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SYTUACJA KOMUNIKACYJNA WPISANA W GATUNEK MOWY A JEGO 
INWARIANTY TEKSTOWE (NA PRZYKŁADZIE WYKŁADÓW Z HISTORII)

Ostatniej ćwierci XX wieku językoznawstwo zawdzięcza rozwój dwóch niezwykle 
ważnych i wpływowych gałęzi badań, a mianowicie języka mówionego oraz geno-
logii lingwistycznej. Ich wzajemne warunkowanie się jest z dzisiejszej perspektywy 
bezsprzeczne. Bez inspiracji myślą Michaiła Bachtina (1986: 348–349) o badaniu 
typów wypowiedzi związanych z każdą dziedziną ludzkiej egzystencji, a nie tyl-
ko z działalnością artystyczną, nie byłoby zainteresowania polszczyzną mówioną 
w całej jej różnorodności. Bez szczegółowych badań na temat kształtu językowe-
go tekstów oralnych, oznaczających wyodrębnienie i opis zmiennych sytuacyjnych 
aktu mowy (Pisarkowa 1978: 8–10), genologia nie otrzymałaby natomiast kryteriów 
warsztatowych umożliwiających typologię i hierarchizację wypowiedzi ludzkich. 

Najbardziej rozpowszechnione spośród klasyfi kacji gatunkowych w lingwisty-
ce mają pochodzenie strukturalistyczne. Jedną z ich charakterystycznych cech jest 
wpisanie badanych typów zachowań mownych w siatkę opozycji binarnych. Owe 
przeciwstawienia wyznaczają z jednej strony zmienne sytuacyjne, jak na przykład 
liczbę lub rangę partnerów komunikacji, a z drugiej strony skonwencjonalizowane 
właściwości językowe danego aktu mowy. Na temat braków tego rodzaju typologii 
napisano już bardzo wiele, zarzucając im przypadkowość doboru cech (Grzmil-Ty-
lutki 2007: 48–51) oraz niczym nieuzasadniony aprioryzm, mogący skutkować po-
stawą skrajnie dedukcyjną przy analizie konkretnego materiału językowego. 

Ujęciom tradycyjnym przeciwstawia się współcześnie kognitywne charaktery-
styki gatunków mowy. Mocną stroną tego typu opisów jest koncentracja na badanym 
materiale w całej jego złożoności i zróżnicowaniu. Analizą są obejmowane konkret-
ne teksty, zaś w ich obrębie jest oceniana wzorcowość, zwana też prototypowością 
(Witosz 2006: 116) lub kanonicznością (Wojtak 2004: 18–19) w stosunku do wyj-
ściowego modelu gatunkowego. Co warto podkreślić, matryca ta ma swoje źródło 
w omówionych wyżej klasyfi kacjach strukturalnych lub bliżej niesprecyzowanej 
intuicji użytkownika języka. Kognitywne podejście genologiczne implikuje więc 
indukcjonizm i celowe unikanie tworzenia szerokich typologii wypowiedzeń, jako 
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niemieszczących się w założonym modelu badawczym ze względu na zbyt dużą 
ilość możliwych kryteriów porównania. 

Dlatego w niniejszym artykule jako cel postawiono próbę odnalezienia rozwią-
zania kompromisowego, to jest analizy gatunkowej, której podstawą będą realnie 
występujące w konkretnych tekstach właściwości, zaś punktem dojścia ich ujęcie 
umożliwiające nowoczesną charakterystykę i włączenie do klasyfi kacji genologicz-
nych. 

Obiektem badania jest typ wypowiedzi mówionej niemający ani jednej całościo-
wej czy aspirującej do rangi monografi i charakterystyki naukowej1, zaś, co niezwy-
kle symptomatyczne, obecny we wszystkich typologiach gatunków naukowych. 
Chodzi mianowicie o wykład akademicki. 

