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Wstęp Wstęp

Tematem monografi i jest modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej 
w tekstach reprezentujących współczesny rosyjski dyskurs polityczny. Celem pracy 
jest analiza funkcji, jaką pełnią wykładniki modalności epistemicznej w argumen-
tacji. Jako materiał badawczy posłużyły współczesne teksty polityczne rosyjskich 
przywódców – Władimira W. Putina i Dmitrija A. Miedwiediewa1, obejmujące 
lata 2000–2012, czyli dwie kadencje prezydentury W.W. Putina i jedną kadencję 
na stanowisku premiera, oraz kadencję D.A. Miedwiediewa wybranego na urząd 
Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Podkreślmy, że kryterium doboru materiału 
narzuca powyższy przedział czasowy.

Wybór materiału empirycznego był determinowany, po pierwsze, koniecznością 
analizy tekstu o charakterze argumentacyjnym, do którego należy tzw. tekst poli-
tyczny, po drugie, jego maksymalną reprezentatywnością dla dyskursu politycznego, 
w tym jego silnym zinstytucjonalizowaniem, co zdecydowało o skupieniu się na 
tekstach wystąpień współczesnych rosyjskich przywódców politycznych, por.:

 – „Политический дискурс – это язык сегодняшней власти (...)” [Шаховский 
2008: 265];

 – „Политический дискурс складывается сегодня преимущественно за счет 
дискурса исполнительной власти” [Проскуряков 2008: 98].

Baza empiryczna pracy jest ekscerpowana w formie pisemnej2 z ofi cjalnych 
stron internetowych urzędów Prezydenta i Premiera Rosji3. Wielkość analizowa-

1 Transkrypcja wszystkich nazwisk rosyjskich przytoczonych w tej monografi i została do-
konana według zasad zawartych w Wielkim słowniku ortografi cznym PWN z zasadami pisowni 
i interpunkcji – zob. WSO: 109–112.

2 Pisemna forma materiału wyklucza możliwość analizy czynników prozodycznych, np. 
intonacji. Dodajmy jednak, że cechy te również odgrywają ważną rolę w tekstach politycznych. 
Por.: „Депутат, стремящийся к совершенству в овладении искусством публичной речи, не 
может не обращать внимания на внешнюю форму устного выступления с точки зрения 
речевой мелодии, соблюдения пауз, темпа и ритма речи” [Граудина 1996: 344].

3 Adres ofi cjalnej strony Prezydenta Rosji to http://www.kremlin.ru/ [dostęp: 11.04.2017], 
a portalu Premiera – http://www.premier.gov.ru/ [dostęp: 11.04.2017].
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nej próbki wynosi 800 tekstów, czyli po 400 tekstów każdego z dwóch rosyjskich 
polityków4.

Praca dzieli się na dwie części: pierwszą, obejmującą rozdziały I–III, o charak-
terze teoretycznym, i drugą, na którą składają się rozdziały IV–V, o charakterze 
empirycznym. Rozdziały teoretyczne przybliżają koncepcje językoznawcze na 
podstawie bogatej polskiej i rosyjskiej literatury przedmiotu. Rozdział I jest wpro-
wadzeniem w aktywnie rozwijającą się subdyscyplinę językoznawstwa, zwaną 
politolingwistyką. Omawia jej zakres i przedmiot. Prezentuje też zarys historii 
i stan badań tekstów politycznych. Zostały tu również zdefi niowane kluczowe dla 
pracy terminy – tekst polityczny i dyskurs polityczny.

Rozdział II jest poświęcony omówieniu stosowanego w pracy aparatu termino-
logicznego ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania pojęć argumentacja, 
perswazja i manipulacja. Opisano w nim także językowe środki perswazji i ma-
nipulacji oraz typy argumentacji.

Rozdział III z kolei dostarcza przeglądu ujęć zagadnienia modalności we współ-
czesnej lingwistyce i określa przedmiot badań, czyli modalność epistemiczną, na 
tle innych typów modalności. Rozdział ten wprowadza także pojęcie gwaranta 
i na jego podstawie klasyfi kuje wykładniki modalności epistemicznej w języku 
rosyjskim. W rezultacie wyróżniono wykładniki wskazujące na sąd posiadający 
gwaranta – mówiącego; wykładnik wskazujący na sąd nieposiadający gwaranta – 
mówiącego, ale posiadający gwaranta zewnętrznego; wykładniki wskazujące na 
sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta zewnętrznego oraz wykładniki 
wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta.

W części empirycznej, na którą składają się rozdziały IV–V, scharakteryzowano 
zebrany materiał faktografi czny oraz przedstawiono obecne w wypowiedziach wy-
mienionych polityków wykładniki modalności epistemicznej. Obecne w tekstach 
W.W. Putina i D.A. Miedwiediewa wykładniki podzielono zgodnie z przytoczonym 
w części teoretycznej rozgraniczeniem opartym na pojęciu gwaranta.

Rozdziały empiryczne dostarczają analizy opisanych wykładników modalności 
epistemicznej, które zostały wykorzystane do realizacji strategii argumentacyjnej 
przez W.W. Putina i D.A. Miedwiediewa. Frekwencję danych wykładników obra-
zują dołączone wykresy. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski wynikające 
z analizy wykładników modalności epistemicznej zastosowanych w strategii 
argumentacyjnej przez rosyjskich liderów. Wyłoniono również podobieństwa 
i różnice pomiędzy wykładnikami modalności użytymi w argumentacji przez tych 
dwóch polityków.

4 W zaprezentowanych ramach czasowych zgromadzono średnio po trzy wystąpienia 
W.W. Putina na miesiąc, podczas gdy pełnił on funkcję Prezydenta (300 tekstów), i po dwa 
teksty miesięcznie w czasie sprawowania przez niego urzędu Premiera (100 tekstów). Teksty 
D.A. Miedwiediewa natomiast zbierano średnio po osiem na miesiąc. Przy czym warto podkreślić, 
że szczególny akcent został położony na rozbudowane wypowiedzi argumentacyjne poruszające 
problemy społeczne w Rosji, a także kwestie międzynarodowe.



9Wstęp

Niniejsza monografi a jest skróconą wersją pracy doktorskiej przygotowanej pod 
kierunkiem Pani dr hab. Doroty Szumskiej. Składam serdeczne podziękowania Pani 
Profesor za opiekę naukową, nieocenioną pomoc, poświęcony mi czas i życzliwość.

Pragnę podziękować również recenzentom mojej rozprawy – Pani Profesor 
Ewie Komorowskiej i Pani Profesor Zofi i Czapidze za wnikliwe uwagi i cenne 
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Rozdział I
Politolingwistyka jako subdyscyplina 
językoznawstwa

1.1. Zarys historii i stan badań

Korzenie politolingwistyki, jak wielu innych nauk, sięgają starożytnej Grecji. Tam 
właśnie narodziła się retoryka, która po powstaniu polis wykształcała u obywateli, 
chcących zabrać publicznie głos, umiejętność przemawiania i przekonywania [Kucz 
2008: 17]. Już od tej pory sposób mówienia i środki perswazji stały się instru-
mentem wpływu na polityczne życie społeczności. Retoryka była więc pierwszą 
nauką, której zainteresowanie wzbudziły teksty polityczne5.

Należy dodać, że obecnie w nauce rosyjskiej powstają studia w ramach specyfi cz-
nego odgałęzienia retoryki – retoryki politycznej (ros. политическая риторика)6. 
Według Gieorgija G. Chazagierowa, retoryka polityczna bada krasomówstwo 
w sferze polityki, kładąc szczególny akcent na specyfi kę tego krasomówstwa prze-
jawiającą się w argumentacji, kompozycji mowy politycznej oraz doborze środków 
językowych [Хазагеров 2002: 27–28]. Władimir I. Karasik przy defi niowaniu 

5 Jak odnotowuje A.P. Czudinow, w Rosji okresu XVIII – I poł. XIX w. głównie na gruncie 
retoryki podejmowano problematykę funkcjonowania języka w życiu społecznym [Чудинов 
20081: 15]. W II połowie XIX i na początku XX w. kwestie wystąpień politycznych były 
poruszane przede wszystkim w publicystyce [ibidem]. Trzeba także pamiętać, iż temat język 
i społeczeństwo już w XIX w. zaciekawił wybitnych rosyjskich językoznawców, np. Fiodora 
I. Busłajewa czy Izmaiła I. Sriezniewskiego [Гаврилова 2004: 3].

6 Szerzej na ten temat zob. Хазагеров 2002, 2005; Данилина 2005; Минаева 2007: 
40–60; Карасик 2009. Opracowania naukowe traktujące o zagadnieniach retoryki nie są obce 
i polskiej politolingwistyce. Zob. Ożóg 20041; Bralczyk, Wasilewski 2007; Rogowska 2007; 
Grzegorzewski 2009; Czesny 2010; Polkowska 20041, 2010.
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wyżej wymienionego pojęcia podkreśla zamysł oddziaływania na masowego 
odbiorcę w walce o władzę [Карасик 2009: 22].

Nazwa politolingwistyka została zaproponowana przez Walerego Pisarka w arty-
kule Szkic wstępu do politolingwistyki z 1986 roku [Bralczyk 2007: 22], w którym 
W. Pisarek, opisując genezę nauk pogranicza językoznawstwa i innych dziedzin 
wiedzy, zauważa, iż analiza, a także interpretacja, tekstów politycznych wymaga 
odniesienia do czynników pozajęzykowych, które autor nazywa politycznymi 
[Pisarek 1986: 58]7. W ujęciu powyższego badacza politolingwistyka zajmuje się 
związkami polityki i języka, a dokładnej – „politycznymi motywacjami zjawisk 
językowych” [ibidem: 60].

Obecnie termin politolingwistyka jest różnie defi niowany [Sojda 2010: 95], 
a jako jego synonimu używa się określenia lingwistyka polityczna [Sojda 2010; 
Bartoszewicz 2006]. Sylwia Sojda konstatuje, że przez pojęcie politolingwistyka 
należy rozumieć „ogół badań o charakterze językoznawczym, dotyczących sfery 
życia politycznego” [Sojda 2010: 95], a doprecyzowując – „dyscyplinę lingwi-
styczną zajmującą się badaniem języka politycznego, a zatem języka polityki 
i języka polityków” [ibidem]. Iwona Bartoszewicz zaznacza, że cel lingwistyki 
politycznej stanowi analiza tekstów politycznych wyłaniająca ich językowe i re-
toryczne cechy wspólne, nazwane specyfi cznymi, lub przedstawiająca ich cechy 
indywidualne [Bartoszewicz 2006: 306]. Rozpoznawanie oraz klasyfi kacja tych 
cech powinny służyć do budowania hipotez na temat intencji poprzedzających 
powstawanie tekstów politycznych [ibidem].

Wnikliwe rozważania dotyczące omawianego określenia odnajdujemy w pracy 
Stefana J. Rittela8 Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni 
politycznej. Badacz, formułując metodologiczne podstawy politolingwistyki, pod-
kreśla, że sama jej nazwa, składająca się z dwóch komponentów, zakłada istnienie 
autonomicznych gałęzi nauki (politologii i lingwistyki)9 oraz możliwość ich łączenia, 
co prowadzi do trzech ujęć danej dyscypliny: z językoznawczego punktu widzenia, 
z pozycji politologicznej i z pozycji obu nauk równocześnie [Rittel 2003: 15–28]. 

7 Warto w tym miejscu przywołać uwagę W. Pisarka, który zaznaczył, że nie ma na celu 
ukonstytuowania politolingwistyki jako specyfi cznego kierunku w analizach języka, co stanowi-
łoby „wyważanie otwartych drzwi”, ponieważ politolingwistyka funkcjonuje od dawna [Pisarek 
1986: 60]. Fakt, że ci, którzy ją uprawiają, nie są świadomi jej istnienia, według W. Pisarka, 
nie ma większego znaczenia [ibidem].

8 Odmiana nazwiska za autorem. Zob. Rittel 2003: 215.
9 Autor wyprowadza tym samym połączenie politolingwistyka od słów politologia i ling-

wistyka [Rittel 2003: 14]. Funkcjonuje jednak odmienne ujęcie mówiące, że powyższa nazwa 
stanowi kompozycję leksemów polityka i lingwistyka [Sojda 2010: 95]. Niemniej pierwsze 
rozczłonkowanie wydaje się trafniejsze ze względu na założenie badania języka również 
z perspektywy innej dyscypliny, politologii, co czyni ten kierunek interdyscyplinarnym, 
podobnie jak psycholingwistykę czy socjolingwistykę. Taki też wydźwięk ma wspomniany 
artykuł W. Pisarka, określający politolingwistykę jako kolejną „lingwistykę myślnikową”, 
„zewnętrzną” [Pisarek 1986].
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Charakterystykę ujęć politolingwistyki badacz kończy wywodem, iż największe 
możliwości badawcze daje jednoczesne zastosowanie ujęcia politologicznego 
i lingwistycznego [ibidem: 24].

W rosyjskiej literaturze przedmiotu dla nazwy omawianej dziedziny wiedzy 
stosuje się głównie dwa terminy: lingwistyka polityczna (ros. политическая 
лингвистика)10 i fi lologia politologiczna (ros. политологическая филология). 
Drugi termin, fi lologia politologiczna, autorstwa Walerijego Z. Diemjankowa11, 
jest rzadziej spotykany. W rosyjskich analizach została przyjęła nazwa lingwistyka 
polityczna, por.:

[…] политическая лингвистика представляет собой раздел языкознания, в центре 
которого оказываются речевые и дискурсивные практики в контексте политиче-
ских коммуникаций, а также политические метафоры [Мухарямов et al. 2009: 5].

Jeden z najwybitniejszych badaczy w tej dziedzinie, Anatolij P. Czudinow, 
lingwistykę polityczną defi niuje następująco:

[политическая лингвистика –] гуманитарная наука, которая занимается изучени-
ем использования ресурсов языка как средства борьбы за политическую власть 
и манипуляции общественным сознанием [Чудинов 20081: 3].

Konieczność narodzin danej dyscypliny A.P. Czudinow objaśnia wzrostem 
zainteresowania społeczeństwa warunkami i mechanizmami funkcjonowania 
komunikacji politycznej [Чудинов 2009: 6]. Warunkami sprzyjającymi powsta-
niu politolingwistyki były studia nad językiem uwzględniające konkretne sfery 
funkcjonowania systemu językowego [Гаврилова 2004: 9]. Nie bez znaczenia 
był również fakt spojrzenia na wystąpienia polityków jako na działania polityczne 
[ibidem]. Do wymienionych czynników można dodać jeszcze dwa: konieczność 
wypracowania w politologii metod analizy tekstów politycznych do obserwacji 

10 Uzupełnijmy, że Zoja I. Komarowa używa nazwy lingwopolitologia (ros. лингвополитоло-
гия) jako synonimu lingwistyki politycznej [Комарова 2012]. Por.: „Выражение политическая 
лингвистика означает не только «исследование языка политики», но и «лингвистические 
теории, окрашенные той или иной политической идеологией». Поэтому некоторые ав-
торы предпочитают термин политологическая лингвистика, такой неоднозначностью не 
обладающий. Еще точнее, впрочем, было бы назвать эту дисциплину лингвистической 
политологией: в ней понятия и реалии, интересующие политологов, исследуются линг-
вистическими методами” [Демьянков 2010: 32].

11 W.Z. Diemjankow rozdziela fi lologię politologiczną na literaturoznawstwo politolo-
giczne (ros. политологическое литературоведение) i językoznawstwo politologiczne (ros.
политологическая лингвистика). Politologiczne literaturoznawstwo zajmuje się analizowaniem 
makrostruktur dyskursu politycznego, czyli zmianą i motywacją fabuły, gatunku itp., rozpatruje 
więc dyskurs za pomocą narzędzi literaturoznawczych [Демьянков 2008: 376]. Lingwistyka 
politologiczna z kolei bada mikropoziom, tj. składnię, semantykę i pragmatykę politycznych 
dyskursów, oraz formę przedstawienia i modele interpretacji tych dyskursów [ibidem: 377]. 
Obie dyscypliny w centrum swoich zainteresowań umieściły interpretację tekstu [ibidem].
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tendencji panujących w społeczeństwie oraz chęć oswobodzenia komunikacji 
politycznej od manipulacji polityków [Баранов 2001: 246].

Przedmiotem lingwistyki politycznej jest, według A.P. Czudinowa12, komunikacja 
polityczna, a celem – analizowanie różnorodnych związków między myśleniem, 
językiem, komunikacją, podmiotami działalności politycznej i polityczną świado-
mością społeczeństwa, co przyczynia się do konstruowania efektywnych strategii 
i taktyk w polityce [Чудинов 2009: 6].

Inaczej przedmiot politolingwistyki widzi Anatolij N. Baranow, który upatruje 
go w dyskursie politycznym pojmowanym jako całość praktyk formułujących 
komunikację polityczną [Баранов 2001: 246].

Jak podkreśla Jelena I. Szejgał, ten nowy kierunek współczesnego językoznaw-
stwa ma interdyscyplinarny charakter, ponieważ czerpie z dorobku takich dziedzin, 
jak: retoryka, stylistyka, socjolingwistyka, lingwistyka tekstu, lingwistyka kogni-
tywna [Шейгал 2004: 7]. Do tej listy można dopisać także psychologię społeczną, 
politologię, kulturologię i etnografi ę [Чудинов 2009: 6].

Zapoznając się z licznymi rosyjskimi opracowaniami danego zagadnienia, 
nietrudno dojść do wniosku, że w Rosji w większym stopniu niż w Polsce polito-
lingwistyka jest odbierana jako samodzielna, odrębna gałąź badawcza.

Jako swoisty kierunek badań politolingwistyka wyłoniła się w II połowie XX wieku 
[Чудинов 20081: 11]. W Polsce badania tzw. języka polityki rozwinęły się po 1989 
roku [Ożóg 20041: 41], kiedy w kraju zaczęły się dogłębne przemiany ustrojowe13. 
Do roku 1989 badacze poświęcali wiele uwagi fenomenowi polskiej propagandy 
komunistycznej. Obszerny spis pozycji bibliografi cznych naświetlających tę tema-
tykę przedstawia Jerzy Bralczyk. Językoznawca dzieli dane prace na trzy grupy:

1. publikacje dotyczące teoretycznego opisu języka propagandy; najlepsza 
w tej grupie to pozycja W. Pisarka Język służy propagandzie, Kraków 1979;

2. teksty o charakterze instruktażowym, opisujące polską propagandę jako wzór 
propagandy socjalistycznej; autorami tych prac są najczęściej teoretycy pro-
pagandy; należy tutaj wymienić choćby książkę Stanisława Kwiatkowskiego 
Słowo i emocje w propagandzie, Warszawa 1977;

3. prace poświęcone krytycznej analizie ofi cjalnego języka propagandy, zwa-
nego najczęściej Orwellowskim terminem nowomowa; spora część danych 
prac ukazała się w tzw. drugim obiegu lub za granicą. Były to głównie ar-
tykuły w polskim emigracyjnym miesięczniku „Kultura”, ukazującym się 
w Paryżu [Bralczyk 2007: 22–23].

12 Por.: „[…] Предметом изучения политической лингвистики является речевая дея-
тельность, направленная на пропаганду, эмоциональное воздействие на граждан страны, 
пробуждение политической активности” [Стексова 2012: 58].

13 W 1989 r. nastąpiła „całkowita kompromitacja i odsunięcie nowomowy komunistycz-
nej” [Ożóg 2009: 83]. Jednak to już 1980, rok strajków robotniczych, rozpoczyna „stopniową 
erozję partyjno-państwowej odmiany języka” [Frąckowiak 2009: 84]. Szerzej o zarysowanych 
zmianach zob. Kamińska-Szmaj 2001: 13–42.
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Bibliografi a zaprezentowana przez J. Bralczyka obejmuje lata 60., 70. i 80. 
Polskie publikacje politolingwistyczne od początku koncentrowały się na „tropieniu 
przejawów nowomowy” [Borkowski 1999: 50]. Lata 90. nadal dostarczają analiz 
retrospektywnych, a także przynoszą publikacje o stanie „języka zdemokratyzo-
wanego” [ibidem]14. Prace w wymienionych nurtach są prowadzone również na 
początku XXI wieku [Kampka 2009: 25]15.

Nieustanne zainteresowanie lingwistów polską nowomową doprowadziło do 
drobiazgowych opracowań tego fenomenu. W tym miejscu trzeba przytoczyć 
wnikliwe studium Michała Głowińskiego Nowomowa po polsku, stanowiące zbiór 
szkiców w przeważającej części z lat 80., a także pracę J. Bralczyka O języku 
polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Za najważniejsze cechy 
nowomowy M. Głowiński uznaje: narzucanie wyraźnego znaku wartości, który 
prowadzi do niepodważalnej oceny; pragmatyczność; rytualność; magiczność; 
arbitralność [Głowiński 2009: 12–14].

Do wyżej wypunktowanych cech można dodać: cenzurowanie haseł poli-
tycznych w opracowaniach leksykografi cznych, co doprowadziło do manipulacji 
w znaczeniach słów; wykorzystywanie w szczególności przymiotników wyraźnie 
wartościujących; schematyczność, szablonowość tekstów politycznych; zmiany 
nazw, głównie miejscowych; ideologiczne tytułowanie odbiorców i nadawców; 
eufemizacja; przemilczanie [Fras 2001: 331–337]16.

Za podstawową cechę nowomowy, która odróżnia ją od współczesnych tekstów 
politycznych, J. Bralczyk z kolei uważa obecność jednego „gospodarza języka”, 
czyli nadawcy oceniającego, wartościującego, ustalającego nazwy i znaczenia, 
a także kreującego odbiorcę (odbiorca realny powinien się z nim identyfi kować) 
[Bralczyk 2007: 294–295]. Badacz ową dominację nadawcy nad odbiorcą określa 
„syndromem megafonu”, który powoduje komunikację jednostronną [ibidem: 
295]. W pluralizmie sytuacja jest diametralnie różna, ponieważ nie ma już jedne-
go gospodarza, a przewaga leży po stronie odbiorcy, który sam decyduje o tym, 
kogo będzie słuchał – tym samym obecnie „syndrom megafonu” został zastąpiony 
„syndromem estrady” [ibidem].

Pomimo odmienności współczesnych tekstów funkcjonujących w sferze polityki 
wciąż wskazuje się na takie ich właściwości, jak niezrozumiałość, oddalenie od 
„języka normalnego”, osobliwą perswazyjność, które łączą je z językiem totali-
tarnym [Bralczyk 1999: 197]. Dla uwypuklenia danego podobieństwa powstały 
nawet zmodyfi kowane terminy określające teraźniejsze teksty: nowa nowomowa, 
neonowomowa, odnowomowa [Fras 2001: 331].

14 Bibliografi a danych prac zob. Borkowski 1999: 50–51.
15 Spis publikacji zob. Kampka 2009: 25–26.
16 Na temat cech nowomowy zob. również Dubisz 1982, 1983; Rokoszowa, Twardzik 1985; 

Grzegorczykowa 1985; Sambor 1985; Fras 2001: 329–338; Głowiński 1993, 1996; Puzynina 
1997: 169–179.
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Igor Borkowski, poddając analizie wybrane tytuły prasowe z lat 1981–1995, 
zauważa, że dawny język propagandowy odradza się w nowej postaci, a nawet 
jego niektóre elementy (wielosłowie, pustosłowie, aweryfi kowalność, niespójność, 
agresja) – pomimo zmian społecznych – nadal trwają [Borkowski 2003: 20].

Powstały liczne publikacje drobiazgowo naświetlające najważniejsze cechy 
współczesnych polskich wypowiedzi politycznych, a przy tym uwzględniające tło 
historyczne17. Janina Fras odnotowuje, że największe zmiany po 1989 roku objęły 
słownictwo i frazeologię polityczną [Fras 2001: 340]. W leksyce charakterystyczne 
stały się trzy tendencje:

1. naśladownictwo demokracji zachodnich (w największym stopniu amerykań-
skiej), np.: transformacja, pluralizm, opcja polityczna, integracja, lobby;

2. skłonność do stosowania specjalistycznej terminologii ekonomiczno-prawnej, 
giełdowej, bankowej, informatycznej, np.: reprywatyzacja, komercjalizacja, 
leasing, holding, non-profi t;

3. posługiwanie się elementami polszczyzny potocznej, slangiem, żargonami, 
np.: oszołom, wtyka, koryto, zadyma [ibidem: 339–340].

Nastąpiła „brutalizacja i wulgaryzacja języka” [ibidem: 340]. W literaturze 
szeroko opisuje się antyjakość teraźniejszych polskich przekazów politycz-
nych, zarzucając im przede wszystkim wulgarność, potoczność, karnawalizację, 
nadmierne używanie wyrazów emocjonalnych [Ożóg 20061: 85–89], a także 
arbitralność w przedstawianiu otaczającej nas rzeczywistości, tendencyjność, 
wykorzystywanie szablonów i stereotypów, zbytnią agresywność, niepoprawność 
[Bralczyk 1999: 202].

Główne przyczyny „pauperyzacji języka współczesnej polityki” [Ożóg 20061: 
81] należy upatrywać w dążeniu polityka do zbliżenia się z przeciętnym wyborcą 
[Frąckowiak 2009: 87], w chęci uwiarygodnienia swoich komunikatów [Sękowska 
2006: 19],w postrzeganiu polityki jako medialnej rozrywki czy działalności komer-
cyjnej [Poprawa 2009: 47–48], w której działacz polityczny „musi się sprzedać, 
musi zaistnieć” [Ożóg 2009: 106].

Wiele uwagi poświęca się słownictwu w polityce, również pod kątem innowacji 
semantycznych18. Bada się także rytualność przekazów politycznych. Podkreśla się, 
że język polskiego stalinizmu składał się w dużej mierze z elementów rytualnych, 

17 Do danych prac należą: Grybosiowa 1998; Fras 2001; Kamińska-Szmaj 2001, 2008; 
Sękowska 2006; Bralczyk 2007; Frąckowiak 2009; Ożóg 2003, 2009. Na temat właściwości 
języka polityki zob. także Kochan 1994; Kołodziejek 1994; Wieczorek 1994; Piotrowski 1996; 
Bralczyk 1999; Kowalski 2001; Skarżyńska 2001; Ożóg 1999, 2002, 20061, 20062, 2007; 
Kamińska-Szmaj 2005; Zgółkowa, Klauzińska 2007; Małyska 2007; Czerwiński et al. 2010; 
Łabędź 2013.

18 Szczegółowe omówienie danego zjawiska zob. Frankowska 1994; Habrajska 1994; 
Mycawka 1994; Skarżyńska 1994; Puzynina 1997: 229–236; Bralczyk, Zieliński 2002; Mosiołek-
-Kłosińska 2001; Kłosińska 20041; Dubisz et al. 2005; Wróblewski 2006; Kamińska-Szmaj 
2007; Szalkiewicz 2007; Kłosińska 2008; Zimny, Nowak 2009; Dubisz 2010 oraz Kudra 2001; 
Kiklewicz, Wilczewski 2010; Rak 2013; Charciarek 2015.
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służących w szczególności kultowi władzy komunistycznej [Ożóg 20042: 30]. 
W ustroju demokratycznym rytuały ulegają „uproszczeniu”, niemniej można 
zaobserwować kształtowanie się nowych schematów, np. podczas konwencji 
wyborczych [ibidem]19.

Wśród prac politolingwistycznych bardzo istotne miejsce zajmują rozpra-
wy zgłębiające zarówno perswazję20 – przez znawców uważaną za główną 
funkcję tekstów politycznych, jak i pokrewną manipulację21, w tym również 
argumentację22.

Podejmuje się też temat wartościowania, które jest ujmowane przede wszystkim 
jako „oręż perswazji” [Wrześniewska-Pietrzak 2007: 49]23.

Powstają opracowania prezentujące specyfi kę funkcjonowania tekstów poli-
tycznych w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych zachodzących w państwie, 
tj.: w kampaniach wyborczych, w debatach politycznych, w parlamencie, w exposé 
premierów, w rozmowach polityków z dziennikarzami24.

Uwadze naukowców nie umknęły właściwości tekstów politycznych tworzo-
nych w Internecie. Analizie poddaje się blogi, fora i grupy dyskusyjne, strony 
internetowe parlamentarzystów25.

Podejmowane są próby rozpatrzenia ważnej kwestii gatunków wypowiedzi 
politycznych. Kwestia ta jest jednak w dzisiejszym społeczeństwie trudna do 
całościowego opisania, ponieważ kanały przekazu języka polityki poszerzają się, 
a tym samym gatunki tekstów politycznych rozwijają się nieustannie [Bralczyk 
2007: 326]26.

19 Więcej na ten temat zob. Nowak, Olejnik 2001; Małyska 2003; Ożóg 20042.
20 Na temat perswazji zob. Majkowska 1989; Pastuch, Tambor 1994; Główczewski 1998; 

Moch 2001; Szefl ińska, Baran 2002; Florczak 2002; Karwat 2003; Czyżewski 2003; Antas, 
Załazińska 2004; Kłosińska 20042; Kołodziej 2004; Polkowska 20042; Dudziak 2007; Laskowska 
20042, 2007; Balczyńska-Kosman 2007; Obrębska 2007; Stępińska 2007; Batko-Tokarz 2008; 
Zaleska 2008; Kampka 2009.

21 O manipulacji zob. Karwat 2000; Dytman 2004; Kita 2004; Trysińska 20042; Sawicka 2007.
22 Na temat argumentacji zob. Florczak 2002; Czesny 2010; Polkowska 20041, 2010; 

Wybraniec-Skardowska 2010. Zagadnienia perswazji, manipulacji i argumentacji zostały 
szczegółowo zaprezentowane w rozdziale II.

23 Szerzej o wartościowaniu zob. Awdiejew 1994; Grzesiak 1994; Dobrzyńska 1995; Madej 
2007; Wrześniewska-Pietrzak 2007; Laskowska 2008.

24 Do danych prac należą: Bartoszewicz 1994; Mosiołek-Kłosińska 1996; Ożóg 20041; 
Poprawa 2009; Czesny 2010; Wydra 1994; Kamińska-Szmaj 2000; Laskowska 20041; Batko 
2006; Siewierska-Chmaj 2006; Peisert 2002; Podracki, Trysińska 2002.

25 Publikacje o internetowych tekstach politycznych to: Trysińska 20041; Tułecki 2009; 
Biernacka-Ligięza 2007; Grabianowska 2007; Juza 2007; Bukowski 2004.

26 Szerzej na temat gatunków politycznych zob. Ożdżyński 1995; Kita 2002; Fras 2005; 
Przybylska 2008.
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Spotykamy także prace analizujące wyróżniany przez wielu lingwistów język 
polityczny w szerszym kontekście uprawiania polityki – w autoprezentacji czy 
marketingu politycznym27.

Polskie rozprawy traktujące o wyróżnionym zjawisku powstają przede wszyst-
kim w ramach teorii aktów mowy, analizy dyskursu, komunikacji politycznej oraz 
łączenia kilku dyscyplin naukowych [Kampka 2009: 25–26]28.

Zaprezentowane obszary i stanowiska badawcze pokazują różnorodność oraz 
wieloaspektowość omawianego problemu. Trudno nie zgodzić się z Marcinem 
Poprawą, twierdzącym, że język polityki jest jednym z najciekawszych tematów 
studiów we współczesnym polskim językoznawstwie [Poprawa 2009: 51].

Rosyjska politolingwistyka w swoim początkowym stadium również kon-
centrowała się na opisie mowy totalitaryzmu. A.P. Czudinow w historii badań 
nad językiem polityki epoki radzieckiej wydziela trzy okresy. Pierwszy z nich 
przypada na lata 20. – 30., kiedy tacy uczeni, jak Grigorij O. Winokur, Siergiej 
I. Karcewski, Jewgienij D. Poliwanow i inni analizowali rosyjski język literacki 
po roku 1917. Badacze wykryli w nim istotne zmiany, zwłaszcza pojawienie się 
licznych skrótów, dialektyzmów i zapożyczeń; modyfi kacje semantyki wielu słów; 
tendencję do mieszania stylu ofi cjalnego z potocznym.W wystąpieniach nowych 
liderów politycznych odnotowano dążenie do „ludowości”, co obniżyło ogólną 
kulturę języka [Чудинов 20081: 15–16].

Drugi okres obejmuje lata 30. – 40. W tym czasie sowieccy specjaliści podejmo-
wali próby scharakteryzowania językowych mechanizmów wpływu na masowego 
odbiorcę. Prace tego okresu opisywały także językowy styl komunistycznych 
przywódców, np. Władimira I. Lenina czy Iosifa W. Stalina, podkreślając ich 
oratorskie mistrzostwo [ibidem: 16].

Trzeci etap badań sowieckiego języka wyznaczają lata 50. – 80., kiedy to 
badacze (Grand Z. Apriesian, Ludmiła A. Wwiedienskaja, Nikołaj N. Kochtiew 
i in.) właściwości wystąpień politycznych rozpatrują w ramach teorii i praktyki 
retoryki. Ukazują się również publikacje omawiające dane zagadnienie z perspek-
tywy agitacji i propagandy, głównie o charakterze szkoleniowym [ibidem: 16–17].

Należy jednak pamiętać, że prace powstające w przedstawionych okresach nie 
były obiektywne ze względu na panującą w Związku Radzieckim ostrą cenzurę, 
narzucającą określony światopogląd. Sytuacja zmieniła się dopiero na początku 
tzw. pierestrojki. Wtedy rozpoczął się nowy rozdział w rosyjskiej politolingwistyce. 
Dla tamtejszych uczonych stały się dostępne opracowania naukowe zachodnich 
badaczy, a zniesienie cenzury umożliwiło ich obiektywną ocenę [ibidem: 18].

Pod koniec XX wieku komunikacja polityczna jako przedmiot dociekań 
badawczych w Rosji zyskała masową popularność [ibidem]. Jak podkreślają 
Nail M. Muchariamow, Łarisa M. Muchariamowa, Olga B. Janusz i Jewgienija 

27 Do tych prac należą: Lewicka 2007; Banasik 2002; Kochan 20051.
28 Spis publikacji zob. Kampka 2009: 25–26.
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W. Szyrkina, obecny stan działalności naukowej na polu politolingwistyki, obej-
mujący pokaźną liczbę różnorodnych publikacji i konferencji, doskonale oddaje 
słowo „бум” [Мухарямов et al. 2009: 3].

Nie brak monografi i kompleksowo omawiających przedmiot i metody ling-
wistyki politycznej, także wpisujących się w szersze, tj. semiotyczne, ujęcie 
problemu29.

Musimy tutaj nadmienić, że przez Uralski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
wydawane jest specjalistyczne czasopismo naukowe Политическая лингвистика, 
publikujące prace zarówno rosyjskich, jak i zagranicznych autorów, a poruszające 
zwłaszcza kwestie historii politolingwistyki i jej teorii oraz komunikacji politycznej 
w różnych państwach świata.

Jeden z czołowych rosyjskich specjalistów w zakresie politolingwistyki, 
A.P. Czudinow, w swojej rodzimej nauce wydziela kilka podstawowych pól ba-
dawczych, wśród których najważniejsze stanowią:

a) teoretyczne analizy podstaw lingwistyki politycznej – to publikacje przed-
stawiające w głównej mierze kategorie, terminologię oraz stosowane metody 
przywołanej dyscypliny;

b) badania oddzielnych elementów i poziomów języka polityki;
c) studia charakteryzujące język polityczny sowieckiej epoki;
d) opisy postsowieckiego języka;
e) pozycje omawiające lub dodatkowo też poddające normatywnej ocenie 

innowacje językowe;
f) analizy gatunków i stylów języka polityki;
g) opisy idiostylów poszczególnych przywódców politycznych, partii, ruchów 

politycznych;
h) publikacje wyjaśniające komunikacyjne role, rytuały, strategie i taktyki 

polityków;
i) prace porównawcze prezentujące specyfi kę komunikacji politycznej w róż-

nych państwach i okresach historycznych [Чудинов 2003: 20–30]30.
Powyższy podział jest w dużej mierze umowny – wiele prac bowiem łączy dane 

zagadnienia i trudno o publikacje „czysto jednokierunkowe”. W szczególności 
dotyczy to analiz konkretnego materiału empirycznego, gdzie przedstawienie 
chociaż minimalnej części teorii jest niezbędne [Алтунян 2006].

Liczną grupę stanowią pozycje rozpatrujące metaforę polityczną. Lider poli-
tyczny za pomocą metafor wzbudza zainteresowanie, obrazuje nowe koncepcje, 
wpływa na wyborców [Будаев, Чудинов 20072: 25]. Szczególna rola metafor oraz 
nasycenie nimi tekstów politycznych doprowadziły do wyłonienia się metaforologii 

29 Monografi e te stanowią prace: Будаев, Чудинов 2006, 20083; Чудинов 20081; Мухарямов 
et al. 2009; Шейгал 2004.

30 A.P. Czudinow przytacza także bogaty spis pozycji bibliografi cznych prezentujących 
wymienione kierunki. Zob. Чудинов 2003. Dla pełniejszego obrazu politolingwistyki zob. też 
Бабикова, Ворошилова 2016.
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politycznej (ros. политическая метафорология) – nowego odgałęzienia w bada-
niach politolingwistycznych, traktowanego jako „теория и практика исследования 
метафор в политической коммуникации” [Будаев, Чудинов 20081: 5]31.

Uwagę poświęca się również językowym środkom wpływu na obywateli i ma-
nipulacji w dyskursie politycznym32.

Aktualność problemów lingwistyki politycznej przejawia się także w niemałej 
liczbie prac doktorskich rosyjskich naukowców, analizujących gatunki, struktury, 
metafory i strategie w dyskursie politycznym33.

Metodologia wschodniej politolingwistyki wykorzystuje osiągnięcia takich 
dyscyplin, jak: retoryka, stylistyka, socjolingwistyka, lingwistyka tekstu, analiza 
dyskursu, kognitywizm i lingwokulturologia [Чудинов 2003: 24–25]34.

Przywołane powyżej tematy i metody nie odbiegają od trzonu badawczego pol-
skiej politolingwistyki. Wyróżniają się jednak całościowe opracowania lingwistyki 
politycznej jako specyfi cznej dyscypliny naukowej, których brak pośród naszych 
analiz. Polskie badania z kolei dostarczają znacznie więcej prac słownikowych 
o leksyce politycznej35.

Przedstawione główne tematy dociekań nakreślają rozmaitość obszarów ba-
dawczych lingwistyki politycznej i świadczą o sporym zainteresowaniu uczonych 
tą dziedziną.

1.2. Wykorzystany aparat terminologiczny 
politolingwistyki

Politolingwistyka jako nauka jednocząca naukowców wokół specyfi cznego materiału 
badawczego, a nie jednej terminologii czy metodologii [Шехтман 2005: 30] dopusz-
cza używanie różnorodnych terminów do określenia przedmiotu swoich badań. Już 
w roku 1982 Stanisław Dubisz w artykule Język i styl tekstów o tematyce politycznej 

31 Szerzej o metaforach politycznych zob. Баранов, Казакевич 19912; Будаев, Чудинов 
20071, 20072, 20082; Чудинов 2001, 2002, 2006, 20082; Зыкрянова 2009; Кобозева 2010; 
Коцюбинская 2016; Шипицына, Свистельникова 2011; Кропотухина 2011; Плотникова, 
Доценко 2012.

32 To zagadnienie poruszają prace: Иванова 2003; Макарова 2006; Чернявская 2006; 
Малюкова 2009; Михалева 2009; Плахотная 2011; Сергеева 2012; Руженцева 2016.

33 Rosyjskie dysertacje rozpatrujące zagadnienia lingwistyki politycznej to np.: Артемова 
2002; Бакумова 2002; Филинский 2002; Стрельников 2005; Рублева 2006; Паршина 2005; 
Шехтман 2005; Невинская 2006; Солопова 2006; Истомина 2008.

34 Spis publikacji zob. Чудинов 2003: 24–25. O metodach politolingwistyki zob. też 
Базылев 2007.

35 Polskie opracowania słownikowe na temat leksyki politycznej zob. SP; SPP; Kamińska-
-Szmaj 2007.
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wymienia wiele wyrażeń terminologicznych oznaczających przedmiot opisu: ję-
zyk polityczny, język polityki, język propagandy, język propagandy politycznej, język 
ideologiczny państwa, język tekstów politycznych, styl propagandy politycznej, styl teks-
tów o tematyce politycznej, nowomowa [Dubisz 1982: 601]. Sytuacja ta pozostaje bez 
zmian – polscy i rosyjscy językoznawcy zajmujący się specyfi ką wypowiedzi w sfe-
rze działalności politycznej nadal posługują się niejednorodną terminologią w celu 
określenia eksplorowanego materiału, dodając do wyżej przywołanych sformułowań 
nowe, np.: język w polityce, dyskurs polityczny, neonowomowa [Sękowska 2006: 9] 
czy tekst polityczny [Fras 2005; Wróblewski 2006]. Należy także podkreślić, że 
wymienione określenia nie posiadają jednej ogólnie przyjętej defi nicji.

Podrozdziały 1.2.1. i 1.2.2. przedstawiają rozumienie i zakres wykorzystanych 
pojęć – tekst polityczny i dyskurs polityczny.

1.2.1. Tekst polityczny

J. Fras określa tekst36 polityczny, do którego dobiera synonim wypowiedź poli-
tyczna, jako „tekst o politycznej treści (zawartości, temacie) oraz celu (intencji) 
powstania i oddziaływania” [Fras 2005: 108]. J. Fras za treść wypowiedzi uznaje 
„zbiór wszystkich informacji zawartych w tej wypowiedzi” [ibidem]. O intencji 
z kolei pisze jako o interesie publicznym, dobru wspólnym [ibidem: 31]. Badaczka 
kładzie akcent na fakt, że o polityczności tekstu świadczą głównie treść i cel tekstu, 
a nie polityczność uczestników komunikacji [ibidem: 108].

Odmienny pogląd głosi Roman Wróblewski. W artykule analizującym hasła 
konstytutywne autor za teksty polityczne uznaje takie, których nadawcą jest polityk, 
partia lub ugrupowanie polityczne [Wróblewski 2006: 340]. Równocześnie teksty 
te są powiązane z działalnością polityczną nadawcy [ibidem].

Koncepcję łączącą powyższe ujęcia odnajdziemy w publikacji Marii 
Frankowskiej, zgłębiającej frazeologię i metaforykę tekstów politycznych 
[Frankowska 1994]. M. Frankowska tak uściśla swój obiekt badań:

Obserwacji dokonano na tekstach dotyczących polityki, odnoszących się do szeroko 
rozumianej sytuacji w Polsce i produkowanych przez:
– ofi cjalnych przedstawicieli władz,
– działaczy politycznych,
– dziennikarzy [ibidem: 21–22].

36 Na gruncie polskiego i rosyjskiego językoznawstwa samo pojęcie tekstu (ros. текст) jest róż-
nie defi niowane (zob. np. Duszak 1998; Wilkoń 2002; Labocha 2008; Bartmiński, Niebrzegowska-
-Bartmińska 2009; Филиппов 2003; Валгина 2004; Чернявская 2009). W tej pracy przyjmujemy 
koncepcję tekstu autorstwa Anny Duszak, która uważa, że kwalifi kację tekstowości przeprowadza 
się na podstawie prototypu, który jest postrzegany jako „[…] tekst formalnie związany (spójny), 
pojęciowo koherentny, informacyjny, dobrze wkomponowany w sytuację użycia, a także łatwo 
interpretowalny i akceptowalny przez odbiorcę” [Duszak 1998: 37].
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Za wyróżniki tekstów politycznych autorka przyjmuje więc tematykę i typ 
nadawcy [ibidem: 22].

Kazimierz Ożóg natomiast zajmuje inne stanowisko, por.:

Co zatem decyduje o tym, że dany tekst jest tekstem politycznym? Po analizach wielu 
tysięcy przekazów (komunikatów) doszedłem do wniosku, że mamy dwie cechy obli-
gatoryjne takich tekstów: (1) cel pragmatyczny związany ze sferą publiczną i (2) lek-
sykalny kod polityczny [Ożóg 2009: 91].

Jako przykładowe cele pragmatyczne dany językoznawca podaje m.in. atak na 
przeciwnika i realizację perswazji. Pojawiające się w cytacie pojęcie leksykalnego 
kodu politycznego jest rozumiane za warszawskimi badaczami (zob. Dubisz et al. 
2005) jako słownictwo w relacji władza – obywatele [ibidem: 92].

S.J. Rittel z kolei przez tekst polityczny rozumie mówiony i pisany typ wypo-
wiedzi uczestników przestrzeni politycznej [Rittel 2003: 217].

Na gruncie rosyjskim omawiany termin (ros. политический текст) też nie 
posiada jednej defi nicji. Specjalista w tej dziedzinie, A.P. Czudinow – podobnie 
jak J. Fras i K. Ożóg – zwraca uwagę na dwie charakterystyczne cechy tekstu 
politycznego – treść i cel (содержательный i целевой признак политического 
текста) [Чудинов 20081: 33]37. Teksty polityczne odzwierciedlają bowiem działal-
ność partii, organów władzy, organizacji społecznych, politycznych i społecznych 
liderów czy aktywistów [ibidem]. Ze względu na cel teksty polityczne są zorien-
towane na wywieranie wpływu na sytuację polityczną, czemu służą propaganda, 
agitacja oraz emocje [ibidem]38.

W rosyjskich opracowaniach napotkamy również bliskie ujęcie, akcentujące 
rolę tematyki wyszczególnionych tekstów, por.:

[политический текст] такой текст, в котором речь идет об актуальных политических 
проблемах и который обращен к массовой аудитории, при этом под словом «мас-
совой» мы подразумеваем потенциально массовую аудиторию [Алтунян 2006: 11].

Należy doprecyzować, że przez pojęcie „problemy polityczne” uczony rozumie 
takie problemy, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą:

a) zdobycia władzy politycznej, pełnomocnictw władzy;
b) politycznej organizacji społeczeństwa, struktur władzy;
c) rządzenia państwem [ibidem].

37 Por.: „Политический текст – это вербализованная политическая дея-
тельность во всех ее проявлениях, как знаковых/символических (номинативная 
и аккумулятивная деятельность), так и незнаковых (тексты-перформативы). Это по-
нятие охватывает тематический объем и стилевые особенности реализованной
в языке и средствами языка политической активности” [Ухванова-Шмыгова 1998: 12].

38 Por.: „Любой политический текст имеет коммуникативную целеустановку на воздействие
и убеждение, объектом которого являются самые широкие слои населения” [Ворошилова 
2007: 73].
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Za aktualne problemy, tematy Aleksandr G. Ałtunian uznaje te, które jego zdaniem 
są charakterystyczne dla współczesnego życia politycznego [ibidem: 12]. Uczony 
dopowiada także, iż tekst staje się polityczny, jeżeli tak odbiera go podstawowy 
podmiot procesu politycznego, tj. w demokracji – audytoria polityczna, a w autoryta-
ryzmie – sama władza lub jej instytucje [ibidem: 13]. W konsekwencji ten sam tekst 
może być w różnych systemach politycznych różnie oceniony, np. we współczesnej 
Rosji dowcipy o przedstawicielach władzy nie są odbierane jako teksty polityczne, 
a w czasach Związku Radzieckiego przeciwnie – każda wypowiedź mogła być 
i często była ujmowana w kategorii części procesu politycznego [ibidem].

Jekatierina A. Riepina na podstawie rosyjskich opracowań dochodzi do wniosku, 
że tekst polityczny ma 5 wyróżników:

1. funkcjonuje w sferze polityki,
2. jego tematyka dotyczy kwestii politycznych,
3. jego nadawca zajmuje się działalnością polityczną,
4. z reguły ma zbiorowego autora i masowego odbiorcę,
5. realizuje funkcję perswazyjną [Репина: http://www.psyh-portret.ru/collec-

tion/repina.html#T1 – dostęp: 11.04.2017].
Zaprezentowane polskie i rosyjskie koncepcje świadczą o tym, że o wydzieleniu 

tekstów politycznych jako specyfi cznego typu wypowiedzi może decydować ich 
sfera funkcjonowania, leksyka, tematyka, cel czy nadawca.

W niniejszym opracowaniu ograniczamy teksty polityczne do publicznych, 
ofi cjalnych wypowiedzi polityków. Przyjmujemy, że polityk zabierający głos nawet 
w programach typu talk-show, czyli poza „zawodową rolą polityka”, „otoczeniem 
instytucjonalnym” [van Dijk 2003: 14], chce promować swój publiczny wizeru-
nek, a tym samym cały czas dąży do zdobycia lub utrzymania władzy w państwie. 
Nadmieńmy, iż takie ujęcie nie dopuszcza rozpatrywania w charakterze tekstów 
politycznych np. dziennikarskich artykułów prasowych o tematyce politycznej, 
dowcipów czy kabaretów politycznych.

