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Współczesny dyskurs polityczny na temat pomników 
(na przykładzie Macedonii)

Zarówno pojęcie dyskursu, jak i jego analizy (zwłaszcza krytycznej analizy dys
kursu KAD oraz jej najnowszej odmiany - krytycznych studiów nad dyskursem) od 
niedawna robią niezwykłą karierę w wielu dyscyplinach, m. in. w socjologii, filozo
fii, psychologii, a także politologii i ich odpowiednikach językoznawczych - filo
zofii języka, socjolingwistyki, psycholingwistyki i polityki językowej. Współczesna 
refleksja nad dyskursem wywodzi się głównie z językoznawstwa, zwłaszcza z jego 
nurtu komunikacyjnego, zapoczątkowanego przez amerykańskiego lingwistę Zel- 
liga S. Harrisa1 w artykule opublikowanym 1952 roku Discourse Analysis. Autor 
rozwinął pojęcie strategii dyskursywnej traktującej podmiot wypowiedzi jako osobę 
empiryczną o określonym systemie wartości i działającą w przestrzeni społecznej, 
politycznej i kulturowej. Fakt ten przyczynił się do powstania metodologii nowej 
dyscypliny, która pozwoliła na opis wypowiedzi rozumianej jako wytwór (tekst) 
w relacji odniesienia do podmiotu narracji, sytuacji itp., czyli do instancji dyskursu. 
W tym ujęciu dyskurs to sposób budowania relacji pomiędzy strukturami językowy
mi a zewnętrznym światem. 

1 Z. S. Harris, Discourse Analysis, „Language” 1952, Vol. 28, Nr. 1, s. 1-30. 
2 M. A. K. Halliday, Explorations in the Functions of Language, London 1973. 
3 J. McHardy Sinclair, Μ. Coulthard, Towards an analysis of discourse: the En

glish used by teachers and pupils, Oxford University Press 1975. 

Na ogół w literaturze przedmiotu wyróżnia się co najmniej trzy główne nurty w 
badaniach nad dyskursem. Pierwszy określany jako lingwistyczna analiza dyskursu 
koncentruje się wokół tekstu pisanego oraz struktury dyskursu mówionego. Jest to 
podejście formalne, w którym wypowiedź bada się jako strukturę językową i nie 
uwzględnia się w większym zakresie procesualnych oraz kontekstualnych elemen
tów zachowań językowych. Znaczna część publikacji na temat dyskursu, jakie po
wstały w ostatnich pięćdziesięciu latach, ma orientację lingwistyczną. Więk
szość z nich wywodzi się z koncepcji Michaela Alexandra Kirkwooda Hallidaya2 3 
(1973), Johna Sinclaira i Malcolma Coultharda’ (1975), którzy zbudowali podstawy 
lingwistycznej analizy konwersacji. 
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W latach 70. i 80. minionego wieku w lingwistyce nastąpił przełom określany 
jako ekspansja komunikacjonizmu - drugiego nurtu w badaniach nad dyskursem. 
Według badaczy reprezentujących ten kierunek, dyskurs to język w użyciu, czyli 
tekst + kontekst. Wyodrębnienie lingwistyki komunikacyjnej jako autonomicznego 
kierunku badań zawdzięczamy angielskiej szkole lingwistyki funkcjonalnej połowy 
XX wieku, do której należą tacy wybitni badacze jak: John Rupert Firth, Bronisław 
Malinowski, John Austin, Dell Hymes, M.A.K. Halliday, John Searle, Peter Frede
rick Strawson, Basil Bernstein i in.

Jak piszę van Dijk w tekście zatytułowanym Badania nad dyskursem, „termin 
«dyskurs» odnosi się zwykle do języka w użyciu, do publicznych wystąpień lub też
- ogólniej - do języka mówionego oraz sposobów wypowiadania się. Z takim zna
czeniem mamy do czynienia wtedy, kiedy mówimy o «dyskursie prezydenta Ronalda 
Reagana». Z innym, coraz bardziej popularnym, ale wciąż nieformalnym użyciem 
terminu, możemy spotkać się w mediach i w niektórych naukach społecznych - na 
przykład wtedy, gdy jest mowa o «dyskursie neoliberalizmu». W takim wypadku «dys
kurs» odnosi się nie tylko do sposobów mówienia, stosowanych przez neoliberalnych 
myślicieli lub polityków, ale też do propagowanych przez nich koncepcji i idei, a „ba
dania nad neoliberalnym dyskursem mogą w ogóle nie uwzględniać poziomu użyć 
języka” 4 5 - twierdzi van Dijk. Zdaniem tego uczonego, badania dyskursu dotyczą 
trzech jego aspektów: języka, interakcji i idei, natomiast „analiza dyskursu politycz
nego jest poprawna i empirycznie istotna tylko wtedy, gdy udaje jej się połączyć 
właściwości struktur dyskursywnych z właściwościami procesów politycznych” s.

4 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. 
T.A. van Dijk, tłum. G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 9-10.

5 Ibidem.
6 A. Duszak, Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu, [w:] Styl, dyskurs, media, 

red. B. Bogołębska, Μ. Worsowicz, Łódź 2010, s. 34-35.