Podstawę rozważań materiałowych stanowić będą nagrane w latach 2006–2008, 
a następnie przepisane teksty autentycznych wykładów wygłoszonych w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematyka zarejestrowanych zajęć musia-
ła koncentrować się wokół dziejów Polski i dziejów powszechnych, a nie wokół 
rozważań teoretyczno- czy metodologiczno-historycznych (np. nauk pomocniczych 
historii, historii historiografi i, wstępu do badań historycznych). Nagrane wypowie-
dzi akademickie tematycznie obejmują dzieje różnych epok, począwszy od średnio-
wiecza, a skończywszy na współczesności; różny jest także wiek naukowców i ich 
tytuł/stopień naukowy. Ze względu na zreformowany charakter studiów wyższych 
wykłady nie są adresowane do konkretnego rocznika (grupy wiekowej), lecz może 
w nich uczestniczyć student w dowolnym, samodzielnie wybranym momencie edu-
kacji. Z tych powodów korpus otrzymany w wyniku nagrań jest reprezentatywnym 
zbiorem (archiwum) typu tekstu, jakim jest wykład z historii, przyjęty tu jako pod-
stawa badań.

Jedną z podstawowych cech apriorycznie przypisywanych w literaturze wykła-
dowi oraz umożliwiających jego rozróżnienie od innych jest monologowa forma 
podawcza (Gajda 1982: tabela 3.6; Wilkoń 2002: 264–265). Analiza badanych tu 
rzeczywistych wykładów wskazuje jednak na to, że sprawa jest o wiele bardziej 
skomplikowana. Nawet pobieżny przegląd korpusu pozwala dostrzec różnego rodza-
ju struktury pytajno-dialogowe w każdym z badanych tekstów. Rodzi się więc pyta-
nie, jak może funkcjonować swoista wariantywność, która powoduje, że w obrębie 
gatunku o charakterze historycznie monologowym pojawiają się pytania oraz wstaw-
ki dialogowe. W odpowiedzi pomocny okazuje się artykuł Stefanii Skwarczyńskiej 
(1975), która badała list jako specyfi czny typ wypowiedzi. Badaczka w teorii tego 
gatunku wskazuje szereg uwarunkowanych sytuacyjnie paradoksów, czyli przeciw-
stawnych cech będących równoprawnymi składowymi opisu genologicznego, jak 
na przykład kreatywność i konwencjonalność, użytkowość i artystyczność, wreszcie 
najbardziej interesujące nas – monologowość i dialogowość (Skwarczyńska 1975: 
178–179). Jeżeli więc wariantywność (paradoksalność) istnieje także w gatunkach 
innych niż wykład z historii, to należy znaleźć dla owego zjawiska adekwatną do 
jego natężenia metodę zapisu w klasyfi kacji form wypowiedzi. 

1 Wykładowi akademickiemu poświęconych jest zaledwie kilka artykułów o charakterze przyczynkar-
skim (por.: Ożdżyński 1996: 155–179; Grzmil-Tylutki 2007: 147–152). 
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Aby móc scharakteryzować struktury pytajno-dialogowe w wykładzie z historii 
i ocenić stopień ich relewantności dla całego gatunku, należy wskazać kryteria, któ-
re pozwolą na ich ekscerpcję z korpusu. Najważniejsze z nich należy określić jako 
semantyczne. Wyodrębniona na jego podstawie struktura jednoznacznie wskaże, że 
wykładowca chciałby dowiedzieć się czegoś od słuchaczy-studentów. Nie będzie 
natomiast ważne, czy jest to informacja, którą nadawca zdobył wcześniej. Rolę po-
mocniczą wobec kryterium semantycznego będzie pełniło kryterium foniczne, bę-
dące połączeniem kryteriów intonacyjnego oraz dynamicznego. Pierwsze związane 
jest z podniesionym tonem głosu mówiącego przy zadawaniu pytania (tzw. anty-
kadencja), zaś drugie z pauzą, krótką lub długą, która następuje po wygłoszeniu 
przez mówiącego pytania. Trzecie z kryteriów, formalne, związane jest z obecnością 
w wyodrębnionej strukturze zaimka lub partykuły pytajnej. 

