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Gatunek – kategoria analizy dyskursu

Przełom wieków (XX/XXI) przyniósł wzmożone zainteresowanie nowymi moż-
liwościami badania wypowiedzi ludzkich, nazywając je analizą dyskursu; badania 
różnią się jednak w zależności od obszaru językowego, choć używają tej samej na-
zwy kluczowej. Wprowadza to zamieszanie terminologiczne i czyni kłopotliwą wy-
mianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami dyscyplin badających dyskurs. 
Z jednej strony odmienne tradycje, z którymi różne teorie są genetycznie związane, 
z drugiej strony globalizacja prowadząca do szybkiej wymiany myśli i korzystania 
z dóbr już wypracowanych, są tego powodem.

Moim celem jest ukazanie kategorii dyskursu i gatunku z perspektywy francu-
skiej teorii oraz wskazanie na podobieństwa i różnice w konfrontacji z badaniami 
polskimi.

Wszyscy podzielamy przekonanie, iż gatunek jest kategorią normatywną, (ma-
kro)znakiem, konwencją, sposobem komunikowania. Norma ta może być ideałem 
teoretycznym (tak zapewne się dzieje w przypadku tworzonych gatunków np. praw-
niczych bądź administracyjnych), albo ideałem empirycznym, do którego – jako 
pierwowzoru – starają się zbliżać nie tylko formy literackie, ale też inne, na przy-
kład, swój archetekst ma konstytucja (gatunek prawniczy).

Gatunki tworzą swoisty kod służący porozumiewaniu się, kod bardzo ważny, 
gdyż wypowiedzi zawierające błędy językowe, ale czytelne na poziomie gatunku, 
będą skutecznym komunikatem. Zaś wypowiedzi językowo poprawne, ale nie re-
spektujące normy gatunkowej mogą być źródłem nieporozumień lub przedmiotem 
żartów. Bo, jak pisał Bachtin (1984: 285), gatunków uczymy się równolegle z nauką 
języka, mowy, zarówno w drodze bezrefleksyjnego naśladownictwa, jak i poprzez 
refleksję, naukę. Prócz kompetencji językowej posiadamy jeszcze inne rodzaje kom-
petencji, w tym gatunkową.

Bezsporny pozostaje również pogląd, który także zawdzięczamy Bachtinowi, 
że nie ma wypowiedzi pozagatunkowych, choć zdarza się jego krytyka (zob. Wil-
koń 2002: 208). Każdy komunikat jest gatunkowo nacechowany, oczywiście chodzi 
o wypowiedzi będące pełnym aktem pragmatycznym, a nie czystą lokucją. 
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Nośnikiem gatunku są teksty, a te posiadają określoną formę, strukturę, stąd po-
kusa, by definiować gatunek jako narrację, dialog, opis itp.

Pozostałe elementy przytaczane przez badaczy gatunku, takie jak kontekst, rela-
cje między podmiotami, problemy aksjologiczne, ideologiczne itp., są bardzo waż-
ne; pojawia się jednak pytanie: do jakiego wymiaru należą? Czy są cechą immanent-
ną gatunku? Czy też są wobec niego zewnętrzne? Tu zaznaczają się różnice wynika-
jące z przyjętej perspektywy badawczej i jej założeń.

Według teorii, którą się od lat zajmuję, pilnie śledząc jej rozwój – a chodzi o tzw. 
francuską szkołę Analizy Dyskursu1 – dyskurs jest kategorią nadrzędną. Natych-
miast pojawia się problem jego definicji. Dyskurs – to termin zaczerpnięty od Harri-
sa, następnie umiędzynarodowiony, ale uwikłany w różne nurty teoretyczne. Moim 
zdaniem jest to pojęcie najtrudniejsze do wyjaśnienia, gdyż wszyscy się nim posłu-
gujemy, ale nie zawsze pojmujemy je w ten sam sposób. 

Ostatnio wielu badaczy powołuje się na anglo‑amerykańskie koncepcje dyskursu, 
zwłaszcza szeroko cytowany jest Norman Fairclough. Chciałabym zwrócić uwagę 
na fakt, że propagowana przez niego Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD), kładąca 
nacisk na społeczny aspekt funkcjonowania języka, została sformułowana w 1993 r. 
Taką datę przyjmuje się umownie – po opublikowaniu przez van Dijka tekstów pro-
gramowych. KAD odwołuje się do teoretycznych założeń współczesnej myśli socjo-
logicznej (Foucault, Habermas, Bourdieu). Ale te same teorie i założenia były za-
lążkiem kształtowania się francuskiej szkoły Analizy Dyskursu w latach 60.–80.: 
Foucault nazywał wówczas swoją metodologię archeologią, archeologią wiedzy. 
Wspomniana KAD staje się w naszym kraju coraz bardziej znana dzięki licznym 
odwołaniom, ale też dzięki wydanej całkiem świeżo zbiorowej publikacji Krytyczna 
analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, pod re-
dakcją Anny Duszak i Normana Fairclougha (Kraków: Universitas 2008). 