Według Anny Duszak - inicjatorki i propagatorki tego typu badań w Polsce
- „KAD jest interdyscyplinarnym projektem badawczym, czerpiącym z różnych 
teorii, trendów i metod analizy, w ramach którego poszukuje się możliwości rekon- 
tekstualizacji pojęć i i narzędzi badawczych na potrzeby zintegrowanej - lingwi
stycznie i społecznie - analizy relacji zachodzących między dyskursem a innymi 
elementami społecznymi. Tym samym w centrum zainteresowania KAD znajduje 
się komunikacja publiczna i polityczna (dyskurs polityczny), a sam dyskurs staje się 
wyznacznikiem relacji między władzą i społeczeństwem. Taka metodologia badaw
cza zakłada, że w programie badawczym KAD istotne miejsce zajmują media, różne 
dyskursy narodowe, korporacyjne, instytucjonalne czy dyskursy mniejszości. Ce
lem KAD jest budowanie wiedzy i postaw względem społecznie istotnych kwestii - 
traumy wojennej, walki z systemami totalitarnymi, klęsk żywiołowych, przejawów 
rasizmu i wszelkiej dyskryminacji, a także dylematów tożsamości narodowej, euro
pejskiej czy globalnej lub wreszcie takich zjawisk jak populizm czy deficyt demo
kracji we współczesnych społeczeństwach”6. Powstaje jednak pytanie, jak to można 
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osiągnąć? Zgodnie z projektem KAD, czy węższym jego nurtem - krytycznymi stu
diami nad dyskursem, zawiera on składniki szczegółowej analizy tekstu, co zbliża 
go bezpośrednio do metodologii lingwistyki tekstu. Natomiast wspólnymi cechami 
dla socjologicznie i krytycznie zorientowanej analizy dyskursu, odróżniającymi je 
od podejścia lingwistycznego, jest pojmowanie dyskursu zarówno jako wypowiedzi, 
jak i tekstu, a także przywiązywanie w postępowaniu badawczym wagi do kontekstu 
w powiązaniu z procesualnością.

Zakres i zastosowanie pojęcia „dyskursu” są determinowane przez konkretny 
paradygmat teoretyczny uprawianej nauki. Oznacza to, że chcąc właściwie opisać 
dyskurs, należy brać pod uwagę te rozmaite uwarunkowania teoretyczne, w obrębie 
których on funkcjonuje.

Termin „dyskurs” nie zagościł do tej pory w polskich leksykonach i encyklo
pediach lingwistycznych w wymiarze takim, na jaki zasługuje, tzn. wynikającym 
z ilości i jakości prac na ten temat. Ze względu na rok wydania 1970 - zrozumia
ły jest brak hasła „dyskurs” w Słowniku terminologii językoznawczej pod redakcją 
Zbigniewa Gołąba, Adama Heinza i Kazimierza Polańskiego7, ale nie ma go także 
w Encyklopedii językoznawstwa ogólnego pod redakcją Kazimierza Polańskiego8, 
ostatnie wydanie z roku 2003. Na próżno go szukać w Encyklopedii kultury polskiej 
XX wieku, t. II: Współczesny język polski pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, gdy
by nie znalazł się tam nie w części poświęconej lingwistyce tekstu i aktom mowy, 
ale we frazematyce Wojciecha Chlebdy9.

7 Słownik terminologii Językoznawczej, red. Z. G o ł ąb, A. H e i n z, K. Polański, War
szawa 1970.

“ Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 2003.
’W. C h 1 e b d a, Frazematyka, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny 

język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 330.
111 E. Łuczyński, J. Mackiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, 

Gdańsk 2007, s. 94.
11 R. Grzegorczyków a, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2008.
12 S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych. Lublin 1997, s. 264-265.

Dyskurs pojawił natomiast w Językoznawstwie ogólnym z. roku 2007 Edwarda 
Łuczyńskiego i Jolanty Mackiewicz, którzy w rozdziale poświęconym pojęciu tekstu 
napisali: „Obok nazw tekst i wypowiedź pojawia sie w opracowaniach z zakresu lin
gwistyki tekstu także nazwa dyskurs. Słowo to funkcjonuje tu w sensie zapożyczo
nym z praktyki francusko-angielskiej, oznaczając zazwyczaj «tekst w kontekście», 
to znaczy tekst wraz z całą sytuacją jego użycia (kto kieruje tekst do kogo, z jaką 
intencją, w jakich warunkach itd.”10

Pojęcie to zostało także omówione we Wstępie do językoznawstwa Renaty Grze- 
gorczykowej1' - są tam podane definicje dyskursu Stanisława Grabiasa i Janiny La- 
bochy. Stanisław Grabias wiąże dyskurs z pojęciem interakcji społecznej, dokonu
jącej się przy udziale języka, oraz definiuje go jako „ciąg zachowań językowych 
(...) których postać zależy od tego, kto mówi, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim 
celu”12. Dyskurs to zatem kategoria tekstowa, tzn. „z jednej strony jest zdarzeniem 
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tworzącym tekst, z drugiej zaś strony jest poszukiwaniem śladów zdarzeniowości 
w gotowym tekście”13. Janina Labocha rozumie dyskurs Jako normę oraz strategię 
zastosowaną w procesie tworzenia tekstu i wypowiedzi”14. Podstawą tej strategii są 
wzorce społeczne i kulturowe, składające się na tę normę, a jej efektem tekst lub wy
powiedź o określonych cechach gatunkowych. Według badaczki, „dyskurs należy do 
płaszczyzny pośredniej między systemem języka (langue) i realizacją tego systemu 
w konkretnych aktach mowy”15.

13 Ibidem.
14 J. L a b o c h a, Tekst, wypowiedź, dyskurs procesie komunikacji językowej, Kraków 2008, 

s. 60
15 Ibidem.

Według R. Grzegorczykowej, funkcje nakłaniające języka dzielą się na takie, które wpły
wają na odbiorcę w celu wywołania działań i takie, które wpływają na jego stan mentalny. Te dru
gie to perswazja-działanie na świadomość, i manipulacja-działanie bez świadomości odbiorcy. 
Zob. R. Grzegorczyków a, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, 
[w:] Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczyków a, Wrocław 
1991, s. 22, Język a kultura, t. 4.

17 G.C. Woodward, Korupcja dyskursu politycznego: jej cztery odmiany, [w:] Władza 
i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 2, wybór i oprać. J. Szczupa- 
c zy ń s k i, Warszawa 1998, s. 207-216. Zob. także: G.C. Woodward, The Perfect Response. 
Studies of thè Rhetorical Personality, Lexington Books 2010. Autor tworzy i wyjaśnia pojęcie 
„osobowości retorycznej”, łącząc teorię komunikacji, historii społecznej i krytyki retorycznej. 
Koncentruje się na osobach publicznych, poczynając od komika Steve’a Martina i przywódców 
politycznych, tak różnych, jak Bill Clinton i Tony Blair, Woodward buduje szczegółowe „koncep
cyjne mapy” do profilowania różnych rodzajów osób, zwiększając przy tym naturalne możliwości 
komunikacji społecznej.