1.2.2. Dyskurs polityczny

Dokładne przedstawienie przytoczonego terminu w polskiej literaturze naukowej 
odnajdziemy w książce Marka Czyżewskiego, Sergiusza Kowalskiego i Andrzeja 
Piotrowskiego Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Badacze wyod-
rębniają dwa zjawiska dyskurs polityki i dyskurs polityczny. Mianem dyskursu 
autorzy określają „całokształt przekazów znajdujących się w społecznym obiegu” 
[Czyżewski et al. 1997: 10]39, tj. komunikację werbalną i niewerbalną (np. sposób 

39 W literaturze przedmiotu sam dyskurs (ros. дискурс) jest różnie pojmowany (zob. Duszak 
1998; Miczka 2002; Grzmil-Tylutki 2009, 2010; Карасик 2002; Макаров 2003; Григорьева 
2007; Чернявская 2009). W tym opracowaniu przez ten termin rozumiemy „[…] społeczną 
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zachowania, typ ubioru, grafi czny układ strony gazetowej) [ibidem: 11]. Dyskurs 
polityki wyodrębniają z dyskursu publicznego, czyli z wszelkich przekazów 
dostępnych publicznie i defi niują go jako „tę część dyskursu publicznego, która 
obejmuje wypowiedzi polityków w ramach ról przypisanych im w obrębie instytucji 
politycznych” [ibidem: 15]40. Dyskurs polityki w tym rozumieniu stanowią zatem 
„[…] wypowiedzi osób należących do elity władzy, z w i ą z a n e  z  p e ł n i o n y m i 
p r z e z  t e  o s o b y  r o l a m i  i  f u n k c j a m i  p o l i t y c z n y m i” [ibidem: 15–16].

Dyskurs polityczny natomiast badacze charakteryzują, przyjmując koncepcję elit 
symbolicznych Teuna van Dijka. W skład elit symbolicznych danego społeczeń-
stwa wchodzą: publicyści, dziennikarze, redaktorzy, pisarze, duchowni, naukowcy, 
eksperci, ludzie biznesu, politycy itd., czyli tzw. elita intelektualna kraju [ibidem: 
17]. Aprobując to wyszczególnienie, M. Czyżewski, S. Kowalski i A. Piotrowski 
dyskursem politycznym nazywają:

Dyskurs elit symbolicznych na tematy polityczne […]. Należą do niego publiczne 
wypowiedzi polityków p o z a  właściwym kontekstem sprawowania funkcji politycz-
nych (np. niektóre wypowiedzi dla środków masowego przekazu) oraz wypowiedzi 
wszystkich innych uczestników elit symbolicznych na tematy polityczne (publicystyka 
polityczna, publiczne wypowiedzi artystów, intelektualistów, duchownych, naukowców, 
ekspertów i ludzi biznesu na tematy polityczne) [ibidem: 18].

Takie rozumienie dyskursu politycznego przyjmuje Ewa Sękowska, która pod-
kreśla, że odnosi je do całego zdarzenia komunikacyjnego [Sękowska 2006: 10].

Dodajmy, że według rozwiązania Barbary Kudry, dyskurs polityczny dotyczy 
„publicznych wypowiedzi na tematy polityczne, społeczne” [Kudra 2001: 4].

Poprzez wskazanie miejsca w przestrzeni społecznej dane zjawisko defi niują 
Marta Juza i Urszula Wybraniec-Skardowska, por.:

– Dyskurs polityczny jest zbiorem zaistniałych w sferze publicznej wypowiedzi do-
tyczących dziedziny polityki. Akty komunikacyjne, w których produkowane są te 
wypowiedzi, osadzone są w określonym kontekście społecznym [Juza 2007: 267];

– […] dyskurs polityczny to dyskurs, który ma miejsce w językowej komunikacji 
politycznej [Wybraniec-Skardowska 2010: 21].

U. Wybraniec-Skardowska twierdzi, że dyskurs polityczny stanowi jedną 
z najważniejszych odmian dyskursu, która zawsze zawiera argumentację [ibidem: 
22]. Argumentacja stała się podstawą wydzielenia trzech rodzajów tego dyskursu:

i kulturową normę regulującą tworzenie tekstów i wypowiedzi, wchodzącą w interakcje z innymi 
czynnikami aktu komunikacji, dynamiczną i zmienną, ponieważ kształtuje ona wypowiedź i tekst 
(lepiej: czuwa nad ich kształtem) w celu zapewnienia im powodzenia w procesie komunikacji. 
Dyskurs jest normą, a równocześnie strategią” [Labocha 2008: 60–61].

40 Warto nadmienić, że T.A. van Dijk ogranicza dyskurs polityczny do „tekstów pisanych 
i mówionych tworzonych przez polityków w otoczeniu instytucjonalnym” [van Dijk 2003: 14].
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• dyskurs niekonfliktowy o argumentacji dążącej do wypracowania 
porozumienia,

• dyskurs konfl iktowy z argumentacją ukierunkowaną na utrzymanie swoich tez,
•  dyskurs propagandowy, w którym strona argumentująca ma przewagę nad 

odbiorcą komunikatów [ibidem: 22–23].
Odmienne ujęcie prezentuje E. Laskowska, która przez termin dyskurs polityczny 

rozumie „ciąg zachowań językowych osób posługujących się językiem polityki” 
[Laskowska 2002: 179]. Po rozpatrzeniu czynników sytuacyjnych autorka wyróż-
niła trzy główne typy dyskursów politycznych:

1. dyskurs polityków, który obejmuje kontakty polityków z politykami;
2. dyskurs polityczno-obywatelski, obsługujący kontakty polityków 

z obywatelami;
3. dyskurs polityczno-dziennikarski, kiedy nadawcami są politycy i dziennikarze 

lub tylko dziennikarze [ibidem: 180–181]41.
W rosyjskiej literaturze naukowej również nie odnajdziemy ogólnie przyjętej 

defi nicji dyskursu politycznego (ros. политический дискурс), mimo iż termin 
ten jest o wiele częściej eksploatowany. Wąskie jego objaśnienie podaje Łarisa 
J. Ziat’kowa, por.: „[политический дискурс] совокупность текстов разных 
жанров, объединенных политической тематикой” [Зятькова 2007: 23].

Kwestia tematyki została też poruszona w pracy Политический дискурс: 
методы анализа тематической структуры и метафорики, por.:

[…] политический дискурс понимается как совокупность дискурсивных прак-
тик, идентифицирующих участников и формирующих конкретную тематику 
политической коммуникации. Другими словами, политический дискурс кон-
ституируется, с одной стороны, совокупностью тем, становящихся предметом 
обсуждения, а с другой – принятыми языковыми способами обсуждения этих 
тем (дискурсивными практиками) [Баранов et al. 2004: 7–8].

Zbliżoną teorię przedstawiają Anatolij N. Baranow i Jelena G. Kazakiewicz, por.:

Совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, 
а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных 
опытом, образует политический дискурс [...] [Баранов, Казакевич 19911: 6].

Akcent na cel dyskursu politycznego został z kolei położony w defi nicji 
Władimira I. Karasika, według którego dyskurs ten jest praktyką komunikacyjną 
służącą do walki o władzę [Карасик 2010: 67].

41 Dodajmy, że K. Ożóg dzieli dyskurs polityczny ze względu na sposób mówienia i myśle-
nia, wyodrębniając dyskurs romantyczny – związany z etosem Solidarności, dyskurs liberalny 
– kojarzony z językiem racjonalnych technokratów, oraz dyskurs populistyczny – obejmujący 
teksty formacji skrajnych [Ożóg 20062: 208–209]. Więcej na temat wyszczególnionych dys-
kursów zob. Ożóg 20062 i Kłosińska 2003.
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Inne ujęcie prezentuje Natalja A. Gierasimienko, akcentując specyfi czny kon-
tekst defi niowanego fenomenu – działalność polityczną [Герасименко 1998: 22]. 
Na czynniki pozajęzykowe w określaniu dyskursu politycznego zwraca uwagę 
także Jurij W. Klujew, por.:

[политический дискурс] – это сложное социально детерминированное комму-
никативное лингво- и экстралингвистическое явление (событие), неотъемлемая 
часть которого – актуализированная политическая речь, актуализированное по-
литическое выступление субъекта политического взаимодействия [Клюев 2010: 5].

Równie szeroko wyszczególniony fenomen traktuje A.P. Czudinow, odnosząc 
go do wszystkich komponentów mogących wpływać na powstanie i odbiór teks-
tów [Чудинов 20081: 41]. Według rosyjskiego badacza w określonym dyskursie 
politycznym funkcjonuje tekst polityczny, którego charakter jest determinowany 
przez ów dyskurs [ibidem: 79]. Analizy tekstu politycznego w dyskursie sprowa-
dzają się przede wszystkim do badania stopnia oddziaływania na ten tekst i na 
jego odbiór różnorodnych czynników: językowych, społecznych, ekonomicznych, 
politycznych, kulturologicznych i innych [ibidem: 41].

Najszerszą koncepcję dyskursu politycznego proponuje J.I. Szejgał, zgodnie 
z którą do omawianego zjawiska należą takie formy komunikacji, w których ze sferą 
polityki jest związany nadawca, adresat lub treść wypowiedzi [Шейгал 2004: 32].

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że uczeni podkreślają instytucjonal-
ny charakter rozpatrywanego zjawiska (zob. np. Шаховский 2007: 170; Чудинов 
20081: 55; van Dijk 2003: 13–14). Wskazanie na instytucjonalność znajduje się 
również w defi nicji prezentowanego pojęcia autorstwa Jegora W. Pieriewierziewa 
i Jewgienija A. Kożemiakina, por.:

[политический дискурс] произведенная в определенных исторических и социаль-
ных рамках институционально организованная и тематически сфокусированная 
последовательность высказываний, рецепция которых способна поддерживать 
и изменять отношения доминирования и подчинения в обществе [Переверзев, 
Кожемякин 2008: 76].

J.I. Szejgał także odnosi dyskurs polityczny do instytucjonalnej formy komuni-
kacji [Шейгал 2004: 42], niemniej badaczka – uznająca terminy dyskurs polityczny 
i komunikacja polityczna za równoprawne [ibidem: 22] – twierdzi, iż rozmowy 
o polityce w najróżniejszych kontekstach, np. bytowym czy artystycznym, wnoszą 
swój wkład w tworzenie świadomości politycznej i opinii publicznej, co w następ-
stwie może mieć wpływ na politykę [ibidem: 23]. Dlatego uczona traktuje dyskurs 
polityczny tak szeroko i odnajduje w nim sfery styczności z nieinstytucjonalnymi 
formami porozumiewania się [ibidem: 32].

Trzeba także uzupełnić, że istnieją głosy podające w wątpliwość możliwość 
jednoznacznego określenia dyskursu politycznego. Aleksiej A. Filinski widzi dwa 
powody takiego stanu: po pierwsze, obecnie samo pojęcie polityki nie posiada 
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dokładnej defi nicji, a po drugie, wydzielenie dyskursu politycznego wyłącznie na 
podstawie cech lingwistycznych jest, według badacza, niemożliwe [Филинский 
2002: 19–20]. Rosyjski uczony przyjmuje jednak robocze określenie opisywanego 
zjawiska jako instytucjonalnej działalności językowej subiektów politycznych 
[ibidem: 24–25].

Podsumowując, należy stwierdzić, że rozumienie dyskursu politycznego może 
wykraczać poza ramy językoznawstwa, obejmując swym zasięgiem, oprócz 
tekstów, sytuację i szeroki kontekst ich użycia, a także komunikację niewerbalną. 
Wydzielony fenomen ma wieloaspektową naturę i stanowi obiekt badań różnych 
dyscyplin42. Według W.Z. Diemjankowa dyskurs polityczny można analizować 
z co najmniej czterech pozycji:

1. politologicznej (политологическая точка зрения), tj. w ramach politologii;
2. czysto fi lologicznej (чисто филологическая точка зрения), czyli podob-

nie, jak każdy inny tekst, choć mając na uwadze jego tło, czyli koncepcje 
polityczne i ideologiczne;

3. socjopsycholingwistycznej (социопсихолингвистическая точка зрения) 
– mierząc efektywność w osiągnięciu jawnych lub skrytych politycznych 
celów nadawcy;

4. indywidualno-hermeneutycznej (индивидуально-герменевтическая точка 
зрения) – wyjawiając indywidualne znaczenia autora i/lub interpretatora 
dyskursu w określonych warunkach [Демьянков 2008: 376].

W niniejszej monografi i termin dyskurs polityczny jest rozumiany za defi nicją 
dyskursu Janiny Labochy (zob. Labocha 2008: 60–61) jako norma i strategia 
przyjęte w działalności politycznej.

42 Szerzej zob. także Максимов 2006.





Rozdział II
Argumentacja a perswazja i manipulacja. 
Zależności pojęciowe

2.1. Defi nicja perswazji43

W ostatnich latach perswazja44 zyskała niezmierną popularność jako przedmiot 
badań. Jest bowiem złożonym zagadnieniem rozpatrywanym na gruncie wielu 
nauk, głównie socjologii45 i psychologii46. Stała się także przedmiotem dociekań 
językoznawczych, choć mimo licznych i bogatych analiz nie wypracowano pełnej 

43 Ten podrozdział został opublikowany jako artykuł naukowy – zob. Dudek 20131.
44 Władysław Kopaliński etymologię leksemu perswazja wyprowadza od łacińskich słów 

persuadere – namówić, przekonać oraz od suadere – radzić, zachęcać [SWOiZO: 576]. Jako 
ciekawostkę W. Pisarek przytacza informację, że wyraz perswazja jest poświadczony w polskich 
tekstach już od roku 1511, co odnotowuje Słownik polszczyzny XVI wieku, posiadający wśród 
haseł perswazyję jako namowę, radę, przekonywanie do czegoś [Pisarek 2003: 10].

45 W socjologii perswazja jest defi niowana na przykład jako „proces świadomego wpływu 
na zmianę poglądów, przekonań, postaw innych osób. Perswazja wyklucza stosowanie przemo-
cy (albo grożenie przemocą) lub skłanianie do przyjęcia innej postawy wskutek zaoferowania 
jakiś dóbr, materialnych bądź pozamaterialnych. Perswazja to skłanianie do zmiany przekonań 
odwołujące się tylko do samego aktu perswazji i jego zawartości treściowej […]” [SPE: 145]. 
Więcej o socjologicznym aspekcie perswazji zob. Marody 2003.

46 Warto odnotować, że Jerzy Świątek rozpatruje perswazję jako problem przede wszyst-
kim natury psychologicznej [Świątek 2006: 460]. Autor, dokonując przeglądu defi nicji 
perswazji, zaznacza, iż dane zagadnienie „odnosi się do procesu, określonych działań, aktu 
komunikacji, symbolicznych zachowań bądź też przekazu, których zasadniczym elementem 
jest (przeważnie) nie tyle określona obiektywnie istniejąca eksplicytna cecha (czy cechy), 
ile zakładany implicytny cel nadawcy polegający na wpłynięciu na odbiorcę, zmianie jego 
struktur kognitywnych bądź wywołaniu określonych zachowań z jego strony” [ibidem 461]. 
Psychologiczną stronę perswazji dokładnie opisuje R.B. Cialdini – zob. Cialdini 2000. 
O psychologicznych ujęciach perswazji zob. również SAST: 228–234.
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teorii perswazji, ani też wyczerpującego opisu jej środków [Laskowska 2007: 94]. 
I. Borkowski, dokonując przeglądu słownikowych defi nicji omawianego zjawiska, 
konstatuje, że perswazja jest rozumiana jako „tłumaczenie, przekonywanie, per-
swadowanie” [Borkowski 1995: 49]. Monika Grzelka zauważa, że podstawowy 
wyznacznik ukazanego fenomenu, który jest wspólny dla wszystkich defi nicji, 
stanowi:

[...] dążenie nadawcy do wywarcia wpływu na sposób postrzegania świata przez od-
biorcę poprzez zmianę lub zmodyfi kowanie jego postaw, poglądów, sądów, wierzeń, 
przekonań [Grzelka 2007: 347].

Dokładne objaśnienie perswazji znajdziemy w pracy W. Pisarka, por.:

[…] [perswazja to] starania o wywarcie bez przymusu, za pomocą przekazów (słownych 
i pozasłownych) i zawartej w nich argumentacji (racjonalnej i emocjonalnej), stanowiącej 
wynik selekcji treści i form, wpływu na przekonania, opinie, postawy, nastroje, a co 
za tym idzie i na zachowania adresata/adresatów tych przekazów [Pisarek 2003: 15].

W. Pisarek zaznacza, że perswazja jest obecna we wszystkich sferach życia 
człowieka i ludzkich zbiorowości [ibidem: 11].

Zbliżone ujęcie zostało zaprezentowane w pracy K. Szymanka, por.:

[perswazja to] świadome użycie znaków i symboli, a zwłaszcza pisanego i mówionego 
słowa, obrazu itp. w celu wywarcia wpływu na czyjeś przekonania, postawy i decyzje: 
zdobycia czyjeś akceptacji lub przynajmniej przychylności dla proponowanych poglą-
dów, sposobu zachowania, decyzji [SAST: 228].

Z przytoczonych cytatów wynika, że perswazja jest zamierzonym zabiegiem, 
mającym na celu wywieranie wpływu na inne osoby. Wpływ ten jest wielopłaszczy-
znowy – dotyczy przekonań, postaw, opinii, nastrojów, zachowań itd. W dodatku 
realizuje się za pomocą przekazów werbalnych i/lub niewerbalnych. W przypadku 
działań słownych możemy mówić o tzw. perswazji językowej, por.:

Perswazja językowa jest to działanie werbalne nadawcy [zauważone przez obserwato-
ra], dążące do zmiany stanu mentalnego, postawy lub do pożądanego przez nadawcę 
działania odbiorcy [Laskowska 20041: 46]47.

E. Laskowska poza perswazją umiejscawia proste nakłanianie, tj. niewymagające 
wzmacniania przez przekonywanie czy odwoływanie się do emocji odbiorcy, oraz 
proste informowanie, które nie wchodzi w ciąg argumentacyjny [ibidem: 46–47]. 
Według uczonej koniec perswazji wyznacza przymus [ibidem: 47]. Dwojakie 
cele perswazji z kolei E. Laskowska upatruje w oddziaływaniu na stan mentalny 

47 E. Laskowska podkreśla, że w komunikacji perswazyjnej występuje szczególny typ 
nadawcy – perswador, czyli ten, który stosuje perswazję [Laskowska 2007: 93]. W takim 
znaczeniu Marek Tokarz z kolei używa leksemu perswader [Tokarz 2006: 201].
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i postawę odbiorcy, które – jak już wspomniano w niniejszym opracowaniu – na-
zywa propagowaniem, oraz w skłanianiu do działania, czyli w agitacji [ibidem].

Warto dodać, że w koncepcji Mirosława Korolko propaganda i agitacja są 
przyjmowane za możliwe rodzaje perswazji, wyróżnione ze względu na cele 
perswazyjne [SRPE: 34]. Autor, określając używanie perswazji jako „syntezę 
intelektualnych, moralnych i emocjonalnych składników (elementów) mowy 
skierowanej do rozumu, woli i uczuć adresata” [ibidem: 32], rozgranicza perswa-
zję na przekonującą, nakłaniającą (propagandę) i pobudzającą (agitację) [ibidem: 
34]. Według M. Korolko perswazja przekonująca zakłada intelektualną aktyw-
ność odbiorcy oraz uczciwe intencje i zamiary nadawcy, podczas gdy perswazja 
nakłaniająca, czyli propaganda, może mieć charakter jawny lub ukryty, uczciwy 
lub nieuczciwy, szkodliwy lub nieszkodliwy i dąży przy tym do pozyskania sze-
rokiej rzeszy zwolenników [ibidem: 34–35]. Trzeci wymieniony rodzaj perswazji, 
tj. agitacja, jest oddziaływaniem doraźnym, opartym głównie na autorytatywnym 
przekonywaniu [ibidem: 35].

Piotr H. Lewiński natomiast defi niuje perswazję jako:

[…] usiłowanie uzyskania realnego wpływu na sposób myślenia lub postępowania 
odbiorcy, jednakże nie drogą bezpośredniego rozkazu, lecz metodą pośrednią, poprzez 
podporządkowanie założonemu celowi wszystkich pozostałych zachowań komunika-
cyjnych, które odbiorca byłby w stanie zrozumieć i właściwie zinterpretować [Lewiński 
2001: 285]48.

P. Lewiński kładzie akcent na fakt, iż perswazja nie może być łączona z roz-
kazem. Według badacza istotę perswazji stanowi konieczność dokonania wyboru 
[ibidem: 284]49, a zatem perswazja jest „działaniem w pełni etycznym, demokra-
tycznym i koniecznym w każdej grupie społecznej” [ibidem]50.

Przywołane defi nicje ukazują złożony charakter perswazji i jej narzędzi. Upatruje 
się w niej specyfi czny rodzaj wpływania na człowieka, który nie obejmuje przy-
musu. Rozbieżności powoduje jednak kwestia jawności czy niejawności danego 

48 W późniejszej pracy P.H. Lewiński pisze: „Istotę perswazji można zdefi niować jako 
dążenie do zmiany przekonań i postaw odbiorcy względem jakiegoś wycinka rzeczywistości 
w taki sposób, aby przystawały a w końcu zrównały się z przekonaniami i postawami prezen-
towanymi przez nadawcę” [Lewiński 2012: 96]. Por.: „Komunikowanie perswazyjne różni 
się tym od komunikowania informacyjnego, że obiektem wymiany nie jest czysta, prawdziwa 
i obiektywna informacja. Jego właściwością jest takie oddziaływanie nadawcy na odbiorcę, 
aby w procesie komunikowania nakłonić go do akceptacji poglądów, przyjęcia nowych postaw 
i zachowań zgodnych z intencją nadawcy. Proces ten ma charakter dobrowolny i nie towarzy-
szą mu żadne środki przymusu” [Dobek-Ostrowska 2006: 85]. Inne koncepcje perswazji zob. 
Mamcarz 1996: 18–24.

49 Takie stanowisko akcentuje między innymi Patrycja Pałka, por.: „Warunkiem koniecz-
nym perswazji jest wolność wyboru, jaką powinien dysponować odbiorca, oraz świadomość 
uczestnictwa w akcie komunikacji, którego cel jest jasny i czytelny” [Pałka 2007: 371].

50 P. Lewiński poza granicami perswazji umiejscawia demagogię, indoktrynację, techniki 
prania mózgu i kontroli świadomości [Lewiński 2001: 288–289]. Szerzej zob. Lewiński 2001.
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wpływania. Według E. Laskowskiej i P.H. Lewińskiego działania perswazyjnie 
muszą być zauważone przez odbiorcę.

Należy odnotować, że obok terminu perswazja w literaturze przedmiotu spoty-
kamy również bliskoznaczne określenia funkcja perswazyjna i perswazyjność, por.:

Analiza środków stosowanych w języku polityki wskazuje, że w wypowiedziach 
polityków dominuje funkcja perswazyjna (nakłaniająca, impresywna) [Balczyńska-
-Kosman 2007: 64].

W powyższym cytacie rozumienie funkcji perswazyjnej sprowadza się do 
utożsamienia jej z funkcją nakłaniającą, impresywną (konatywną)51. Niemniej 
perswazja może być pojmowana także jako odmiana funkcji konatywnej bądź jedna 
z jej możliwych postaci [Pisarek 2003: 15]52. Ujmowanie perswazji w charakte-
rze odmiany funkcji konatywnej jest właściwe koncepcji Stanisława Barańczaka 
[ibidem], por.:

Funkcja perswazyjna wypowiedzi jest to szczególna odmiana funkcji konatywnej, pole-
gająca na usiłowaniu uzyskania realnego wpływu na sposób myślenia lub postępowania 
odbiorcy, jednakże nie drogą bezpośredniego rozkazu, lecz metodą utajoną i pośrednią, 
tak iż w wypowiedzi dominuje z pozoru inna niż konatywna funkcja językowa (np. 
funkcja estetyczna, poznawcza, emotywna, etc.) [Barańczak 1983: 31]53.

Postrzeganie perswazji jako odmiany funkcji konatywnej jest również widoczne 
w artykule Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, która nie odnosi jej jednak do działań 
niejawnych [Wrześniewska-Pietrzak 2007: 49].

Jako możliwa postać funkcji nakłaniającej (impresywnej) perswazja jest roz-
patrywana przez Renatę Grzegorczykową, która akcent na odbiorcę rozgranicza 
na akcent w celu wywołania działań, realizujący się w pytaniach i dyrektywach 
(tj. w rozkazach, groźbach, prośbach itp.), oraz na akcent w celu wpływania na 
stan mentalny odbiorcy, mogący być działaniem na świadomość, czyli perswazją, 

51 Utożsamienie funkcji impresywnej z perswazyjną odnajdziemy również w pracy 
M. Trysińskiej – zob. Trysińska 20041: 171–174.

52 Sam W. Pisarek przenosi funkcję perswazyjną do „wyższego poziomu organizacji tekstu 
w kontekście, a więc raczej do poziomu dyskursu” [Pisarek 2004: 11]. Por.: „Ma [perswazja] 
więc charakter metajęzykowy i przejawia się na wszystkich poziomach realizacji języka. 
Na poziomie przedstawieniowym perswazja przejawia się poprzez wybór tematyki, stopień 
informatywności, procesy argumentacji itd. Na poziomie organizacji dyskursu wyraża się 
w kolejności wprowadzania informacji, przygotowania interlokutora do jej przyjęcia i delimi-
tacji itd.” [Awdiejew 2004: 142].

53 Należy podkreślić, że w pracy S. Barańczaka perswazja odbierana jest negatywnie, 
a nawet łączona z manipulacją. Por.: „Odnajdujemy ją [perswazję] w tekstach, mających na 
celu wywołanie, pożądanych przez nadawcę, reakcji odbiorcy, nakłonienie go do działania 
zgodnego z życzeniem autora, który jednak bardzo często stara się zachować tak, by sprawić 
wrażenie, że ostateczny, samodzielny i w pełni świadomy wybór jest tylko i wyłącznie dziełem 
adresata” [Banasik 2002: 24].
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i działaniem bez świadomości odbiorcy, czyli manipulacją [Grzegorczykowa 
1991: 23]54.

Zbliżone ujęcie charakteryzuje koncepcję J. Bralczyka, który wyróżnia dwa 
aspekty nakłaniania: dyrektywność i perswazję [Bralczyk 2007: 78], por.:

Za dyrektywne uznamy wezwania do zachowań aktywnych (nawet wezwania pośrednie), 
za perswazyjne – wypowiedzi stymulujące postawy, które z kolei powinny sprzyjać 
pożądanym zachowaniom. Tak więc np. apele byłyby dyrektywne, a np. oceny – per-
swazyjne [ibidem].

Apele jako formę perswazji odrzuca też Beata Mikołajczyk, por.:

[…] funkcję perswazyjną można uznać za podklasę funkcji apelatywnej (impresywnej)/
konotatywnej, tj. jako funkcji ukierunkowanej na zmianę opinii, postaw oraz zachowania 
odbiorcy w sposób, który wyklucza bezpośredni apel do adresata [Mikołajczyk 2007: 68].

Za apele bezpośrednie autorka uznaje np. nakaz, prośbę, rozkaz, żądanie 
[ibidem].

W powyższych rozważaniach dyskusja toczy się wokół miejsca funkcji per-
swazyjnej wśród pozostałych funkcji języka. Większość językoznawców przyj-
muje, iż dana funkcja jest odmianą/postacią funkcji nakłaniającej (impresywnej, 
konatywnej). Uwidacznia się również tendencja badaczy do wyłączenia rozkazów, 
bezpośrednich apeli z obrębu form perswazji.

Interesującym wydaje się fakt, że funkcję perswazyjną uważa się za jedną 
z najważniejszych funkcji języka, a w dodatku część lingwistów upatruje w per-
swazji podstawowy cel komunikacji [Łuczeńczyk 2007: 383, Tokarz 2006: 194].

Przytoczone obok funkcji perswazyjnej pojęcie perswazyjności z kolei wystę-
puje na przykład w pracy J. Fras, por.:

Perswazyjność to takie oddziaływanie, które ma na celu pozyskanie akceptacji lub 
choćby przychylności odbiorcy dla prezentowanych mu sformułowań [Fras 1999: 91].

J. Fras ze względu na stopień jawności intencji perswazyjnej i wyrazistość ję-
zykowych wykładników perswazji różnicuje wypowiedzi na jawnie perswazyjne, 
do których zalicza apele i argumentowanie, oraz na niejawnie perswazyjne, czyli 
sugestie, gdzie intencje nadawcy nie są nazwane wprost [ibidem: 92].

Warto także dodać, iż w artykule Jerzego Świątka pojawia się termin perswa-
zyjność tekstu, por.:

54 Na temat funkcji perswazyjnej R. Grzegorczykowa wypowiedziała się również w artykule 
z 1985 r. Nowomowa a problem funkcji wypowiedzi, gdzie perswazję rozpatruje jako „szczególny 
wypadek funkcji informacyjnej połączonej z impresją i ekspresją” [Grzegorczykowa 1985: 379], 
por.: „Funkcja perswazyjna […] polega na wytwarzaniu w odbiorcy pewnego stanu przeko-
naniowego, kształtowaniu w nim ocen i poglądów. Cel ten uzyskuje się przede wszystkim 
poprzez przekazanie emocji i ocen ukrytych w używanych wyrazach […]” [ibidem: 379–380].
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Perswazyjność tekstu (i szerzej – przekazu werbalno-wizualnego) może być rozumiana 
jako pewna cecha tekstu (przekazu) sprowadzająca się do występowania określonych 
elementów, które mogą ostatecznie doprowadzić do tego, co jest właściwym celem 
podejmowania zabiegów perswazyjnych, czyli zmiany nastawienia odbiorcy, jego po-
stawy, oceny, preferencji czy wreszcie podjęcia oczekiwanych przez nadawcę działań 
[Świątek 2006: 460].

Przytoczone pojmowania perswazji świadczą o tym, że wśród lingwistów nie 
ma jedności w sprawie zakresu omawianego fenomenu ani środków jego realizacji. 
Perswazji bardzo trudno wyznaczyć precyzyjne granice.

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak podkreśla, że zjawisko perswazji „jest typem 
aktów mowy w obrębie wypowiedzi, które mają na celu wywołać jakiś skutek 
w odbiorcy” [Zdunkiewicz-Jedynak 1996: 15]. Autorka akcentuje również, iż 
proces perswazji musi zawierać wartościowanie [ibidem]. Ten pogląd podziela na 
przykład Urszula Wieczorek, która akcentuje fakt, że w perswazyjnym akcie mowy 
„czynnik aksjologiczny jest elementem zasadniczym i nieodłącznym” [Wieczorek 
1999: 50]55. Zgodnie z teorią autorki to właśnie wartościowanie jest główną cechą, 
która różni akt perswazyjny od dyrektywnego [ibidem: 56].

Konkludując, należy zaznaczyć, iż większość polskich badaczy umiejscawia 
poza perswazją rozkazy, apele, działania niejawne oraz wszelki przymus. Inne 
stanowisko zajmuje jednak U. Wieczorek, która za modelowe akty perswazyjne 
uznaje obietnicę i groźbę [Wieczorek 1999: 72]56.

Omówione koncepcje perswazji obrazują jej niejednorodność ujęcia w polskim 
językoznawstwie.

Odpowiednikiem przedstawionego terminu w języku rosyjskim jest уговари-
вание, уговоры [WSPR: 29]. W odróżnieniu od języka polskiego wyrazy te nie 
mają jednakże statusu terminów naukowych. W rosyjskiej lingwistyce na oddanie 
zjawiska językowej perswazji stosuje się określenie речевое воздействие57.

55 Por.: „Perswazyjny akt mowy ma charakter intencjonalny, bowiem zamiarem mówcy jest 
wpływanie na opinie, postawę, a także na zachowanie odbiorcy, i składa się z następujących 
komponentów: czynnika fatycznego, informacyjnego, argumentacyjnego, emotywnego oraz 
wartościującego. Granice pomiędzy poszczególnymi elementami są w tekstach najczęściej 
płynne” [Mikołajczyk 2007: 66].

56 Obietnica, groźba i prośba są traktowane jako typowe środki perswazyjne także w pracy 
K. Szymanka. Zob. SAST: 228. Przymus, konieczność zrobienia czegoś jest częścią perswazji 
także w koncepcji J. Fras. Zob. Fras 1999: 92.

57 Termin ten (речевое воздействие) jest używany m.in. w pracach: Остроушко 2003; 
Чернявская 2006; Шелестюк 2009; Иссерс 2009; Стернин 2001; Попова, Стернин 2007: 
345–348; Паршин, http://fi les.school-collection.edu.ru/dlrstore/4be4c290-3db5-c4ef-05a5-
6aac5078c5b3/1009689A.htm [dostęp: 11.04.2017], Плахотная 2011. Jelena W. Szelestiuk 
informuje, że pojęcie językowego wpływu (речевое воздействие) zostało wprowadzone w latach 
70. przez grupę psycholingwistów związanych z Instytutem Językoznawstwa Akademii Nauk 
ZSSR i po raz pierwszy odnotowane w zbiorze prac z 1972 r. Речевое воздействие: Проблемы 
прикладной психолингвистики [Шелестюк 2009: 3]. Warto też dodać, iż W.E. Czerniawskaja 
wprowadza, jak sama zaznacza, nieobecny w innych rosyjskich pracach termin персуазивность 
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Pawieł B. Parszyn odnotowuje, że przywołany termin posiada dwa znaczenia: 
szerokie i wąskie [Паршин, http://fi les.school-collection.edu.ru/dlrstore/4be4c290-
3db5-c4ef-05a5-6aac5078c5b3/1009689A.htm – dostęp: 11.04.2017]. W sensie 
szerokim речевое воздействие to:

[…] воздействие на индивидуальное и/или коллективное сознание и поведение, 
осуществляемое разнообразными речевыми средствами, иными словами – с по-
мощью сообщений на естественном языке. Иногда под понятие речевого воздей-
ствия подводят также использование сообщений, построенных средствами так 
называемых паралингвистических (т.е. „окололингвистических”) семиотических 
систем, к которым относятся, прежде всего, жесты, мимика и позы (так называ-
емая кинесика, образующая ядро паралингвистики в традиционном понимании 
последней); эстетические коды словесного творчества (например, стилистические 
коды и систему интертекстуальных ссылок); а также, в случае письменной ком-
муникации, средства графического оформления текста (метаграфемика) [ibidem].

Wąskie rozumienie omawianego oddziaływania, które w praktyce, według 
P.B. Parszyna, jest spotykane o wiele częściej, można sprowadzić do następującej 
defi nicji:

[…] [речевое воздействие] использование особенностей устройства и функцио-
нирования перечисленных знаковых систем, и прежде всего естественного языка, 
с целью построения сообщений, обладающих повышенной способностью воз-
действия на сознание и поведение адресата или адресатов сообщения [ibidem].

Dla Andrieja A. Niegryszewa natomiast oddziaływane językowe jest realizo-
wanie tylko lub głównie za pomocą języka, por.:

[…] речевое воздействие можно определить как такую разновидность психо-
логического коммуникативного воздействия, которое осуществляется только 
или преимущественно посредством языка и речи и направлено явным и/или 
скрытым образом как на сферу рационально-критического, так и неосознанного 
восприятия [Негрышев, http://vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/new/v7/v7_ar02.
htm – dostęp: 11.04.2017].

Autor podkreśla, że речевое воздействие jest typem wpływu psychologiczne-
go, ponieważ jest nakierowane na świadomość odbiorcy [ibidem]. W dodatku jest 
komunikacyjne, gdyż zakłada obecność subiektu i obiektu komunikacji [ibidem]. 
Może być jawne lub skryte [ibidem].

Oksana S. Issiers spostrzega, że w większości przypadków wyrażenie речевое 
воздействие jest rozumiane jako „речевое общение, взятое в аспекте его целена-
правленности, мотивационной обусловленности, планируемой эффективности” 

(персуазия) [Чернявская 2006: 25]. Badaczka defi niuje go jako „воздействие автора устного 
или письменного сообщения на его адресата с целью убеждения в чем-то, призыва 
к совершению или не совершению им определенных действий” [ibidem] i odnosi go do 
możliwej funkcjonalno-pragmatycznej cechy tekstu [ibidem: 27].
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[Иссерс 2009: 20]. Autorka podkreśla, że problematyka lingwistycznej analizy 
językowego wpływu jest związana z analizą strategii mówiącego i wszystkich 
środków języka, które służą osiągnięciu celu komunikacji [ibidem: 23].

Taką też defi nicję, będącą swoistym wnioskiem z analizy literatury przedmiotu, 
podaje Jelizawieta G. Griszeczko, por.:

[…] речевое воздействие – это воздействие человека на другого человека или 
группу лиц при помощи речи и сопровождающих речь невербальных средств для 
достижения поставленной говорящим цели – изменения поведения адресата, его 
установок, намерений, представлений, оценок и т.п. в ходе речевого взаимодей-
ствия с ним [Гришечко 2008: 55].

Według I.A. Sternina kluczowe sposoby oddziaływania na innych tworzą: dowo-
dzenie (доказывание), przekonywanie (убеждение), namawianie (уговаривание), 
błaganie (клянченье), wmawianie (внушение), rozkazywanie (приказ), proszenie 
(просьба)i zmuszanie (принуждение) [Стернин 2001: 59–61].

Rosyjscy lingwiści również dostrzegają w oddziaływaniu językiem jeden 
z podstawowych elementów komunikacji [Чернявская 2006: 8; Иссерс 2009: 52].

Dodajmy, że w Rosji badania komunikatów mających wpływać na odbiorców 
prowadzi się w ramach specjalnej dyscypliny, zwanej teorią językowego oddzia-
ływania (теория речевого воздействия) [Паршин, http://fi les.school-collection.
edu.ru/dlrstore/4be4c290-3db5-c4ef-05a5-6aac5078c5b3/1009689A.htm – dostęp: 
11.04.2017].

Warto jednak uzupełnić, że w innych ujęciach samo wyrażenie речевое воз-
действие stanowi także nazwę odrębnej nauki o skutecznej komunikacji [Попова, 
Стернин 2007: 345], por.:

Речевое воздействие – это наука о выборе подходящего, адекватного способа 
речевого воздействия на личность в конкретной коммуникативной ситуации, 
об умении правильно сочетать различные способы речевого воздействия в за-
висимости от собеседника и ситуации общения для достижения наибольшего 
эффекта [ibidem: 346].

Zgodnie z Zinaidą D. Popową i Iosifem A. Sterninem oddziaływanie poprzez 
język, tradycyjnie analizowane przez retorykę i stylistykę, wyłoniło się jako nauka 
w końcu XX wieku, początkowo jako odgałęzienie pragmalingwistyki [ibidem: 
345]. J.W. Szelestiuk podkreśla, że problemy badane w ramach językowego wpływu, 
tj. np. propaganda czy sztuka oratorska, były w rosyjskiej nauce podejmowane od 
lat 70. [Шелестюк 2009: 15]. Obecnie dana dziedzina łączy w sobie osiągnięcia 
lingwistyki, psychologii, retoryki, teorii masowej komunikacji, socjologii i in. 
[Попова, Стернин 2007: 345]. Ważnym jej aspektem jest analizowanie werbalnych 
i niewerbalnych środków komunikacji perswazyjnej [ibidem: 346].
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2.1.1. Językowe środki perswazji58

Do najważniejszych językowych środków perswazji badacze zaliczają: mechanizmy 
retoryczne (tj. tropy i fi gury retoryczne, np. ironię, metafory, hiperbole, antytezy, 
anafory59, pytania retoryczne); presupozycje; słownictwo potoczne; opozycję 
my–oni (swój–obcy); porównania; eufemizmy; nazwy etykiety; leksykę wartoś-
ciującą, nacechowaną emocjonalnie i generalizującą; stopień wyższy i najwyższy 
oraz operowanie liczbami60.

Dobór językowych środków perswazyjnych jest uzależniony od umiejętności 
nadawcy, zdolności percepcyjnych odbiorcy i jego językowej wrażliwości oraz od 
możliwości realizacyjnych, które są determinowane warunkami pozajęzykowymi 
[Fras 1999: 91].

Podstawowymi narzędziami perswazji są mechanizmy retoryczne61 [Чернявская 
2006: 30]. Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje metafora, której właściwości 
perswazyjne podkreślają liczni językoznawcy62.

58 Jak już zauważono, perswazji służy także sfera pozajęzykowa, m.in. ikoniczna, np. 
plakat, fotografi a czy układ grafi czny [Sławek 2007: 79]. Interesujące badania prowadzi się 
także na temat niewerbalnych środków przekonywania w debatach polityków. Zob. Antas, 
Załazińska 2004.

59 Podkreślmy, że przez pojęcie anafory rozumiemy tutaj powtórzenie słowa na początku 
zdania/wiersza [Ziomek 1990: 211]. Anafora może być bowiem pojmowana jako odesłanie 
do faktów lub przedmiotów wspomnianych w poprzednim tekście lub już znanych odbiorcy 
[Grzegorczykowa 1996: 72].

60 Językowe środki perswazji omawiają prace: Majkowska 1989; Kita 1993; Pastuch, 
Tambor 1994; Zdunkiewicz-Jedynak 1996; Bralczyk 1999; Moch 2001; Szefl ińska, Baran 
2002; Florczak 2002; Laskowska 20042; Polkowska 20042; Rejakowa 2004; Wierzbicki 2004; 
Bogołębska 2005; Kwiecień-Masło 2006; Grzelka 2007; Maciuszek 2007; Sławek 2007; 
Stępińska 2007; Wrześniewska-Pietrzak 2007; Jaskólski 2010; Polkowska 2015; Gędek 2014; 
Граудина 1996; Чернявская 2006; Иссерс 2009; Паршин, http://fi les.school-collection.edu.
ru/dlrstore/4be4c290-3db5-c4ef-05a5-6aac5078c5b3/1009689A.htm [dostęp: 11.04.2017].

61 Trzeba odnotować, że za Platonem przeważa traktowanie samej retoryki jako sztuki 
przekonywania, która tworzy teksty ze specyfi cznymi cechami jakościowymi, podporządkowane 
realizacji celu perswazyjnego [Załęska 2008: 183–184]. Por.: „W gruncie rzeczy retoryka to 
w szerokim tego słowa znaczeniu sztuka skutecznej perswazji” [Zdunkiewicz-Jedynak 1996: 
17] i „Jeżeli perswazja to przekonywanie, a retoryka jest sztuką przekonywania, to znaczy, że 
jest sztuką perswazji, ale nie każdej, tylko językowej” [Pisarek 2003: 17]. Należy także uzupeł-
nić, że to właśnie wyraz retoryka był używany w znaczeniu wywierania wpływu zanim słowo 
perswazja stało się modne [Tokarz 2006: 219]. Szerzej o relacji pojęć perswazja i retoryka 
zob. SRPE: 31–57, Załęska 2008: 182–185 i Kampka 2009: 43–48, a także Чернявская 2006: 
23–25 i Иссерс 2009: 9–19.

62 O roli metafor w procesie perswazji zob. Dobrzyńska 1995: 203; Maciuszek 2004. Więcej 
na temat metafor w tekstach politycznych zob. Podracki, Trysińska 2002; Polkowska 2015: 
112–122; Баранов et al. 2004: 39; Чудинов 2001, 2002, 20082; Солопова 2006; Стрельников 
2005; Михалева 2009: 92–112, Тихомирова 1998.
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Warto dodać, że w lingwistyce politycznej, której jednym z podstawowych 
celów jest zbadanie językowych środków wpływania na audytorium63, szczególną 
uwagę zwraca się również na rolę pytań retorycznych w procesie perswazji, które 
przyciągają uwagę słuchających i wzbudzają emocje [Ożóg 20041: 93, Trysińska 
20042: 231].

W badaniach nad perswazją opisuje się też fi gury oparte na powtarzaniu, np. 
anafory i epifory, które ułatwiają zapamiętywanie i nadają odpowiednie tempo 
wypowiedzi64.

Analizuje się także potencjał perswazyjny presupozycji, który wynika z fak-
tu, że zawarta w niej informacja jest automatycznie odbierana jako prawdziwa 
[Jaskólski 2010: 87].

Ważnym chwytem w komunikacji perswazyjnej jest tzw. etykietowanie, którego 
istotę uchwycił J. Bralczyk, por.:

Nazwanie przeciwnika ma wyzwalać u odbiorcy niechętny doń stosunek, a odrzucenie 
nazwy presuponującej cechy jest trudniejsze niż falsyfi kacja jawnie wyrażonego sądu 
na temat tych cech [Bralczyk 1999: 208].

Użycie języka potocznego z kolei ma wartość perswazyjną na mocy ukazania 
bliskości nadawcy z odbiorcą [Kita 2001: 171, Kita 1993: 39]. Styl potoczny jest 
bowiem naszym pierwszym stylem, „tworzy centrum każdego języka” [Bartmiński, 
Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 116].

Słownictwo nacechowane emocjonalnie jest chętnie wykorzystywane w prze-
kazach perswazyjnych, ponieważ powoduje wyłączenie racjonalnej argumentacji 
i „niejako mechaniczne” przyswojenie określonej treści [Sławek 2007: 85–86].

Opozycja my–oni jest najwyraźniej widoczna w polityce. Za jej pomocą politycy 
przede wszystkim różnicują podmioty działalności politycznej, skupiają potencjal-
nych wyborców wokół ustalonych systemów wartości i haseł, budują pozytywny 
wizerunek siebie i swojej partii, a negatywny konkurentów politycznych, a także 
uzasadniają podejmowane decyzje [Stępińska 2007: 70]65.

63 Przyczyną takiego stanu jest fakt, iż – jak już wspomniano – badacze politolingwistyki 
rozpatrują perswazję jako główną funkcję tekstów polityków. Por.: „Wszystkie teksty dotyczące 
sfery polityki łączy jednak to, że są skierowane do masowego odbiorcy, a dobór stosowanych 
w nich środków językowych jest podporządkowany funkcji perswazyjnej. Ich celem jest na-
kłonienie odbiorców do działań zgodnych z intencją nadawcy, do zmiany postaw i zachowań, 
do przyjęcia określonych poglądów czy idei, do zaakceptowania postulowanego przez nadawcę 
świata wartości” [Kamińska-Szmaj 2001: 8]. E. Laskowska, analizująca dokumenty partii 
politycznych, formułuje następujący model perswazji, który można odnieść do większości 
działań politycznych: „Jak widzisz, jest źle. Chciałbyś, tak jak ja, żeby było lepiej. Wiem, jak 
to zrobić i chcę to zrobić. Zrobię to, jeśli uzyskam twoje poparcie” [Laskowska 20042: 82].

64 Szerzej o mechanizmach retorycznych w tekstach politycznych zob. Nowak 2008; Ożóg 
20041: 83–106; Bralczyk, Wasilewski 2007; Rogowska 2007; Grzegorzewski 2009.

65 Szerzej na temat opozycji my–oni zob. Wieczorek 1994; Borkowski 2003: 18; Kłosińska 
20041; Łysakowski 2005: 35–59; Nowak 2008: 211–226; Михалева 2009: 77–92; Васильев 
2015; Никифорова, Чудинов 2016.
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Ciekawą koncepcję proponuje Aleksy Awdiejew, który wyróżnia systemowe 
środki perswazji, nazwane metaoperatorami perswazyjnymi [Awdiejew 2004: 
142]. Metaoperatory perswazyjne dzielą się na operatory blokowania weryfi kacji 
(asercji, oceny, prawdziwości lub trafności, np. przecież, jak wiadomo) oraz na 
operatory wzmacniania (funkcji modalnych i funkcji działania, a także wzmac-
niania przez zmianę hierarchii układu informacyjnego, np. właśnie, absolutnie) 
[ibidem: 143–152].

Wymieniając podstawowe językowe środki perswazji, należy raz jeszcze za-
akcentować, że opracowania naukowe nie przedstawiają ich skończonego spisu. 
Arsenał narzędzi perswazji nie jest jednoznacznie określony. W. Pisarek zaznacza, 
iż repertuar środków perswazyjnych w komunikacji werbalnej tworzą:

[…] zarówno perswazyjne prymarnie środki leksykalne, słowotwórcze, fl eksyjne, 
składniowe, frazeologiczne, a nawet fonetyczne, jak i środki neutralne, które wartości 
perswazyjnej nabierają dopiero w kontekście sytuacyjnym [Pisarek 2003: 12].

W dalszej części wywodu językoznawca podkreśla, że na perswazyjny charakter 
tekstu mają wpływ 4 czynniki:

1. obecność środków prymarnie perswazyjnych;
2. obecność środków, które nabierają wartości perswazyjnych w danym tekście;
3. struktura tekstu;
4. intencja nadawcy [ibidem: 13].

D. Zdunkiewicz-Jedynak zaznacza, że dla skuteczności perswazji istotne są: 
dobór środków językowych, argumentacja, konstrukcja i kompozycja tekstów oraz 
ich poprawność [Zdunkiewicz-Jedynak 1996: 27–28].

Przedstawione środki ukazują bogaty i barwny repertuar narzędzi, jakim dys-
ponuje perswazja (ros. речевое воздействие). Repertuar ten ujawnia się na 
wszystkich poziomach języka.

2.2. Defi nicja manipulacji66

W literaturze przedmiotu manipulacja67 jest rozpatrywana jako skrywająca prawdzi-
we zamiary wobec odbiorcy perswazja niejawna [Maciuszek 2007: 29], perswazja 
ukryta [Mikołajczyk 2007: 68], zła siostra perswazji [Pałka 2007: 369]. Krystyna 
Data konstatuje, iż w ostatnich latach pojęcie manipulacji często pojawia się razem 

66 Zaprezentowane rozważania dotyczące manipulacji i środków jej wyrażania zostały 
opublikowane w artykule naukowym – zob. Dudek 20132.

