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Wstęp

Problem kreatywności językowej nie został do  tej pory wy-
czerpująco omówiony, niniejsza publikacja stwarza zatem okazję 
do przyjrzenia się różnym sposobom twórczego wykorzystania ję-
zyka w mediach masowych, reklamie, marketingu i nazewnictwie. 
Młodzi adepci językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznaw-
stwa, dziennikarstwa i filozofii dzielą się spostrzeżeniami na temat 
kreacyjnych możliwości tkwiących zarówno w samym języku, jak 
i jego użytkownikach.

Do dyskusji włączyli się studenci, doktoranci i młodzi doktorzy 
ze wszystkich najważniejszych krajowych ośrodków naukowych: 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Krakowskiej Akademii 
im. A. F.  Modrzewskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 
Pedagogicznego w  Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie i  Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Autorzy zgromadzonych w  tomie publikacji prezentują wyniki 
badań poświęconych zjawiskom słownym stosowanym w  szeroko 
rozumianej przestrzeni medialnej: prasie, radiu, telewizji i Internecie. 
Analizom poddane zostały tendencje językowe rysujące się w marke-
tingu, reklamie i namingu. Szczególną uwagę zwrócono także na różne 
postaci komizmu werbalnego. W tomie nie zabrakło tekstów omawia-
jących najnowsze narzędzia komunikacji, takie jak Facebook i Twitter. 

Publikacja adresowana jest nie tylko do humanistów zajmujących 
się opisem komunikatów językowych, ale też do  wszystkich osób, 
które chciałyby pracować nad własnymi umiejętnościami pisarskimi 
i rozwijać kompetencje językowe. Żywimy nadzieję, że zaprezentowa-
ne w monografii artykuły staną się inspiracją do dalszych badań nad 
rolą kreatywności językowej w komunikowaniu (się).

Książka ukazała się staraniem Koła Naukowego Językoznaw-
ców Uniwersytetu Łódzkiego.

Katarzyna Burska
Bartłomiej Cieśla





KREATYWNOŚĆ DZIENNIKARSKA





Dariusz Baran
Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

Sieć pozwala na więcej – o języku współczesnych 
dziennikarzy uwag kilka

1. Wstęp

Nowe technologie i  tworzone w  ich ramach narzędzia komu-
nikowania audialnego i werbalnego w warstwie piśmiennej, przy-
spieszyły i  nieodwracalnie zmieniły przebieg procesów komuni-
kacji. Technologie te, którym przewodzi metamedium − Internet, 
oddziałują na  sposób porozumiewania się nie tylko przeciętnych 
użytkowników, ale też osób reprezentujących zawody odpowie-
dzialne za sprawny przebieg komunikowania. Grupę tę reprezentu-
ją dziennikarze, jako najważniejsi uczestnicy tego procesu, stojący 
po jego obu stronach, mający bezpośredni wpływ na zachowania 
odbiorców (publiczności medialnej) oraz aktorów politycznych.

Dziennikarze muszą wykorzystywać dziś wszystkie dostępne 
narzędzia – od  globalnych portali społecznościowych (Facebook, 
Twitter) po blogi, choć znaczenie tych ostatnich, przynajmniej w pol-
skich warunkach, znacznie osłabło. W każdym jednak przypadku 
zachowane zostają podstawowe funkcje przynależne demokratycz-
nym mediom: informacyjna, edukacyjna, stanowienia platformy 
pod publiczną debatę, strażnika oraz funkcja perswazyjna. Funkcje 
te łącznie umożliwiają komunikowanie się wszystkim podmiotom 
[Mc Nair 1995: 21]. Współistnienie tych elementów stanowi zespół 
pożądanych cech, określany przez interakcyjny stosunek odbiorcy 
do nadawcy komunikatu (dziennikarza), który determinuje ocenę 
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jego pracy pod kątem profesjonalizmu zawodowego1. Współcześ-
nie powoduje to nierzadko zaburzenia na poziomie komunikatów, 
albowiem nowe media, prócz sprawnego komunikowania (także 
pozapolitycznego), służą żurnalistom do podkreślania indywidual-
nych cech i aktywności autopromocyjnej.

Dość często pomija się dziś fakt, że zmianom w obrębie dzien-
nikarstwa towarzyszą przemiany związane z obniżeniem jego po-
ziomu językowego, obyczajowego czy etycznego, co w obliczu ry-
walizacji ze strony serwisów amatorskich, blogowych czy ogólnie 
rzecz ujmując społecznościowych, należy poczytywać za porażkę 
profesji. W niniejszym tekście nie będziemy się jednak zajmowali 
tak szeroką diagnozą dziennikarstwa sieciowego, albowiem robią 
to sami internauci, tworząc tematyczne profile na Twitterze („Czy-
tamy dziennikarzom”, „Polskie Dziennikarstwo”) czy Facebooku 
(„Nagłówki nie do  ogarnięcia”)2. Przedmiotem rozważań będą 
przede wszystkim wpisy dziennikarzy na  Twitterze, to  bowiem 
najczęściej wykorzystywany dziś kanał publicznego, polityczno-
-medialnego komunikowania.

2. Dawny i współczesny dziennikarz

Profesjonalnym dziennikarzom przypisujemy cechy, jakie defi-
niują sposób uprawiania zawodu oraz określają ich status społecz-
ny, w  tym główne wymagania. Opisał je m.in. Stanisław Mocek, 
podkreślając obok dziennikarskiej twórczości (efekty pracy, czyli 
treści medialne), także dziennikarski tytuł i stopień, warsztat (szcze-
gólnie językowy), prestiż i  pozycję zawodową (ze  szczególnymi 

1 Wydaje się, że nie potrzeba zakładać, iż wymienione funkcje nie powinny 
dotyczyć samych dziennikarzy; obserwacja niektórych z wykorzystywanych na-
rzędzi prowadzi jednak do zupełnie odmiennych konkluzji.

2 Niektóre wpadki stają się podstawą tworzenia tekstów na portalach plot-
karskich. Np.: aga, Kuźniar zalicza wpadkę na Twitterze. Internauci: Spóźnił się, 
kiedy częstowali słownikami, http://www.plotek.pl/plotek/1,111487,15335227,K
uzniar_zalicza_wpadke_na_Twitterze__Internauci__Spoznil.html [25.03.2014].

Dariusz Baran
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przywilejami), a także trwałe pełnienie funkcji dziennikarza [Mocek 
2006]. Uzupełniając tym podział zaproponowany w latach 90. przez 
Walerego Pisarka, wyróżnimy wśród nich bojowników (misjonarzy, 
którzy piszą tylko „w  swojej sprawie”), dyskdżokejów (zabawiają-
cych czytelnika) i  rzemieślników (profesjonalistów) [Bajka 2000: 
58−59]. Nowe media poddają weryfikacji wszystkie te przymioty.

Mocek podkreśla, że  zarówno w  sferze mediów, jak i  życiu 
publicznym, dziennikarze działają jako punkt odniesienia, nośnicy 
kultury, także kultury dyskursu publicznego i  kultury politycznej 
[Mocek 2006: 182]. Jego ogólna definicja mówi o  dziennikarzu − 
osobie, która „w sposób trwały, twórczy, intelektualnie inspirujący 
i warsztatowo profesjonalny zajmuje się gromadzeniem, doborem, 
obróbką oraz rozpowszechnianiem informacji i komentarzy” [Mo-
cek 2006: 27]. Jak widać, jedynym trwałym atrybutem pozostaje 
utrzymanie statusu profesjonalisty, z którym nierozerwalnie zwią-
zany jest etos zawodowy, ale i standardy językowe. Dzięki temu 
odbiorcy mają prawo wymagać, by przy wystąpieniu kryzysu kul-
tury, etyki, zachowań i moralności, media wyszły takim zmianom 
naprzeciw, a nie wpisywały się w trend, schlebiając keenowskiemu 
„kultowi amatora” 3.

We współczesnym dziennikarstwie, stosunkowo trwałym 
elemencie otoczenia społecznego, odchodzi się od  tradycyjnych 
postaci i  celów uprawiania zawodu, na  rzecz nowych, „wymaga-
nych”, umniejszających znaczenie klasycznych form. Zaliczymy 
do nich zarówno wszechobecność, natychmiastowość, interakcję, 
konwergencję, jak też język i styl wypowiedzi. Samo informowa-
nie przestaje mieć czystą formę, a zostaje uzupełnione akcentami 
okołozawodowymi, związanymi z  podmiotową lub przedmioto-
wą kreacją, hybrydami komunikacyjnymi (bliżej im do  subiek-
tywizmu), wzbogaceniem komunikatu o  strategie promocyjne 
i marketingowe, powodujące w konsekwencji odejście od jakości 

3 Pojęcie „kultu amatora”, odnoszone do aktywności w Internecie, utrwa-
lił Andrew Keen w  książce Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. W  Pol-
sce pozycja ta ukazała się w 2007 roku, nakładem Wydawnictw Akademickich 
i Profesjonalnych.

Sieć pozwala na więcej – o języku współczesnych dziennikarzy uwag kilka
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i  precyzji, i  postawienie na  pojedynczy medialny sygnał, impuls. 
Ten element wyścigu o uwagę odbiorcy skutkuje niestety brakiem 
należytej staranności o poprawną i czytelną w formie treść.

Aktywność na blogach i portalach społecznościowych to dziś 
jeden z  przejawów medialnej konwergencji. Jeszcze w  2006 roku 
Michał Karnowski pisał: „na  blogu można więcej. (...) nieoficjal-
ność wpisana jest w  tę  formułę”. Podkreślał przy tym, że  każda 
jego opinia mogłaby z  powodzeniem znaleźć się w  papierowym 
wydaniu. Jego ówczesny blog nie przetrwał nawet roku. Inaczej ma 
się sprawa z Twitterem, który jako skuteczne − jak się okazało − na-
rzędzie uprawiania polityki z powodzeniem funkcjonuje w Polsce 
od trzech lat, zastępując dziennikarską aktywność, która w uprosz-
czeniu sprowadza się dziś do śledzenia tam politycznych wpisów. 
Sam Twitter − narzędzie do  błyskawicznej, skróconej komunika-
cji − pojawił się w roku 2006. Jego zasadniczą funkcją była i  jest 
możliwość zamieszczania krótkich tekstów, służących najczęś-
ciej prowadzeniu dialogu (dwukierunkowy przepływ informacji). 
W działalności medialnej stanowi dziś podstawowy element tego 
procesu, wprowadzając doń nierzadko komunikacyjne aberracje. 

3. Medialny Twitter, czyli cztery kategorie aktywności

Na  początku 2014 roku Gazeta Wyborcza opublikowała ran-
king polityków i  dziennikarzy, którzy byli najbardziej popularni 
na  Twitterze w  roku minionym4. Wśród najliczniej obserwowa-
nych żurnalistów znaleźli się: Jarosław Kuźniar (TVN24), Konrad 

4 Ł. Woźnicki, Który polityk rządzi na polskim Twitterze i dlaczego nie jest nim 
Radosław Sikorski, 09.01.2014, http://wyborcza.pl/1,75478,15243508,Ktory_po-
lityk_rzadzi_na_polskim_Twitterze_i_dlaczego.html [28.03.2014]. Warto także 
wspomnieć o rankingu zamieszczonym w miesięczniku „Press”. Pięcioosobowe 
jury, wybrane przez redakcję magazynu, oceniało dziennikarzy na Twitterze pod 
kątem interakcji profilu, częstotliwości zamieszczania postów, ich informacyjno-
ści i przydatności. Zwyciężył w nim Michał Pol, wyprzedzając Jarosława Kuźnia-
ra, Konrada Piaseckiego, Łukasza Warzechę i Bartosza Węglarczyka. Czytaj: AT, 
NSM, Ranking ćwierkających, „Press” 11/2012, s. 54−55.

Dariusz Baran
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Piasecki (RMF FM/TVN24), Tomasz Sekielski (TVP1), Tomasz Lis 
(TVP2/natemat.pl), Tomasz Machała (natemat.pl), Michał Kar-
nowski (W Sieci/wPolityce.pl), Cezary Gmyz (Do Rzeczy) i Krzysz-
tof Skórzyński (TVN). Lista ta  w  dużej mierze stanowi podstawę 
do wnioskowania o aktywności dziennikarzy; ich wpisy posłużą za 
przykłady komunikowania bądź „niekomunikowania”. Dla wszyst-
kich tekstów zachowano oryginalną pisownię.

Sposoby, w  jakie dziennikarze wykorzystują nowe platformy 
komunikowania, takie jak Twitter, możemy podzielić na kilka grup 
aktywności.

3.1. Autopromocja

Inaczej komunikowanie poprzez linkowanie do własnych teks-
tów zamieszczanych na  innych stronach w  sieci (Tomasz Lis) albo 
użycie hipertekstu w celu odesłania do materiałów, które mają być 
wyemitowane/nadane w mediach tradycyjnych (Jarosław Kuźniar).

28 marca 2014, Tomasz Lis: PIS idzie na  wojnę z  Ruskimi: 
Słuchający PIS-owskich polityków atakujących Tuska i Si-
korskiego za ich − jak mó... http://bit.ly/1jetggr5

26 marca 2014, Jarosław Kuźniar: DZIŚ w #WiW w @tvn24 
rozmowy z Lechem Wałęsą i @JagnaMarczulajt Zapraszam 
do 10:00 #PrzeglądPrasy #pogoda6

20 marca 2014, Michał Karnowski: Kolejne kłamstwo oba-
lone. Gen. Andrzej Błasik nie miał alkoholu we krwi http://
wpolityce.pl/wydarzenia/768...7

Należy tu podkreślić, że Tomasz Lis nie prowadzi jakiejkolwiek 
dyskusji z użytkownikami Twittera, co uznać trzeba za przejaw lek-
ceważenia odbiorcy i  jednostronnego − wbrew nowomedialnej 
etykiecie − traktowania interaktywnych narzędzi komunikowania. 

5 https://twitter.com/lis_tomasz/status 449545067988918273 [31.03.2014]. 
Historia tweetów Tomasza Lisa sięga września 2012 roku.

6 https://twitter.com/jarekkuzniar/status 448708491138830336 [29.03.2014].
7 https://twitter.com/michalkarnowski/status 446587872426991616 [29.03.2014].

Sieć pozwala na więcej – o języku współczesnych dziennikarzy uwag kilka
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Jarosław Kuźniar bardzo rzadko reaguje na wpisy innych użytkow-
ników, Michał Karnowski częściej odpowiada na  tweety innych 
dziennikarzy.

3.2. Komunikacja wewnątrzśrodowiskowa

Komunikacja w  ramach samego środowiska, „dodziennikar-
ska” oparta na  rozmowach z  konkurencją, nierzadko z  dawnymi 
kolegami redakcyjnymi, lub prywatnych pogawędkach z  zaprzy-
jaźnionymi żurnalistami. W obu przypadkach nie wnoszą one nic 
merytorycznie istotnego w przestrzeń komunikacyjną.

Przykład 1, 11 lutego 2014
Wojciech Wybranowski: Rzetelność środowiska ryba-
ckiego. Zrobić tekst o  Lamosie i  nawet słowem nie wspo-
mnieć, że  napisało o  nim „DoRzeczy” http://wpolityce.pl/
wydarzenia/73953-prof-cenckiewicz-abp-janusz-bolonek-
-to-agent-prlowskiego-wywiadu-o-ps-lamos-to-on-prze-
kazal-informacje-dot-kuklinskiego …
Michał Karnowski:@wybranowski Nie napisaliście kto 
to  Lamos. Niestety. Ale możemy dodać, jak wspomnicie 
o przeszłości Latkowskiego. Jednak cisza coś.
Wojciech Wybranowski @wybranowski   @michalkarnow-
ski a jaki jest sens pisania o czymś co jest znane od lat? Wy-
bacz, ale my nie przedstawiamy znanych materiałów jako 
„śledztwo”
Michał Karnowski @michalkarnowski   @wybranowski No 
tak. Zaczęliście od wyzwania nas od agentów, a potem ciągłe 
szczypanie. Więc dajmy sobie spokój z apelami o standardy.
Wojciech Wybranowski @wybranowski   @michalkarnowski 
to prawda. W waszym przypadku takie apele to jak wołanie 
na puszczy. Powodzenia w tropieniu spraw opisanych w 2006 r
Michał Karnowski @michalkarnowski  @wybranowski Tak, 
dajmy spokój bo widać, że nie chciało ci się nawet przeczytać. 
A może nie wolno wam uważać inaczej w spr. Latk. Trudno8.

8 https://twitter.com/michalkarnowski/status/433190568059879424
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Przykład 2, 3 lutego 2014
Rafał A. Ziemkiewicz @R_A_Ziemkiewicz: Pani która deklaro-
wała że aborcja była dla niej jak wyciśnięcie pryszcza na okład-
ce prawicowego tygodnika? Kiedy jakaś pani od go-go?
Michał Karnowski@michalkarnowski: @R_A_Ziemkiewicz 
Oj Rafale, Rafale. Jak to byt określa świadomość. Zabawne9

Przykład 3, 6 marca 2014
Bartosz Węglarczyk@bweglarczyk:@IgorJanke Hej, Igorze, 
słuchy chodzą, że wracasz. Powodzenia :)
Igor Janke @IgorJanke: @bweglarczyk Do zawodu − nie wracam. 
Czasem piszę, czasem gadam:) Teraz kończę książkę. Ale dzieki:)10

Przykład 4, 26 marca 2014
Tomasz Sekielski: Ponad 60 tys. obserwujących. Wow! Bar-
dzo dziękuję, że jesteście ze mną. I’m happy :) http://youtu.
be/y6Sxv-sUYtM
Jan Mikruta @janmikruta: @sekielski Ty się nie rozpraszaj! 
Książkę pisz! Ile można czekać?!?11

Wymiana „uprzejmości” (vide wcześniejszy przykład rozmo-
wy Karnowski–Wybranowski) jest domeną publicystów prawi-
cowych; uzewnętrznia podziały i spory wynikłe z zaszłości po roz-
padzie niektórych mediów (Uważam Rze) lub powstaniu nowych 
(W Sieci, Do Rzeczy).

3.3. Dziennikarz w roli celebryty

Twittujący dziennikarze z łatwością wchodzą w rolę gwiazd 
internetu, które zwracają uwagę odbiorców stylem wypowie-
dzi12, językiem, jakim się posługują, a  przede wszystkim często-

9 https://twitter.com/r_a_ziemkiewicz/status/430356164652838912
10 https://twitter.com/bweglarczyk/status/441604382061514752 [29.03.2014].
11 https://twitter.com/sekielski/status/448787240961847297 [29.03.2014].
12 Przykłady wpisów: „Dzień dobry :)”, „Gdybym napisał że  się martwię 

że Belgowie złomotali Rosjan, to bym kurcze skłamał” [Węglarczyk], W@Mia-
stoGdynia ktoś ukradł słońce. Świadków proszę o @Kontakt_24” [Kuźniar].
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tliwością aktywności. Główne postaci medialnych celebrytów 
to  m.in. Jarosław Kuźniar, Tomasz Lis, Monika Olejnik, Bartosz 
Węglarczyk [Kowalczyk 2014: 26−31], Samuel Pereira, Cezary 
Gmyz oraz Łukasz Warzecha. Ze statystyk Twittera możemy wy-
czytać, że red. Kuźniar w okresie kwiecień 2009 − czerwiec 2014 
opublikował na tym portalu blisko 14 tys. wpisów (daje to ponad 
7 wpisów dziennie) i  zamieścił prawie 2,7 tys. filmów/zdjęć; Łu-
kasz Warzecha blisko 48 tys. (od kwietnia 2010 roku, co daje po-
nad 30 komentarzy dziennie), Bartosz Węglarczyk − 26,5 tysiąca 
(także od kwietnia 2010, średnio 17 wpisów na dzień) oraz 2,4 tys. 
filmów, zaś Samuel Pereira od czerwca 2009 „tweetował” 57 tys. 
razy (ponad 38 razy dziennie), zamieszczając przy tym 3,8 tys. 
zdjęć i filmów.

Dla przeciwwagi: Katarzyna Kolenda-Zaleska opublikowała 
od kwietnia 2013 roku 560 „tweetów”, Janina Paradowska, która 
dołączyła do  serwisu w  2011 roku, żadnego, zaś Paweł Lisicki – 
2 (grudzień 2012)13.

3.4. Politycyzacja przekazów medialnych

Z jednej strony dziennikarze zarzucają sobie wzajemnie związki 
z polityką i stronniczość przekazów, z drugiej − nie potrafią uwol-
nić się od  politycznych czy ideologicznych konotacji. Wyraża się 
to przede wszystkim w werbalnym manifestowaniu sympatii po-
litycznych lub ideologicznym naznaczaniu tekstów.