Językowi polityki bardzo często towarzyszy manipulacja16. Manipulowanie ję
zykiem w polityce występuje na szeroką skalę i pojawia się już w momencie, gdy 
polityk zastanawia się, jakiego użyć języka, aby skutecznie trafić do odbiorcy. Tak 
rozumianą manipulację Gary Woodward nazywa korupcją dyskursu politycznego, 
przedstawiając jej cztery odmiany: przymus, oszustwo, mistyfikację oraz przesunię
cie znaczeniowe. Według autora, „Korupcja dyskursu politycznego polega na prze
ciwstawieniu dyskursu narracyjnego - opartego wyłącznie na faktach, który ogra
nicza się do relacjonowania wydarzeń i nie pozostawia miejsca dla jakichkolwiek 
interpretatorskich czy wyjaśniających naddatków - dyskursowi ideologicznemu 
(wartościującemu). Pojawiają się także ciągłe próby narracyjnego wykorzystania 
mowy ideologicznej, aby uformować opowiadanie, które nie tyle mówi o faktach, 
ile podsuwa ich oceny”17.

Wypowiedzi polityków nie mają najczęściej charakteru spontanicznego, lecz są 
pragmatycznie skierowane na cel. Samo komunikowanie polityczne jest jakby za
biegiem rytualnym, wobec tego tracą sens tradycyjne standardy oceny informacji 
jako prawdziwej bądź nie. Jak pisał Michel Foucault w pracy Porządek dyskursu·. 
„W każdym społeczeństwie wytwarzanie dyskursu jest równocześnie kontrolowane, 
selekcjonowane, organizowane i poddane redystrybucji przez pewną liczbę procedur, 
których rolą jest zaklinać moce i niebezpieczeństwa, zawładnąć przypadkowością 
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zdarzeń, wymknąć się ciężkiej, niepokojącej materialności”18. Analizując dyskurs 
polityczny, należy więc zwrócić szczególną uwagę również na podmiot wypowia
dający (potencjalnie manipulujący), ażeby nie popełnić błędu, gdyż często jako ob
serwatorzy tracimy z oczu fakt, że każda jednostka odgrywa wiele ról społecznych, 
chociaż my możemy obserwować tylko jedną z nich. Następuje więc koncentracja 
badań na stylu indywidualnym jednostek, którym przypisuje się potencjał językowy 
i władzę symboliczną oraz szczególną rolę w budowaniu dyskursów publicznych. 
Ten rodzaj zainteresowań badawczych prowadzi do wykorzystania metodologii stu
dium przypadku jako podstawowego narzędzia badawczego obok dotychczasowych 
analiz z wykorzystaniem korpusów tekstowych. Opracowanie w ramach tej metodo
logii wybranego dyskursu osoby publicznej na podstawie jej wystąpień medialnych 
i politycznych może być dobrym rozwiązaniem. Dominują tu jednak badania prag- 
malingwistyczne - analiza dyskursu, konwersacji, teoria aktów mowy, postulatów 
konwersacyjnych i implikatur Paula Grice’a19 w mowie polityków — choć widoczne 
jest zainteresowanie obrazem, mową ciała i semiotyką miejsca. Chętnie włącza się 
do materiału badawczego wywiady, pojawiają się także prace zorientowane na styl 
dyskursu liderów z innych obszarów życia społecznego - ze świata biznesu, sportu 
i pop-kultury. W mniejszym stopniu - niesłusznie - wykorzystywane są przekazy 
multimedialne: zapisy audiowizualne (telewizja, Internet, film) do analizy dyskur
su, zwłaszcza gdy dotyczy nierealnych aktów mowy. W wystąpieniach (przemó
wieniach) nie tylko polityków ta sfera komunikacji jest szczególnie ważna, gdyż 
w wielu wypadkach siła retoryki jest w stanie uwiarygodnić głoszone przez mów
ców tezy.

M. F o u c a u 11, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w College 
de France 2 grudnia 1970, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 15, Minerwa. Biblioteka 
Filozofii i Historii Filozofii.

19 H.P. G r i c e, Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle nauki, tłum. B. S t a n o s z, War
szawa 1980.

211 N. Fairclough, A dialectical-Relation Approach to Critical Discourse Analysis in 
Social Research, [w:] Methods of Critical Discourse Analysis, eds. R. W o d a k, M. Meyer, 
Los Angeles 2009, s. 162-186.

21 A. D u s z a k, Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu..., s. 40.

Główną rolę w tego typu badaniach przypisuje się Normanowi Faircloughowi20, 
który Jako pierwszy przeprowadził kompleksową analizę nowego języka brytyj
skiej Partii Pracy (tzw. New Labour), koncentrując się na stylu Tony’ego Blaira”21. 
Inne opracowania mają raczej charakter fragmentaryczny - są to analizy wystąpień 
publicznych ostatnich prezydentów amerykańskich, stanowiące podstawę wielu 
referatów konferencyjnych i artykułów naukowych. Tego typu prace nad polskim 
dyskursem politycznym ciągle jeszcze są w niewielkim stopniu obecne w literatu
rze naukowej - na ich rozwój z pewnością może mieć wpływ nowy nurt w KAD, 
wyznaczony przez semiotyczną i dyskursywną koncepcję stylu charakterystyczne
go dla wybranych jednostek, liderów i ważnych przedstawicieli grup społecznych, 
partii i przywódców politycznych, których zachowania wyznaczają dominujący styl 
i porządek dyskursywny w danym obszarze życia publicznego.
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Takim ważnym obszarem życia publicznego są obrady parlamentu. W polskiej 
literaturze naukowej na temat dyskursu przedmiotem badań jest dyskurs parlamen
tarny jako odmiana dyskursu politycznego.

Polskiemu dyskursowi parlamentarnemu poświęciła książkę Dyskurs parlamen
tarny w ujęciu komunikacyjnym Elżbieta Laskowska22. Autorka korzystała szeroko 
z teorii aktów mowy, a w ich opisie oprócz klasyfikacji uwzględniła takie kategorie, 
jak: emocjonalność, modalność i perswazyjność. Hiszpańskim dyskursem parlamen
tarnym zajęli się Teun van Dijk wraz z L. Martín Rojo23, którzy przeanalizowali ten 
typ wypowiedzi z punktu widzenia analizy krytycznej.