67 Wyraz manipulacja wywodzi się z łacińskiego manipulus, znaczącego „naręcze; wiązka; 
kompania wojska” [SWOiZO: 466]. O historii danego słowa zob. Puzynina 1992: 203–204. 
Przegląd słownikowych defi nicji manipulacji zob. ibidem: 205–207 i Kamińska-Szmaj 2004: 22–23.
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z perswazją, a nawet bywają stosowane zamiennie [Data 2007: 173]68. Przyczynę 
trudności w uchwyceniu granicy między perswazją a manipulacją badaczka upatruje 
w fakcie, że elementarną różnicę pomiędzy tymi dwoma zjawiskami stanowi ich 
ocena – perswazję wartościuje się pozytywnie, a manipulację negatywnie [ibidem]69.

Podobnie jak perswazja, fenomen manipulacji jest przedmiotem dociekań wielu 
dyscyplin naukowych, przede wszystkim socjologii i psychologii [Łabaszczuk 
2007: 57], a także neurologii, fi lozofi i i oczywiście językoznawstwa [Data 2007: 
173]70. Niemniej manipulacja jest pojęciem „niejasnym i nieprecyzyjnym”, „czę-
sto można nim określić zasadniczo odległe od siebie zachowania” [Kowalski 
2007: 91].

W potocznym rozumieniu termin manipulacja jest stosowany do określania

[…] niejawnego, podstępnego, nierzetelnego doboru informacji i środków językowych, 
który ma na celu:
• wywarcie wpływu na nastroje, poglądy, opinie innych ludzi,
• uzyskanie możliwości kierowania zachowaniem ludzi aby: osiągnąć własne zamie-
rzone cele i korzyści [Fras 1999: 97].

Zwraca się uwagę na kwestię, że manipulacja dotyczy sytuacji nieetycznych, gdy 
cele i korzyści, do których dąży nadawca, są obce, niezgodne z potrzebami odbior-
cy, a nawet dla niego szkodliwe [ibidem]. Obecnie przyjmuje się, że jednostronna 
korzyść dla manipulatora oraz szkoda dla manipulowanych są wpisane w strukturę 

68 M. Tokarz pisze, że termin manipulacja jest notorycznie nadużywany, gdyż wykorzystuje 
się go do określania prawie wszystkich rodzajów złożonych komunikatów perswazyjnych [Tokarz 
2006: 294]. O problemach z jednoznacznym określeniem manipulacji pisze także Aleksander 
Kiklewicz w podrozdziale swojej książki Zrozumieć język. Szkice z fi lozofi i języka, semantyki, 
lingwistyki komunikacyjnej. Zob. Kiklewicz 2007: 143–150. Dany podrozdział, zatytułowany 
wymownie Manipulacje manipulacją, nakreśla czytelnikowi trzy komplikacje dotyczące za-
gadnienia manipulacji, a mianowicie: brak defi nicji, brak kontrahenta, tj. ujęcia systemowego, 
oraz nieadekwatność spotykanych defi nicji [ibidem: 143–146]. Sam językoznawca zaznacza: 
„Manipulacja polega na tym, że nadawca nie uwzględnia stanowiska czy też celów partnera 
komunikacyjnego lub zamierzeniem nadawcy jest oddziaływanie jedynie na emocje adresata 
– wbrew założeniu, iż ma to być interakcja racjonalna. W obu wypadkach nadawcy zależy nie 
na współpracy z adresatem, lecz na jednokierunkowej impresji, preferowaniu własnych stanów, 
intencji i korzyści [ibidem: 150].

69 B. Kudra i A. Kudra zauważają: „[…] perswazja może stać się manipulacją, i manipulacja 
zawiera perswazję” [Kudra, Kudra 2004: 95]. W tym duchu wypowiada się również M. Tokarz, 
por.: „każda perswazja ma w jakimś stopniu charakter manipulacyjny” [Tokarz 2006: 294]. 
B. Kudra i A. Kudra proponują, aby pozytywną, nieprzynoszącą szkody odbiorcy perswazję 
nazwać stymulacją, czyli pobudzaniem za pomocą bodźców, a perswazję negatywną określać 
mianem manipulacji [Kudra, Kudra 2004: 95].

70 Zagadnienie manipulacji zostało wprowadzone do polskiego językoznawstwa w kontekście 
analiz języka polityki, zwłaszcza języka Polski Ludowej [Kita 2004: 200]. W latach 90. wyłonił 
się drugi obszar lingwistycznych badań manipulacji – język reklamy [ibidem]. Przypomnijmy, 
że obie te sfery – reklamy i polityki – są także wnikliwie analizowane pod kątem obecności 
mechanizmów perswazji.
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znaczeniową manipulacji, dlatego termin ten większość badaczy odnosi do sytuacji 
niemoralnych, nieetycznych71.

Barbara Kudra i Andrzej Kudra natomiast defi niują manipulację następująco:

[…] ukryty, zakamufl owany sposób narzucania poglądów, postaw, wartości i decyzji 
jednostce, który pozbawia ją świadomości tego narzucania, nie daje możliwości innych 
rozwiązań danego problemu czy też swobodnego wyboru – przez wywieranie określonej 
(np. psychicznej, społecznej) presji [Kudra, Kudra 2004: 93].

Uczeni nie wartościują manipulacji w kategorii etyczny–nieetyczny, a traktują 
ją jako „specyfi czną technikę perswazyjną” [ibidem: 93–94].

Manipulacja, podobnie jak perswazja, jest zjawiskiem powszechnym, jest 
„codzienną działalnością językową”, przystępną dla przeciętnego użytkownika 
języka [Kita 2004: 201]. Permanentnie stykamy się z omawianym fenomenem 
jako obiekty manipulowane bądź/i podmioty manipulujące [ibidem].

Za najistotniejsze cechy-wyróżniki manipulacji, a jednocześnie kryteria po-
zwalające rozgraniczyć manipulację i perswazję, uznaje się:

• wykorzystywanie własnej przewagi i cudzych słabości;
• ukrywanie prawdziwych celów działania oraz samego działania, jego środków 

i rzeczywistego charakteru;
• stosowanie podstępu;
• posługiwanie się innymi ludźmi jako narzędziami do osiągania własnych 

celów;
• instrumentalne używanie potrzeb społecznych i wartości;
• osiąganie osobistych, partykularnych korzyści poprzez uprzedmiotowienie 

odbiorcy i wykonawcy działań;
• osiąganie korzyści kosztem interesów osób wykorzystanych i wprowadzo-

nych w błąd [Karwat 2000: 19].
Podobne cechy ukazanego fenomenu odnajdziemy w rosyjskich wywodach72, 

choć zdarzają się polemiki z powyższymi typowymi właściwościami manipulacji, 
zaznaczające na przykład, iż dowolna chęć wywarcia wpływu jest nastawiona na 
realizację celów nadawcy [Анисимова, Крапчетова 2010: 13–34]. W rosyjskim 
językoznawstwie moralna strona charakteryzowanych praktyk pozostaje otwarta 
– badacze nie są jednomyślni, czy manipulacja jest nieetyczna [Копнина 2008: 
16]. Nadmieńmy też, że rosyjscy naukowcy kładą akcent na fakt, iż manipulacja 
wymaga od manipulatora dużej wiedzy i mistrzostwa w wykonaniu [Копнина 
2008: 12, Михалева 2009: 77].

71 Niemoralność, nieetyczność są przypisane manipulacji na przykład w publikacjach: 
Puzynina 1992; Krzyżanowski 2004; Kowalski 2007; Sawicka 2007.

72 Cechy manipulacji w rosyjskich pracach – zob. Копнина 2008: 9–17; Михалева 2009: 
73–77; Анисимова, Крапчетова 2010: 4–34; Денисов, Хорошева 2015.
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Rozróżnienia pomiędzy perswazją a manipulacją dokonuje także Krystyna 
Data na podstawie formuł defi niujących gatunki mowy, zaprezentowanych przez 
Annę Wierzbicką (zob. Wierzbicka 1983) [Data 2007: 174–175]. Rezultat owego 
rozróżnienia został przestawiony w tej rozprawie w formie tabeli (zob. tab. 1), 
zawierającej defi nicje perswazji i manipulacji K. Daty [Data 2007: 174–175].

Tabela 1. Perswazja a manipulacja

Perswazja Manipulacja

chcę, żebyś coś zrobił dla siebie; chcę, żebyś coś zrobił dla mnie;

mówię to, bo wiem, że to jest dobre dla 
ciebie/dla nas;

mówię to, bo wiem, że to jest dobre 
dla mnie, ale chcę cię przekonać, że 
jest dobre nie dla mnie, ale dla ciebie 
i robisz to nie dla mnie, ale dla siebie;

nie wiem, czy to zrobisz, bo wiem, że 
nie musisz tego robić, co ja chcę, żebyś 
robił

nie wiem, czy to zrobisz, ale zrobię 
wszystko, żebyś to zrobił

Źródło: Data 2007: 174–175.

Mimo ukazanych powyżej różnic perswazja i manipulacja posiadają cechy 
wspólne. Jak już zauważono, są to bardzo często występujące zabiegi wpływania 
na zachowania, postawy, poglądy. Mirosław Karwat dopisuje także inny czynnik 
łączący perswazję i manipulację – niestosowanie siły ani groźby [Karwat 2000: 
35]. Badacz odnotowuje, iż manipulant może straszyć zagrożeniem powodowa-
nym przez innych lub niebezpieczeństwem wynikającym z dokonania wyboru 
przeciwnego niż sugerowany, ale nie grozi użyciem własnej siły [ibidem: 36]73.

M. Karwat proponuje też skalę form i metod wywierania nacisku, która typy 
wpływu porządkuje w kolejności od nieszkodliwych, poprzez mniej szkodliwe aż 
do najbardziej dotkliwych [ibidem: 26–27]. W schemacie liniowym (schemat 1) 
owa skala została przedstawiona następująco:

perswazja  manipulacja  przymus  przemoc

Schemat 1. Skala form i metod wywierania nacisku
Źródło: Karwat 2000: 26–27.

Na podkreślenie zasługuje spostrzeżenie badacza, że „Manipulacja czyni rywali 
i ofi ary makiawelisty nawet bardziej bezbronnymi niż zastosowanie przymusu lub 
przemocy” [ibidem: 51].

73 Podobnego zdania jest J. Puzynina. Por. Puzynina 1992: 215–216.
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Zachowania manipulacyjne, analogicznie jak perswazyjne, mogą mieć charak-
ter językowy i pozajęzykowy. W przypadku tych pierwszych używa się terminu 
manipulacja językowa. Według Jadwigi Puzyniny przytoczone wyrażenie może 
oznaczać manipulację językiem, tj. „splot nieuczciwości popełnianych w opisie 
języka jako kodu, a służących określonym celom”74, bądź też manipulację ludźmi 
za pomocą tekstów [Puzynina 1992: 217]75. Autorka uzupełnia, że manipulacja 
ludźmi za pomocą tekstów ma szersze i węższe znaczenie [ibidem: 218]. W szer-
szym rozumieniu jest to „każda manipulacja dokonywana za pomocą tekstów”, 
np. kłamstwo i demagogia [ibidem]. W sensie węższym z kolei jest to

[…] manipulacja, przy której właśnie środki językowe, a więc określone cechy wyrazów 
i struktury gramatycznej (nie zaś same treści przez nie wyrażane) umożliwiają wywie-
ranie na odbiorcę wpływu, z którego on nie zdaje sobie sprawy [ibidem: 218–219].

Piotr Krzyżanowski podkreśla, że w istocie manipulacja tekstowa ogranicza 
komunikację, ponieważ jej konsekwencją jest „niemożność adekwatnego wypeł-
niania ról komunikacyjnych” [Krzyżanowski 2004: 281–282].

W tym miejscu należy wyraźnie odnotować, iż w niniejszym opracowaniu re-
zygnujemy z posługiwania się terminem manipulacja, ponieważ termin ten nie jest 
neutralny ze względu na zawarte w nim wartościowanie [Kamińska-Szmaj 2004: 
23–25]. I. Kamińska-Szmaj podkreśla, że wartościowanie powinno następować 
dopiero na samym końcu postępowania badawczego, po rozpoznaniu i dokład-
nym opisaniu całej sytuacji komunikacyjnej [ibidem: 25]. Wtedy wykorzystanie 
terminu manipulacja będzie służyć etycznemu ocenieniu działań nadawcy przez 
obserwatora, który tym samym stwierdzi:

[…] odbiorca jest jedynie narzędziem do osiągnięcia przez nadawcę zamierzonych 
korzyści, ukrywanych przed odbiorcą dlatego, że są one niezgodne z jego interesem, 
z jego dążeniami i odczuciami [ibidem].

Artur Mamcarz zwraca uwagę na fakt, że lingwista badający manipulację po-
winien wyjątkowo szczegółowo znać fakty, wydarzenia, o których mowa w ana-
lizowanym tekście, by móc bez wątpienia wykryć nieuczciwość [Mamcarz 1996: 
17–18]. Dlatego autor podsumowuje, że badania danego fenomenu na obszarze 

74 Usuwanie, redefi niowanie czy aksjologizacja pojęć może następować wyłącznie w warun-
kach pełnej kontroli języka, np. w ustrojach totalitarnych [Krzyżanowski 2004: 279]. Niemniej 
namiastkę takich działań obserwuje się np. w reklamie, gdzie pewnym wyrażeniom nadaje się 
nowe, zgodne z potrzebami marketingu, znaczenie [ibidem]. Przykładami służą przymiotniki 
nowy w znaczeniu „lepszy”, zwykły – „gorszy” [ibidem].

75 Por.: „Tym pejoratywnie nacechowanym wyrażeniem [manipulacja językowa] określa się 
negatywnie oceniane używanie środków językowych w celu przekonania odbiorcy do czegoś 
lub w celu skłonienia go do jakiegoś działania wbrew własnym interesom, ale w interesie na-
dawcy. […] Manipulacja językowa może być rozumiana bądź jako manipulacja językiem (np. 
usuwanie niektórych wyrazów ze słownika lub celowe podawanie ich niewłaściwej defi nicji 
znaczeniowej), bądź jako manipulowanie ludźmi za pomocą środków językowych” [EJP: 221].
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językoznawstwa, mimo iż są ciekawe i efektowne, prowadzą do przekroczenia 
granic tej dyscypliny [ibidem: 18].

Barbara Batko-Tokarz, rozpatrująca polski dyskurs sejmowy, również akcentuje 
występowanie licznych komplikacji przy zarzucaniu posłom działalności celowo 
niemoralnej, nastawionej na realizację partykularnych interesów kosztem niedoli 
pozostałej części społeczeństwa [Batko-Tokarz 2008: 96–97]. Badaczka przypo-
mina też, że „etyczna intencja nadawcy jest niejako a priori wpisana w działania 
poselskie” [ibidem], a szerzej można powiedzieć, że w całą działalność polityczną.

Bardziej radykalnie wypowiada się J. Bralczyk, twierdząc, że manipulator za-
wsze może utrzymywać, iż działa w dobrej wierze [Bralczyk 2000: 245]. Dlatego 
zarzucenie komuś manipulacji jest praktycznie niemożliwe [ibidem]76.

W. Pisarek, autor hasła Manipulacja językowa w Encyklopedii języka polskiego 
konstatuje, że oddzielenia manipulacji językowej od perswazji dokonuje się na 
podstawie oceny intencji nadawcy – manipulują ludzie o nieuczciwych intencjach 
[EJP: 221].

Na możliwość przypisania złych motywów każdej ludzkiej wypowiedzi wkazują 
Tatiana W. Anisimowa i Nina A. Krapczetowa [Анисимова, Крапчетова 2010: 23].

Reasumując, można stwierdzić, że pojęcie manipulacja należy odnieść do 
dziedziny etyki [Tokarz 2006: 294]. Powyższe stwierdzenia uzasadniają eliminację 
manipulacji z aparatu terminologicznego niniejszego opracowania.

Należy zaznaczyć, iż w rosyjskich publikacjach manipulacja (ros. манипуляция) 
nie jest poddawana analizom w radykalnie odmiennych ujęciach, por.:

– […] Манипуляция – это вид психологического воздействия, направленного на 
побуждение адресата к совершению определенных адресантом действий по-
средством скрытого структурирования мира в сознании адресата в результате 
искусного внедрения в его психику целей, желаний, намерений, установок, не 
совпадающих с теми, которые объект воздействия мог бы сформировать само-
стоятельно [Михалева 2009: 77];

– […] Манипуляция – это вид психологического воздействия для скрытого вне-
дрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или уста-
новок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент 
[Чернявская 2006: 16].

W powyższych cytatach akcent został położony na psychologiczną stronę ma-
nipulacji i niejawność samej czynności. Inne defi nicje podkreślają to, że człowiek 

76 Niemniej w innej pracy J. Bralczyk pisze: „Manipulacja jest zjawiskiem kategorialnie 
wyróżniającym publiczne teksty perswazyjne, a w zasadzie większość tekstów politycznych 
tak można zakwalifi kować” [Bralczyk 2007: 301]. Językoznawca twierdzi, że teksty polityczne 
są odbierane za manipulacyjne głównie ze względu na arbitralność i tendencyjność w opisie 
rzeczywistości [ibidem: 300]. Według J. Bralczyka, ich manipulacja polega na tym, że pozorują 
teksty rzetelne i obiektywne, maskując ową arbitralność i tendencyjność [ibidem]. J. Bralczyk 
zwraca też uwagę na „manipulacyjne stosowanie terminów i szablonów, agresywnej potoczności 
i patetycznego namaszczenia” w języku polskich polityków [Bralczyk 1999: 205].



45Defi nicja manipulacji

zmanipulowany postępuje wbrew swoim interesom [Паршин, http://fi les.school-
-collection.edu.ru/dlrstore/4be4c290-3db5-c4ef-05a5-6aac5078c5b3/1009689A.
htm – dostęp: 11.04.2017; Стернин 2001: 67].

W rosyjskich opracowaniach, analogicznie jak w polskich, stosuje się także 
termin manipulacja językowa (ros. речевая манипуляция), którego objaśnienia 
są zbieżne z wyżej omówionymi defi nicjami, por.:

– […] Речевая (языковая) манипуляция (манипулирование) – разновидность ма-
нипулятивного воздействия, осуществляемого путем искусного использования 
определенных ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и по-
веденческую деятельность адресата [Копнина 2008: 25];

– [речевая манипуляция] Речевое воздействие, направленное на неявное, скрытое 
побуждение адресата к совершению определенных действий; скрытое внедре-
ние в его сознание желаний, отношений, установок, служащих осуществлению 
интересов отправителя сообщения, которые необязательно совпадают с инте-
ресами адресата. Цель речевой манипуляции – склонить манипулируемое лицо 
(адресата) к тому, чтобы принять определенные высказывания за истинные без 
учета всех аргументов [Чернявская 2006: 19].

Podsumujmy, rosyjscy naukowcy również upatrują w manipulacji działanie 
niejawne, nastawione wyłącznie na realizację celów nadawcy, charakteryzujące się
przedmiotowym traktowaniem odbiorcy/odbiorców.

2.2.1. Językowe środki manipulacji

Językowe środki manipulacji w dużej mierze pokrywają się ze środkami perswazji. 
Należą do nich przede wszystkim: mechanizmy retoryczne (w szczególności me-
tafora); presupozycje; implikatury; leksyka wartościująca, emocjonalna, potoczna, 
o silnych konotacjach; wielki kwantyfi kator (każdy, wszyscy)77.

Przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje się w fakcie, że – jak już zostało odno-
towane – granica między perswazją a manipulacją jest płynna – elementy służące 
zabiegom perswazyjnym w niektórych przypadkach mogą być wykorzystane w celu 
oszukania adresata/adresatów [Batko-Tokarz 2008: 100]. W dodatku manipulacja, 
jako działanie ukryte, przyjmuje różne postaci, np. pytań z presupozycjami, dy-
rektywnych, deklaratywnych czy ekspresywnych aktów mowy [Kita 2004: 201]78.

77 Opis językowych środków manipulacji zob. Puzynina 1997; Bralczyk 2000; Kita 2004; 
Trysińska 20042; Dolata-Zaród 2007; Sawicka 2007; Pachocińska 2007; Gędek 2014; Чернявская 
2006; Копнина 2008; Иссерс 2009; Михалева 2009; Анисимова, Крапчетова 2010.

78 Jeżeli rozpatrujemy manipulację w świetle teorii aktów mowy, to według P. Krzyżanowskiego 
musimy przyjąć, iż „[...] mamy tu do czynienia z takim aktem komunikacji językowej, w którym 
występuje istotna rozbieżność między deklarowaną (ew. manifestowaną) intencją komunikacyj-
ną (illokucją) a przewidywanymi przez nadawcę skutkami aktu (perlokucją)” [Krzyżanowski 
2004: 281].
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Interesującym wydaje się to, że w zabiegach manipulacyjnych znaczącą rolę 
odgrywa sposób przedstawiania informacji. Galina A. Kopnina wymienia omawiane 
w literaturze sposoby manipulowania informacjami, a mianowicie: przemilczenie 
(умолчание), selekcja (селекция), przesunięcie (передергивание), zniekształcenie 
(искажение), odwracanie (переворачивание) i konstruowanie (конструирование) 
[Копнина 2008: 53]. Zabiegi te mają na celu takie przedstawienie informacji, aby 
do adresata dotarła tylko pożądana przez nadawcę treść, co w rezultacie zapewnia 
nadawcy przewagę nad odbiorcą.

Dokładne wyliczenie językowych narzędzi służących manipulacji ludźmi za 
pomocą tekstów odnajdziemy w pracy J. Puzyniny. Ze względu na spełniane funkcje 
autorka dzieli dane środki językowe na dwie grupy. Pierwszą tworzą środki za-
pewniające łatwość i dobrą atmosferę odbioru przekazywanych treści, kształtujące 
pożądany przez nadawcę stosunek do niego samego i/lub do treści komunikatu, 
a także ułatwiające zapamiętywanie. Tutaj J. Puzynina umieszcza emocjonalność, 
emfatyczność oraz estetyczną jakość komunikatu, czyli jego ozdobność i rytual-
ność bądź potoczność, prostotę. Taka rola przypisana jest rymom i paralelizmom, 
jak również fi gurom stylistycznym – peryfrazie, metonimii, metaforze i innym. 
Badaczka podkreśla, że funkcja poetycka, jaką spełniają te środki, powoduje 
osłabienie intelektualnych reakcji odbiorcy [Puzynina 1992: 219].

Drugą grupę stanowią środki językowe przekazujące odbiorcy treści, na któ-
rych zależy nadawcy, w sposób niejednoznaczny, nieeksplicytny. Takie zadanie 
mają m.in.:

• wyrazy nieostre znaczeniowo i wieloznaczne,
• wieloznaczne struktury gramatyczne,
• struktury uniemożliwiające negację [ibidem: 219–221]79.

Przy końcu opisu J. Puzynina konstatuje, że wszystkie powyższe środki „t y l k o 
m o g ą, ale bynajmniej n i e  m u s z ą  służyć manipulacji” [ibidem: 222] [wydz. 
G.D.]. Środki te są aksjologicznie neutralne [ibidem, Анисимова, Крапчетова 
2010: 36].

W. Pisarek również dostrzega, iż środki językowe właściwe wyłącznie manipu-
lacji, a niestosowane na przykład w szkole, kościele czy w kontaktach prywatnych, 
nie istnieją [EJP: 221].

Ponadto, jak zauważa J. Puzynina: „Odbiór tekstu jako przejawu manipulacji 
językowej może nie odpowiadać zamierzonym działaniom nadawcy” [Puzynina 
1992: 222]. Uczona radzi, że aby uniknąć podejrzeń o stosowanie zabiegów 
manipulacyjnych w stosunku do adresatów wypowiedzi, trzeba w pierwszej 
kolejności zrezygnować z wieloznaczności i nieumotywowanych presupozycji, 
a także wystrzegać się elementów emocjonalnych oraz ozdobników stylistycznych 
[ibidem: 222–223].

79 Przykłady przedstawionych środków zob. Puzynina 1992: 219–222.
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2.3. Defi nicja argumentacji

Argumentacja jest rozumiana jako „aktywność myślowa, związana z uzasadnie-
niem lub obaleniem tezy, zarzutu, cudzej myśli lub wypowiedzi” [SRPE: 88]80. 
I. Bartoszewicz kładzie akcent na cel argumentowania i roboczo nazywa ten fenomen

[…] procesem poszukiwania wniosku, wnioskowaniem, którego efektem jest nowa 
jakość, wniosek, wynikający w pewien sposób z samych składników procesu argu-
mentacyjnego [Bartoszewicz 2003: 5].

W literaturze rosyjskiej termin argumentacja (ros. аргументация) także może 
być różnie wyjaśniany. I.A. Sternin na przykład pisze:

Под аргументацией понимается процесс приведения доказательств, объяснений, 
примеров для обоснования какой-либо мысли перед слушателями или собесед-
ником [Стернин 2006: 151].

Zbliżoną defi nicję przedstawia Aleksandr A. Iwin, por.:

Аргументация – это приведение доводов с целью изменения позиции, или убежде-
ний, другой стороны. Довод, или аргумент, представляет собой одно или несколько 
связанных между собой утверждений. Довод предназначается для поддержки тезиса 
аргументации – утверждения, которое аргументирующая сторона находит нужным 
внушить аудитории, сделать составной частью ее убеждений [Ивин 1997: 6].

A.A. Iwin zaznacza, że argumentacją nazywa się nie tylko proces przytaczania 
argumentów dla poparcia określonej tezy, lecz także sam ogół takich argumentów 
[ibidem].

Z kolei Aleksandr I. Timofi ejew w swojej defi nicji argumentacji wymienia czyn-
ności myślowe składające się na dane zjawisko, takie jak np. ocena argumentów 
i możliwych kontrargumentów [Тимофеев 2005: 6].

Warto dodać, że w literaturze przedmiotu spotyka się również określenie 
wypowiedź argumentacyjna. Termin ten został zdefi niowany przez Krzysztofa 
Szymanka, Krzysztofa A. Wieczorka i Andrzeja S. Wójcika jako:

[…] wypowiedź, w której za pomocą jednych zdań (przesłanek) uzasadnia się jakieś 
inne, z założenia kontrowersyjne, zdanie (konkluzję). Wyodrębniony z wypowiedzi 
argumentacyjnej układ zdań złożony z przesłanek i konkluzji nazywamy argumentem 
(argumentem zawartym w wypowiedzi) [Szymanek et al. 2003: 9].

W publikacji Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny K. Szymanek 
dodaje, że oprócz przesłanek i konkluzji wypowiedź argumentacyjna z reguły 
posiada takie elementy, jak:

80 Por.: „Często przez argumentację rozumie się sztukę nie tyle uzasadniania, ile obalania 
twierdzeń. W tej perspektywie głównym zadaniem argumentacji jest wykazywanie «sprzecz-
ności» czy paradoksów czyjegoś rozumowania […]” [Zarębski 2002: 203].
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a) uwagi wstępne, np. określenie tematu zagadnienia;
b) wyjaśnienia pozwalające lepiej zrozumieć treści przesłanek;
c) przypomnienie istotnych faktów, a także historię problemu itp.;
d) składniki wskazujące na sam fakt argumentowania, np. słowa bo, ponieważ, 

a zatem;
e) tzw. podargumenty, czyli argumenty wspierające poszczególne przesłanki;
f) elementy mające wpłynąć na odbiorcę argumentu, np. zainteresowanie 

tematem, podtrzymanie uwagi, wywołanie emocji;
g) wyrażenie stanów wewnętrznych osoby argumentującej i jej stosunku do 

przedmiotu argumentacji [SAST: 37–38].
Wypowiedzi argumentacyjne rozpoznajemy po następujących czynnikach: 

kontekście, cechach struktury, związkach między stwierdzeniami w nich zawar-
tymi, wstępnej wiedzy o zamierzeniach argumentującego, a także po użyciu tzw. 
słów-wskaźników81, np. ponieważ, dlatego, skoro…, więc… [SAST: 38].

Omawiane wypowiedzi są wszechobecne. I. Bartoszewicz podkreśla, że procesy 
argumentacji towarzyszą nam bezustannie [Bartoszewicz 2003: 12].

Zaprezentowana powyżej defi nicja wypowiedzi argumentacyjnej stanowi, 
zdaniem P.H. Lewińskiego, logiczną koncepcję argumentu [Lewiński 2012: 93]. 
Obok logicznego istnieją jednak dwa inne najczęstsze ujęcia: komunikacyjne i re-
toryczne [ibidem]. W ujęciu komunikacyjnym argumenty charakteryzuje celowe 
i ukierunkowane porozumiewanie się [ibidem: 93–94], por.:

Argument jest formą interakcji, w której dwoje lub więcej ludzi dyskutuje o tym, co 
oni rozumieją przez niezgodne stanowiska. Teoretycznym kontekstem argumentacji 
jest teoria komunikacji [Willard 1988: 1 za Lewiński 2012: 93].

Ujęcie retoryczne z kolei włącza do argumentacji wszystko, co służy przekony-
waniu [Lewiński 2012: 95]. Reprezentuje je Chaim Perelman, którego koncepcja 
będzie zaprezentowana w kolejnym podrozdziale tej pracy.

P.H. Lewiński opisuje również poglądy pragmadialektyków, czyli przedstawi-
cieli tzw. szkoły amsterdamskiej, do której należą: Frans H. van Eemeren, Rob 
Grootendorst, Francisca Snoeck Henkemans i inni [ibidem: 64–72]. Wymienieni 
naukowcy przyjęli za punkt wyjścia teorię aktów mowy Johna L. Austina i Johna 
R. Searle’a oraz zasadę kooperacji Paula Grice’a. Zgodnie z myślą pragmadialek-
tyków argumentacja jest formą dialogu/polilogu, por.: „Jej celem jest rozstrzyg-
nięcie kontrowersji wynikającej z różnicy opinii. Jest działaniem językowym, 
interaktywnym i racjonalnym” [ibidem]82.

81 Więcej o słowach-wskaźnikach zob. SAST: 38–40. Autor odnotowuje, iż nie każda 
wypowiedź zawierająca słowa-wskaźniki jest argumentacyjna – może być tylko tłumaczeniem 
w kategoriach przyczynowo-skutkowych [ibidem: 39]. W dodatku wprowadzanie argumentów 
odbywa się także bez użycia takich słów, np. w dialogu [ibidem].

82 P.H. Lewiński powołuje się głównie na prace: F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, 
Argumentation, Communication and Fallaces. A Pragma-Dialectical Perspective, New 
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Sam P.H. Lewiński argumentację defi niuje następująco:

Argumentacja nie musi być pewna; wystarczy, jeśli jest rozumowaniem uprawdopodob-
niającym wniosek, stanowi ona bowiem akceptowalną obronę stwierdzeń odnoszących 
się do przedstawionej tezy. Innymi słowy, argumentacja to przesłanki tworzące zbiór 
stwierdzeń zgodnych ze stanem wiedzy i przekonań odbiorcy i akceptowanych przez 
niego plus reguły inferencyjne [ibidem: 97].

Badacz wymienia następujące cechy argumentacji:
• różnica opinii/stanowisk/przekonań,
• istnienie akceptowanych przez obie strony przesłanek i wątpliwego bądź 

nieakceptowanego przez oponenta wniosku,
• racjonalność (tj. konsekwencja i niesprzeczność),
• werbalność,
• wolność wyboru i decyzji,
• interakcyjność,
• istnienie reguł inferencyjnych [ibidem].

W niniejszej monografi i argumentację rozumiemy za przywołaną pracą Sztuka 
retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, czyli jako zaplanowane działania języko-
we, mające za zadanie uzasadnienie albo obalenie jakiejś tezy, zarzutu, myśli lub 
wypowiedzi.

Dodajmy, że sama teoria argumentacji wywodzi się ze starożytnej Grecji, gdzie 
co najmniej od V wieku p.n.e. wędrowni nauczyciele, zwani za Protagorasem 
sofi stami, uczyli obywateli sztuki argumentowania [Tokarz 2006: 124]. Służył 
temu ustrój demokratyczny,w którym ważne funkcje państwowe były obsadzane 
w wyniku wyborów [ibidem]. Ważną rolę odegrało także sądownictwo, gdyż 
podczas procesów pozwani byli zmuszeni bronić się osobiście, a nie za pośrednic-
twem adwokatów [ibidem]. Greccy sofi ści, np. Gorgiasz, Protagoras, Hippiasz, 
nauczali, że prawda obiektywna nie istnieje, wszystko jest relatywne i zależy 
od konkretnego człowieka [Lewiński 2012: 19]. Tym samym, po odpowiednim 
przedstawieniu problemu, każdego można przekonać, aby dowolne zdanie przyjął 
za prawdziwe [ibidem]. Według myśli sofi stycznej miarę wartości przekonań 
stanowi ich skuteczność w przekonywaniu – mogą więc być mocniejsze lub 
słabsze [ibidem: 18]. Najważniejszym kryterium jest pragmatyzm: skuteczność 
i użyteczność [ibidem].

Należy podkreślić, że ogromny wkład w teorię argumentacji wnieśli również 
tacy starożytni fi lozofowie, jak Arystoteles, Cyceron i Kwintylian.

Jersey–Hove–London 1992 i F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, A Systematic Theory of 
Argumentation. The Pragma-Dialectical Approach, Cambridge 2004.
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2.3.1. Typy argumentacji

Na obszarze retoryki wypracowano niezliczoną ilość schematów argumentacyjnych, 
które łączą osiągnięcia dialektyki, logiki i teorii poznania [SRPE: 88]. Wasilij 
P. Moskwin prezentuje czynniki regulujące wybór i zastosowanie odpowiednich 
argumentów (факторы, регулирующие выбор и применение аргументов). 
Czynniki te dzielą się na: czynnik celu (фактор цели) i stosowności (фактор 
уместности) – tematycznej i sytuacyjnej. Elementy stosowne do sytuacji to 
głównie czynniki czasu, miejsca, adresata i słuchacza/świadka [Москвин 2008: 
45–58]. W zależności od powyższych uwarunkowań nadawca dobiera właściwą 
argumentację.

Przeglądu podstawowych modeli argumentów dokonuje I. Bartoszewicz83. 
Badaczka opisuje wyróżniane za Arystotelesem typy argumentacji: apodyktyczną, 
dialektyczną i erystyczną [Bartoszewicz 2003: 7–8]84. Argumentacja apodyktyczna, 
nazywana także naukową, opiera się na argumentach wyprowadzanych z pojęć 
ogólnych o charakterze aksjomatu i weryfi kowalnych pod względem prawdzi-
wości. Argumentacja ta posługuje się sylogizmem i dedukcją, a jej cel stanowi 
dochodzenie do prawdy obiektywnej [ibidem: 7].

Argumentacja dialektyczna, inaczej zwana retoryczną, wykorzystuje z kolei 
entymem, epicheremat i przykład. Początkowo odróżniano argumentację dialek-
tyczną, znajdującą swe zastosowanie w dyskusji, od retorycznej, która najczęściej 
dotyczyła spraw publicznych ujętych w monolog. Powyższe dwa typy wnioskowa-
nia łączy jednak charakter perswazyjny i oparcie się na przesłankach niepewnych, 
prawdopodobnych, dobranych pod względem subiektywnej użyteczności z punktu 
widzenia argumentującego. Celem argumentacji dialektycznej i retorycznej jest 
osiągnięcie konsensu, czyli pewnej równowagi, akceptowanej przez wszystkie 
strony. Podobieństwo celów i środków omawianych mechanizmów argumentacji 
doprowadziło, jeszcze w czasach antycznej Grecji i Rzymu, do traktowania ich 
jako jednego typu argumentacji, zwanej retoryczną. Istotny wydaje się fakt, że 
obowiązkowym składnikiem tej argumentacji jest przestrzeganie zasady współ-
działania równouprawnionych stron, które są zainteresowane przywróceniem stanu 
równowagi [ibidem: 7–8]85.

83 O typach argumentacji zob. też Ziomek 1990: 92–125, SRPE: 88–101, Perelman 2002: 
63–155, Budzyńska-Daca 2008, Волков 2001: 135–168, Кузнецов 2004: 268–284, Тимофеев 
2005: 25–78, Стернин 2006: 153–154 oraz Москвин 2008: 59–163.

84 Arystoteles przedstawił wspomniane rodzaje argumentacji w następujących dziełach: 
Analityki pierwsze i wtórne, Topiki oraz O dowodach sofi stycznych [SRPE: 89]. Arystoteles wy-
różnia także trzy środki przekonywania: logos, ethos i pathos [Tokarz 2006: 125]. Logos stanowi 
rodzaj rzeczowej i merytorycznej taktyki argumentacyjnej. Przeciwstawia się mu opierający 
się na wiarygodności nadawcy ethos i służący do gry na nastrojach odbiorcy pathos [ibidem].

85 W ramach argumentacji retorycznej wydziela się argumentację artystyczną i niearty-
styczną [Bartoszewicz 2003: 9]. Argumentacja artystyczna opiera się na znakach, argumentach 
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Dokładne omówienie zasad argumentacji dialektycznej i retorycznej odnajdziemy 
w książce P.H. Lewińskiego Neosofi styka. Argumentacja retoryczna w komunikacji 
potocznej (zob. Lewiński 2012: 28–49). Autor konstatuje, że retor – w przeciwień-
stwie do dialektyka – jest ograniczony czasowo [ibidem: 40], por.:

Różnica między równoległymi pojęciami dialektyki i retoryki polega na tym, że mów-
ca w odróżnieniu od dialektyka musi przedstawić swoje argumenty szybko, aby nie 
zanudzić audytorium, i w łatwo zrozumiałej formie [ibidem].

Argumentacja erystyczna natomiast, zwana również sofi styczną86, pod maską ar-
gumentacji retorycznej ma za zadanie osiągnięcie nie konsensu, a bezwarunkowego 
zwycięstwa przy użyciu argumentów tylko pozornie prawdziwych. Argumentacja 
ta ma również wymiar perswazyjny. Stosuje też entymem, epicheremat i przykład 
[Bartoszewicz 2003: 8].

Należy uzupełnić, że wyraźnego odróżnienia sofi styki od erystyki dokonuje 
P.H. Lewiński, por.:

Proponuję […] uściślić terminologię i zgodnie z koncepcją Arystotelesa pozostawić 
dla retoryki czysto instrumentalnej, traktowanej jako zbiór pewnych technik, które 
mogą zostać użyte w dowolnym celu, nazwę „sofi styka”, natomiast termin „erystyka” 
zawęzić do argumentacji mającej na celu wyłącznie przewalczenie przeciwnika. […] 
Erystyka jest świadomym wykorzystaniem wszelkich technik argumentacji z intencją 
wygrania sporu nawet za cenę wprowadzenia w błąd przeciwnika [Lewiński 2012: 52].

Ze względu na cel dialogu autor tak oddziela powyższe typy argumentacji:
• dialektyka – rozstrzygnięcie kontrowersji,
• retoryka – przekonanie audytorium,
• sofi styka – pozytywna autoprezentacja,
• erystyka – wygranie sporu/osiągnięcie osobistej korzyści [ibidem].

Należy nadmienić, że argumenty erystyczne, według polskich badaczy, są 
aktywnie wykorzystywane w tekstach politycznych [Budzyńska-Daca 2008: 73]87.

Erystyka to „sztuka skutecznego prowadzenia sporów, zwłaszcza sporów to-
czonych przed sędziami bądź publicznością” [SAST: 135]. Jak akcentuje Marek 
Kochan, erystyka „służy przekonywaniu, ale nie rozmówcy, tylko publiczności 
przysłuchującej się debacie” [Kochan 20052: 15], rozmówcę z kolei ma pokonać 
[ibidem: 16]. Ze względu na fakt, że erystyka nie zajmuje się szukaniem prawdy 
i może posługiwać się nierzetelnymi, niemoralnymi technikami wpływu, stała 

i przykładach, podczas gdy typ nieartystyczny sprowadza się do wykorzystywania wniosków 
z przysiąg, zeznań świadków, wyroków, etc. [Ziomek 1990: 92].

86 Podkreślmy, iż sposoby argumentacji erystycznej były szeroko wykorzystywane i nauczane 
już przez sofi stów (V–IV w. p.n.e.) [SAST: 135]. Platon i Arystoteles krytykowali jednak ten 
typ argumentów, uznając go za nieuczciwy [ibidem].

87 O argumentach erystycznych w tekstach politycznych zob. Czesny 2010; Wybraniec-
-Skardowska 2010; Budzyńska-Daca, Kwosek 2009; Kochan 20052; Polkowska 20041.
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się „dialektyką zdeprawowaną” [SRPE:157], „gorszą, zepsutą siostrą dialektyki” 
[SAST: 135]88. Dialektyka stanowi bowiem „umiejętność dyskutowania, dochodze-
nia do prawdy, poszukiwania mądrości” [ibidem: 156]. Dla Artura Schopenhauera 
erystyka jest sztuką prowadzenia sporów tak, aby zachować pozory racji, nawet 
nieuczciwymi sposobami [Schopenhauer 2006: 8–10]. My jednak, analizując 
w części empirycznej niniejszej pracy obecność wykładników modalności episte-
micznej w chwytach erystycznych, ich ocenę w kategoriach uczciwości i moralności 
pozostawimy etyce89.

M. Korolko odnotowuje, że późniejsi teoretycy retoryki wprowadzali różne 
kombinacje połączeń omówionych argumentacji – najczęściej argumentacji apo-
dyktycznej z dialektyczną lub sofi styczną [SRPE: 89].

Spośród pozostałych typów argumentacji I. Bartoszewicz przytacza argu-
mentację logiczną oraz argumentowanie jako rodzaj działania językowego. 
Argumentacja logiczna wypracowuje formalnie poprawne reguły wnioskowania. 
Skupia się tym samym na technicznej stronie danego procesu. Argumentacja 
logiczna ma na celu nie przekonanie, lecz racjonalne poznanie poprzez tworzenie 
formalnie poprawnych i prawdziwych sądów, niezależnych od woli ludzkiej 
[Bartoszewicz 2003: 9]. Argumentowanie jako rodzaj działania językowego 
rozpatruje uzasadnianie dokonywanych wyborów, których skutki będą widoczne 
w przyszłości, oraz usprawiedliwianie już dokonanych wyborów o znanych 
skutkach [ibidem].

Autorka zaznacza również, że do nowszych schematów argumentacyjnych 
zalicza się model Stephena Toulmina, nawiązujący do sylogizmu rozbudowanego 
(zob. Toulmin 1975)90 i model Günthera Ölschlägera, korzystający z sylogizmu 
prostego (zob. Ölschläger 1979) [Bartoszewicz 2003: 6–7].

Ważny wkład we współczesną teorię argumentacji wniosła również koncepcja 
Ch. Perelmana, twórcy tzw. nowej retoryki. Nowa retoryka – w przeciwień-
stwie do starożytnej – bada mowy skierowane do każdego rodzaju audytoriów 
[Perelman 2002: 17]. Ch. Perelman nie wyklucza jednak rozszerzenia ogólnej 
teorii argumentacji o metodologie zależne od typu odbiorców i rodzaju dy-
scypliny [ibidem]. Badacz wyraźnie oddziela pozbawione dwuznaczności, 

88 Dodajmy, że W.P. Moskwin argumenty erystyczne rozpatruje jako chwyty manipulacyjne. 
Zob. Москвин 2008: 353–637.

89 Agnieszka Budzyńska-Daca i Jacek Kwosek odnotowują, że stosowanie argumentacji 
erystycznej nie jest równoznaczne z manipulowaniem, czyli nieetycznym wywieraniem wpły-
wu [Budzyńska-Daca, Kwosek 2009: 20]. Autorzy wymieniają przypadki, kiedy argumentów 
erystycznych możemy używać bez złych intencji: mimowolnie dla ułatwienia sobie sukcesu 
w perswazji, przy braku wiedzy merytorycznej, gdy wiedza merytoryczna nie trafi a do odbior-
ców czy też podczas emocjonalnego stosunku do problemu, utrudniającemu zdystansowaną 
ocenę rzeczywistości [ibidem].

90 To niemieckie tłumaczenie książki S. Toulmina The Uses of Argument z 1958 r. 
Koncepcja S. Toulmina została szczegółowo opisana przez Tomasza Zarębskiego. Zob. 
Zarębski 2002.
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sformalizowane i posługujące się bezdyskusyjnymi aksjomatami dowodzenie od 
rozwijającej się w języku naturalnym argumentacji [ibidem: 22]. Ch. Perelman 
podkreśla, że „Argumentacja nigdy nie przebiega w pustce” [ibidem], a w do-
datku zakłada kontakt umysłowy pomiędzy przemawiającym i słuchaczami 
[ibidem]. Przyjmując, iż nie ma prawdy absolutnej [ibidem: 37], autor sporo 
uwagi poświęca relacji mówca – audytorium. Zaznacza, iż nadawca powinien 
dopasować swoje wystąpienie do charakteru audytorium [ibidem: 26], a argu-
ment, który jest niedopasowany do słuchaczy, może wywołać negatywną reakcję 
[ibidem: 156]. Sam orator też powinien dopasować się do audytorium, tj. przede 
wszystkim wybrać jako przesłanki argumentacji te tezy, które audytorium już 
uznało [ibidem: 36].

Podkreślmy w tym miejscu, że audytorium tekstów politycznych (rozumianych 
tutaj jako, przypomnijmy, publiczne, ofi cjalne przekazy polityków) stanowi cały 
naród, wszyscy obywatele konkretnego kraju [Banasik 2002: 20, Алтунян 2006: 
12]. Polityk, bezpośrednio kierujący swe wystąpienia nawet do wąskiej grupy osób, 
np. deputatów czy robotników, wie, iż dzięki środkom masowego przekazu jego 
przemowa dotrze do znacznej części społeczeństwa [Гудков 1998: 34].

Ze względu na specyfi czny materiał empiryczny, który – jak już niejednokrot-
nie odnotowano – tworzą współczesne rosyjskie teksty polityczne, przyjmujemy 
również, iż cel argumentacji stanowi wywołanie lub wzmocnienie poparcia od-
biorców dla przytaczanych tez [Perelman 2002: 22]. Ch. Perelman zakłada też, że 
zadaniem argumentacji może być pobudzenie do działania [ibidem: 25]. Marek 
Tokarz natomiast akcentuje fakt, że argumentacja stanowi zabieg komunikacyjny, 
który ma na celu zwiększenie wiarygodności konkretnej tezy w oczach odbiorców 
[Tokarz 2010: 35].

Wyżej przytoczone koncepcje wpisują argumentację we współczesne ujęcie, 
gdzie formy i walory argumentacji analizuje się „[…] nie z punktu widzenia 
poprawności jej struktury, lecz z punktu widzenia sprawności w osiąganiu zamie-
rzonego efektu, mianowicie: przekonaniu słuchacza do bronionych treści” [SRPE: 
89]. Takie postrzeganie zadania argumentacji przybliża samo określenie do pojęć 
perswazji i manipulacji, o których była mowa w podpunktach 2.1. i 2.2.

Inną klasyfi kację argumentów proponuje Aleksandr A. Wołkow. Lingwista 
przyjmuje, że podstaw argumentów należy upatrywać w 4 czynnikach:

1. w faktach rzeczywistości,
2. w normach społecznych i kulturowych,
3. w strukturze logicznej argumentu,
4. w doświadczeniach osobistych [Волков 2001: 135].

Tym samym, A.A. Wołkow wydziela 4 główne duże grupy argumentów:
• argumenty do rzeczywistości (аргументы к реальности),
• argumenty do rozumu (racjonalne) (рациональные аргументы),
• argumenty do normy (аргументы к норме),
• argumenty do jednostki (аргументы к личности) [ibidem: 135–168].
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Ciekawą propozycję typów argumentacji przedstawia też Piotr H. Lewiński. 
Ze względu na motywy konfl iktu opinii w procesie argumentacji autor wyróżnia 
cztery typy argumentacji: poznawczą, aksjologiczną, emocjonalną i pragmatycz-
ną [Lewiński 2012: 97–100]. Argumentacja o walorze poznawczym, właściwa 
przede wszystkim procedurom naukowym, dąży do rozstrzygnięcia w kategoriach 
prawdy i fałszu. Argumentacja aksjologiczna, o charakterze etycznym, opiera się 
na kulturowo uwarunkowanym systemie wartości [ibidem: 98]. Argumentacja 
emocjonalna z kolei wpływa na przeciwnika przy wykorzystaniu mechanizmów 
psychologicznych, jakimi są emocje. Argumentacja pragmatyczna natomiast ma 
na celu osiągnięcie zamierzonego celu dowolnymi technikami, liczy się bowiem 
ich skuteczność [ibidem: 99]. Przytoczone typy argumentacji wzajemnie się prze-
nikają, ale jedna z nich pełni funkcję dominującą [ibidem: 98].