Przykład 1, 27 lutego 2014
Michał Karnowski  @michalkarnowski, który pomylił role 
dziennikarza i  polityka, komentując nieprzyznanie filmowi 
„Smoleńsk” środków z Ministerstwa Kultury14: 

13 Wszystkie dane na koniec czerwca 2014, z oficjalnych kanałów dziennika-
rzy na Twitterze.

14 Przy okazji Karnowski stosuje zasady wpisów Lisa, odsyłając do  teks-
tów we własnym portalu polityce.pl https://twitter.com/michalkarnowski/sta-
tus/438828516566499328 [dostęp 29.03.2014]
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DNO! Ale to  nasze państwo i  je odzyskamy!!! PISF odrzu-
cił wniosek o  dofinansowanie produkcji filmu „Smoleńsk” 
http://wpolityce.pl/wydarzenia/75265-pisf-odrzucil-wnio-
sek-o-dofinansowanie-produkcji-filmu-smolensk …

Przykład 2, 4 grudnia 2013
Tomasz Lis: „W prawie 40-to milionowym całkiem poważ-
nym kraju”; „Jareczek jedzie na  Ukrainę. Czy nie palnie ja-
kiegoś głupstwa? Ufff.......Nie palnął.” A  także: „Jareczek 
specjalnej troski: Niemal wszyscy obchodzą się z panem pre-
zesem jak z jajkiem. Głaszczą po główce (…)” [Lis 2014].

Stronniczy, wyjątkowo niskich lotów język zastosowany zo-
stał przez jednego z dziennikarzy mainstreamu, współautora m.in. 
książki „ABC dziennikarstwa”, dwukrotnie nagrodzonego „Grand 
Press” w kategorii Dziennikarz Roku. W publikowanych na włas-
nym portalu felietonach redaktor Lis niejednokrotnie ironizuje 
w podobnym stylu (należy tę ironię założyć). Brak dziennikarskie-
go wyczucia i niewyszukana satyra każe złożyć takie „publicystycz-
ne” materiały wprost do tabloidowego śmietnika.

Równie dobrym przykładem na  bliskość świata dziennikarzy 
i polityków, choć w innym wymiarze, są twitterowe działania z lip-
ca 2012 roku pomiędzy Łukaszem Warzechą a ministrem spraw za-
granicznych Radosławem Sikorskim. Nie tło tej sprawy jest tutaj 
istotne, lecz jej kwintesencja, czyli wzajemne zbanowanie swoich 
profili, ale też sam fakt toczenia dziennikarsko-politycznej potycz-
ki o  nic, publicznie15. O  pseudowydarzeniu poinformował też ty-
godnik Wprost, pisząc, że Sikorski banuje „za wulgarność”16, czyli 
faktycznie za komentarz Warzechy: „Młody Śmietanko ma  fuchę 
w Sztokholmie. Skandal!!! A jak tam się miewa posada Mai „Fuck 
Me Like a Whore I Am” Rostowskiej u @sikorskiradek?”.

15 Sprawa ma ciąg dalszy. Przykładowo, 21 marca 2014 Warzecha tak pisze 
o ministrze: Wyobrażacie sobie dramat Radzia, gdyby był ministrem u Erdogana?

16 Zew, Sikorski zablokował Warzechę. „Szkoda, że Rostowskiej pan nie zba-
nował”, 21.07.2012, http://www.wprost.pl/ar/334956/Sikorski-zablokowal-Wa-
rzeche-Szkoda-ze-Rostowskiej-pan-nie-zbanowal/?pg=1 [21.03.2014].
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4. Poprawność językowa dziennikarzy

Przedmiotem analizy w  ramach oceny aktywności siecio-
wej dziennikarzy musi zostać także objęty język ich komunikacji. 
Niezwykle ważną kategorią oceny językowego poziomu wypo-
wiedzi dziennikarskiej jest bowiem jej poprawność, a więc zgod-
ność z ogólnie przyjętą normą językową. O ile niektóre nowe for-
my są  akceptowalne, nie burzą bowiem konstrukcji i  czytelności 
przekazu (np. powszechnie stosowane emotikony, które stanowią 
odpowiedź na  ograniczenie liczby wpisywanych w  pojedynczym 
poście Twittera znaków), o tyle inne wpływają na jego jakość (nie-
poprawna interpunkcja, błędy w nazwiskach itp.).

Przykład 1, 25 marca 2014
Konrad Piasecki: Rzecznik rządu mówi „Premier nie ma drukar-
ni pieniędzy”. Zaraz, zaraz... a PWPW to do kogo należy :)?17

Razić może jednak stosowanie literalnego rozwinięcia samych 
emotikonów.

Przykład 2, 9 marca 2014
Krzysztof Skórzyński: Złotousty Adam Szejnfeld: „Pozytywi-
styczna retoryka JK ws. działań rządu była przejściowa”. LOL

Niewątpliwie, największe zarzuty dotyczą braku dbałości 
o poprawność języka i błędy w zapisie. Można założyć, że wynika-
ją one ze specyfiki stosowanego kanału i szybkości przekazu, lecz 
trudno takie usprawiedliwianie uznać za stosowne u dziennikarzy.

Przykład 3, 11 lutego 2014
Michał Karnowski: Proponuje też przeczytać tekst o latkow-
skim, a nie kupować bajeczek iż to znany błąd z młodości.
Krzysztof Skórzyński: @Piotr_Maciazek To byla z reszta chy-
ba Panska analiza na df2418

17 https://twitter.com/KonradPiasecki/status/446264765820993536 [25.03.2014].
18 https://twitter.com/skorzynski/status/448525028653797378 [28.03.2014].

Dariusz Baran



21

Jarosław Kuźniar utrzymuje w sieci wizerunek dziennikarskie-
go „kumpla”, bez pardonu stosując nowoczesne zapożyczenia z ję-
zyka angielskiego.

Przykład 4, 8 i 9 marca 2014
Jarosław Kuźniar  @jarekkuzniar: Karnawał w  #Rio 
na  backstage’u. O  mało z  ekipą nie dostaliśmy w  mordę 
od złodziei ale warto było.
Świetna, pełna dystansu i humoru reklamówka najlepszego 
morning show ever by…19

Umiar w  stosowaniu (lub niestosowaniu) znaków nowego 
języka w  przypadku dziennikarzy jest wskazany, podobnie jak 
umiejętność panowania nad emocjami. Kultura medialna wymaga 
bowiem form dyskursywnych i  konwencjonalnych, nie zaś agre-
sywnych i aroganckich.

Przykład 5, 30 marca 2014
Cezary Gmyz  @cezarygmyz: Bosz. 13:44 @AzraelK „widzę, 
że  pani redaktor tak samo jak ja WYŁANCZA” Niech ktoś 
tego matoła wyłączy. Błagam20

Przykład 6, 21 lutego 2014
agawa-a @agawaa: @sekielski Heh, pierwszy raz Pan ruszył 
tyłek z kanapy (choć relacji brak ;p) i z wysokości barykady 
(okrakiem) już Pan poucza @Dantezetgie
Tomasz Sekielski @sekielski: @agawaa jest Pani żałosna. 
Radzę sięgnąć do  archiwum to  będzie Pani wiedział gdzie 
byłem. To pani radzę sie ruszyć z kanapy21

Poziom internetowej rozmowy sprawia, że  zbyt często nie 
sposób odróżnić wpisu profesjonalnego dziennikarza od wchodzą-
cego z  nim w  interakcje internauty-amatora. Poniższe przykłady 

19 https://twitter.com/jarekkuzniar/status/442504506707030016.
20 https://twitter.com/cezarygmyz/status/450333337601998849.
21 https://twitter.com/agawaa/status/436977322156376065.
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wymiany zdań pomiędzy dziennikarzem a nie-dziennikarzem do-
skonale egzemplifikują ten stan (usunięto nazwiska lub pseudoni-
my piszących).

Przykład 7, 24 marca 2014
− mówimy o gnojku który ma wzmożone samopoczucie i za-
wyżoną samoocenę wynikającą z liczby folołersów 
− i znajomości w ścisłym kierownictwie „partii i państwa”
− reasumując: wzmiankowany bloger nie jest żadnym agen-
tem wpływu ani tym bardziej agentem. Jest osobą, którą 
gardzą nawet ci co mu płacą22

Przykład 8, 24 marca 2014
− Trzymamy kciuki − upadłych gamoni olewaj, walcz, jeste-
śmy z Tobą.
− welcome to club baby. Good night & good luck 
− Szczerze mówiąc zasługujesz jedynie na powszechne lekce-
ważenie. I w tę stronę to szczęśliwie idzie :)
− Prowadząca „gadające głowy”, która nie wie kto 
to  Heydel lekceważy normalnego dziennikarza. 
#PolskieDziennikarstwo 
− LOL ten normalny „dziennikarz kuchenny” 
− No dobra, przynajmniej pisze w gazecie, zbiera materiały, 
wie Pan, wykonuje zawód dziennikarza23. 

Biorąc pod uwagę warsztat językowy i  kulturę zawodową, 
przytoczone przykłady, choć są tylko wycinkiem dopisywanej co-
dziennie całości i nie stanowią jej pełnej reprezentacji, dają pod-
stawy do ogólnego osądu, że sieć zepsuła jakość komunikowania 
medialnego. Zdarzają się wprawdzie uwagi do wpisów, jak choćby 
poniższa, sama niewolna jednakże od błędu interpunkcyjnego.

Przykład 9, 25 marca 2014
piki  @rezus3: @cezarygmyz A  gdy sie przegrywa to  sa 
inne,a sprzedasz gazetek prawicowych spada.

22 https://twitter.com/cezarygmyz/status/448195956715298816.
23 https://twitter.com/AGozdyra/status/448209705568337920.
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Cezary Gmyz@cezarygmyz: @rezus3 Sprzedasz???? Kup so-
bie słownik ortograficzny małpko a  potem otwieraj usta. 
Sio, a kysz24

Jest rzeczą dość oczywistą, że trudno wymagać od dziennika-
rzy perfekcjonizmu, niemniej krytyka, jaka na nich spada, znajduje 
swoje uzasadnienie. Dotyczy ona ograniczonej liczby rzeczowych 
opinii, nadmiaru działań autopromocyjnych, ale też bardzo często 
jednostronnej komunikacji, która jest zaprzeczeniem idei nowych 
mediów, swoistą anomalią.

Nie można tym samym odmówić słuszności jednemu z redak-
torów portalu Editorsweblog, zdaniem którego dziennikarz nie po-
winien pisać np. blogów [Yves Chainon 2007], gdyż wymaga to na-
kładu czasu (niekoniecznie dużego), a dziennikarz zazwyczaj nie ma 
go na tyle, by na bieżąco odpowiadać na zadane pytania, wpisy czy 
komentarze innych użytkowników sieci. Śledząc aktywność pol-
skich dziennikarzy na Twitterze, można tę opinię rozszerzyć na inne 
społecznościowe narzędzia komunikowania.

5. Uwagi końcowe

Profesjonaliści w mediach, bez względu na formę tychże (sta-
re/nowe) powinni realizować postawione przed nimi cele i zadania 
z  zachowaniem wysokich standardów, z  jakimi zazwyczaj są  lub 
byli kojarzeni. Tymczasem zawód, w  pewnym zakresie elitarny, 
a przede wszystkim misyjny i niemal z definicji utożsamiany z pro-
fesjonalizmem, zaskakująco szybko traci dziś prestiż i  przestaje 
występować jako przeciwieństwo wszechobecnego w  sieci ama-
tora. Dotychczasowa rola sprowadzająca się do  umiejętnej orga-
nizacji wypracowanego mechanizmu wartości i  norm etycznych 
i  moralnych oraz firmowania postawą możliwie obiektywnych 

24 https://twitter.com/cezarygmyz/status/448567567012356096 [23.03.2014]. 
Po późniejszej weryfikacji okazało się, że profil użytkownika „rezus3” już nie ist-
nieje [31.03.2014].

Sieć pozwala na więcej – o języku współczesnych dziennikarzy uwag kilka



24

komentarzy do rzeczywistości, dziś wymaga podjęcia debaty nad 
upadkiem jakościowym. Co więcej, deprofesjonalizacja powoduje 
oddanie pola publicznej debaty w Internecie „dziennikarzom” (ko-
mentatorom) – amatorom.

Znakomita część wpisów najaktywniejszych dziennikarzy 
na Twitterze nie jest dziś niestety przykładem wykorzystania efektu 
konwergencji do poszerzania informacyjnego zasięgu. Ich poważne 
wpisy mieszają się z  tematami lekkimi, rozrywkowymi, autopro-
mocyjnymi, aż  do  luźnych rozmów z  innymi internautami. Musi 
to mieć przełożenie na obiektywizm przekazu oraz wiarygodność 
samego żurnalisty. Podobnie bowiem jak profesjonalny dzienni-
karz nie powinien angażować się w pisanie blogów, których formu-
ła wymaga zajęcia konkretnego stanowiska – co stoi w sprzeczno-
ści z ideą rzetelności tego zawodu, tak reguła ta powinna rozciągać 
się też na portale społecznościowe, ze względu na nadmierny sto-
pień dziennikarskiej aktywności.

Reasumując, wszystkie obserwacje możemy sprowadzić do kil-
ku głównych punktów:

− krytyka dziennikarstwa jest dziś popularna (wspomniane 
na wstępie profile), ale i zasadna;

− dziennikarze nagminnie opiniują wewnątrz swojego środo-
wiska, zamiast przesyłać cenne komentarze na zewnątrz;

− poziom aktywności w nowych mediach jest ponad jakość tej 
aktywności („nadobecność” zabija kurtuazję i kulturę wypowiedzi);

− dziennikarze wpasowują się w  kulturę nowego języka, 
ze  wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi jego przejrzystości 
i jakości: piszą zgodnie z estetyką i logiką sieci, zamiast się w niej 
wyróżniać;

− wyraźnie zmniejszył się dystans dzielący dziennikarza 
od nie-dziennikarza;

− w zawodzie wyspecjalizowali się, bardzo widoczni, medialni 
celebryci;

− konwergencja w mediach, co można założyć, jest często błęd-
nie pojmowana jako jednokierunkowa promocja mediów tradycyj-
nych (programów lub tekstów własnych), nie zaś dywersyfikacja 
źródeł informacji.
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Nietrudno zgodzić się z Markiem Migalskim, który w tekście 
Polski Twitter? Kury na grzędzie, gapie na egzekucji [Migalski 2012] 
napisał: „Nikogo nie obchodzą, robią szum i hałas, treści z tego nie 
ma żadnej, ale prześcigają się, kto jest odważniejszy (albo strzela 
większego głupa) w obrażaniu tak, żeby się nie narazić na proces”. 
Migalski zastanawia się, czy jakość wpisów na Twitterze to kwe-
stia przyjętej tam formuły („ćwierknięć”); jeśli jednak dziennikarze 
„nie potrafią się w niej wypowiadać, to może powinni zamilknąć?”. 
A może trzeba założyć, że nowoczesne pojmowanie przez nich ko-
munikowania (się) nie obejmuje już grupy odbiorców (czytelników, 
słuchaczy, widzów)? Założenie, że  dzisiejsi dziennikarze wyłącz-
nie „komunikują, że komunikują” będzie w tym przypadku chyba 
najbliższe prawdzie.

Zdając sobie sprawę z  tego, że  jakość języka współczesnych 
dziennikarzy jest tematem znacznie bardziej obszernym i wymaga-
jącym, warto − choćby w oparciu o wycinek przywołanej tu „twit-
terowej aktywności” − zastanowić się, czy polscy dziennikarze 
nie doszli już we wspomnianej deprofesjonalizacji do tak niskiego 
poziomu, że nadszedł czas na poważną refleksję nad statusem ich 
zawodu. Refleksję, która prowadzić będzie do  przekonania o  ko-
nieczności powrotu do podstawowych reguł profesji, a tym samym 
odróżnienia jej od stricte nowomedialnych form aktywności, które 
mogą ją powoli wypierać.
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Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów 
w nagłówkach prasy sportowej (na przykładzie tygodnika 

„Piłka Nożna” i miesięcznika „Piłka Nożna Plus”)

Nagłówek prasowy to  zwykle pierwszy element, na  który 
zwraca uwagę czytelnik, dlatego istotne jest, by ten „najmniejszy 
tekst prasowy” [Ślawska 2008: 117] swoją formą zaciekawiał od-
biorcę. Urszula Żydek-Bednarczuk podkreśla strategiczną rolę lo-
kalizacji tytułu, dodając: „Z jednej strony aktualizuje tekst, z dru-
giej – jest magnesem przyciągającym potencjalnych czytelników” 
[Żydek-Bednarczuk 2005: 172]. Współczesne nagłówki pełnią już 
nie tylko funkcje informacyjne, często służą także celom rozryw-
kowym. Magdalena Ślawska mówi wprost: „Informacja staje się 
towarem, któremu trzeba nadać ciekawy, atrakcyjny tytuł” [Ślaw-
ska 2008: 122]. Czy taka tendencja widoczna jest w  tytułach na-
zywających artykuły zamieszczane w prasie piłkarskiej? Czy może 
dziennikarze sportowi, mając świadomość, że ich teksty trafią tylko 
do wybranego, dość wąskiego grona odbiorców, nie wykazują się 
przesadną kreatywnością? A może wręcz przeciwnie – chcą zaintry-
gować niebanalnym rozwiązaniem? 

Problematyce nagłówków sportowych przyjrzał się Jan Miodek 
w publikacji Szablon metaforyki nagłówków w prasie sportowej 
[Miodek 1974: 91–102]. Poddał analizie różne sposoby tworzenia 

* Autorka jest laureatką III edycji nagrody naukowej Fundacji UŁ za szcze-
gólne osiągnięcia naukowe w latach 2012−2013 w obszarze nauk humanistycz-
nych w grupie uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.
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metaforycznych określeń: wykorzystywanie słownictwa sporto-
wego, wojskowego, estradowo-teatralnego, szkolnego, związane-
go z atrybutami władzy, wyrażającego dynamikę i ruch. ####

Jednym ze sposobów zaciekawienia odbiorcy jest zastosowa-
nie modyfikacji stałych połączeń wyrazowych: związków frazeo-
logicznych, przysłów, skrzydlatych słów, tytułów dzieł literackich, 
muzycznych czy filmowych bądź cytatów pochodzących z szeroko 
rozumianych tekstów kultury, takie rozwiązania nieobce są  au-
torom publikującym teksty o tematyce futbolowej. Celem niniej-
szego opracowania jest analiza nagłówków prasowych, w których 
do  modyfikacji frazemów wykorzystano nazwy własne. Podsta-
wę materiałową stanowią przykłady wyekscerpowane z  tygo-
dnika „Piłka Nożna” oraz miesięcznika „Piłka Nożna Plus” z  lat 
2008–2013. 

Stanisław Bąba wszelkie przekształcenia związków frazeo-
logicznych polegające na  naruszeniu ich ustabilizowanej struktu-
ry nazywa innowacjami modyfikującymi. Dotyczą one zwłaszcza 
słownictwa, gdyż „struktura słowna frazeologizmu – jako mniej 
ustabilizowana – jest tym samym podatniejsza na wszelkiego ro-
dzaju zmiany i przetwarzanie” [Bąba 1989: 48].

W artykule zajęto się świadomymi modyfikacjami [por. Maj-
kowska 1988: 143–144], są one przejawem kreatywności językowej. 
Oryginalne formy leksykalne, zaskakujące aluzje, nietypowe połą-
czenia frazeologiczne, sięganie po niekonwencjonalne skojarzenia, 
łamanie zasad łączliwości wyrazów to  elementy szeroko pojmo-
wanej gry językowej mającej za zadanie wzbudzenie zainteresowa-
nia, zatrzymanie odbiorcy choć przez chwilę przy sobie, czasem na-
wet szokowanie, a co za tym idzie – dotarcie do wyznaczonej grupy 
docelowej. 