22 E. Laskowska, Dyskurs parlamentarny ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz 2004.
23 L.M. Rojo, T.A.van Dijk, Había un problema y se ha solucionado. La legitimación 

de la explusión de inmigrantes „ ilegales " en el discurso parlamentario español, [w:] Poder decir 
o El poder de los discursos, eds. Martín Rojo, Luisa y Rachel W h i 11 ak e r, Madrid 
1998, s. 169-234.

24 T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem..., s. 14.

Metodologia analizy dyskursu przewiduje co najmniej trzy rozwiązania usytu
owane na trzech poziomach:

1) językowym - dyskurs jest strukturą werbalną, czyli formą użycia języka (sys
temu); w badaniach tego typu dominuje perspektywa funkcjonalna (kto?, jak?, dla
czego?, do kogo?, kiedy wytwarza tekst?) - (ujęcie lingwistyczne),

2) komunikacyjnym-dyskurs jest działaniem za pomocą słów, które odbywa się 
w konkretnym kontekście społecznym i kulturowym z uwzględnieniem czynników 
sytuacyjnych jako istotnym warunkiem udanej komunikacji (ujęcie pragmalingwi- 
styczne),

3) poznawczym - dyskurs jest formą komunikacji w ramach pewnego systemu 
pojęć i wartości (światopoglądu); semantyczna, a nawet formalna struktura tekstów, 
została wymodelowana przez ten mentalny obraz świata i przez procesy kognitywne 
leżące u źródeł jego poznania i rozumienia (ujęcie kognitywne),

4) interakcyjnym - uczestnicy komunikacji wykorzystują strategie mentalne 
i integracyjne umożliwiające realizowanie celów społecznych24.

Normanowi Faircloughowi i jego szkole udało się z kolei - rozwijając tzw. kry
tyczną analizę dyskursu - zintegrować wiele orientacji socjologicznych i filozoficz
nych, w tym między innymi: koncepcje Antonia Gramsciego, Michaiła Bachtina, 
Louisa Althussera, Michela Foucaulta, Anthony’ego Giddensa i Jürgena Haber- 
masa.

Norman Fairclough i Ruth Wodak zwracają uwagę na to, że znaczenie i rozumie
nie odgrywają kluczową rolę w wyjaśnianiu świata społecznego oraz że działanie 
i samoświadomość jednostek przyczyniają się zarówno do reprodukowania, jak i do 
przekształcania stosunków społecznych. N. Fairclough analizuje związek między 
dyskursami a systemami społecznymi, w których te pierwsze funkcjonują. Celem 
analizy krytycznej dyskursu jest badanie tej dialektycznej relacji i ujawnianie me
chanizmów, za pomocą których język i znaczenie są wykorzystywane przez władzę, 
by zwodzić i wyzyskiwać rządzonych.
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Trzecia faza w rozwoju analizy dyskursu, wywodząca się po części z rozmaitych 
prac N. Foucaulta, a po części z osiągnięć Jacąuesa Derridy, w istotny sposób rozsze
rza zakres analizy dyskursu, by objąć nią także praktyki i elementy niedyskursywne.

Krytyczna analiza dyskursu N. Fairclougha zakłada analizę tekstów i wypowie
dzi politycznych oraz kontekstów, w których one powstają. Dyskursy nadal jednak 
są traktowane jako semiotyczny wymiar praktyki społecznej, a tym samym pozostają 
odrębnym wymiarem systemu społecznego. W rezultacie dyskursy i praktyki dyskur- 
sywne stają się synonimami systemów stosunków społecznych. Dlatego przywołują 
i tworzą wiele pojęć i metod odwołujących się do językoznawstwa i teorii literatury, 
retoryki, które pasują do omówionych założeń ontologicznych. Przykładami mogą 
być: Derridiańska metoda dekonstrukcji, archeologiczne i genealogiczne podejście 
Foucaulta do analizy dyskursu, teoria retoryki i tropów retorycznych, klasyfikacje 
językoznawcze de Saussure’a, Wittgensteinowska koncepcja reguł działania (gry ję
zykowej - mówienie jest częścią pewnej działalności, pewnego sposobu życia).

Dyskursy to wzorce zachowań komunikacyjnych wraz z ich wariantami spo
łecznymi i kulturowymi, rytuały grzecznościowe, a także sposoby przekazywania 
informacji i sterowania ludzkimi zachowaniami. Są to wzorce działań językowych 
- począwszy od zwykłych, codziennych po złożone formy twórczości artystycznej, 
publicystycznej, naukowej. Człowiek stopniowo poznaje wzorce zachowań języko
wych i komunikacyjnych wraz z rozwojem biologicznym, psychiczny i społecznym. 
Najpierw uczy się wzorców potocznego, codziennego obcowania, później poznaje 
bardziej skomplikowane formy, dzięki którym tworzy coraz bardziej zróżnicowane 
teksty i wypowiedzi. Im większa aktywność społeczna i kulturowa danego człowie
ka, tym bardziej rozwija się w nim kompetencja komunikacyjna, czyli zdolność do 
tworzenia tekstów i wypowiedzi adekwatnych do danej sytuacji komunikacyjnej, 
celu wypowiedzi i pełnionej roli społecznej. Mową ludzką rządzą bowiem nie tylko 
reguły językowe, lecz również istniejąca w danej wspólnocie wiedza o typach, spo
sobach i strategiach zachowań językowych.

Ostatnio, nawiązując do koncepcji określanej jako „krytyczna analiza dyskur
su”, proponuje się rozumienie dyskursu jako normy, konwencji i zwyczajów oraz 
reguł społecznych i instytucjonalnych stosowanych w procesie tworzenia tekstu 
i wypowiedzi25 26. Podstawą wypowiedzi dyskursywnych są wzorce społeczne i kultu
rowe, a ich efektem teksty o określonych cechach gatunkowych. W tym znaczeniu 
macedoński dyskurs parlamentarny należy rozumieć jako normę, strategię i konwen
cję zastosowaną w tworzeniu i organizacji tekstu. Efektem takich strategii opartych 
na badaniu wzorców społecznych i językowych są gatunki dyskursu, w tym wy
padku jest to więc dyskurs parlamentarny rozważany interdyscyplinarnie, z punktu 
widzenia różnych nauk, nie tylko związanych z lingwistyką20.