Natomiast w tekstach polskich uczonych odnajduję z jednej strony utożsamia-
nie dyskursu z mową, z „nieprzerwanym strumieniem mowy” (Duszak 1998: 198), 
z wypowiedzią mówioną w opozycji do tekstu pisanego (B. Witosz 2005: 32)2, z dru-
giej zaś strony, próbuje się go identyfikować z pragmatycznym wymiarem tekstu. 
Wśród polonistów nadrzędną kategorią – jeśli wychodzimy poza zdanie – jest tekst, 

1 We francuskiej teorii dyskursu da się wyłonić dwie fazy; pierwsza, zwana właśnie francuską 
szkołą analizy dyskursu, ograniczona terytorialnie do Francji i historycznie związana z filozofią Fou‑
caulta, Althussera, psychoanalizą Lacana, jest sytuowana w latach 1969–1983. Daty te wyznaczają: 
publikacja 13 numeru Langages, poświęconego analizie dyskursu (termin przejęty od Harrisa, choć 
w innym celu), w 1969 roku oraz samobójcza śmierć w 1983 roku Michela Pêcheux, jednego z wybit-
nych przedstawicieli szkoły. Są to daty umowne i nic nie stoi na przeszkodzie kontynuowaniu przez 
niektórych badaczy tamtej problematyki. Cezurę stanowią, również umownie, lata 90., kiedy analiza 
dyskursu przekroczyła granice Francji i powstały ośrodki badań nad dyskursem w krajach francusko-
języcznych, stosujące rozmaite metodologie –  ten okres określa się po prostu mianem analizy dyskur-
su. Jednakże, z perspektywy obcej, zarówno terytorialnie, jak i językowo oraz mając na uwadze kon-
cepcje językoznawców polskich, także popularne u nas idee anglosaskie, uważam, że termin „francu-
ska szkoła dyskursu” jest mocno identyfikujący dla obu faz analizy dyskursu à la française, w których 
widać ewolucję, ale również ciągłość. 

2 Można tu widzieć spuściznę po słynnej dychotomii Benveniste’a: discours/récit (histoire).
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zaś wśród dyscyplin króluje tekstologia –  mówi się o tekstologii lingwistycznej 
(Bartmiński, Głowiński). Dyskurs jest tam składnikiem pragmatycznym, podpo-
rządkowanym gramatyce tekstu, „językiem kodu kulturowego bądź ideowego”. Tak 
pisze m.in. M. Czerwiński (por. 2006; 2007) w Studiach z filologii polskiej i sło-
wiańskiej, a więc należy w tych poglądach widzieć współczesne stanowisko badaw-
cze w środowisku polonistów i slawistów. 

W badaniach francuskich językoznawców mamy następującą hierarchię: dys-
kurs – gatunek – tekst. Źródłem rozumienia dyskursu jest twórczość filozofa Mi-
chela Foucaulta: dyskurs pełni istotną funkcję instytucjonalnego narzędzia utrzy-
mania porządku wewnętrznego, gwaranta spójnych relacji, także społecznych3. 
Przejęte przez językoznawców pojęcie dyskursu ewoluuje, oddala się od wspomnia-
nej filozofii, której przedmiotem była ideologizacja społeczeństwa kapitalistyczne-
go i w drodze indukcji uogólnia i rozszerza swój zasięg na wszelkie relacje. Francu-
ska Analiza Dyskursu przeszła długą drogę; jej początki sięgają przełomu lat 60.–
70. XX wieku. Definicja dyskursu ewoluowała; na początku była to wypowiedź 
uwzględniającą warunki tworzenia, a w 2005 r. D. Maingueneau (2005: 9) pisze 
dobitnie, że dyskurs należy utożsamiać z dziedziną życia, z dziedziną ludzkiej ak-
tywności społeczno‑językowej. Sfer życia presuponujących reguły społeczne i języ-
kowe możemy wyróżnić wiele, np. prywatna, administracyjna, handlowa, szkolna, 
religijna, literacka, polityczna, medyczna, naukowa, prawnicza, dziennikarska itd. 
W każdej panują szczególne relacje podmiotowe, czasowe, przestrzenne, szczegól-
ny szeroko rozumiany kontekst, właściwa semantyka, tematyka, ideologia itd. Te 
wszystkie elementy współtworzą dyskurs i mają swój wymiar, co najmniej spo-
łeczny i językowy, oparty na tej samej logice. W tym sensie dyskurs jest instytu-
cją (z łac. institutio; instituo). Tzn. wymiar społeczny i wymiar językowy są ana-
logiczne, tworzą się według tych samych zasad, wzajemnie się wiążą. Są ze sobą 
solidarnie sprzężone, nierozdzielne, jak dwie strony medalu. Analogicznie do du-
alistycznej koncepcji znaku, dyskurs też jest relacją: tego, co społeczne, i tego, co 
językowe. Te dwa wymiary tworzą tzw. rytuał społeczno‑językowy. Jednak logi-
ka sprawia, że na podstawie relacji społecznych i kontekstowych wiemy, z jakim 
dyskursem mamy do czynienia w wymiarze społecznym i w następstwie możemy 
na każdym poziomie języka odtworzyć właściwe mu miejsca potencjalnych jedno-
stek systemu. I podobnie odwrotnie, gdy wyjdziemy od wypowiedzi językowych, 
analizując ich strukturę, semantykę, aksjologię – odczytujemy właściwy wymiar 
społeczny, kontekstowy dyskursu. Relacje te są solidarne, nawzajem się warunkują  
i przywołują.