Chyba najczęściej wykorzystywanym sposobem modyfikacji 
frazeologizmów i  przysłów jest wymiana komponentów, często 
towarzyszy jej także modyfikacja skracająca, czyli redukcja frag-
mentu spetryfikowanego połączenia leksykalnego. Umieszczenie 
wyrazów z klasy nomina propria zamiast utrwalonego w świado-
mości odbiorców komponentu sprzyja wywołaniu zaskoczenia. Jak 

Katarzyna Burska
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zauważa Edyta Jawniuk-Pałuszyńska, wprowadzenie nazw włas-
nych do stałych połączeń wyrazowych pełni funkcję ekspresyw-
ną, następuje zaburzenie normy językowej, a  utarta forma ulega 
odświeżeniu [Jawniuk-Pałuszyńska 2001: 109]. Przeważnie do-
chodzi do zastąpienia nazwy pospolitej antroponimami (nazwiska 
Keane, Ujek, Mancini, Robben; spieszczone imię Ebi), ale pojawia-
ją się także nazwy własne należące do innych klas – na przykład 
nazwy drużyn piłkarskich (Lech) czy ich alternatywne określenia, 
którymi często posługują się kibice (Górale):

Czerwony1 jak Keane – o Irlandczyku Robbiem Keane, któ-
ry spełnił swoje marzenia z dzieciństwa i  został piłkarzem 
Liverpoolu, czyli „The Reds” (PN 32/2008, s. 36–37); być czer-
wonym jak burak, rak, piwonia, indyk, upiór itp.; poczerwie-
nieć, zaczerwienić się, czerwienić się jak burak, rak, piwonia, 
indyk (‘mieć silne rumieńce, poczerwienieć, zaczerwienić się, 
czerwienić się bardzo mocno’ WSF, s. 272) + Keane;
Co w Lechu piszczy – o najnowszych doniesieniach z Lecha 
Poznań i przygotowaniach do wiosennej fazy europejskich 
pucharów (PN 7/2009, s. 2); wiedzieć, co w trawie piszczy; 
słyszeć, jak trawa rośnie (‘orientować się w danej sytuacji, 
domyślać się czegoś, wiedzieć, co się dzieje’ WSF, s. 564) + 
Lech;
Nie taki Ebi straszny… – o Euzebiuszu Smolarku, który zgo-
dził się na złożenie autografu oraz zrobienie zdjęć z kibicami 
(PN 25/2008, s. 29); nie taki diabeł straszny, jak go malują 
(‘coś okazuje się nie tak trudne, jak się początkowo zdawało’ 
WSF, s. 67) + Ebi;
Nr 1: Jak trwoga to do Ujka – o kierowaniu piłek przez za-
wodników PGE GKS Bełchatów do  Mariusza Ujka (PN 
13/2009, s. 18); jak trwoga, to do Boga (przysł. ‘dopiero nie-
szczęście, krytyczna sytuacja skłaniają ludzi do  modlitwy’ 
WSF, s. 567) + Ujek;

1 W oryginale słowo to zapisane jest czerwoną czcionką.
2 Objaśnienia związków frazeologicznych pochodzą z Wielkiego słownika 

frazeologicznego PWN z przysłowiami [2009] (skrót: WSF), po przecinku podano 
numer strony.

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Potulny jak Mancini – o  piłkarzu Romy, Brazylijczyku 
Mancinim, który ma w ojczyźnie przydomek Mancinho, czy-
li potulny (PN Plus 4/2008, s. 43); ktoś łagodny, potulny itp. 
jak baranek, jak jagnię (‘ktoś bardzo, wyjątkowo łagodny, 
spokojny, potulny itp.’ WSF, s. 12) + Mancini; 
Wiara przenosi Górali – o  utrzymaniu się Podbeskidzia 
Bielsko-Biała w ekstraklasie mimo fatalnej postawy w run-
dzie jesiennej (PN 24/2013, s. 31); wiara góry przenosi (przysł. 
‘ten, kto mocno wierzy, jest w stanie dokonać rzeczy dla in-
nych niemożliwych’, WSF, s. 609) + Górali;
Z PIEKŁA ROBBEN – o  Arjenie Robbenie, który strzelił 
zwycięskiego gola dla Bayernu Monachium w  finale Ligi 
Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund (PN 22/2013, s. 1); 
pot. ktoś, coś z piekła rodem (‘o kimś bardzo złym, trudnym 
we współżyciu albo o  czymś podstępnym, chytrym’, WSF,  
s. 352) + Robben.

Czasem mamy do czynienia z zabiegiem paronimii, następuje 
zmiana tylko jednej głoski – jej redukcja bądź wymiana na  inną 
lub dodanie nowej – dostrzeżenie takiej transformacji wymaga 
od adresata niezwykłego skupienia i wnikliwej obserwacji tytułu:

Jak Felipe z konopi – o  powrocie Luiza Felipe Scolariego 
na  ławkę trenerską reprezentacji Brazylii po  dziesięciu la-
tach (PN Plus Junior 1/2013, s. 12); wyrwać się, wyskoczyć 
jak filip z  konopi (‘odezwać się nie w  porę, powiedzieć coś 
niewłaściwego, niestosownego’, WSF, s. 102);
Z pustego i Salamon nie naleje – o Bartoszu Salamonie, któ-
ry nie doczekał się oficjalnego debiutu w AC Milan (PN Plus 
8/2013, s. 26–27); z pustego (próżnego) i Salomon nie naleje 
(‘nikt niczego nie zrobi, jeśli nie dysponuje odpowiednimi 
środkami’, WSF, s. 463).

Interesującym rozwiązaniem jest wykorzystywanie do  mo-
dyfikacji nazw własnych należących do tej samej klasy. W wyra-
żeniu latający Holender (‘człowiek ruchliwy, niepozostający dłu-
żej na jednym miejscu’, WSF, s. 139) doszło do zastąpienia nazwy 
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mieszkańca jednego kraju na  innego – odwołano się do  nieprze-
ciętnych umiejętności Fina, które udowadnia, broniąc nawet naj-
groźniejsze strzały: 

Latający Fin – o  zainteresowaniu krakowskiej Wisły fiń-
skim bramkarzem (PN 31/2008, s. 40). 

Wspomniane zjawisko obrazują też poniższe przykłady, bazę 
stanowiło sformułowanie cud nad Wisłą3, w  pierwszym nazwę 
rzeki zastąpiła nazwa oceanu, a w drugim – pojawiła się nazwa in-
nej rzeki. Warto podkreślić, że  w  obu nagłówkach wykorzystano 
odmienne znaczenia leksemu cud, w przykładzie Cud nad Atlanty-
kiem można dostrzec odwołanie do  definicji ‘zjawisko, które tłu-
maczy się interwencją sił nadprzyrodzonych’, tytuł Cud nad Wartą 
odwołuje natomiast do znaczenia ‘osoba lub rzecz niezwykła, pięk-
na, budząca podziw’ [SJP 1996: 106]:

Cud nad Atlantykiem – o dużym awansie w tabeli hiszpań-
skiej Primera Division piłkarzy Deportivo La Coruna w cią-
gu trzynastu tygodni (PN 18/2008, s. 23); 
Cud nad Wartą – o wybraniu na prezesa Warty Poznań by-
łej modelki Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej (PN Plus 2/2011, 
s. 11). 

Wartym obserwacji środkiem jest posługiwanie się homofo-
nami. Kwestia zapisu niezwykle istotną rolę odgrywa w wyrazach, 
których brzmienie jest identyczne, ale posiadają one inną pisow-
nię i w związku z tym – znaczenie. Znając tylko fonetyczną postać 
wyrazów, nie bylibyśmy w stanie dostrzec zjawiska gry językowej 
w poniższym przykładzie:

3 Definicja frazemu [za Bańko 2005: 42]: ‘Bitwa Warszawska 13–25 sierp-
nia 1920 r.; armia polska pokonała w niej wojska Armii Czerwonej, co uratowało 
stolicę, zapobiegło utracie niepodległości i przesądziło o  losach wojny polsko-
-bolszewickiej; określenie Bitwy Warszawskiej cudem nad Wisłą – analogicznie 
do „cudu nad Marną” – pochodzi od tytułu artykułu zaciętego przeciwnika Pił-
sudskiego, Stanisława Strońskiego’. 

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Tour de Franz4 – o wyborze Franciszka Smudy na selekcjo-
nera piłkarskiej reprezentacji Polski (PN Plus 12/2009, s. 4); 
Tour de France (nazwa wieloetapowego wyścigu kolarskiego 
rozgrywanego na terenie Francji) + Franz (pseudonim selek-
cjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Franciszka Smudy).

Taki sam zabieg zastosowano, łącząc frazeologizm iść łeb w łeb 
(1. ‘o  zwierzętach, zwłaszcza koniach wyścigowych: biec, galopo-
wać równo, nie prześcigając jeden drugiego’; 2. ‘o ludziach podczas 
jakiejś rywalizacji: mieć przez cały czas takie same wyniki’ WSF,  
s. 224) z nazwiskiem angielskiego sędziego piłkarskiego Webb [ṷep]: 

Łeb w Webb – o zrzucaniu winy za porażkę Polaków w me-
czu z Austrią na sędziego Howarda Webba i niedopuszczaniu 
myśli o słabej postawie naszej drużyny (PN 26/2008, s. 47);
Webb w łeb – o  angielskim arbitrze Howardzie Webbie, 
który w  ostatniej minucie meczu Brazylia–Egipt zmienił 
swoją decyzję i podyktował rzut karny zamiast rożnego (PN 
25/2009, s. 43).

Wykorzystywanie form homonimicznych do  wprowadzenia 
zmian do  utrwalonych w  świadomości odbiorców stałych połą-
czeń wyrazowych może odbywać się za pomocą majuskuł, wielkie 
litery sugerują pojawienie się nazw własnych zamiast wyrazów 
pospolitych. Wersaliki informują, że związek frazeologiczny został 
zmodyfikowany:

Cierniowa Korona – o  dwóch porażkach Korony Kielce, 
niemal pewnego kandydata do awansu do ekstraklasy (PN 
17/2009, s. 43); cierniowa korona (‘męka, cierpienie, ból, któ-
re są czyimś udziałem; nawiązanie do wieńca z cierni wło-
żonego Chrystusowi przed ukrzyżowaniem’ WSF, s.  181) + 
Korona;

4 Godne podkreślenia jest podwójne użycie nomina propria w  tym na-
główku: nazwa własna zostaje zmodyfikowania dzięki użyciu innej nazwy 
własnej. 
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Nie taki Diabeł straszny… – o przeciętnie spisującej się de-
fensywie Czerwonych Diabłów – Manchester United stra-
cił 17 goli w 12 kolejkach (PN 47/2012, s. 34); nie taki diabeł 
straszny, jak go malują (‘coś okazuje się nie tak trudne, jak się 
początkowo zdawało’ WSF, s. 67) + Diabeł;
Pakt z Diabłami – o prawdopodobnej przeprowadzce Arie-
la Borysiuka z Legii Warszawa do 1. FC Kaiserslautern5 (PN 
5/2012, s. 13); zawrzeć pakt z diabłem ‘dla osiągnięcia jakie-
goś celu, jakichś korzyści wyrzec się zasad i wartości moral-
nych’ (WSF, s. 334);
Z Motyką na słońce – o  zwycięstwie Polonii Bytom nad 
Legią Warszawa dzięki trenerowi Markowi Motyce (PN 
46/2008, s. 38); porywać się, rzucać, iść z motyką na słońce 
(‘podejmować zadania niemożliwe do  wykonania, przera-
stające czyjeś siły i możliwości’ WSF, s. 256) + Motyka;
Z tej Mąki będzie chleb – o Danielu Mące, który strzelił trzy 
bramki w meczu przeciwko Polonii Bytom (PN Plus 10/2008, 
s. 4); z  tej mąki chleba nie będzie (‘powiedzenie wyrażają-
ce przekonanie, że  podjęte działania nie przyniosą skutku, 
że z czegoś nic nie wyjdzie, coś się nie uda’ WSF, s. 236) + Mąka.

Dwukrotnie wykorzystano takie same tytuły z  elementem 
modyfikującym w  postaci nazwy własnej, odnosiły się one jed-
nak do zupełnie innych treści. Przekształceniom podległy spetry-
fikowane połączenia efekt jo-jo oraz ktoś, coś jest nie do poznania. 
W obu przypadkach o parafrazie informowała grafia – wprowadze-
nie majuskuł: 

Efekt Jo-jo – o piłkarzu Fiorentiny Stevanie Joveticiu, któ-
ry otrzymał od włoskich kibiców przydomek Jo-jo (PN Plus 
11/2009, s. 46–47); efekt jo-jo + Jo-jo;
Efekt Jojo – o noszącym przydomek Jojo Josipie Iliciciu, któ-
ry został uznany za jednego z trzech najlepszych debiutan-
tów w historii Serie A (PN 50/2010, s. 31); efekt jo-jo + Jojo;

5 By właściwie odszyfrować tytuł, odbiorca musi wiedzieć, że  drużyna  
1. FC Kaiserslautern ma przydomek Diabły. 

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Nie do Poznania – o porażce Lecha Poznań z Udinese i od-
padnięciu z 1/16 finału Pucharu UEFA mimo bardzo dobrej 
postawy w pierwszej połowie meczu (PN 9/2009, s. 16); nie 
do poznania + Poznania;
Nie do Poznania – o zmianach w Lechu Poznań (PN 34/2011, 
s. 37); nie do poznania + Poznania.

Na  uwagę zasługują także tytuły wykorzystujące nawiązania 
intertekstualne. Parafrazy nazw bądź cytatów z  powszechnie zna-
nych tekstów kultury to działanie świadome i celowe, ma za zadanie 
zmusić adresata do  aktywności, potwierdza przynależność twórcy 
i  odbiorcy do  tego samego kręgu kulturowego. Zdaniem Lidii Kra-
wiec „autorom tak skonstruowanych tytułów najczęściej chodzi o to, 
aby wywołać efekt komiczny w ich odbiorze” [Krawiec 1989: 649]. 
Czytelnik nie spodziewa się przekształcenia powszechnie znanej na-
zwy, istotny jest element zaskoczenia. „Literackie cytaty, tytuły ksią-
żek, filmów, powiedzonka i  przysłowia są  pewnymi utrwalonymi 
w świadomości odbiorców schematami. Poprzez wprowadzenie mo-
dyfikacji do tych schematów, będących określonym wycinkiem rze-
czywistości, ujawnia się dodatkowa treść, dzięki której realizuje się 
komizm” [Krawiec 1989: 649]. Posługiwanie się grami intertekstual-
nymi zmusza do zaniechania biernej lektury i wzbudza zainteresowa-
nie. Bartłomiej Guz słusznie dostrzega, że  „rozszyfrowanie ciekaw-
szych gier może stanowić dla odbiorcy źródło satysfakcji, wywołać 
poczucie wspólnoty pomiędzy nim a nadawcą” [Guz 2001: 19–20].

Odwołania do  niektórych filmów stały się w  ostatnich cza-
sach tak powszechne, że można je traktować niemalże jak kliszę – 
wydaje się, że dziennikarz ma gotową konstrukcję, która wymaga 
tylko podstawienia jednego wyrazu w miejsce innego. Zbyt częste 
posługiwanie się takim zabiegiem może powodować, że  odbior-
ca obojętnieje, przyzwyczaja się do  nagłówków konstruowanych 
w ten sposób i nie spełniają one swej zasadniczej funkcji – czyli nie 
działają na adresata perswazyjnie. Niezwykle popularne stało się 
w  prasie sportowej odwoływanie do  filmu Andy’ego i  Larry’ego 
Wachowskich Matrix: reaktywacja – artykuły zawierające infor-
macje o  powtórzeniu wydarzeń sprzed lat, powrotach do  dawnej 
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świetności czy nieoczekiwanym przerwaniu złej passy poprzedzo-
ne są nagłówkiem wykorzystującym odwołanie do tego dzieła fil-
mowego, wykorzystuje się więc dosłowne znaczenie leksemu reak-
tywacja. Człon Matrix bywa zastępowany pseudonimem (Misiek), 
jednak najczęściej pojawia się nazwisko sportowca bądź przydo-
mek drużyny, którzy odnieśli sukces i powrócili do dobrej formy: 

NIEBIESCY REAKTYWACJA – o  dobrej postawie Ruchu 
Chorzów po zmianie trenera (PN Plus Junior 11/2012, s. 26);
Misiek: reaktywacja – o  niezidentyfikowanym sprawcy, 
który próbował powtórzyć incydent pseudokibica Miśka 
sprzed dziesięciu lat i  podczas meczu Wisły Kraków rzucił 
na boisko nóż (PN 14/2008, s. 47);
SEBASTIAN MILA – REAKTYWACJA – o powrocie Seba-
stiana Mili do dobrej gry w piłkę po przyjeździe z zagranicy 
(PN Plus 2/2009, s. 5). 

Cykl artykułów w miesięczniku „Piłka Nożna Plus” mających 
przybliżyć czytelnikom funkcjonowanie klubów piłkarskich w Pol-
sce oraz działania podejmowane w ligach zagranicznych odwoły-
wał się do filmu Johna Irvina Jak to się robi w Chicago. W miejsce 
nazwy amerykańskiej aglomeracji miejskiej została podstawiona 
nazwa miasta, w  którym siedzibę ma opisywany klub (Poznań, 
Białystok, Stuttgart), lub nazwa najwyższej klasy rozgrywkowej 
we Włoszech (Serie A ):

Jak to się robi w Poznaniu? – o  działaniach marketingo-
wych w Lechu Poznań (PN Plus 3/2008, s. 26–27);
Jak to się robi w Białymstoku?6 – o wybudowaniu centrum 
handlowo-rozrywkowego w  miejsce stadionu Jagiellonii 
i  przeniesieniu obiektu sportowego na  obrzeża miasta (PN 
Plus 4/2008, s. 23); 

6 W przykładzie tym posłużono się dodatkowo wyróżnieniem graficznym 
(w oryginale »w Białymstoku« jest wyróżnione czerwoną czcionką), które może 
być dla odbiorcy znaczącą podpowiedzią – sugeruje, który komponent został 
podstawiony.

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Jak to się robi w Serie A? – o sposobach, dzięki którym wło-
skie kluby zdobywają pieniądze na transfery i wypłaty dla 
piłkarzy (PN Plus 11/2008, s. 3);
Jak to się robi w Stuttgarcie – o szczęśliwym awansie VfB 
Stuttgart do fazy play-off Ligi Europy (PN 33/2013, s. 1). 

Nierzadko przywoływany jest również zmodyfikowany tytuł 
filmu fabularnego Luca Bessona Leon zawodowiec, drugi człon ma 
charakter nacechowany pozytywnie i wydaje się, że tę właśnie ce-
chę chcą wyeksponować autorzy wykorzystujący to intertekstual-
ne nawiązanie. Poniższe przykłady reprezentują całą serię, w której 
dochodzi do wymiany komponentu onimicznego na inny należący 
do tej samej klasy – antroponimów:

Gary zawodowiec – o samobójstwie Gary’ego Speeda, pod 
którego dowództwem reprezentacja Walii robiła systema-
tyczne postępy (PN 49/2011, s. 31); 
Grzegorz zawodowiec – o  nominacji dla Grzegorza Gilew-
skiego na sędziego podczas spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów 
(PN 4/2008, s. 3);
KAKA ZAWODOWIEC – wywiad z Kaką, piłkarzem Realu 
Madryt (PN Plus 8/2009, s. 1); 
Leo zawodowiec – o  trenerze Leonardo, który zastąpił 
na  stanowisku szkoleniowca Milanu Rafę Beniteza (PN 
1/2011, s. 37).

Pozytywna aksjologia została także wydobyta w nagłów-
kach wzorujących się na tytule książki Ludwika Jerzego Kerna 
Ferdynand Wspaniały – po  usunięciu imienia powstaje po-
nownie gotowa klisza, której można użyć, by opisać zawodni-
ków wybitnych, osiągających sukcesy; wystarczy tylko wpisać 
ich imię:

Florent Wspaniały – o  Florencie Maloudzie, który został 
wybrany na  najlepszego piłkarza sierpnia w  Europie (PN 
36/2010, s. 36–37);
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Waldemar Wspaniały7 – o Waldemarze Victorino, który zo-
stał królem strzelców Mundialito rozgrywanego w 1981 roku 
(PN 3/2012, s. 47).

Żurnaliści sportowi upodobali sobie tytuł piosenki zespołu 
Dwa Plus Jeden Wielki mały człowiek dla nazwania artykułów opi-
sujących nadzwyczajne umiejętności graczy niewielkiego wzrostu, 
potraktowali zatem dosłownie słowa zawarte w utworze, zastępu-
jąc komponent człowiek odwołaniem do konkretnego zawodnika: 

Wielki mały Gucio – o Krzysztofie Warzysze, który był naj-
wybitniejszym graczem greckiej ekstraklasy w swojej gene-
racji (PN Plus Junior 9/2012, s. 22);
Wielki mały Luka – o  niewysokim liderze reprezentacji 
Chorwacji Luce Modriciu (PN 7/2012, s. 24).

Teksty traktujące o zamieszaniu, nieporozumieniu czy konflik-
cie opatrzone bywają nagłówkiem wywołującym konotację z ty-
tułem powieści Kornela Makuszyńskiego Awantura o Basię :

Awantura o Lahma – o publikacji książki Subtelna różnica 
kapitana reprezentacji Niemiec Philippa Lahma, w  której 
skrytykował niemieckich trenerów (PN 36/2011, s. 9);
Awantura o Sebastiana – o  zamieszaniu wokół transferu 
Sebastiana Boenischa (PN 46/2012, s. 29).

Wśród odwołań do tytułów filmów, książek i piosenek da się 
zauważyć dwie tendencje: podstawianie nazwy własnej w miejsce 
innej nazwy własnej lub w miejsce wyrazów pospolitych. Tę pierw-
szą grupą reprezentują przykłady:

Czekając na Wiktorię – o oczekiwaniu Macieja Jankowskie-
go na narodziny córki Wiktorii (PN 11/2013, s. 10–11); Czeka-
jąc na Godota (tytuł sztuki Samuela Becketta) + Wiktorię;

7 Podkreślić należy, że Waldemar Wspaniały to także imię i nazwisko siat-
karza i  trenera sportowego, trudno orzec, czy dziennikarz chciał wywołać rów-
nież skojarzenia z tą osobą. 