25 Zob. Methods of Critical. ..
26 Jest to nowe i oryginalne rozumienie dyskursu, bo jeśli dyskurs to norma i strategia, to 

pojawia się pytanie o procedury badawcze. O ile bowiem dość dobrze wiemy, jak badać dyskursy 
jako teksty (nawet w interakcji), to z trudem można by zastosować metody lingwistyki tekstu do 
badań społecznych i kulturowych norm regulujących tworzenie tekstów i wypowiedzi, a także 
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Dyskurs parlamentarny może być definiowany ze względu na właściwości kon
tekstu, a nie przede wszystkim z uwagi na struktury językowe typowe dla tego typu 
dyskursu. Większość struktur językowych występujących w parlamencie jest także 
typowa dla innych genrów dyskursu.

Do cech kontekstualnych charakterystycznych wyłącznie dla debaty parlamen
tarnej jako makroaktu - należą takie cechy kontekstu, jak: otoczenie (sala sejmowa), 
uczestnicy (parlamentarzyści, posłowie), cele polityczne i wiedza polityczna.

Sam termin dyskurs jest związany głównie z mówieniem, a nie pisaniem i ozna
cza dłuższą wypowiedź opartą na rozumowaniu i wnioskowaniu. W nowszych uję
ciach komunikacyjnych oznacza wypowiedź wraz ze wszystkimi elementami aktu 
mowy - werbalnymi i niewerbalnymi, na którą składają się: okoliczności i uwarun
kowania, role społeczne uczestników, intencje nadawcy i odbiorcy. W takim wypad
ku dyskurs odnosi się nie tylko do sposobów mówienia, stosowanych przez myśli
cieli lub polityków (posłów), ale też do propagowanych przez nich koncepcji i idei, 
a badania nad dyskursem mogą w ogóle nie uwzględniać poziomu użyć języka. Taki 
jest także macedoński dyskurs parlamentarny o pomnikach - sporo bowiem jest po
mników przedstawiających nie tylko postaci z przeszłości, ale także zwierzęta oraz 
osoby z życia powszedniego. Mechanizmy językowe służą tu wyłącznie organizacji 
wypowiedzi-dyskursu, natomiast sam dyskurs toczy się w sferze koncepcji i pomy
słów propagujących lub dezawuujących potrzebę stawiania pomników.

Dyskurs o pomnikach i statuach - obecny w macedońskim parlamencie, w me
diach i w macedońskich rodzinach - ma przede wszystkim podłoże polityczne. 
Mimo to mógłby stać się elementem budowania pamięci narodowej i składnikiem 
zbiorowej identyfikacji. Jednak ten współczesny dyskurs o przeszłości nie zawsze 
korzysta z takich nośników znaczeń jak: nazwy wydarzeń, postaci i związanych 
z nimi idei, wartości i wzorców zachowań, ale coraz częściej z takich form, w któ
rych zdarzenia i postaci z przeszłości funkcjonują jako pomniki, statuy, popiersia 
i obiekty architektoniczne - symbole pamięci monumentalnej. To nienowe przecież 
zjawisko - budowania pomników jako składników własnego kodu w uniwersalnym 
przekazie międzykulturowym - może być także wyrazem poszukiwania dodatko
wych, nietypowych i niejęzykowych wyznaczników tożsamości i odrębności naro
dowej.

Dyskurs polityczny, który tu nazwiemy pomnikowym, jest charakterystyczny 
dla wielu społeczeństw niezależnie od ich liczebności. Jest to związane z rolą obiek
tów architektury i sztuki w komunikacji społecznej. Analizować je można nie tylko 
od strony funkcjonalności, estetyki czy roli w organizacji przestrzeni, ale także „ko- 
munikologicznie” i politologicznie. To Umberto Eco27 zauważył, że dzieła architek

odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie badanie norm i strategii jest badaniem tekstu. Nie da 
się tu uniknąć obaw, że przebywanie i poruszanie się w obszarach trudno definiowalnych i w du
żym stopniu niejęzykoznawczych - normy i strategie implikują wartościowanie i kierują badacza 
raczej w stronę pedagogiki niż lingwistyki.

27 U. E c o, Pejzaż semiotyczny, tłum. A. Weinsberg, Warszawa 1972, s. 237, Biblioteka 
Myśli Współczesnej.
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tury to także środki masowego przekazu i mogą być rozważane w kategoriach wy
powiedzi perswazyjnej, i tym samym funkcjonować jako ważne elementy retoryki 
historycznej. Świetnym przykładem takiego połączenia dyskursu parlamentarnego 
i - w jego obrębie - pomnikowego jest sytuacja we współczesnej Macedonii, gdzie 
realizowany jest przez tamtejsze władze projekt „Skopje 2014”28.

28 Powstałe dwadzieścia lat temu (w 1991 r.) niezależne państwo macedońskie, oficjalnie 
BJRM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) - FYROM (Former Yugoslav Republic 
of Macedonia - FYROM, mac. riopaHeuiHa JyrocjiorieHCKa PenyónHKa MaKeflOHwja - ilJPM) 
ma problemy z pielęgnowaniem i utrzymaniem narodowej tożsamości. Nawet nazwa kraju jest 
podważana przez Grecję, która zarzuca Macedonii przywłaszczenie dziedzictwa historyczne
go. Kwestii samookreślenia nie ułatwia skład etniczny społeczeństwa - 64% to Macedończycy, 
25% - Albańczycy oraz 11% - inne mniejszości narodowe. Tożsamość narodowa, podstawowa 
dla rozwoju państwa i jego przyłączenia do Unii Europejskiej, powinna być priorytetem dla rządu. 
Obecna władza narzuciła jednak Macedończykom przeszłość jako model do naśladowania.