Wyekscerpowany na podstawie powyższych kryteriów zbiór wypowiedzeń da 
się podzielić ze względu na to, jak bardzo rozwiniętej informacji pożąda odbiorca 
od nadawcy, co wiąże się z zaprojektowaną mocą illokucyjną struktury pytajnej. 
Najniższy stopień złożoności komunikacyjnej reprezentowany jest w tekstach wy-
kładów z historii przez pytania alternatywne, wymagające od odbiorcy odpowiedzi 
twierdzącej lub przeczącej. Może to być odpowiedź werbalna lub ruchem głowy. 
W ten sposób wykładowcy pytają bardzo często o sprawy porządkowe związane 
z wykładem, np.: 

1. Będziecie Państwo wiedzieli wszystko o imperium portugalskim <<11 (W3)2 

2. Są jakieś pytania <<11 (W3)

O wiele bardziej interesujące wśród pytań alternatywnych są struktury sprzężone 
z treścią wykładu, a odwołujące się do osobistych doświadczeń studentów. Na przy-
kład prowadzący, mówiąc o zasięgu ekspansji rzymskiej na ziemie Słowian, pyta: 

3. Byliście kiedyś w Trenczynie na Słowacji <<11 (W2)

Pragnąc scharakteryzować obyczajowość francuską, pyta o zorganizowane we 
Francji mistrzostwa w piłce nożnej: 

4. Są tu entuzjaści sportu futbolowego <1 (W1)

Warto podkreślić, że struktury tego typu pozwalają prowadzącemu zachować do-
minującą rolę w komunikacie, sterować jego przebiegiem, a przy tym porozumiewać 
się w specyfi czny sposób ze słuchaczami, dowartościowując ich jako współuczestni-
ków procesu tworzenia wypowiedzi. 

Bardzo charakterystycznym typem struktur pytajnych o logicznej wartości alter-
natyw są wypowiedzenia złożone z oznajmującego zdania składowego oraz partyku-

2 Ze względu na mówiony charakter badanych przez nas tekstów, a co za tym idzie, znaczną ich od-
rębność składniową od tekstów pisanych, zrezygnowaliśmy z tradycyjnego zapisu ortografi cznego 
jako nieadekwatnego. W jego miejsce zastosowaliśmy zapis oparty między innymi na kryteriach 
intonacyjno-dynamicznych. Symbol < oznacza słabą antykadencję, << mocną antykadencję, > słabą 
kadencję, >> mocną kadencję, 1 pauzę krótką, 11 pauzę długą, 3 wyraz niedokończony (urwany), 
zaś W1, W2, W3, W4, W5 to symbole oznaczające teksty wygłoszone przez kolejno oznaczonych 
wykładowców. 
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ły pytajnej prawda lub rzadziej tak. W ten sposób wykładowcy proszą o potwierdze-
nie wiedzy w ich mniemaniu oczywistej, wspólnej prowadzącemu i studentom:

5. Mianowicie <1 każde dziecko węgierskie chodzące do szkoły zna taką legendę o początkach 
państwa węgierskiego >>11 tak jak każde polskie dziecko chodzące do szkoły zna legendę 
o Piaście Kołodzieju >>11 tak <<11 (W2)

6. I zwróćcie Państwo uwagę jakie tłumy 1 mimo kiepskiej jakości artystycznej 1 każdego roku 
idą w Krakowie na <1 takie ludyczne święto najbardziej znane <<1 na wianki >1 na wianki >1 
tysiące ludzi >1 prawda <1 (W1)

bądź przekazanej wcześniej na wykładzie: 
7. Ale teraz tak >1 czyli hacjendy <1 to jest właśnie hodowla przede wszystkim bydła i koni >1 
w sposób ekstensywny >>1 na pół dziko >1 prawda <1 (W3)

8. Cała ta doktryna była wyrazem słabości >1 prawda <1 (W5)

Wyżej (w sensie interakcyjnym) od pytań mających charakter alternatyw stoją 
pytania zamknięte, wymagające od interlokutora precyzyjnej i krótkiej odpowiedzi. 
W tej grupie zdecydowanie przeważają pytania o wiedzę naukową słuchaczy. Po-
nieważ jednak tematyka zajęć jest dla studentów nowa, treść szukana bardzo czę-
sto należy do wiedzy elementarnej, posiadanej przez każdego z siedzących na sali. 
Struktury pytajne tego typu mają charakter fatyczny, służą podtrzymaniu kontaktu 
mówcy z audytorium przez odejście od monotonnej według nadawcy formy mono-
logu. A oto kilka znamiennych przykładów: 

9.  A. [mówiąc o trzech najważniejszych przywódcach rewolucji] No co to jest triada <1 kto 
zna z katechizmu no <<1 triada w Kościele Rzymsko-Katolickim <1 

 B. Bóg Ojciec >1 Syn Boży <1 Duch Święty >1 (W1)

10. A. Tak jak w historii Polski mamy pewne daty graniczne <1 taką datą graniczną jest co na 
przykład <1 taką pierwszą datą graniczną <1 

 B. Chrzest Polski >>11 (W2)

Jako że powyższe pytania są bardzo proste, zaś zadawanie ich w nadmiarze może 
grozić infantylizacją wykładu, nadawcy szukają wspólnej wiedzy znanej już z po-
przednich zajęć. Pytanie o informacje tego rodzaju umożliwia zwiększenie interak-
cyjności wykładu, rekapitulację treści wcześniej zaprezentowanych i logiczne wpro-
wadzenie w nową tematykę. 