Podkreślenia wymaga fakt, iż podmioty, czas, przestrzeń, kontekst itp. nie są ze-
wnętrzne, ale są integralną częścią dyskursu, tworzą jego esencję, podobnie jak i ję-
zyk. Zatem rozpatrując dyskurs, widzimy w nim całość społeczno‑językową; błę-
dem byłoby mówienie, że dyskurs to wypowiedź zanurzona w kontekście�, w cza-

3 Rozpowszechniony ostatnio w polskiej literaturze przedmiotu termin „porządek dyskursu” też 
pochodzi od Foucaulta i przyjął się za pośrednictwem Fairclougha.

� Duszak (1998: 19) pisze, że dyskurs obejmuje całość aktu komunikacji, a więc zarówno określo-
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soprzestrzeni, że stanowi komunikat przepływający między podmiotami, jak to na 
przykład ujmowali funkcjonaliści. Witosz (2005: 33–34) przypomina współczesne 
rozważania na temat relacji tekstu i kontekstu, które nie są hierarchiczne, lecz inte-
raktywne. Obrazuje je spleciona z włókien lina. Lina tym jednak różni się od kart-
ki czy monety, że można ją rozpleść, włókna oddzielić, a stron kartki papieru czy 
monety – nie. Zresztą Witosz podkreśla, iż mimo wszystko granica między tekstem 
a kontekstem istnieje: „tekst i referent zachowują swoją identyczność i odrębność” 
(s. 34). We francuskiej teorii dyskursu działania językowe bez społecznych i na od-
wrót są pozbawione sensu. Możemy oczywiście prowadzić oddzielnie badania lin-
gwistyczne, a oddzielnie socjologiczne na tym samym obiekcie, ale jedynie we wza-
jemnej artykulacji będą współtworzyły analizę dyskursu.

Dyskurs należy więc rozumieć jako sferę działalności ludzkiej, jako zinstytu-
cjonalizowany rytuał społeczno‑językowy. Dyskurs jest oczywiście ukierunkowa-
ny komunikacyjnie, ponieważ działania komunikacyjne są teleologiczne i te właśnie 
cele identyfikujemy z gatunkami. Dyskurs rozkłada się zatem pomiędzy właściwy 
mu repertuar gatunków. Z takiego rozumienia rzeczywistości wynika jasno, że ce-
chą gatunkową  par excellence jest cel, a patrząc od innej strony: cel jest gatunko-
twórczy. Jeśli w obrębie danego dyskursu pojawiają się nowe ukierunkowania rela-
cji podmiotowo‑kontekstowych, nowe potrzeby komunikowania, tworzone są nowe 
gatunki. Na tej samej zasadzie inne gatunki zamierają, gdyż zmieniają się warunki 
społeczne, kontekstowe. Diachronia gatunków wiąże się nieuchronnie z ewolucją 
dyskursu.

Gatunek‑cel znajduje swój wyraz formalny w tekście i jego tworzywie. Tekst 
jest nośnikiem, bezpośrednio – gatunku, a pośrednio – dyskursu. Nosi ich ślady. 
A to oznacza, że forma, zwana we francuskiej teorii scenografią, jest wyrazem celu 
oraz wszystkich relacji podmiotowych, sytuacyjnych, kontekstowych, tematycz-
nych, a także ideologicznych, aksjologicznych... Gatunek jest pojęciem kategorial-
nym, abstrakcyjnym, pośrednim ogniwem między tekstem a dyskursem, precyzu-
jącym cel komunikacji. Definiuję go (i tu są podobieństwa) jako narzędzie komuni-
kacji w określonych warunkach społeczno‑historyczno‑kulturowych, gdyż dyskurs 
– jako dziedzina życia i działania – ma związek z historią i kulturą. Gatunek jest 
sposobem działania za pomocą języka w określonej sytuacji i w określonym celu, 
sposobem rozumienia różnorodności ludzkich zachowań dyskursywnych, różno-
rodności normowanej regułami społeczno‑kulturowo‑historycznymi. Gatunek sca-
la formy językowe z funkcjonowaniem społecznym, obserwujemy w nim zjedno-
czenie indywidualnego wysiłku z kulturowym dziedzictwem różnych społecznie 
usankcjonowanych zwyczajów. To wszystko objawia się, mniej lub bardziej jawnie, 
w tekstach, czyli w konkretnych, materialnych obiektach. Analiza tekstu może za-
tem być przedmiotem gramatyki tekstu, analizy gatunku lub analizy dyskursu (por. 
Grzmil‑Tylutki 2007: 40–47). 