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Dundee w cieniu Śląska – o zwycięstwie Śląska Wrocław 
nad Dundee United po  bramce debiutanta Johana Vo-
skampa w  II rundzie eliminacji Ligi Europy (PN 29/2011,  
s. 1); Cała Polska w cieniu Śląska (tytuł popularnej wśród 
kibiców przyśpiewki) + Dundee;
Leo budowniczy – o Leo Beenhakkerze, trenerze reprezen-
tacji Polski, który nieoficjalnie poświęca wiele czasu Feye-
noordowi Rotterdam (PN 21/2009, s. 13), Bob budowniczy 
(tytuł serialu animowanego dla dzieci) + Leo;
Lionel zwycięzca – o przyznaniu Lionelowi Messiemu Zło-
tej Piłki „France Football” dla najlepszego zawodnika 2009 
roku (PN 49/2009, s. 24); Bartek zwycięzca (tytuł noweli 
Henryka Sienkiewicza) + Lionel;
Lubin da się lubić – o Zagłębiu Lubin, które ma nowoczes-
ny stadion i  całkiem dobrą drużynę (PN 32/2011, s. 36); 
Warszawa da się lubić (tytuł piosenki Adolfa Dymszy) + 
Lubin;
W Hiszpanii bez zmian – o kolejnym zwycięstwie Barce-
lony nad Realem Madryt w Gran Derbi (PN 50/2011, s. 22–
23); Na Zachodzie bez zmian (tytuł powieści Ericha Marii 
Remarque’a) + w Hiszpanii.

Do drugiej zaś należą:

Komu bije Dong? – o  prawdopodobnym zatrudnieniu 
przez Legię Warszawa chińskiego napastnika Donga 
Fangzhuo, mającego za sobą występy w  Manchesterze 
United (PN 5/2010, s. 16); Komu bije dzwon (tytuł powie-
ści Ernesta Hemingwaya) + Dong;
Powrót syna… Małego – o powrocie Patryka Małeckie-
go (zwanego Małym) do  Wisły Kraków (PN Plus Junior 
2/2013, s. 23); Powrót syna marnotrawnego (tytuł obrazu 
Rembrandta) + Małego;
Nestor w czasach zarazy – o Oreście Lenczyku, zwanym 
Nestorem, który jako szanowany szkoleniowiec powinien 
wytykać błędy sędziom (PN 44/2011, s. 2); Miłość w cza-
sach zarazy (tytuł powieści Gabriela Garcíi Márqueza) + 
Nestor;
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Tańczący z Wilkami – o rozwiązaniu kontraktu z Feliksem 
Magathem przez Schalke Gelsenkirchen i  sprowadzeniu 
go do drużyny Wolfsburga, zwanej przez kibiców Wilkami 
(PN 13/2011, s. 22); Tańczący z wilkami (tytuł amerykań-
skiego westernu Kevina Costnera) + Wilki;
Wszyscy ludzie Lecha – sylwetka 29 zawodników, którzy 
zdobyli mistrzostwo Polski z Lechem Poznań (PN 21/2010, 
s. 16); Wszyscy ludzie prezydenta (tytuł filmu Alana J. Pa-
kuli na podstawie książki Carla Bernsteina i Boba Wood-
warda) + Lecha.

Interesującą propozycją jest kontrastowe zestawienie przy-
miotników stary i  nowy w  tytule wykorzystującym odwołanie 
do  baśni Hansa Christiana Andersena i  przydomek turyńskiego 
Juventusu: 

Nowe szaty Starej Damy – o  dużych wzmocnieniach 
Juventusu Turyn, posługującego się przydomkiem Stara 
Dama (PN 27/2010, s. 35); Nowe szaty cesarza/Nowe sza-
ty króla (tytuł baśni Hansa Christiana Andersena) + Sta-
rej Damy.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że autor połączenia Przemi-
nęło z Wichrem dokonuje stopniowania intensywności zjawisk 
atmosferycznych (wiatr, wicher), bliższe przyjrzenie się tytułowi 
– a  zwłaszcza zapoznanie się z  zapisem – naprowadza odbiorcę 
na  właściwy trop, czyli przywołanie nazwy mało znanego szer-
szemu gronu zespołu piłkarskiego:

Przeminęło z Wichrem – o  karnej degradacji Polonii War-
szawa i  konieczności rywalizacji z  Wichrem Kobyłką (PN 
26/2013, s. 9); Przeminęło z wiatrem (tytuł powieści Marga-
ret Mitchell i późniejszej ekranizacji w reżyserii Victora Fle-
minga) + Wichrem.

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Zapis odgrywa kluczową rolę także w poniższych przykładach:

Człowiek ze Stali – o Przemysławie Cecherzu, który został 
trenerem Stali Stalowa Wola (PN 29/2009, s. 43); Człowiek 
ze stali (tytuł książki Lwa Mogilewa) + Stal;
Gorączka Sobotniej nocy – o świetnym występie skrzydło-
wego Śląska Wrocław Waldemara Soboty w meczu z Club 
Brugge (PN 33/2013, s. 14); Gorączka sobotniej nocy (tytuł 
filmu Johna Badhama) + Sobotni8;
Na Lipę, czyli przybliżanie ekstraklasy – felieton Tomasza 
Lipińskiego o piłkarzu Patryku Małeckim (PN Plus 11/2009, 
s. 3); Na lipę (tytuł utworu Jana Kochanowskiego) + Lipa 
(pseudonim Tomasza Lipińskiego);
Och, Carroll – o  Andym Carrolu, najdroższym brytyjskim 
piłkarzu w  historii sprowadzonym na  Wyspy przez Liver-
pool FC (PN 7/2011, s. 11); Och, Karol (tytuł polskiego filmu 
fabularnego Romana Załuskiego) + Carroll;
Perły w Koronie – o porównaniu wybijających się zawodni-
ków Korony Kielce: Andrzeja Niedzielana i Grzegorza Piech-
ny (PN 39/2010, s. 16); Perła w koronie (tytuł polskiego filmu 
fabularnego Kazimierza Kutza z 1971 roku)/Perły w koronie 
(tytuł cyklu koncertów organizowanych w Klasztorze Sióstr 
Nazaretanek w Ostrzeszowie) + Korona;
Powrót Taty – o udanym powrocie do reprezentacji po roku 
nieobecności Radosława Kałużnego, zwanego Tatą (PN 
41/2012, s. 14); Powrót taty (tytuł ballady Adama Mickiewi-
cza) + Tata.

Ciekawym rozwiązaniem jest posłużenie się skrótowcem na-
zwy własnej, który na płaszczyźnie dźwiękowej jest taki sam jak 
odpowiadające mu w oryginale imię: 

Lord JIM – o trenerze Juanie Ignacio Martinezie (JIM), któ-
ry niczym tytułowy bohater powieści Conrada przybył jako 
nieznany nikomu szkoleniowiec do  Levante i  stworzył do- 

8 Zgodnie z  zasadami ortograficznymi przymiotniki zapisujemy w  języku 
polskim małą literą, użycie wielkiej w tym przykładzie jest jednak uzasadnione – 
autor wprowadził ją świadomie, by wywołać skojarzenia z nazwiskiem piłkarza. 
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brze spisujący się zespół (PN 41/2011, s. 38); Lord Jim (tytuł 
powieści Josepha Conrada) + JIM. 

Dziennikarze sportowi opierają czasem modyfikacje na  po-
dobieństwie brzmieniowym wyrazów – posługując się takim 
samym nagłosem jak w pierwowzorze literackim czy filmowym, 
wymagają od  czytelnika maksymalnej koncentracji podczas de-
szyfracji tytułu: 

Czy leci z nami Pillon? – o Giuseppe Pillonie, trenerze wło-
skiego Ascoli, który swoim zachowaniem zasłużył na nagro-
dę fair play (PN 50/2009, s. 29); Czy leci z nami pilot? (tytuł 
komedii Jima Abrahamsa, Davida Zuckera i Jerry’ego Zucke-
ra) + Pillon;
Król Maciej I – o Macieju Iwańskim, piłkarzu Legii Warsza-
wa, który od kilku lat plasuje się w czołówce zawodników 
zaliczających najwięcej asyst (PN 23/2009, s. 29); Król Ma-
ciuś I (tytuł powieści Janusza Korczaka) + Maciej; 
Targówek próżności – o  przyjeździe Euzebio na  otwarcie 
boiska w  projekcie Orlik na  warszawskim Targówku (PN 
49/2008, s. 47); Targowisko próżności (tytuł powieści Wil-
liama Makepeace’a Thackeraya) + Targówek.

Posłużenie się nawiasem pełni funkcję sensotwórczą – podpo-
wiada odbiorcy, który fragment został zmieniony:

Niech żyje Bal(otelli)! – o  niezwykle dużej popularności 
Mario Balotellego (PN Plus 7/2013, s. 40–41); Niech żyje bal 
(tytuł piosenki Maryli Rodowicz) + Balotelli.

Aż  dwóch antroponimów – pseudonimu i  nazwiska – użyto 
podczas tworzenia tytułu będącego przekształceniem emitowane-
go w latach 90. polskiego serialu telewizyjnego:

Tata, a Messi powiedział – o hiszpańskim szkoleniowcu Ge-
rardzie Martino (zwanym Tata), który został trenerem Bar-
celony z Lionelem Messim na czele (PN 31/2013, s. 2); Tata, 
a Marcin powiedział (tytuł polskiego serialu telewizyjnego) 
+ Tata + Messi.

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Wykorzystywanie przekształceń fragmentów literatury 
pięknej i  dialogów filmowych zmusza czytelników do  więk-
szej aktywności. Dostrzeżenie transformacji cytatów pocho-
dzących z  utworów literackich, kinowych czy muzycznych 
wymaga od  odbiorcy jeszcze większego zaangażowania niż 
rozpoznanie oryginalnego tytułu. W miejsce danego elementu 
pierwowzoru podstawia się inny komponent zmieniający zna-
ną konstrukcję. 

Popularnością cieszą się cytaty pochodzące ze  sztandaro-
wych dzieł literatury polskiej. Bez wątpienia należy do nich frag-
ment Quo vadis Henryka Sienkiewicza: „Quo vadis, Domine?” 
(Dokąd idziesz, Panie?), słowa te  miał wypowiedzieć według 
legendy św. Piotr do  Jezusa na  Via Appia pod Rzymem [Mar-
kiewicz, Romanowski 1990: 96]. Nagłówek ten stawia pytanie 
o  przyszłość, nie nawiązuje do  losów pierwszych chrześcijan, 
wymiana elementu Domine na Polonio przyczynia się do całko-
witej zmiany kontekstu [Grochala 2002: 226]:

Quo vadis, Polonio? – o problemach z trenerem i sponsorem 
w Polonii Warszawa (PN 12/2010, s. 2); Quo vadis, Domine? 
+ Polonio. 

Z  podobną sytuacją mamy do  czynienia w  przypadku odwo-
łania do  popularnego fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickie-
wicza: „Poloneza czas zacząć”. Posłużenie się parafrazą cytatu z XII 
księgi Mickiewiczowskiej epopei dodaje patosu opisywanym w ar-
tykule wydarzeniom sportowym.

Finały Euro 2008 czas zacząć – o inauguracji finałów XIII 
Mistrzostw Europy w  Piłce Nożnej w  Austrii i  Szwajcarii 
(PN 23/2009, s. 2); „Poloneza czas zacząć” + Euro 2008.

Nierzadko przekształca się polski hymn narodowy, w  poniż-
szym tytule parafrazie z  podstawieniem uległ fragment refrenu: 
„Marsz, marsz Dąbrowski”, nazwisko polskiego bohatera narodo-
wego zastąpiono nazwą francuskiej drużyny piłkarskiej:
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MARSZ, MARSZ AUXERRE – o  odrodzeniu drużyny AJ 
Auxerre i  pięciu się w  górę ligowej tabeli we Francji (PN 
46/2009, s. 30).

Wśród nawiązań do urywków utworów muzycznych również 
da się wyróżnić takie, które są szczególnie lubiane przez dzienni-
karzy – bez wątpienia należy do nich refren piosenki Koko Euro 
Spoko wykonywanej przez zespół Jarzębina; dwukrotnie wpro-
wadzono nazwę miasta zamiast pierwotnej cząstki „Euro”. Ponie-
waż utwór ten został wybrany na oficjalną piosenkę reprezentacji 
Polski podczas współorganizowanych przez nas mistrzostw Eu-
ropy, czytelnicy – miłośnicy futbolu – nie powinni mieć żadnych 
problemów z odtworzeniem oryginału:

Koko, koko, Lwów jest spoko – o przemianach, które zaszły 
we Lwowie – mieście gospodarzu mistrzostw Europy 2012 
(PN 24/2012, s. 26–27);
Koko, koko, Radom spoko – o pierwszym meczu Radomia-
ka Radom po awansie do rozgrywek na szczeblu centralnym 
(PN 32/2012, s. 44). 

Jednokrotnie odnotowano intertekstualne nawiązania do kil-
ku fragmentów dzieł kultury:

Kunowi w żłoby dano – o  trudnościach Kuna Aguero 
w  podjęciu decyzji o  wyborze nowego klubu (PN 28/2011,  
s. 38); „Osiołkowi w żłoby dano” (fragment Bajeczki o osioł-
ku Aleksandra Fredry) + Kunowi; 
Niech GIS zawsze będzie z nami! – o śmierci dziennikarza 
Grzegorza Stańskiego, nazywanego przez kolegów GIS-em 
(PN 43/2009, s. 10); „Niech moc będzie z nami” (cytat z filmu 
George’a Lucasa Gwiezdne wojny) + GIS;
Wiślak też człowiek – o  przepisie Macieja Wisławskiego, 
zwanego Wiślakiem, na  nalewkę (PN Plus 1/2009, s. 62); 
„Ksiądz też człowiek” (fragment Doliny Issy Czesława Mi-
łosza) + Wiślak.

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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Innym sposobem zwrócenia uwagi może być uzupełnienie 
składu leksykalnego danej jednostki wyrazowej nowymi kom-
ponentami, co ma najczęściej na celu uaktualnienie treści. Wyraz 
dołączony do  utrwalonego w  świadomości odbiorców frazemu 
przynosi rozszerzenie treści, dopełnienie, wprowadzany element 
nierzadko budzi śmiech, czasem zmusza do refleksji; bywa, że jest 
on  wyróżniony innym kolorem czcionki. Powszechnym zjawi-
skiem jest rozszerzanie tytułów czy frazeologizmów o dodatkowe 
elementy, najczęściej w treści artykułu nie znajdujemy odniesień 
do przywoływanych dzieł, celem autorów jest prowadzenie zaba-
wy z czytelnikiem.

Dwukrotnie rozbudowany został frazeologizm łabędzi śpiew 
‘ostatnie dzieło autora lub dzieło kończące jakiś okres historycz-
ny, literacki itp.’ (WSF, s. 219), dołączono do niego pseudonim hi-
szpańskiej drużyny Valencii (Nietoperze), a także nazwisko trenera 
(Capello):

Łabędzi śpiew Capello – o  planowanym odejściu Capello 
z funkcji selekcjonera reprezentacji Anglii po Euro 2012 (PN 
3/2012, s. 24);
Łabędzi śpiew Nietoperzy – o porażce Valencii ze Swansea 
City w  pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Europy (PN 
39/2013, s. 36–37). 

Również dwóch modyfikacji doczekało się połączenie ra-
chunek sumienia (‘analiza własnego postępowania, krytyczna 
ocena przyjętej postawy, podjętych decyzji’ WSF, s. 433), ich do-
pełnieniem było dopowiedzenie (z  wykorzystaniem przydomka 
bądź imienia i nazwiska), do kogo odnosi się podane w nagłówku 
sformułowanie:

Rachunek sumienia Lewego – o  podsumowaniu postawy 
swojej i całej reprezentacji podczas Euro 2012 przez Roberta 
Lewandowskiego (PN Plus 8/2012, s. 26);
Rachunek sumienia Rafała Murawskiego – wywiad z Ra-
fałem Murawskim, piłkarzem Lecha (PN Plus 1/2009, s. 1).
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Zazwyczaj element rozszerzający frazemy występuje w dopeł-
niaczu i znajduje się na końcu wypowiedzenia, czasem jednak zda-
rza się, że inicjuje on nagłówek. Oba rozwiązania sprawiają, że nie 
da się go przeoczyć: 

Amerykański sen Smudy – o  tournée reprezentacji Polski 
po  Ameryce pod wodzą Franciszka Smudy (PN 41/2010,  
s. 4−5); amerykański sen (określenie nazywające amerykań-
ski sposób życia) + Smudy;
FRANCUSKI NUMER OBRANIAKA – o  dwóch bram-
kach Ludovica Obraniaka w debiucie w reprezentacji Polski 
w meczu z Grecją (PN 33/2009, s. 1); Francuski numer (tytuł 
filmu Roberta Wichrowskiego) + Obraniaka;
Syn marnotrawny Berlusconiego – o  powrocie Andrija 
Szewczenki do Milanu, którego właścicielem jest Silvio Ber-
lusconi (PN 35/2008, s. 33); syn marnotrawny (‘ktoś, kto za-
winił lub zbłądził, ale w końcu się opamiętał’ WSF, s. 233) + 
Berlusconiego;
ŚWIĘTA WOJNA SAGANA – o Marku Saganowskim, któ-
ry zachwyca strzelecką formą od początku roku (PN 5/2009, 
s. 1); święta wojna (‘zaciekła, długotrwała walka toczona 
z przyczyn ideologicznych’ WSF, s. 626) + Sagana;
Ząbki w samo południe – o meczu Stomilu Olsztyn z Dol-
canem Ząbki w  niedzielne południe (PN 46/2012, s. 42); 
W samo południe (tytuł filmu Freda Zinnemanna) + Ząbki. 

Beata Grochala, omawiając odwołania do tekstów pochodzą-
cych z literatury polskiej i powszechnej, zauważyła, że „autorzy ar-
tykułów najczęściej wykorzystywali jedynie schemat składniowy 
cytatu czy tytułu, w mniejszym zaś stopniu jego związek z treścią 
utworu literackiego” [Grochala 2002: 229]. Taki sam wniosek moż-
na wysnuć podczas analizy przywołanych przykładów.

Zabiegi językowe wykorzystywane we współczesnych tekstach 
służą celom komunikacyjnym (przekazaniu informacji), estetycz-
nym (skupieniu uwagi odbiorcy na danym tekście i wyróżnieniu go 
od innych dzięki użyciu określonych środków) oraz pragmatycznym 
(wywołaniu określonej reakcji dzięki zastosowaniu danego chwytu) 

Wykorzystanie nazw własnych do modyfikacji frazemów...
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[Florczak 2004: 71]. Coraz powszechniejsze staje się odchodzenie 
od funkcji informacyjnej na rzecz perswazyjnej. Nagłówki prasowe 
zazwyczaj nie przekazują nam wprost, czego będzie dotyczył arty-
kuł, umiejętne zastosowanie chwytów językowych ma zatrzymać 
wzrok adresata i  nakłonić do  zapoznania się z  tekstem. Według 
Stanisława Gajdy: „Tworząc tytuł, autor musi mieć na  względzie 
nie tylko jego atrakcyjność, ale i to, że aktywizuje on dotychczaso-
wą wiedzę odbiorcy, że powinien ułatwić mu koncentrację uwagi 
na tym, co najistotniejsze dla nadawcy” [Gajda 1987: 85].

Autorzy nagłówków we współczesnych czasopismach o  te-
matyce sportowej zdają sobie sprawę, że  muszą w  oryginalny 
sposób wykorzystać tworzywo językowe, aby zachęcić czytelni-
ka do aktywności, wpłynąć na jego uczucia i wyobraźnię. W tym 
celu sięgają do zasobów frazeologicznych polszczyzny oraz odnie-
sień intertekstualnych i – by udowodnić swoją kreatywność i po-
mysłowość – poddają je zabiegom modyfikacji z wykorzystaniem 
nazw własnych. Dziennikarze sportowi sięgają po cały wachlarz 
nomina propria – szczególnie często wykorzystują antroponimy 
i  toponimy. Wprowadza się je w  celu uaktualnienia, rozszerze-
nia lub zawężenia treści, wywołania efektu komicznego, są  one 
także wyrazem ekspresji. Bardzo liczną grupę stanowią również 
pseudonimy – zarówno te nazywające ludzi, jak i drużyny piłkar-
skie. Zjawisko to nie dziwi, wszak posługiwanie się przydomka-
mi jest charakterystyczną cechą socjolektu kibiców piłkarskich, 
podkreśla przynależność do wspólnoty, więc wykorzystującemu 
je dziennikarzowi łatwiej jest wzbudzić zainteresowanie fanów, 
gdyż traktowany jest jak swój. Zaakcentowania wymagają także 
zabawy graficzne – to  wielkie litery sugerują bowiem wprowa-
dzenie nazw własnych i tylko w ten sposób można dostrzec para-
frazę tam, gdzie mamy do czynienia z homofonami. W warstwie 
dźwiękowej taka gra z czytelnikiem byłaby nie do wychwycenia. 
Podstawienie nowych elementów w  miejsce któregoś z  kompo-
nentów trwałego połączenia leksykalnego to  „zabieg dysauto-
matyzacyjny, odświeżający utartą formę językową, do  której 
się w  tekście nawiązuje” [Miodek 1981: 123]. Rozszyfrowanie 
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modyfikacji frazemów – wymagające przecież niemałych kom-
petencji – jest dla czytelnika zaproszeniem do  gry, w  której jest 
on traktowany jako partner, udział w niej wymaga przyjęcia po-
stawy współuczestnika dialogu [Dabert 1999: 7]. Dodatkowo za-
biegi te wzmacniają siłę perswazji. 