Uzupełnijmy, że kwestie argumentacji aksjologicznej poruszyli także 
A. Awdiejew, G. Habrajska i A. Filipczak. Według językoznawców podstawą 
tego typu argumentacji są sądy aksjologiczne, czyli „zbiór powszechnie przyjętych 
opinii (stereotypów)” [Awdiejew 20081: 131], które „nie dają się mierzyć prawdą/
fałszem, lecz stopniem siły przekonania mówiących o ich słuszności” [ibidem: 
130–131]. Argumentację aksjologiczną tworzą trzy etapy:

1. wprowadzenie bazy aksjologicznej, pełniącej funkcję ogólnej reguły wnios-
kowania; bazę tę reprezentuje uogólniony sąd (przesłanka ogólna);

2. wprowadzenie sądu kwalifi kującego (odniesienie lub nieodniesienie obiektu 
indywidualnego do klasy wyznaczonej przez obiekt uniwersalny);

3. przeniesienie wartości na obiekt indywidualny (konkluzja) [ibidem: 132].
Argumentacja aksjologiczna jest, zgodnie z A. Awdiejewem, „podstawowym 

narzędziem perswazji” [Awdiejew 2010: 51].
Trzeba zaznaczyć, że w publikacji P.H. Lewińskiego występuje również termin 

strategia argumentacyjna [Lewiński 2012: 286–306]. Ze względu na cele komu-
nikacyjne autor wyróżnia pięć rodzajów takich strategii:

1) strategie agonistyczne, których celem jest wygranie sporu;
2) strategie krytyczno-refl eksyjne mające na celu rozwiązanie kontrowersji;
3) strategie poznawcze, ukierunkowane na zdobycie wiedzy;
4) strategie autoprezentacyjne, nastawione na komunikowanie innym, za kogo 

człowiek chciałby być uważany;
5) strategie rytualno-ludyczne służące identyfi kacji kulturowej [ibidem: 

286–287]91.

91 Strategie te są oparte na rodzajach interakcji, wyróżnionych ze względu na cele komu-
nikacyjne [Lewiński 2012: 286]. Inny podział znajdziemy u A. Awdiejewa. Badacz defi niuje 
strategię konwersacyjną jako „[…] świadomie kierowany przez nadawcę i interpretowany 
przez odbiorcę spójny ciąg aktów mowy, za pomocą którego dążą oni do osiągnięcia wspólnie 
akceptowanego celu komunikacyjnego” [Awdiejew 2004: 69] i wydziela cztery podstawowe 
grupy takich strategii: strategie informacyjno-weryfi kacyjne (cel: uzyskanie informacji), stra-
tegie aksjologiczno-emotywne (wprowadzenie i uzgodnienie opinii wartościujących), strategie 



55Relacja między zakresami pojęciowymi argumentacji, perswazji i manipulacji

Główne strategie w argumentacji stanowią strategie agonistyczne i krytyczno-
-refl eksyjne, a pozostałe strategie są elementem towarzyszącym [ibidem: 286]. Ze 
względu na nasz materiał empiryczny, podkreślmy, że w dyskursie perswazyjnym 
dominują strategie agonistyczne [ibidem: 286], choć w debacie polityków kluczową 
rolę odgrywają strategie autoprezentacyjne [ibidem: 287]92.

W części empirycznej danej pracy koncentrujemy się na badaniu argumentów 
erystycznych i argumentów wyróżnionych przez A.A. Wołkowa.

2.4. Relacja między zakresami pojęciowymi argumentacji, 
perswazji i manipulacji

Omówiwszy w podpunkcie 2.2. relację perswazja – manipulacja, musimy w tym 
miejscu wyznaczyć miejsce argumentacji w danych zjawiskach. W dostępnej 
literaturze przedmiotu odnajdziemy spostrzeżenia, iż podczas wymieniania ję-
zykowych środków perswazji nie można pominąć mechanizmów argumentacji. 
Już w zacytowanych rozważaniach D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Fras, W. Pisarka, 
A. Awdiejewa i B. Mikołajczyk argumentacja również została uznana za narzędzie 
perswazji. Podobne stwierdzenia znajdziemy w innych wywodach, por.:

– […] Kwintesencją perswazji jest […] zawarta w akcie perswazyjnym argumentacja 
mająca skłonić do zmiany postaw [SPE: 145];

– Osiągnięciu celu perswazji służy argumentacja [Lewiński 2001: 287]93.

behawioralne (nakłanianie do określonego działania lub do przyjęcia określonego stanowiska) 
oraz strategie metadyskursywne (wytyczanie przebiegu strategii podstawowej) [ibidem: 72]. 
Językoznawca pisze również o antystrategiach konwersacyjnych, „kiedy partner blokuje każde 
posunięcie oponenta lub w sposób ukryty dąży do celu sprzecznego z celem oponenta” [ibidem: 
71]. W politycznym dyskursie perswazyjnym z kolei A. Awdiejew z G. Habrajską wyszczegól-
niają strategie propagandowe (cel: modyfi kacja, utrwalenie lub osłabienie postawy odbiorców 
wobec obiektu perswazji) oraz strategie agitacyjne (zbudowanie gotowości do dokonania 
wyboru działania) [Awdiejew, Habrajska 2009: 24]. Por.: „Podstawową różnicą pomiędzy 
strategią propagandową a agitacyjną jest to, że strategia agitacyjna eksponuje przyszłe pożądane 
działania odbiorcy, natomiast strategia propagandowa buduje jedynie orientację aksjologiczną 
w stosunku do możliwego kierunku działania” [ibidem: 25].

92 P.H. Lewiński analizuje także tzw. strategie operacyjne, to jest „ciągi aktów mowy ma-
jące za zadanie doprowadzenie w optymalny, czyli jak najskuteczniejszy i najekonomicznieszy 
sposób do osiągnięcia założonego celu komunikacyjnego” [Lewiński 2012: 289]. Podstawowe 
grupy danych strategii tworzą strategie adaptacyjne, polegające na dostosowywaniu się do 
aktualnej sytuacji komunikacyjnej (asymilacja), oraz strategie konwersji, czyli zmian rzeczy 
(akomodacja) [ibidem: 295].

93 W innej pracy P.H. Lewiński pisze: „[…] perswazja odnosi się do stanu mentalnego i jest 
przez to zjawiskiem psychologicznym, argumentacja natomiast do zwerbalizowanych sądów 
i opinii i jest zjawiskiem językowym” [Lewiński 2012: 96].
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U. Wieczorek także upatruje w argumentacji formę urzeczywistniania 
perswazji:

[…] Po to, by perswazja osiągnęła swój skutek, potrzeba czegoś więcej niż w przy-
padku argumentacji – musi zaistnieć skutek perlokucyjny. Perlokucja jest więc celem, 
argumentacja zaś środkiem do jego osiągnięcia [Wieczorek 1999: 71].

U. Wieczorek precyzuje, że zamierzone skutki aktu perswazji dotyczą zarówno 
zmian w stanie mentalnym odbiorcy, jak i zmian w rzeczywistości [ibidem: 70]. 
Autorka, powołując się na rozważania Fransa van Eemerena i Roba Grootendorsta 
(zob. Eemeren, Grootendorst 1982), zwraca uwagę, iż różnica między perswazją 
a argumentacją polega na innych warunkach fortunności i skuteczności – akt ar-
gumentacyjny jest fortunny, gdy odbiorca zrozumiał, że nadawca próbował prze-
konać go do zasadności lub fałszywości jakiejś opinii [ibidem]. Akt perswazyjny 
z kolei jest skuteczny, jeżeli odbiorca został przekonany co do konkretnej kwestii 
i podziela stanowisko nadawcy [ibidem].

Posługiwanie się argumentami zostało uznane za technikę perswazyjną również 
w książce K. Szymanka. Warto dodać, że naukowiec do argumentów perswazyj-
nych zalicza np. argumentum ad baculum (argument do kija, tj. odwołujący się do 
groźby), argumentum ad consequentiam, argumentum ad populum, argumentum 
ad vertiginem (do lekkomyślności) i wiele innych [SAST: 228]94. K. Szymanek 
zaznacza jednak, że niektórzy badacze wykluczają argumentowanie z zakresu 
perswazji [ibidem]. Uczony podkreśla też, że każda argumentacja obecna w życiu 
społecznym wymaga obecności elementów perswazyjnych [ibidem].

Omawiana kwestia została podjęta także w książce Laury Polkowskiej Język 
prawicy. Autorka odnotowuje, że relacja pomiędzy perswazją i argumentacją nie 
jest jednoznaczna i choć większość uczonych widzi łączące je powiązania, to 
w różny sposób je wyjaśnia [Polkowska 2015: 142]. Przywołajmy tutaj uwagę 
M. Korolko, iż „argumentowanie jest pierwszym i zarazem podstawowym celem 
perswazji” [SRPE: 89].

Musimy również zaznaczyć, że w zebranej rosyjskojęzycznej literaturze doty-
czącej perswazji (речевого воздействия) nie odnajdziemy ustaleń co do miejsca 
teorii argumentacji w owym procesie.

W niniejszej monografi i przyjmujemy zacytowaną w podpunkcie 2.1. defi nicję 
perswazji autorstwa W. Pisarka. W następstwie argumentację traktujemy jako 
kluczowe narzędzie danego rodzaju wpływania.

Dyskusyjny jest też status argumentacji wśród środków manipulacyjnych. Jeżeli 
bowiem argumentowanie służy osiągnięciu ukrytych celów nadawcy, i posługuje 
się nierzetelnymi technikami, może być uznane za manipulacyjne, por.:

94 Należy dodać, iż argumenty tego typu są zaliczane do argumentów erystycznych 
[Budzyńska-Daca, Kwosek 2009].
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Теория аргументации анализирует и объясняет скрытые механизмы «незаметного 
искусства» речевого воздействия в рамках самых разных коммуникативных си-
стем – от научных доказательств до политической пропаганды, художественного 
языкаи торговой рекламы [Ивин 1997: 6].

Podsumowując, należy stwierdzić, że argumentacja może zawierać się zarówno 
w perswazji (gdzie, według nas, zajmuje centralną pozycję), jak i w manipulacji.





Rozdział III
Modalność epistemiczna na tle innych 
typów modalności

3.1. Złożoność kategorii modalności

Jak wiele terminów i pojęć w nauce o języku – przywołajmy chociażby omówione 
już dyskurs polityczny czy perswazja – modalność również nie jest rozumiana 
jednoznacznie95. Na problem w określaniu tego złożonego zjawiska wskazuje 
wiele dogłębnych analiz, zawierających przegląd koncepcji modalności w ling-
wistyce96. Autorzy akcentują, że modalność „jest rozmaicie defi niowana” [Łapa 
2003: 9], „pozostaje w tej kwestii wiele niejasności i rozbieżnych stanowisk” 
[Grzegorczykowa 1990: 134], a odmienne ujęcia „pociągają za sobą rozmaite 
jej defi nicje, terminologię i podziały” [Ligara 1997: 28]. Główne punkty sporne 
wokół modalności dotyczą samej jej istoty, wyznaczenia zakresu i granic pojęcia 
oraz przeprowadzenia klasyfi kacji modalności wraz ze sposobami jej wyrażania 
[Tutak 2003: 51]. Są to kluczowe sprawy dla badacza podejmującego w swoich 
rozważaniach temat modalności. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż zagadnienia 

95 Por.: „Główną przyczynę tego stanu rzeczy [komplikacji w wyjaśnieniu modalności] 
upatruję w tym, że z jednej strony nie poświęca się jej u nas należytej uwagi, z drugiej zaś 
strony szuka się rozwiązań zbyt odległych, snując zasadnicze rozważania na teoretycznym 
gruncie logiki, psychologii i semantyki, zamiast skupienia całej uwagi na konkretnej składni 
lingwistycznej. Wygląda to tak, jak gdyby ktoś używał mikroskopu elektronowego, kiedy 
wystarczy wprawne gołe oko lub co najwyżej zwykła lupa” [Mirowicz 1956: 81]. Por. także: 
„[…] «Kłopoty z modalnością» były pochodną jej złożonego – gramatyczno-semantyczno-
-pragmatycznego, dyskursywnego charakteru” [Jędrzejko 2000: 130].

96 O koncepcjach modalności w lingwistyce zob. Boniecka 1976, 1984; Rytel 1982; Jędrzejko 
1987, 2000; Holvoet 1989; Lyons 1989; Grzegorczykowa 1990; Koseska-Toszewa et al. 1996; 
Ligara 1997; Łapa 2003; Tutak 2003; Kiklewicz 2004; Hansen, Karlik 2005; Greszczuk 2006.
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modalności są rozpatrywane na gruncie innych dyscyplin, np. fi lozofi i, psychologii97 
czy logiki, gdzie podejmowane badania wykazują wzajemne związki z badaniami 
prowadzonymi w językoznawstwie [Rytel 1982: 7].

Problemom modalności w językoznawstwie, logice i fi lozofi i poświęcono 
ogromną liczbę publikacji, w szczególności w latach 60. i 70. XX wieku [Koseska-
-Toszewa et al. 1996: 153]. Językoznawstwo przyjęło kategorię modalności od 
logiki [Boniecka 1976: 100, Ligara 1997: 24]98, w której dany fenomen defi niuje 
się jako stosunek treści wypowiedzi do realnej rzeczywistości [Gardzińska 1996: 
33]99. Jednak lingwistyczne koncepcje ujmują modalność szerzej niż logika, za 
pomocą relacji między nadawcą, odbiorcą, komunikatem oraz jego treścią wobec 
rzeczywistości pozajęzykowej [Ligara 1997: 28]. Modalność językowa, według 
Bronisławy Ligary, jest kategorią logiczno-semantyczną [ibidem]. Wyróżnienie 
tego zjawiska związane jest z potrzebą określenia i zbadania stosunków między 
elementami aktu komunikacji, por.:

Wspólnym rysem wszystkich defi nicji jest to, że istotę modalności upatrują w relacjach 
między składowymi procesu komunikatywnego, tj. przede wszystkim między mówią-
cym, wypowiedzią i obiektywną rzeczywistością [Boniecka 1976: 104].

Zgodnie z ujęciem B. Bonieckiej w zjawisku modalności lingwiści upatrują 
aktywną postawę osoby mówiącej w stosunku do rzeczywistości lub do treści samej 
wypowiedzi [ibidem]. Akcentuje się również relację wyizolowanej wypowiedzi 
do rzeczywistości [ibidem].

Ewa Jędrzejko podkreśla, że modalność jest „typową” kategorią rozmytą, „pre-
destynowaną do sygnalizowania intencjonalnej postawy mówiącego – uwikłanego 
w najróżniejsze relacje w triadzie: człowiek – wypowiedź (język) – rzeczywistość” 
[Jędrzejko 2000: 114]. W dodatku kategorią „wielopostaciową i wielofunkcyjną” 
[ibidem: 117].

Violetta Koseska-Toszewa, Vjara Maldžieva i Jordan Penčev natomiast konsta-
tują, że wspólny element wszystkich defi nicji modalności stanowi „ustosunkowanie 
się” [Koseska-Toszewa et al. 1996: 153]. Różnice pojawiają się wtedy, gdy próbuje 
się doprecyzować, czyje ustosunkowanie się i do czego powinno się rozpatrywać 
w ramach modalności [ibidem].

97 Na gruncie psychologii modalność może oznaczać, np.: „[…] przynależność doznań do 
poszczególnych zmysłów” [Helmholtz 1896: 4, 219, 299 za Jodłowski 1971: 115]. O rozumieniu 
modalności w innych dyscyplinach zob. Краснова 2002: 111–122.

98 Modalność logiczna bierze swe początki u Arystotelesa, który wyróżnił trzy typy zdań 
kategorycznych: orzekanie zwykłe, stwierdzanie konieczności oraz stwierdzanie możliwości 
[Jodłowski 1971: 115–116].

99 Por.: „W logice przez modalność rozumie się stopień pewności, z jaką się coś stwier-
dza, o czymś wydaje sąd, np. jest prawdą, że…, możliwe, że…, jest rzeczą konieczną, by…” 
[Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 171]. Na temat modalności logicznej i jej 
powiązań z modalnością językową zob. Jodłowski 1971: 115–121, Boniecka 1976: 100–101, 
Зеленщиков 2010: 8–65.
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Należy dodać, że autorem jednej z pierwszych defi nicji modalności jest Charles 
Bally [Boniecka 1976: 103]. W opisywanym zjawisku dostrzega on „[…] wyraz 
różnych postaw mówiącego wobec treści wypowiedzi (intelektualna, uczuciowa, 
woluntalna)” [Bally 1942: 3 za Boniecka 1976: 103]100.

Ewoluowanie zakresu pojęcia przypisywanego terminowi modalność można 
za Stanisławem Jodłowskim ująć w trzy etapy:

1. etap waloru logicznego, czyli sprowadzania modalności do obiektywnego 
stosunku treści do rzeczywistości;

2. etap tożsamości z trybem, kiedy modalność utożsamiano z subiektywną 
postawą wobec waloru logicznego treści;

3. etap pełnej subiektywizacji, tj. wyprowadzenia modalności poza zakres trybu 
poprzez objęcie nią postaw subiektywnych wobec treści, łącznie z postawą 
emocjonalną [Jodłowski 1971: 133–134].

Sam S. Jodłowski przyjmuje, iż „[…] modalnością jest wszelkie subiektywne 
zabarwienie treści obiektywnej […]” [ibidem: 138] czy inaczej „[…] subiektywny 
sposób traktowania treści obiektywnej” [ibidem: 143].

Danuta Rytel, dokonując przeglądu defi nicji modalności w lingwistyce, 
wskazuje na fakt, iż omawiana kwestia posiada trzy najbardziej typowe ujęcia 
[Rytel 1982: 7–9]. Ujęcia te odpowiadają zaprezentowanym etapom w rozwo-
ju pojmowania modalności. Pierwsze z nich charakteryzuje modalność jako 
„stosunek treści wypowiedzenia do rzeczywistości” [ibidem: 8]. Drugie ujęcie, 
najliczniejsze, przedstawia typ defi nicji określający modalność jako „stosunek 
wypowiadającego do treści komunikatu” [ibidem]. Z kolei trzecie – łączy oba 
zacytowane stanowiska, wyróżniając dwa rodzaje modalności: obiektywną 
i subiektywną [ibidem: 9]101.

Warto w tym miejscu przytoczyć rozróżnienie na tzw. starsze i nowsze ujęcia 
modalności zaproponowane przez Romanę Łapę [Łapa 2003: 9–11]. Rozróżnienie 
to odzwierciedla przybliżone defi nicje i etapy w objaśnianiu zjawiska modalności.

W starsze koncepcje modalności, które postrzegają ją jako „stosunek treści 
wypowiedzenia do rzeczywistości” [ibidem: 9], wpisują się ujęcia m.in. Anatola 
Mirowicza i Tadeusza Milewskiego. A. Mirowicz daną kategorię rozumie jako 
stosunek treści wypowiedzi do rzeczywistości, czyli jako zgodność lub niezgodność 

100 Przegląd defi nicji modalności w pracach francuskich zob. Ligara 1997. Na temat mo-
dalności w publikacjach angielskich i amerykańskich naukowców zob. Зятькова 2007: 18–20.

101 Por.: „Termin modalność (od łac. modus ‘sposób, tryb’; podobne pochodzenie ma słowo 
moda) oznacza sposób odnoszenia (się) treści wypowiedzi do rzeczywistości, inaczej mówiąc – 
relacje między tekstem a światem realnym. Relacje te są zawsze – w sposób ukryty lub jawny, 
kształtowane z perspektywy podmiotu mówiącego” [Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 
2009: 170]. J. Bartmiński i S. Niebrzegowska-Bartmińska piszą o dwóch poziomach modalno-
ści: logicznym (obiektywistycznym), badającym relację tekst : rzeczywistość, oraz o poziomie 
modalności epistemicznej (subiektywistycznej, intencjonalnej), rozważającej relację nadawca 
: (tekst : rzeczywistość) [ibidem: 171–172].
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z rzeczywistością [Mirowicz 1956: 81]. Tym samym każdą wypowiedź można 
sprowadzić do następujących konstatacji:

1. twierdzi się, że coś jest;
2. twierdzi się, że coś nie jest;
3. ani się nie twierdzi, że coś jest, ani że coś nie jest [ibidem].

W pierwszym wypadku mówi się o istnieniu faktycznym, innymi słowy o re-
alności. Drugi przypadek dotyczy braku faktycznego, tj. absolutnej nierealności. 
Trzeci wypadek z kolei oznacza:

[…] nierealność względną, niezgodność z rzeczywistością, która się konkretnie przed-
stawia jako możliwość, przypuszczenie o różnych stopniach prawdopodobieństwa, 
przewidywanie, spodziewanie się, wątpliwość, rozkaz, perswazja, prośba, życzenie, 
postulat, zamiar, jakieś uwarunkowanie, konieczność, wreszcie pytanie alternatywne 
i niektóre mniej wyraźne aspekty nierealności względnej, jak np. obawa (a nuż nie 
zechce) itp. [ibidem: 82].

Tak pojmowana modalność jest, według A. Mirowicza, kategorią gramatyczną 
stanowiącą nieodłączną właściwość orzekania [ibidem].

T. Milewski również upatruje w modalności cechę każdego wypowiedzenia 
[Milewski 1965: 99]. Jak już wspomniano, modalność autor defi niuje jako stosunek 
treści wypowiedzenia do rzeczywistości [ibidem].

Tak zwane nowsze ujęcia z kolei to typ defi nicji interpretujący modalność 
jako „stosunek wypowiadającego się do treści komunikatu” [Łapa 2003: 12]102. 
To odmienne spojrzenie przypisuje ważną rolę w omawianym zjawisku osobie 
nadawcy [Ligara 1997: 29]. Badana modalności w tym nurcie określą ją jako 
stosunek/stanowisko/postawę nadawcy do treści swojej wypowiedzi [ibidem]. 
Reprezentantami danego typu analiz są m.in. S. Jodłowski, I. Bellert, J. Puzynina, 
R. Grzegorczykowa, A. Wierzbicka [ibidem]. R. Grzegorczykowa pisze:

[…] postawa nadawcy wobec komunikowanego zjawiska, wyróżnionego przez strukturę 
predykatywno-argumentową (proposition), ujmująca je jako rzeczywiste, nierzeczywi-
ste, możliwe, pożądane itp., nazywana jest najogólniej modalnością [Grzegorczykowa 
1990: 134].

Modalność jest, według autorki, niezbędnym składnikiem zdania [ibidem: 98]. 
W pracach lingwistycznych „modalność stanowi konstytutywną kategorię, która 
współistnieje w każdym zdaniu obok predykacji” [Łapa 2003: 11].

Do tej grupy defi nicji należy zaliczyć omówienie modalności Stanisława 
Karolaka zawarte w Encyklopedii językoznawstwa ogólnego, por.:

102 Por.: „[…] Kategoria modalności to kategoria, która wyraża stosunek nadawcy wobec 
świata werbalizowanego (a nie wobec samego zdania czy tekstu, jak to ujmują niektórzy 
lingwiści) […]” [Wilkoń 2002: 46].
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„[modalność] Kategoria, której członami są predykaty wyrażające ustosunkowanie się 
mówiącego do treści dictum” [EJO: 371].

Zdaniem S. Karolaka, dana kategoria posiada węższe i szersze znaczenie [ibi-
dem]. Węższe rozumienie modalności ogranicza ją do predykatów oznaczających 
„[…] przekonanie mówiącego o prawdziwości lub nieprawdziwości treści dictum” 
[ibidem]. Takie predykaty, wyrażające stopień przekonania o prawdziwości treści, 
noszą nazwę predykatów modalnych asertorycznych [ibidem].

Szersze rozumienie przedstawianego fenomenu włącza do kategorii modalno-
ści także „[…] predykaty oznaczające uczuciowy stosunek mówiącego do treści 
dictum, np. niestety, przykro mi, żałuję, cieszę się, boję się itp.” [ibidem]103.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że obok terminu modalność w literaturze 
przedmiotu spotykamy określenia rama modalna oraz postawa modalna. Pojęcie 
ramy modalnej zostało wprowadzone przez Annę Wierzbicką [Ligara 1997: 29]. 
Badaczka defi niuje ją następująco:

[…] znak stosunku mówiącego do stanu rzeczy, w którym podmiotowi S przysługuje 
cecha P [Wierzbicka 1971: 179]104.

Rama modalna w strukturze głębokiej jest reprezentowana przez cztery proste, 
niedefi niowalne elementy semantyczne: sądzę, chcę, nie chcę, czuję [ibidem]. 
Przytoczonym ramom modalnym, jako składnikom treści wypowiedzi, a nie jej 
samej, w tekście mogą odpowiadać różnorodne wykładniki, np. ramie modalnej 
chcę na powierzchni tekstu może odpowiadać tryb rozkazujący czy wołacz [ibi-
dem: 180].

Należy dodać, że w literaturze przedmiotu spotykamy również termin rama 
modalno-illokucyjna [Jędrzejko 2000: 115], por.:

Pośrednio lub bezpośrednio – postawa nadawcy jest […] zawsze „wpisana” w tekst, 
istnieje jako jawna lub niejawna „rama modalno-illokucyjna” każdej wypowiedzi. 
Dzięki niej tekst – „dla kogoś” lub „do kogoś” – jest równocześnie dyskursywnym 
„znakiem” (skonwencjonalizowanym lub nie) intencjonalnego stosunku nadawcy do 
tego wycinka rzeczywistości, do której się odnosi i którą jego wypowiedź poprzez język 
interpretuje [Jędrzejko 2000: 115].

Termin postawa modalna z kolei napotykamy w artykule Ireny Bellert. Autorka 
określa go jako „[…] postawę nadawcy wypowiedzenia w stosunku do opisywanego 
wydarzenia, sytuacji, stanu rzeczy itp.” [Bellert 1971: 155]. Postawa ta wyraża się 

103 Dodajmy, iż ów uczuciowy stosunek mówiącego do treści dictum został włączony do 
kategorii modalności w pracy A. Wilkonia [Wilkoń 2002: 44–50].

104 Podmiot S to w teorii A. Wierzbickiej „znak tego rzeczywistego obiektu, który mówiący 
«ma na myśli»” [Wierzbicka 1971: 179], a predykat P to znak cechy, relacji [ibidem]. Ramę 
modalną z kolei badaczka oznacza symbolem M [ibidem]. Prosta struktura głęboka zyskuje 
tym samym schematyczny zapis: M, że S jest P [ibidem].
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eksplicytnie poprzez zwroty typu: „Nadawca sądzi, że…”, „Nadawca twierdzi, 
że…”, „Nadawca chce wiedzieć, czy…”, „Nadawca chce, aby…” itd. [ibidem].

Zwróćmy uwagę na fakt, że w powyższe nowsze ujęcia modalności wpisuje 
się uwaga zawarta w książce Podstawy składni funkcjonalnej A. Kiklewicza, por.: 
„Modalność jest traktowana jako wyrażenie postawy nadawcy wobec opisywanej 
sytuacji” [Kiklewicz 2004: 141].

Nadmieńmy także, iż inne stanowisko upatruje w modalności „sposób usto-
sunkowania się nadawcy do adresata” [Greszczuk 2006: 7]. Reprezentują je Alan 
Gardiner i Émile Benveniste [ibidem].

Zaprezentowany rozwój lingwistycznych poglądów na temat fenomenu modal-
ności – „od gramatyki do pragmatyki” [Jędrzejko 2000: 125]105 – ukazuje tendencję 
do poszerzania jej zakresu.

Uzupełnijmy, że w pracach E. Jędrzejko, zajmującej się analizą tekstów arty-
stycznych, występują określenia modalność tekstu i modalność w tekście. Pierwszy 
rodzaj modalności jest kategorią stylistyki pragmatycznej (i tekstologii lingwi-
stycznej) oraz wyznacznikiem zróżnicowania odmian funkcjonalnych i gatunków 
mowy106 [Jędrzejko 2000: 114]. Innymi słowy modalność tekstu to:

[…] Nadrzędna „rama” modalna obejmująca całą wypowiedź i współdeterminująca 
jej charakter „gatunkowy” (np. modalność obietnicy, rady itp. – dla aktów „prostych”, 
ale też modalność satyry, groteski, powieści fantastycznej, liryki „konfesyjnej” – dla 
aktów złożonych, takich jak utwór literacki) – jako obligatoryjny element determinujący 
globalny charakter wypowiedzi złożonej. Wyznaczniki i schematy gatunkowe zalicza 
się dziś do langue [Jędrzejko 2002: 59].

Termin modalność w tekście oznaczałby z kolei „językowe znaki modalizacji 
obecne w konkretnej wypowiedzi/utworze na różnych jego poziomach, traktowane 
jako modalności fakultatywne” [ibidem: 58].

W tym miejscu trzeba odnotować, że modalność fakultatywna jest modalnością 
dodatkową, realizującą się za pomocą elementów leksykalnych, których funkcję 
składniową określa się mianem modalizatorów, np. może, chyba, prawdopodobnie, 
niestety, koniecznie [Jędrzejko 2000: 127–128]. Ta odmiana modalności, nazywana 

105 Kategorię trybu, jako wykładnik oznajmiania prawdy lub fałszu, łączono z modalnością 
logiczną, czyli z przejawem konieczności, możliwości albo niemożliwości zajścia jakiegoś 
zdarzenia orzekanego w zdaniu oznajmującym czy też z przejawem braku możliwości takiej 
oceny w pozostałych trybach [Jędrzejko 2000: 126]. Niemniej relacje nadawca – treść wy-
powiedzi i wypowiedź – rzeczywistość są szersze i bardziej zróżnicowane niż przewidują to 
gramatyczne tryby [ibidem]. Dlatego współczesne badania modalności powinny uwzględniać 
intencję wypowiedzi i jej funkcję w przestrzeni komunikacyjnej [ibidem: 125].

106 Por.: „Kategoria modalności łączy się z wszystkimi gatunkami, wyjąwszy bezosobo-
we gatunki urzędniczo-prawne typu ankieta, zaświadczenie itp., w których obowiązuje kod 
absolutnie zimny, zdepersonalizowany i sztywny. Odgrywa ona dużą rolę w poszczególnych 
gatunkach mówionych i pisanych, będąc ważnym wyznacznikiem gatunku danego tekstu, por. 
np. gatunki liryczne czy gatunki epickie” [Wilkoń 2002: 46].
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w literaturze także modalnością logiczną (ze względu na swe korzenie w logice) 
czy intradyktalną [Łapa 2003: 13], przeciwstawia się modalności obligatoryjnej, 
tzw. zdaniowej107, „determinującej gramatyczne rodzaje zdań, zależne od trybu 
czasownika” [Jędrzejko 2000: 126].

Kończąc niniejsze rozważania, dodajmy również, że w modalności upatruje 
się czynnik budujący spójność semantyczną tekstu [Boniecka 1984: 93, Wilkoń 
2002: 46, Czapiga 2006: 12].

Inni badacze, np. K. Ożóg, T. Skubalanka, w swoich studiach koncentrują się 
na modalności jako na kategorii metatekstowej, czyli orzekającej o tekście, sta-
nowiącej swoisty komentarz do niego [ibidem: 12–13].

Termin modalność (ros. модальность) jest także rozmaicie defi niowany na 
gruncie rosyjskiej lingwistyki, co ilustruje bogata literatura dostarczająca przeglą-
du teorii modalności108. Pomimo pokaźnej liczby prac wiele kluczowych kwestii, 
np. jakie zjawiska należy włączać w obręb modalności, pozostaje dyskusyjnych 
[Аверина 2010: 8, Швец 2007: 161].

Szczegółową historię badania tego zjawiska w Rosji przedstawiają książki Kingi 
Tutak Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w auto-
biografi ach i Łarisy J. Ziat’kowej Субъективная модальность политического 
дискурса. Ł.J. Ziat’kowa odnotowuje, że rosyjscy badacze zajmujący się opisem 
kategorii modalności najpierw zwrócili uwagę na tzw. modalne słowa/leksemy109 
(модальные слова) [Зятькова 2007: 11]. Podstawy do tego typu analiz wniósł 
Aleksandr A. Potiebnia, podkreślający niezależność modalnych leksemów na tle 
innych części zdania [ibidem]. Koniec XIX wieku do połowy XX wieku to w ro-
syjskiej gramatyce dominacja studiów nad modalnymi słowami czy wtrąceniami 
(вводные слова/синтагмы, вводные предложения), w których upatrywano 
subiektywny stosunek mówiącego do treści jego wypowiedzi [ibidem]. Po raz 
pierwszy o modalności jako kategorii semantycznej pisał Wiktor W. Winogradow, 
rozpatrując ją jako kategorię zdania [ibidem: 12]. Koncepcja W.W. Winogradowa, 
zawarta w rozprawie О категории модальности и модальных словах в русском 
языке z 1950 roku, charakteryzowała modalność jako stosunek zdania do rze-
czywistości [Tutak 2003: 53]. Takie pojmowanie zjawiska modalności na długie 
lata wyznaczyło sposób jego rozumienia w rosyjskiej lingwistyce [ibidem: 54]. 

107 Ten typ modalności bywa nazywany m.in. modalnością ekstradyktalną, ekstrapredyka-
tywną, intencjonalną, obiektywną, ogólną, stosunkową czy też podstawową [Łapa 2003: 13].

108 Przegląd teorii modalności w rosyjskim językoznawstwie zob. Петров 1982; Зайченко 
1997; Краснова 2002; Романова 2003; Тагильцева 2006; Зятькова 2007; Петрова 2007; 
Аверина 2010; Агашина 2010; Ваулина 2010; Ваулина, Старовойтова 2010; Зеленщиков 
2010; Кукса 2010; Мерзлякова 2010; Болотов 2014. Dokładne omówienie rosyjskich kon-
cepcji modalności z początkowych okresów badań znajdziemy w książce N.M. Agaszyny 
Ирреальная модальность: функционально-прагматический и переводческий аспекты. 
Zob. Агашина 2010.

109 Obok terminu leksemy modalne w polskiej tradycji spotykamy określenia modulanty 
i modalne elementy leksykalne [Puk 2010: 217].
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W latach 60. i 70. przeważało traktowanie modalności jako kategorii logiczno-
-syntaktycznej [ibidem], por.:

Эта категория [категория модальности] интерпретируется обычно как отношение 
с од е рж а н и я  высказывания к действительности, выражаемое грамматическими, 
интонационными и лексическими средствами [Колшанский 1961: 94].

Zaczynają się też pojawiać różnorodne propozycje wyodrębniania rodzajów 
modalności, głównie zarysowuje się podział na modalność obiektywną oraz su-
biektywną [Tutak 2003: 54], por.:

Объективная модальность является обязательным признаком любого вы-
сказывания и формирует предикативную единицу (предложение). Объективная 
модальность выражает отношение высказывания к действительности в плане 
реальности/ирреальности. […] Субъективная модальность, т.е. отношение гово-
рящего к сообщаемому, не является обязательным признаком высказывания. Она 
образует в предложении второй модальный слой, и иногда называется вторичной 
модальностью [Зятькова 2007: 10].

Odnotujmy jednakże, że za pierwsze pełne określenie kategorii modalności 
Ł.J. Ziat’kowa przyjmuje defi nicję zamieszczoną w Słowniku terminów lingwi-
stycznych (Словарь лингвистических терминов) Olgi S. Achmanowej z 1969 
roku, gdzie czytamy:

Модальность англ. modality. Понятийная категория со значением отношения го-
ворящего к содержанию высказывания и отношения содержания высказывания 
к действительности (отношения сообщаемого к его реальному осуществлению), 
выражаемая различными грамматическими и лексическими средствами, такими 
как формы наклонения, модальные глаголы, интонация и т. п. [СЛТ: 237].

W przytoczonym cytacie uwidacznia się już niejednorodne określanie modal-
ności. Jak podkreśla K. Tutak, w początkowej fazie badań rosyjscy językoznawcy 
więcej uwagi poświęcali analizie wykładników modalności obiektywnej, co zmieniło 
się w latach 90., kiedy to obserwuje się dominację subiektywizacji w pojmowaniu 
modalności (aż do włączenia w jej obszar wszelkich postaw nadawcy wobec treści 
swojego komunikatu) [Tutak 2003: 55].

Na złożoność kategorii modalności wskazują również inne rosyjskie wydania 
o charakterze słownikowym, gdzie modalność jest rozpatrywana jako kategoria 
funkcjonalno-semantyczna [БЭС: 303]110 lub jako gramatyczno-semantyczna 
[СПРЯ: 203–204], obejmująca bardzo szeroki krąg znaczeń.

Inną propozycję przedstawia Aleksandr Bondarko, stwierdzający, iż modalność 
można rozpatrywać jako kompleks funkcjonalno-semantycznych pól, na które 

110 Autorką tej defi nicji jest Majia W. Liapon. Por.: „[…] В категорию модальности вклю-
чаются эмоционально-оценочное отношение говорящего, значения целевой установки 
высказывания, различные интенции” [Зайченко 1997: 12–13].
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składają się modalne kategorie stosunku treści wypowiedzi do rzeczywistości, 
mające następujące znaczenia:

1. aktualności/potencjonalności (możliwości, konieczności, hipotetyczności itd.);
2. oceny wiarygodności;
3. komunikatywnego celu wypowiedzi;
4. twierdzenia/negacji;
5. poświadczenia [Бондарко 2002: 236–237].

Natalja M. Agaszyna natomiast, widząc w modalności „обширное и сложное 
языковое явление” [Агашина 2010: 14], rozdziela uogólnione określenie modal-
ności jako stosunku komunikatu do rzeczywistości, ustanowionego mówiącym, 
na sześć komponentów [ibidem: 15]. Komponenty te stanowią:

1. klasyfi kacja treści wypowiedzi przez mówiącego pod względem oceny jej 
wiarygodności;

2. przedstawienie działania jako pożądanego, koniecznego, potencjalnego, 
nieokreślonego, nierzeczywistego, zwykle dokonywanego, jeszcze nie 
zrealizowanego, jako takiego, które powinno nastąpić;

3. wyrażenie stosunku emocjonalnego, reakcji nadawcy;
4. wyrażenie stosunku mówiącego do rozmówcy lub samego siebie, tj. bez-

pośrednie zwroty z rozkazem, prośbą, zachęcaniem itp.;
5. stylistyczne i logiczne wyjaśnienia, doprecyzowania, zastrzeżenia odnośnie 

formy mowy i treści przedstawianego faktu;
6. stosunek mówiącego do celu komunikacji [ibidem: 15–17].

N.M. Agaszyna podkreśla, że wszystkie wyżej przytoczone typy stosunku 
komunikatu do rzeczywistości są formowane przez mówiącego w celu ułatwienia 
komunikacji, aktywizacji, bycia zrozumiałym i wywierania wpływu [ibidem].

Należy uzupełnić, iż rosyjscy badacze również analizują związki między 
modalnością a tekstem. Na fakt, że kategoria modalności realizuje się nie tylko 
na poziomie zdania (wypowiedzi), lecz także na poziomie tekstu językoznawcy 
zwrócili swą uwagę dopiero w ostatnich dziesięcioleciach wraz z pojawieniem 
się w lingwistyce tendencji antropocentrycznych [Ваулина, Кукса 2010: 30; 
Романова 2003: 24]. Zdaniem Swietłany S. Wauliny i Iriny J. Kuksy modalność 
tekstu powinno się badać jako kategorię dwuaspektową – z jednej strony wyraża-
jącą stosunek subiektu, autora do obiektu, przedmiotu mowy czy celu, a z drugiej 
strony wyrażającą to, jak autor/mówiący klasyfi kuje rzeczywistość, np. jako realną/
irrealną, możliwą, pożądaną, konieczną itp. [Ваулина, Кукса 2010: 30].

Pierwszym autorem, który zaczął traktować modalność jako kategorię tekstową, 
był Ilja R. Galpierin [ibidem]. Analizując dzieła literatury pięknej, wskazał on na to, 
że modalność subiektywna w tekście posiada nie gramatyczny, lecz funkcjonalno-
-semantyczny charakter, który realizuje się poprzez charakterystykę bohaterów, 
segmentację testu, sentencje autora itd. [Гальперин 2007: 118]111.

111 To wznowione wydanie książki I.R. Galpierina z 1981 r.
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Dodajmy, że Tatjana W. Romanowa, badająca współczesną literaturę pamięt-
nikarską, określa modalność tekstu jako „речевое воплощение образа автора” 
[Романова 2003: 13]. Modalność tekstu może być również rozumiana jako wy-
rażenie w tekście stosunku autora do przekazywanej treści, jego punktu widzenia 
[Валгина 2004: 96].

Grigorij J. Sołganik z kolei widzi w modalności warunek spójności, a tym 
samym czynnik tekstotwórczy [Солганик 1984: 179–180].

Zaprezentowane koncepcje modalności na gruncie polskiej i rosyjskiej lingwi-
styki dowodzą złożonej natury danego zjawiska.

3.2. Typy modalności

Jak próbowaliśmy pokazać, kwestia granic modalności nie jest bezdyskusyjnie 
rozstrzygnięta. Fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w rozmaitych podziałach 
modalności112. Wyżej została już przedstawiona modalność obligatoryjna i fakulta-
tywna. Wspomnieliśmy także o podziale modalności na obiektywną i subiektywną. 
Modalność obiektywną można określić jako „stosunek samej treści wypowiedzenia 
do realnej rzeczywistości” [Bobran 1996: 24]. Ten typ modalności bywa nazwany 
także modalnością aletyczną, która „wyraża stosunek treści zdania do rzeczywistości 
niezależnie od przekonań czy punktu widzenia nadawcy” [Ligara 1997: 25]. Modalność 
subiektywna z kolei dotyczy „stosunku mówiącego do wypowiadanej treści” [Bobran 
1996: 24]. Stosunek ten może być emocjonalny czy też oceniający [ibidem]113.

Zaznaczmy również, że w lingwistyce, oprócz powyższego podziału, przyjmuje 
się wydzielone przez logików cztery typy modalności:

1. modalność aletyczną (asertywną, w wyrażeniach jest prawdą, faktem, itd.);
2. modalność epistemiczną (stopnia pewności sądu prawdziwościowego, np. 

wiem, niewątpliwie, być może);
3. modalność deontyczną (np. nakazu, powinności, rozkazu: musi, powinien, 

zabraniam, rozkazuje itp.);
4. modalność aksjologiczną (perswazyjno-dydaktyczną: m.in. to jest dobre, 

to jest złe) [Wilkoń 2002: 48]114.

112 O rozróżnieniach typów modalności zob. Boniecka 1976; Rytel 1982; Jędrzejko 1987; 
Lyons 1989; Grzegorczykowa 1990; Ligara 1997; Łapa 2003; Kiklewicz 2004; Greszczuk 2006; 
Булыгина, Шмелев 1992; Зайченко 1997; Краснова 2002; Петрова 2007; Аверина 2010.

113 Odnotujmy, że A. Kiklewicz rozróżnia modalność ekspresywną (emotywną), polegającą 
na „określeniu stanu emocjonalnego nadawcy wywołanego opisywaną sytuacją referencyjną” 
[Kiklewicz 2004: 194], od modalności aksjologicznej – wartościującej treść zdania [ibidem: 186]. 
Szerzej o modalności obiektywnej i subiektywnej zob. Ligara 1997: 34–37 i Puzynina 1974.

114 Modalności te są pojmowane jako fakultatywne [Jędrzejko 2000: 129]. Bronisława 
Ligara pisze, iż wydzielenie typów modalności przyjętych z logiki (wymienia modalność 
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Powyższe typy nie mają również ogólnie przyjętych defi nicji ani terminologii. 
Zdaniem D. Rytel w większości prac pisze się o trzech podstawowych, choć róż-
nie nazywanych, klasach modalności: o tzw. modalności ogólnej (stosunkowej), 
woluntatywnej (deontycznej) i modalności pewności (epistemicznej) [Rytel 1982: 
13]. Sama autorka pojmuje modalność jako „kategorię semantyczną związaną z wy-
różnieniem możliwych światów, w których opisywane zdarzenia w wypowiedzeniu 
mogą lub muszą wystąpić” [ibidem]. Światy są rozumiane jako „możliwe stany 
rzeczy” [ibidem: 14]. Ogólna kategoria modalności, wyrażająca „stosunek treści 
wypowiedzenia do obiektywnej rzeczywistości” [ibidem], rozpada się na trzy typy: 
modalność epistemiczną, deontyczną i aletyczną [ibidem]. Pierwsza wymieniona 
modalność charakteryzuje świat przekonań nadawcy, który jest pewny lub przy-
puszcza, że omawiane zdarzenie jest zgodne z obiektywną rzeczywistością albo 
tę zgodę podaje w wątpliwość [ibidem]. Modalność deontyczna – drugi wskazany 
typ – dotyczy światów, w których obowiązują swoiste normy, por.:

[…] Wypowiedzenie modalizowane deontycznie mówi o możliwych światach, w któ-
rych dana czynność lub stan jest obowiązkowa, zakazana lub przyzwolona przez jakiś 
subiekt modalizujący [ibidem].

Ostatnia przywołana klasa modalności wskazuje na konieczność lub możliwość 
zdarzenia w jednym albo we wszystkich możliwych światach [ibidem]. Modalność 
ta jest zawsze modalnością obiektywną, stwierdzającą stosunek wypowiedzenia 
do rzeczywistości, gdzie wypowiadający pełni tylko funkcję informatora i nie 
jest bezpośrednio zaangażowany w przypisywanie zdarzeniom możliwości lub 
konieczności ich zaistnienia [ibidem].

Odmienną propozycję podziału przedkłada E. Jędrzejko. Badaczka wiąże 
różne typy modalności w tekście z różnymi postawami człowieka wobec świata, 
wyodrębniając:

• modalność wolitywną, tj. ujęcie zdarzeń przez nadawcę jako pożądane/
niepożądane, upragnione; wyrażenie własnych zamierzeń, planów; tym 
samym językowe wykładniki takiej postawy oscylują wokół pojęcia chcieć;

• modalność postulatywno-deontyczną – kiedy podmiot ujmuje zdarzenia jako 
dozwolone, obowiązkowe, zabronione; kiedy radzi, perswaduje, namawia 
itp.; centrum semantycznym jest tutaj powinien;

• modalność intelektualno-oceniającą, czyli postrzeganie zdarzenia jako 
znane lub nieznane, zrozumiałe lub niezrozumiałe, pewne lub niepewne, 
sensowne lub absurdalne, rzeczywiste bądź nierzeczywiste itd.; centralny 
wykładnik tej postawy stanowi sądzę/myślę, że;

aletyczną, epistemiczną, deontyczną i czasową, tj. wypowiedzi modalne nacechowane czasowo) 
jest dokonywane przez część badaczy dopiero po fundamentalnym rozróżnieniu modalności 
obiektywnej i subiektywnej [Ligara 1997: 34].
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• modalność emocjonalno-wartościującą – gdy podmiot ujmuje wydarzenia 
ze stanowiska etycznego i/lub estetycznego, oceniając je jako dobre/złe, 
pożądane/niepożądane; gdy przyjmuje postawę zaangażowaną, emocjo-
nalną, aprobującą albo dezaprobującą, postawę zachwytu czy obrazy, etc. 
[Jędrzejko 2000: 136–138].

Interesującym typem modalności wydaje się również tzw. modalność imper-
ceptywna, której dokładną defi nicję odnajdziemy w książce Romana Roszko, por.:

[…] 1) przekazywanie przez konkretnego nadawcę zasłyszanej bądź przeczytanej in-
formacji, 2) z podaniem konkretnego lub w postaci uogólnionej źródła tej informacji, 
3) bez brania odpowiedzialności za jej prawdziwość (inaczej mówiąc – przekazywana 
treść opatrzona zostaje funktorem możliwości), 4) ewentualnie z zaznaczeniem opinii 
własnej nadawcy na temat przekazywanej treści (komentarz) – możliwa jest gradacja 
prawdopodobieństwa stosunku nadawcy względem przekazywanej przez niego infor-
macji [Roszko 1993: 18].

Zaznaczmy też, iż w tradycji rosyjskiej najpowszechniejszy jest podział na 
modalność obiektywną i subiektywną, co oddają defi nicje słownikowe, por.:

Мод а л ь н о с т ь  о б ъ е к т и в н а я. Выражение отношения сообщаемого к дей-
ствительности (реальность или нереальность, возможность или невозможность, 
необходимость или вероятность и т. д.). […] Мод а л ь н о с т ь  с у б ъ е к т и в -
н а я. Выражение отношения лица говорящего к сообщаемому (уверенность или 
неуверенность, согласие или несогласие, экспрессивная оценка)” [СПРЯ: 204].

Przypomnijmy, że modalność obiektywna jest obowiązkową cechą wypowiedzi/
zdania, podczas gdy modalność subiektywna – fakultatywną, a w dodatku o wiele 
szerszym zakresie znaczeniowym [БЭС: 303].

Przytoczone podziały modalności świadczą o różnorodności opisywanej ka-
tegorii, niedającej się uchwycić w sztywne, precyzyjne ramy. Zebrana literatura 
przedmiotu ukazuje stopniowe poszerzanie znaczeń wchodzących w kategorię 
modalności, zarówno w polskiej, jak i rosyjskiej lingwistyce. Chronologicznie 
pierwsze, wąskie rozumienie modalności sprowadza ją do obiektywnego stosunku 
treści wypowiedzi do rzeczywistości, gdzie orzeka się o prawdziwości lub fałszy-
wości jakiegoś zdarzenia. Szersze pojmowanie omawianej kategorii odnosi ją do 
subiektywnej postawy nadawcy wobec treści wypowiedzi, wyrażającej koniecz-
ność, możliwość/prawdopodobieństwo lub niemożliwość zajścia konkretnego 
zdarzenia/stanu (albo niemożność takiej oceny poza zdaniami oznajmującymi). 
Współczesne, rozległe defi nicje modalności włączają w jej ramy wszelkie postawy 
mówiącego wobec komunikatu. Tak szerokie rozumienie modalności obejmuje 
również intencje nadawcy, cele wypowiedzi, ich formę i styl.
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3.3. Modalność epistemiczna

Przydawka epistemiczna pochodzi z greckich słów episteme –  „ wiarygodna 
wiedza” i  epistemai – „wiedzieć, umieć; sądzić, myśleć” [Аверина 2010: 22]. 
Zacytowane już defi nicje tej modalności dostrzegają w niej ocenę stopnia pewności 
sądu. Według Zofi i Czapigi modalność epistemiczna polega na „sygnalizowaniu 
stopnia przekonania mówiącego o prawdziwości wygłaszanego sądu – od najwyż-
szego do najniższego” [Czapiga 2006: 22]. Autorka analizuje wykładniki pewności, 
prawdopodobieństwa i możliwości [ibidem: 21–108]. Według R. Grzegorczykowej 
modalność epistemiczna, inaczej prawdziwościowa, stanowi „pogląd nadawcy na 
temat realności bądź nierealności komunikowanego zdarzenia […] ze wskazaniem 
stopnia hipotetyczności przy zdarzeniach nierzeczywistych” [Grzegorczykowa 
1990: 99]. W zależności od stopnia prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia war-
szawska lingwistka wyróżnia trzy rodzaje hipotez: silne, słabe i oparte na różnych 
źródłach informacji [ibidem: 149].