11.  A. Kościół francuski podlega państwu >>1 zgodnie z jakimi tradycjami <1 jak się nazywają 
<1 mówiliśmy tydzień temu <1

 B. Galicyjskie <1

 A. Galijskie >1 nie galicyjskie >1 ga-lij-skie >1 (W1)

12.  A. Kiedy ta doktryna była ogłoszona <<11 w roku tysiąc osiemset <1 ktoś szepnął <1 no 
proszę głośniej >>11 no <1

 B. W tysiąc osiemset dwudziestym trzecim >>11 (W5)
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Zaskakujące jest pojawianie się w tekstach wykładów również pytań otwartych 
do studentów, wymagających przecież dłuższej i rozwiniętej wypowiedzi. Ich obec-
ność wskazuje na celowe łamanie konwencjonalnego wzorca prowadzenia zajęć wy-
kładowych. Pytania tego rodzaju dotyczyły zazwyczaj treści znanych już studentom 
z wcześniejszych etapów edukacji, np.: 

13.  A. A co z Rzymem <1 Rzym a Paryż <1 Rzym a Paryż teraz <1

 B. Że Kościół podlega bezpośrednio rządowi >1 [...] (W1)

14.  A. [pytając o doktrynę polityczną] I co ona właściwie mówiła <1

 B. Że [...] (W5)

Jak pokazały powyższe analizy, ściśle monologowa konwencja wykładu łamana 
jest świadomie przez prowadzących, którym zależy na zwróceniu uwagi słuchaczy 
i utrzymaniu kontaktu z nimi. Celowi temu służy stosowanie struktur pytajnych 
o różnym stopniu interakcyjności oczekiwanej od odbiorcy. Oczywiście każdy z ba-
danych wykładowców stosował struktury pytajne z właściwym dla siebie natęże-
niem i wyborem. Bezdyskusyjny jest jednak fakt sięgania po szeroki wybór tego 
typu wypowiedzeń we wszystkich badanych tekstach.

Znamiennym zjawiskiem, które świadczyć może o świadomej wariantywności 
form podawczych w wykładzie z historii, jest obecność fragmentów dialogowych 
między prowadzącym a studentem (studentami). Za dialog, zgodnie z ustaloną 
w lingwistyce terminologią (Wilkoń 2002: 240), przyjmujemy taką wymianę replik, 
w której każda ze stron dokonuje przynajmniej dwukrotnej interakcji słownej na 
otrzymany od interlokutora komunikat, np.: 

15. A. Pani ta Pani >1 o czym ostatnio mówiliśmy <1

 B. O rewolucji francuskiej >1

 A. No i kto wygrał <1

 B. Wolność demokracja >1

 A. Wolność demokracja tak >1 no wolność demokracja >1 (W1)

16.  A. I tutaj Węgrzy trzeba im przyznać rację byli szybsi niż Polacy <1 bo nasze najstarsze 
benedyktyńskie opactwo to jest opactwo <<1

 B. W Tyńcu >1

 A. W Tyńcu>1 założone w roku <1

 B. Tysiąc czterdziestym czwartym >1

 A. Ale jesteście mądrzy <1 skąd wy to wszystko wiecie >1 (W2)

Struktury pytajne pojawiające się w tekstach wykładów z historii, także te wcho-
dzące w skład fragmentów dialogowanych, mogą przybierać niezwykle złożoną for-
mę. Ponieważ, jak zostało to już wyżej nadmienione, prowadzącemu zależy przede 
wszystkim na utrzymaniu kontaktu ze słuchaczami, w momencie gdy nie otrzymuje 
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on odpowiedzi na zadane pytanie, stara się o ową replikę walczyć. Najprostszym 
sposobem jest powtórzenie pytania:

17. A ta córka rzeźnika napisała co <1 napisała co <1 (W1) 

bądź zmiana szyku wyrazów w stosunku do struktury wyjściowej. 
Znacznie częściej parafrazy mają zapobiegać niefortunności procesu komunika-

cji. Rzadko są one jednak równobrzmiące z pierwszą wypowiedzią, gdyż prowa-
dzący, chcąc zwiększyć szansę na odpowiedź studenta, dołącza do pytania kolejne 
informacje, stanowiące swego rodzaju podpowiedzi. A oto kilka przykładów: 

18. Kim był Fouchet <<11 nazwisko znane bo oglądaliście na pewno dziesiątki fi lmów gdzie 
istnieje taki facet <1 antypatyczny Józef czy Josef Fouchet >1 kto to był ten Fouchet <<11 
Fouchet <<1 (W1)

19. W jaki sposób Amerykanie weszli w posiadanie Hawajów <<11 Hawaje nie były ziemią ni-
czyją <1 w tym sensie w jakim nią była Australia >>1 w jaki sposób Stany Zjednoczone weszły 
w posiadanie Hawajów <1 (W5)

Dodatkowym informacjom towarzyszą specyfi czne zwroty do odbiorców, zachę-
cające do udzielenia odpowiedzi, np. tak <1; proszę <1 czy kolokwialne no <1 oraz 
no śmiało <1. 

Swoistego rodzaju walka, jaką toczy o interakcję studenta prowadzący, ma też 
swoje interesujące odzwierciedlenie w zastosowanym wcześniej podziale na pytania 
alternatywne, nastawione na prostą reakcję, oraz zamknięte i otwarte o wysokim 
stopniu wymaganej interakcyjności. Otóż w przypadku niepowodzenia komunika-
cyjnego, to jest braku odpowiedzi na pytanie z wyższego poziomu, wykładowca sta-
ra się tak formułować pytanie synonimiczne, by wymagało bardziej jednoznacznej 
odpowiedzi. W efekcie pytanie zamknięte przechodzi w alternatywne, jak w poniż-
szym przykładzie: 

20. Przed czym my się teraz modlimy <1 no przed jakimi nieszczęściami <11 no przed jakimi 
<1 Mówi się żeby „Uchroń nas Boże” przed czym <1 przed pożarem <1 przed ogniem <1 przed 
czym jeszcze <1 proszę <1 no cóż <1 chyba z religii to byście piątki nie mieli >>11 (W2) 

lub pytanie otwarte przechodzi w zamknięte, jak poniżej:
21. I co się dzieje dalej <11 co się dzieje dalej >1 w jakim momencie <1 w jakim momencie 
jakobini przejmują władzę <11 można powiedzieć jakobini żyrondyści >1 bo w stosunku do 
wiary <1 i do do kościoła jakobini i żyrondyści są równie anty 1 anty <1 antychrześcijańscy 
i antykościelni >1 w innych sprawach się różnią >1 w którym momencie przejmują władzę <1

W rezultacie wyżej wymienionych zabiegów, czyli multiplikacji wypowiedzeń 
pytajnych, zmian szyku, dołączania nowych informacji, tworzenia pytań synoni-
micznych, wreszcie umieszczania w obrębie struktur pytajnych operatorów stymu-
lujących odbiorcę do działania interakcyjnego, powstają niejednokrotnie bardzo 
długie i złożone struktury. Celem każdej z nich, bez względu na jej rozmiar, jest 
uzyskanie odpowiedzi, która byłaby potwierdzeniem utrzymującego się kontaktu 
między wykładowcą a studentami. 

Podobne formalnie struktury pytajne, będące odzwierciedleniem toku myśle-
nia pytającego i mogące mieć bardzo skomplikowaną strukturę, a używane przez 
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dorosłych w kontaktach z dziećmi, Barbara Boniecka (2000: 186–189) nazwała za 
niemieckimi badaczami kompleksami pytajnymi. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie 
formę analogicznych tworów występujących w tekstach wykładów z historii, to 
określenie to byłoby trafne. Jeżeli jednak skupić się na formie tych wypowiedzeń, 
związanej bardzo ściśle z określoną funkcją, a niebędącej rodzajem słowotoku, to 
bardziej adekwatne wydaje się określenie klastra pytajnego. Termin ten stosowany 
jest w wielu gałęziach nauki, na przykład w informatyce, genetyce, ekonomii, bio-
logii, fi zyce (Krupa 2006: 155) oraz fonetyce (Kijak 2008). Zawsze oznacza pewną 
całość złożoną z heterogenicznych elementów, co ważne, skonsolidowaną po to, by 
pełniła ściśle określoną funkcję. A dokładnie z taką strukturą mamy do czynienia 
w przypadku wykładów z historii. 

