego autora”. Jak wiadomo, teksty zebrane przez S. Kowalskie-
go i M. Tulli tego kryterium nie spełniają. Nie można więc w tym wypadku 
mówić o dyskursie jednego autora. Według Teuna van Dijka „z takim znacze-
niem mamy do czynienia choćby wtedy, gdy mówimy o «dyskursie prezyden-

29  S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003.
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ta Ronalda Reagana». Termin dyskurs odnosi się więc „do sposobów mówie-
nia, stosowanych przez (…) myślicieli i polityków”30 i jest utożsamiany z ich 
stylem indywidualnym. Jak napisał I. Bobrowski, 

(…) brak uchwycenia podobieństwa rodzinnego, brak choćby dwustronicowej analizy 
tekstów z punktu widzenia ich różnorodności powoduje, że wszystkie cytaty mają tę samą 
rangę. Fakt ten nabierze nowego znaczenia, jeśli zastanowimy się nad tym, co modnie 
określa się dziś mianem intertekstualności. Tekst bowiem wchodzi w relacje z innymi tek-
stami – zarówno z tekstami powstałymi wcześniej, jak i tekstami powstałymi później. Tek-
sty powstałe wcześniej mogą być po ukazaniu się nowego tekstu interpretowane odmien-
nie. Nowy tekst spełniać więc może funkcję interpretatora tekstów już istniejących. Ale też 
nowy tekst może w przyszłości sam znaleźć swojego interpretatora lub grupę interpreta-
torów. Czasem wręcz teksty stają się znakami w ramach nowego systemu odniesień. Mó-
wimy wtedy, że uległy one procesowi semiozy. Stały się znakami w innym systemie znako-
wymi niż ten, w którym powstały (Bobrowski 2004 : 15).

W ten sposób autor zwrócił uwagę na niezmiernie ważne w analizach dys-
kursu zjawisko przenikania się znaczeń różnych tekstów, które nazwał zna-
nym w lingwistyce procesem semiozy, jako mechanizm powstawania tekstu 
i dyskursu.

Kulturowe aspekty kategorii badawczej „językowego 
obrazu świata”

Językowy obraz świata czy medialny obraz świata

JOS jest zawartą w języku, różnie zwerbalizowaną interpretacją rzeczywistości dającą się 
ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy „utrwalone” w gramatyce, słow-
nictwie, w kliszowych tekstach np. przysłowiach, ale także sądy „presuponowane”, tj. im-
plikowane przez formy językowe utrwalonej, na poziomie społecznej wiedzy, przekonań, 
mitów, rytuałów31.

W zakresie problematyki określonej umownie jako analiza „językowego 
obrazu świata” prezentowanej na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” do-
minują dwie tendencje. Jedna, będąca kontynuacją tradycji wywodzącej się 
od Whorfa i Sapira, polega na wydobywaniu obrazu na podstawie analizy 
utrwalonych struktur językowych, różnych tekstów, morfologii i etymologii 
wyrazów. W rekonstrukcji danego obrazu świata najważniejsze są właściwo-
ści systemu językowego wraz z jego wszystkimi kategorialnymi składnikami. 

30  T. van Dijk, Badania nad dyskursem w: Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa 
pod redakcją Teuna van Dijka. Przełożył Grzegorz Grochowski, Warszawa 2001, s.10.

31  J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 12.
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Według jednego z głównych badaczy „językowego obrazu świata” Ryszar-
da Tokarskiego, JOS to 

(…) zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych (fl eksyj-
nych, słowotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, poka-
zujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników świata 
oraz ogólniejsze rozumienie organizacji świata, panujących w nim hierarchii i akceptowa-
nych przez społeczność językową wartości32.