29 Zob.: A. Tu n t e v, Republika Makedonija. Prva dekada (1990-1999), Skopje 2005, s. 251- 
-383 oraz The Name issue: Greece and Macedonia, eds. S. Skaric, D. Apasiev, V. Patchev, 
Skopje 2009. W artykule pominięty został dyskurs polityczny związany z tzw. „antikwizacją” lub 
„bukefalizacją” (terminy z języka macedońskiego od słów: ‘antika’ i ‘Bukefal’ - koń Aleksandra 
Wielkiego), dotyczący relacji między antycznymi i współczesnymi Macedończykami w latach 
2006-2010 w publikacjach naukowych i w mediach. Problem ten zostanie omówiony w innym 
miejscu.

30 Wszystkie fotografie zamieszczone w tekście artykułu zostały wykonane przez autora pod
czas pobytu w Skopiu latem 2012 roku.

31 Otwarcie obiektu „Porta Makedonija” odbyło się 6 stycznia 2012 roku. W związku z tym 
w macedońskiej gazecie „Utrinski vesnik” napisano: „Bramę ozdabia trzydzieści płaskorzeźb wy
konanych z marmuru, które przedstawiają etapy w historii narodu macedońskiego (...). Między 
nimi są tam: Aleksander Wielki i Filip II z falangą, Justynian I, car Samoił, królewicz Marko, 
Karpoś. Są też motywy obrazujące powstanie ilindeńskie, utworzenie ASNOM i niezależnej Ma
cedonii w 1991 roku”, http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=E6EFlF002D5F9B45- 
B6EAB762FF2F490D - 8 I 2012. Macedoński premier N. Gruevski w przemówieniu wygłoszo
nym podczas otwarcia obiektu nazwanego „Porta Makedonija” stwierdził m.in.: „Projekt «Skopje 
2014», w skład którego wchodzi także „Porta Makedonija” był dotychczas jednym z najbardziej 
kontrowersyjnych. (...) Według niego „obiekt został zaprojektowany jako symbol obchodów dwu
dziestolecia niezawisłości Macedonii”. Cytat za gazetą „Dnevnik”: http://www.dnevnik.com.mk/ 
default.asp?ItemID=F7FB8664499DA44D97ADC5755085ACCA - 9 I 2012.

Według tego planu Skopje jest obecnie odnawiane w neoklasycznym stylu w celu 
wzmocnienia narodowej tożsamości w konflikcie z Grecją o nazwę kraju, który 
rozpoczął się wraz z uzyskaniem przez Macedonię niepodległości w 1991 r.29 oraz 
- według niektórych - by przyciągnąć turystów. Projekty konstrukcyjne budynków, 
zabytków, pomników i fontann sławiących starożytne tradycje kraju, koncentrują 
się wokół centralnej figury - dwudziestoośmiometrowej wysokości pomnika Alek
sandra Wielkiego30, nazwanego oficjalnie „Wojownikiem na koniu” (mac. Воин 
на кон>).

Ale obok pomników starożytnych - Aleksandra Wielkiego i Justyniana I - po
stawiono też 109 woskowych figur narodowych bohaterów w muzeum, które uro
czyście otworzył prezydent G’orge Ivanov, oraz zbudowano łuk triumfalny („Porta 
Makedonija”)31.

http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=E6EFlF002D5F9B45-B6EAB762FF2F490D
http://www.dnevnik.com.mk/
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Na niewielkim kilkusetmetrowym placu w centrum Skopia Aleksandrowi Wiel
kiemu towarzyszy car Samuel i Justynian I, ale tuż obok z pomnika z białego mar
muru patrzy na nich pierwszy prezydent Socjalistycznej Macedonii Metodija An- 
donov-Cento, nieco dalej bohaterowie walk z Turkami Goce Delcev i Dame Gruev 
otwierają widok na stary czternastowieczny Kamienny most, prowadzący na lewy 
brzeg Wardaru, gdzie po prawej stronie stoi Karpoś, a przejście na Starą Czarśiję 
symbolicznie zaznaczają symetrycznie z jednej strony apostołowie św. Cyryl i Me
tody, a z drugiej - św. Kliment i Naum. Są też pomniki grupowe bohaterów walk 
o wolność, np. tzw. gemidżii, którzy wsławili się zamachami w Salonikach w celu 
zwrócenia uwagi Europy na problem macedoński

Stawianie pomników na głównym placu stolicy kraju ma swoich zwolenników 
i przeciwników. Dyskurs ten szczególnie widoczny jest nie tylko w tamtejszym par
lamencie, ale także w mediach32, na macedońskiej ulicy (protesty i manifestacje) 
i w skopijskich rodzinach.

32 Charakterystyczny jest medialny obraz architektonicznych przemian w stolicy Macedonii 
zarysowany przez młodą dziennikarkę z Czarnogóry Nelę Lazarević, która tak napisała: „Na
wet najostrzejsi krytycy przyznają, że szybkość, z jaką powstają nowe budowle, robi wrażenie 
i zgadzają się, że «Skopje 2014» jest pierwszą znaczącą inwestycją kraju w kulturę i architekturę 
w ciągu ostatnich trzech dekad. Jednak wielu lokalnych mieszkańców denerwuje świadomość, jak 
bardzo te pieniądze potrzebne są gdzie indziej. «Ludzie nie mają na chleb, a oni wkładają miliony 
w pomniki», mówi Bojan (36), taksówkarz. MiloS, 32-letni inżynier jest podobnego zdania. «Jest 
milion dziur w macedońskich drogach - zamiast je łatać, rząd marnuje pieniądze na bzdurne na- 
cjonalne ego, aby zebrać tanie polityczne poparcie», mówi, dodając, że opozycyjne partie nie są 
lepsze. «To dlatego w ostatnich wyborach głosowałem na facebookową grupę Chucka Norrisa, 
która miała tysiące fanów». «Powinnaś zobaczyć stan szpitali w Skopiu, by zrozumieć, gdzie te 
miliony powinny być włożone», mówi Rob, 26-letni Irlandczyk, który ożenił się z Macedonką”. 
N. Lazarevic, Macedonia Wielka: historyczne obsesje i Skopje 2014, http://www.cafebabel.pl/ 
article/38561/trans-macedonia-the-great-historical-obsessions-an.html - 11 XII 2011.