Jak zostało to już wyżej wspomniane, celem, jaki przyświeca nadawcy przy two-
rzeniu klastra pytajnego, jest zwiększenie szans na odpowiedź ze strony studenta. 
Wszystkie cytowane dotychczas złożone struktury kończyły się powodzeniem ko-
munikacyjnym. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Wtedy nadawca zmuszony jest sam 
sobie udzielić odpowiedzi na postawione pytanie. W badanym korpusie maksymalna 
liczba pytań wchodzących w skład kompleksu, po których prowadzący decydował 
się na autoodpowiedź, wynosiła cztery, najczęściej jednak wykładowca rezygnował 
z powtórzeń pytania już po dwóch lub trzech próbach zakończonych fi askiem, por.: 

22. A. Za koniec wojen indiańskich uznaje się <1 ktoś z Państwa wie co <<11

 A. W roku tysiąc osiemset osiemdziesiątym szóstym sławny wódz Apaczów Geronimo 
poddał się w Kanionie Szkieletów >>11 (W5)

23. A. Jaki ma pomysł na sprawy religii [Hébert] <<11 jaki ma pomysł <<1 co z religią <1

 A. Uważa że zamykamy dzieje religii chrześcijańskiej >>11 (W1)

Oprócz pytań, na które prowadzący oczekuje odpowiedzi ze strony studentów, 
sygnalizując to dłuższą pauzą po zakończeniu wypowiedzenia, w tekstach wykła-
dów z historii pojawia się szereg struktur mających znaczenie pytajne, na które wy-
kładowca odpowiada sobie sam. W ten sposób imituje dialogową formę wypowie-
dzenia. Struktury pytajne oraz pytajno-dialogowe niewymagające reakcji zwrotnej 
audytorium należałoby określić jako ułomne. Wśród nich, podobnie jak w pełnych 
strukturach interakcyjnych, da się wyróżnić pytania alternatywne:

24. A. Pamiętajmy, że arcykatolicki kapłan >1 arcykatolicki cesarz austriacki jest bardzo anty-
klerykalny >>1 jest to możliwe <1

 A. Jak widać jest to możliwe >1 (W1)

pytania zamknięte: 
25. A. Proszę Państwa <11 co można sobie przeczytać >>1

 A. Jest proszę Państwa co nie co <1 u Witolda Rodzińskiego w jego historii Chin >>11 
(W5)

26. A. Jakie to były uprawnienia <<1

 A. Przede wszystkim w źródłach trzynastowiecznych [...] (W4)
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jak i pytania otwarte, dające wrażenie rozmowy między dwoma osobami, opowiada-
jącą oraz tą, która dopytuje o szczegóły: 

27. A. Co się działo dalej <1 z tymi głowami z tymi tułowiami <1

 A. Wyrzucano do rzeki <1 niszczono <1 (W1)

28. A. I tu i tu można przyjąć niewolnictwo który czy wykorzystywanie tej siły niewolniczej 
w sposób intensywny i ekstensywny >>11

 A. No na czym to polega <1

 A. Mianowicie w początkowym okresie >1 niewolnicy byli szalenie tani <1 i właściwie oni 
1 że tak powiem byli eksploatowani <1 można tak powiedzieć >1 w sposób bardzo brutalny 
<1 i mniej więcej średnia życia była osiem dziesięć lat >>1 (W3)