Godny podkreślenia jest fakt, że  czasem przywołane tytuły 
nie współgrają z treścią artykułu (np. Tour de Franz, Łeb w Webb, 
Z PIEKŁA ROBBEN czy Jak Felipe z konopi), wyraźny jest wręcz 
brak adekwatności znaczeniowej między frazemem a  zagadnie-
niem opisywanym przez dziennikarzy sportowych. Wydaje się, 
że  autorzy takich połączeń chcą tylko za wszelką cenę zwrócić 
uwagę, zabłysnąć umiejętnością tworzenia kreatywnych połączeń 
– nagłówek ma być więc w ich mniemaniu atrakcyjny dzięki wy-
korzystaniu gry brzmieniowej czy zaakcentowaniu wartościowa-
nia, niekoniecznie zaś musi nazywać treści, które chce się przeka-
zać. Czy taki tytuł spełnia wciąż swoje funkcje? A może tendencja 
do tworzenia oryginalnych nagłówków niejako na siłę jest oznaką 
wyczerpania się pokładów pomysłowości?
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Czasami zaskakujący, czasami zabawny, ale jakże 
oryginalny język relacji sportowych Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich Soczi 2014

Współczesne igrzyska olimpijskie wywodzą się z  panhelleńskich 
igrzysk, odbywających się w cyklu czteroletnim ku czci boga Zeusa w pe-
loponeskim mieście – Olimpii [Łanowski 2000: 8]. Starożytne igrzyska 
miały charakter zarówno imprezy sportowej, jak i  święta religijnego 
– podczas ich trwania ogłaszano ogólnogrecki rozejm oraz wstrzymy-
wano wojny na dwa miesiące, natomiast zwycięzcę nagradzano laurem 
olimpijskim i  tytułem olimpionika. Nowożytne igrzyska olimpijskie, 
choć pozbawione religijnego charakteru, cieszą się dużą popularnością 
wśród sportowców, jak również spośród wszystkich transmisji sporto-
wych gromadzą przed odbiornikami telewizyjnymi największą widow-
nię [Ostrowski 2007: 66−69]. Dla współczesnych zawodników zdobyty 
na igrzyskach medal ma przede wszystkim wartość symboliczną. Z jed-
nej strony jest potwierdzeniem zwycięstwa w  sportowej rywalizacji, 
z drugiej zaś – nagrodą za lata wyrzeczeń i miesiące morderczych trenin-
gów. Jego znaczenie dodatkowo podkreśla fakt, że tytuł mistrza olimpij-
skiego w danej konkurencji sportowej można zdobyć raz na cztery lata, 
w przeciwieństwie do innych trofeów, takich jak np. puchar świata, któ-
ry zdobywany jest w corocznych cyklach zawodów.

Tegoroczne, dwudzieste drugie, Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
odbyły się w dniach 7−23 lutego 2014 roku1 w Soczi, czyli, ku zasko-
czeniu niektórych, w największym letnim kurorcie Rosji, położonym 

1 W dniu poprzedzającym ceremonię otwarcia, tj. 6 lutego 2014 r., odbyły 
się pierwsze zawody: rywalizacja drużynowa łyżwiarzy figurowych oraz kwalifi-
kacje narciarskiego i snowboardowego slopestyle’u.
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nad brzegiem Morza Czarnego, a  od  strony północno-wschodniej 
otoczonym przez góry Kaukaz [PWN III 303]. Zawodnicy rywali-
zowali w 98 konkurencjach w 15 dyscyplinach na obiektach sporto-
wych położonych na terenie miasta-gospodarza i Krasnej Polany.

Przedmiotem artykułu jest analiza języka telewizyjnych re-
lacji sportowych, czyli przekazów bezpośrednich, prowadzonych 
„na żywo”. Za Danutą Buttler wyodrębniono dwie odmiany języka: 
mówioną i pisaną. W odmianie mówionej wydziela się dwa podty-
py: oficjalny i  obiegowy, inaczej nazywany standardowym. Buttler 
umieściła telewizyjną relację sportową w podtypie oficjalnym, okre-
ślanym jako styl publicystyczny [Buttler 1982: 67]. Natomiast Kazi-
mierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski i  Wojciech Furman 
w pracy pt. Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język umieścili 
relację sportową w obrębie gatunku dziennikarstwa informacyjnego, 
ponieważ jej celem jest przedstawienie wydarzeń rozgrywających się 
symultanicznie, a zatem takich, w których czas dziejącego się i trans-
mitowanego wydarzenia jest tożsamy z czasem jego nadawania i od-
bioru [Wolny-Zmorzyński, Kaliszewski, Furman 2006: 32].

Autora relacji sportowej nazywamy sprawozdawcą lub ko-
mentatorem, mimo że  mówi o  wydarzeniach bieżących, których 
finał następuje razem z zakończeniem relacji [Wolny-Zmorzyński, 
Kaliszewski, Furman 2006: 44]. Nie należy jednak używać terminu 
sprawozdawca i komentator synonimicznie. Sprawozdawcą, czyli 
kimś, kto zdaje sprawę, powinniśmy nazywać sportowego dzien-
nikarza radiowego, prowadzącego transmisję z wydarzeń, odbiera-
ną przez odbiorcę przy pomocy słuchu. Natomiast komentatorem 
jest dziennikarz telewizyjny, który uzupełnia i  analizuje obraz, 
jaki odbiorca odbiera przy pomocy wzroku [Ostrowski 2007: 14]. 
Za najwybitniejszych autorów relacji sportowych uznaje się Witol-
da Dobrowolskiego, Jana Ciszewskiego oraz Bohdana Tomaszew-
skiego, którzy sprawiali, że przekaz radiowy w ich wykonaniu był 
niezwykle barwny i oddziaływał na wyobraźnię słuchaczy, nato-
miast relacje telewizyjne nie były nużącymi głosowymi ilustracja-
mi obrazu, ale przede wszystkim informowały odbiorcę nie o tym, 
co widzi, ale dlaczego widzi.
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Relacja sportowa „na  żywo” to  specyficzna i  spontaniczna 
forma komentarza, w  której dziennikarzowi trudno posługiwać 
się absolutnie poprawnym językiem. Dziennikarze komentujący 
„na żywo” pozbawieni są, w przeciwieństwie do dziennikarzy pra-
sowych, możliwości ciągłego zastanawiania się nad konstrukcją 
tekstu, a zatem możliwości wnoszenia poprawek [Ostrowski 2007: 
161−162]. Język dziennikarstwa sportowego telewizyjnego różni się 
od  języka dziennikarstwa sportowego prasowego przede wszyst-
kim retoryką oraz użyciem środków stylistycznych i związków fra-
zeologicznych. Natomiast oba mają wspólną leksykę [Ostrowski 
2007: 162]. Nie oznacza to  jednak, że  komentator sportowy nie 
podlega wymogom kultury języka, wręcz przeciwnie, jest on zobo-
wiązany prawnie do poprawnego mówienia zgodnie z przyjętymi 
w danej społeczności normami: „dziennikarz jest obowiązany: dbać 
o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów” [Ustawa 
Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., z późniejszymi zmiana-
mi, Rozdz. 2: Prawa i  obowiązki dziennikarzy, art. 12.1.3]. Jednak 
jak pokazuje praktyka, komentowanie wydarzeń „na żywo” uspra-
wiedliwia krótkotrwałe posługiwanie się uzusem językowym, na-
tomiast odbiorcy skłonni są wybaczyć dziennikarzom pewne nie-
doskonałości językowe i drobne potknięcia stylistyczne.

Za Andrzejem Markowskim wymieniono składniki kultury ję-
zyka, które powinny być obecne w każdej wypowiedzi [Markow-
ski 2006: 18−19]. Pierwszym z nich jest poprawność, czyli zgodność 
z przyjętymi normami językowymi, kolejnym sprawność, rozumia-
na jako odpowiedni dobór środków językowych, pozwalających 
najlepiej dotrzeć do odbiorcy. Trzeci składnik kultury języka to ety-
ka słowa, a zatem właściwy, partnerski stosunek w relacji nadaw-
ca−odbiorca, ostatnim elementem jest estetyka słowa, czyli dostar-
czanie dodatnich wrażeń estetycznych. Dziennikarzom sportowym 
najbliżej jest do  realizowania trzeciego składnika kultury języka 
– etyki słowa, ponieważ sport będący treścią transmisji jest bliski 
zarówno samemu komentatorowi, jak i odbiorcy. Najwięcej trud-
ności przysparza poprawne realizowanie pierwszego oraz drugie-
go składnika kultury języka, czyli jego poprawności i sprawności. 
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Należy zauważyć również, że język każdej relacji sportowej reali-
zuje następujące funkcje: komunikatywną, ekspresywną, perswa-
zyjną, kreatywną, a także estetyczną, metajęzykową i poznawczą 
[Markowski 2000: 10−11]. Natomiast wśród najważniejszych cech 
relacji sportowej warto wymienić zarówno żywe oraz barwne opi-
sywanie przebiegu wydarzeń, w którym emocje osoby przekazują-
cej są eksponowane [Szulczewski 1964: 96], jak i pewne elementy 
reportażowe, takie jak: charakterystyka miejsca zdarzenia i postaci 
biorących w nim udział oraz narastanie napięcia zdarzenia równo-
legle z  poznawaniem nowej rzeczywistości [Wolny-Zmorzyński, 
Kaliszewski, Furman 2006: 43].

Analizowany materiał językowy wyekscerpowano z  telewi-
zyjnych relacji poświęconych konkurencjom, w  których Polacy 
odnieśli największe sukcesy. Wśród nich znalazły się zatem ko-
mentarze poświęcone łyżwiarstwu szybkiemu2 – biegowi indywi-
dualnemu mężczyzn na  dystansie 1500 m (mistrzem olimpijskim 
został Zbigniew Bródka), biegowi drużynowemu kobiet (srebrny 
medal otrzymały: Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, 
Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska) oraz biegowi drużynowe-
mu mężczyzn (brązowy medal zdobyli: Zbigniew Bródka, Konrad 
Niedźwiedzki i Jan Szymański). Do analizy komentarzy relacjonu-
jących biegi panczenistów włączona została również relacja z dru-
żynowego biegu półfinałowego kobiet, która charakteryzowała 
się o wiele większą dramaturgią od ich biegu finałowego. Ponadto 
w  analizowanym materiale językowym znalazły się komentarze 
z relacji skoków narciarskich3, w których zarówno w zawodach ro-
zegranych na normalnej, jak i na dużej skoczni, złoto zdobył Kamil 
Stoch, oraz komentarz z relacji narciarskiego biegu indywidualne-
go kobiet na dystansie 10 km stylem klasycznym4, który wygrała 

2 Wszystkie wyścigi panczenistów i panczenistek komentował dla Telewi-
zji Polskiej Piotr Dębowski [PD].

3 Zarówno konkurs na normalnej, jak i na dużej skoczni, oraz rywalizację 
drużynową skoczków komentowali dla Telewizji Polskiej Włodzimierz Szarano-
wicz [WS] i Marek Rudziński [MR].

4 Dla Telewizji Polskiej relację z tego biegu prowadzili Przemysław Babiarz  
[PB] i Marek Jóźwik [MJ].
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Justyna Kowalczyk. Materiał językowy obejmuje zatem siedem 
telewizyjnych relacji sportowych, a dokładnie tylko te sekwencje, 
w których polscy zawodnicy bezpośrednio rywalizowali. Zdecydo-
wano się na takie szczegółowe zawężenie analizowanych fragmen-
tów języka, ponieważ zawarte w nich komentarze dziennikarskie 
charakteryzowały się największą różnorodnością stylistyczną. Ni-
niejsza analiza została również poświęcona wybranym aspektom 
językowym komentarzy sportowych, ze szczególnym uwzględnie-
niem zwrotów zabawnych, śmiesznych czy zaskakujących, które 
uzyskano za pomocą wykorzystania rozmaitych środków styli-
stycznych, jak i nieświadomie popełnionych lapsusów.

Zebrany materiał językowy pozwolił wyróżnić aż dziesięć figur 
stylistycznych, występujących w analizowanych relacjach sporto-
wych. Wśród nich znalazły się: metafory, hiperbole, porównania, 
personifikacje, powtórzenia, polisyndeton, pytania retoryczne, 
równoważniki zdań, a także kolokwializmy i wyrażenia potoczne 
oraz zdrobnienia.

Metafory, czyli wyrażenia, które otrzymały nowy sens dzię-
ki połączeniu słów niezgodnie z  ich podstawowym znaczeniem 
[STL 2008: 300−303], zostały wykorzystane w komentarzach wy-
ścigów polskich panczenistów. I  tak Zbigniew Bródka „ugasił ten 
olimpijski płomień nadziei rywali” [PD] swoim doskonałym prze-
jazdem dystansu 1500 m. Natomiast podczas biegu drużynowe-
go mężczyzn można było usłyszeć następujące komentarze: „ale 
ta przewaga [drużyny Kanadyjczyków] topnieje” [PD] oraz „a ich 
panczeny, gdzieś tam na tej lodowej tafli, pozostawiają teraz biało-
-czerwone smugi” [PD].

Wśród hiperbol, czyli wyolbrzymień i  przejaskrawień cech 
opisywanych zjawisk [STL 2008: 197], znalazły się komentarze, 
odnoszące się do biegu drużynowego panczenistek: „to  jest jakaś 
różnica kosmiczna, właściwie nieosiągalna” [PD] [żeby Polki po-
konały reprezentantki Holandii]. Ten środek stylistyczny pojawił 
się również w relacji z biegu drużynowego panczenistów: „będzie-
my przeżywać wielkie nerwy, totalne emocje” [PD]. Natomiast 
przewaga punktowa Kamila Stocha nad pozostałymi rywalami 
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po zakończeniu konkursu na normalnej skoczni została skomento-
wana następująco: „jego przewaga na  normalnej skoczni jest na-
prawdę gigantyczna” [WS].

W zgromadzonym materiale językowym wystąpiły ponadto 
porównania, czyli przedstawienia właściwości zjawiska poprzez 
wskazanie na jego podobieństwo do innego zjawiska [STL 2008: 
411]. Te środki stylistyczne wykorzystano zarówno w komenta-
rzu z relacji biegu drużynowego panczenistów: „trzeba pojechać 
po tym lodzie jak lodołamacz po Wiśle” [PD], jak i w relacji z ry-
walizacji panczenistek w  biegu półfinałowym – „wymachują 
tymi rękoma jakby rozrzucały tutaj na  lewo i  prawo to  srebro 
na lodzie” [PD].

Wśród personifikacji, czyli przedstawień tworów nieożywio-
nych jako działających ludzkich postaci [STL 2008: 381], znalazły 
się również komentarze z  relacji biegów polskich panczenistów. 
I  tak szczęśliwy z  powodu zwycięstwa Zbigniewa Bródki dzien-
nikarz powiedział: „Domaniewice, Łowicz, cała Polska wstała 
z  miejsc” [PD], zaś półfinałowe drużynowe biegi panczenistek 
skomentował następująco: „polskie łyżwiarstwo szybkie świętuje 
sukcesy na rosyjskiej ziemi” [PD] oraz „drugi medal polskich pan-
czenów na igrzyskach olimpijskich w Soczi” [PD].

Powtórzenia, czyli wielokrotne występowanie tego samego ele-
mentu językowego po sobie [STL 2008: 425−426], znalazły się w ko-
mentarzach dotyczących indywidualnego biegu Zbigniewa Bródki 
– „jest, jest, jest pierwszy, prowadzi” [PD] oraz „dogania, dogania 
Holender [Koen Verweij] naszego reprezentanta” [PD], a także „Kto 
jest pierwszy? Polak, Polak, Polak, złoto, jest, złoty medal Zbigniewa 
Bródki” [PD]. Powtórzenia wystąpiły również w komentarzach z re-
lacji biegu drużynowego panczenistów: „teraz wszystko się zaczyna, 
teraz wszystko się zdecyduje” [PD] oraz „ale czy zdążą, czy zdążą do-
gonić Kanadyjczyków?” [PD] i rywalizacji drużynowej panczenistek: 
„brawo, brawo dziewczyny” [PD]. Liczne powtórzenia wystąpiły po-
nadto w komentarzach dotyczących skoków Kamila Stocha. Ta figu-
ra stylistyczna pojawiła się zarówno w relacji ze zdobycia pierwsze-
go medalu: „złoty medal, złoty medal, po prostu można zwariować 
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ze szczęścia” [WS], jak i w transmisji skoku oddanego w pierwszej 
serii rywalizacji na dużej skoczni: „fantastyczna forma, fantastyczna 
forma” [WS] czy „pięknie proszę Państwa, pięknie” [WS].

W  analizowanym materiale językowym znalazły się także 
przykłady użycia polisyndetonu, pytania retorycznego oraz rów-
noważnika zdania. Polisyndeton, czyli konstrukcja złożona z szere-
gu współrzędnych członów [STL 2008: 408], został zastosowany 
w komentarzu dotyczącym skoku Kamila Stocha w pierwszej serii 
zawodów rozegranych na dużej skoczni: „już jest podczas najazdu, 
już jest na progu, już jest w powietrzu” [WS]. Natomiast pytania 
retoryczne, czyli pytania, które nie są zadawane po to, aby uzyskać 
odpowiedź, ale po to, by wyrazić opinię lub przekonanie nadaw-
cy [STL 2008: 457], pojawiły się w  relacji z  biegu indywidualne-
go polskiego panczenisty – Zbigniewa Bródki: „Matko jedyna, czy 
Państwo czują to drżenie rąk i serca? Czy Państwo stoją teraz przed 
telewizorami? Ciężko przecież usiedzieć, prawda?” [PD]. Autor tej 
wypowiedzi dokonał ponadto pomieszania sfery sacrum i  pro-
fanum, co  jest zjawiskiem charakterystycznym dla osób silnie za-
angażowanych emocjonalnie w  rywalizację zawodników. Z  kolei 
w komentarzu z relacji zmagań olimpijskich z biegu drużynowego 
łyżwiarek szybkich znalazł się równoważnik zdania, czyli wyraz lub 
zespół wyrazów pełniący funkcję zdania i mający intonację zdania, 
ale pozbawiony osobowej formy orzeczenia – „Czy tak to się skoń-
czy? Szansa. Świetnie” [PD].

Kolokwializmy i wyrażenia potoczne wystąpiły w relacji z bie-
gu półfinałowego panczenistek: „Rosjanki wyjechały się na 100% 
w walce w ćwierćfinale z Kanadyjkami o awans” [PD] oraz w trans-
misji skoku oddanego przez Kamila Stocha w pierwszej serii konkur-
su rozegranego na normalnej skoczni: „ależ odpalił rakietę” [WS].

Zdrobnienia, które wyrażają emocjonalną ocenę mówiącego 
[STL 2008: 96], wykorzystano w  komentarzach odnoszących się 
do  Zbigniewa Bródki, którego komentator bardzo często nazywa 
„Zbyszkiem” [PD], jak i Jana Szymańskiego – „Janka” [WS], a także 
do  drużyny panczenistów – „chłopców” [PD] i  drużyny żeńskiej, 
czyli „dziewczyn” [PD]. 
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Przedstawione wyżej figury stylistyczne nie tworzą zamknię-
tego zbioru środków stylistycznych, jakimi posługują się komen-
tatorzy transmisji sportowych. W  zależności od  telegraficzności, 
widowiskowości i  specyfiki transmitowanej dyscypliny, a  także 
od  rodzaju retoryki oraz poziomu językowego danego dziennika-
rza, mogą pojawić się również inne figury stylistyczne, takie jak: 
archaizmy, cytaty, eufemizmy, ironie, oksymorony, onomatopeje, 
peryfrazy, synekdochy czy wykrzykniki. Należy jednak pamiętać, 
iż żaden komentator nie jest w stanie zastosować wszystkich środ-
ków stylistycznych podczas jednej transmisji. 