J. Bartmiński i S. Niebrzegowska-Bartmińska zauważają, że dany typ modalności, 
dotyczący prawdziwości sądu, jest powiązany z intencjonalnością, z czasownikami 
illokucyjnymi [Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 173], podobnie jak 
modalność w ogóle. W ujęciu Janiny Gardzińskiej modalność epistemiczna ma 
intencję powiadomień, oznajmień, a dodatkowo pełni funkcję informacyjną – jest 
swoistym „sądem nadawcy na temat pewności, niepewności czy prawdopodobień-
stwa zaistnienia zdarzenia (stanu rzeczy)” [Gardzińska 1996: 35]. Sąd ten może się 
wyrażać eksplicytnie albo implicytnie i opierać na rozmaitych źródłach informacji 
zewnętrznej lub przekonaniach wewnętrznych nadawcy [ibidem].

Odnotujmy również, że modalności epistemicznej, tak jak samej modalności, 
przypisuje się funkcję metatekstową, por.:

[…] Wykładniki modalności epistemicznej dotyczą relacji zachodzących między zawar-
tością treściową komunikatu a nadawcą (bezpośrednio) i rzeczywistością (pośrednio, 
tzn. z perspektywy nadawcy). Nad tą informacją nadbudowuje się informacja meta, 
określająca stanowisko, jakie zajmuje mówiący wobec samego wypowiedzenia […] 
[Tutak 2003: 64].

W rosyjskim językoznawstwie dla określenia danego typu modalności stosuje 
się też inne terminy: субъективная модальность, персуазивная модальность, 
модальность достоверности, модальность истинности, które charakteryzują 
wiedzę nadawcy na temat treści przekazywanej wiadomości oraz jego stosunek 
do niej pod względem wiarygodności [Швец 2007: 161]. Niemniej modalność 
epistemiczna nie posiada jednej ogólnie przyjętej defi nicji [Аверина 2010: 22–28]. 
Anna W. Awierina konstatuje, że „эпистемическая модальность включает в себя 
оценку говорящим степени вероятности того или иного факта” [ibidem: 24]. 
Ocena ta dotyczy faktu z przeszłości, teraźniejszości, przyszłości lub z perspektywy 
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pozaczasowej [ibidem: 27]. Mówiąc o faktach umiejscowionych w konkretnym 
wycinku czasu, A.W. Awierina posługuje się terminem субъективная эпистеми-
ческая модальность (subiektywna modalność epistemiczna), którym to nazywa 
znaczenie przypuszczenia (предположение) [ibidem: 26]. Fakty, rozpatrywane 
w perspektywie pozaczasowej, są natomiast wyrazicielem kategorii obiektywnej 
modalności epistemicznej (объективная эпистемическая модальность), ozna-
czającej ontologiczną możliwość/potencjalność (онтологическая возможность/
потенциальность) [ibidem: 26–27]115.

Natalja D. Zajczenko z kolei, analizując niemieckie predykaty ze znaczeniem 
modalności epistemicznej, wydziela modalne znaczenia pewności, wątpliwości 
i przypuszczenia (модальные значения уверенности, сомнения, предположения), 
które tworzą pogląd mówiącego lub podmiotu wypowiedzi na temat otaczającego 
świata [Зайченко 1997: 51–52].

Na temat modalności epistemicznej pisali też Timur A. Majsak i Siergiej 
G. Tatiewosow, por.:

Категория эпистемической модальности выражает точку зрения говорящего на 
истинность пропозиции, или, в других терминах, оценку вероятности того, что 
ситуация имеет место в актуальном мире [Майсак, Татевосов 2000: 70].

W innym miejscu tego artykułu czytamy, że modalność epistemiczna to katego-
ria charakteryzująca punkt widzenia mówiącego na stosunek opisywanej sytuacji 
do rzeczywistości [ibidem: 76]. Autorzy twierdzą, iż znaczenie sfery modalności 
epistemicznej można przedstawić w formie skali, na której punkty skrajne oddają 
epistemiczną określoność (эпистемическая определенность), por.:

[…] ‘говорящий утверждает, что описываемая ситуация имеет место в актуальном 
мире’ (вероятность наличия ситуации равна 1; реальная модальность) vs. ‘гово-
рящий утверждает, что описываемая ситуация отсутствует в актуальном мире’ 
(вероятность наличия ситуации равна 0, контрфактическая модальность) [ibidem].

Pomiędzy wymienionymi punktami skrajnymi znajdują się przypadki, kiedy 
epistemiczna określoność nie jest obecna i mówiący dopuszcza możliwość tych 
dwóch opcji z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem [ibidem]. Taką 
sytuację badacze nazywają modalnością hipotetyczną (гипотетическая модаль-
ность) [ibidem].

115 Innymi słowy, znaczenie ontologicznej możliwości (potencjalności), czyli braku od-
niesienia do momentu mowy, wyraża modalność wewnętrzną (внутренняя модальность) 
[Аверина 2010: 26]. Dodajmy, że modalność epistemiczną na obiektywną i subiektywną 
podzielił wcześniej John Lyons [Lyons 1989: 388]. Wyrażenia z modalnością epistemiczną 
subiektywną, według autora, wyrażają zastrzeżenia nadawcy wobec przekazywanej informacji, 
czyli nie fakty, lecz poglądy, cudze wypowiedzi, próby wnioskowania, podczas gdy w modal-
ności epistemicznej obiektywnej „nadawca obliguje się na rzecz informacji, którą przekazuje 
adresatowi” [ibidem: 390].
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Doprecyzujmy, że w literaturze przedmiotu spotykamy dwie podstawowe 
klasyfi kacje epistemicznych znaczeń [Петрова 2007: 44]. W pierwszej klasy-
fi kacji wydziela się epistemiczną możliwość (эпистемическая возможность) 
i epistemiczną konieczność (эпистемическая необходимость). Epistemiczna 
możliwość oznacza niewysoki stopień pewności mówiącego co do wiarygodności 
przekazywanej informacji. Epistemiczna konieczność z kolei, na odwrót, okreś-
la dość wysoki stopień pewności na temat prawdziwości wygłaszanych faktów 
[ibidem]. Drugi podział, przeprowadzony także na podstawie kryterium stopnia 
pewności mówiącego co do wiarygodności przekazywanej informacji, wyróżnia 
trzy znaczenia: możliwość (возможность), prawdopodobieństwo (вероятность) 
i pewność (уверенность) [ibidem: 45].

Określenie modalności epistemicznej przedstawił również Michaił A. Szelakin, 
por.:

Категория модальной достоверности (эпистемической модальности, от греч. 
epistemos — „познание”), выражающая степень уверенности говорящего в досто-
верности сообщаемого. Она связана с употреблением в предложениях модальных 
слов может быть, возможно, вероятно, вряд ли, кажется, конечно, несомненно, 
разумеется и др. [Шелякин 2001: 190].

M.A. Szelakin odnosi modalność epistemiczną do kategorii modalnego istnie-
nia wydarzenia (категория модального существования события), wyrażającej 
stosunek wydarzenia do rzeczywistości pozajęzykowej i sposób jego istnienia 
w wyznaczonej rzeczywistości [ibidem: 189]. Kategoria ta z kolei składa się na 
modusowe kategorie zdania (модусные категории предложения) [ibidem].

Władimir A. Płungian z kolei widzi w opisywanym fenomenie jeden z typów 
modalności oceny (оценочная модальность) [Плунгян 2009: 317]. Według 
badacza, komponent modalny nie tylko informuje o świecie, lecz także wyraża 
stosunek mówiącego do tego, co przekazuje [ibidem]. Ten stosunek najogólniej 
nazywa się oceną116. Ocena epistemiczna (эпистемическая оценка) lub modal-
ność epistemiczna „имеет отношение к сфере истинности; это оценка степени 
правдоподобности (или степени вероятности) данной ситуации со стороны 
говорящего” [ibidem: 319]. Zdaniem W.A. Płungiana, ocenę prawdopodobień-
stwa sytuacji mówiący może dać w dwóch przypadkach. Po pierwsze, może on 
przewidywać prawdopodobieństwo jakiejś sytuacji, o której zajściu w przeszłości, 
teraźniejszości lub przyszłości nie ma wiarygodnych informacji. Taką sytuację 
nadawca może określić, na przykład, jako mało prawdopodobną (‘вряд ли’), 
możliwą (‘может быть’) i wysoce prawdopodobną (‘скорее всего’). Wykładniki 
o takich znaczeniach (epistemicznej hipotezy – эпистемическая гипотеза) 

116 Modalne znaczenia oceny W.A. Płungian dzieli na ocenę stopnia intensywności sytuacji 
(оценка по степени интенсивности реализации ситуации), ocenę etyczną (этическая 
оценка) i epistemiczną (эпистемическая оценка) [Плунгян 2009: 318–320].
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są najbardziej rozpowszechnionymi wykładnikami modalności epistemicznej. 
Drugi typ oceny epistemicznej stanowią takie oceny, które mówiący wyraża post 
factum, tj. w odniesieniu do sytuacji, której prawdziwość jest mu znana [ibidem]. 
W tym wypadku nadawca informuje, czy zaistnienie danej sytuacji odpowiada 
jego oczekiwaniom w tym względzie. Wykładniki odpowiadania epistemiczne-
mu oczekiwaniu (соответствия эпистемическому ожиданию) również mogą 
kwalifi kować sytuację jako mało prawdopodobną, możliwą i wysoce prawdopo-
dobną. Najczęściej spotykane są wskaźniki niskiego prawdopodobieństwa, czyli 
niespodziewanej sytuacji (неожиданности), które posiadają specjalną nazwę 
– admiratywy (адмиратив) [ibidem].

Inny punkt widzenia reprezentuje Warwara М. Szwiec, według której „[…] 
эпистемическая модальность отражает степень полноты и характер знаний 
говорящего о событии” [Швец 2007: 162]. Ze względu na epistemiczne nasta-
wienie (эпистемическая установка) badaczka wyróżnia trzy główne podtypy 
modalności epistemicznej: wiarygodność (достоверность), brak wiarygodności 
(недостоверность) i problematyczną wiarygodność (проблемная достовер-
ность). W zależności od pełności wiedzy mówiącego o przekazywanym episte-
micznym nastawieniu W.М. Szwiec rozdziela wiarygodność problematyczną na 
przypuszczenie (предположительная достоверность), wątpliwość (предпо-
ложительная недостоверность) i epistemiczną możliwość (эпистемическая 
возможность) [ibidem].

Powyższe rozgraniczenia przedstawia schemat 2.
W.М. Szwiec podkreśla, że podstawę struktury modalności epistemicznej 

tworzy pojęcie epistemicznego nastawienia, a nie stopnia pewności [ibidem: 
162], pojęcie epistemicznego nastawienia jest bowiem związane z posiadaniem/
nieposiadaniem przez mówiącego wiedzy o przekazywanej informacji, podczas 
gdy stopień pewności odsyła do stanu psychicznego, emocjonalnego nadawcy, 
który ona wzbudza [ibidem: 162–163]. W dodatku epistemiczna modalność speł-
nia funkcje pragmatyczne, głównie w pytaniach, aby pobudzić adresata do oceny 
wiarygodności [ibidem: 164].

W niniejszej monografi i defi niujemy modalność epistemiczną jako „sygnalizo-
wanie stopnia przekonania mówiącego o prawdziwości wygłaszanego sądu – od 
najwyższego do najniższego” [Czapiga 2006: 22].
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3.4. Pojęcie gwaranta

Klasyfi kując i opisując w części empirycznej wykładniki tego typu modalności 
w wypowiedziach rosyjskich polityków, posługujemy się kategorią gwaranta, 
która została szczegółowo przedstawiona w książce K. Tutak Leksykalne nie-
czasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografi ach. Pojęcie 
gwaranta wprowadził francusko-rosyjski zespół, który opracował leksykon tzw. 
słów dyskursywnych [Tutak 2003: 73]117. Ksienija L. Kisielewa i Denis Paillard 
gwaranta określają następująco:

117 Do otwartej grupy słów dyskursywnych odnoszą się przede wszystkim wyznaczone przez
W.W. Winogradowa słowa modalne (модальные слова) oraz słowa służebne (служебные 

1) Ocena przez nadawc  przekazywanej informacji jako wiarygodnej
(odpowiadaj cej rzeczywisto ci) z punktu widzenia jego wiedzy
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Schemat 2. Ocena przez nadawcę wiarygodności przekazu w zależności od jego episte-
micznego nastawienia
Źródło: Швец 2007: 163.
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Гарантом является тот, кто берет на себя ответственность за выделение p как вы-
сказывания о некотором положении вещей [Киселева, Пайар 19982: 27].

Badacze twierdzą, że naturalnym kandydatem do roli gwaranta jest sam mówiący, 
choć bywają przypadki, kiedy to słuchający może pełnić tę funkcję, np. w pytaniach 
[ibidem: 28]. W takim rozumieniu – mówiącego, nadawcy komunikatu – gwarant 
występuje w niniejszej pracy.

K. Tutak podkreśla, że nadawca może brać odpowiedzialność za prawdziwość 
wypowiadanego sądu, czyli gwarantować przedstawiany stan rzeczy jako adekwatny 
do rzeczywistości lub zrzekać się odpowiedzialności za własny sąd, ujmując dany 
stan jako niepewny, przypuszczalny, z przyczyny braku wiedzy o adekwatności 
do rzeczywistości [ibidem: 76]118.

Naszą uwagę zwracamy również na tzw. gwaranta zewnętrznego (wobec 
nadawcy), którym może być nadawca pierwotny (pierwszy)119 [ibidem: 80] lub 
pewien stan rzeczy [ibidem: 81].

3.4.1. Wykładniki modalności epistemicznej w języku rosyjskim

Modalność epistemiczna może być wyrażona intonacyjnie, leksykalnie, morfo-
logicznie i syntaktycznie, a także implicytnie i paralingwistycznie [Швец 2007: 
164]. Niemniej głównymi środkami wyrażenia tego typu modalności są środki 
leksykalne [ibidem]. W tym opracowaniu analizie zostały poddane nieczasow-
nikowe oraz czasownikowe, stanowiące ramę modalną, wykładniki modalności 
epistemicznej. Przy podziale wykładników posłużono się klasyfi kacjami zawartymi 
w pracach Z. Czapigi i W.M. Szwiec. W.M. Szwiec omawiane wykładniki dzieli 
na następujące grupy:

• leksemy modalne (модальные слова)120: наверно, кажется, видимо, может 
быть, по-моему, действительно, конечно, естественно;

• konstrukcje osobowe (конструкции с формами 1 л. ед. числа предикатов 
пропозиционального отношения): Я считаю, Я думаю, Я знаю, Я уверен, 
Я вижу, Мне думается, Мне кажется;

неполнозначные слова) [Киселева, Пайар 19982: 8]. Słowa te charakteryzuje brak desygnatu 
oraz tworzenie związków pomiędzy elementami dyskursu [ibidem].

118 K. Tutak powołuje się również na rozważania J. Lyonsa o obligowaniu się nadawcy na 
rzecz oznajmianych faktów – zob. Tutak 2003: 75. Por.: „Wszelka wypowiedź, której nadawca 
deklaruje wyraźne zastrzeżenia co do swojego zobligowania na rzecz twierdzenia, jest wypo-
wiedzią epistemicznie modalną, czyli zmodalizowaną […] [Lyons 1989: 388].

119 Nadawca pierwotny stoi w opozycji do nadawcy aktualnego, który to tylko powtarza 
zasłyszaną informację [Roszko 1993: 21].

120 Kolejność poszczególnych klas oraz przykładów wykładników została przedstawiona 
za W.M. Szwiec – zob. Швец 2007: 164–167. Na temat ich zróżnicowania terminologicznego 
w polskim i rosyjskim językoznawstwie zob. Czapiga 2006: 21–25.
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• wyrażenia modalne (модальные словосочетания): скорее всего, по моему 
мнению, по всей вероятности, в самом деле;

• partykuły (частицы): разве, неужели, что ли, едва ли, вряд ли, да, верно, 
будто;

• czasownik modalny (модальный глагол возможности): мочь121;
• predykat konieczności (предикатив необходимости): должен [Швец 

2007: 164–167].
Jak zaznacza W.M. Szwiec, przytoczone przykłady nie stanowią zamkniętej listy. 

W niniejszej pracy została ona uzupełniona poprzez dodanie wykładników (kolejność 
pojawiania się za Z. Czapigą): натурально, несомненно, безусловно, бесспорно, 
без (всякого) сомнения, право, правда, разумеется, само собой разумеется, по 
сути дела, оказывается, как вполне понятно, как само собой понятно, пожа-
луй, по-видимому, вероятно, видимо, видно, очевидно, надо полагать, надеюсь, 
может i возможно [Czapiga 2006: 25–108].

Z analizy w danej rozprawie wykluczyliśmy jednak wykładnik надеюсь, po-
nieważ, naszym zdaniem, wyraża on wiarę, a nie wiedzę. Włączyliśmy natomiast 
konstrukcję я полагаю (czasownik полагать pojawił się powyżej w wykładniku 
надо полагать) oraz konstrukcję я убежден, synonimiczną do я уверен [ССРЯ: 
510]. Klasyfi kacja powyższych wykładników została przeprowadzona na podsta-
wie opisanego powyżej pojęcia gwaranta. Tym samym wykładniki modalności 
epistemicznej przydzielono do następujących typów (w kolejności alfabetycznej 
od nazw podgrup):

a) wykładniki wskazujące na sąd122 posiadający gwaranta – mówiącego:
• konstrukcje osobowe: (я) вижу, (я) знаю, (я) убежден, (я) уверен;
• leksemy modalne: безусловно, бесспорно, несомненно, право;
• partykuła: да;
• wyrażenie modalne: без (всякого) сомнения;

b) wykładnik wskazujący na sąd nieposiadający gwaranta – mówiącego, ale 
posiadający gwaranta zewnętrznego:
• partykuła: будто;

c) wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwa-
ranta zewnętrznego:

121 Czasownik мочь występuje tutaj w sekundarnym znaczeniu, por.: „Эпистемическое 
значение возникает у мочь в таком контексте, когда в качестве того объекта, от свойств 
которого зависит реализация события P, выступает реальный  мир  – а точнее, его от-
ражение в знаниях и мнениях говорящего. Говорящий имеет сведения о мире за период, 
который предшествует настоящему моменту, и дает ответ на вопрос о том, совместимо 
ли такое развитие мира, которое включает наступление данного события P, хоть с одним 
из возможных путей его развития, допускаемых его знаниям – при том что подлинный 
путь, по которому пойдет, или уже пошло, это развитие, ему неизвестен” [Зализняк 2006: 
157]. Przykładami służą zdania: Он мог ее потерять, Я могу ее потерять, Он может по-
звонить в любой момент [ibidem: 157–158].

122 K. Tutak używa określenia „wykładniki sygnalizujące sąd” [Tutak 2003: 73–146].
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• leksemy modalne: действительно, естественно, конечно, натурально, 
оказывается, правда, (само собой) разумеется;

• wyrażenia modalne: в самом деле, как вполне понятно, как само собой 
понятно, по сути дела;

d) wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta:
• czasownik modalny: мочь;
• konstrukcje osobowe: (я) думаю, мне думается, мне кажется, (я) по-
лагаю, (я) считаю;

• leksemy modalne: вероятно, видимо, видно, возможно, кажется, 
может/может быть, наверно/наверное, надо полагать, очевидно, 
по-видимому, пожалуй, по-моему;

• partykuły: верно, вряд ли, едва ли, неужели, разве, что ли;
• predykat konieczności: должен;
• wyrażenia modalne: по всей вероятности, по моему мнению, скорее 
всего123.

Zaprezentowany powyżej podział wykładników modalności epistemicznej, 
przeprowadzony na podstawie pojęcia gwaranta, został wykorzystany w części 
empirycznej niniejszej pracy.

123 Porównajmy powyższy podział z hasłem słownikowym autorstwa Walentiny J. Apresjan: 
„Синонимы ряда конечно, разумеется, естественно, безусловно, несомненно, бесспорно 
выражают категорическую  уверенность в том, что некая ситуация имеет место, ис-
ключая все остальные возможности. Ряды явно, определенно и действительно, точно, 
правда, на самом деле, подлинно, истинно, поистине, воистину, а также лексема да обо-
значают высокую, но не полную степень уверенности. Наконец, ряды наверно, верно, 
по-видимому, очевидно, вероятно, может быть, должно быть, возможно и кажется, 
как будто, вроде обозначают неполную  уверенность или неуверенность говорящего 
в справедливости его высказывания” [НОССРЯ: 474].



Rozdział IV
Analiza wykładników modalności 
epistemicznej w strategii argumentacyjnej 
w wypowiedziach W.W. Putina

4.1. Charakterystyka wyekscerpowanego materiału 
badawczego W.W. Putina

Obiekt badań monografi i – jak już pisaliśmy – stanowią publiczne, ofi cjalne teksty 
wypowiedzi W.W. Putina i D.A. Miedwiediewa124, obejmujące lata 2000–2012. 
Doprecyzujmy, że w tym okresie od 7 maja 2000 roku do 7 maja 2008 roku 
W.W. Putin przez dwie kadencje sprawował urząd Prezydenta Federacji Rosyjskiej, 
a od 8 maja 2008 roku do 7 maja 2012 roku – urząd Premiera Rosji.

Zebrane teksty mają formę pisemną125 i należą do różnych gatunków126. 
Klasyfikując materiał, opieramy się na podziale gatunkowym wystąpień 

124 Por.: „Речь президента характеризуется публичностью и официальностью. […] 
Речь главы государства не существует вне политической аудитории, всегда подразумевает 
влияние на адресата” [Гаврилова 2004: 15–16]. Podkreślmy, że w monografi i nie zajmujemy 
się kwestią udziału różnych specjalistów w tworzeniu tekstów politycznych, przyjmując, iż 
wygłaszający jest ich autorem. Por.: „[…] проблема определения авторства речи проявляется 
как проблема ответственности за произнесенное слово” [ibidem: 16].

125 Zaznaczmy, że w przypadku pisemnej rejestracji tekstu wygłoszonego mamy do czynienia 
z tzw. tekstem zapisanym [Labocha 2008: 79], por.: „[…] zarejestrowane ciągi pierwotnego 
komunikatu mówionego, które uzyskały częściową autonomię przez zapis i odpowiednią jego 
redakcję, nazywam tekstem zapisanym, który to termin uważam za lepszy niż określenie „tekst 
mówiony” [ibidem].

126 Sam tekst polityczny jest, w naszym rozumieniu, kategorią ponadgatunkową. Należy 
również zaznaczyć, że ze względu na sporą liczbę poddawanych analizie tekstów, tj. 800, 
w tym miejscu została ukazana tylko ich przynależność gatunkowa. Szczegółowe dane, w tym 
wskazanie dokładnej daty, znajdują się przy cytowaniu konkretnego fragmentu w części 
empirycznej pracy.
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prezydenckich zawartym w książce Mariny W. Gawriłowej Когнитивные и рито-
рические основы президентской речи (на материале выступлений В.В. Путина 
и Б.Н. Ельцина)127. Na tej podstawie w tekstach W.W. Putina wydzieliliśmy 
22 gatunki, wśród których większość stanową wystąpienia:

• wystąpienie (выступление) (w liczbie 110),
• słowo wstępne (вступительное слово) (54),
• wywiad (интервью) (45),
• odpowiedzi na pytania (ответы на вопросы) (25),
• konferencja prasowa (пресс-конференция) (24),
• oświadczenie (заявление) (20),
• zebranie (совещание) (20),
• spotkanie (встреча) (15),
• posiedzenie (заседание) (15),
• rozmowa (беседа) (10),
• słowo końcowe (заключительное слово) (10),
• wspólna konferencja prasowa (tj. z innym politykiem) (совместная пресс-

-конференция) (9),
• odezwa (обращение) (9),
• artykuł (статья) (8),
• posłanie/orędzie do Zgromadzenia Federalnego (послание Федеральному 
Собранию Российской Федерации) (7),

• posłanie/orędzie budżetowe (бюджетное послание Федеральному 
Собранию) (7),

• wywiad pisemny (письменное интервью) (3),
• konferencja internetowa (интернет-конференция) (2),
• wideokonferencja (видеоконференция) (2),
• replika (реплика) (2),
• sprawozdanie (отчет) (2),
• spotkanie robocze (рабочая встреча) (1).

Dany podział został przedstawiony na wykresie 1128.

127 Podział gatunkowy wystąpień prezydenckich u M.W. Gawriłowej zob. Гаврилова 2004: 
15–24. Uzupełnijmy, że literaturze przedmiotu odnajdziemy różnorodne podziały gatunków 
tekstów politycznych. Podstawowe rozróżnienia posługują się kryterium formy i funkcji tekstu. 
Wydziela się gatunki pisemne (письменные жанры), np. ulotka, i ustne (устные жанры), np. 
konferencja prasowa [Алтунян 2006: 22], choć gatunki te się wzajemnie przenikają – polityk 
może wygłosić wcześniej zapisany tekst, jak i ustne wypowiedzi polityka mogą zostać zapisane 
[Гаврилова 2004: 15–16]. Ze względu na funkcję rozróżnia się gatunki rytualne (ритуальные/
эпидейктические жанры), np. mowy inauguracyjne, orientacyjne (ориентационные жанры), 
tj. teksty informacyjne, np. program partii, i agonalne (агоналные жанры), czyli perswazyjne, 
np. slogany [Шейгал 2004: 246]. Dodajmy jednak, iż gatunki wypowiedzi politycznych nie 
zostały dotąd całościowo opisane [Fras 2005: 115]. Więcej o gatunkach politycznych zob. 
ibidem: 107–152; Przybylska 2008; Гаврилова 2004: 15–35 i Чудинов 20081: 38–40.

128 W niniejszym opracowaniu kolor czerwony (na wykresach barwnych) przypisujemy 
W.W. Putinowi. Wszystkie prezentowane wykresy opracowała Autorka.
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Zaznaczmy, że wyznaczenie precyzyjnej granicy pomiędzy poszczególnymi 
gatunkami przekazów polityków jest bardzo trudnym wyzwaniem. Analiza tekstów 
współczesnych rosyjskich przywódców pozwala konstatować, iż te gatunki mają 
rozmyte granice, a zatem mamy tu do czynienia z typologią gatunków129.

129 Por.: „Gatunek jako narzędzie opisu ma charakter typologiczny, jest więc wzorcem 
idealnym, jest pewnym uogólnionym modelem. Sumuje on cechy wypowiedzi istotne dla da-
nego zespołu tekstów. Zawiera więc właściwości jądrowe, kanoniczne. Są jednak teksty, które 
mogą realizować cechy jądrowe, ale też i takie, które korzystają tylko z pogranicza, peryferii 
opisu gatunku […]. Poszczególne teksty mogą znajdować się na peryferiach nie tylko jednego 
gatunku, ale też i innego” [Żydek-Bednarczuk 2001: 121–122]. Szerzej o kwestiach gatunków 
i ich typologii w lingwistyce zob. ibidem; Grzmil-Tylutki 2007, 2009; Witosz 2009; Чернявская 
2009: 51–82; Филиппов 2003: 183–205.
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Wykres 1. Podział gatunkowy zebranych wypowiedzi W.W. Putina
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4.2. Wykładniki modalności epistemicznej w tekstach 
W.W. Putina

W wyekscerpowanym materiale wypowiedzi prezydenta Rosji odnajdziemy nastę-
pujące wykładniki modalności epistemicznej: конечно (w liczbie 890), (я) думаю 
(w liczbie 650), действительно (534), может/может быть (513), да (388), 
(я) знаю (318), (я) считаю (309), наверно/наверное (302), мне кажется (255), 
(я) уверен (236), (само собой) разумеется (205), безусловно (193), по-моему 
(164), возможно (137), правда (121), естественно (97), кажется (89), (я) 
полагаю (85), очевидно (78), видимо (71), вряд ли (33), видно (32), (я) вижу 
(30), разве (28), (я) убежден (27), оказывается (24), пожалуй (23), по сути 
дела (17), без (всякого) сомнения (15), мне думается (13), скорее всего (12), 
несомненно (11), верно (9), что ли (7), будто (4), неужели (4), вероятно (3), 
по моему мнению (3), бесспорно (1), в самом деле (1) i едва ли (1).

Zostały one zaprezentowane na wykresie 2.
Obecne w tekstach W.W. Putina wykładniki modalności epistemicznej podzielo-

no na cztery grupy, zgodnie z przytoczonym w części teoretycznej rozgraniczeniem 
opartym na pojęciu gwaranta, zob. wykresy od 3 do 6.

Należy również wyodrębnić te wykładniki, które w sposób szczególny wskazują 
na osobę mówiącego. Zjawisko subiektyfi kacji, które „wyznacza rolę, jaką pełni 
obserwator w oglądzie sytuacji” [Langacker 2005: 5], zostało dokładnie omó-
wione przez Ronalda W. Langackera w pracy Obserwacje i rozważania na temat 
zjawiska subiektyfi kacji. Podkreślmy, że zaimek 1 os. l. poj. wraz z końcówkami 
fl eksyjnymi czasownika „bezpośrednio i szczególnie desygnują mówiącego” 
[Langacker 2005: 36]130.

Frekwencję konstrukcji osobowych w wypowiedziach prezydenta Rosji pre-
zentuje wykres 7.

Najliczniejszą konstrukcję osobową w zebranym materiale stanowi я думаю. 
Najmniej liczną z kolei czasownik вижу.

130 Por.: „Местоимение «я» всегда маркирует информацию, представляющую наиболь-
шую важность, требующую восприятия в системе соответствующих оценок аудитории. 
[…] Употребление форм глагола в первом лице и личные местоимения способствуют 
конкретизации, закреплению приоритетного коммуникативного статуса отрезка речи” 
[Проскуряков 2008: 104–105].
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4.2.1. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego

Każdy polityk, a w szczególności piastujący najwyższe stanowiska państwowe, 
powinien gwarantować prawdziwość swoich twierdzeń, por.:

Как избранный глава государства оратор должен демонстрировать полную уве-
ренность в достоверности соответствия содержания своих высказываний дей-
ствительности [Гаврилова 2004: 91].

Posługując się wykładnikami131 без (всякого) сомнения, безусловно, бес-
спорно, да, несомненно132, право, (я) вижу, (я) знаю, (я) убежден, (я) уверен, 
autor wygłasza sądy, których prawdziwości jest pewny [Tutak 2003: 86]. Nadawca 
gwarantuje tym samym zgodność danych twierdzeń z rzeczywistością [ibidem].

Z danej kategorii w strategii argumentacyjnej W.W. Putin używa następujących 
wykładników: безусловно (w liczbie 33), уверен (21), убежден (17), я убежден 
(8), без всякого сомнения (5), я уверен (5), я знаю (3), несомненно (2), бесспорно 
(1), знаю (1). Ilustruje je wykres 8.
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Wykres 8. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego w argumentacji 
W.W. Putina

131 Kolejność wykładników jest alfabetyczna.
132 Wykładniki безусловно, бесспорно, несомненно, без (всякого) сомнения są synonimami 

[ССРЯ: 179]. Por.: „[...] Они [безусловно, несомненно, бесспорно] выражают абсолютную 
уверенность  говорящего в существовании некоторой ситуации. Говорящий считает, 
что относительно ее существования не может быть двух мнений и что адресат, равно как 
и любой другой наблюдатель, рассмотрев все сопутствующие обстоятельства, разделит 
его точку зрения. […] Все они, особенно бесспорно, предполагают категоричность 
и желание отсечь всякую возможность спора и дальнейшего обсуждения” [НОССРЯ: 477].
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W zebranym materiale najliczniejszą grupę argumentów z wykładnikami 
wskazującymi na sąd posiadający gwaranta – mówiącego stanowią argumenty 
pragmatyczne (41 użyć). Argumenty te (ros. прагматические аргументы) określa 
się jako „обоснование положений, которое исходит из идеи пользы как основы 
приемлемости положения” [Волков 2001: 151]. Kluczowym pojęciem w danym 
typie argumentów jest pojęcie szeroko rozumianej korzyści, por.:

(1) „Все наши планы нацелены на совместную работу в гражданских 
секторах. И уверен133 абсолютно в том, что, объединив наши уси-
лия, мы будем более конкурентоспособными на этом рынке услуг” 
[7 февраля 2001 года, Интервью украинским средствам массовой 
информации]134;

(2) „Уверен, что если мы достигнем этой цели [баланс интересов между 
Россией и другой частью Европы], то от этого все только выиграют” 
[23 июня 2001 года, Заявление для прессы и ответы на вопросы по 
итогам российско-австрийских переговоров];

(3) „Уверен, что стратегическое партнерство в этих областях [авиакос-
мический комплекс, энергетика, экология, биологические и инфор-
мационные технологии] позволит нашим странам максимально ис-
пользовать преимущества мировой глобализации и минимизировать 
ее негативные последствия” [11 февраля 2003 года, Выступление на 
встрече с научной и культурной элитой в Институте Франции].

W powyższych trzech przykładach z wykładnikiem уверен autor zapew-
nia o uzyskaniu różnych korzyści z podejmowanych działań: konkurencyjności 
(przykład 1), zbilansowania interesów Rosji i Unii Europejskiej (przykład 2) oraz 
maksymalnego wykorzystania zalet globalizacji (3). Użycie danego wykładnika 
sprawia, że nadawca jest gwarantem korzyści płynących z przytaczanych przed-
sięwzięć. Zaznaczmy, iż w pierwszym argumencie konstrukcję уверен wspomaga 
dodatkowo przysłówek абсолютно, wskazujący na najwyższy poziom stanu 
pewności135. W argumentach do korzyści znalazł się również synonimiczny do 
уверен wykładnik (я) убежден [ССРЯ: 510; БТСРЯ: 1366]136, por.:

133 Dodajmy, że opuszczenie zaimka osobowego w pierwszej osobie nadaje dynamiczności 
i podkreśla kategoryczność wypowiedzenia [Гаврилова 2004: 91].

134 Wszystkie wypowiedzi W.W. Putina, jak i D.A. Miedwiediewa, są cytowane we frag-
mentach ze względu na długość wywodu. Nie ukazujemy ich daty dostępu, ponieważ wszystkie 
są archiwizowane na wspomnianych ofi cjalnych portalach internetowych. Chronologia przyta-
czania przykładów wynika stąd, że najpierw prezentujemy argumenty, w których zostały użyte 
konstrukcje osobowe.

135 Przysłówek абсолютно pojawia się w haśle абсолютный o znaczeniu „достигший 
высшего предела; совершенный, полный” [БТСРЯ: 24].

136 Большой толковый словарь русского языка wyraz уверенный defi niuje poprzez dwa 
główne znaczenia: „не сомневающийся в своих силах, в своих возможностях и т.п.” oraz 
„убежденный в чем-л., твердо верящий в кого-, что-л.” [БТСРЯ: 1366].



88 Analiza wykładników modalności epistemicznej w strategii argumentacyjnej...

(4) „Я137 убежден, объединив наши усилия, наши технологии, знания, 
опыт, мы сможем сделать новые, серьезные шаги в интересах прогрес-
са всей цивилизации” [12 апреля 2003 года, Сеанс связи с экипажем 
Международной космической станции];

(5) „Абсолютно убежден: успешно проведенная реформа жилищно-
коммунального хозяйства позволит оздоровить нашу экономику 
в целом [...]” [29 мая 2001 года, Вступительное слово на заседании 
Государственного совета по вопросу о реформировании жилищно-
комунального хозяйства].

Argumenty pragmatyczne wspiera też leksem modalny безусловно138, por.:
(6) „И будет, безусловно, полезно, если вы [члены Общественной палаты] 

сумеете собрать вокруг себя экспертные сообщества по всей стране, 
активизируете тем самым и их, и общественную, и профессиональ-
ную жизнь в целом” [22 января 2006 года, Выступление на первом 
пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации];

(7) „В общей сложности в Сочи сейчас строится более 255 объектов, 
и большинство из них, безусловно, будет использоваться после про-
ведения Игр и ещe долгие-долгие годы будет служить людям” [6 мая 
2011 года, Межрегиональная конференция партии «Единая Россия»].

Zastosowanie wyróżnionych wykładników w powyższych argumentach prag-
matycznych wzmacnia siłę samych argumentów, gdyż podkreśla, że nadawca jest 
pewny ich prawdziwości. Jest to szczególnie ważne, ponieważ korzyść płynąca 
z podjętych decyzji będzie miała miejsce w przyszłości139.

Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego użyte w ar-
gumentach pragmatycznych prezentuje wykres 9.

Drugą liczną grupę w omawianej kategorii wykładników tworzą argumenty 
do upodobań ludzi (30 użyć), czyli argumenty „obliczone na pozyskanie tłumu, 
złożonego ze słuchaczy prostych, niezdolnych do śledzenia skomplikowanych, 
abstrakcyjnych wywodów” [SAST: 59]. Taka argumentacja powołuje się na ste-
reotypy, posługuje się rozumowaniami uproszczonymi, odpowiadającymi formami 
myślenia tłumu [ibidem]140, por.:

137 Por.: „Его [Путина] «я» решительное, вежливое, но жесткое, уверенное в себе [...]” 
[Ухванова 2007: 228–229].

138 Большой толковый словарь русского языка przysłówek безусловно odnosi do przymiot-
nika безусловный, czyli niebudzący żadnych wątpliwości, bezsporny, niewątpliwy [БТСРЯ: 68].

139 Por.: „[…] властная позиция политического лидера заключается в ясном видении 
будущего. Функция лидера включает в себя требование знать, что может произойти. Этой 
цели служат обобщающие генерализованные предложения, выражающие полное и опре-
деленное знание темы. Такие предложения близки пословицам” [Гаврилова 2004: 197].

140 Por.: „Использование такого рода аргументов [ad populum] призвано воздействовать 
на чувства, мнения аудитории (а зачастую апеллирует к стереотипам и предрассудкам) 
с целью – произвести впечатление на получателей текстов и тем самым укрепить их 
в вере в правильность выдвигаемых говорящим положений и создать соответствующий 
эмоциональный настрой – атмосферу доверия к говорящему” [Макарова 2010: 58].
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Argumentacja ad populum obliczona jest na zjednanie sympatii i uzyskanie poparcia 
słuchaczy niezdolnych do krytycznej analizy problemu, oceniających rzeczywistość 
wedle stereotypów, patrzących przez pryzmat własnej wygody życiowej. Argumenty 
takie odwołują się do upodobań audytorium, schlebiają gustom i oczekiwaniom od-
biorców [Budzyńska-Daca, Kwosek 2009: 190].

Oto przykłady zaprezentowanych argumentów:
(8) „Я знаю, что людям все равно, людям наплевать к какой компетенции 

на самом деле относится тот или другой вопрос. Люди не делают 
разницы. Они ждут решения этих вопросов [жилищно-коммуналь-
ных]” [15 декабря 2011 года, Стенограмма программы «Разговор 
с Владимиром Путиным. Продолжение»];

(9) „[…] я убежден: только широкомасштабное и равноправное общеев-
ропейское сотрудничество позволит добиться качественного прогресса 
в решении таких проблем, как безработица, загрязнение окружающей 
среды и многих других. Мы настроены на тесное торгово-экономиче-
ское сотрудничество. В самое ближайшее время мы намерены стать 
членом Всемирной торговой организации” [25 сентября 2001 года, 
Выступление в бундестаге ФРГ];

(10) „Убежден: развитие российской экономики возможно лишь при ори-
ентации на жесткие требования мирового рынка, на завоевание в нем 
своих собственных новых ниш. В этой связи продуманная «архитекту-
ра» нашего участия в ВТО [Всемирная торговая организация] должна 
состоять из нескольких элементов” [18 апреля 2002 года, Послание 
Федеральному Собранию];

(11) „У меня нет права, законного основания как-то решить эту проблему 
[сгорел дом ребенокa] немедленно. Но я уверен, что мир не без до-
брых людей, у нас много благотворительных организаций, фондов. 
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Wykres 9. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego w argumentach 
pragmatycznych
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У меня есть основания полагать, Ваня, что тебе и твоей семье помо-
гут” [24 декабря 2001 года, Стенограмма прямого теле- и радиоэфира 
«Прямая линия с Президентом России»];

(12) „Уверен – только по мере роста новых секторов, развития обра-
батывающей промышленности, сельского хозяйства, современных 
транспортных и интеллектуальных услуг мы будем воспринимать 
нашу страну как более справедливую. Где каждый зарабатывает сво-
им трудом и талантом. Но тем, кто не может зарабатывать – или еще 
не работает – государство будет адресно помогать” [13 февраля 2012 
года, Статья в газете «Комсомольская правда»];

(13) „Нужно, чтобы налоговая система была более прозрачной, понятной 
и более технологичной с точки зрения ее применения. Нужно141, без-
условно, [...] принять, разработать систему рентных платежей и изъ-
ятия этой ренты в доход государства” [19 декабря 2002 года, «Прямая 
линия с Президентом России»]142;

(14) „[…] проблема образования – является, без всякого сомнения, важней-
шей. Более того, если мы у себя дома не будем продолжать энергично, 
по-деловому и осмысленно наводить порядок, преобразовывать страну, 
мы и на внешней арене никому не будем интересны и нужны. И голос 
России не будет слышен” [5 октября 2001 года, Вступительное слово 
на встрече с учителями сельских школ];

141 Por.: „В дискурсе В.В. Путина преобладает модальность долженствования. В высту-
плениях часто употребляются слова должен, нужно, необходимо, обязан и т. п. Лексически 
модальность долженствования усиливается словами с семой долга. Представленные слова 
являются наиболее частотными и яркими оборотами речи любого политического лидера. 
Модальность долженствования определяет говорящего как человека, занимающего власт-
ную позицию. Модальный глагол долженствования – это ключевое слово руководителя. 
При помощи предикативов и уточняющих конструкций глава государства утверждает, 
что у него есть право конкретизировать обязательства” [Гаврилова 2004: 220–221].

142 Zamieszczoną wypowiedź W. Putin kontynuuje następująco: „Нужно, чтобы это наше 
законодательство стимулировало развитие так называемой новой экономики, то есть 
экономики, основанной на информационных технологиях, экономики XXI века. Нужно 
предпринять наконец серьезные шаги в реструктуризации естественных или структурных 
монополий. Нужно создавать там рыночную среду, привлекать инвестиции, в том числе 
частные”. Stosuje tym samym fi gurę zwaną anafora, polegającą na powtarzaniu takich samych 
elementów na początku fraz (tutaj zostało powtórzone słowo нужно), por.: „[…] anafora jest 
zabiegiem taktycznym: zwalnia tempo w obawie przed zgubieniem sensu. Albo zostaje powtó-
rzone to słowo, na którym mówcy szczególnie zależy, albo słowo anaforyczne jest semantycznie 
obojętne i mogłoby bez szkody dla sensu zdania zostać opuszczone, ale zostaje jednak użyte, 
by wstrzymać bieg myśli, przygotować słuchacza do odbioru ważnej informacji i wskazówki 
oraz aby powiązać ze sobą myśli różne zawarte w kolejnych zdaniach pobocznych” [Ziomek 
1990: 211–212]. Por. także: „Анафора создает риторический напор, передает чувство 
уверенности и положительный настрой президента” [Гаврилова 2004: 123]. Dodajmy 
jednakże, iż anafora na gruncie tekstologii jest rozumiana znacznie szerzej jako odesłanie do 
znanej nadawcy i odbiorcy informacji – zob. Grzegorczykowa 1996.
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(15) „Цели нашей внешней политики имеют стратегический, неконъюн-
ктурный характер и отражают уникальное место России на мировой 
политической карте, ее роль в истории, в развитии цивилизации. 
Мы, несомненно, продолжим активный и созидательный курс на 
укрепление всеобщей безопасности, отказ от конфронтации, на эф-
фективное противодействие таким вызовам, как распространение 
ядерного оружия, региональные конфликты и кризисы, терроризм 
и наркоугроза. Сделаем все, чтобы обеспечить получение Россией 
последних достижений научно-технологического прогресса, а нашим 
предпринимателям – достойное место на глобальном рынке” [27 фев-
раля 2012, Статья в газете «Московские новости»].

Powyższe argumenty łączy swoista ogólnikowość proponowanych rozwiązań. 
Argumentacja ad populum dla zjednania audytorium wykorzystuje też charakte-
rystyczne chwyty, spośród których u W. Putina odnajdziemy odwoływanie się do 
powszechnych mniemań i upodobań (przykłady 11, 12, 13), odwołanie się do chęci 
należenia do elity, czołówki (9, 10, 14, 15) oraz przedstawianie siebie jako osoby 
znającej problemy i potrzeby ludzi (przykład 8)143 [SAST: 59–60]. Za pomocą wy-
różnionych wykładników głowa rosyjskiego państwa zapewnia zmiany na lepsze. 
Wykładniki wykorzystane w danym typie argumentów przedstawia wykres 10.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

 

  

Wykres 10. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego w argu-
mentach do upodobań ludzi

143 Do pozostałych chwytów należą: przedstawianie oponentów jako wyobcowanych; 
interpretowanie wszystkich trudności jako knowań przeciwników; odwoływanie się do poczucia 
dumy; uznawanie wszystkich żądań tłumu za sprawiedliwe i uczciwe, a obstawanie przy nich 
za ambitne, szlachetne [SAST: 59–60].
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Do ważnych argumentów z wykładnikami wskazującymi na sąd posiadają-
cy gwaranta – mówiącego można także odnieść argumenty do normy (9 użyć). 
Argumenty do normy (ros. аргументы к норме) to „обоснования положений, 
обращенные к общественным установлениям и сложившейся общественной 
практике” [Волков 2001: 155]. Przez normę A.A. Wołkow rozumie reguły, sta-
nowiska, sądy, które są przyjęte w społeczeństwie i pojmowane przez wszystkich 
jednakowo, np. zapisy prawa, przysłowia, dogmaty wiary, konkretne wypowiedzi 
osób posiadających autorytet144 [ibidem], por.:

(16) „[…] хочу145 отметить, что глубоко убежден, что без свободной прессы 
мы не сможем построить независимую, свободную, демократическую 
Россию с эффективной экономикой” [2 июня 2000 года, Интервью 
американскому телеканалу «Эн-би-си»];

(17) „[…] мы, без всякого сомнения, должны укреплять законность. 
Должны, без всякого сомнения, гарантировать всем собственникам 
безусловные права на собственность. Государство обязано собствен-
ника защищать, и в этом направлении мы будем действовать после-
довательно” [ibidem];

(18) „Безусловно, мы создадим конкуренцию всем нашим партнерам 
и коллегам в бассейне Балтийского моря. Но это будет здоровая, нор-
мальная, живая конкуренция [...]” [31 января 2006 года, Стенограмма 
пресс-конференции для российских и иностранных журналистов];

(19) „Люди, которые хотят выразить свое мнение, безусловно, имеют на 
это право. И государство обязано обеспечить это право всем, кто хочет 
высказать свое мнение, согласны эти люди с политикой государства 
или местной власти либо не согласны” [4 июня 2007 года, Интервью 
журналистам печатных средств массовой информациииз стран – чле-
нов «Группы восьми»].

Powyższe argumenty za normę uznają ogólnie przyjęte zasady funkcjonowa-
nia państwa zarówno wewnątrz, jak i na arenie międzynarodowej. Wydzielone 
wykładniki wyraziście oddają chęć postępowania według tych zasad. Dodajmy, 
że w pierwszym przykładzie argumentów do normy wykładnik убежден jest 
wzmocniony przysłówkiem глубоко. Użycie wykładników w argumentach do 
normy prezentuje wykres 11.

144 Por.: „Аргумент к норме (в собственном смысле) состоит в том, что случай, 
конкретная ситуация, конфликт, проблема, которая называется казусом, подводится под 
норму (сформулированное правило) и представляет собой так называемый юридический 
или нормативный силлогизм (энтимему). Большей посылкой нормативного силлогизма 
является формулировка нормы, меньшей – формулировка казуса, а выводом – определение 
казуса или предложение, которое выносится как возможное решение вопроса” [Волков 
2001: 155–156].