a nawet ułomne struktury dialogowe: 
29. A. Czy jest wolność we Francji <1

 A. Tak >>1

 A. Dla każdego <<1

 A. Nie >>11

Powyższe analizy struktur pytajnych oraz dialogowych dowodzą, że tego typu 
wypowiedzenia stanowią obok dominującej formy monologowej nieodłączną część 
współcześnie wygłaszanych wykładów z historii. Zmieniająca się sytuacja szkolnic-
twa wyższego, w której edukacja stała się towarem wolnorynkowym, w wysokim 
stopniu prawdopodobieństwa będzie wpływała na dalszy rozwój opisywanego zja-
wiska, a zatem również na postępującą ewolucję wykładu akademickiego i współ-
występowanie w jego wzorcu gatunkowym zarówno monologowej, jak i dialogowej 
formy wypowiedzi. Gdyby posłużyć się klasyfi kacją, przytaczaną między innym 
w pracach Janusza Lalewicza, to opisywane zjawisko należałoby określić jako zwrot 
od mówienia dla kogoś ku mówieniu do kogoś, czyli takiemu ukształtowaniu ko-
munikatu, które podkreśla relację między nadawcą a odbiorcami, a nie sytuuje słu-
chaczy w pozycji biernych adresatów przekazywanych im treści (Lalewicz 1976: 
67–69; Labocha 1996: 56). Tak więc sytuacja społeczna związana z przejściem od 
elitaryzmu ku egalitaryzmowi w edukacji spowodowała zmianę odczuwalną w każ-
dej konkretnej sytuacji wykładowej, przemianę wymuszającą wariantywność (para-
doksalność) wzorca genologicznego. 

Pozostaje nam uczynić zadość zadaniu, jakie postawiliśmy sobie w niniejszym 
artykule, rozpoczynając badania zjawiska sytuacyjnej wariantywności gatunku, 
i spróbować wskazać adekwatny sposób odzwierciedlenia owej paradoksalności 
w typologiach genologicznych. Ponieważ klasyfi kacje binarne charakteryzują gatun-
ki w sposób uproszczony, daleki od realnie występujących zjawisk, zaś zdecydowa-
na większość kryteriów nie występuje w tekstach w jednorodnej postaci (obecność 
cechy lub jej brak). Również w badanych przez nas wykładach z historii właściwości 
takie, jak opracowany charakter tekstu przeciwstawiający się spontaniczności czy 
narracja trzecioosobowa skontrastowana z pierwszoosobową, wreszcie monologo-
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wość i dialogowość przeplatają się ze sobą, uniemożliwiając włączenie wykładu 
z historii do tradycyjnych typologii. 

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu wydaje się włączenie postulatów 
współczesnej semantyki do klasyfi kacji gatunkowych. W myśl funkcjonujących 
w niej poglądów cechy w świecie rzeczywistym najczęściej nie występują w sposób 
dyskretny, lecz mają charakter skalarny (Wittgenstein 2008: 20; Tabakowska 1995: 
38–40). Dlatego w opisie naukowym należy oddać w możliwie najbardziej dokładny 
sposób ową stopniowalność. Na przykład dla oznaczenia relacji między monolo-
gowością a dialogowością w wykładzie jako gatunku adekwatny byłby poniższy 
zapis: 

Gatunek

Obecność i natężenie cechy gatunkowej

monolog
(bez udziału
odbiorców)

dialog
pytania 

alternatywne
pytania

zamknięte
pytania 
otwarte

struktury 
dialogowe

Wykład 
(z historii)

P R R S S

gdzie P oznacza cechę przeważającą, R pojawiającą się regularnie, S rejestrowa-
ną sporadycznie. W ten sposób w klasyfi kacjach genologicznych można oddawać 
rzeczywiście występujące w tekstach właściwości, unikając przy tym nadmiernego 
schematyzmu i spłycania przekazywanych treści. 

Podsumowując rozważania na temat wariantywności gatunkowej wykładu histo-
rii, stwierdzić należy, że przed współczesną genologią lingwistyczną stoją następu-
jące zadania: klasyfi kacja i rewizja kryteriów, które stanowią podstawę wszelkich 
typologii oraz uwzględnienie i maksymalnie wierne oddanie w modelach klasyfi ka-
cyjnych występujących w tekstach cech gatunkowych.
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The communicative situation in a speech type vs. its textual invariants 
(on the example of history lectures)

Summary

The article deals with the problem of genological classifi cation of texts with diverse properties. Source 
material was drawn from contemporary history lectures. The analyzed texts were found to include, next 
to prevailing monolog passages, also question-and-dialog utterances. Hence it is postulated that geno-
logical classifi cation take into account really existing properties in texts to refl ect their actual scalarity 
(gradability), rather than opposition.
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