Problematyka językowego i medialnego obrazu świata została w sposób 
znakomity i wyczerpujący zarysowana na łamach „Zeszytów Prasoznaw-
czych” w artykule Danuty Kępy-Figury i Pawła Nowaka (2006) pt. Językowy 
obraz świata a medialny obraz świata. Autorzy zdają sobie sprawę z metafo-
ryczności zwrotu „medialny obraz świata” i piszą tak: 

Z pewnością wątpliwości nie budzi znaczenie wyrażenia językowy obraz świata (JOS), któ-
re jest współcześnie używane jako termin naukowy. Czym jednak jest medialny obraz 
świata? Czy obraz taki w ogóle istnieje? A jeśli nawet tak, to czy wykracza on poza języko-
wy obraz świata? (Kępa-Figura, Nowak 2006 : 51).

Te ważne pytania doczekały się rozstrzygnięcia w dalszych partiach tek-
stu, kiedy doszło do określenia istoty rozumienia językowego obrazu świata: 

Medialny obraz świata miałby być rozumiany jako szczególne przetworzenie językowe-
go obrazu świata. Przetworzenie, którego istotę stanowiłaby nie tylko modyfi kacja tre-
ści w nim zawartych, lecz także rezygnacja z dominacji obowiązującego w JOS naiwnego 
punktu widzenia i, co więcej, wyraziste połączenie semantycznej i pragmatycznej per-
spektywy opisu (Kępa-Figura, Nowak 2006 : 59).

Konsekwencją takiego stanowiska jest następne stwierdzenie badaczy, 
które musi być brane pod uwagę w dalszych studiach nad językowymi, tek-
stowymi czy medialnymi obrazami światów, gdy odpowiadają na następują-
ce pytanie: Czy w takim razie istnieje nowy, niezależny medialny obraz świata?

I natychmiast odpowiadają:

Przedstawione analizy pokazują, że w mediach dziennikarze dokonują operacji na po-
tocznym JOS, bo nie można stworzyć nowego językowego obrazu świata. Medialny obraz 
świata jest więc jedynie reinterpretacją JOS, a nie nową wartością czy jakością (Kępa-Fi-
gura, Nowak 2006 : 62).

To niezmiernie ważne stwierdzenie ma swoje konsekwencje metodolo-
giczne, które muszą być brane pod uwagę przy opisie medialnych obrazów 
świata, ponieważ te ostatnie – w świetle tezy badaczy – nigdy nie mogą ist-