Spośród omówionych relacji sportowych najbardziej produk-
tywnymi komentarzami, w  których zastosowano najwięcej róż-
nych środków stylistycznych, okazały się transmisje poświęcone 
biegom łyżwiarskim. Mogło to mieć związek z bardzo wyrówna-
nymi szansami w rywalizacji o olimpijskie medale, co skutkowało 
ekspresją językową komentatora. Natomiast najmniej produktyw-
ną relacją sportową był komentarz do  biegu narciarskiego, który 
wygrała Justyna Kowalczyk. Być może ogromna przewaga Polki 
nad pozostałymi rywalkami przyczyniła się do tego, że komenta-
torzy skupili się, przez większość czasu nadawanej transmisji, na in-
formowaniu widzów o czasach uzyskanych przez rywalki polskiej 
zawodniczki.

W wyekscerpowanym materiale językowym pojawiły się rów-
nież lapsusy, czyli przejęzyczenia, błędy czy pomyłki popełnione 
w  wypowiedzi wskutek nieuwagi lub roztargnienia [SWJP 2001: 
454], które w sposób niezamierzony sprawiają, że wypowiedź ko-
mentatora nabiera cech komizmu. Andrzej Ostrowski zauważa jed-
nak, że przyczyną ich występowania może być również, obok nie-
uwagi, roztargnienia i stresu, także konieczność nie tylko szybkiego 
mówienia, ale i błyskawicznego reagowania na wydarzenia, które 
prowadzą do  utraty przez dziennikarza kontroli nad elementami 
wypowiedzi [Ostrowski 2007: 188].

W omówionym materiale językowym wystąpiły następujące 
rodzaje lapsusów: stylistyczne i  składniowe, a  także takie, które 
popełniono bezmyślnie. Najwięcej lapsusów stylistycznych oraz 
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składniowych, często połączonych z  hiperbolami, pojawiło się 
w  relacji z  biegu Justyny Kowalczyk: „biegnąc łyżwą” [MJ] oraz 
„każde dwieście kolejnych metrów to jest ważna sprawa” [PB] czy 
„ona [Aino-Kaisa Saarinen] jest potwornie doświadczona na tym 
dystansie” [MJ], a także „to będą trudne minuty” [PB] i „to są te-
raz te dwa ciężkie kilometry” [MJ]. Komentarz do indywidualnego 
biegu Zbigniewa Bródki zawiera stylistyczne i  składniowe lapsu-
sy: „ta końcówka [biegu] Zbyszka na tym zakwaszeniu organizmu” 
[PD] oraz „Wiesław Kmiecik jest też złoty, bo przecież pracuje z nim 
od tylu lat, od tylu miesięcy” [PD]. Lapsus stworzony bezmyślnie 
wystąpił w  komentarzu do  biegu drużynowego łyżwiarzy szyb-
kich: „Polacy jadą wolniej, wolniej, ale szybciej” [PD]5, jak i w ko-
mentarzu do drugiego skoku Kamila Stocha oddanego na normal-
nej skoczni: „złoto będzie za chwilę biało-czerwone” [MR]. 

Zaprezentowane wyżej przykłady lapsusów przyczyniają 
się do  wzmocnienia dramaturgii oglądanej relacji sportowej. Ich 
śmieszność, czasem bezmyślność popełnianych błędów, przez chęć 
szybszego wyrażenia myśli, raczej nie pogarsza wizerunku komen-
tatora. Lapsusy składają się bowiem na specyficzną i groteskową 
atmosferę komentarza telewizyjnego.

Poddany analizie materiał językowy, pochodzący z  siedmiu 
telewizyjnych transmisji sportowych, okazał się stylistycznie zróż-
nicowany. Warto pamiętać, że  stosowanie figur stylistycznych 
w transmisjach telewizyjnych „na żywo” często bywa zabiegiem ry-
zykownym. Ich nadmiar może sprawić wrażenie manieryzmu, jed-
nak z drugiej strony – ich całkowity brak przyczyniłby się do tego, 
że transmisja stałaby się uboga i nudna. 

Podsumowując, dziennikarze Telewizji Polskiej dostarczyli 
odbiorcom wielu zabawnych czy zaskakujących komentarzy. Ory-
ginalność języka tych relacji przejawiła się w  umiejętnym i  nie-
konwencjonalnym posługiwaniu się rozmaitymi figurami styli-
stycznymi oraz nieświadomie popełnionymi lapsusami.

5 Komentator chciał wyrazić, iż polscy panczeniści przejechali dane okrą-
żenie wolniej niż wcześniejsze, lecz mimo gorszej prędkości, wyprzedzili słabną-
cych Kanadyjczyków. 
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„Czy z tej bajki będzie złoto?” – kreatywne wykorzystanie 
modyfikacji frazeologizmów i nawiązań intertekstualnych 

w nagłówkach „Przeglądu Sportowego”

Nagłówki prasowe, jako należące do  grupy ideonimów, czy-
li nazw własnych obiektów niematerialnych, mają za zadanie 
spełniać trzy podstawowe funkcje – nominatywną, deskryptyw-
ną i  pragmatyczną [Gajda 1987: 83−85]. Oprócz nazywania indy-
widualnego tekstu oraz charakteryzowania jego treści, tytuł ma 
za zadanie oddziaływać na  świadomość odbiorcy, przyciągając 
i zatrzymując na sobie jego uwagę. Kreatywność w tworzeniu ty-
tułów artykułów prasowych to  jedna z  najbardziej pożądanych 
cech współczesnych dziennikarzy, dla których coraz częściej mało 
istotne stają się reguły językowe, etyczne i estetyczne, a nadrzędną 
wartość stanowi efekt końcowy w postaci barwnego i niepowta-
rzalnego nagłówka [Majkowska 1996: 86]. Wśród licznych środków 
językowych, stosowanych, aby osiągnąć ten efekt, dość liczną gru-
pę stanowią innowacje modyfikujące związków frazeologicznych, 
których analiza na przykładzie nagłówków prasowych „Przeglądu 
Sportowego” jest celem niniejszego artykułu. 

W trakcie badania materiału okazało się, że znacznie liczniejszą 
grupę od  modyfikacji frazeologizmów stanowią zmodyfikowane 
za pomocą podobnych mechanizmów tytuły filmowe, literackie, 
muzyczne oraz przysłowia, dlatego też w  tej pracy zostanie pod-
jęta próba ich sklasyfikowania według takich samych kryteriów. 
Wyróżnione będą zatem modyfikacje polegające na  leksykal-
nych lub gramatycznych zmianach poszczególnych komponentów 
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frazeologizmów na  skutek ich wymiany (modyfikacje wymienia-
jące), uzupełniania (modyfikacje rozwijające), redukcji (modyfika-
cje skracające), kontaminacji dwóch frazeologizmów (modyfikacje 
kontaminujące), a także zmian w zakresie kategorii: liczby, strony, 
aspektu, słowotwórczej postaci komponentu lub schematu skła-
dniowego (modyfikacje regulujące) [Bąba 1986: 23]. Przedmiotem 
niniejszego artykułu będzie nie tyle porównanie tego typu inno-
wacji stosowanych w związkach frazeologicznych czy różnego ro-
dzaju nawiązaniach intertekstualnych, co przede wszystkim ocena 
kreatywności dziennikarzy, którzy stosują te środki językowe, aby 
uatrakcyjnić nagłówki prasowe.

Materiał poddany analizie pochodzi z  wydanych w  okresie 
od 1 X 2011 do 1 V 2012 numerów „Przeglądu Sportowego”. Wyko-
rzystano tylko te nagłówki, które zawierały modyfikacje związków 
frazeologicznych bądź zmodyfikowane tytuły literackie, filmowe, 
muzyczne oraz przysłowia. 1

Najliczniejszą grupę wśród innowacji modyfikujących frazeo-
logizmów stanowią modyfikacje skracające. W ich obrębie domi-
nującym zjawiskiem jest redukcja czasowników w zwrotach, takich 
jak: nie mieć nic do stracenia; znaleźć się w kropce; zostać/osiąść 
na lodzie; zejść/pójść na manowce; zagrać w odkryte karty; być/
stać/znaleźć się na rozdrożu; być/stać/ znaleźć się nad przepaścią; 
wpaść w opały; być/stać/znaleźć się na skraju przepaści, w  wy-
niku czego powstały następujące nagłówki: „Nic do  stracenia” 
(241/2011/17), „Probierz w  Arisie, ŁKS w  kropce” (258/2011/8−9), 
„Pietrow na  lodzie” (22/2012/30), „Małecki na  manowcach” 
(44/2012/2), „Karty odkryte” (47/2012/24), „Głowacki na  rozdro-
żu” (59/2012/24), „Kolejorz nad przepaścią” (62/2012/3), „Lech nad 
przepaścią” (67/2012/6), „Cracovia nad przepaścią” (71/2012/4), 
„Prezes Lato w  opałach” (63/2012/3), „Pasy na  skraju przepaści” 

1 Każdy przykład został opatrzony lokalizacją (numer wydania/rok wy-
dania/strona). Niezmodyfikowane związki frazeologiczne i przysłowia oraz ich 
znaczenia pochodzą z  następujących słowników: S. Skorupki, Słownika fraze-
ologicznego języka polskiego oraz Wielkiego słownika frazeologicznego PWN 
z przysłowiami, pod red. A. Kłosińskiej, E. Sobol, A. Stankiewicz.
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(90/2012/3). Na  skutek takiej redukcji zwroty te  przekształcono 
w oznajmienia, które mogą zostać uzupełnione formami czasow-
ników osobowych, co  – jak zauważa Edyta Pałuszyńska – może 
potwierdzać tezę o  nominalizacji nagłówków prasowych [Pału-
szyńska 2006: 79]. Na  uwagę zasługuje fakt, iż  nie odnotowano 
modyfikacji skracających w wyrażeniach rzeczownikowych, okre-
ślających i frazach.

Równie liczną grupę wśród innowacji modyfikujących stano-
wią modyfikacje wymieniające, do  których najczęściej dochodzi 
w wyrażeniach rzeczownikowych, takich jak: 

– złoty środek, w którym wymieniono komponent złoty na og-
nisty: „Ognisty środek na Japonię”2 (252/11/24−25); 

– wilk w owczej skórze – zamianie uległ komponent wilk na lis: 
„Lis w owczej skórze” (253/11/11); 

– ostatnia deska ratunku3, którą wymieniono na  „Polityczną 
deskę ratunku” (296/2011/14);

– syn marnotrawny − wymieniono komponent syn na Tevez: 
„Wraca Tevez marnotrawny” (68/2012/8). 

Do  zmian w  obrębie składników frazeologizmów dochodzi 
także w wyrażeniach określających, np. ktoś, coś na wagę złota: 
„Trójkąt na wagę wygranej” (273/2011/4) czy frazach − czas ucieka: 
„Mistrzostwo im ucieka” (59/2012/1). Tego rodzaju modyfikacje 
sprawiają, że związki frazeologiczne zyskują nowe znaczenie, a jed-
nocześnie stają się bardziej odpowiednie w stosunku do treści arty-
kułu. Według E. Pałuszyńskiej mechanizm ten jest możliwy tylko 
dzięki temu, że nadawca jest świadomy formy i znaczenia danego 
związku frazeologicznego [Pałuszyńska 2006: 79].

2 Ze względu na brak informacji na temat wzorcowej łączliwości frazeolo-
gizmu można uznać, że  zmodyfikowana jednostka frazeologiczna złoty środek 
uległa kontaminacji ze  związkiem wyrazowych środek na co (z wyrazami 
oznaczającymi czynność lub stan) lub że  łączliwość tego frazeologizmu uległa 
rozszerzeniu. 

3 W  Słowniku frazeologicznym języka polskiego pod red. S. Skorupki 
odnotowano jedynie wyrażenie: deska ratunku ‘ostateczny środek, sposób, dro-
ga’, które na przestrzeni lat rozszerzyło swoją łączliwość.
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Kolejną – mniej liczną − grupę stanowią modyfikacje kontami-
nujące. Nadawca poprzez mniej lub bardziej świadome zestawienie 
dwóch zwrotów bądź wyrażeń rzeczownikowych dokonuje kon-
densacji istotnej dla przekazu nagłówka treści: 

– „Chcą podtrzymać wiatr” (229/2011/17) – kontaminacja pod-
trzymać ogień i złapać wiatr w żagle; 

– „Anglicy grają o  honor” (63/2012/8) – kontaminacja dbać 
o dobre imię, honor i grać o wysoką stawkę4 ; 

– „Niespodzianki: dobra i  zła” (267/2011/14) – kontaminacja 
wiadomości dobrej (złej) i niespodzianki miłej, przyjemnej.

Zdecydowanie najrzadziej stosowanymi zabiegami są  zmia-
ny w  zakresie fleksyjnej i  słowotwórczej postaci komponentu lub 
schematu składniowego frazeologizmu. Wśród modyfikacji regu-
lujących odnotowano jedynie zamianę strony zwrotnej na  stronę 
bierną w zwrocie rzucić się na kolana – „Mistrz rzucony na kolana” 
(91/2012/12) oraz zmianę składniową w obrębie frazy klamka zapad-
ła, do której wprowadzono przeczenie „nie”, co można byłoby także 
uznać za wariant frazeologiczny [Frankowski 1977: 131] – „Krata trzas-
nęła, klamka nie zapadła” (93/2012/14−15). Jeszcze rzadziej rozszerza 
się związki frazeologiczne poprzez dodanie jakiegoś komponentu. 
W badanym materiale znajduje się tylko jeden nagłówek, zawierają-
cy modyfikację frazeologizmu wieża Babel, polegającą na dodaniu 
komponentu krakowska – „Krakowska wieża Babel” (15/2012/3). 

Zdarza się, iż w jednym tytule prasowym zostały zastosowane 
różne modyfikacje: 

– „Kolejorz w potężnych opałach” (259/2011/7) − usunięto cza-
sownik wpaść (modyfikacja skracająca), a dodano komponent po-
tężne (modyfikacja rozwijająca).

– „Miliony złotych niezgody” (29/2012/16) − wymieniono kom-
ponent ziarno (jabłko, kość ) na miliony złotych (modyfikacja wy-
mieniająca). Usunięto czasownik zasiać (modyfikacja skracająca).

– „Arka zwietrzyła szansę” (62/2012/5) − wymieniono kompo-
nent pismo na szansa (modyfikacja wymieniająca), usunięto cza-
sownik zwietrzyć (modyfikacja skracająca).

4 Nie odnotowano w żadnym słowniku.
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– „Czy z  tej bajki będzie złoto?” (262/2011/19) − wymieniono 
komponenty mąka, chleb na: bajka, złoto (modyfikacja wymienia-
jąca). Zmieniono strukturę na pytajną (modyfikacja regulująca).

Obok przekształcania powszechnie znanych frazeologizmów 
dziennikarze stosują także różnego rodzaju zmodyfikowane tytuły 
filmowe, literackie, muzyczne oraz przysłowia. Zdecydowanie naj-
częściej modyfikowane są  tytuły filmowe, wśród których można 
wyróżnić modyfikacje polegające na wymianie komponentów ty-
tułu, np.:

– „Jedenastu wspaniałych” (276/2011/7); „Dwunastu wspa-
niałych” (54/2012/32), zamiast tytułu filmu Siedmiu wspaniałych 
(1960, reż. J. Sturges);

– „Na kłopoty Micanski” (279/2011/6); „Na kłopoty Zagumny” 
(32/2012/15), zamiast tytułu serialu Na kłopoty... Bednarski (1986, 
reż. P. Pitera);

– „Kowalczyk kontra Bjoergen i spółka” (302/2011/10−11), za-
miast tytułu filmu Potwory i spółka (2001, reż. P. Docter);

– „Pustynia dla zuchwałych” (303/2012/22), zamiast tytułu fil-
mu Złoto dla zuchwałych (1970, reż. B. G. Hutton);

– „Banitów dwóch” (34/2012/7), zamiast tytułu filmowego Kil-
lerów dwóch (1999, reż. J. Machulski);

– „Pani minister chlapie” (36/2012/2), zamiast Pani minister 
tańczy (1937, reż. J. Gardan).

Zdarza się także, iż  tytuły filmowe są  uzupełniane o  dodat-
kowe komponenty i tak powstały nagłówki, takie jak: „Jak to się 
robi u Madziarów” (265/2011/6−7) – od tytułu Jak to się robi (1974, 
reż. A. Kondratiuk); „Gwiezdne wojny nad Tamizą” (269/2011/19) 
– od  tytułu filmu Gwiezdne wojny (reż. G. Lucas); „Dzień Świra 
w Łodzi” (34/2012/3) – od tytułu Dzień Świra (2002, reż. M. Koter-
ski). Rzadziej stosowane są modyfikacje regulujące – odnotowano 
tylko jeden przykład zamiany komponentu wilki na  formę demi-
nutywną utworzoną od tytułu filmu Młode wilki (1995, reż. J. Ża-
mojda) – „Uznane gwiazdy i młode wilczki” (294/2011/30). Wśród 
modyfikacji tytułów filmów nie brakuje także takich, w  których 
dokonano kilku przekształceń, np. w  nagłówku „Piękny powrót 
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Króla” (36/2012/27), będącym modyfikacją tytułu Władca Pier-
ścieni. Powrót Króla (2003, reż. P. Jackson), usunięto komponen-
ty „Władca Pierścieni”, ale dodano komponent piękny; do tytułu 
serialu w  reż. A. Konica i  J. Morgensterna – Stawka większa niż 
życie (1967−68) – dodano komponenty jest , dużo oraz wymieniono 
komponent życie na zwykle.

Równie często w  nagłówkach „Przeglądu Sportowego” poja-
wiają się nawiązania literackie, wśród których zdecydowaną więk-
szość stanowią także modyfikacje wymieniające, np.: 

– „Oburzeni 20-letni” (242/2011/5) – od tytułu utworu M. Hła-
ski Piękni dwudziestoletni; 

– „Sposób na  wicemistrza” (24/2011/17) – zamiast Sposobu 
na Alcybiadesa E. Niziurskiego; 

– „Drużyna Muszkieterów” (42/2012/17) – od tytułu powieści 
A. Dumasa Trzej Muszkieterowie; 

– „Kilka mgnień Wójcika” (57/2012/10) – zamiast tytułu po-
wieści J. Siemionowa Siedemnaście mgnień wiosny; 

– „Piłkarze na targu próżności” (243/2011/24) – od tytułu utwo-
ru W. M. Thackeraya Targowisko próżności; 

– „Między tytułem a brzegiem pucharu” (101/2012/2) – zamiast 
Między ustami a brzegiem pucharu M. Rodziewiczówny. 

Niekiedy rozszerza się także tytuły literackie, dodając do nich 
nowe komponenty, tak jak w  przypadku tytułu wiersza M. Ko-
nopnickiej „Zima zła”, który stał się podstawą do utworzenia na-
główków, takich jak: „Włoska zima zła” (29/2012/8) i „Nasza zima 
nie taka zła” (40/2012/6). Rzadko usuwane są składowe tytułu – 
w prezentowanym materiale pojawia się tylko jeden taki przykład 
– „Muszkieterowie” (80/2012/11), będący modyfikacją skracającą 
tytuł powieści A. Dumasa Trzej Muszkieterowie. Odnotowano tak-
że dwa nagłówki, w których dokonano kilku modyfikacji: „Kome-
dia pełna pomyłek” (51/2012/12) – dodano komponent pełna oraz 
zamieniono omyłki na pomyłki, oraz „Protest i kara dla Radosła-
wa Majdana” (243/2011/6) − będący modyfikacją tytułu powieści 
F.  Dostojewskiego Zbrodnia i kara, polegającą na  dodaniu kolej-
nych komponentów oraz wymianie zbrodni na protest . 
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W  nagłówkach „Przeglądu Sportowego” często pojawiają 
się także nawiązania muzyczne – zmodyfikowane tytuły utwo-
rów lub nazwy zespołów. Wyróżniono wśród nich modyfikacje 
wymieniające: 

– „Dziś prawdziwych klasyków już nie ma” (244/2011/2), za-
miast tytułu piosenki M. Rodowicz Dziś prawdziwych Cyganów 
już nie ma; 

– „My, pierwsza dekada” (265/2011/18), zamiast My, Pierwsza 
Brygada; 

– „Historia jednego zdjęcia” (274/2011/16), zamiast tytułu pio-
senki Czerwonych Gitar Historia jednej znajomości; 

– „Chory Grozer lekiem na całe zło” (288/2011/30), zamiast Je-
steś lekiem na całe zło K. Prońko; 

– oraz liczne próby wymiany komponentów tytułu piosenki 
A. Dymszy Warszawa da się lubić , w wyniku czego powstały na-
stępujące nagłówki: „Warszawa da się zgubić” (250/2011/5); „Sto-
lica da się lubić” (61/2012/10); „Majster da się lubić” (100/2012/11). 