145 Czasownik хотеть ukazuje na funkcje lidera, aktywność woli [Гаврилова 2004: 199].
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W zebranym materiale wymienione wykładniki są również używane w dwóch 
argumentach do próżności. Argument apelujący do próżności (argumentum ad 
vanitatem) został określony jako:

[…] osłabianie krytycyzmu rozmówcy wobec przedkładanych mu argumentów poprzez 
schlebianie mu, dawanie do zrozumienia, że podzielanie takich czy innych zapatrywań 
świadczy o wysokiej inteligencji, wyrobieniu, rozsądku, zaś odrzucanie danych poglą-
dów – przeciwnie – rodzi jakoby wątpliwości co do posiadania tychże zalet [SAST: 61].

Dany typ argumentów ma za zadanie wzbudzić miłe emocje u rozmówcy, aby 
nie sprzeciwiał się on zbyt ostro nadawcy, który ma o interlokutorze wysokie 
mniemanie [Budzyńska-Daca, Kwosek 2009: 192–193]146, por.:

(20) „Уверен, что наши граждане смогут отличить порядочного и дееспо-
собного человека от болтунов, краснобаев и бездельников” [18 января 
2007 года, Интервью индийскому телеканалу «Дурдаршан» и инфор-
мационному агентству «Пи-Ти-Ай»];

(21) „Хотел бы обратить ваше внимание на вещи, которые вы как депу-
таты парламента, безусловно, сможете лучше оценить и которые 
нельзя отнести к пропаганде” [25 сентября 2001 года, Выступление 
в бундестаге ФРГ].

Przedstawione argumenty sprowadzają się do przypisania obywatelom (przykład 
20) i deputatom (21) zdolności prawidłowego ocenienia, rozpoznania sytuacji.

Prezydent Federacji Rosyjskiej stosuje również argumenty z przykładu (ab 
exemplo) wkazujące na właściwości, które dostarczają przesłanek uzasadniających 
stawianą tezę [SAST: 46], por.:

146 Argumenty do próżności, jak podkreślają A. Budzyńska-Daca i J. Kwosek, zawierają 
element szantażu – „warunkiem zachowania o nas dobrego mniemania przez adwersarza jest 
pójście na ustępstwa” [Budzyńska-Daca, Kwosek 2009: 193].
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Wykres 11. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego w argu-
mentach do normy
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(22) „[…] я уверен, что рано или поздно мы узнаем имена и испол-
нителей, и заказчиков этого преступления, так же, как нам известны 
теперь имена исполнителей и заказчиков других громких преступле-
ний в Москве, в Дагестане, в Северной Осетии и некоторых других 
субъектах Российской Федерации” [9 августа 2000 года, Заявление 
в связи со взрывом на Пушкинской площади Москвы];

(23) „Я не хочу давать никаких оценок, но я глубоко убежден, что демо-
кратию нельзя экспортировать из одной страны в другую. Также как 
нельзя экспортировать революцию, также как нельзя экспортировать 
идеологию”[17 сентября 2005 года, Интервью американскому теле-
каналу «Фокс Ньюс»];

(24) „За первое полугодие текущего года он [товарооборот между Россией 
и Украиной] составил уже более 7 миллиардов долларов, что, без-
условно, способствует решению многих важных социально-эконо-
мических задач как в России, так и на Украине” [18 августа 2004 
года, Пресс-конференция по итогам встречи с Президентом Украины 
Леонидом Кучмой].

Przykład, według Igora N. Kuzniecowa, stanowi najbardziej przystępny, zro-
zumiały chwyt wystąpień publicznych [Кузнецов 2004: 227]. Podkreślmy także, 
iż argumenty numer 22 i 23 stanowią podstawę do wnioskowania przez analogię 
(zob. SAST: 46), kiedy to „na podstawie stwierdzonych podobieństw między 
przedmiotami wysuwa się wniosek o jeszcze głębszym podobieństwie tych przed-
miotów” [ibidem: 325].

Interesujące są też argumenty do danych i do kija, które wystąpiły dwukrotnie. 
Argument do danych (ros. аргумент к данным) defi niuje się jako

[…] обоснование положения посредтвом частных или индивидуальных суждений, 
которые включаются в доводы: Истинность или правильность положения следует 
из таких-то фактов или подтверждается такими-то фактами [Волков 2001: 146].

Por.:
(25) „Сегодня доля старых, отработавших свой век комбайнов и трак-

торов, к сожалению, очень велика – примерно 70–80%, и, безус-
ловно, этот парк нужно менять” [6 мая 2011 года, Выступление на 
Межрегиональной конференции партии «Единая Россия»];

(26)  „Прежде всего речь шла о кооперации в топливно-энергетическом 
секторе. Здесь лидером, безусловно, остается наше совместное пред-
приятие «Вьетсовпетро», которое в 2003 году достигло хорошей 
планки – 13 миллионов тонн. А всего за время своего существования 
добыло уже свыше 130 миллионов тонн” [18 мая 2004 года, Совместная 
пресс-конференция с Президентом Вьетнама Чан Дык Лыонгом]147.

147 Por.: „[…] Цифры – это не только эффективное средство коротко и ясно сообщить 
о результатах, но и опасный инструмент, позволяющий при желании манипулировать 
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Argument do kija (argumentum ad baculum) natomiast jest „odwoływaniem 
się w argumentacji do groźby użycia przemocy w celu wymuszenia określonych 
działań bądź ich zaniechania” [SAST: 50]. W innych ujęciach danym argumentem 
nazywa się wzbudzanie strachu i lęku, mogących sprzyjać osiągnięciu perswazji 
[ibidem], por.:

(27) „Сейчас в фокусе всеобщего внимания – Иран. Несомненно, Россию 
тревожит нарастающая угроза военного удара по этой стране. Если 
это произойдет, то последствия будут поистине катастрофическими. 
Их реальный масштаб представить невозможно. Убежден, решать 
проблему нужно только мирным путем” [27 февраля 2012, Статья 
в газете «Московские новости»];

(28) „Россия – это многонациональное государство. В этом наша сила. 
И те, кто подрывают эти основы государства, чего бы они ни говорили 
вслух, безусловно, раскачивают страну” [16 декабря 2010, «Разговор 
с Владимиром Путиным. Продолжение»].

W przytoczonych fragmentach wystąpień W. Putin może wywołać strach 
u obywateli, nakreślając perspektywę militarnego ataku na Iran oraz rozchwiania 
Rosji. Wzywa tym samym do niepodejmowania konkretnych działań (przykład 
27) czy do ich zaprzestania (28).

Materiał empiryczny dostarcza także po jednym argumencie z autorytetu, z po-
dobieństwa, do następstw/konsekwencji oraz do zdrowego rozsądku. Argument 
z autorytetu K. Szymanek określa następująco:

[…] argument, w którym pogląd uzasadnia się powołując się na to, że podziela go 
jakaś wskazana osoba (autorytet osobowy) lub grupa osób, instytucja itp. (autorytet 
zbiorowy) [SAST: 61].

Zaznaczmy, że autorytet pojmuje się tutaj bardzo szeroko jako „osobę, na której 
opinie powołuje się argumentujący: ów «autorytet» niekoniecznie więc musi być 
kimś wybitnym, znanym, cieszącym się ogólnym poważaniem, szacunkiem, sławą 
itp.” [ibidem]. Autorytet zbiorowy z kolei mogą tworzyć zespoły naukowców, 
przedstawiciele jakiegoś zawodu, instytucji itp. [ibidem]148. Por.:

(29) „По экспертным оценкам, нагрузка на улично-дорожную сеть к 2020 
году увеличится в десять раз по сравнению с ее расчетной пропускной 
способностью. Бесспорно, необходимы солидные долгосрочные ин-
вестиции в строительство и модернизацию автотранспортных сетей” 

мнением получателя информации, поскольку цифры бессодержательны вне сравнения, 
а адресат, как правило, полной информацией не владеет” [Макарова 2010: 55–56].

148 Uzupełnijmy, iż dla nierzetelnego argumentu z autorytetu, tj. obliczonego na onieśmielenie, 
odebranie pewności siebie, używa się nazwy argumentum ad verecundiam [SAST: 61]. Pisze 
o nim A. Schopenhauer, por.: „Z autorytetami można sobie pozwalać nie tylko na naciąganie, 
ale wprost na zupełne skażenie sensu” [Schopenhauer 2006: 34]. Szerzej zob. ibidem: 33–37, 
Kochan 20052: 142–150 i Budzyńska-Daca, Kwosek 2009: 138–144.



96 Analiza wykładników modalności epistemicznej w strategii argumentacyjnej...

[15 ноября 2005 года, Вступительное слово на заседании президиума 
Государственного совета].

W danym wypadku autorytetem są oceny bliżej nieokreślonych ekspertów, 
będące podstawą do inwestowania w budowę i modernizację dróg. Rozpatrując 
argumenty z autorytetu, każdy bowiem powinien przeanalizować wiele kwestii: czy 
ekspert jest specjalistą w dziedzinie, o której się wypowiada149; czy rzeczywiście 
wyraża swoje poglądy; czy jego przekonania nie są zniekształcone; czy wypowiedź 
eksperta została poprawnie przytoczona, zrozumiała; czy jest sprecyzowane, czyje 
twierdzenia się przytacza; jakie są opinie innych specjalistów [SAST: 67–69].

Argument z podobieństwa (a simili) to argument oparty, jak wskazuje sama 
nazwa, na zjawisku podobieństwa [ibidem: 64]. W naszym materiale były premier 
Rosyjskiej Federacji dopatruje się podobieństw między przemysłem narkotykowym 
a terroryzmem, por.:

(30) „Терроризм и наркотики – явления абсолютно родственные. У них 
общие корни и похожая разрушительная сила. Терроризм, как и нар-
кобизнес, имеет разветвленную международную сеть, без всякого 
сомнения, носит транснациональный характер” [28 сентября 2001 
года, Выступление на заседании Совета Безопасности России].

Argument do następstw (argumentum ad consequentiam) z kolei wskazuje, iż

[…] następstwem (logicznym lub przyczynowo-skutkowym) twierdzenia były, są lub 
będą jakieś zjawiska (sytuacja, położenie itp.) niekorzystne, przykre, nie do zaakceptowa-
nia, która to zależność ma przemawiać za odrzuceniem danego twierdzenia [SAST: 50].

Por.:
(31) „[…] часть людей, которые до сих пор еще в бандформированиях 

присутствуют, искренне считают, что они добиваются лучшей доли 
для своего народа, а на самом деле их используют для раскачивания 
России, для раскачивания нашей страны, что, в конечном итоге, без-
условно, только негативно скажется и на положении исламского 
мира в целом на планете, потому что Россия всегда последовательно 
защищала интересы мусульманских государств” [15 декабря 2011 
года, «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»].

149 Por.: „Autorytetem można uczynić zarówno osobę, którą audytorium poważa, instytucję, 
opinię publiczną, wynik sondażu, książkę, prestiżowe pismo, słowem wszelką instancję, która będzie 
stanowić oparcie dla naszych argumentów. Ważne jest, aby przywołany autorytet spełniał warunki 
kompetencji w dziedzinie, której stanowić ma oparcie. Inaczej bardzo łatwo będzie taką argumenta-
cję podważyć lub wskazać autorytet bardziej wiarygodny w określonej materii” [Budzyńska-Daca 
2008: 75]. W przypadku wykorzystania autorytetów w dziedzinach, gdzie nie są specjalistami, 
możemy mówić o tzw. argumentach do rozgłosu, por.: „Аргумент  к  известности  [анг. appeal 
to celebrity] состоит в использовании известных либо раскрученных актеров, режиссеров, 
писателей, журналистов, дикторов, спортсменов, врачей, ученых, а также прославившихся 
на поле брани военных и других знаменитостей в рекламах, политических и прочих целях, 
никак не связанных с профессиями указанных персон” [Москвин 2008: 425].
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Powyższy cytat jest odpowiedzią W. Putina na pytanie dotyczące kaukaskiej 
strony internetowej, nawołującej do zlikwidowania tego polityka. Głowa państwa 
w całym wywodzie zapewnia, że w rzeczywistości chodzi o doprowadzenie do rozła-
mu Rosji, co będzie miało swoje negatywne następstwa dla świata muzułmańskiego.

Argumenty do zdrowego rozsądku (аргументы к здравому смыслу)150 natomiast:
[…] представляют собой обоснования положений, обращенные к представлениям 
о пользе, правдоподобии, общепринятости или психологической достоверности 
данных, из которых исходит рассуждение [Волков 2001: 144].

Jądrem takich argumentów jest mądrość ludowa, odzwierciedlona w przysło-
wiach, powiedzeniach [ibidem]. W poniższym przykładzie W. Putin odwołuje się 
do powiedzenia/przysłowia151 убить курицу, которая несет золотые яйца, por.:

(32) „Исхожу из того, что мы должны, безусловно, обеспечить диверсифи-
кацию российской экономики, но не убить всеми этими решениями 
курицу, которая несет золотые яйца”152 [23 декабря 2004 года, Пресс-
-конференция для российских и иностранных журналистов].

Przedstawione fragmenty wystąpień z użyciem wykładników wskazujących na 
sąd posiadający gwaranta – mówiącego obrazują, jak one wzmacniają argumenty. 
Nadawca gwarantuje prawdziwość przytaczanej argumentacji.

4.2.2. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego 
i gwaranta zewnętrznego

Wyekscerpowany materiał nie dostarczył wykładnika wskazującego na sąd niepo-
siadający gwaranta – mówiącego, ale posiadający gwaranta zewnętrznego (буд-
то), użytego w toku argumentacji, dlatego w danym podrozdziale przechodzimy 
do omówienia argumentów z wykładnikami mającymi gwaranta mówiącego 
i zewnętrznego.W wypowiedziach z jednostkami в самом деле, действительно, 
естественно, как вполне понятно, как само собой понятно, конечно, натураль-
но, оказывается, по сути дела, правда, (само собой) разумеется153 nadawca 
odpowiada za swój sąd, uznaje go za prawdziwy, tj. adekwatny do rzeczywistości, 
a ową pewność umacnia gwarant zewnętrzny [Tutak 2003: 83], por.:

150 Zebrane argumenty do zdrowego rozsądku zostały omówione w artykule naukowym. 
Zob. Dudek-Waligóra 2015.

151 Leksemy powiedzenie i przysłowie nie są synonimami, niemniej granica między nimi 
nie jest wystarczająco precyzyjnie wyznaczona. Zob. np. SPPRP.

152 Dodajmy, że w Słowniku przysłów i powiedzeń rosyjsko-polskim, polsko-rosyjskim znalazło 
się powiedzenie/przysłowie Умерла «Подохла» та курица, что несла золотые яйца, które 
zostało przetłumaczone jako „Zdechła kura «kokoszka», co znosiła złote jajka” [SPPRP: 407].

153 Kolejność wykładników jest alfabetyczna. Wykładniki в самом деле, действительно, 
правда są synonimami [ССРЯ: 102], tak jak естественно, конечно, натурально, (само собой) 
разумеется, понятно [ibidem: 179].
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Nadawca zachowuje się językowo w taki sposób, jakby istniało „coś”, co wzmacnia 
jego sąd, czyniąc go oczywistym, bezspornym, bezdyskusyjnym. Sugeruje, że odbiorca 
ma do czynienia z opisem faktu, a odpowiedzialność za prawdziwość sądu wyraża-
jącego ów fakt zostaje rozłożona pomiędzy dwie instancje: mówiącego i gwaranta 
(zewnętrznego) [ibidem]154.

Gwarantem zewnętrznym może być na przykład znajomość wcześniejszego 
faktu czy wspólna dla nadawcy i odbiorcy wiedza o świecie [ibidem: 83–84]155. Por.:

Из всех синонимов конечно является семантически наиболее о бщ им  словом 
и допускает наибольшее количество разных интерпретаций. Во всех своих упо-
треблениях конечно представляет факт существования некоторой ситуации как 
достаточно оч е в и д ны й. Говорящий считает, что знание имеющих место обстоя-
тельств или общего порядка вещей дает адресату всю информацию, необходимую 
для того, чтобы самому сделать вывод о существовании некоторой ситуации. […] 
К доминанте конечно очень близки синонимы разумеется и естественно, кото-
рые выражают похожее значение в более категоричной форме. Они представляют 
существование некоторой ситуации как факт, который, по мнению говорящего, 
должен быть а б с о лю т н о  очевиден адресату без каких-либо дополнительных 
объяснений и доводов, потому что адресат располагает б о л е е  чем достаточной 
информацией для соответствующих выводов [НОССРЯ: 476].

Zebrany materiał dostarczył następujących wykładników z danej kategorii 
użytych w argumentacji: конечно (w liczbie 130), разумеется (21), естественно 
(5), действительно (2), само собой разумеется (1) i правда (1). Frekwencję 
wykładników prezentuje wykres 12.

Spośród argumentów zawierających wykładniki wskazujące na sąd posiadający 
gwaranta – mówiącego i gwaranta zewnętrznego w wystąpieniach W.W. Putina 
przeważają argumenty do upodobań ludzi (56 przykładów), por.:

(33) „Государство, конечно, в долгу перед людьми, которые работают 
в поте лица. До сих пор не принят Кодекс о труде. В Государственной 
Думе находятся несколько вариантов, в том числе правительственный 
вариант” [9 декабря 2000 года, Выступление на встрече с работниками 
Магнитогорского металлургического комбината];

(34) „Очень низкий уровень жизни населения, низкие доходы. Граждане 
России, конечно, имеют право и должны жить лучше” [20 июня 2003 
года, Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов];

154 Por. „Wprowadzając omawiane wykładniki do wypowiedzenia, nadawca daje znać 
o swojej obecności w komunikacie, manifestując postawę epistemiczną wzmocnionej pewności 
dzięki gwarantowi zewnętrznemu. Nadawca kształtuje więc wypowiedź w taki sposób, by – nie 
usuwając się w cień – uwypuklić rolę tego gwaranta jako instancji przesądzającej prawdziwość 
danego sądu i traktowanej jako coś obiektywnego, niepodważalnego” [Tutak 2003: 86].

155 Dodajmy, że według R. Grzegorczykowej, wypowiedzi z wyrażeniami rzeczywiście 
i oczywiście posiadają złożoną ramę modalną, tj. „są jednocześnie zdaniami o faktach i o stanie 
mentalnym nadawcy” [Grzegorczykowa 1990: 150].
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(35) „И, конечно, наша общая цель, наша общая задача – ценить и беречь сам 
институт парламентаризма, создать условия для эффективной работы 
важнейшего государственного органа, который избирается народоми 
должен представлять и отстаивать его интересы. Со своей стороны буду 
делать для этого все необходимое” [27 апреля 2006 года, Выступление 
на приеме, посвященном 100-летию российского парламентаризма];

(36) „Главное, конечно, не кресло, а обязанности, которые порождает та 
или иная должность в стране, в государстве. Для меня это не новая 
работа. Известно, что в 1999 году я уже возглавлял Правительство, 
да и будучи Президентом страны, постоянно в очень тесном контакте 
с Правительством работал. Так что эта работа требует, конечно, боль-
шой отдачи, особенно в современных условиях. Но что делать, это 
большое счастье, что судьба дает возможность послужить стране и на 
этом месте” [4 декабря 2008 года, «Разговор с Владимиром Путиным»];

(37) „Конечно, мы понимаем и видим все проблемы, с которыми сталки-
ваемся, в том числе и коррупция. Разумеется, будем дальше продол-
жать бороться с этим” [6 октября 2011 года, Выступление на форуме 
Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!»];

(38) „По вопросам, по которым наши мнения с Соединенными Штатами 
не совпадают, мы будем, разумеется, отстаивать свои национальные 
интересы, по вопросам и по регионам” [3 декабря 2002 года, Встреча 
со студентами и преподавателями Пекинского университета].

Zacytowane argumenty wskazują, że W. Putin posługuje się ogólnikowymi 
hasłami, dzięki którym kreuje swój obraz polityka znającego problemy obywa-
teli i dążącego do poprawy jakości ich życia (przykłady 33, 34, 36, 37), a także 
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Wykres 12. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego użyte w strategii argumentacyjnej przez W.W. Putina
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chroniącego parlamentaryzm i walczącego o interesy narodowe (przykłady 35 
i 38). Wykładniki конечно i разумеется podkreślają, iż są to postulaty popierane 
przez większą część narodu. Użycie wykładników z danej grupy w argumentach 
do upodobań ludzi prezentuje wykres 13.
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Wykres 13. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach do upodobań ludzi

Drugie miejsce pod względem liczebności w omawianej grupie wykładników 
zajmują argumenty do normy (35), por.:

(39) „Главной задачей года в этой сфере [таможенная реформа] является 
принятие новой редакции Таможенного кодекса, причем как зако-
на прямого действия. Разумеется, кодекс должен соответствовать 
и нормам ВТО [Всемирная торговая организация], присоединение 
к которой остается нашим приоритетом” [3 апреля 2001 года, Послание 
Федеральному Собранию];

(40) „Одной из причин отставания отечественной фармацевтической про-
мышленности является ее дезинтеграция. Необходимо стимулировать 
консолидацию отрасли. Создавать интегрированные структуры, объе-
диняющие разработчиков и производителей лекарственных средств. 
Разумеется, применяя при этом рыночные механизмы” [9 октября 
2009 года, Вступительное слово на совещании «О стратегии развития 
фармацевтической промышленности»];

(41) „Конечно, политическая оппозиция очень нужна для любой страны, 
всегда очень востребована. И мы всегда будем поддерживать эту по-
литическую оппозицию” [6 июля 2006 года, Интернет-конференция 
Президента России];

(42) „Конечно, нужно бороться с наркоманией, но все-таки нужно делать 
этов рамках закона” [16 декабря 2010 года, «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение»].

Przez normę w powyższych fragmentach rozumie się zapisy prawa (przykłady 
39 i 42), praktykę międzynarodową (41) oraz mechanizmy gospodarki rynkowej 
(przykład 40). Wykładniki само собой разумеется, конечно i разумеется 
wzmacniają w danych argumentach powszechną akceptację normy oraz dowo-
dzą, że mówiący zamierza w pełni się jej podporządkować. Użycie wykładników 
w argumentach do normy ilustruje wykres 14.
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Istotną pozycję w zebranym materiale zajmują argumenty do danych (21 użyć) 
i do zdrowego rozsądku (18 użyć). Spośród argumentów do danych odnajdziemy 
następujące:

(43) „Сократился и экспорт нашей продукции за рубеж, а наши компании 
почти 50% своей металлургической продукции отправляли на экс-
порт. И это объективная проблема, на которую влиять мы, конечно, 
напрямую не можем” [4 декабря 2008 года, «Разговор с Владимиром 
Путиным»];

(44) „Сейчас, в апреле 2011 года, кредит можно получить по ставке 12,5%. 
Это тоже зависит от заемщика, от различных условий. Есть ставки 
и поменьше, но средняя сегодня – 12,5%, хотя этого, конечно, недо-
статочно. Это пока дорогой кредит, вот почему было принято решение 
сформировать доступный ипотечный продукт” [20 апреля 2011 года, 
Отчeт о деятельности Правительства Российской Федерации за 2010 
год];

(45) „Конечно, 11 процентов сегодня ипотечной ставки – это много, но 
я хочу, чтобы всем было понятно, откуда берется эта ставка. У нас 
в стране накопленная за 9 месяцев этого года инфляция – 7,7 процента. 
К концу года она будет подбираться к восьми процентам, восемь с не-
большим. Естественно, если банк предоставляет кредит, он должен 
получить свой доход, который должен быть чуть больше инфляции, 
иначе бессмысленна эта операция будет для банка” [25 октября 2006 
года, «Прямая линия с Президентом России»].

Prezydent Federacji Rosyjskiej odwołuje się do danych liczbowych, które 
uzasadniają podejmowane decyzje. Wykładniki sygnalizujące sąd posiadający 
gwaranta – mówiącego i gwaranta zewnętrznego dodają przytoczonym argumen-
tom obiektywizmu. Ich frekwencję prezentuje wykres 15.
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Wykres 14. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach do normy
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Przykłady argumentów do zdrowego rozsądku z kolei stanowią:
(46) „Долги всегда надо платить. Вопрос только в том, как и когда это де-

лать. Разумеется, мы это можем делать, только опираясь на основной 
экономический закон страны – на бюджет” [25 декабря 2000 года, 
Интервью телеканалам ОРТ, РТР и «Независимой газете»];

(47) „Действительно, мы будем исходить из известного принципа, который 
можно сформулировать так: эффективность и минимальные затраты” 
[23 июня 2001 года, Заявление для прессы и ответы на вопросы по 
итогам российско-австрийских переговоров];

(48) „В следующем году планируются крупные расходы, крупнейшие за 
всю новейшую историю, на здравоохранение: на ближайшие 2 года 
– 460 млрд рублей. И, естественно, деньги не синтезируются из воз-
духа – мы вынуждены повышать налоговую нагрузку на этот сектор, 
вот в этой части, в сфере социальных налогов” [16 декабря 2010 года, 
«Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»];

(49) „[…] конечно, нужно трезво смотреть на то, что происходит в ме-
дийном пространстве, анализировать, но нервно реагировать – это 
недостойно России, и мы так делать не будем” [14 февраля 2008 года, 
Ежегодная большая пресс-конференция]156.

W przywołanych argumentach W.W. Putin powołuje się na znane powiedzenia/
przysłowia, odzwierciedlające oczywiste zasady, zjawiska panujące w społeczeń-
stwie: долги всегда надо платить (przykład 46); эффективность и минимальные 
затраты (przykład 47); деньги не синтезируются из воздуха (48) czy нужно 

156 Aforyzmy, cytaty, powiedzenia i przysłowia w tekście politycznym spełniają istotne 
funkcje, por.: „Используемые в тексте прецедентные феномены делают изложение более 
интеллектуальным, формируют новые смыслы, вводят новое событие в общеисториче-
ский и культурный контекст. Названные феномены позволяют сделать сообщение более 
ярким, привлекающим внимание и одновременно ввести в изложение некоторые элементы 
языковой игры, предложить читателям для кого-то прозрачную, для кого-то достаточно 
сложную загадку” [Чудинов 20081: 115].
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Wykres 15. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach do danych
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трезво смотреть на то, что происходит (49). Dzięki użyciu wykładników раз-
умеется, действительно, естественно i конечно argumenty te stają się bezsporne. 
Użycie wykładników w argumentach do zdrowego rozsądku prezentuje wykres 16.
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Wykres 16. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach do zdrowego rozsądku

Ważnymi argumentami w zbiorze z wykładnikami mającymi gwaranta mówią-
cegoi zewnętrznego są również argumenty pragmatyczne (18 użyć). Reprezentują 
je poniższe cytaty:

(50) „Но ресурсы для усиления, увеличения роли Минатома [Министерства 
атомной энергетики] в решении экологических проблем, конечно же, 
есть, они значительные” [31 марта 2000 года, Вступительное слово на 
расширенном заседании коллегии Министерства по атомной энергии];

(51) „И, конечно, приоритетом российской внешней политики остается 
поддержка и защита прав соотечественников за рубежом. Это вопрос 
наших национальных интересов в гуманитарной и экономической 
сферах”[27 июня 2006 года, Выступление на совещании с послами 
и постоянными представителями Российской Федерации];

(52) „Наша политика в сфере энергетики будет понятной, прозрачной, 
либеральной. Мы не собираемся скатываться к «экономическому 
эгоизму». Будем и дальше учитывать законные интересы наших пар-
тнеров. Но будем при этом, разумеется, руководствоваться прежде 
всего своими национальными интересами. Мы не будем ни под кого 
подстраиваться. Те, кто хотят работать с нами, пусть подстраиваются 
под нас, разумеется, на рыночных открытых принципах” [11 июля 
2008 года, Вступительное слово на совещании по вопросам развития 
нефтегазового комплекса];
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(53) „Мы исходим из того, что это [предложения Украины стать участником 
ассоциации газовых магистралей «Газпрома»] пойдет на пользу как 
Украине, так и России, и, естественно, тем потребителям в Западной 
Европе, которые поднимают сейчас этот вопрос” [16 октября 2000 года, 
Ответы на вопросы журналистов по итогам встречи с Президентом 
Украины Леонидом Кучмой].

Cytowane argumenty pragmatyczne uzasadniają podejmowane działania pły-
nącymi z nich korzyściami: dbaniem o środowisko (przykład 50), rachunkami 
ekonomicznymi (przykłady 52 i 53)157 oraz ochroną praw obywateli za granicą 
(przykład 51). Wykładniki конечно, естественно i разумеется158 przydają tym 
argumentom powszechnej akceptacji. Ich frekwencję oddaje wykres 17.
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Wykres 17. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach pragmatycznych

W zebranym materiale znalazło się też kilka argumentów z przykładu (4 użycia) 
i dwa argumenty z autorytetu. Do argumentów z przykładu należą poniższe, por.:

(54) „Ничего подобного [суды за незначительные преступления осуждают 
к длительным срокам лишения свободы, в то же время не применяют 
другие меры наказания] в других демократических государствах не 
происходит. За незначительные преступления, конечно же, могут 
назначаться меры наказания, не связанные с лишением свободы” 
[24 декабря 2001 года, «Прямая линия с Президентом России»];

(55) „Любой вид насильственных действий, вооруженной борьбы с терро-
ристами, конечно, связан с определенными проблемами с граждан-
ским населением. Далеко ходить за примером не нужно – достаточно 

157 Argumenty odwołujące się do korzyści materialnych nazywa się argumentami do portfela 
[Москвин 2008: 510], por.: „Довод  к  кошельку  [лат. argumentum ad bursum, argumentum 
ad crumenam], или argumentum ad pecuniam [лат. ‘к деньгам’] состоит в увязывании 
защищаемого тезиса с материальными интересами – либо своими, либо адресата, либо 
какой-нибудь третьей стороны” [ibidem].

158 Por.: „Естественно, в отличие от разумеется, описывает ситуацию как некую 
норму; в разумеется говорящий совсем не обязательно считает ее нормальной, хотя 
и указывает на ее предсказуемость”[НОССРЯ: 477].
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посмотреть на проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Афганистане” 
[19 июля 2002 года, Совместная пресс-конференция с Президентом 
Франции Жаком Шираком];

(56) „И то, что правящая сила – «Единая Россия» – утратила опреде-
ленные позиции, здесь тоже нет ничего необычного. Ну, слушайте, 
мы прошли через очень сложный период кризиса. Посмотрите, что 
в других странах происходит. Ясно, что на людях это отразилось в из-
вестной степени негативно. Жизненный уровень понизился, многие 
потеряли свою работу, поэтому для оппозиции рекрутировать в свои 
ряды людей, которые недовольны сегодняшним положением, конеч-
но, значительно легче, чем это было раньше” [15 декабря 2011 года, 
«Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»];

(57) „[...] самый лучший пример взаимодействия представителей различных 
религий, этносов дают нам иерархи Русской православной церкви, 
первые лица ислама, иудаизма, других традиционных конфессий 
в России. Вы посмотрите на их взаимоотношения, они друг с другом 
выстраивают отношения, действительно, как братья, без всякого пре-
увеличения, и поддерживают друг друга, помогают друг другу. Я это 
просто лично наблюдаю в течение многих лет, и это самый лучший 
пример для всех нас” [16 декабря 2010 года, «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение»].

W przytoczonych argumentach głowa rosyjskiego państwa odwołuje się do 
sytuacji, które zaistniały w innych krajach. Argumenty z przykładu są wykorzy-
stane do wskazania wzorca postępowania (przykład 54 i 57) oraz do uzasadniania 
ogólnej tezy (przykład 55 i 56) (zob. SAST: 46–47). Użyte wykładniki конечно 
i действительно podkreślają prawdziwość głoszonych twierdzeń.

W.W. Putin posługuje się też dwoma argumentami z autorytetu, por.:
(58) „Мирная ядерная энергетика у нас сосредоточена сегодня в Европейской 

части, на Урале, у нас очень много северных территорий, которые нуж-
даются в дополнительных энергоресурсах. Делать это, конечно, нужно 
на современном безопасном уровне: есть так называемые быстрые 
реакторы, которые практически безопасны, я уже об этом говорил не-
однократно; специалисты знают, что делать в этой сфере” [31 января 2006 
года, Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов];

(59) „Правда, эксперты уже сейчас говорят о возможном небольшом по-
вышении цен на нефтепродукты с учeтом рыночного фактора в связи 
с этими решениями, которые предлагаются. На сырую нефть сократим 
пошлину, как бы стимулируем вывоз, компании могут если не обнулить, 
то в значительной степени обесточить нефтепереработку: не будет 
хватать сырой нефти” [8 июля 2011 года, Вступительное слово на 
совещании «О состоянии нефтепереработки и рынка нефтепродуктов 
в Российской Федерации»].
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W powyższych argumentach za autorytet uważa się opinie specjalistów i eks-
pertów, z którymi liczy się rosyjski polityk. Powołując się na profesjonalistów, 
W. Putin dopełnia swój obraz kompetentnego lidera.

Zebrany materiał empiryczny w grupie wykładników wskazujących na sąd 
posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta zewnętrznego dostarcza również 
jednego argumentu progresu. Argument taki został określony jako prymat nowego 
przed starym, por.:

А р г у м е н т   п р о г р е с с а основан на идее приоритета последующего перед 
предыдущим, нового перед старым. Поскольку действие человека или состояние 
вещи сохраняется в памяти и осмысливается в опыте, происходит накопление 
опыта. Поэтому действие, совершенное после другого, содержит в себе лучшее, 
что имеется в предшествующем ему: зрелый человек ценится выше, чем незре-
лый, образованный – выше, чем необразованный, современность – выше, чем 
прежние времена. K этому часто добавляется вывод о целесообразности замены 
старого, как отжившего свой век, новым – более совершенным и разумным 
[Волков 2001: 141–142].

Argument progresu w wypowiedzi W. Putina wskazuje na prymat nowych 
technologii, por.:

(60) „[...] внедрение интернета на определенный объем сразу же уве-
личивает в несколько раз региональный и национальный продукт. 
И, конечно, мы должны и будем использовать и интернет, и другие 
новейшие средства – не только коммуникации и связи, но и любые 
достижения, которые помогают нам в развитии” [4 марта 2011 года, 
Выступление на межрегиональной конференции партии «Единая 
Россия» по Стратегии развития Центральной России до 2020 года].

Gwarantem zewnętrznym w cytowanych fragmentach jest oczywista, akcep-
towana przez większość, powszechna praktyka społeczna, stosowana nie tylko 
w Rosji, lecz także w innych krajach. Do niej zaliczamy, na przykład, dbanie 
przez państwo o interesy narodowe i obywateli, walkę z narkomanią czy spłacanie 
zaciągniętych długów.

4.2.3. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta

Wykładniki: верно, вероятно, видимо, видно, возможно, вряд ли, должен, 
едва ли, кажется, мне думается, мне кажется, может/может выть, мочь, 
наверно/наверное, надо полагать, неужели, очевидно, по-видимому, по всей 
вероятности, пожалуй, по-моему, по моему мнению, разве, скорее всего, что 
ли, (я) думаю, (я) полагаю, (я) считаю159 zostały przez nas zaklasyfi kowane do 
sygnalizujących sąd pozbawiony gwaranta, por.:

159 Kolejność wykładników jest alfabetyczna.
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Formułując sąd – hipotezę, mówiący zrzeka się odpowiedzialności za zgodność z rze-
czywistością komunikowanego stanu rzeczy i z reguły nie przenosi też tej odpowie-
dzialności na gwaranta zewnętrznego jako na instancję, która jest w stanie poręczyć 
za prawdziwość sądu [Tutak 2003: 111].

Dodajmy, że powyższa grupa wykładników jest bardzo zróżnicowana we-
wnętrznie160. Z. Czapiga na przykład rozgranicza wykładniki prawdopodobieństwa 
(пожалуй, по-видимому, вероятно, видимо, видно, очевидно, надо полагать) 
i możliwości (может/может выть, возможно, кажется) [Czapiga 2006: 
66–108]161. Łączy je jednak brak pewności nadawcy co do wygłaszanego sądu.

Zebrany materiał dostarcza następujących wykładników wskazujących na sąd 
pozbawiony gwaranta: я думаю (w liczbie 37), думаю (26), мне кажется (21), 
считаю (20), я считаю (16), по-моему (11), наверное (9), может быть (8), 
полагаю (6), видимо (4), кажется (3), очевидно (3), возможно (2), я полагаю 
(2), мне думается (1), пожалуй (1), скорее всего (1). Frekwencja danych wy-
kładników została zaprezentowana na wykresie 18.
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Wykres 18. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta użyte w strategii 
argumentacyjnej przez W.W. Putina

160 Por.: „[...] уверенное считать в большей мере претендует на истинность, чем ме-
нее уверенное полагать и предположительное думать [...]” [НОССРЯ: 1129]. Por. także: 
„В случае считать субъект более категоричен, менее уступчив, в меньшей мере допускает, 
что прав может оказаться его собеседник. Субъект полагать более скромно и, может 
быть, более вежливо заявляет свою точку зрения, в большей мере готов к тому, что ближе 
к истине может быть точка зрения собеседника, а не его собственная” [ibidem: 1130].

161 Kolejność wykładników za Z. Czapigą. Zob. Czapiga 2006: 66–108.
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W wypowiedziach W.W. Putina z tymi wykładnikami dominują argumenty do 
upodobań ludzi (63 użycia), por.:

(61) „Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обе-
щаю – это то, что буду работать открыто и честно” [7 мая 2000 года, 
Выступление на церемонии вступления в должность Президента России];

(62) „Вы знаете, я никогда не занимаюсь политическим популизмом, ни-
когда не даю несбыточных обещаний. Я ставлю перед собой и перед 
Правительством только реализуемые задачи. Должен сказать, что не 
всегда, наверное, получается так, как бы хотелось, не всегда полу-
чается в полном объеме решать те вопросы, которые хотелось бы ре-
шить”[27 ноября 2002 года, Интервью китайскому информационному 
агентству Синьхуа и Центральному телевидению КНР «Си-Си-Ти-Ви»];

(63) „Неизменно только одно – и, пожалуй, главное – стремление людейк 
достойной жизни и свободе, к справедливости и процветанию. Наш долг 
– всемерно способствовать достижению именно этих целей” [15 апреля 
2008 года, Выступление на IX съезде партии «Единая Россия»];

(64) „Кажется, что лидерство – это что-то данное сверху, свыше и навсегда. 
Нет, это не так. Нужно это лидерство подтверждать ежедневной эф-
фективной работой, поэтому здесь не нужно ничего бояться в рамках 
Фронта [Общероссийского народного фронта]” [30 июня 2011 года, 
Выступление на Межрегиональной конференции региональных от-
делений партии «Единая Россия» Уральского федерального округа].

W przytoczonych argumentach do upodobań ludzi W. Putin wyraża swoją nie-
pewność w stosunku do poruszanych zjawisk. W pierwszych dwóch wypowiedziach 
informuje o możliwości zaistnienia nieplanowanych działań, błędów. Uwiarygodnia 
tym samym swoje słowa. W przykładach 63–64 polityk mówi o efektywnej pracy 
dla dobra obywateli. Najważniejsze wydaje mu się dążenie ludzi do godnego ży-
cia, wolności, sprawiedliwości i rozwoju (przykład 63). W. Putin występuje także 
przeciwko sądom o nadzwyczajności władzy (przykład 64).

Częściej niż leksemy modalne w argumentach do upodobań ludzi prezydent 
Rosji wykorzystuje konstrukcje osobowe, por.:

(65) „[…] нужно совершенствовать не только судопроизводство, но и судеб-
ную культуру в целом, правовую культуру. Думаю, что легких решений, 
каки в других сложных вопросах, здесь нет, но если мы последовательно 
будем действовать по всем этим указанным мною направлениям [предо-
ставить гражданам возможность воспользоваться услугами адвоката 
и принимать законы прямого действия], то можно рассчитывать на 
успех” [24 декабря 2001 года, «Прямая линия с Президентом России»];

(66) „Думаю, наша общая задача понятна – надо консолидировать до-
стижения, разрозненные сейчас по секторам российской экономики 
и науки, активнее инвестировать в экономику знаний и, в конечном 
счете, трансформировать такое точечное первенство в системную 
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совместную работу” [16 ноября 2004 года, Вступительное слово на 
XIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей];

(67) „Думаю, у нас всех общая цель – жить в государстве с большими воз-
можностями и высокими социальными стандартами. Все мы хотим по 
праву гордиться своей страной. Считаю, что ключ к решению этой 
задачи – это ответственность. Каждый из нас призван нести ответ-
ственность – за свой дом, двор, работу или бизнес, за состоянии дел 
в регионе и странев целом. Люди должны взять свою судьбу в свои 
руки. Выбирать ответственную власть” [28 мая 2010 года, Письменное 
интервью журналу «Генеральный директор»]162;

(68) „У нас много, на первый взгляд, очень трудных задач. Но я считаю, 
что мы все это сможем сделать, потому что я верю в Россию” [15 де-
кабря 2011 года, «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»];

(69) „Считаю, что нам нужно выстроить четкую, понятную, эффективную 
систему управления качеством медицинской помощи. В жалобах, кото-
рые поступают от людей, часто говорится о недобросовестном выполне-
нии медперсоналом своих профессиональных обязанностей, а иногдаи 
о прямом нанесении вреда здоровью больного” [13 апреля 2011 года, 
Выступление на Всероссийском форуме медицинских работников];

(70) „В ближайшее время мы должны рассмотреть и принять программные 
стратегические документы – Концепцию долгосрочного развития 
России и основные направления деятельности Правительства, а затем 
планомерно, в рабочем режиме обеспечить их исполнение. Полагаю, 
что именно таких действий от Правительства ожидают и наши 
граждане, и бизнес” [22 сентября 2008 года, Заседание Президиума 
Правительства Российской Федерации];

(71) „Мне кажется, что там [в парламент Чечни] должны появиться лю-
дис самыми разными политическими убеждениями, с тем чтобы все 
спорные вопросы решались открыто, цивилизованно, в политическом 
процессе, а не с помощью силы” [27 сентября 2005 года, «Прямая 
линия с Президентом России»].

W powyższych argumentach W. Putin podkreśla swoje zdanie, zajmowane 
stanowisko w podnoszonych kwestiach. Za pomocą wykładników modalności 
epistemicznej unika także radykalnych, uogólniających twierdzeń, zostawiając 
miejsce dla odmiennych poglądów czy polemiki. Dystansuje się tym samym od 
treści wypowiedzeń, nie gwarantując ich prawdziwości. Wykładniki użyte w ar-
gumentach do upodobań ludzi przedstawia wykres 19.

162 Por.: „Использование в речи В.В. Путина таких слов, как работа, действие, 
требовать, долг, ответственность, служение, обязанность способствует созданию 
образа волевого человека, требовательного лидера, умеющего брать на себя всю полноту 
ответственности” [Гаврилова 2004: 89].
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Drugie miejsce pod względem liczebności w niniejszej grupie wykładników 
zajmują argumenty do danych (29 użyć). Przykładami tych argumentów są:

(72) „Считаю, что для эффективной работы по реформированию ЖКХ 
[жилищно-коммунальное хозяйство] необходимо создать специаль-
ный фонд в объеме не менее 250 миллиардов рублей: на программу 
переселения граждан из аварийного жилья выделить не менее 100 
миллиардов рублей – хочу обратить внимание, это в 20 раз больше, 
чем выделялось в предыдущие годы; а на ремонт жилищного фонда 
направить не менее 150 миллиардов рублей” [26 апреля 2007 года, 
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации];

(73) „Вы знаете, наверное, что у нас растет товарооборот и с Китаем, 
и с Японией. По-моему, в прошлом году он вырос чуть ли не на 
60 процентов” [4 июня 2007 года, Интервью журналистам печатных 
средств массовой информациииз стран – членов «Группы восьми»];

(74) „Обратите внимание: внутри страны – по 410 рублей за тысячу кубов 
в среднем, за рубеж, в Европу, мы продаем по 100–110 долларов за 
тысячу кубов [газа]. При этом внутри страны продаем в два раза 
больше, чем поставляем за границу. За границу, по-моему, 129 мил-
лиардов, внутри страны – за 300. И, продавая за границу, «Газпром» 
гасит свои убытки внутри страны и имеет небольшие средства для 
развития” [24 декабря 2001 года, «Прямая линия с Президентом 
России»];

(75) „У нас положительный торговый баланс, самый лучший, наверное, 
показатель будет. В 2006 году был хороший показатель, а в этом году, 

0

2

4

6

8

10

12

14

Wykres 19. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach do 
upodobań ludzi
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видимо, будет еще лучше – по инфляции. Мы уйдем, скорее всего, 
даже не только за однозначную цифру, но за 9%, будет около 9 про-
центов” [3 декабря 2009 года, «Разговор с Владимиром Путиным. 
Продолжение»].

Wykładniki modalności epistemicznej w cytowanych argumentach do danych 
służą przybliżeniu wielkości liczbowych z różnych sfer funkcjonowania państwa, 
których nadawca nie jest pewny. Wszystkie wykładniki w danym typie argumentów 
zostały zaprezentowane na wykresie 20.
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Wykres 20. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach do danych

W analizowanym materiale odnajdziemy również argumenty do normy i ar-
gumenty pragmatyczne (po 25 użyć). Przykłady argumentów do normy stanowią 
poniższe wypowiedzi, por.:

(76) „Есть сферы, которые не урегулированы законом. И тогда Президент 
имеет право заполнить эту лакуну в законодательстве своим указом. 
Но если действует какой-то закон, скажем, в сфере валютного регули-
рования, то заполнить его, изменить его с помощью указа нельзя. Это 
незаконно. Мы вынуждены добиваться соответствующего решения от 
парламента страны. Я думаю, что другого пути в демократическом 
обществе и государстве быть не может” [6 марта 2001 года, Интернет-
конференция Президента России];

(77) „Я думаю, что в демократическом обществе любой человек имеет 
право выражать свое мнение к тем или другим процессам, к тем или 
другим международным событиям, в том числе и к встрече в Генуе 
[саммит «восьмерки» в Генуе]” [16 июля 2001 года, Интервью ита-
льянскому телеканалу РАИ-1];

(78) „А сейчас, в ходе избирательной кампании 4 марта граждане России 
должны будут определить, нравится им такой подход или не нравит-
ся [помогать вне зависимости от того, каких политических взглядов 
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придерживается тот или другой человек], разделяют они такие взгляды 
на деятельность исполнительных органов власти или не очень, и во-
обще определитьсяс тем, как они оценивают работу Правительства 
и других исполнительных структур власти. Я считаю, что это нормаль-
но, так и должно быть, на мой взгляд” [2 марта 2008 года, Стенограмма 
встречи с главными редакторами ведущих иностранных изданий];

(79) „Что касается назначения мэров городов, то, полагаю, мы должны 
оставаться, во-первых, исключительно в рамках действующего за-
конодательства. Это первое. И второе: не нарушить баланса между 
политической активностью граждан и ролью и мощью государства 
в этой сфере. Действующее законодательство предоставляет такие 
возможности” [23 декабря 2004 года, Пресс-конференция для рос-
сийских и иностранных журналистов].

W przytoczonych argumentach pod normą rozumiane są zapisy prawa (przykłady 
76 i 79) oraz przyjętą praktykę społeczną (przykłady 77 i 78). Wykładniki sygna-
lizujące sąd pozbawiony gwaranta akcentują opinię samego autora wypowiedzi. 
W.W. Putin kontynuuje kreowanie wizerunku działacza mającego własne zdanie, 
znającego się na polityce. Nie gwarantuje jednakże prawdziwości swych wypowiedzi. 
Frekwencję wykładników użytych w argumentach do normy prezentuje wykres 21.
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Wykres 21. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach do normy

Argumenty pragmatyczne z kolei reprezentują:
(80) „Я думаю, что такие крупномасштабные мероприятия, которые мы 

провели, «Год России в Китайской Народной Республике», и теперь 
«Год Китая в России» – не могут не идти на пользу, потому что это 
прямые контакты между нашими гражданами. Это возможность по-
знакомиться с перспективами развития науки, образования, культуры, 
возможность прямых контактов между бизнесменами наших стран” 
[1 февраля 2007 года, Пресс-конференция для российских и ино-
странных журналистов];

(81) „В ближайшем будущем будет продолжена практика встреч с руковод-
ством родами войск. В дальнейшем я намерен делать такие встречи 
регулярными. Думаю, это поможет оперативно реагировать на запро-
сы армии, подробнее рассматривать текущие задачи” [20 ноября 2000 
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года, Выступление на совещании руководящего состава Вооруженных 
Сил Российской Федерации];

(82) „Как вы знаете, мы были вынуждены принять непростое для эконо-
мики, но единственно возможное, решение об увеличении страховых 
взносов во внебюджетные фонды. Профсоюзы изначально поддержи-
вали такой шаг Правительства. Считаю, что мы поступили правильно. 
Это было решение в интересах всего российского общества, причем 
новая система страховых взносов вводится аккуратно” [12 января 2011 
года, Вступительное слово на VII съезде Федерации независимых 
профсоюзов России];

(83) „Мы начали сегодняшнюю беседу с того, что, видимо, самым пра-
вильным подходом является строительство отношений между нашими 
странами [Польши и России] на базе прагматизма и прагматичных 
интересов друг друга к строительству этих отношений. Так же должно 
быть по всем другим направлениям. Нужно просто, мне кажется, не 
руководствоваться голыми схемами и говорить вообще, а говорить 
о конкретных вещах, и тогда будет все понятно” [15 января 2002 года, 
Интервью польской газете «Газета выборча» и польскому телеканалу 
ТВП].