33 Z punktu widzenia analizy, zarówno zapytania, jak i interpelacje poselskie są zaliczane do 
tego samego typu jako akty dyrektywne.

34 W polskim parlamencie interpelacja poselska musi mieć postać pisemną - odpowiedź na 
interpelację powinna mieć taką samą formę.

Tutaj skupimy się głównie na dyskusjach w macedońskim parlamencie. W dyskur
sie parlamentarnym występują nieliczne gatunki mowy charakterystyczne wyłącznie 
dla tego typu wypowiedzi, w tym także dla polskiego i macedońskiego parlamentu. 
Są to m.in. пратенички прашагьа: одговорени и неодговорени. Inne gatunki 
dyskursu parlamentarnego takie jak: дебата (poi. debata), експозе (poi. exposé), 
одлуки (poi. postanowienia), декларации (poi. deklaracje), резолуции (poi. rezo
lucje), препораки (poi. rekomendacje) и закпучоци (poi. wnioski) i in. nie są w ta
kim stopniu jak пратенички прашаньа (poi. zapytania lub interpelacje poselskie33) 
charakterystyczne dla dyskursu parlamentarnego.

Użycie w macedońskim dyskursie publicznym takich dyskursywnych genrów 
mowy jak пратенички прашан>а - interpelacje poselskie34 wyznacza strategie 
kontroli parlamentarnej (np. nad rządem lub poszczególnymi ministrami) i pośrednio 

http://www.cafebabel.pl/
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nad społeczeństwem. Interpelacja poselska może mieć także formę, którą w mace
dońskim dyskursie parlamentarnym określa się jako „дополнително пратеничко 
прашан>е” („dodatkowa interpelacja poselska”)- Taki charakter miała interpela
cja w sprawie sytuacji finansowej państwa, która jednak wkrótce przekształciła się 
w dyskurs parlamentarny o pomnikach i statuach (za statuite i spomenicite) - tak 
nazywa inwestycję strona rządowa, lub dyskurs o pomniku byka albo rozgadanej 
dziewczyny oraz Aleksandra Macedońskiego na koniu „Bucefale” (споменик на 
пример oHoj бик, или шмизли или легендарниот што го чекаме cera, мо- 
жеби е на брод, cera не знаеме, Александар Македонски coce Букефал) 
- tak nazywa inwestycję przedstawiciel opozycji. Oto zapis stenograficzny posie
dzenia macedońskiego parlamentu z dnia 4 maja 2009 roku35:

35 СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ од Педесет и третата седница на Собранието на Ре
публика Македонка, одржана на 4 Maj 2009 година Седницата се одржа во Собранието на 
Република Македонка, сала 1, со пометок vo 11,31 -asot. Документ 328 КВ - 05.05.2009. 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=E28B9487E3553E468559DFF527AA2A81 - 2 1 2012.

Tpajko Вел>аноски:

Дали пратеникот e задоволен од одговорот, односно дали сака да постави 
дополнително пратеничко прашаке.
Има збор пратеникот господинот Игор Ивановски, повелете.

Игор Ивановски:

Воопшто не сум задоволен господине претседателе. Kora веке се наврак 
аме на многу работи господине премиере, немо)те да отвораме за време- 
то кога вие бивте министер за финансии, кога Македонка имаше - 2% 
раст, имаше воен данок и оставивте дупка Koj што требаше HeKoj, а тоа 
бевме ние да ja вракаме 4 години, ама за тоа друг пат ке разговараме, во 
друга прилика. (...) Втората работа е што навистина веке не можам ни да 
бидат зачуден, огорчен сум, со каква лесноти)а ги убедувате македонски- 
те грагани, дека уште треба да бидат и срекни и задоволни што живеат 
подобро од тие во Америка, од Итали)а, од Шпанка, од Романса. (...) По- 
читувани македонски грагани, кога го слушате македонскиот премиер, 
воопшто да не се секирате. Вие живеете добро, само уште тоа треба да 
го почувствувате. Биде)ки господине премиере сакате да се споредувате 
со сериозни економии и држави и паметни влади, ajfle кажете ми еден 
пример каде што во овие година дена, речиси на економска криза, по- 
чнува)ки од САД, завршува)ки со Албанка, се дадени 10 милиони евра за 
споменици и статуи и об)аснете ми Koj во Вашингтон постави споменик 
на пример oHoj бик, или шмизли или легендарниот што го чекаме cera, 
можеби е на брод, cera не знаеме, Александар Македонски coce Букефал 
и го постави среде HeKoj сквер, или плоштад во било Koja европска или 
друга метропола.

http://www.sobranie.mk/?ItemID=E28B9487E3553E468559DFF527AA2A81
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Odpowiedź premiera:

Понатаму, сйомнавше дека jac сум кажам дека ние живееме добро, па се 
обративте на граганите итн. Морам да ви кажам дека такво нешто не 
сум кажал, вне карикирате. (...) Спомнавте и тоа дека градиме споменици 
и статуи. Jac ke ве потсетам дека ова се проекти кои се започнати 2007 
година и во 2008 година. Наколем дел од средствата тогаш се префрлени, 
кога економ^ата имаше раст од 5,9% во 2007 година, рекорден до тогаш, 
2008 година 5% раст, (...) Во едни такви услови се започнаа проекти за 
кои што сметаме дека се добри за даржавата, за кои што сметаме дека 
се позитивни и тие проекти се започнаа во време кога имаше сериозен 
раст на економщата. Така што немоте да карикирате дека токму cera 
ние започнуваме такви проекти, не е точно. И статуите и спомениците се 
започнати во периодот од 2007, 2008 година кога навистина имаше една 
поинаква економска ситуации, многу подобра и тие причини тогаш беше 
донесена одлука дека Владата може да ja помогне општината Центар, 
финансиски, да таа ги оствари тие планови.
Тоа говори дека оваа Влада гради. Можеби некой од тие градби не ви се 
допагаат. Не се по ваш вкус. Мегутоа, проблем е тоа што во времето кога 
беше СДСМ, ниту една од овие работи не се градеше. Излегува дека се 
што треба да се гради и да се содава не било по ваш вкус. По таа теорба 
не треба ништо да се работи, треба да се седи, да се мирува и да се чека. 
Драги пратеници, ние имаме друг концепт. Концепт на градеше и созда- 
ван.е. Тоа е разликата мегу нас.