32  R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata [w:] Współczesny język polski,
red. J. Bartmiński, wyd. 2., Lublin 1999, s. 343–369.
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nieć jako autonomiczne byty, ale wyłącznie muszą być rezultatem operacji na 
„potocznym JOS”. Co to oznacza dla prac zamieszczonych na łamach „Zeszy-
tów Prasoznawczych”? Otóż oznacza to, że każdorazowe podjęcie tematu ję-
zykowego obrazu świata, opartego na materiale wypowiedzi zaczerpniętych 
z mediów, powinno zawierać opis operacji dokonywanych na potocznym ob-
razie świata jako jedynie jego reinterpretacja lub jedna z możliwych interpre-
tacji. Wtedy dopiero można formułować poprawne wnioski na temat języ-
kowego obrazu świata w mediach. Ma to znaczące konsekwencje dla samego 
opisu rzeczywistości przez media i w mediach, ponieważ opis ten – by był 
w jakimś stopniu naukowo poprawny i wiarygodny – musi być skonfron-
towany z wydarzeniami rzeczywistymi. Pozostawienie medialnego obra-
zu świata jako wartości autonomicznej i mającej określoną siłę wyjaśniającą 
tylko dla płaszczyzny medialnej zawęża pole opisu, ponieważ jest wyłącz-
nie sumą indywidualnych (mniej lub bardziej subiektywnych) interpretacji 
dziennikarskich danego autora lub autorów. Pod tym względem należałoby 
dokonać zróżnicowania w stosunku do określonych gatunków medialnych: 
publicystykę odróżnić od gatunków informacyjnych, reportaż literacki od re-
portażu zawierającego relację unaoczniającą. Innymi słowy trudno przypisy-
wać relacjom medialnym taką samą moc wyjaśniającą jak źródłom historycz-
nym, dokumentom archiwalnym, takim jak: kroniki, roczniki, pamiętniki, 
wspomnienia, akta, spisy inwentarza gospodarczego, sprawozdania, proto-
koły konstytucje, dekrety itp. W tej sytuacji każdy, kto zajmuje się opisem 
tak zwanego obrazu świata w mediach (bez przymiotnika językowy), przy-
najmniej przy teoretycznej autonomiczności opisu medialnego powinien 
uwzględniać co najmniej ten element, który decyduje o tym, jak obraz rze-
czywisty został przetransponowany w medialny, to znaczy jakie mechanizmy 
w tego rodzaju transpozycji zostały tu użyte. Czasem w celu opisu tego zja-
wiska używa się pojęcia mediatyzacji rzeczywistości. W stosunku do zdarzeń 
o wymiarze historycznym, faktów i zdarzeń odbywających się tu i teraz do-
kumenty zaświadczające o tym, że się odbyły, nie mają konkretnego adresa-
ta – w przeciwieństwie do przekazu medialnego, który ma zawsze nie tylko 
zindywidualizowanego nadawcę, ale także konkretnego czytelnika, odbior-
cę, do którego adresowany jest tekst, co czyni go w tym zakresie godnym 
uwzględnienia w opisie zawartości, czego jednak w tego typu metodologii się 
nie czyni. Często też punkt widzenia i intencje nadawcy nie są uwzględnia-
ne, mimo że często mają one decydujące znaczenie dla zbudowania przekazu 
medialnego, a ich rekonstrukcja jest możliwa po odkryciu znaczeń ukrytych, 
mechanizmów presupozycji, implikatur i manipulacji. Dopiero ich ujawnie-
nie w sposób zasadniczy wzbogaca metody opisu zawartości mediów. Świet-
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nie jest to pokazane w tekstach Jerzego Bralczyka dotyczących komunikacji
politycznej.

Na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” zamieszczone zostały artykuły, 
które zawierają w swoich tytułach terminy: „językowy obraz świata” lub „ob-
raz świata” i przynajmniej pośrednio aspirują do tego, by były zgodne z meto-
dologią opisu przedstawionego w pracach kanonicznych (językoznawczych) 
z tego zakresu (teksty J. Bartmińskiego, R. Tokarskiego, R. Grzegorczyko-
wej). Jednakże artykułów takich nie jest dużo. Nie będziemy się tu zajmo-
wać tymi, które wprawdzie zawierają termin „obraz świata”, ale nie spełniają 
kryterium opisu lingwistycznego, a jedynie streszczają zawartość informa-
cji zawartych w różnych mediach na dany temat. Sam termin „obraz świata” 
ma w tych artykułach wyłącznie wartość metaforyczną, na przykład: Obraz 
świata w prasie (Fiut, Kunda 1985); Obraz ZSRR i Niemiec w polskiej prasie
(Pisarek 1991d); Obraz świata w polskiej prasie w 1994 roku: liczby i stereoty-
py (Kołodziej 1995); Obraz świata w polskiej prasie w 1994 roku. 5 wybranych 
dzienników – podobieństwa i różnice (Płaneta 1995); Ciało medialne (Kajtoch 
2004). Wiele z tych prac wykorzystuje głównie prasoznawcze (ilościowe) me-
tody analizy zawartości na podstawie danych językowych – frekwencji wy-
razów i tworzenia list rankingowych słów kluczowych odpowiednio skate-
goryzowanych, inne tylko tworzą narracje opisujące wydarzenia, które są 
zamieszczone w prasie (w mediach), bez opisu ich wykładników językowych, 
rekonstruując w ten sposób „prasowy”, „medialny” lub co najwyżej „teksto-
wy” obraz świata, który nie ma wiele wspólnego z językowym obrazem świa-
ta w ujęciu J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego i innych teoretyków JOS. 