W powyższych fragmentach przemówień prezydent Rosji odwołuje się do 
korzyści z podjętych lub podejmowanych zabiegów. Tak jak w poprzednich przy-
kładach, jasno wyraża swoje stanowisko, podkreślając dobre strony przedsięwzięć 
władzy. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta użyte w argumentach 
pragmatycznych ilustruje wykres 22.
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Wykres 22. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach 
pragmatycznych

Ważne argumenty z wykładnikami sygnalizującymi sąd pozbawiony gwaranta 
stanowią także argumenty do zdrowego rozsądku (10 użyć), por.:
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(84) „Что нас беспокоит? Попытки, повторяю, решать политические вопро-
сы неправовыми методами. И уже совсем, мне кажется, недопустимо 
менять правила игры в ходе тех или иных процессов” [23 декабря 2004 
года, Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов];

(85) „Я думаю, что профсоюзы в нашей стране начали выполнять естествен-
ную и очень важную для них функцию – защиту интересов трудящих-
ся. Они перестали быть какой-то школой, школой коммунизма, еще 
чего-то – это совершенно другая сфера деятельности. Они перестали 
быть политическим придатком какой-то партии, а стали выполнять 
самостоятельную функцию. И ответственное поведение профсоюзов – 
очень важно, очень востребовано. «На то и щука в реке, чтобы карась 
не дремал»” [4 декабря 2008 года, «Разговор с Владимиром Путиным»];

(86) „Я считаю, что это [разрушение памятников советскому солдату] 
просто преступление, так к этому и нужно относиться. Те, кто это 
делают, недальновидные люди, они роют ту яму, в которую сами 
когда-нибудьи попадут” [ibidem];

(87) „По оценкам различных экспертов, мы восстановим докризисный 
уровень ВВП, некоторые из экспертов говорят, в конце 2012 года, не-
которые говорят – в конце 2011 года. Я думаю, что правда, как обычно, 
посередине – где-то в первой половине 2012 года мы должны выйти на 
докризисный уровень” [16 декабря 2010 года, «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение»].

Cytowane argumenty odwołują się do znanych powiedzeń/przysłów: недопу-
стимо менять правила игры в ходе тех или иных процессов (przykład 84); на 
то и щука в реке, чтобы карась не дремал163 (85); они роют ту яму, в которую 
сами когда-нибудь и попадут164 (86) i правда посередине (87). Wykorzystując 
wykładniki modalności epistemicznej, W. Putin uznaje akceptowane przez więk-
szość przekonania i zwiększa atrakcyjność przekazu.

Użycie wszystkich wykładników w argumentach do zdrowego rozsądku od-
zwierciedla wykres 23.

Z wykładnikami pozbawionymi gwaranta rosyjski przywódca używa też czte-
rech argumentów z przykładu, por.:

(88) „Вы знаете, пока ведь еще не закончена работа над бюджетом 
и, я думаю, что министерствам, ведомствам, которые занимаются 

163 Przywołane powiedzenie/przysłowie w takiej wersji odnotowuje Большой толко-
вый словарь русского языка [БТСРЯ: 1511]. W Słowniku przysłów i powiedzeń rosyjsko-
-polskim, polsko-rosyjskim spotykamy hasło На то и щука в море, чтоб(ы) карась не дре-
мал, przetłumaczoną jako Na to szczupak w wodzie «stawie» jest, żeby karaś nie drzemał «nie 
drzymał» [SPPRP: 231] [wydz. G.D].

164 Warto nadmienić, że w Słowniku przysłów i powiedzeń rosyjsko-polskim, polsko-rosyjskim 
odnajdziemy dwa warianty polskiego powiedzenia/przysłowia Kto pod kim dołki kopie, ten sam 
w nie wpada: „Кто другому яму копает «роет», тот сам в нее попадет «упадет»” i „Не рой 
другому яму «ямы», сам в нее попадешь «упадешь»” [SPPRP: 178].
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этой проблематикой, все-таки, как это было и в прошлые годы, удастся 
решить и вопросы финансирования этого очень важного направления 
– оздоровления детей в летний период” [20 июня 2003 года, Пресс-
-конференция для российских и иностранных журналистов];

(89) „В общем и целом нам удавалось договариваться с ними [кредиторами] 
до сих пор, думаю, что нам удастся договориться и теперь” [22 мар-
та 2001 года, Интервью главным редакторам газет «Комсомольская 
правда», «Известия», «Московский комсомолец», «Труд»];

(90) „Думаю, что с учетом нынешнего состояния банковских систем России 
и Китая такая постановка вопроса [поддержка совместных проектов] 
вполне оправдана. Примером тому может служить подписанное вче-
ра кредитное соглашение между «Внешторгбанком» и Экспортно-
импортным банком Китая” [22 марта 2006 года, Выступление на 
Российско-китайском экономическом форуме];

(91) „Я полагаю, что у нас есть хороший пример, действуя по которому 
мы можем эффективно работать и на иракском направлении. Этот 
пример – совместная работа по Афганистану. Все хорошо знают, как 
принимались решения по поводу организации и легитимизации власти 
в Афганистане. Мне кажется, что это можно было бы взять за основу 
и работать совместно” [26 июня 2003 года, Пресс-конференция по итогам 
переговоров с Премьер-министром Великобритании Энтони Блэром].

Przedstawione argumenty formułują opinie o możliwych rozwiązaniach prob-
lemów, powołując się na przykłady z przeszłości.

Ostatnie miejsce pod względem liczebności w omawianej grupie wykładników 
zajmują dwa argumenty do próżności. W tych argumentach głowa państwa rosyj-
skiego komplementuje byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych i Francji, por.:

(92) „[…] я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек. И он для меня 
очень удобный партнер, с которым можно не просто разговаривать, 
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Wykres 23. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach do 
zdrowego rozsądku
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а можно договариваться” [6 июля 2006 года, Интернет-конференция 
Президента России];

(93) „Думаю, что Президент Франции является человеком очень ответ-
ственным, целеустремленным в достижении тех целей, которые он 
ставит перед собой в развитии Франции. Он очень искренний человек” 
[14 февраля 2008 года, Ежегодная большая пресс-конференция].

Przytoczone wypowiedzi stanowią osobiste sądy W. Putina o byłych prezydentach.

4.2.4. Wypowiedzi argumentacyjne z wykładnikami o różnym natężeniu 
pewności

W zebranych wystąpieniach W.W. Putina odnajdziemy również argumenty z wy-
kładnikami pochodzącymi z trzech wyżej omówionych grup, tj. z wykładnikami: 
конечно (w liczbie 24), думаю (9), безусловно (7), я думаю (5), может быть 
(4), уверен (3), видимо (2), да (2), мне кажется (2), наверное (2), разумеется 
(2), я знаю (2), без всякого сомнения (1), вряд ли (1), естественно (1), мне ду-
мается (1), само собой разумеется (1), считаю (1) i я считаю (1). Frekwencję 
wymienionych wykładników przedstawia wykres 24.
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Wykres 24. Wykładniki o różnym natężeniu pewności w strategii argumentacyjnej 
W.W. Putina
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Najliczniej w danej kategorii reprezentowane są argumenty do upodobań ludzi 
(21 użyć), por.:

(94) „Думаю, что мы вправе рассчитывать на известный здоровый эко-
номический патриотизм наших потребителей, прежде всего госу-
дарственных, конечно” [12 марта 2007 года, Совещание с членами 
Правительства];

(95) „Считаю, что следует пойти на ужесточение правил регистрации 
и санкций за их нарушение. Естественно, не ущемляя конституцион-
ных прав граждан на выбор места жительства” [23 января 2012 года, 
Статьяв «Независимой газете»];

(96) „Знаете, я, конечно, часто слышу вопрос: эффективности маловато 
в борьбе с коррупцией. Да, маловато. Но все-таки результаты в борьбе 
с коррупцией есть” [3 декабря 2009 года, «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение»];

(97) „Мне бы хотелось, чтобы мы прогнозировали развитие ситуации 
в стране, в экономике, в социальной сфере, в политике, в развитии 
наших демократических институтов, своевременно отвечали на вы-
зовы времени и вносили соответствующие коррективы. При этом, 
безусловно, всегда нужно относиться с уважением к меньшинству. Не 
отталкивать его и не выбрасывать на «обочину» политической жизни, 
и тогда, может быть, не придется извиняться” [15 декабря 2011 года, 
«Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»].

Wszystkie argumenty w danej grupie stanowią złożone wypowiedzi, w których 
głowa rosyjskiego państwa jawi się jako znający problemy obywateli kompetentny 
przywódca, gotów pracować dla polepszenia życia narodu. Wykorzystane w nich 
wykładniki ilustruje wykres 25.

Materiał empiryczny dostarczył także trzech argumentów pragmatycznych 
z wykładnikami mieszanymi, por.:

(98) „Мне кажется, что если мы будем внедрять систему конкурсного от-
бора, другие современные системы поиска и подготовки кадров, то мы, 
безусловно, в такой богатой талантами стране, как Россия, конечно 
же, найдем хорошо подготовленных профессионально, порядочных 
лично и патриотически настроенных людей [руководителей]” [23 де-
кабря 2004 года, Пресс-конференция для российских и иностранных 
журналистов];

(99) „[...] вместе, в рамках единого экономического пространства, мы смо-
жем эту задачу [формирования зоны свободной торговли с Евросоюзом] 
решить гораздо более эффективно и, уверен, с большей выгодой и для 
России, и для Белоруссии и Казахстана, чем если бы мы делали это 
в одиночку. Это понятно почему. Потому что, объединяя три государ-
ства в ЕЭП [Единое экономическое пространство], мы становимся 
более привлекательными для любых партнеров и, конечно, можем 
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выставлять требования на более высокой планке. Прежде всего, разу-
меется, руководствуясь интересами бизнеса, вашими интересами, 
которые в данном случае, безусловно, совпадают с общенациональ-
ными интересами и Белоруссии, и Казахстана, и России” [12 июля 
2011 года, Выступление нa конференции деловых кругов];

(100) „Думаю, что это [реформа Министерства внутренних дел], безусловно, 
должно отразиться на том, что это даст возможность государству при-
влекать на эту службу достойных людей, потому что уровень заработ-
ной платы – это все-таки серьезный фактор, для того чтобы человек 
сделал тот или иной выбор в пользу той или иной работы” [15 декабря 
2011 года, «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»].

W analizowanej grupie należy przywołać także dwa argumenty do konsekwencji, 
por.:

(101) „Я не хочу ни в коем случае открывать дискуссию, но думаю, что 
многие согласятся: закон всегда отстает от жизни, жизнь всегда уходит 
вперед. Закон только задумали принять, а жизнь уже ушла вперед. Но 
правдой является то, что если мы не будем следовать этим правилам, 
то наступит, конечно, хаос” [11 февраля 2003 года, Выступление на 
встречес научной и культурной элитой в Институте Франции];

(102) „Что касается более глубокой интеграции, то, на мой взгляд, вступление 
России, если Вас это интересует, в такую организацию, как НАТО, 
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Wykres 25. Wykładniki o różnym natężeniu pewności w argumentach do upodobań ludzi
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на сегодняшний день в повестке дня, конечно, не стоит, потому что 
вступление в договор подобного рода – в военно-политический до-
говор – означает отказ от части суверенитета и, безусловно, означает 
ограничения в принятии политических решений” [22 февраля 2005 
года, Интервью «Радио Словенско» и словацкой телекомпании СТВ].

Przytoczone argumenty wskazują na negatywne konsekwencje nieprzestrzegania 
prawai wstąpienia Rosji do NATO.

W.W. Putin stosuje również łącznie z wykładnikami mieszanymi po jednym 
argumencie do zdrowego rozsądku, słuchaczy i z przykładu. Argument do zdro-
wego rozsądku stanowi:

(103) „Я знаю, что среди прокурорского корпуса, особенно в связи с орга-
низацией округов, звучат предложения о получении дополнительных 
полномочий. Думаю, что, как говорят в быту, «перетягивание одеяла» 
– это не всегда самый лучший способ решения проблемы. Взять на себя 
все – вряд ли это оправданно, закрыть все бреши российской закон-
ности не получится даже у такой мощной и авторитетной организации, 
которой является прокуратура” [11 января 2001 года, Выступление на 
Всероссийском совещании прокуроров].

Argument do słuchaczy (argumentum ad auditores) „polega na przedkładaniu 
argumentów obliczonych na pozyskanie dla swojego stanowiska aprobaty audy-
torium i wywarciu w ten sposób presji na oponenta” [SAST: 49]. Aby pozyskać 
sympatię publiczności, wykorzystuje się argumenty efektowne, uwzględniające 
wiedzę słuchaczy, żarty [ibidem], por.:

(104) „Знаете, есть такой анекдот: «Доктор, вы мне вырвали здоровый зуб». 
– «Ничего, доберемся и до больного». Думаю, что будет неправильно, 
если мы станем действовать таким образом. Поэтому, конечно, мы 
должны совершенствовать деятельность нашей правоохранительной 
системы. Но самый худший способ совершенствовать – это не дать 
им вообще работать” [11 февраля 2002 года, Интервью газете «Уолл-
стрит джорнэл»].

Argument z przykładu z kolei brzmi następująco:
(105) „Могу только сказать о том, что мы, конечно, взяли на себя обяза-

тельства, да и наша политика в любом случае будет направлена на 
то, чтобы защищать интеллектуальные права. Но это не должно про-
водиться формально, и, может быть, не очень удачное сравнение, но 
тем не менее, так же как в случае с борьбой с наркоманией, нужно 
бороться не с теми, кто употребляет, а с теми, кто распространяет 
и производит наркотики” [1 февраля 2007 года, Пресс-конференция 
для российских и иностранных журналистов].
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Wyżej wymienione argumenty kreują wizerunek męża stanu troszczącego się 
o państwo i naród, słuchającego i liczącego się z głosem obywateli165.

Wszystkie wykładniki zastosowane w strategii argumentacyjnej przez 
W.W. Putina przedstawiają wykresy od 26 do 28.
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Wykres 26. Wszystkie wykładniki użyte w strategii argumentacyjnej przez W.W. Putina

Jak zostało zobrazowane na wykresach, najliczniejszym wykładnikiem w ar-
gumentach przytaczanych przez lidera Federacji Rosyjskiej jest leksem конечно, 
wskazujący na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta zewnętrznego. 
Ma on olbrzymią przewagę (ponad 100 użyć) nad kolejnymi wykładnikami – 
я думаю, безусловно i думаю, które zajmują drugie miejsce.

165 Por.: „[...] в дискурсе В. Путин проявляет себя как законопослушный гражданин, 
следящий за соблюдением законов; человеком предназначения (он определяет будущее, 
но не себя в будущем) [...]. У него нет краткосрочных обещаний, он вообще не склонен 
обещать – он действует. Говорит понятно и просто” [Ухванова 2007: 234–235].
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W średnim przedziale można z kolei odnaleźć wykładniki: уверен, разумеется, 
мне кажется, считаю, убежден, я считаю, может быть, наверное, по-моему. 
Poniżej dziesięciu użyć w strategii argumentacyjnej mają wykładniki: я убеж-
ден, без всякого сомнения, естественно, видимо, полагаю, я знаю, я уверен, 
кажется, очевидно, несомненно, действительно, само собой разумеется, 
возможно, я полагаю, мне думается, да, знаю, бесспорно, правда, пожалуй, 
скорее всего, вряд ли, z których najmniej liczne są знаю, бесспорно, правда, 
пожалуй, скорее всего, вряд ли, wykorzystane w argumentacji tylko jeden raz.
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Wykres 27. Konstrukcje osobowe użyte w strategii argumentacyjnej przez W.W. Putina
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Wykres 28. Wykładniki modalności epistemicznej bez konstrukcji osobowych użyte 
w strategii argumentacyjnej przez W.W. Putina



Rozdział V
Analiza wykładników modalności 
epistemicznej w strategii argumentacyjnej 
w wypowiedziach D.A. Miedwiediewa

5.1. Charakterystyka wyekscerpowanego materiału 
badawczego D.A. Miedwiediewa

W badanym przedziale czasowym D.A. Miedwiediew od 7 maja 2008 roku do 
7 maja 2012 roku piastował urząd Prezydenta Rosji. Materiał faktografi czny tego 
polityka – analogicznie jak W. Putina – ma formę pisemną i duże zróżnicowanie 
gatunkowe. W zebranych tekstach D.A. Miedwiediewa także wyodrębniono 
22 gatunki z przewagą wystąpień:

• wystąpienie (w liczbie 115),
• spotkanie (59),
• wywiad (52),
• słowo wstępne (39),
• spotkanie robocze (31),
• odpowiedzi na pytania (20),
• konferencja prasowa (18),
• rozmowa (12),
• wpis na blogu (запись в блоге) (10),
• oświadczenie (9),
• artykuł (5),
• wspólna konferencja prasowa (4),
• posłanie/orędzie do Zgromadzenia Federalnego (4),
• rozszerzone posiedzenie (расширенное заседание) (4),
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• zebranie (3),
• negocjacje (переговоры) (3),
• posiedzenie (3),
• odezwa (3),
• posłanie/orędzie budżetowe (2),
• przyjęcie obywateli (прием граждан) (2),
• wykład (лекция) (1),
• telemost (телемост) (1).

Zaprezentowany podział przedstawia wykres 29166.
Wśród ukazanych gatunków tekstów premiera Rosji wyróżniają się przede 

wszystkim nieobecne u W.W. Putina wpisy na blogu, przyjęcie obywateli i wykład.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Wykres 29. Podział gatunkowy zebranych wypowiedzi D.A. Miedwiediewa

166 W niniejszym opracowaniu kolor niebieski (na wykresach barwnych) przypisujemy 
D.A. Miedwiediewowi.
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5.2. Wykładniki modalności epistemicznej w tekstach 
D.A. Miedwiediewa

Z materiału faktografi cznego, który stanowią wypowiedzi Premiera Federacji 
Rosyjskiej, zostały wyekscerpowane następujące wykładniki modalności episte-
micznej: конечно (w liczbie 921), действительно (w liczbie 634), естественно 
(543), (я) считаю (531), (я) думаю (448), может/может быть (310), мне 
кажется (216), очевидно (195), (я) уверен (189), да (184), безусловно (123), 
по-моему (86), наверно/наверное (83), (я) знаю (58), правда (53), возможно 
(43), (я) убежден (35), (я) вижу (33), скорее всего (31), (я) полагаю (28), видимо 
(27), (само собой) разумеется (24), по всей вероятности (22), вряд ли (19), 
пожалуй (15), разве (12), что ли (11), вероятно (9), видно (8), мне думается 
(8), несомненно (7), будто (5), оказывается (5), без (всякого) сомнения (4), 
бесспорно (4), верно (4), неужели (3), в самом деле (2), едва ли (2), кажется 
(2) i по-видимому (1), zob. wykres 30.

Obecne w zebranych wypowiedziach D.A. Miedwiediewa wykładniki mo-
dalności epistemicznej zostały podzielone na cztery grupy na podstawie pojęcia 
gwaranta. Zob. wykresy od 31 do 34.

Warto również zaprezentować konstrukcje osobowe użyte przez byłego prezy-
denta Rosji w zebranym materiale. Ich frekwencję przedstawia wykres 35.

Najliczniejszą konstrukcję osobową w zgromadzonych wystąpieniach stanowi 
я считаю.
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Wykres 31. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego
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129Wykładniki modalności epistemicznej w tekstach D.A. Miedwiediewa

5.2.1. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego

W strategii argumentacyjnej D.A. Miedwiediew wykorzystuje następujące wy-
kładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego: безусловно 
(w liczbie 32), я уверен (25), уверен (23), убежден (15), я убежден (2), да (1), 
знаю (1), я знаю (1) oraz несомненно (1). Przedstawia je wykres 36.
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Wykres 36. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego użyte 
w strategii argumentacyjnej przez D.A. Miedwiediewa

Najliczniejszymi argumentami z wykładnikami danej kategorii są argumenty 
pragmatyczne (52 użycia). Argumenty te, jak już pisaliśmy, apelują do szeroko 
rozumianej korzyści, por.:

(106) „Да, мы согласны с тем, что эта организация тоже может модерни-
зироваться в соответствии с велениями времени, но целью такой 
модернизации должно быть повышение эффективности Организации 
Объединeнных Наций, усиление возможностей ее реагирования на 
современные вызовы и угрозы, а не ее ослабление или замена ООН 
на какой-то суррогат” [24 мая 2008 года, Лекция в Пекинском универ-
ситете и ответы на вопросы студентов и преподавателей];

(107) „Несомненно, новый импульс российско-китайским связям в гуманитар-
ной сфере придаст и открытие культурных центров в Пекине и Москве” 
[26 сентября 2010 года, Интервью китайской газете «Жэньминь Жибао»];

(108) „Если бы мы более активно занимались внутренним рынком, разви-
тием внутреннего спроса, это также было бы, безусловно, полезно” 
[4 июня 2009 года, Интервью газете «Коммерсантъ»];
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(109) „Безусловно, что новые атомные станции – это ключ к решению 
многих проблем, в первую очередь проблем развивающихся стран, 
стимул для экономического подъема целых регионов, повышения 
уровня жизни миллионов людей на планете” [24 сентября 2009 года, 
Выступление на саммите государств];

(110)  „Нужно продолжить изменение политической системы. Кто бы что ни 
говорил, но результат здесь тоже есть: снижен порог для прохождения 
партий в Государственную Думу (это, безусловно, принестт свои плоды), 
резко сокращены возможности для злоупотребления на выборах, для 
подсчтта голосов” [15 октября 2011 года, Встреча со сторонниками].

Powyższe przykłady argumentów uzasadniają podejmowane działania pły-
nącymi z nich korzyściami dla Rosji (przykłady 108 i 110), a także dla innych 
krajów (przykłady 106, 107, 109). Wykorzystanie wykładników да, несомненно, 
безусловно powoduje, że nadawca gwarantuje uzyskanie omawianych korzyści.

W argumentach pragmatycznych występują także konstrukcje osobowe, por.:
(111) „Те соглашения, которые сегодня будут подписываться, очень мощные, 

серьезные; я уверен, что они помогут нашим экономикам в том числе 
преодолевать последствия всяких глобальных трудностей” [5 июля 2010 
года, Встреча с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым];

(112) „Принятые решения, уверен, послужат развитию всего комплекса 
российско-киргизстанских связей, будут помогать в укреплении на-
шего стратегического партнeрства и в конечном счете способствовать 
улучшению жизни наших народов” [3 февраля 2009 года, Пресс-
-конференция по итогам российско-киргизских переговоров];

(113) „[…] Европе не нужны новые разделительные линии, ей нужен единый 
периметр безопасности с равноправным юридическим участием рос-
сийской стороны. Я убежден, что и сегодня подобный подход открывает 
уникальные возможности для выхода Россиии Североатлантического 
альянса на подлинное стратегическое партнерство” [23 ноября 2011 
года, Заявление Президента в связис ситуацией, которая сложилась 
вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе];

(114) „Убежден, что решение проблем в области ядерного нераспростране-
ния и разоружения – в наших общих интересах. Это было бы мощным 
фактором формирования благоприятной международной обстановки 
в целом” [19 октября 2009 года, Интервью сербской газете «Вечерние 
новости»].

Użycie wyróżnionych wykładników modalności epistemicznej w argumen-
tach pragmatycznych zwiększa ich siłę poprzez podkreślenie, że nadawca jest 
przekonany o ich prawdziwości. D.A. Miedwiediew jest gwarantem przyszłych 
korzyści, które zarysowuje.

Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego zastosowane 
w argumentach pragmatycznych ilustruje wykres 37.
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Drugą grupę pod względem liczebności w omawianej kategorii wykładników 
zajmują argumenty do upodobań ludzi (32 użycia), por.:

(115)  „Убежден, что люди стремятся к миру и согласию. Хотят сотрудничать, 
хотят вести бизнес, обмениваться культурными и образовательными 
достижениями. Хотят просто встречаться и жить как друзья, как со-
седи” [8 октября 2008 года, Выступление на Конференции по мировой 
политике];

(116)  „Убежден, наше движение к свободе и демократии будет успеш-
ным и неуклонным лишь в том случае, если авторитет Президента 
и Государственной Думы будет достаточно высок, основан не только 
на предвыборных обещаниях, но и на практических результатах дея-
тельности, если у них будет достаточно времени, чтобы всe заявленное 
провести в жизнь и результаты своей работы реально показать народу, 
отчитаться за них перед избирателями, перед страной” [5 ноября 2008 
года, Послание Федеральному Собранию];

(117) „ Мы сделаем все, чтобы мир стал более справедливым и более без-
опасным. Я уверен, что так и будет, поскольку наша страна сильна 
и экономически, и политически” [ibidem];

(118) „Претензий много, часть из них, безусловно, абсолютно справедлива. 
Люди хотят, чтобы их защищали безупречные в нравственном, а уж 
тем более в правовом плане сотрудники милиции, и хотят доверять 
им. Я уверен, что мы сможем создать такую структуру” [24 декабря 
2009 года, Пресс-конференция «Итоги года с Президентом России»];
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Wykres 37. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego w argumentach 
pragmatycznych
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(119) „Уверен, что мы справимся со всеми трудностями и уже в ближайшем 
будущем сформируем современную самостоятельную финансовую 
систему, способную противостоять любым внешним вызовами обе-
спечить стабильное решение собственных задач” [5 ноября 2008 года, 
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации];

(120) „Знаю, что проблема эта [обеспечения жильем] существует и здесь, 
но за последние годы она самым решительным образом была 
изменена,и практически можно считать, что она уже закрыта” [31 июля 
2011 года, Рабочая встреча с губернатором Калининградской области 
Николаем Цукановым];

(121) „На мой взгляд, свобода, безусловно, предполагает и ответ-
ственность, и компетентность” [9 декабря 2009 года, Выступление на 
Форуме европейских и азиатских медиа].

W przytoczonych argumentach ad populum D.A. Miedwiediew odwołuje się 
do powszechnie cenionych wartości, takich jak: pokój, zgoda (przykład 115), 
wolność, demokracja, odpowiedzialność przed państwem (przykłady 116 i 121), 
sprawiedliwość, bezpieczeństwo (117), nieskazitelność funkcjonariuszy (118), od-
dana służba państwu (przykłady 119 i 120)167. Miedwiediew kreuje swój wizerunek 
polityka znającego problemy ludzi i zdecydowanie dążącego do ich rozwiązania. 
Wykładniki użyte w argumentach ad populum prezentuje wykres 38.
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Wykres 38. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego w argu-
mentach do upodobań ludzi

167 Por.: „Политическое сознание отдельного человека, социума или нации в целом 
в значительной степени определяет принимаемая система ценностей и антиценностей. 
В данном случае «ценность» – это то, что субъекты политической деятельности (конкретные 
люди, политические движения, партии и др.) считают наиболее важным для себя, к чему 
они стремятся, за что готовы бороться. Соответственно «антиценность» – это то, что 
воспринимается как нежелательное, вредное, против чего борются субъекты политической 
деятельности” [Чудинов 20081: 48].
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Ważne argumenty z wykładnikami wskazującymi na sąd posiadający gwaranta 
– mówiącego stanowią także argumenty do normy (10 użyć), por.:

(122) „[о террористическом акте против «Невского экспресса»] Я уверен, 
что следствие вместе с оперативными работниками способно этих 
уродов разыскать, арестовать и судить” [24 декабря 2009 года, Пресс-
-конференция «Итоги года с Президентом России»];

(123) „В любом случае я уверен в одном: рано или поздно Михаил 
Саакашвили не будет Президентом Грузии, потому что таковы зако-
ны политической жизни” [4 августа 2011 года, Интервью телеканалам 
«Russia Today», «Первый информационный кавказский» и радиостан-
ции «Эхо Москвы»];

(124)  „Нам не нужна ни милитаризация, ни огосударствление экономики.
Но, безусловно, нужен порядок. И этот порядок будет обеспечиваться 
государством при сохранении базовых ценностей, прав и свобод, кото-
рые вытекают из нашей Конституции, основных законов” [15 сентября 
2008 года, Выступление на встрече с представителями предпринима-
тельского сообщества];

(125) „Если речь идeт об имущественной компенсации, которая должна 
выплачиваться гражданам Российской Федерации, то такие решения, 
безусловно, исполняются на территории нашей страны, потому что 
мы являемся участниками соответствующего суда” [18 ноября 2009 
года, Пресс-конференция по итогам 24-го саммита Россия–ЕС].

Przywołane fragmenty wystąpień Miedwiediewa uzasadniają stawiane tezy 
przyjętymi praktykami w państwie (przykłady 122, 124, 125) i zapisami prawa168 
(przykład 123). Za pomocą wydzielonych wykładników nadawca dodatkowo 
gwarantuje ich przestrzeganie.

Wykładniki modalności epistemicznej w argumentach do normy prezentuje 
wykres 39.
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Wykres 39. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego użyte 
w argumentach do normy

168 Odwołanie się do norm prawnych jest atrakcyjnym zabiegiem w dyskursie politycznym, 
gdyż prawnie uzasadnione intencje są wartościowane jako dobre [Poprawa 2009: 158]. Ponadto 
polityk uzasadniający swoje decyzje kwestiami prawnymi staje się bardziej wiarygodny [ibidem].
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Zebrany materiał wypowiedzi premiera Rosji dostarczył także trzech argu-
mentów progresu, por.:

(126) „Убежден, что сегодня, а тем более в будущем именно образование 
и культура, новые знания и технологии определяют путь человечества 
к прогрессу” [24 мая 2008 года, Лекция в Пекинском университете 
и ответы на вопросы студентов и преподавателей];

(127) „Мы неоднократно говорили о переходе на электронные торги. 
Нормативные акты приняты169, но пока никто ничего в этом смысле 
не торопится делать. Мы должны максимально внимательно отне-
стись к созданию такого рода электронных инструментов, которые, 
безусловно, являются прогрессивными” [20 мая 2009 года, Запись 
в блоге: Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна 
стать неприличной];

(128) „Четвертый блок вопросов для рассмотрения на сегодняшнем за-
седании связан с освоением новых диапазонов частот, тема важная 
и трудная. Это, безусловно, перспективное направление, и уже сегодня 
готовятся к созданию новые космические аппараты, аппараты нового 
поколения” [28 октября 2009 года, Фрязино, Вступительное слово на 
заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России].

W cytowanych argumentach były prezydent Rosji powołuje się na ideę postępu, 
ulepszania technologii, aby uzasadnić podejmowane działania.

W kategorii wykładników wskazujących na sąd posiadający gwaranta – mó-
wiącego odnajdziemy również argument z przykładu i argument do zdrowego 
rozsądku. Argument z przykładu to:

(129) „Все мы убеждаемся в том, что попытка образовать государственность 
Афганистана при помощи170 внедрения каких-либо иностранных 
политических технологий ничем не заканчивается. Так было в XX 
веке, я уверен, что так будет и сейчас” [3 декабря 2009 года, Пресс-
-конференция по итогам Российско-итальянских межгосударственных 
консультаций].

Argument do zdrowego rozsądku z kolei stanowi:

169 Por.: „Среди слов и словосочетаний, которые использует Д. Медведев, немало тех, 
которые относятся к профессиональной юридической и управленческой терминологии: 
законодательство, ведение, акт, полномочия, юридическое лицо и т. п.” [Проскуряков 
2008: 102].

170 Por.: „Индивидуальной особенностью речи Д. Медведева является активное употре-
бление предлогов и предложных сочетаний, которые в разговорной речи употребляются 
редко, но активно используются в научном стиле: в течение, в продолжение, а также: 
путем, образом, в результате, в силу, в связи, в процессе, в режиме, на основе и др. 
Широко представлены предлоги, характеризующие способ действия: путем, методом, 
способом, с помощью, при помощи, в виде, в форме […]” [Проскуряков 2008: 103].
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(130) „Я уверен, что лиха беда начало171, и президентская регата тоже будет 
этому способствовать” [30 мая 2010 года, Выступление на церемонии 
вручения Кубка Президента России по гребным видам спорта].

Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego wzmacniają 
siłę argumentów, ponieważ nadawca gwarantuje prawdziwość sądów. Bierze na 
siebie pełną odpowiedzialność za podejmowane działania.

5.2.2. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego 
i gwaranta zewnętrznego

Podobnie jak w przypadku wypowiedzi W. Putina, wyekscerpowany materiał 
empiryczny D. Miedwiediewa nie dostarczył wykładnika wskazującego na sąd 
nieposiadający gwaranta – mówiącego, ale posiadający gwaranta zewnętrznego 
(будто), użytego w argumentacji, dlatego w niniejszym podrozdziale omawia-
my argumenty z wykładnikami mającymi gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego. Przypomnijmy, że w wypowiedziach z jednostkami в самом деле, 
действительно, естественно, как вполне понятно, как само собой понятно, 
конечно, натурально, оказывается, по сути дела, правда, (само собой) раз-
умеется172 nadawca uznaje swój sąd za adekwatny do rzeczywistości, a gwarant 
zewnętrzny tę adekwatność dodatkowo umacnia [Tutak 2003: 83].

W toku argumentacji D.A. Miedwiediew wykorzystuje następujące wykładniki 
z danej kategorii: конечно (w liczbie 159), естественно (46), действительно 
(9) i разумеется (5).

Frekwencję wykładników przedstawia wykres 40.
Wśród argumentów z wykładnikami wskazującymi na sąd posiadający dwóch 

gwarantów przeważają argumenty do normy (75 użyć), por.:
(131) „Конечно, мы будем стараться укреплять собственную экономику. 

Мы заинтересованы и в иностранных инвестициях” [26 августа 2008 
года, Интервью телекомпании «Аль-Джазира»];

(132) „Мы себя истощить, как когда-то Советский Союз, не дадим. Но, 
конечно, будем принимать все необходимые меры по укреплению 
нашей обороноспособности” [15 сентября 2008 года, Выступление 
на встрече с представителями предпринимательского сообщества];

(133) „Конечно, при этом [шире использовать существующие оперативные 
возможности] я хотел бы особо подчеркнуть необходимость действо-
вать в рамках закона и в соответствии с той компетенцией, которая 

171 Powiedzenie/przysłowie лиха беда начало (i synonimiczne лиха беда начать) można 
przetłumaczyć jako „Najtrudniej zacząć”, „Pierwszy krok najcięższy” lub jako „Początek zawsze 
«każdej rzeczy» jest trudny” [SPPRP: 193].

172 Kolejność wykładników jest alfabetyczna.
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есть у Федеральной службы безопасности, уважая и неукоснительно 
соблюдая права граждан, включая право собственности и право хозяй-
ствующих субъектов” [28 января 2010 года, Расширенное заседание 
коллегии Федеральной службы безопасности];

(134) „Естественно, коррупция, как социальное зло, всегда крайне опасна. 
Применительно к коррупции в судейской среде, она опасна в исключи-
тельной мере. Естественно, что мы должны посмотреть всю цепочку 
последствий, связанных с такого рода нарушениями” [15 июля 2008 
года, Вступительное слово на совещании по вопросам совершенство-
вания законодательства России о судебной системе];

(135) „Президент России на то и гарант Конституции, чтобы следить за об-
щим порядком дел в стране, за соблюдением законодательства, прав 
и свобод, обеспечивая для оппозиционных сил возможность свободного 
выражения своих позиций, своего мнения, обеспечивая возможность вы-
сказываться и в государственных структурах, в законодательной власти, 
в парламенте и, что называется, на улице, но в порядке, естественно, 
установленном законом” [3 июля 2008 года, Интервью представителям 
средств массовой информации стран «Группы восьми»];

(136) „[…] обязанность говорить правду – действительно, это святая обя-
занность любого средства массовой информации” [23 ноября 2009 
года, Интервью белорусским СМИ];

(137) „Но если говорить о НАТО, то весьма важно продолжение контактов 
и с Россией, и в целом выстраивание контактов с ОДКБ [Организация 
Договора о коллективной безопасности], разумеется, при безуслов-
ном уважении норм международного права, Устава Организации 
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Wykres 40. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego użyte w argumentacji przez D.A. Miedwiediewa
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Объединeнных Наций” [12 июля 2010 года, Выступление на совещании 
с российскими послами и постоянными представителями в между-
народных организациях].

W przytoczonych przykładach argumentów przez normę rozumie się przyjęte 
praktyki w państwie i społeczeństwie (przykłady 131, 132, 134, 136) oraz obowią-
zujące prawo (133, 135, 137). Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwa-
ranta – mówiącego i zewnętrznego w tych argumentach podkreślają powszechną 
akceptację twierdzeń.

Użycie wszystkich wykładników w danym typie argumentów przedstawia 
wykres 41.
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Wykres 41. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach do normy

Drugą bardzo liczną grupę argumentów zawierających wykładniki z dwoma 
gwarantami stanowią argumenty do upodobań ludzi (68 użyć), por.:

(138) „Что касается будущего системы финансовой архитектуры. Она, ко-
нечно, должна быть гораздо более прозрачной, более предсказуемой 
и гораздо лучше управляемой [...]” [13 ноября 2008 года, Интервью 
французской газете «Фигаро»];

(139) „[...] граждане нашей страны ожидают от вас, как и от других, конечно, 
правоохранительных органов, эффективной борьбы с преступностью, 
действенных мер по охране общественного порядка” [6 февраля 
2009 года, Вступительное слово на расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел];

(140) „В сельском хозяйстве есть много проблем. Конечно, основная про-
блема – низкая техническая оснащeнность сельхозпредприятий и вы-
сокая степень износа машин и механизмов” [14 июня 2010 года, 
Вступительное слово на совещании по вопросам социально-эконо-
мического развития Чеченской Республики];
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(141) „Естественно, что главным для нас являются требования к качеству 
жизни, к условиям жизни и труда наших людей, в данном случае, 
применительно к Чукотке – особенно коренных малочисленных на-
родов Севера” [23 сентября 2008 года, Выступление на совещании 
по вопросам социально-экономического развития Чукотского авто-
номного округа];

(142) „Действительно, бюрократы всем надоели, но хотел бы отметить, 
что всем всегда нужно начинать с себя. Поэтому, когда мы принимаем 
решение, допустим, о том, чтобы уменьшить количество процедур, 
их нужно уменьшать и на федеральном уровне, и на региональном” 
[8 апреля 2009 года, Встреча с руководством Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»].

W przywołanych fragmentach wystąpień były prezydent Rosji jawi się jako 
znający problemy i oczekiwania obywateli (przykłady 138, 139, 140) rzetelny 
polityk, pracujący dla dobra Rosjan (przykłady 141 i 142). Wyróżnione wykład-
niki modalności epistemicznej kładą akcent na fakt, iż są to sądy popierane przez 
większość. Frekwencję wykładników w argumentach do upodobań ludzi prezentuje 
wykres 42.
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Wykres 42. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach do upodobań ludzi

Ważne argumenty z wykładnikami danej kategorii stanowią również argumenty 
pragmatyczne (43 użycia), por.:

(143) „Никакая конфронтация и изоляция нам не нужны. Мы этим на-
елись в предыдущие десятилетия. Но, конечно, мы и дальше будем 
защищать свои интересы, которые, кстати сказать, никаким другим 
интересам по большому счeту не противоречат” [15 сентября 2008 
года, Выступление на встрече с представителями предприниматель-
ского сообщества];

(144) „И конечно, эти проекты [инфраструктурные] – это просто способ 
развить отдельные регионы России, а, соответственно, возможность 
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для многих людей из разных уголков мира посмотреть на Россию, 
понять, наконец, что Россия, несмотря на свои текущие трудности, 
это открытая страна, которая уже стала частью мирового сообще-
ства” [26 января 2011 года, Выступление на открытии Всемирного 
экономического форума];

(145) „Россия, естественно, руководствуется собственными интересами, но 
ее интересы совпадают с задачами поддержания режима безопасности 
для граждан двух этих уже признанных нами образований [Абхазии 
и Южной Осетии]” [26 августа 2008 года, Интервью телекомпании 
Би-Би-Си];

(146) „Призываем совместно решать самые разные задачи, в том числе 
в области безопасности, преодолевать острые проблемы бедности, 
дефицита продовольствия, бороться с инфекционными заболевани-
ями, повышать энергоэффективность, добиваться финансовой ста-
бильностии, разумеется, объединять усилия в деле предотвращения 
любых вооружeнных конфликтов” [15 июля 2008 года, Выступление 
на совещании с послами и постоянными представителями Российской 
Федерации при международных организациях];

(147) „[…] действительно, переход на современные средства освещения 
способен сэкономить значительные деньги, и тем самым можно уло-
житься в те бюджеты, которые есть на освещение сегодня” [22 ноября 
2010 года, Прием граждан России].

W cytowanych fragmentach Miedwiediew odwołuje się do interesów narodo-
wych Rosji (przykłady 143, 145), korzyści fi nansowych (przykład 147), rozwoju 
regionów (przykład 144) i państwa (przykład 146). Wykładniki конечно, есте-
ственно, разумеется i действительно nadają prawdziwości tym argumentom. 
Frekwencja – zob. wykres 43.
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Wykres 43. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach pragmatycznych
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Zebrany materiał dostarczył także 10 argumentów progresu, czyli – przypomnij-
my – argumentów opartych na przewadze nowego, współczesnego nad starym, por.:

(148) „Конечно, надо строить новые [детские дошкольные учреждения], 
строить современные, строить теплые и приспособленные для детей. 
Такая работа идет” [11 февраля 2010 года, Встреча со студентами 
томских университетов];

(149) „Конечно, сегодня мы обязаны отдавать предпочтение современной 
всесторонней боевой подготовке, освоению новой техники, вооруже-
ний” [27 сентября 2011 года, Выступление на церемонии вручения 
государственных наград участникам стратегических военных учений 
«Центр-2011»];

(150) „[…] конечно, мы должны укреплять безопасность друг друга. Мы 
бы полагали правильным некоторые статусные вещи, естественно, 
привести в более современный вид” [10 июля 2009 года, Пресс-
-конференция по итогам работы саммита «Группы восьми»];

(151) „[…] разумеется, нам нужна армия, которая оснащена самым со-
временным оружием. Этому вопросу мы будем уделять также перво-
степенное внимание” [26 сентября 2008 года, Вступительное слово 
на встрече с командующими военными округами].

D.A. Miedwiediew tłumaczy swoje działania potrzebą nowoczesnych, odpo-
wiadających współczesnym wymogom rozwiązań technicznych, które powinny 
być obecne praktycznie we wszystkich sferach życia173. Tym samym przedstawia 
się jako przywódca mający wizję rozwoju. Podkreślone wykładniki wywołują 
wrażenie, że z tą potrzebą zgadza się większość społeczeństwa. Użycie wykład-
ników w argumentach progresu ilustruje wykres 44.
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Wykres 44. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach progresu

Na uwagę zasługują również argumenty do zdrowego rozsądku (8 użyć), por.:
(152) „[…] и та антикризисная программа, которую сегодня реализует 

Правительство, а, на мой взгляд, она сбалансирована, конечно, она 

173 Por.: „[…] базовая оппозиция н о в о е ~ п р е ж н е е […] свидетельствует о смене 
политического курса страны, дистанцировании от плохого прежнего в пользу хорошего 
нового” [Макарова 2010: 42].
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не идеальна, потому что идеальных программ не бывает, но тем не 
менее она все-таки отвечает на наиболее сложные вызовы, на наи-
более сложные проблемы” [29 декабря 2008 года, Выступление на 
заседании Правительства];

(153) „Речь идет о том, чтобы создать современную систему авиапере-
возок. Конечно, проще об этом сказать, чем сделать такую систе-
му, где авиакомпании будут конкурировать за пассажира” [21 мая 
2009 года, Встреча со студентами Тихоокеанского государственного 
университета];

(154) „[…] [о власти в регионах] конечно, от ошибок не застрахован никто” 
[18 мая 2011 года, Пресс-конференция Президента России];

(155) „Мы понимаем, допустим, что когда те или иные ресурсы кладут-
ся, в конечном счете происходит надувание этого ресурса, пото-
му что всякий запретный плод, естественно, становится всe более 
и более сладок” [29 апреля 2011 года, Встреча с представителями 
интернет-сообщества].

Polityk w powyższych argumentach powołuje się na powiedzenia/przysłowia: 
идеальных не бывает (przykład 152); проще сказать, чем сделать (przykład 
153); от ошибок не застрахован никто (154) oraz всякий запретный плод 
становится всe более и более сладок174 (155). Frekwencję wykładników w ar-
gumentach do zdrowego rozsądku przedstawia wykres 45.
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Wykres 45. Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego w argumentach do zdrowego rozsądku

W zgromadzonym materiale jest również 6 argumentów do danych, w których 
– jak już pisaliśmy – prawdziwości sądu dowodzi się, przytaczając wielkości 
liczbowe, por.:

(156) „Сегодня приоритетными задачами органов безопасности является 
целый набор требований, целый набор приоритетов, я их сейчас назову. 

174 Dodajmy, że Słownik przysłów i powiedzeń rosyjsko-polski, polsko-rosyjski odnotowuje 
powiedzenie/przysłowie Запретный плод сладок «вкуснее» w znaczeniach: „Najsłodszy owoc 
zakazany; Zakazany owoc (naj)lepiej smakuje; Zakazane owoce smakują najlepiej; Zawsze się 
tego chce, czego nie można” [SPPRP: 131–132].
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Во-первых175, конечно, это борьба с терроризмом и экстремизмом. 
В прошлом году ФСБ удалось предотвратить более 80 терактов и обез-
вредить свыше 500 главарей и членов бандгрупп. И нам необходимо 
продолжать системную работу по нейтрализации бандитского под-
полья, его идеологов и исполнителей терактов” [28 января 2010 года, 
Расширенное заседание коллегии Федеральной службы безопасности];

(157) „Конечно, нам нужно обеспечить для отечественных и зарубежных 
компаний более комфортные условия для первичных размещений акций 
в России. По тем данным, что у меня есть, за 11 месяцев текущего года 
свои акции в России разместили 14 компаний. Но это ничего. Мы это 
понимаем, гордиться тут нечем” [29 декабря 2010 года, Вступительное 
слово на совещании по вопросам создания международного финан-
сового центра в России].

W powyższych argumentach zostały przywołane dane liczbowe, które mają za 
zadanie potwierdzić słuszność polityki Miedwiediewa i dopełnić jego wizerunek 
działacza troszczącego się o losy narodu.

Wykładniki wskazujące na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego znalazły się także w trzech argumentach z przykładu, por.:

(158) „[...] мы вообще не сторонники санкций – мы идeм на это в самом 
крайнем случае. Ну, конечно, мы, как и другие государства, вынуждены 
иногда прибегать к ним” [31 августа 2008 года, Интервью Дмитрия 
Медведева телеканалам «Россия», Первому, НТВ];

(159) „Мы, конечно, будем заниматься развитием новых систем, в том числе 
и систем доставки, то есть ракет. Это нормально, этим занимается весь 
мир” [24 декабря 2009 года, «Итоги года с Президентом России»];

(160) „[...] мне периодически докладывают о том, какие есть доводы «за» 
[за тем, что у Ирана будет бомба], какие есть доводы «против», что 
сообщает одна разведка, что говорит другая разведка. То же самое, 
что, естественно, делают помощники Президента Обамы и любого 
другого главы государства” [18 июня 2010 года, Интервью американ-
ской газете «Уолл-стрит джорнэл»].

Wymienione argumenty odwołują się do procedur stosowanych w innych 
państwach, co ma za zadanie usprawiedliwić działanie rosyjskich organów 
państwowych.

Najmniej liczne (2) w danej kategorii wykładników są argumenty do następstw, 
które, jak już zostało odnotowane, ukazują przykre konsekwencje przywoływanych 
zjawisk, por.:

175 Por.: „В речи Д. Медведева предпочтение отдается предлогам, характеризующим 
порядок перечисления информации: во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец и др.” 
[Проскуряков 2008: 103].
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(161) „[…] коррупция […] препятствует правильному применению законода-
тельства и, естественно, расстраивает не только иностранных бизнес-
менов, но и очень сильно раздражает наших людей. Потому что когда 
за совершение тех или иных действий, в том числе связанных с правом 
собственности, даже регистрация права собственности, требуют непо-
ложенные деньги, требуют взятки иногда за передачу земли и так далее, 
конечно, это сказывается на инвестиционном климате и сказывается 
на общем правовом климате в стране” [24 апреля 2010 года, Интервью 
норвежской газете «Афтенпостен»];

(162) „Вы [Н. Головкин] упомянули классы, создаваемые по национальному 
признаку. Это, конечно, абсолютно неприемлемо, просто это обосо-
бление, которое ведет к замкнутости, к автаркии, которая, в конечном 
счете, будет провоцировать межнациональную рознь” [30 января 2012 
года, Встреча с сотрудниками органов внутренних дел].

Przywołane fragmenty wystąpień Miedwiediewa opisują negatywne konsekwen-
cje korupcji i klas narodowościowych. Polityk zaznacza, że potrafi  przewidywać 
skutki różnych zjawisk. Wykładniki естественно i конечно nadają obiektywności.

We wszystkich przykładach wykładniki modalności epistemicznej wskazu-
jące na sąd posiadający dwóch gwarantów – mówiącego i zewnętrznego, dodają 
argumentom powszechnej akceptacji. Gwarantem zewnętrznym w cytowanych 
tekstach politycznych jest oczywista praktyka społeczna i mądrość narodu zawarta 
w powiedzeniach.