Twórcy nagłówków wykorzystują także przysłowia, któ-
re S.  Skorupka zalicza do  frazeologizmów i  w  swojej klasyfi-
kacji umieszcza obok sentencji, maksym i  porzekadeł, określa-
jąc wspólnym mianem — fraz [Skorupka 1967: 6]. Natomiast 
A.  M.  Lewicki i  A. Pajdzińska zauważają różnice między przy-
słowiami i  frazeologizmami, które w  odróżnieniu od  przysłów 
nie mogą same stanowić odrębnego tekstu i  to  ujęcie zostało 
przyjęte w niniejszym artykule [Lewicki, Pajdzińska 2001: 315]. 
Wśród nagłówków „Przeglądu Sportowego” dość liczną grupę 
stanowią polegające na  wymianie komponentu modyfikacje 
przysłów, takich jak np.: 

– Jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec, taki syn − „Jaki Rudniew, 
taki Lech” (261/2011/6);

– Chytry, skąpy dwa razy traci − „Niecierpliwy dwa razy traci” 
(271/2011/2);

– Przez żołądek do serca5 − „Przez grę do  reprezentacji” 
(26/2011/9).

5 W żadnym słowniku nie odnotowano tego przysłowia.
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Niekiedy w  obrębie jednego przysłowia dokonuje się jedno-
cześnie kilku zabiegów, i tak powstały tytuły: 

– „Trafi Kosa do Trójmiasta?” (49/2012/8) – wymieniono kom-
ponent kamień na  Trójmiasto i  zmieniono strukturę przysłowia 
na pytajną; 

– „Wszędzie źle, w  domu fatalnie” (70/2012/16) – wymiana 
komponentów dobrze i  najlepiej na  źle i  fatalnie oraz usunięcie 
komponentu ale; 

– „Każdy ma swojego asa” (82/2012/28) – usunięto drugi człon 
przysłowia co go gryzie i zastąpiono mola – asem; 

– „Drugi tytuł lepiej smakuje” (252/11/27) – zakazany owoc 
został zastąpiony drugim tytułem, a zamiast stopnia najwyższego 
przysłówka pojawia się stopień wyższy – lepiej.

Rzadziej dokonuje się modyfikacji skracających, polegających 
na  całkowitym usunięciu niektórych komponentów, jak w  na-
główku „Oczy nie widzą” (264/2011/25), będącym modyfikacją 
przysłowia - Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.

Dziennikarze, którzy tworzą tytuły swoich tekstów, posługują 
się powszechnie znanymi formułami tekstowymi – zarówno fraze-
ologizmami, jak i  różnego rodzaju nawiązaniami intertekstualnymi, 
które są znacznie liczniejsze. Przyczyną tego może być fakt, iż mody-
fikowanie powszechnie znanych tytułów filmowych, literackich, mu-
zycznych może być odbierane jako zabawa lub gra językowa, a tym 
samym nie stwarza takiego ryzyka popełnienia błędu. Inaczej jest 
w przypadku innowacji modyfikujących w obrębie frazeologizmów, 
które są utrwalone w świadomości odbiorców w jedynej poprawnej 
formie i wszelkie zmiany mogą zostać utożsamione z brakiem spraw-
ności językowej twórcy – jak w  przypadku nagłówków: „Trójkąt 
na wagę wygranej” (273/2011/4) (od frazeologizmu ktoś, coś na wagę 
złota) lub „Czy z tej bajki będzie złoto?” (262/2011/19) (od frazeologi-
zmu Z tej mąki chleba nie będzie – jednak o ile mąka jest niezbędna 
do produkcji chleba, bajka ma niewiele wspólnego ze złotem).

Na  uwagę zasługuje fakt, iż  modyfikacje tytułów i  przysłów 
są  oparte na  identycznych mechanizmach językowych, jakie 
stosuje się w  przypadku frazeologizmów. Różnice dostrzegalne 
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są  jedynie we frekwencji poszczególnych rodzajów modyfikacji – 
w obrębie frazeologizmów przeważa mechanizm polegający na re-
dukcji czasowników ze zwrotów, natomiast wśród nawiązań inter-
tekstualnych dominują modyfikacje wymieniające. Ten pierwszy 
mechanizm – przekształcania zwrotów w  wyrażenia przyczynia 
się do tego, że tytuły stają się oznajmieniami, a zatem przybierają 
postać składniową charakterystyczną dla nagłówków prasowych. 
Usunięcie czasownika nie wpływa na skuteczność przekazu, gdyż 
odbiorca, znający dany frazeologizm, może sam dokonać uzupeł-
nienia tytułu o  brakujący czasownik w  formie osobowej. Drugi 
mechanizm – dominujący wśród nawiązań intertekstualnych i po-
legający na wymianie komponentów – stanowi przyczynę powsta-
nia nowych wartości semantycznych. Poza tym takie zmiany popu-
larnych i powszechnie znanych formuł językowych w nagłówkach 
prasowych przyciągają uwagę odbiorcy i zachęcają go tym samym 
do lektury całego artykułu.

Wśród analizowanych nagłówków „Przeglądu Sportowego” po-
jawiają się takie, w których występują modyfikacje takich samych 
związków frazeologicznych lub tytułów. W obrębie frazeologizmów 
szczególnie popularne są: stać nad przepaścią („Kolejorz nad przepaś-
cią”, „Lech nad przepaścią”, „Cracovia nad przepaścią”, „Pasy na skra-
ju przepaści”) oraz być w opałach („Prezes Lato w opałach”, „Kole-
jorz w potężnych opałach”). Znacznie częściej powtarzalne schematy 
pojawiają się wśród tytułów, np.: „Jedenastu wspaniałych”, „Dwu-
nastu wspaniałych” (tytuł filmowy Siedmiu wspaniałych); „Na kło-
poty Micanski”, „Na kłopoty Zagumny” (tytuł serialu Na kłopoty... 
Bednarski); „Włoska zima zła”, „Nasza zima nie jest taka zła” (tytuł 
literacki Zima zła); „Drużyna Muszkieterów”, „Muszkieterowie” (ty-
tuł literacki Trzej Muszkieterowie); „Warszawa da się zgubić”, „Sto-
lica da się lubić”, „Majster da się lubić” (tytuł muzyczny Warszawa 
da się lubić); „Jaki Rudniew, taki Lech”, „Jaki ojciec, taki ma być syn” 
(przysłowie - Jakie drzewo, taki klin, jaki ojciec, taki syn.). Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że autorami podobnych tytułów są w prze-
ważającej większości różni dziennikarze, a więc można uznać to zja-
wisko powtarzalności schematów językowych za przejaw pewnej 
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funkcjonującej w magazynach sportowych metaforyki lub po prostu 
za brak kreatywności językowej dziennikarzy. Ogromna popular-
ność nawiązań filmowych może świadczyć o tym, że kino i telewizja 
stanowią środki przekazu docierające do masowego odbiorcy, któ-
ry jest potencjalnym czytelnikiem pisma o zasięgu ogólnopolskim. 
Zmodyfikowane tytuły filmowe mogą być przez niego doskonale 
rozumiane i identyfikowane. 

Wszelkie modyfikacje – zarówno w obrębie frazeologizmów, jak 
i  tytułów oraz przysłów − nie pozostają bez wpływu na realizację 
funkcji deskryptywnej, polegającej na informowaniu odbiorcy o tre-
ści samego artykułu. Jest to widoczne szczególnie w przypadku mo-
dyfikacji wymieniających, stanowiących dość liczną grupę w anali-
zowanym materiale. Na skutek wymiany składowej znanej formuły 
tekstowej na inny komponent, który pozostaje w większym związku 
z treścią przekazu, tytuł prasowy staje się semantycznie bliższy sa-
memu artykułowi, jak w przypadku nagłówka „Lis w owczej skórze”, 
będącego tytułem artykułu dotyczącego zdolnego piłkarza mieszka-
jącego na Wyspach Owczych. Podobne rezultaty widać w przypadku 
zastosowania modyfikacji rozwijających, np.: „Krakowska wieża Ba-
bel” (zawodnicy Wisły Kraków mają problemy z porozumiewaniem 
się na boisku), „Gwiezdne wojny nad Tamizą” (w Londynie odbędzie 
się Turniej Masters). Jeśli oprócz związku tytułu z tematyką artyku-
łu, nagłówek brzmi także dla czytelnika atrakcyjnie, można go uznać 
za przejaw kreatywnego wykorzystania modyfikacji frazeologizmu 
bądź nawiązania intertekstualnego. Przykładami takich trafnych 
tytułów mogą być np.: „Piłkarze na targu próżności” (gra w repre-
zentacji jest dla piłkarzy szansą zaprezentowania się na boisku) lub 
„Kilka mgnień Wójcika” (kilka faktów z życia Adama Wójcika). Dość 
często trudno jest jednak wyjaśnić mechanizm przekształceń wyko-
rzystanych przy tworzeniu nagłówka („Ognisty środek na Japonię” 
− o  trzech najlepszych środkowych wybranych na  mecz z  Japonią; 
„Czy z tej bajki będzie złoto?” − Mistrz Świata broni swojego tytułu 
w Disneylandzie) lub jednoznacznie orzec, czy zastosowano w nim 
modyfikację związku frazeologicznego („Krata trzasnęła, klamka 
nie zapadła” − o piłkarzu, który po wyjściu z więzienia kontynuuje 
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piłkarską karierę) bądź nawiązanie intertekstualne („Pani minister 
chlapie” — minister sportu mówi o czymś, o czym nie powinno się 
mówić publicznie). W takich przypadkach nagłówki kojarzą się od-
biorcy z pewnymi powszechnie znanymi schematami językowymi, 
lecz sama treść artykułu ma z nimi niewiele wspólnego. Takie tytuły 
wydają się przypadkowe, nie stanowią dla czytelnika żadnej infor-
macji o rzeczywistym przekazie prasowym, mając jedynie przyciągać 
uwagę odbiorcy, ale trudno uznać za atrakcyjne dla czytelnika ciągłe 
powielanie schematów, jak np.: „Pietrow na  lodzie” (22/2012/30), 
„Małecki na  manowcach” (44/2012/2), „Głowacki na  rozdrożu” 
(59/2012/24). Można zatem uznać, że w procesie tworzenia nagłów-
ków prasowych liczy się nie tyle kreatywne wykorzystanie modyfi-
kacji frazeologizmów czy nawiązań intertekstualnych, co zaskakują-
ce brzmienie tytułu, bez względu na jego trafność.
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Tytuł prawdę Ci powie?  
Słowotwórcze zabiegi w nagłówkach „Polityki”

Według Walerego Pisarka nagłówek prasowy powinien in-
formować o  temacie wypowiedzi, wyrażać jej ideę przewodnią, 
zachęcać do  lektury przez swą oryginalność i  atrakcyjność [Pi-
sarek 1967: 114]. Wydaje się, że oryginalność i wynikająca z niej 
atrakcyjność to dwie cechy, które dominują dziś nad informatyw-
nością [por. Pałuszyńska 2006; Wojtak 2010; Ostromęcka-Frą-
czak 2013]. Przyciągnąć uwagę, zatrzymać wzrok czytelnika, zacie-
kawić, zmusić do zapoznania się z tekstem – to zadania tytułów 
prasowych dzisiaj [por. Ostromęcka-Frączak 2008]. Nagłówki 
są często celowo niejednoznaczne, intrygujące, swoją aluzyjnoś-
cią, oryginalną formą językową mają za zadanie „uwieść czytel-
nika” [Kamińska-Szmaj 2001: 61]. Urszula Żydek-Bednarczuk 
pisze o strategicznym znaczeniu nagłówka w odbiorze tekstu, któ-
ry, ze względu na swą inicjalną pozycję, skupia uwagę odbiorcy 
w pierwszej kolejności [Żydek-Bednarczuk 2005: 170−172]. Stani-
sław Bortnowski twierdzi wręcz: „Nie ma wypowiedzi dzienni-
karskiej bez tytułu” [Bortnowski 1999: 19]. Na  strategiczną rolę 
tytułu wskazuje także Anna Duszak. Badaczka zaznacza przy 
tym, że tytuł „pozwala czynić założenia o makrostrukturze teks-
tu, które to założenia mogą okazać się mniej lub bardziej trafne 
w konfrontacji z pozostałym tekstem” [Duszak 1998: 129]. „Nale-
ży jednak pamiętać [pisze dalej A. Duszak], iż tytuł, który zaska-
kuje, może być rozwiązaniem taktycznym w danym kontekście” 
[Duszak 1998: 129]. Po  takie „taktyczne rozwiązania” sięga dziś 
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wielu autorów nagłówków prasowych, którzy, konstruując tytuł, 
koncentrują się przede wszystkim na jego atrakcyjności i sile od-
działywania na potencjalnego czytelnika. 

Jedną z  ciekawszych propozycji jest wykorzystanie możliwo-
ści słowotwórczych języka. W  artykule przedstawiono nagłówki, 
których autorzy zastosowali takie słowotwórcze eksperymenty. 
Nagłówki zostały wyekscerpowane z  kilkudziesięciu numerów 
tygodnika „Polityka” roczników 2005, 2006, 2012, 2013 oraz 2014. 
Wybór pisma podyktowany był nie tylko różnorodnością zamiesz-
czanych w  „Polityce” tytułów wypowiedzi prasowych, ale też 
statusem „Polityki” na polskim rynku prasowym1. „Polityka” ofe-
ruje swym czytelnikom artykuły o  tematyce politycznej i  gospo-
darczej, a  także teksty podejmujące aktualną problematykę spo-
łeczną, artykuły o treściach naukowych i kulturalnych. Nagłówki 
„Polityki”, choć nie doczekały się jeszcze osobnego, całościowego 
opracowania, jak to się stało np. w przypadku nagłówków „Gaze-
ty Wyborczej”2, wyróżniają się własną, rozpoznawalną stylistyką 
i są swoistą wizytówką tygodnika.

W Słowniku terminologii medialnej nagłówek określony jest 
jako „początkowy element materiału dziennikarskiego (wypowie-
dzi dziennikarskiej) składający się z tytułu oraz podtytułu i nadty-
tułu” [Furman 2006: 127]. Analizowane nagłówki stanowią tytuły 
różnych form wypowiedzi publicystycznych: reportaży, informacji, 
komentarzy, wywiadów, felietonów, recenzji3.

1 W 2013 roku tygodnik otrzymał tytuł Wydawcy Roku 2013 . W uzasad-
nieniu przyznanego tytułu zwrócono oczywiście uwagę na liczbę sprzedawanych 
egzemplarzy, ale przede wszystkim na rzetelność zamieszczanych tekstów.

2 Nagłówki „Gazety Wyborczej” przeanalizowała Edyta Pałuszyńska 
w pracy Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, 
metaforyka).

3 W materiale nie uwzględniono podtytułów i śródtytułów, ograniczając się 
do tytułów głównych, pominięto także nagłówki tekstów reklamowych i ogłoszeń. 
Nagłówki zostały opisane w następujący sposób: lokalizacja (numer tygodnika, rok, 
strona), jednozdaniowe przedstawienie problematyki artykułu. Ponieważ relacja 
między nazwami tytuł i nagłówek nie jest precyzyjnie ustalona [por. Wojtak, 2010: 
17], terminy te, ze względów stylistycznych, stosuję wymiennie.
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W  artykule zrezygnowano z  omawiania słowotwórczych 
formacji deminutywnych i  augmentatywnych na  rzecz szerszej 
analizy tytułów zawierających wyrazy nowo utworzone, neolo-
gizmy. Ze względu na sposób tworzenia, neologizmy podzielone 
zostały na pięć grup: neologizmy powstałe w procesie derywa-
cji słowotwórczej, neologizmy utworzone poprzez kompozycję, 
derywację semantyczną, aluzję leksykalną, oraz kontaminację 
leksykalną.

Alicja Zagrodnikowa definiuje neologizm jako „wyraz lub 
grupę wyrazów (wyrażenie), które w danej formie podstawowej 
i  w  danym znaczeniu nie zostały zarejestrowane w  słownikach 
i  encyklopediach” [Zagrodnikowa 1978: 220]. Istnieją rozbież-
ności, czy do  neologizmów należy zaliczyć także zapożyczenia. 
D. Buttler w artykule Neologizmy i terminy pokrewne dokonuje 
przeglądu stanowisk badawczych dotyczących tej kwestii. Zapo-
życzenia włączane są do kategorii neologizmów m.in. przez auto-
rów Stylistyki polskiej – H. Kurkowską i S. Skorupkę. Wielu bada-
czy nie traktuje jednak świeżo przyswojonych wyrazów obcych 
jak neologizmów4[Buttler 1962]. Powołując się na  tę  koncepcję, 
nie podaję przykładów nagłówków zawierających elementy 
zapożyczone.

1. Derywacja słowotwórcza

W  omawianym materiale występują neologizmy powstałe 
w procesie derywacji sufiksalnej, prefiksalnej, prefiksalno-sufiksal-
nej i dezintegralnej.

Duszpasterka – 2/06, s. 16, (Magdalena Bajer jest przewod-
niczącą Rady Etyki Mediów).

4 Także w  najnowszym opracowaniu stylistycznym Doroty Zdun- 
kiewicz-Jedynak Wykłady ze stylistyki zapożyczenia nie zostały włączone 
do neologizmów [por. Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 53].
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Neologizm należy zaliczyć do kategorii nazw żeńskich powsta-
łych od  nazw wykonawców czynności. Nazwanie duszpasterką 
przewodniczącej Rady Etyki Mediów sprawia, że neologizm nabie-
ra żartobliwego, pejoratywnego zabarwienia.

Paszportowcy grają Chopina – 9/06, s. 57, (Dwaj polscy pia-
niści, posiadacze „Paszportów POLITYKI”, występują w Fil-
harmonii Narodowej, grając utwory F. Chopina).
Paszportowcy odznaczeni przez prezydenta – 23/13, s. 8, 
(Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył siedmioro 
laureatów nagród „Paszporty POLITYKI”).

Podstawą słowotwórczą neologizmu jest rzeczownik paszport. 
Sufiks -owiec tworzy m.in. nazwy osobowe wykonawców czynno-
ści oraz odrzeczownikowe nazwy osobowe nazywające zwolenni-
ków idei, postaw, członków organizacji.

Komórkowcy, sieciuchy i inni – 43/06, s. 4, (Polacy od 10 lat 
korzystają z sieci internetowej i telefonii komórkowej).

Podstawę słowotwórczą neologizmu komórkowiec stanowi 
rzeczownik ‘komórka’, który sam jest uniwerbizmem od wyrażenia 
telefon komórkowy; podstawa drugiego neologizmu to wyraz sieć , 
sufiks -uch tworzy nazwy wykonawców czynności, np. pleciuch, 
pastuch oraz nazwy nosicieli cech, np. staruch, niedbaluch, o wy-
raźnie odczuwalnym nacechowaniu ujemnym. Treść artykułu znosi 
jednak negatywne nacechowanie neologizmu.

Opluwacze − 5/14, s. 105, (Żarty z  wartości obywatelskich, 
wulgarne gesty, akty nienawiści stają się przepustką do za-
istnienia w mediach.)

Podstawę słowotwórczą neologizmu stanowi czasownik oplu-
wać – wyraz użyty w znaczeniu ‘oczerniać, szkalować, zniesławiać’. 
Sufiks -acz tworzy rzadkie agentywne nazwy wykonawców czyn-
ności, np. podpalacz, zbieracz.

Magdalena Wojenka-Karasek
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Pisactwo – 36/05, s. 58, (Krytyczna recenzja powieści  
R. Ziemkiewicza Ciało obce).

Podstawą neologizmu jest odczasownikowa nazwa wykonaw-
cy czynności pisarz. Formant -ctwo tworzy derywaty od rzeczowni-
ków nazywających cechę lub ogół cech (np. cwaniak – cwaniactwo, 
dziwak – dziwactwo). Neologizm pisactwo ma więc nietypową, 
nieregularną motywację. W procesie derywacji dochodzi do dezin-
tegracji podstawy. 

W  kontekście artykułu neologizm może być odczytany jako 
pejoratywne określenie pisarskich umiejętności R. Ziemkiewicza.

Mumiowisko – 23/06, s. 70, (Historia szybkiej kariery kaba-
retu „Mumio”).

Sufiks -owisko tworzy nazwy przestrzenne, oznaczające obsza-
ry otwarte, na których dokonała się lub dokonuje jakaś czynność, 
które cechują się obecnością przedmiotów, zjawisk wskazanych 
przez podstawę. Nagłówek, odczytany zgodnie z funkcją obranego 
formantu, mógłby więc oznaczać miejsce ‘miejsce, gdzie występuje 
kabaret „Mumio”’. Takie odczytanie kłóci się jednak z treścią arty-
kułu. Bardziej prawdopodobne wydaje się nawiązanie do rzeczow-
nika widowisko. 

Przerodzenie – 50/06, s. 86, (Historia wdowca z  dwanaś-
ciorgiem dzieci).

Przedrostek prze- oznacza nadmiar, przesadzenie w  jakiejś 
czynności.

Od leksemu rodzić utworzono nieistniejący w normie leksykal-
nej czasownik „przerodzić”, następnie powstała odczasownikowa 
nazwa czynności. 

Zaniedźwiedzenie – 20/06, s. 120, (Felieton Ludwika Stom-
my, w którym autor ironicznie komentuje pomysł sprowa-
dzenia niedźwiedzi we francuskie Pireneje).

Tytuł prawdę Ci powie? Słowotwórcze zabiegi w nagłówkach „Polityki”
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Zamuralowanie – 38/13, s. 84, (Murale cieszą się coraz więk-
szą popularnością w wielu polskich miastach).