ną werbalizację (tekst), jak i czynniki pozajęzykowe, które jej t o w a r z y s z ą, tj. przede wszystkim 
określoną sytuację użycia oraz jej uczestników, czyli tekst z a n u r z o n y w k o n t e k ś c i e  (pod-
kreślenia – H.G.‑T.).
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Wracając do formy tekstu, należy podkreślić, że struktura, kompozycja, które 
najpełniej wyrażają cel, oraz cechy dyskursywne – będą bliskie ideałowi, typowe. 
Można je zatem określić mianem scenografii preferowanej, która dopuszcza mniej-
sze lub większe odstępstwa, pozwala na mniejszą lub większą kreację autorską. 
Chcę podkreślić fakt, że scenografia nie jest wcześniejszą wobec wypowiedzi deko-
racją, jak by to mogła sugerować metafora zaczerpnięta z teatru; scenografia reali-
zuje się w procesie legitymizującym. Jak w idealnej figurze koła, dyskurs implikuje 
protagonistów, chronografię, topografię oraz relacje między nimi, które równocze-
śnie pozwalają temu dyskursowi zaistnieć (por. Maingueneau 1995a, 1995b, 1998). 
„Scenografia zatem jednocześnie implikuje wypowiedź i jest przez nią legitymi-
zowana (jako dowód przynależności gatunkowej). Lub inaczej: wypowiedź w mo-
mencie stawania się – powołuje określoną scenę, która uwiarygodnia się stopniowo 
wraz z nabieraniem swojego kształtu poprzez ów akt wypowiadania. Scenografia 
jest więc jednocześnie miejscem, w którym rodzi się dyskurs, oraz miejscem przez 
ten dyskurs dookreślanym. Uwiarygodnia wypowiedź, która jednocześnie powinna 
ją legitymizować. Jest organizacją mowy, wyborem, jakiego dokonuje JA‑k [pod-
miot komunikujący] za pośrednictwem JA‑w [podmiotu wypowiadającego]. W za-
leżności od przyjętych przez podmiot założeń ten wybór może być właściwy dla 
danej przestrzeni scenicznej (ram scenicznych), a zatem przezroczysty, pozwala-
jąc dojrzeć ślady typu i gatunku dyskursu. Lub przeciwnie, scenografia może być 
mało przezroczysta, prowokując do poszukiwania ukrytego sensu, a nawet całkowi-
cie przesłaniająca, gdy maskuje ślady dyskursywne. W założeniu terminu „sceno-
grafia” drugi człon („grafia”) nie odnosi się zatem do empirycznej opozycji między 
nośnikami: ustny/pisany (graficzny), lecz do wpisanej w nią funkcji legitymizującej 
określony tekst” (Grzmil‑Tylutki 2007: 84). 

Triadyczna koncepcja: dyskurs – gatunek – tekst sprawia, że obojętnie, którą ka-
tegorię rozważamy, zawsze widzimy ją w odniesieniu do dwóch pozostałych. Taka 
wizja wzajemnych relacji pozwoliła jednemu z twórców francuskiej szkoły analizy 
dyskursu, Dominikowi Maingueneau (1998, 1999, 2002, 2004) zaproponować cieka-
wą, spójną typologię gatunków. Tu wspomnę, że braki i trudności w zakresie typo-
logii gatunków w językoznawstwie polskim sygnalizował Wilkoń w 2002 i 2005 r.

Gatunki tworzą kategorialne continuum, a o ich miejscu decyduje relacja mię-
dzy scenografią a tzw. ramami scenicznymi. Ramy sceniczne to cechy dyskursywne 
oraz gatunkowy cel. Inaczej mówiąc, kryterium typologii gatunków stanowi stopień 
przezroczystości scenografii względem ram scenicznych, to, czy poprzez scenogra-
fię widzimy typ dyskursu i gatunkowy cel. Ekstrema tego continuum wyznaczone 
są z jednej strony przez gatunki, stosunkowo nieliczne, presuponujące ściśle okre-
śloną, przezroczystą scenografię (np. spis telefonów, recepta, dowód osobisty, akt 
urodzenia), a z drugiej – przez liczne formy implikujące dowolność reżyserii teks‑
towej (np. reklama, gatunki literackie, piosenki...), gatunki podejmujące grę z od-
biorcą, aż po formy auktorialne. Między tymi biegunami odnajdujemy gatunki pod-
legające rutynie w mniejszym lub większym stopniu, np. modlitwa, przewodnik, 
list. Rutyna zmniejsza się, rozluźnia, poczynając od maksymalnej, właściwej ga-
tunkom schematycznym. Ewoluowała również typologia. Maingueneau (2004) po-
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dzielił ostatnio, w 2004 i 2007 r., continuum gatunkowe na 4 typy generyczności; 
gatunki ustanowione typu (1) mają ściśle określoną formę, scenografię całkowi-
cie przezroczystą dla ram scenicznych, czyli typu dyskursu i celu. Forma sztywna 
jest natychmiast rozpoznawalna (oczywiście na danym etapie historycznym i w da-
nym kręgu kulturowym). Podmioty, równoznaczne z gramatycznymi, utożsamia-
ją się każdorazowo z podmiotem instytucjonalnym, nie są autorami wypowiedzi 
w sensie twórczym, powielają jedynie utrwalone schematy, przy czym teksty mogą 
czasem podlegać ograniczonej wariantowości. Są to gatunki utylitarne, regulujące 
życie wspólnoty w danym sektorze działania, toteż muszą być jednoznaczne, prze-
zroczyste; przykładowo należą tu: spis telefonów, katalog biblioteczny, recepta le-
karska, przysięga małżeńska, dowód osobisty, akt urodzenia, centralny rejestr ska-
zanych, konstytucja, różne gatunki prawnicze...

Gatunki ustanowione typu (2) dopuszczają scenografie bardziej urozmaico-
ne, teksty noszą już ślady indywidualnego stylu, jednak scenografia zakłada pewne 
ograniczenia, których należy przestrzegać dla bezpieczeństwa komunikacji. Pewna 
swoboda w kompozycji i doborze środków językowych sprawia, że list, przewodnik 
turystyczny, modlitwa, przepis kulinarny, prognoza pogody, dziennik TV, podręcz-
nik... mają swojego autora, choć jego swoboda jest ograniczona przez funkcję komu-
nikacyjną. Jednak w niektórych przypadkach autor może pozwolić sobie na pewne 
łamanie konwencji, na przykład przedstawiając młodemu odbiorcy przepis kulinar-
ny w formie baśni. Najczęściej mamy tu do czynienia z wariantami stylistyczny-
mi, czyniącymi wypowiedź oryginalną, rozpoznawalną wśród innych tekstów tego 
samego gatunku (np. prognoza pogody w wykonaniu Jarosława Kreta w TVP1 lub  
Andrzeja Zalewskiego w radiowej Jedynce). 