5.2.3. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta

W materiale empirycznym odnajdziemy następujące wykładniki wskazujące na 
sąd pozbawiony gwaranta wykorzystane w strategii argumentacyjnej: я считаю 
(w liczbie 72), мне кажется (w liczbie 39), считаю (27), я думаю (25), может 
быть (20), думаю (14), наверное (7), полагаю (6), по-моему (5), скорее всего 
(2), я полагаю (2), возможно (1), может (1). Użycie wykładników zostało 
zaprezentowane na wykresie 46.

W zebranych tekstach D. Miedwiediewa z tymi wykładnikami dominują argu-
menty pragmatyczne (90 użyć), por.:

(163) „[…] я считаю, что для наших стран [Беларуси и России] очень по-
лезно иметь Таможенный союз, и мы должны сами договориться 
о таможенно-тарифной политике, и уже с согласованной политикой 
вступать в ВТО [Всемирная торговая организация] именно потому, 
что это в интересах наших стран” [23 ноября 2009 года, Интервью 
белорусским СМИ];

(164) „Я считаю, что такие встречи очень полезны. Они помогают не 
только политикам – самое главное, они помогают предпринимателям 
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находить общий язык, оценивать ситуацию и в конечном счете раз-
вивать перспективы торгово-экономических связей” [25 февраля 2011 
года, Встреча с представителями деловых кругов России и Испании];

(165) „Считаю, что такое, законодательное, закрепление направлений анти-
коррупционной работы явилось бы хорошим началом. Это позволит 
нам строить еe системно и последовательно” [5 ноября 2008 года, 
Послание Федеральному Собранию];

(166) „Я думаю, что такого рода встречи очень полезны, потому что, по-
следовательно работая, обсуждая очень сложные темы, высказывая 
спорные позиции, выходя на компромисс, мы в конечном счете способ-
ствуем тому, чем должны заниматься как президенты наших стран, мы 
способствуем улучшению качества жизни наших граждан – граждан 
Союзного государства, жителей Российской Федерации и Республики 
Беларусь” [10 декабря 2009 года, Заявления для прессы по итогам 
заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства 
Российской Федерации и Республики Беларусь];

(167) „А то, что сейчас такое повышенное внимание, – наверное, это хорошо, 
это в целом поможет Африке. Поэтому то, что Президент Соединенных 
Штатов Америки несколько раз здесь бывает, мне кажется, это на 
пользу самой Африке” [25 июня 2009 года, Ответы на вопросы рос-
сийских журналистов];

(168) „В глобальном мире, в научном мире не существует границ, и мы это 
также понимаем. Поэтому мы приглашаем не только наших ученых 
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Wykres 46. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta użyte w strategii 
argumentacyjnej przez D.A. Miedwiediewa
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участвовать в таких проектах, но и иностранцев тоже. Мне кажется, 
это правильно, потому что это и есть научная конкуренция, тем более 
что наши ученые едут за границу, тоже участвуют на таких же конку-
рентных началах в иностранных проектах, и это та полнокровная среда, 
которая позволяет решать какие-то более сложные задачи” [8 февраля 
2011 года, Встреча с молодыми учеными в Политехническом музее];

(169) „Полагаю, что у наших граждан, особенно у молодых граждан, должны 
быть самые широкие возможности для обмена в области образователь-
ных программ, культурных программ, для спортивных обменов. В этом 
контексте мы рассматриваем и новые инициативы от Молодeжного 
совета ШОС [Шанхайская организации сотрудничества] […]” [15 июня 
2011 года, Выступление на заседании Совета глав государств – членов 
ШОС в расширенном составе].

W przytoczonych argumentach polityk odwołuje się do korzyści fi nansowych 
(przykłady 163 i 164), systemowej walki z korupcją (165), polepszenia życia 
obywateli (166), pomocy Afryce (167) oraz do wymiany naukowej, kulturowej, 
sportowej (przykłady 168 i 169). Korzyści dotyczą nie tylko Rosji, ale i innych 
państw. D. Miedwiediew, używając wykładników wskazujących na sąd pozbawiony 
gwaranta, podkreśla swoje poglądy w omawianych kwestiach, ale nie deklaruje ich 
prawdziwości. Kreuje jednak wizerunek zaangażowanego działacza, zajmującego 
stanowisko w ważnych sprawach dla społeczeństwa.

W tym typie argumentów znacząco przeważają konstrukcje osobowe. Użycie 
wykładników zastosowanych w argumentach pragmatycznych prezentuje wykres 47.
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Wykres 47. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach 
pragmatycznych

Drugie miejsce pod względem liczebności w danej kategorii wykładników 
zajmują argumenty do normy (41 użyć), por.:
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(170) „[…] я считаю, что всякое урегулирование, в том числе и по та-
ким печальным случаям, по таким трагическим случаям, как случай 
с Литвиненко, должно осуществляться в рамках правовой системы” 
[29 марта 2009 года, Интервью телекомпании Би-Би-Си];

(171) „[…] каждый студент должен иметь право выбора, какое образование 
он хотел бы получить. Вот это, мне кажется, святое, и мы из этого 
исходим в России” [18 мая 2010 года, Встреча со студентами Киевского 
национального университета];

(172) „[...] с этим [с отсутствием возможности вхождения в состав Российской 
Федерации Северной и Южной Осетии] были связаны мои указы 
о признании новых субъектов международного права, а не о чeм-то 
другом. И мне кажется, что это нормальный путь развития добро-
соседских, дружеских отношений между Российской Федерацией, 
Абхазией и Южной Осетией. Это нормальный путь” [4 августа 2011 
года, Интервью телеканалам «Russia Today», «Первый информацион-
ный кавказский» и радиостанции «Эхо Москвы»];

(173) „Думаю, что все в целом развивается нормально. Я доволен тем, как 
прошло моe общение в Лиссабоне во время саммита Россия–НАТО” 
[18 мая 2011 года, Пресс-конференция Президента России];

(174) „[…] у оппозиции несколько иные представления, и показывает, что 
оппозиция жива и хочет заявить о себе. По-моему, это нормально” 
[16 мая 2010 года, Интервью украинским СМИ].

Przez normę w przywołanych argumentach pojmuje się powszechną praktykę 
społeczną i państwową (przykłady 171, 172, 173, 174) oraz obowiązujące prawo 
(przykład 170). Używając wyróżnionych wykładników, Miedwiediew podkreśla, 
że traktuje swoje działania jako zgodne z przyjętą normą. Frekwencję przedstawia 
wykres 48.

Trzecia pozycja wśród argumentów z wykładnikami pozbawionymi gwaranta 
należy do argumentów ad populum (40 użyć), por.:

(175) „Мы хотим создать развитую страну с хорошей, сильной экономикой, 
с социальной сферой, которая устраивает наших людей, преодолеть 
бедность, коррупцию, выстроить дружеские отношения с нашими 
международными партнeрами. Эти цели не могут подвергаться реви-
зии, кто бы ни стоял во главе Российского государства. И я считаю, 
что здесь изменений быть не должно, это моя позиция, и это, как мне 
представляется, именно то, что ждет от нас народ России” [3 июля 
2008 года, Интервью представителям средств массовой информации 
стран «Группы восьми»];

(176) „Считаю, что сегодня это [обеспечить достаточный потенциал для 
роста экономики] исключительно важная задача, равно как и задача 
материальной поддержки всех людей в погонах, которые беззаветно 
преданы своей стране и качественно исполняют свой долг на самых 
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разных местах службы” [27 февраля 2009 года, Выступление на це-
ремонии представления офицеров по случаю их назначения на вы-
шестоящие командные должности и присвоения им высших воинских 
(специальных) званий];

(177) „Почему мы в качестве приоритета обозначили так называемое мало-
этажное строительство? Помимо того что в собственном доме жить 
приятнее, чем в квартире, я думаю, это все понимают, просто больше 
пространства для жизни, можно выйти, погулять, но это очень важнои 
с точки зрения того, чтобы мы всe-таки осваивали наши земли” [21 мая 
2009 года, Встреча со студентами Тихоокеанского государственного 
университета];

(178) „Мне кажется, что мы должны друг друга в этом плане [террористов 
на Кавказе] научиться слышать, это очень важно и для российско-
европейских отношений в целом, и для российско-польских отноше-
нийв частности” [6 декабря 2010 года, Интервью польским средствам 
массовой информации];

(179) „А для любого человека, нормального, создание семьи, дети – это выс-
шая миссия, может быть, самая главная176” [25 мая 2011 года, Встреча 
с выпускниками – воспитанниками детских домов и школ-интернатов].

W powyższych argumentach były prezydent Rosji odwołuje się do oczekiwań 
narodu (przykład 175), ważnych zadań dla państwa (przykłady 176, 177), potrzeby 

176 Por.: „Особенностью речи Д. Медведева является широкое применение средств ин-
теллектуальной оценки информации, выраженной в превосходной степени прилагательных” 
[Проскуряков 2008: 106].
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Wykres 48. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach do normy
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słuchania innych państw (przykład 178) i założenia rodziny (179). Takie ogólni-
kowe hasła kreują obraz polityka znającego problemy ludzi, wsłuchującego się 
w ich głos. Miedwiediew tym samym przybliża się do zwykłych obywateli. Użycie 
wykładników w argumentach ad populum przedstawia wykres 49.

Interesującymi argumentami są również argumenty do danych (13 użyć), por.:
(180) „Я думаю, что 10,5–11 процентов [ипотечного кредита] для нашей 

страны уже ничего. Но по-хорошему оптимальной ставкой во всем 
мире считается 6–8 процентов” [11 февраля 2010 года, Встреча со 
студентами томских университетов];

(181) „Я считаю, что те 2 миллиарда 600 миллионов прямых китайских 
инвестиций, накопленных в Российской Федерации, и около миллиарда 
российских прямых инвестиций в Китай – это пока совсем немного” 
[7 апреля 2011 года, Интервью Центральному телевидению Китая];

(182) „В ближайшие пять лет мы выйдем на ситуацию, когда количество 
срочников будет где-то, может быть, на 100 тысяч уже меньше, чем 
количество контрактников. Мы выйдем на цифры где-то в районе 
425–450 тысяч контрактников, и срочников в этой пропорции уже 
будет меньше процентов на 15–20. Такой вариант развития наших 
Вооруженных Сил мы рассматриваем” [26 ноября 2011 года, Встреча 
с журналистами Центрального федерального округа];

(183) „Мы собрали в целом неплохой урожай, это будет где-то, может быть, 
90–95 миллионов тонн, но это всe-таки хуже, чем то, на что мы рассчи-
тывали, то, что было в прошлом году, там было 108, наверное. Поэтому 
наш экспортный потенциал стал чуть поменьше, но тем не менее он 
достаточный для того, чтобы решить наши внутренние проблемы, 
связанные с зерном, а это основная часть сельского хозяйства и наши 
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экспортные проблемы” [11 октября 2009 года, Разговор с Дмитрием 
Медведевым];

(184) „[…] если говорить о системе высшего образования в нашей стране, 
то она у нас, скажем аккуратненько, избыточная: у нас больше 1150, 
по-моему, университетов. Я напомню, что в советские времена на 
весь 300-миллионный Советский Союз было 600 университетов” 
[26 апреля 2012 года, Интервью российским телеканалам].

W cytowanych argumentach D. Miedwiediew powołuje się na wartości licz-
bowe, które mają potwierdzić stawiane tezy o hipotece (przykład 180), partnerach 
biznesowych (przykład 181), zawodowej armii (182), potencjale eksportowym 
(przykład 183) oraz o wielości uniwersytetów (184). Wykładniki w tym typie 
argumentów przedstawia wykres 50.
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Wykres 50. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach do danych

Ważnymi argumentami w danej kategorii są również argumenty progresu 
(8 użyć), por.:

(185) „[…] мне кажется, механизмы здесь [в ОПЕК – Организация стран 
– экспортеров нефти] должны быть более сложными и более совре-
менными, механизмы консультаций между основными странами-
производителями, потребителями и транзитерами” [3 июля 2008 
года, Интервью представителям средств массовой информации стран 
«Группы восьми»];

(186) „Я считаю, что, несмотря на издержки переходного периода, это 
[ЕГЭ – Единый государственный экзамен] все-таки более цивили-
зованный и более современный способ определить уровень знаний, 
и, кстати, похожего класса тесты существуют во всем мире” [21 мая 
2009 года, Встреча со студентами Тихоокеанского государственного 
университета];

(187) „Думаю, что она [структурa Министерствa внутренних дел] должна 
быть современной, достаточно компактной, разумной и соответствовать 
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смыслу законопроекта о полиции” [28 сентября 2010 года, Ответы на 
вопросы журналистов по завершении визита в Китай];

(188) „Они [корейцы] не только вкладывают деньги в рабочие места, но, 
что, наверное, сегодня самое главное, они приносят современные 
технологии и внедряют современную культуру производства” [10 но-
ября 2010 года, Выступление на заседании III Российско-Корейского 
бизнес-диалога].

W przytoczonych przykładach omawiane działania na różnych polach aktyw-
ności państwa są uzasadniane nadążaniem za współczesnością, a także potrzebą 
nowoczesnych technologii. Użycie wykładników w tych argumentach prezentuje 
wykres 51.
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Wykres 51. Wykładniki wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta w argumentach progresu

Zebrany materiał dostarczył także 5 argumentów z przykładu w kategorii wy-
kładników wskazujących na sąd pozbawiony gwaranta, por.:

(189) „Надо стимулировать размещение новых эмиссионных ценных бумаг 
именно в рублях и желательно на российском рынке. Конечная цель 
всех этих процессов – сделать рубль одной из региональных валют. 
Я думаю, что подобные действия будут совершать и другие быстро-
развивающиеся страны” [5 ноября 2008 года, Послание Федеральному 
Собранию];

(190) „Сейчас такой банк [банк донорской крови] создается, восстанавли-
ваются утраченные возможности и даже запускаются специальные 
предприятия по производству плазмы крови. Одно из них, кстати, 
в Кирове, и я считаю, что это как раз хороший пример, когда такого 
рода работа уже приобретает конкретные очертания” [16 мая 2009 года, 
Беседа с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым];

(191) „Я считаю, что, несмотря на то что у нас ситуация ещe непростая, 
мы все равно должны смотреть вперед, за горизонт этого кризиса, тем 
более что большинство стран уже именно так и поступают” [24 августа 
2009 года, Вступительное слово на совещании по вопросам социально-
экономического развития Сибирского федерального округа];
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(192) „Может ли Президент в нашей стране стать членом партии? Я уже 
сказал об этом недавно. Я считаю, скорее всего, так и будет, потому 
что большинство демократий развивается именно по такому сценарию” 
[18 мая 2011 года, Пресс-конференция Президента России];

(193) „Начну с северокорейской ядерной программы. Это та тема, которая 
нас всех волнует уже достаточно давно, и, может быть, как раз при-
мер того, что при определeнных условиях, при наличии доброй воли 
и эффективного международного посредничества, эту проблему можно 
или снять, или существенно ослабить” [3 июля 2008 года, Интервью 
средствам массовой информации Японии].

D.A. Miedwiediew w powyższych fragmentach powołuje się na sytuacje w in-
nych państwach (przykłady 189, 191, 192) oraz na przykłady już rozwiązywanych 
problemów (190 i 193).

W zebranym materiale odnajdziemy również trzy argumenty do konsekwencji, 
por.:

(194) „Я неоднократно об этом говорил, я считаю, что, например, образова-
ние парламентской демократии на территории Российской Федерации 
будет означать гибель России как страны, при всeм моем уважении 
к парламентской форме демократии. Россия на десятилетия, может 
быть, на столетия вперeд должна оставаться президентской респу-
бликой, для того чтобы сохраниться как единое государство” [3 июля 
2008 года, Интервью представителям СМИ стран «Группы восьми»];

(195) „Есть новые темы, по которым, я считаю, мы обязаны договариваться 
[с НАТО], иначе все будет развиваться в плохом стиле. Я имею в виду 
противоракетную оборону” [18 мая 2011 года, Пресс-конференция 
Президента России];

(196) „[...] наш бизнес понимает, что если не вложить деньги в модернизацию 
производства, в инновации, […] то скорее всего нас ждет технологи-
ческая отсталость и сырьевая зависимость экономики” [24 декабря 
2010 года, Пресс-конференция «Итоги года с Президентом России»].

Powyższe wypowiedzi ukazują negatywne następstwa utworzenia demokracji 
parlamentarnej w Rosji (przykład 194), braku porozumienia z NATO w sprawie 
obrony przeciwrakietowej (195) oraz zaniechania modernizacji produkcji (196). 
Premier Federacji Rosyjskiej nie gwarantuje jednak ich prawdziwości.

D. Miedwiediew wykorzystuje też dwa argumenty z podobieństwa, por.:
(197) „[…] я полагаю, что у России, как у любого другого государства, есть 

регионы, которым она будет уделять привилегированное внимание, 
– регионы наших привилегированных интересов” [2 сентября 2008 
года, Интервью телеканалу «Евроньюс»];

(198) „Я считаю, что в этом смысле у нас все абсолютно так же, как 
и в других странах. Люди будут уезжать трудиться в другие госу-
дарства, возвращаться, будут стараться зарабатывать там деньги, 
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потом вкладывать их в свою экономику, и наоборот” [28 ноября 2011 
года, Встреча с представителями малого бизнеса и активом партии 
«Единая Россия»].

Podobieństwo dotyczy zjawisk zaistniałych między Rosją a innymi państwami 
w sferze uprzywilejowanych regionów oraz emigracji zarobkowej.

Materiał wypowiedzi D.A. Miedwiediewa dostarczył także po jednym argu-
mencie z autorytetu, do przyjaźni i do zdrowego rozsądku z wykładnikami pozba-
wionymi gwaranta. W argumencie z autorytetu polityk odwołuje się do poglądu 
lekarzy co do samodzielnego leczenia się. Autorytetem są więc przedstawiciele 
zawodu lekarza, por.:

(199) „Я думаю, что у меня такое же к этому [к самолечению] отношение, 
как и у медиков, и я считаю, что это совершенно неприемлемая 
вещь, потому что так можно угробить собственное здоровье” [16 мая 
2009 года, Беседа с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем 
Брилевым].

Argument do przyjaźni (łac. argumentum ad amicitiam) z kolei to powoływanie 
się na przyjaźń lub dobrą znajomość w celu uzasadnienia jakiejś tezy [Budzyńska-
Daca, Kwosek 2009: 189], por.:

(200) „Народы наших стран [России и Монголии] связаны многовековы-
ми узами дружбы – собственно, здесь даже нечего доказывать друг 
другу, мы всегда были открыты для развития: вместе строили, вме-
сте создавали новое общество, вместе сражались с врагом. Думаю, 
что такого рода традиции добрососедства являются очень прочной 
основой для развития контактов в будущем” [25 августа 2009 года, 
Пресс-конференция по итогам российско-монгольских переговоров].

W tym przypadku Miedwiediew powołuje się na przyjaźń między Rosją 
i Mongolią.

Argument do zdrowego rozsądku natomiast przywołuje powiedzenie o oddzie-
leniu ziaren od plew i o dwóch stronach medalu, por.:

(201) „Что же касается ситуации [войны с Грузией] – я думаю, она успоко-
ится, надеюсь, что наши европейские партнeры сумеют отделить, как 
принято говорить, зерна от плевел, и мы сможем выстроить нормаль-
ные, продуктивные отношения на будущее. И у этой медали не будет 
никаких сторон”177 [26 августа 2008 года, Интервью телекомпании 
Тэ-Эф-1].

Wykładniki modalności epistemicznej wskazujące na sąd pozbawiony gwa-
ranta podkreślają w cytowanych argumentach zdanie nadawcy, jego stanowisko, 
wprowadzają dystans względem przywoływanych zjawisk.

177 Uzupełnijmy, że w Słowniku przysłów i powiedzeń rosyjsko-polskim, polsko-rosyjskim 
odnajdziemy dwa warianty tego powiedzenia: У каждой медали есть своя оборотная сто-
рона i У медали две стороны w znaczeniu: „Każdy medal ma dwie strony” [SPPRP: 398].
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5.2.4. Wypowiedzi argumentacyjne z wykładnikami o różnym natężeniu 
pewności

W zgromadzonych tekstach D.A. Miedwiediewa znajdują się również argumenty 
z wykładnikami pochodzącymi z trzech wyżej omówionych grup, tj. z wykładni-
kami: конечно (w liczbie 12), я считаю (8), может быть (5), действительно 
(4), естественно (4), да (3), думаю (3), безусловно (2), знаю (2), мне кажет-
ся (2), по-моему (2), считаю (2), наверное (1) i я уверен (1). Ich frekwencję 
przedstawia wykres 52.
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Wykres 52. Wykładniki o różnym natężeniu pewności użyte w strategii argumentacyjnej 
przez D.A. Miedwiediewa

Wśród argumentów z wykładnikami o różnym natężeniu pewności przeważają 
argumenty pragmatyczne (10 użyć), por.:

(202) „Мы [с Президентом Обамой] самые разные вопросы обсуждаем. 
Недавно договорились о новой системе баланса стратегических ядер-
ных сил и подписали новый договор об ограничении стратегических 
наступательных вооружений. Я считаю, это на пользу всем: на пользу 
Европе, ну и, конечно, нам с американцами” [26 апреля 2010 года, 
Интервью датской радиовещательной корпорации];

(203) „С нетерпением жду поездки в Японию, считаю, что полезно для на-
ших двусторонних отношений, и, естественно, там будут рассматри-
ваться самые глобальные проблемы, о которых, уважаемые коллеги, 
мы с вами только что разговаривали” [3 июля 2008 года, Интервью 
средствам массовой информации Японии];



154 Analiza wykładników modalności epistemicznej w strategii argumentacyjnej...

(204) „[…] наши никарагуанские партнeры высказывают интерес к тому, 
чтобы привлечь Россию и ряд других государств к разработке соответ-
ствующего проекта. Думаю, что такого рода идея будет служить обе-
спечению безопасности и в Карибском регионе, и в целом в Латинской 
Америке, да и в мире. Мы смотрим на этот проект с интересом” 
[18 декабря 2008 года, Заявления для прессы по итогам российско-
никарагуанских переговоров];

(205) „[...] я поручаю Правительству и, естественно, МВД и Минкомсвязи 
[Министерство внутренних дел, Министерство связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации] проработать вопрос о создании 
единого колл-центра, звонок в который из любой точки России был 
бы бесплатным. Это должна быть дополнительная бесплатная услу-
га. Думаю, что это будет способствовать укреплению правопорядка 
в органах полиции” [23 сентября 2010 года, Вступительное слово на 
совещании по вопросам правоохранительной деятельности];

(206) „Это [аттестация], конечно, хорошо, потому что, во-первых, и качество 
знаний педагога, безусловно, будет улучшаться, и будет, откровенно 
говоря, видно, кто на что способен” [23 апреля 2010 года, Беседа 
с преподавателями центра образования № 627].

Powyższe argumenty pragmatyczne nawiązują do korzyści dla: bezpieczeństwa 
(przykłady 202, 204), stosunków międzynarodowych (203), rozwiązywania prob-
lemów w państwie (205) i podwyższenia kwalifi kacji pedagogów (przykład 206). 
Użycie wykładników w tym typie argumentów przedstawia wykres 53.
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Wykres 53. Wykładniki o różnym natężeniu pewności w argumentach pragmatycznych

Wykładniki o różnym natężeniu pewności zostały też zastosowane w argumen-
tach do upodobań ludzi (6 użyć), por.:



155Wykładniki modalności epistemicznej w tekstach D.A. Miedwiediewa

(207) „У нас действительно есть проблемы, которые нас не только разъеди-
няют, но и объединяют. И одна из проблем – это борьба с коррупцией, 
с преступностью. В этом смысле я считаю, что мы можем приложить 
все усилия для создания довольно эффективных инструментов” [24 но-
ября 2008 года, Пресс-конференция по итогам встречи глав государств 
и правительств стран];

(208) „Работа по совершенствованию нормативной основы сдачи единого 
госэкзамена будет продолжена. Я считаю, что прежде всего, конечно, 
мы должны опираться на мнение педагогов и, конечно, самих учеников” 
[21 января 2010 года, Выступление на открытии Года учителя в России];

(209) „[…] то решение, которое нами принималось о том, чтобы работать 
совместно [с Путиным], как мне представляется, оказалось и пра-
вильным, и в достаточной мере эффективным. Конечно, судить об 
этом не нам, а гражданам Российской Федерации, но я считаю, что 
это решение оказалось правильным” [24 декабря 2008 года, Интервью 
ведущим российским телеканалам].

D.A. Miedwiediew dopełnia swój wizerunek troszczącego się o naród polityka, 
działającego dla jego dobra i szanującego zdanie Rosjan. Frekwencję wykładników 
w argumentach do upodobań ludzi przedstawia wykres 54.
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Wykres 54. Wykładniki o różnym natężeniu pewności w argumentach do upodobań ludzi

Teksty D. Miedwiediewa dostarczyły również czterech argumentów do danych 
z wykładnikami różnych kategorii, por.:

(210) „Знаю, что по итогам 2008 года Министерство обороны планирует 
получить более 28 тысяч квартир, может быть, их будет и больше, но 
ориентир пока такой. Проводится работа по приобретению и долевому 
участию в строительстве жилья для военнослужащих за счeт средств, 
полученных в результате реализации и в том числе высвобождаемого 
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имущества” [26 сентября 2008 года, Вступительное слово на встрече 
с командующими военными округами];

(211) „Знаю, что скептики были и тогда, когда мы начинали этот проект 
[инновационный центр в Сколкове], конечно, они остаются и сейчас. 
Но о чем говорят факты? Резидентами «Сколково» стали уже более 300 
компаний, занимающихся передовыми исследованиями и разработ-
ками” [22 декабря 2011 года, Послание Федеральному Собранию”];

(212) „Всe, конечно, имеет своe измерение, у нас возможности, может 
быть, скромнее, чем у ряда государств, но то, что мы тратим до 
10, а тои больше, по некоторым оценкам, 12 процентов от валового 
внутреннего продукта на поддержку экономики и социальной сферы 
– это абсолютно точно” [8 апреля 2009 года, Встреча с руководством 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»];

(213) „В этом году приблизительно тысяча человек, на сентябрь месяц, по-
-моему, была посажена в тюрьму за получение взятки, 1700, – за то, 
что они взятку давали. Взяткополучателя поймать зачастую труднее. Из 
них около двух тысяч – это сотрудники правоохранительных органов: 
милиция, прокуратура; я посмотрел – даже 18 человек по-моему из 
судебной системы, хотя она очень закрытая, и, действительно, в этом 
смысле судьи всегда обладают особым качественным иммунитетом” 
[24 декабря 2010 года, «Итоги года с Президентом России»].

Przytoczone dane liczbowe świadczą o pracy Miedwiediewa na rzecz polep-
szania warunków życiowych w Rosji. Uwidaczniają też, że jego polityka przynosi 
pozytywne rezultaty.

Były Prezydent Federacji Rosyjskiej posługuje się także trzema argumentami 
do normy, por.:

(214) „Я уверен, что текущая конфигурация власти не нравится опреде-
ленному числу политиков, она, наверное, не устраивает и опреде-
ленную часть населения. Но это и есть демократия” [3 июля 2008 
года, Интервью представителям средств массовой информации стран 
«Группы восьми»];

(215) „[…] конечно, не должны допускать унижающих человека вещей. 
Я считаю, что наши чиновники – это такие же граждане России, 
которые выполняют очень полезную миссию” [13 апреля 2009 года, 
Интервью «Новой газете»];

(216) „Хотел бы подчеркнуть, что раскрываемость преступлений, безусловно, 
останется одним из базовых критериев вашей работы [сотрудников 
Министерства внутренних дел]. Желание приукрасить статистику, поме-
нять ее, естественно, недопустимо” [18 февраля 2010 года, Выступление 
на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел].

Rosyjski polityk odwołuje się do norm państwowych i obyczajowych, które 
tłumaczą opisywane sytuacje.
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W zebranym materiale odnajdziemy też jeden argument do próżności, w którym 
Miedwiediew wypowiada się o prezydencie Stanów Zjednoczonych, por.:

(217) „Действительно, я довольно много общаюсь с новым Президентом 
США, считаю, что он сильный политик, интересный человек, общать-
ся с ним легко” [24 декабря 2009 года, «Итоги года с Президентом 
России»].

W cytowanych złożonych wypowiedziach lider Rosji podkreśla swoje oddanie 
w służbie Rosjanom zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Wszystkie wykładniki modalności epistemicznej wykorzystane w strategii 
argumentacyjnej przez D.A. Miedwiediewa przedstawiają wykresy od 55 do 57.
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Wykres 55. Wszystkie wykładniki użyte w strategii argumentacyjnej przez D.A. Miedwiediewa

Najliczniejszym wykładnikiem w argumentach D.A. Miedwiediewa jest lek-
sem конечно, mający znaczną przewagę (91 użyć) nad konstrukcją я считаю. 
Ważną grupę stanowią wykładniki естественно, мне кажется i безусловно. 
Powyżej 20 użyć odnotowują też wykładniki: считаю, я уверен, может быть, 
я думаю i уверен. Najmniej liczne (po 1 wykorzystaniu) są: возможно, может, 
несомненно i я знаю.
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Wykres 56. Konstrukcje osobowe użyte w strategii argumentacyjnej przez D.A. Miedwiediewa
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Wykres 57. Wykładniki modalności epistemicznej bez konstrukcji osobowych użyte 
w strategii argumentacyjnej przez D.A. Miedwiediewa
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Przedmiotem opracowania była modalność epistemiczna w strategii argumentacyj-
nej w tekstach politycznych, rozumianych jako publiczne, ofi cjalne wypowiedzi 
polityków. Reprezentują one współczesny rosyjski dyskurs polityczny. Materiałem 
badawczym były wypowiedzi obecnych rosyjskich przywódców – W.W. Putina 
i D.A. Miedwiediewa ze względu na ich argumentacyjny charakter i maksymalną 
reprezentatywność dla dyskursu politycznego.

Omówiliśmy stosowany w monografi i aparat terminologiczny, powołując się na 
dostępną polską i rosyjską literaturę przedmiotu. Wyraźnie zaakcentowaliśmy, że 
według nas argumentacja stanowi centrum językowej perswazji. Nie posługujemy 
się terminem manipulacja językowa, odnosząc go do dziedziny etyki.

Wykładniki modalności epistemicznej w języku rosyjskim, ukazujące stopień 
pewności mówiącego o prawdziwości sądu, zostały podzielone na cztery grupy. 
Podstawą klasyfi kacji było pojęcie gwaranta, przez które pojmuje się osobę 
nadawcy. Tym samym uzyskaliśmy wykładniki wskazujące na sąd posiadający 
gwaranta – mówiącego; wykładnik wskazujący na sąd nieposiadający gwaranta 
– mówiącego, ale posiadający gwaranta zewnętrznego; wykładniki wskazujące na 
sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta zewnętrznego oraz wykładniki 
wskazujące na sąd pozbawiony gwaranta. Następnie prześledziliśmy ich wyko-
rzystanie w strategii argumentacyjnej W.W. Putina i w strategii argumentacyjnej 
D.A. Miedwiediewa. Przeanalizowany materiał faktografi czny pozwala wyłonić 
podobieństwa i różnice pomiędzy użyciem wykładników modalności epistemicznej 
w argumentacji obu polityków.

W toku argumentacji u żadnego z rosyjskich przywódców nie został wykorzy-
stany wykładnik wskazujący na sąd nieposiadający gwaranta – mówiącego, ale 
posiadający gwaranta zewnętrznego (будто). Rosyjscy politycy nie przenoszą 
więc odpowiedzialności za prawdziwość głoszonych sądów wyłącznie na gwaranta 
zewnętrznego.

Wśród wykładników wykorzystanych w argumentacji u W.W. Putina zdecydo-
wanie dominuje wykładnik конечно, który należy do wykładników wskazujących 
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na sąd posiadający dwóch gwarantów – mówiącego i zewnętrznego. Po nim upla-
sowały się wykładniki z pozostałych kategorii – я думаю, безусловно i думаю. 
Przewaga liczebna wykładnika конечно (154 użycia) nad pozostałymi (я думаю 
– 42 użycia, безусловно – 40 użyć i думаю – 35 użyć) świadczy o tym, że W.W. Putin 
najchętniej umacnia swe argumenty, powołując się na gwaranta zewnętrznego. Ten 
gwarant odsyła do powszechnie stosowanej praktyki społecznej nie tylko w Rosji, 
lecz także w innych krajach. Sprawia więc, że takie argumenty stają się bezsporne, 
niejako oczywiste, akceptowane przez większość. Trudno bowiem nie zgodzić się 
z twierdzeniem, iż opozycja polityczna jest potrzebna w dowolnym kraju (przykład 
41), czy z opinią, iż państwo powinno kierować się przede wszystkim swoimi 
interesami w sferze energetyki (przykład 52).

Podkreślmy, że spośród argumentów z wykładnikiem конечно przeważają, 
jak w całej kategorii wykładników wskazujących na sąd posiadający gwaranta 
– mówiącego i gwaranta zewnętrznego, argumenty do upodobań ludzi. W. Putin 
posługuje się w nich rozumowaniami uproszczonymi, ale z łatwością przemawia-
jącymi do tłumu. Masowy odbiorca nie kwestionuje zasadności stwierdzeń typu: 
państwo jest zobowiązane przed ludźmi pracy (przykład 33) czy najważniejszy 
nie jest fotel premiera, a jego obowiązki (przykład 36). Argumenty wzmocnione 
wykładnikiem конечно funkcjonują jako bezdyskusyjne fakty.

Ważnymi wykładnikami są również я думаю i думаю, odsyłające do sądów 
pozbawionych gwaranta. Dominują – podobnie jak cała ta kategoria wykładników 
– w argumentach do upodobań ludzi. W. Putin za ich pomocą akcentuje swoje zdanie, 
zajmowane stanowisko w przywoływanych sprawach. Mówi zwłaszcza o pracy 
na rzecz ojczyzny, polepszaniu jakości życia (przykłady 65, 66, 67), a konstrukcje 
osobowe w szczególny sposób wskazują na osobę mówiącego, koncentrują uwagę 
na przytaczanych argumentach.

Wykładnik безусловно z kolei należy do wykładników wskazujących na 
sąd posiadający gwaranta – mówiącego. Nadawca, czyli w tym przypadku 
W.W. Putin, gwarantuje prawdziwość swoich wypowiedzeń. Zapewnia o ko-
rzyściach wynikających ze współpracy ze środowiskami eksperckimi (przykład 
6) czy z wybudowania obiektów na Igrzyska Olimpijskie w Soczi (przykład 7). 
Wykładnik безусловно sprawia, że przytaczane argumenty nie powinny budzić 
żadnych wątpliwości. Jest on najliczniej wykorzystywany w argumentach prag-
matycznych, podobnie jak i pozostałe wykładniki wskazujące na sąd posiadający 
gwaranta – mówiącego.

D.A. Miedwiediew także najczęściej używa wykładnika конечно (171 użyć), ale 
jest on w równym stopniu obecny w argumentach do normy, jak i w argumentach 
ad populum, choć w całej kategorii wykładników wskazujących na sąd posiadający 
gwaranta – mówiącego i gwaranta zewnętrznego przeważają argumenty do normy. 
Polityk mówi o naturalnej konieczności wzmacniania rosyjskiej gospodarki (przy-
kład 131) czy obronności (przykład 132). Odwołuje się też do przestrzegania prawa 
(przykłady 133, 135, 137). Wykładnik конечно uwypukla ich bezdyskusyjność.
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Drugim bardzo licznym wykładnikiem wykorzystanym w strategii argumentacyj-
nej w tekstach D.A. Miedwiediewa jest konstrukcja osobowa я считаю (80 użyć). 
Należy do wykładników pozbawionych gwaranta i przeważa, jak kategoria wy-
kładników wskazujących na sąd pozbawiony gwaranta w całości, w argumentach 
pragmatycznych. Były prezydent Rosji odwołuje się przede wszystkim do korzyści 
fi nansowych (przykład 163, 164).

Ważną grupę wśród wykładników użytych w argumentacji Miedwiediewa stano-
wią też wykładniki естественно (50 użyć), мне кажется (41 użyć) i безусловно 
(34 użycia). Leksemy естественно i безусловно pełnią taką funkcję, jak конечно. 
Wykładnik естественно jest najliczniej obecny w argumentach do normy, a без-
условно w argumentach pragmatycznych. Rosyjski premier przedstawia potrzebę 
kierowania się interesami ojczyzny (przykład 145) czy korzyści z aktywniejszego 
zajęcia się rynkiem wewnętrznym (przykład 108).

Wykładnik мне кажется natomiast wypełnia funkcje podobne do я считаю. 
Jest najczęstszy w argumentach pragmatycznych. Uwidacznia poglądy same-
go nadawcy, ale dystansuje się od obiektywności wypowiadanych stwierdzeń. 
D. Miedwiediew mówi między innymi o korzyściach dla rozwoju Afryki (przykład 
167) i świata nauki (przykład 168).

Z zebranych wystąpień wspomnianych polityków wyłania się obraz liderów 
kompetentnych, odpowiedzialnych, zdecydowanych, ale i słuchających przed-
stawicieli narodu. W.W. Putin i D.A. Miedwiediew odwołują się także do gustów 
wyborców, zapowiadając walkę z trapiącymi ludzi problemami (w głównej mierze 
z korupcją), poprawę warunków ich życia oraz modernizację kraju.

Mimo opisanych podobieństw w użyciu wykładników modalności epistemicz-
nejw strategii argumentacyjnej między W. Putinem i D. Miedwiediewem szcze-
gółowa analiza pozwoliła wydobyć także różnice. Wśród konstrukcji osobowych 
wyróżnia się znaczna dominacja omówionej konstrukcji я считаю u Miedwiediewa 
(80 użyć). W. Putin użył jej tylko 17 razy. Znaczna dysproporcja w zastosowaniu 
konstrukcji osobowych jest dostrzegalna również w wypadku я уверен i думаю. 
Konstrukcja я уверен, wskazująca na sąd posiadający gwaranta – mówiącego, 
pojawia się 26 razy w argumentacji D. Miedwiediewa (najczęściej w argumentach 
pragmatycznych i do upodobań ludzi), a tylko 5 razy u W. Putina (najczęściej 
w argumentach do upodobań ludzi). Wykładnik думаю z kolei, wskazujący na 
sąd pozbawiony gwaranta, został wykorzystany przez prezydenta Rosji 35 razy 
(najliczniej w argumentach do upodobań ludzi), a przez D. Miedwiediewa – 17 razy 
(najliczniej w argumentach pragmatycznych).

Spośród pozostałych wykładników modalności epistemicznej w strategii argu-
mentacyjnej rosyjskich przywódców odznacza się też spora dysproporcja w użyciu 
wykładników wskazujących na sąd posiadający gwaranta – mówiącego i gwaranta 
zewnętrznego, tj. w użyciu wspomnianego już wykładnika естественно (50 użyć 
u Miedwiediewa i zaledwie 6 u Putina) oraz wykładnika действительно (13 użyć przez
Miedwiediewa i 2 przez Putina). Premier Rosji stosuje действительно głównie 
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w argumentach do normy i ad populum, podczas gdy W. Putin posługuje się 
wykładnikiem действительно w argumencie do zdrowego rozsądku oraz w ar-
gumencie z przykładu.

Dodajmy też, iż W.W. Putin wykorzystuje nieobecne w argumentacji 
D.A. Miedwiediewa wykładniki: мне думается, без (всякого) сомнения, бес-
спорно, видимо, вряд ли, кажется, очевидно, пожалуй, правда, само собой 
разумеется. Większość z nich (мне думается, видимо, вряд ли, кажется, 
очевидно, пожалуй) wskazuje na sąd pozbawiony gwaranta. Wykładniki без 
(всякого) сомнения i бесспорно wskazują na sąd posiadający gwaranta – mó-
wiącego, a wykładniki правда i само собой разумеется z kolei wskazują na sąd 
posiadający dwóch gwarantów: mówiącego i zewnętrznego. D.A. Miedwiediew 
natomiast jeden raz posługuje się wykładnikiem может w argumencie do danych, 
którego nie używa Putin. Na tej podstawie możemy wnioskować, że wykładniki 
modalności epistemicznej w strategii argumentacyjnej W. Putina są bardziej róż-
norodne niż u D. Miedwiediewa.

Porównanie frekwencji wykładników użytych w argumentacji u obu przywód-
ców przedstawiają wykresy od 58 do 60.

Na przedstawionych wykresach wyraźnie widać, że w strategii argumentacyjnej 
u obu polityków dominuje leksem конечно, choć jest on liczniejszy u Miedwiediewa 
(o 17 użyć). Wyróżniają się znacznie częściej stosowane w argumentach przez 
D. Miedwiediewa wykładniki: естественно, действительно, w tym konstrukcje 
osobowe я считаю, мне кажется i я уверен. W. Putin natomiast chętniej wyko-
rzystuje wykładniki безусловно, думаю, я думаю i разумеется.

Wyrażamy nadzieję, że niniejsza monografi a zaciekawi czytelników interesu-
jących się dyskursem politycznym oraz strategiami argumentacyjnymi, a także 
będzie pomocna dla socjologów, politologów, ekspertów w dziedzinie marketingu 
i wizerunku politycznego.
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Summary Summary

Epistemic modality in argument strategy – on the basis of text material 
refl ecting contemporary Russian political discourse

The subject of the thesis is epistemic modality in argument strategy in texts repre-
senting contemporary Russian political discourse. Epistemic modality as one of the 
ways of verbalising the degree of certainty – of judgement in the context of realising 
a defi nite argument strategy has hitherto not been the subject of research within 
so-called political linguistics. The present thesis is an attempt to analyse the role 
that is performed by the exponents of epistemic modality in the argument process. 
The material for research is served by the offi cial public texts of utterances made 
by V.V. Putin and D.A Medvedev, and which cover the period from 2000 to 2012, 
more precisely the period from the 7th of May 2000 to the 7th of May 2008 V.V. Putin 
was for two terms President of the Russian Federation, while from 8th of May 2008 
to the 7th of May 2012 he was Prime Minister of Russia. D.A. Medvedev from the 
7th of May 2008 to the 7th of May 2012 held the offi ce of President of Russia. The 
criterion for material inclusion was the above mentioned timespan.

The selection of empirical material was determined, fi rstly, by the need to ana-
lyse argumentative texts, to which belong, among others, political texts; secondly, 
by its maximum representative nature in relation to political discourse, including 
its pronounced institutionalization, which infl uenced the author’s decisionto con-
centrate on texts delivered during the public appearances of present-day Russian 
political leaders.

The empirical base for the work are excerpts in a written form taken from the 
offi cial Internet sites of the offi ces of the President and Prime Minister of Russia. 
The size of the materials analysed was 800 texts, 400 for each of the two Russian 
politicians under consideration. The texts are varied in genre coming from public 
speeches, interviews, press conferences.
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The thesis is divided into two parts: the fi rst covering Chapters I-III is theoretical 
in character while the second composed of Chapters IV–V is empirical in nature. 
Chapter I is an introduction and lead-in to this actively developing sub-discipline 
of linguistics known as political linguistics. It discusses the subject and its scope, 
presents an outline of the history and state of research into political texts, and 
defi nes key terms for the dissertation such as political text and political discourse.

Chapter II differentiates the concepts of argumentation, persuasion and manip-
ulation. The terms persuasion and manipulation, which are sometimes used inter-
changeably, have dominated linguistic theory. Moving against the current fashion 
we have adopted the term argumentation for the purposes of this study. Chapter II 
justifi es this choice as well as separates the conceptual scope of argumentation 
from that of persuasion and manipulation. It also describes the linguistic means 
of persuasion and manipulation and the types of argumentation differentiated in 
the subject literature.

Chapter III in turn gives a review of the approaches to modality in modern 
linguistics and defi nes the subject of the research, i.e. epistemic modality against 
the background of other types of modality.This chapter also introduces the concept 
of guarantor and on the basis of this classifi es exponents of epistemic modality.

The empirical part characterizes the factual materials assembled for the research 
and presents the exponents of epistemic modality found in the texts delivered by 
the two Russian politicians. The empirical chapters provide an analysis of the 
exponents of epistemic modalityused in the implementation of argument strategy 
by V.V. Putin and D.A. Medvedev. The analysis was conducted on the basis of the 
concept of guarantor as outlined in the theoretical part. In this way we obtained 
exponents indicating a judgement possessing a guarantor – the speaker; an exponent 
indicating a judgement not possessing a guarantor – the speaker, but possessing an 
external guarantor; exponents indicating a judgement possessing a guarantor – the 
speaker and an external guarantor as well as exponents pointing to a judgement 
devoid of a guarantor. In the argument strategy of both Russian leaders there was 
no instance of theexponent pointing to a judgement not possessing a guarantor – 
the speaker, but possessing an external guarantor (будто).

Amongst the exponents used in the argumentation process by V.V. Putin the 
exponent конечно clearly dominates. This exponent belongs to the category point-
ing to the judgement possessing two guarantors – the speaker and an external one.
Next in the frequency of occurrence are exponents from the remaining categories 
– безусловно, думаю and я думаю. The huge numerical weighting for the expo-
nent конечно over the others indicates that V.V. Putin most willingly strengthens 
his arguments calling on an external guarantor. This guarantor relates to a widely 
used social practice, one used not only in Russia but in other countries as well. 
This means therefore that such arguments are indisputable, somehow obvious, 
accepted by the majority. For it is diffi cult not to agree with the claim that polit-
ical opposition is necessary in any country (example 41) or with the opinion that 
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the state should be directed fi rst and foremost by its own interests in the area of 
energy policy (example 52).

We should emphasise that from amongst the arguments with the exponent 
конечно there prevail, as in the entire category of exponents indicating a judge-
ment possessing a guarantor – the speaker and an external guarantor, arguments to 
people’s likings. V. Putin uses within these simplifi ed argumentations, yet ones that 
with ease speak to the crowd. On the part of the mass recipient the uncomplicated 
statements that the state is committed to working people (example 33) or that the 
most important is not the offi ce of prime minister but its obligations (example 36) 
are accepted without diffi culty. Arguments strengthened by the exponent конечно 
function as unarguable facts.

The exponent безусловно occupying the next place in terms of number fulfi ls 
a similar role. It is one of the exponents indicating a judgement possessing a guar-
antor – the speaker. The sender, that is V.V. Putin guarantees the authenticity of 
his utterances. He insists on the benefi ts deriving from cooperating with circles 
of experts (example 6) or those derived from the buildings constructed for the 
Winter Olympics in Sochi (example 7). The exponent безусловно means that the 
cited arguments should in no way arouse any doubts whatsoever. This is most 
often used in pragmatic arguments, as are the remaining exponents indicating 
a judgement possessing a guarantor – the speaker.

Important exponents are also думаю and я думаю, referring to judgements 
devoid of a guarantor. Like this entire category of exponents they dominate in 
arguments to people’s likings. With their help V.V. Putin accentuates his opinion, 
his adopted position in the matters discussed. He talks about working for the fa-
therland, improving the quality of life (examples 65, 66, 67), while the personal 
constructions in a specifi c way point to the person of the speaker, concentrating 
attention on the cited arguments.

D.A. Medvedev also most often uses the exponent конечно, though it is present 
in equal measure in arguments to norms, as it is in arguments ad populum, although 
within the entire category of exponents indicating a judgement possessing a guar-
antor – the speaker and an external guarantor arguments to the norm prevail. The 
politician talks of the natural need to strengthen the Russian economy (example 
131) or defence (example 132). He also refers to the upholding of the law (ex-
amples 133, 135, 137). The exponent конечно highlights their unquestionability.

The second quantitatively numerous exponent used in the process of argumen-
tation in Medvedev’s texts is the personal construction я считаю. It belongs to 
the exponents devoid of a guarantor and predominates, as the whole category of 
exponents indicating a judgement devoid of a guarantor, in pragmatic arguments.The 
former president of Russia refers fi rst and foremost to fi nancial benefi ts (example 
163, 164). By means of the construction я считаю he emphasises his opinion. 
This exponent also testifi es to the analytical abilities of the sender and the effort 
taken in the evaluation of the situation.
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An important group amongst the exponents used in Medvedev’s argumentation 
are also естественно, мне кажется and безусловно. The lexemes естественно 
and безусловно fulfi l the same role as конечно. The exponent естественно is 
the most often present in arguments to the norm, while безусловно in pragmatic 
arguments.The current Russian prime minister presents the need to be directed by 
the interests of the state (example 145) or the benefi ts from an active involvement 
in the internal market (example 108).

The exponent мне кажется fulfi ls a similar function to я считаю. The most 
frequent in pragmatic arguments, it demonstrates the views of the speaker himself, 
but distances itself from the objectivity of the uttered statements. D. Medvedev 
talks, among other things, about the benefi ts for Africa (example 167) and the 
world of science (example 168).

There emerges from the speeches of the mentioned politicians the image of 
leaders competent, responsible, decisive but also of representatives listening to 
the nation. V.V. Putin and D.A. Medvedev relate to the tastes of the electorate, 
announcing a combating of the problems besetting people (chiefl y corruption), an 
improvement in living conditions and a modernization of the country.

In the conclusion all the similarities and differences in the use of exponents 
of epistemic modality are discussed in detail as used in the argument strategy of 
V.V. Putin and D.A. Medvedev.

The present work may constitute the basis for further research on the analysis
of political and social processes. We express the hope that it will be of use to sociol-
ogists, political scientists, and experts in marketing and political image making, as 
well as of interest to readers involved in political discourse and argument strategies.

Tłumaczenie polskiego streszczenia – Guy Torr
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