Z opisów językowego obrazu świata w mediach wymienić można tylko je-
den (poza ważnym i już tu omówionym tekstem Danuty Kępy-Figury i Pawła 
Nowaka Językowy obraz świata a medialny obraz świata). Jest to artykuł Mar-
cina Hernasa (2007) Językowy obraz Żyda w prasie prawicowej w świetle wy-
branych słów kluczowych, jedyny, który w tytule zamieścił termin „języko-
wy obraz świata” i chciałby go potraktować go zgodnie z defi nicją Ryszarda
Tokarskiego i Jerzego Bartmińskiego – „język jest nośnikiem pewnych są-
dów, które orzekają o cechach i sposobach istnienia obiektów świata pozaję-
zykowego, czyli otaczającej rzeczywistości”. Jednakże nie zbadał on zgodnie 
z tezą tytułową „językowego obrazu Żyda”, tylko co najwyżej „tekstowy obraz 
Żyda” w prasie prawicowej, ponieważ opis autora nie dotyczył „obrazu Żyda” 
w języku jako systemie tylko w „tekstach prawicowych”, bo to – jak chcą au-
torzy powyższej defi nicji – „język jest nośnikiem pewnych sądów, które orze-
kają o cechach i sposobach istnienia obiektów świata pozajęzykowego, czyli 
otaczającej rzeczywistości”, a nie nawet najbardziej reprezentatywne i powta-
rzalne teksty prasowe. Zapewne gdyby autor i wspomniani wyżej inni bada-
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cze, którzy zajmują się obrazem świata w mediach wyznaczanym przez nich 
na podstawie danych tekstowych, zapoznali się z wcześniejszym artykułem 
Danuty Kępy-Figury i Pawła Nowaka pt. Językowy obraz świata a medialny 
obraz świata (2006), wiedzieliby zapewne, że językowe i medialne (tekstowe 
– na przykład zawarte w prasie prawicowej) obrazy świata to dwa różne obra-
zy, i że należy je potraktować odrębnie i wtedy – być może – porównać. 

Za relewantne dla JOS uznaje się także tak zwane dane „przyjęzykowe”, 
czyli „dokumentację mitów, zrytualizowanych zachowań i systemów warto-
ści”. W tym wypadku artykuły zamieszczone w „Zeszytach Prasoznawczych” 
na temat językowych aspektów procesów wartościowania i metaforyzacji 
można by uznać także za należące do tego typu studiów nad językowym obra-
zem świata. Należy tu wymienić w układzie chronologicznym takie artykuły, 
jak: Ewy Miczki (1987) Proces metaforyzacji a status nazw własnych w komen-
tarzu prasowym; Jacka Kołodzieja (2000) Dobro, zło i inne wartości w cza-
sopismach młodzieżowych; Aleksandra Kiklewicza (2007) Ideologia w tekście 
publicystycznym. Kategorie tematyczne, konceptualizacja metaforyczna, war-
tościowanie; oraz tegoż autora artykuł Metafora interakcyjna w tekście publi-
cystycznym (Kiklewicz 2010). Są to bardzo ważne prace z punktu widzenia 
metodologicznego rozszerzające wiedzę na temat językowego obrazu świata 
poza dotychczasowe granice ścisłej lingwistyki. 

Zakończenie

Trudno oczekiwać, by na łamach czasopisma prasoznawczego mogły zostać 
wyczerpująco odzwierciedlone najważniejsze nurty i paradygmaty współ-
czesnego językoznawstwa. Widoczne są jednak starania jego redaktorów, 
by te paradygmaty były obecne w badaniach nad mediami. O jakich para-
dygmatach mowa? Wymienić tu trzeba za I. Bobrowskim paradygmat in-
dukcjonistyczny i językoznawstwo historyczno-porównawcze, paradygmat 
weryfi kacjonistyczny i strukturalizm, „generatywnizm jako przejaw falsy-
fi kacjonizmu” i kognitywizm jako przejaw postmodernizmu” 33. Wydaje się 
jednak, że trudno byłoby dokonać jakiegokolwiek przyporządkowania arty-
kułów ogłaszanych na łamach pisma do odpowiednich paradygmatów języ-
koznawczych. Przy dyskwalifi kacji tematyki poprawności (brak paradygma-
tu) językowej lub – odnoszeniu się do tego typu działalności z naukową 
rezerwą: 