Na większą swobodę mogą sobie pozwolić podmioty  realizujące gatunki usta-
nowione typu (3); autorzy piosenek, skeczy, żartów, przemówień, reklam, powieści 
istotnie potrafią nas zaskoczyć. Choć trudno mówić o zaskoczeniu, skoro ono jest 
wpisane w scenografię, która powinna być mało stereotypowa, za to atrakcyjna, no-
watorska, oryginalna i przez formę zwracać uwagę na treść. 

Logika trzech typów gatunków oparta była na różnym, malejącym stopniu ru-
tynizacji. Wreszcie drugie extremum tworzą gatunki typu (4), gatunki auktorial-
ne, wymagające interwencji autorskiej dla ich identyfikacji. Rozpoznanie gatunku 
ma miejsce w drodze procesu onomazjologicznego, czyli dzięki opatrzeniu danego 
tekstu etykietką denominacyjną. Tylko dzięki nazwie wiemy, że dana wypowiedź 
powinna być interpretowana jako medytacja, prolog, sentencja, aforyzm lub wstęp-
niak. 

W przedstawionej typologii gatunków ulega zmianie kategoria autora, od pod-
miotu gramatycznego, będącego elementem paradygmatu miejsca, poprzez wybór 
stylistyczny, w którym autor zyskuje coraz większą swobodę, aż po konieczną auto-
kategoryzację intentio auctoris, jednoczącą sceno‑grafię z bio‑grafią. 

Przedstawiona typologia ma wiele zalet. Przede wszystkim jest udaną, spójną 
próbą uporządkowania kategorii gatunku, traktując w dodatku genologię jako jed-
ną dziedzinę, bez oddzielania gatunków literackich od użytkowych i innych, który-
mi tradycyjnie zajmowało się językoznawstwo i co było postulatem wielu uczonych. 
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Porządkując typy gatunków w obrębie jednego continuum, nie wyznacza ostrych 
granic (to zresztą jest cechą typologii), uznając fakt mieszania się form, powstawa-
nia hybryd. Pokazując rolę autora, wskazuje jednocześnie na miejsce i rolę stylu oraz 
stylistyki w tworzeniu tekstów, pozwala tłumaczyć zaplanowane transgresje sceno-
grafii jako auto‑, lub rekategoryzacje gatunku. Jako konwencja gatunek nie ogra-
nicza bowiem wolności, nie może być traktowany deterministycznie (taki zarzut 
w stosunku do koncepcji gatunku Bachtina zgłosił Wilkoń, [2002]).

W moim przekonaniu, omawiana teoria gatunku ma jeszcze inne zalety.
Francuska Analiza Dyskursu poświęcona jest głównie dyskursowi i jego anali-

zie (jak sama nazwa wskazuje); problem gatunków pojawiał się przy okazji. Jednak 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku obserwowałam nasilenie zaintereso-
wania gatunkiem; co ciekawe, również badania w Polsce przypadają na schyłek XX 
wieku. Analiza Dyskursu otwiera, moim zdaniem, dalsze możliwości pogłębienia 
refleksji nad gatunkiem, umieszczając go w kontekście relacji między dyskursami.

Zanim przejdę do meritum, chciałabym z całą mocą podkreślić zalety definio-
wania gatunku wynikające z jego przynależności do dyskursu. Dzięki świadomości 
tego faktu nie musimy powielać w definicji gatunku cech dyskursywnych, co znacz-
nie upraszcza definiowanie oraz porównywanie gatunków należących do jednego 
obszaru działania. Konfrontacja intradyskursywna dotyczy wówczas celowości 
działania i jej odbicia w scenografii. Dla przykładu, działania w obrębie dyskursu 
szkolnego, instytucjonalizującego relacje między podmiotami (nauczyciele, ucznio-
wie, autorzy programów, podręczników, minister itd.) oraz szeroko pojęty kontekst, 
różnią się co do celu; inaczej mówiąc, gatunki dyskursu szkolnego są ukierunkowa-
ne na różne cele: jedne służą nabywaniu wiedzy (lekcja), jej sprawdzaniu w praktyce 
(doświadczenia, obserwacje), ćwiczeniu i utrwalaniu (zadania domowe), jej kontro-
li i weryfikacji przez nauczyciela (kartkówki, sprawdziany, egzaminy, testy); inne 
gromadzą wiedzę, porządkują (podręczniki), regulują proces nauczania (programy 
itp.), porządkują informacje o uczniach (dzienniki), o ich postępach (dzienniczki), 
dostarczają rodzicom informacji o postępach dzieci (wywiadówki), jeszcze inne po-
zwalają uczniom odpocząć (przerwy), upamiętnić ważne okoliczności (apele, aka-
demie), rozwijać zainteresowania (kółka, kluby, chóry) itd. Oczywiście można też 
porównywać różne scenografie gatunkowe, na przykład same lekcje, podręczniki, 
programy, sprawdziany itd., bez przywoływania za każdym razem całego szeregu 
cech konstytutywnych, obecnych w szerokiej definicji.