TpajKo Вел>аноски:

Благодарам и jac.
Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постави 
дополнително пратеничко прашаше.
Има збор пратеникот господин Ивановски Игор, повелете.

Игор Ивановски:

Благодарам претседателе, не сум задоволен.
Господине премиере,
Ве молам, два реда позади вас, е министерката за култура, да ве потсети 
дека парите за спомениците на општина Центар ги дадовте во декември 
2008 година, со трансфер, преку ребалансот на Буцетот на Министерство- 
то за култура на Советот на општина Центар. 8,5 милиони евра, декември 
2008 година Кога ни ги носевте мерките, овие што не профункционираа, 
што беа катастрофа, мегу другото, молчешкум 8,5 милиони евра дадовте 
и за тоа nocTojaT документи во општината Центар. Можете слободно да 
ги проверите. Сите знаеле дека има криза, конечно потврдивте тогаш. 
Наводно ja манипулиравте jaBHocra со некакви 10 мерки, што беа 10 анти 
мерки и беа празен воздух и noKpaj тоа, 8,5 милиони евра сте испорачале 
на општината Центар за бикови итн. (...) И, на KpajoT на краиштата, го
сподине, благодарам премиере, што го дадовте одговорот. Осумте мили- 
)арди се ветер и магла. Благодарам. Немам дополнително прашаше.



Wojownik na koniu

Porta Makedonija
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Cały ten dyskurs między posłem Igorem Ivanovskim i premierem Macedonii 
NikoląGruevskim dotyczy problemu budowy pomników w centrum Skopia. Poseł I. 
Ivanovski krytykuje projekt, premier N. Gruevski broni go i usprawiedliwia, twier
dząc, iż jego początek należy datować na lata 2007-2008, kiedy sytuacja ekonomicz
na w Macedonii była o wiele lepsza niż w roku 2009. Trudno jednak w tym miejscu 
przedstawić wszystkie argumenty za i przeciw budowie pomników w centrum stoli
cy Macedonii, zatem zainteresowanych należy odesłać do wystąpień polityków, od
powiednich dokumentów, artykułów prasowych i stron internetowych’6, ponieważ 
dyskurs ten w największym stopniu uzyskał wymiar polityczny: ten, kto - z punktu 
widzenia rządzącej ekipy - chwali projekt stawiania pomników - popiera istniejącą 
władzę, ten, kto go krytykuje - występuje przeciwko rządowi. Wtedy krytycy, nawet 
występujący w dobrej woli, stają się zakładnikami idei - w teorii słusznej, ale w 
praktyce realizowanej często za pomocą środków tylko połowicznie prawdziwych 
lub w ogóle fałszywych. Fakt ten jeszcze ciągle ma (i w przyszłości zapewne będzie 
miał nadal) swoje konsekwencje dla życia obywateli i ich karier, a także może wpły
wać na przyszłość kolejnych generacji.

Dyskursy jako historycznie uwarunkowane systemy znaczeń kształtują tożsa
mość podmiotów i przedmiotów w procesie analizowania praktyk znaczeniotwór- 
czych. Badacze dyskursu uznają różne rodzaje językowych i pozajęzykowych ma
teriałów - przemówień, raportów, manifestów, zdarzeń historycznych, wywiadów, 
programów działań politycznych, idei, a nawet organizacji i instytucji (pomników, 
budynków muzealnych i umieszczonych w nich zbiorów) - za „tekst” lub „pismo” 
umożliwiające podmiotom doświadczanie świata przedmiotów, słów i praktyk. Dys
kurs jest wtedy synonimem systemu społecznego, a dyskursy dosłownie konstytuują 
dwa światy: społeczny i polityczny. Często też słowa i praktyki są ideologicznymi 
systemami znaczeń, które kamuflują i naturalizują nierówności w dostępie do wła
dzy i jej zasobów. Celem analizy krytycznej dyskursu jest badanie tej dialektycznej 
relacji i ujawnianie mechanizmów, za pomocą których język oraz kreowane symbole 
i znaczenia są wykorzystywane przez władzę także w tym celu, by zwodzić i wy
zyskiwać rządzonych.

Modern political discourse regarding monuments (the example of Macedonia)

Discourses are communication behaviour patterns together with their social and 
cultural variants, courtesy rituals, ways of transferring information and directing 
human behaviour. They are patterns of language use, starting from common, everyday 
ones to the complex forms of artistic, publicist and scientific creation. Human speech 
is regulated not only by language rules, but also by the knowledge of types, ways and 
strategies of language behaviour existing in the given community. The Macedonian 
discourse regarding monuments (in the parliament as well as in the street and within

36 Zob. np. http://skopje2014.blog.mk/2010/02/15/zosto-za-skopje-2014/- 12 XII 2011. 

http://skopje2014.blog.mk/2010/02/15/zosto-za-skopje-2014/-
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families) refers not only to people from the past, but also to animals and people from 
the everyday life of the country. The language mechanisms serve in this case only 
for organising the speech - the discourse (including the symbolic one), while the 
discourse itself remains in the sphere of concepts and ideas promoting or rejecting 
the establishment of monuments.

This type of political (monument) discourse is typical of many societies and 
nations regardless of the size of their population. It is connected with the role 
which the objects of art and architecture play in social communication. Works of 
architecture are also means of mass communication; they can be regarded in terms of 
the categories of persuasive speech and are therefore an important means of historical 
and political rhetoric.

Discourses as historically conditioned systems of meanings shape the identity 
of subjects and objects in the process of analysing meaning-creation practices. 
Discourse researchers consider various types of verbal and non-verbal materials 
- speeches, reports, manifests, historical events, political programmes, ideas, and 
also organisations, institutions, monuments - as “texts” or “papers” which allow 
the subject to perceive the world of objects, words and practices. The discourse is 
then a synonym of a social system, and discourses directly constitute the social and 
political universe.
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