33  Tamże, Kraków 1998.
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Ci jednak językoznawcy, którzy oceniają kompetencje językowe, nie chcą, by uznawano 
ich za arbitrów w zakresie kultury języka, ale chcą, by ich rozstrzygnięcia w społeczeń-
stwie uznawano za naukowe sądy językoznawcze. Budują więc zatem naukę, którą nazy-
wają kulturą języka polskiego lub językoznawstwem normatywnym. W ramach tak zwa-
nej nauki starają się wypracować kryteria, jakimi językoznawca powinien posługiwać się 
przy wydawaniu zaleceń poprawnościowych34.

Warto o tym pamiętać, ponieważ znaczna część językoznawczego dorob-
ku pisma to problematyka poprawności jezykowej tekstów dziennikarskich. 
Biorąc to pod uwagę, tematykę językoznawczą na łamach „Zeszytów Pra-
soznawczych” w latach 1957–2012 można podzielić na kilka części. Pierw-
sza – najważniejsza i najobszerniejsza – dotyczyła poprawności językowej 
w prasie (Z. Klemensiewicz, A. Zagrodnikowa, M. Kniagininowa, W. Pisa-
rek). Część druga to studia i artykuły na temat metodologii badań języka 
telewizji przedstawione w dyskusjach między krakowskim ośrodkiem języ-
koznawczym (W. Miodunka, A. Ropa. D. Wesołowska, J. Antas) a śląskim 
(W. Lubaś, J. Warchala). Część trzecia to prace i rozprawy dotyczące lingwi-
styki kulturowej, a w jej obrębie języka komunikacji politycznej (J. Bralczyk), 
słów sztandarowych (W. Pisarek, P. Płaneta). Część czwarta to prace o cha-
rakterze kognitywnym – teksty o metaforach, konceptualizacji i wartościo-
waniu E. Miczki, A. Kiklewicza i J. Kołodzieja. Tu też zaliczyć trzeba pro-
blematykę dyskursu: ważny językoznawczy artykuł I. Bobrowskiego (2004) 
o wyróżnikach dyskursu Dyskursy medialne a wspólnota fatyczna i te, które – 
najogólniej mówiąc – traktują o obrazach rzeczywistości w mediach: języko-
wym (D. Kępa-Figura, P. Nowak) i niejęzykowych obrazach świata, oraz tek-
stowym (E. Bobrowska, 2001, W. Kajtoch, P. Płaneta), w których opisy były 
oparte na prasoznawczej metodologii analizy zawartości i które tu nie stały 
się przedmiotem szerszych uwag. 

Nie wszystkie teksty, których autorzy zajęli się językiem, zostały tu szcze-
gółowo omówione, ponieważ niektóre z nich tylko wykorzystywały dane 
z zakresu słownictwa do charakterystyki sposobu, w jaki media przedstawia-
ły określone wydarzenia bez pogłębionej analizy lingwistycznej. 

Należy jednak stwierdzić, że dorobek „Zeszytów Prasoznawczych” w za-
kresie prezentacji badań nad językiem prasy i mediów jest spory. Decydujący 
był tu może fakt, że niektóre teksty były rezultatem projektów opracowywa-
nych dla innych podmiotów (jako wynik sponsorowanych grantów), a łamy 
„Zeszytów” nie były zazwyczaj dla ich autorów głównym miejscem publika-
cji, dlatego też między innymi większość badań przedstawia wysoką wartość 
naukową.

34  I. Bobrowski, Zaproszenie…, s. 129–130.