Innym procesem upraszczającym jest traktowanie gatunków diadyskursywnie; 
z tej perspektywy możemy mówić po prostu o gatunku listu, przepisu, ulotki..., abs-
trahując od wyznaczników stricte dyskursywnych. Bez względu bowiem na przy-
należność do dziedziny życia (prywatność, handel, administracja, religia, prawo, 
policja, media), która bywa precyzowana w dookreśleniu przydawkowym (list pry-
watny, miłosny, gratulacyjny, handlowy, uwierzytelniający, motywacyjny, paster-
ski, gończy, żelazny, otwarty, do redakcji...), list jako gatunek ma jeden cel. Adaptu‑
jąc definicję według słownika języka polskiego, celem tym jest – bardzo ogólnie 
– pisemne skierowanie wypowiedzi, będącej konkretnym aktem pragmatycznym, 
od jednego podmiotu do drugiego, i to w charakterystycznej scenografii. Abstrahu-
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jemy wówczas od relacji podmiotowo‑sytuacyjnych oraz semantyki. Nie interesuje 
nas ani nadawca, ani odbiorca, ani czasoprzestrzeń, ani treść, ani inna relacja, a je-
dynie wzorzec formalny.

Przepis, kulinarny, pralniczy, „na sukces”..., jest instrukcją pokazującą etapy do-
chodzenia od jednej sytuacji do innej; a może mieć miejsce w różnych obszarach 
działania ludzi, o różnych relacjach podmiotowych, sytuacyjnych, semantycznych, 
czyli w różnych dyskursach. Tu interesuje nas jedynie wzorzec, czyli poziom idea‑
lizacji5.

Podobnie ulotka (medyczna, ekologiczna, turystyczna, handlowa, polityczna...) 
ma swój cel i rozpoznawalną formę. Jej aktualizacja w określonym dyskursie wzbo-
gaca wzorzec o wszystkie pożądane cechy. Tak też się dzieje z regulaminem, gatun-
kiem o funkcji porządkującej w wojsku, szkole, biurze, parku, na basenie itp. 

Istnieje jeszcze inna możliwość patrzenia na diadyskursywność – przyjęcie za 
kryterium porównania dowolnej cechy dyskursywnej.

Na przykład relacja Nadawca – Odbiorca może być zdominowana przez strategie: 
informacyjną, komentującą, perswazyjną, manipulacyjną, ludyczną itp. W tym sen-
sie gatunki diadyskursywne mogą być rozpatrywane z punktu widzenia danej stra-
tegii, cechującej relację międzypodmiotową i grupowane jako gatunki perswazyjne, 
manipulujące, informujące, komentujące, ludyczne itd. Jak wspomniałam, dominu-
jąca jest tu relacja Nadawca – Odbiorca i to ona stanowi kryterium typologii. To kry-
terium pozwala grupować gatunki ze względu na tę relację, w obrębie jednego dys-
kursu (np. gatunki informacyjne/ publicystyczne, komentujące w dyskursie medial-
nym, dziennikarskim; gatunki informacyjne/perswazyjne w tymże...), lub wybierać 
je z różnych obszarów działania (np. gatunki perswazyjne w dyskursie medialnym 
i politycznym; gatunki informacyjne w dyskursie naukowym i medycznym...). Nie 
wolno jednak zapominać, że gatunki nadal pozostają tożsame z celem dyskursyw-
nym, ale mogą podlegać różnym typologiom opartym na rozmaitych kryteriach.

Ciekawie przedstawia się metadyskursywność. Interesujący jest pod tym wzglę-
dem dyskurs medialny, na przykład dziennikarski. Ma podwójny status: jest on z jed-
nej strony równoprawnym, autonomicznym dyskursem, sferą działalności jak inne, 
z drugiej strony jego przedmiotem są wszelkie inne dyskursy. Jest dyskursem o dys-
kursie. Działalność ta (poza rozrywką) jawi się w dwojakiej postaci: jest bądź infor-
macją, bądź komentarzem dotyczącym innego obszaru aktywności ludzkiej, innego 
dyskursu. Informowanie i komentowanie nie istnieją poza wypowiedzią w formie 
semiotycznej (słownej lub innej), dlatego dyskurs dziennikarski (szerzej medialny) 
jest w relacji metadyskursywnej do swojego przedmiotu, czyli innych dyskursów. 
Ten przedmiotowy charakter innych dyskursów objawia się w postaci rubryk, dzia-
łów, np. polityka, ekonomia, kultura, sport, edukacja, religia, zdrowie itp. Gatunki 

5 Można próbować wyjaśnić to zjawisko przez analogię: słowo „tekst” jest traktowane dychoto-
micznie, 1. jako model, abstrakt (TEKST) oraz 2. jako konkret (tekst). Podobnie: gatunek (choć z na-
tury abstrakcyjny) może być rozumiany diadyskursywnie jako wzorzec, model oraz jako realizacja 
wzorca w komunikacji, jego aktualizacja w dyskursie. Np. LIST jako model ma cel i formę preferowa-
ną, a aktualizuje się jako list pasterski, list prywatny, list handlowy, list motywacyjny, list gończy itp.
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dziennikarskie stanowiące owe rubryki czy działy traktują wydarzenia według swo-
ich zasad, przytaczając je, omawiając, wyjaśniając itp., nawet współtworząc. Zagad-
nienie gatunków dziennikarskich jest zbyt rozległe, by się nim tu zająć. Chciałabym 
tylko zauważyć, że do pełnego zrozumienia dyskursu dziennikarskiego potrzebna 
jest m.in. dobra znajomość dyskursu, który jest przedmiotem jego gatunków, np. po-
lityki, kultury, nauki itd.

Interdyskursywność ma miejsce, gdy w gatunek jednego dyskursu wpleciony 
zostanie gatunek należący do innego dyskursu. Na przykład podczas konsultacji le-
karskiej zdarza się, że lekarz lub pacjent zainicjuje rozmowę prywatną. Językoznaw-
cy z kręgu Analizy Konwersacji dostrzegli ten problem; R. Vion określa takie wtrę-
ty mianem modułów, które składają się na interakcję. Ale poza konwersacją możemy 
traktować interdyskursywnie na przykład wkraczanie w dyskurs szkolny gatunków 
dziennikarskich (redagowanie gazetek, kręcenie filmów, nagrywanie audycji, prze-
prowadzanie wywiadów...) lub gatunków naukowych (badanie własne ucznia, refe-
raty...). Tak samo należy zakwalifikować anegdoty, listy i inne w przepisach kulinar-
nych Roberta Makłowicza.

Inny problem stanowi transgeneryczność. Dzieje się tak, gdy scenografia jed-
nego gatunku przenika do drugiego, niosąc zresztą w sobie „pamięć dyskursywną”. 
Ale co ważne, cel gatunku podstawowego, a zatem tożsamość gatunkowa pozostaje 
nienaruszona, zmienia się jedynie scenografia. Na przykład wykład uniwersytecki 
przeprowadzony w formie rozmowy jest wciąż wykładem, toast wzniesiony w for-
mie anegdoty pozostaje toastem, XIX‑wieczny przepis kulinarny w formie gawędy 
jest nadal przepisem. Przykładem transgeneryczności jest też litania przeniesiona 
z dyskursu religijnego do literackiego (Bachtin używał tu terminu „transakcenta-
cja”) (zob. Grzmil‑Tylutki 2007: 180–187).

Można by brać pod uwagę także inne możliwości tworzenia typologii gatunko-
wych, na przykład tylko ze względu na formę preferowaną (scenografię jako model, 
wzorzec, a nie ślad gatunkowo‑dyskursywny), czyli dominację narracji, opisu, dia-
logu, argumentacji..., motywów (często przywoływany motyw podróży) i innych, 
ale systematyzacja tego rodzaju, moim zdaniem, stanowi typologię tekstów. Typo-
logie mogą łączyć też formy ze względu na motywy przewodnie; cytowany często 
motyw podróży należy do warstwy semantycznej i może zdominować niektóre li-
sty, dzienniki, pamiętniki, reportaże, powieści, eseje, sprawozdania, a każdy z tych 
gatunków może wyrażać cele różnych obszarów dyskursywnych. Podróż jednak nie 
może być gatunkiem (jeśli by tak było, to pierwsze pytanie dotyczyłoby jego celo-
wości).

Oczywiście porównywanie różnych form tekstowych jest w naturalny sposób 
obarczone konfrontacją różnych „pamięci dyskursywnych” i różnych „pamięci ga-
tunkowych” w rozumieniu bachtinowskiej dialogiczności .

Na koniec, chciałabym odnieść się do pojęcia stylu funkcjonalnego, gdyż tym 
mianem określa się w tradycji polskiej kategorię nadrzędną wobec gatunku. W pra-
cach polskich uczonych poczesne miejsce zajmują pojęcia stylu funkcjonalnego oraz 
odmiany funkcjonalnej języka. Wyrastają one z osiągnięć szkoły praskiej, nawią-
zują do Bachtina, ale też do Hallidaya, który już w latach 70. XX wieku wprowa-
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dził pojęcie rejestru (register), rozumiane właśnie jako funkcjonalna odmiana języ-
ka, zależna od kontekstu. Ale w bliższych nam czasach Gajda (2000: 20) styl widzi 
także w szerszym ujęciu, semiotyczno‑antropologicznym, definiując go jako „hu-
manistyczną, całościową strukturę tekstu (dyskursu) stanowiącą dynamiczną <grę> 
środków językowych i niejęzykowych, planu treści i planu wyrażania, tekstu i kon-
tekstu”, która zakłada (co jest mi szczególnie bliskie), że „u podstaw zróżnicowa-
nia języka na odmiany leży jego związek z życiem ludzi”, że ważne są ich potrze-
by komunikacyjne. Jednakże badania w tym kierunku chyba nie poszły. Ten sam 
wybitny językoznawca polski pisze bowiem nieco później (2001: 15–16), że lata 90. 
ubiegłego wieku dawały wprawdzie nadzieję na stworzenie stylistycznej przestrze-
ni poznawczej, która integrowałaby stylistykę funkcjonalną z innymi paradygmata-
mi: pragmatyką, kognitywizmem, retoryką, teorią tekstu, ale przełom wieków przy-
niósł niestety kryzys intelektualny, a z nim niezdolność do spójnego połączenia tych 
dyscyplin, gdyż zachowały one swoją heterogeniczność w badaniach. 

Styl funkcjonalny bywa, w wyżej przywołanej „humanistycznej” definicji Gaj-
dy, identyczny z nazwą dziedziny dyskursywnego działania (styl naukowy, religijny, 
urzędowy), ale pozostałe terminy odsyłają do innych rzeczywistości (styl potoczny, 
artystyczny i publicystyczny, a także gdzie indziej wyodrębniane style: oficjalny, re-
toryczny, profesjonalny).

Jednak styl jako funkcjonalna odmiana języka jest mocno związany z językiem 
i z tekstem; ten ostatni zyskuje funkcjonalność w drodze zastosowania odpowied-
nich środków językowych, dobranych z repertuaru środków typowych dla danego 
stylu, tj. zaczyna funkcjonować we wspólnej przestrzeni poznawczej. Z punktu wi-
dzenia Analizy Dyskursu, tworząc tekst, również sięgamy po określony repertuar 
środków; środki te są implikowane przez działanie komunikacyjne w obszarze okre-
ślonego dyskursu i przez cel gatunkowy, jednocześnie nosząc ich ślady. Pragnę przy-
pomnieć definicję scenografii: jest ona miejscem twórczym, w którym wkraczamy 
w dyskurs poprzez wypowiedź, jednocześnie wypowiedź nasyca się pamięcią dys-
kursywną, wzbogaca o cały bagaż presupozycji tego dyskursu. Problemem jest tu 
pojęcie stylu; implikuje ono zarówno funkcjonalność, jak i piętno indywidualne, 
różne w zależności od przynależności gatunku do określonego typu rutyny.

Problem kategorii nadrzędnej pozostaje otwarty i chyba nie do końca satysfak-
cjonujący, gdyż pojawiają się kolejne pomysły terminologiczne. Kategorię wyższą 
od gatunku określa się na przykład mianem rodzaju (i podrodzaju) przez analogię 
do hierarchicznego układu gatunków literackich (Wilkoń 2002: 226; por. też Gaj-
da 2005: 17, który pisze o naturalnej, „rodzajowej” typologii tekstów). Jednak już 
sama kategoria sprawia kłopot. Tłumaczenie starożytnych terminów: génos, genus / 
eĩdos, species nastręczało trudności (Ziomek 1990: 53–54), a poza tym niektóre sys-
temy językowe nie rozróżniają obydwu kategorii (por. Trzynadlowski 1970: 104) lub 
ich nie używają w naukach humanistycznych. Na przykład francuski termin espèce 
obecny jest jedynie w naukach przyrodniczych.

Wilkoń (2005: 41) proponuje w miejsce rodzaju znany termin „wypowiedź” (wy-
powiedź naukowa, urzędnicza, dziennikarska itp.). To niejako odwrót od inspira-
cji historycznymi podziałami literackimi, a powrót do klasycznych podstaw post‑
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strukturalistycznego językoznawstwa. Wypowiedź jednak, nawet w rozumieniu 
dynamicznym, jako akt twórczy (a nie jego produkt) nawiązuje do francuskiej ge-
nezy énonciation. Chodzi o funkcjonowanie języka wywołane indywidualnym ak-
tem jego użycia według Benveniste’a, zdarzenie będące tworzeniem énoncé wg Du-
crota, które dzięki istnieniu w języku znaków deiktycznych i środków modalnych 
umożliwia aktualizację wypowiedzi. A zatem wypowiedź naukowa lub dziennikar-
ska to specyficzne funkcjonowanie języka zachodzące w trakcie indywidualnego 
aktu parole, odsyłające poprzez deixis do określonego kontekstu i określonej pod-
miotowości, a także poprzez modus do określonych modalności logicznych, komu-
nikacyjnych i oceniających. Chyba że autorowi chodzi o późniejsze koncepcje wy-
powiedzi w wydaniu np. Culiolego, dla którego wypowiedź zyskuje sens jedynie 
wówczas, gdy weźmiemy pod uwagę warunki jej powstawania. A stąd już blisko do 
pierwszych kroków francuskiej teorii dyskursu, która jednak, jak już wspomniałam, 
podlegała ewolucji.

Proliferacja terminów w dziedzinie lingwistyki tekstu i dyskursu oraz ich wielo-
znaczność są faktycznie przyczyną trudności w porozumieniu się językoznawców 
odwołujących się do odmiennych epistemologii. Jak słusznie zauważył Gajda (2005: 
11), badacze w swym myśleniu i sądach są uzależnieni od kontekstu kulturowego. 

I choć wszyscy nawiązujemy do starożytnej zasady decorum, posługujemy się 
różnymi kodami.

Genre: a category of discourse analysis

Su m mar y

The aim of this paper is to present a genre as an operational linguistic category, an interme-
diate step in the communication process situated between the discourse and the text. Human 
activity is, in effect, defined by the intellectual construction of a tripartite coherent entity: 
discourse – genre – text. According to the French theory of discourse analysis, this entity is 
based on one and the same logic, the so‑called socio‑linguistic ritual.

The author considers also the problem of a genre typology. She discusses the Maingueneau’s 
typology of routines genres and gives special attention to her own proposal. According to the 
discourse – genre relation, the author introduces notions of meta‑, inter‑, dia‑discourse, which 
define these relations, in order to prove another kind of discourse genres typology.

Key words: discourse, genre, socio‑linguistic ritual, genres typology, functional style
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