Od  leksemów niedźwiedź , mural utworzono za  pomocą su-
fiksów -ić , -ować nieistniejące w  normie leksykalnej czasowniki 
„niedźwiedzieć” oraz „muralować”, a  następnie dodano przed-
rostek za- (tworzy czasowniki pochodne od  innych wyrazów, np. 
zapchlić , zarybić ). W  dalszej kolejności powstała rzeczownikowa 
nazwa czynności.

Nasi nazi – 32/06, s. 78, (W  Polsce powstają ruchy 
nazistowskie).

Podstawą neologizmu jest leksem naziści. Wyraz powstał 
w wyniku procesu dezintegracji. Dodatkowo uwagę odbiorcy przy-
ciąga zastosowany w tytule zabieg paronomazji.

Samo rośnie – 14/05, s. 30, (Notowania Samoobrony w son-
dażach rosną).

Podstawą neologizmu jest nazwa własna „Samoobrona”. Wyraz 
powstał w wyniku procesu dezintegracji. Skojarzenie ze znanym, choć 
nienotowanym w słownikach i leksykonach, powiedzeniem: „Chłop 
śpi a w polu mu samo rośnie” sprawia, że nagłówek można odczytać 
w dwojaki sposób. Oba odczytania nakładają się na siebie w związku 
z rolniczą działalnością wielu członków partii „Samoobrona”. 

2. Aluzja leksykalna

Aluzja leksykalna to celowe, a więc zamierzone przez nadawcę, 
przywoływanie przez nowy leksem znaczenia kojarzącego się z  in-
nym leksemem. Kojarzeniu znaczeń sprzyja podobieństwo formal-
ne wyrazów. W wyniku stosowania aluzji leksykalnej można więc 
kształtować określone, zamierzone przez nadawcę, pozytywne bądź 
negatywne konotacje wybranych leksemów [Kudra 2001: 169].

Magdalena Wojenka-Karasek
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Po becikowym sikawkowe – 14/06, s. 17, (Wiceprzewodni-
czący sejmowego zespołu strażaków wyszedł z  inicjatywą 
finansowego zadośćuczynienia za pracę strażaków z Ochot-
niczej Straży Pożarnej).

Neologizm już w samej treści nagłówka nawiązuje do wyrazu 
becikowe oznaczającego pomoc finansową dla kobiet, które urodzi-
ły dziecko. Neologizm ma wydźwięk ironiczny i ujawnia stosunek 
autora nagłówka do problematyki podejmowanej w artykule.

Figura Marylinopodobna – 5/06, s. 58, (Katarzyna Figura 
jest porównywana do Marylin Monroe).
Batmanopodobny – 46/13, s. 79, (Krytyczna recenzja gry 
komputerowej: Arkham Origins).

Dwa powyższe tytuły nawiązują do znanego wyrażenia wy-
rób czekoladopodobny oznaczającego dziś ‘coś niepełnowartościo-
wego, gorszy odpowiednik oryginału’ i  wywołują jednoznacznie 
negatywne skojarzenia. Nagłówki zdradzają więc stosunek ich au-
torów do przedstawionej w artykułach tematyki.

3. Kompozycja

Kompozycja jest to  połączenie dwóch odrębnych jednostek 
leksykalnych w jedną całość znaczeniową. Konstrukcja ta zalicza-
na jest do  słowotwórczych środków stylistycznych [Miodońska-
-Brookes, Kulawik, Tatara 1972: 203]. W zgromadzonym materiale 
występują złożenia, w  których człony łączone są  spójką -o- oraz 
złożenia bezspójkowe. Kompozycje tego drugiego typu zostały 
podzielone ze względu na rodzaj pierwszego członu, którym może 
być komponent rodzimy lub obcy. Wydzielono także grupę złożeń, 
w których pierwszy wyraz został skrócony. Pierwszy człon może 
pełnić względem drugiego funkcję jakościową – modyfikować 
znaczenie lub być jego określeniem. 

Tytuł prawdę Ci powie? Słowotwórcze zabiegi w nagłówkach „Polityki”
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Złożenia interfiksalne

Mężowstręt – 50/06, s. 56, (Japonki przyzwyczajone do sta-
łej nieobecności zapracowanego męża, nie wyobrażają so-
bie życia z nim na emeryturze); mąż + wstręt
Życioodporni − 8/13, s. 26, (Rodzice, którzy nie radzą sobie 
z opieką nad dziećmi, coraz częściej zostawiają je w oknach 
życia); życie + odporni
Smakoczułość – 44/13, s. 74, (intensywność odczuwania 
smaku potraw zależy od  liczby tzw. brodawek grzybowa-
tych); smak + czułość

Złożenia bezspójkowe

− złożenia z komponentem rodzimym:
pół- − pierwszy człon przymiotników, przysłówków lub liczeb-

ników złożonych określających częściowe, połowiczne posiadanie 
cechy, właściwości wyrażone w drugim składniku złożenia.

Półwieczyste użytkowanie – 32/06, s. 85, (Zarząd Cmenta-
rzy Komunalnych w Krakowie daje uprawnienia do użytko-
wania miejsc na cmentarzach tylko na 50 lat).
Półpaństwo – 29/05, s. 42, (Historia Bośni, która nazwa-
na została półpaństwem, ponieważ tworzy jeden kraj 
z Hercegowiną).

− złożenia z komponentem obcym:
bio- − pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zwią-

zek z życiem, z procesami życiowymi tego, co wyraża człon drugi.

Biotankowanie – 35/05, s. 56, (Szwedzi przygotowują się 
do produkcji biopaliwa).
Bioskarżypyta – 29/05, s. 82, (PSL złożył do Komisji Euro-
pejskiej skargę na  rząd polski dotyczącą nieprzestrzegania 
przepisów o biopaliwach).
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Oba złożenia odsyłają do znanego leksemu biopaliwo ‘paliwo 
zawierające naturalne składniki’. Interesujący jest zwłaszcza drugi 
przykład, który wymaga od  odbiorcy uruchomienia całego ciągu 
skojarzeń. Właściwe odczytanie nagłówka możliwe jest dopiero 
po skonfrontowaniu go z treścią artykułu. Pierwszy nagłówek nie 
przysparza tylu trudności. Człon tankowanie w  swoim znaczeniu 
leksykalnym wywołuje skojarzenia z  paliwem. Biotankowanie 
to tankowanie biopaliwa.

wideo- − pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący 
na związek z wizją, obrazem tego, co oznacza drugi człon złożony.

Wideodeputowany − 10/05, s. 14, (Eurodeputowany Ry-
szard Czarnecki polecił jednej z telewizji kablowych przygo-
towanie filmu z samym sobą w roli głównej).

Złożenia ze skróconym pierwszym członem

e- − cząstka dołączana do  wyrazów, by podkreślić ich zwią-
zek z  elektroniką. Coraz częściej odnosi się też do  zjawisk (urzą-
dzeń, czynności) mających związek z Internetem. W znalezionych 
przykładach nagłówków cząstka e- użyta została w  znaczeniu 
internetowy.

e-zmarli - 44/13, s. 12, (Facebook dodał nową aplikację 
umożliwiającą likwidowanie śladów aktywności interneto-
wej osób zmarłych).
Budujemy drugą e-Polskę – 41/06, s. 44, (W Polsce Internet 
nadal bardzo rzadko wykorzystywany jest w  załatwianiu 
spraw urzędowych).

Konfrontacja nagłówka z treścią artykułu powoduje, że tytuł 
staje się ironiczny.

Eeeee-Polak – 28/06, s. 76, (Polacy nie chcą korzystać z kom-
puterów i Internetu).
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Komponent e- został zwielokrotniony. Wydaje się, że  autor 
chciał w ten sposób wyzyskać możliwości fonetyczne głoski, która 
wymówiona długo, może być odbierana jako onomatopeja ozna-
czająca obojętność, bylejakość. 

euro- − pierwszy człon wyrazów, których znaczenie odnosi się 
do leksemów: Europa, europejski.

Eurokac – 24/05, s. 46, (Idea Unii Europejskiej nie jest dziś 
już tak jasna i oczywista).

Neologizm jest określeniem uczuć osób, które tworzyły idee 
Unii Europejskiej.

Euroenglish? – 9/13, s. 6, (Joachim Gauck zaproponował, 
by język angielski był wspólnym językiem państw Unii 
Europejskiej).

eco- − cząstka dołączana do wyrazów, by podkreślić ich zwią-
zek z ekologią Coraz częściej eco występuje samodzielnie jako za-
miennik pełnej nazwy.

Ecościema, czyli mity zdrowej żywności – 29/13, s. 10, (Eko-
logiczna żywność jest droższa, ale nie jest zdrowsza od żyw-
ności nieekologicznej). 

Zastosowanie w złożeniu wyrazu potocznego o negatywnym 
nacechowaniu wzmacnia ekspresywność nagłówka.

4. Kontaminacja 

Kontaminacja jest rodzajem kompozycji, która polega na krzy-
żowaniu jednostek leksykalnych, a  więc łączeniu tych jednostek 
(komponentów) w  jedną całość formalną na  zasadzie węzła lub 
węzłów kontaminacyjnych [Grabias 1981: 238]. Komponenty krzy-
żowane są na zasadzie podobieństwa brzmieniowego, związku zna-
czeniowego lub przyległości kontekstowej. Zaletą kontaminantów 
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jest ich krótka oraz przyciągająca uwagę odbiorcy forma. Zgroma-
dzone przykłady nagłówków zawierających kontaminacje zostały 
podzielone na: kontaminacje jednowęzłowe, wielowęzłowe, kon-
taminacje z węzłem zerowym, kontaminacje graficzne oraz konta-
minacje będące rozwinięciem skrótu5.

Kontaminacje jednowęzłowe

Waltzowanie Platformy – 24/13, s. 12, (Referendum nad od-
wołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz może zaszkodzić Plat-
formie Obywatelskiej); Waltz + walcowanie. Na rozszerze-
nie węzła pozwala wymowa tz jako c.
Zappatrzenie – 37/13, s. 80, (20 lat po  śmierci Franka Zap-
py jego muzyka cieszy się wielką popularnością); Zappa + 
zapatrzenie. Na  rozszerzenie węzła pozwala wymowa pp  
jako p.
Fanatomia – 35/13, s. 15, (Zachowania fanów piłki nożnej 
często są  nieprzewidywalne); fan + anatomia. Treść arty-
kułu dopuszcza również możliwość kontaminacji wyrazów 
anatomia i fanatyk, ponieważ z  treści artykułu wynika, 
że kibice piłkarscy często zachowują się jak fanatycy.

Kontaminacje wielowęzłowe

Romantywista – 42/06, s. 36, (Życiorys A. Michnika, akty-
wisty z romantycznymi ideałami); romantyk + aktywista 
Kateschiza – 37/13, s. 25, (Religia jako jeden z przedmiotów 
szkolnych budzi wiele kontrowersji); katecheza + schiza
Wielka ucieszka – 44/13, s. 26, (Więzień z  Płocka ośmie-
szył swoją ucieczką z więzienia cały system penitencjarny); 
ucieczka + ucieszka. Drugi z komponentów tworzących kon-
taminację sam jest neologizmem utworzonym od  wyrazu 
uciecha.

5 Podział został przeprowadzony na  podstawie klasyfikacji kontaminacji 
zaproponowanej przez D. Ochman w artykule Prasowe kontaminacje leksykalne 
(Analiza strukturalna), „Język Polski”, 1, z. 2−3. Węzły kontaminacyjne zaznaczo-
no podwójną linią.
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Kontaminacje z węzłem zerowym

Chłopczynka – 37/06, s. 106, (Włoch Vladimir Luxuria jest 
pierwszym w  Europie deputowanym transgenderystą); 
chłopiec + dziewczynka. Gdyby kontaminantami były lek-
semy chłopczyk i dziewczynka, kontaminacja miałaby cha-
rakter jednowęzłowy, węzłem kontaminacyjnym byłaby 
wówczas cząstka czy.
SamoPiS czy samopas – 3/06, s. 24, (PiS musi podjąć decy-
zję, czy chce stworzyć koalicję z Samoobroną); Samoobrona 
+ Pis. Dodatkowy efekt stylistyczny wywołuje zjawisko pa-
ronomazji zachodzącej między członami nagłówka.

Kontaminacje graficzne

Kontaminacje graficzne wyróżniają się pod względem budo-
wy. Wśród tego typu kontaminacji znajdują się takie, w  których 
cząstka różniąca formy komponentów wydzielona jest za pomocą 
nawiasu, takie gdzie skrzyżowanie dokonało się poprzez dekompo-
zycję, kontaminacje, w których wyzyskano różne rodzaje czcionki 
oraz wykorzystano znaki i symbole graficzne.

Wciąż (obel)żywa – 30/13, s. 78, (Żarty komik Joan Rivers 
często uznawane są za niestosowne, obraźliwe i wulgarne); 
żywa + obelżywa
WyPiSani 27/12, s. 22, (Wielu polityków odeszło lub zostało 
wyrzuconych z Prawa i Sprawiedliwości); PiS + wypisani
RzeczypospoliPa – 8/05, s. 3, (W  Polsce fałszerstwa nie 
są społecznie potępiane i rzadko są karane); Rzeczypospolita 
+ lipa 
Wesoła kamp@nia – 40/05, s. 38, (Kandydaci w wyborach 
prezydenckich parlamentarnych padli ofiarą internetowych 
żartów); kampania + @ 

Dekompozycja

E-konomiczne zakupy – 27/05, s. 40, (Rozrasta się rynek 
usług internetowych).
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E-rotyka – 17−18/06, s. 108, (Powstaje coraz więcej serwi-
sów internetowych poświęconych erotyce).

Kontaminacje będące rozwinięciem skrótu 

Kontaminacje tego typu polegają na rozwinięciu znanego skró-
tu, ale z wprowadzeniem w pełnej nazwie jakiejś zmiany.

Instytut Prawd Niepodważalnych – 10/05, s. 38, (Do-
kumenty zgromadzone w  IPN wymagają dokładnego 
zbadania); IPN (Instytut Pamięci Narodowej) + prawd 
niepodważalnych 
Instytut pamięci niecałej − 5/14, s. 19, (Rozmowa z preze-
sem IPN Łukaszem Kamińskim o  nieobiektywnym opisy-
waniu historii w publikacjach wydawanych przez IPN); IPN 
(Instytut Pamięci Narodowej) + pamięci niecałej
Polska Rzeczpospolita Lękowa – 17−18/06, s. 92, (Władze 
PRL budziły w  Polakach lęk); PRL (Polska Rzeczpospolita 
Ludowa)+ lękowa 

5. Derywacja semantyczna

Derywacje semantyczna jest zabiegiem prowadzącym do po-
wstania neosemantyzmu, czyli neologizmu znaczeniowego, po-
przez zmianę znaczenia wyrazu już istniejącego. Neosemantyzmy 
w badanych nagłówkach tworzone są na potrzeby konkretnego ty-
tułu, nie istnieją poza nim. Najczęściej nie pojawiają się też w tek-
ście artykułu. Ich użycie w nagłówkach obliczone jest na zacieka-
wienie odbiorcy, który odczytuje neosemantyzm w jego znaczeniu 
słownikowym. Nieznajomość kontekstu uniemożliwia zrozumie-
nie nagłówka.

Sumienni – 35/05, s. 36, (O lekarzach, którzy – powołując się 
na artykuł 39 ustawy o zawodzie lekarza, zwany klauzulą su-
mienia – odmawiają kobietom wykonania zabiegu aborcji).
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sumienny ‘wykonujący wzorowo swe obowiązki, uczciwy, so-
lidny, rzetelny’. W kontekście artykułu sumienni to  ‘lekarze, któ-
rzy w podejmowaniu decyzji kierują się sumieniem, powołują się 
na tzw. klauzulę sumienia’.

Słodka włoszczyzna – 8/06, s. 65, (Chociaż TVP nie poka-
zuje już festiwalu w San Remo, Polacy nadal bardzo chętnie 
słuchają włoskiej muzyki).

włoszczyzna ‘niektóre warzywa używane łącznie jako przypra-
wa do zup i rosołów’ Włoszczyzna w kontekście artykułu oznacza 
włoską muzykę. 

Zwrotki – 50/13, s. 24, (Rodziny zastępcze, które nie radzą 
sobie z wychowaniem dzieci, oddają je do domów dziecka). 

zwrotka ‘zwrotne potwierdzenie otrzymania listu bądź prze-
syłki pocztowej’. W kontekście artykułu zwrotka oznacza dziecko 
ponownie oddane, zwrócone do domu dziecka.

*

Stosowane w tytułach wypowiedzi prasowych zabiegi słowo-
twórcze zbliżają styl nagłówków do stylu artystycznego. Nowe for-
macje słowotwórcze mają bowiem charakter tworów doraźnych, 
jednorazowych, budowanych na potrzeby tylko jednego tekstu i z in-
tencją wywołania konkretnych odczuć u odbiorcy. Nagłówki takie 
wyrażają główną myśl artykułu w sposób aluzyjny, niejednoznacz-
nie. Wiele z nich zawiera ukrytą ocenę zjawiska czy osoby, do której 
się odnoszą, wywołują określone, pozytywne lub negatywne, kono-
tacje. Prezentowane nagłówki cechuje duża pojemność znaczeniowa, 
która powoduje wzmocnienie ekspresji nagłówka przez skondenso-
wanie kilku znaczeń w  jednym wyrazie. Omawiane formacje sło-
wotwórcze nie powstawały z potrzeby nazwania czegoś dotychczas 
nienazwanego, ale wyodrębniły z rzeczywistości językowej te jej ce-
chy, na które autor nagłówka chciał zwrócić uwagę czytelnika. Takie 
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„sugestywne tytuły mogą narzucać określoną interpretację tekstu, 
przesłaniać inną” [Żydek-Bednarczuk 2005: 171]. Walery Pisarek na-
zywa nagłówek oknem wystawowym wypowiedzi prasowej [Pisa-
rek 2002: 163]. Wydaje się, że  bogactwo tygodników, dzienników, 
serwisów internetowych, szybkie tempo życia i coraz szybsze tem-
po przetwarzania informacji sprawiły, że odbiorca z czytelnika stał 
się widzem, który często tylko na podstawie krótkiego rzutu okiem 
decyduje: przeczytać czy pominąć tekst, a  w  konsekwencji często: 
kupić gazetę czy nie. Nic więc dziwnego, że  najważniejszym zada-
niem tytułów artykułów prasowych staje się pozyskanie czytelnika 
przez swoiste zareklamowanie tekstu nagłówkiem opatrzonego. Za-
stosowane w  nagłówkach zabiegi słowotwórcze sprawiły, że  pre-
zentowane tytuły odznaczają się wyrazistością, przede wszystkim 
jednak są  krótkie (wiele z  nich to  tytuły jednowyrazowe). Często 
skrótowość ta kłóci się z precyzją nagłówka, pozbawia tytuł infor-
matywności lub osłabia ją. Ta kondensacja treści jest dodatkowym 
elementem wpływającym na odbiorcę. Nagłówek staje się zagadką, 
zmusza do podjęcia wysiłku deszyfracji. Odgadnięcie zaś znaczenia 
tytułu, potwierdzone treścią przeczytanego artykułu, stanowi dla 
czytelnika swoistą nagrodę i zaproszenie do dalszej gry [por. Wojtak 
2010: 19]. Nieważne więc, czy nagłówek prawdę Ci powie, ważne, 
że zwabi i skupi na sobie Twoją uwagę.
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INTERNET JAKO PRZESTRZEŃ KREATYWNA





Paulina Banaśkiewicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kreacja treści postów na fanpage’u blogerki modowej 
Środki, funkcje oraz intencje

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy korpu-
su treści postów pochodzących z fanpage’ów blogerek modowych 
w portalu społecznościowym Facebook. Analiza jakościowa i iloś-
ciowa miała na  celu realizację trzech zadań: 1) zidentyfikowanie 
i scharakteryzowanie środków, które blogerki wykorzystują w pro-
cesie kreowania treści postów, i wskazanie głównych (najczęściej 
używanych) form, 2) określenie funkcji, jakie spełniają wyróżnione 
środki, oraz 3) próbę odczytania intencji, które towarzyszą publika-
cji tych postów przez blogerki modowe. 

Na  potrzeby artykułu przyjęto definicję „kreacji” jako czyn-
ności tworzenia tekstów, kształtowania tekstu z  grafiką i  dźwię-
kami oraz kreatywności w  przełamywaniu reguł ortograficznych 
[Grzenia 2008: 72−73]. Rezultatem tak rozumianej kreacji jest post 
opublikowany na fanpage’u blogerki modowej w portalu społecz-
nościowym Facebook.

Post ten służy do komunikowania się blogerki z czytelnikami 
jej fanpage’a. Obejmuje on pięć elementów: 1) treść umiejscowioną 
w centrum postu, 2) zdjęcie blogerki, które znajduje się w lewym 
górnym rogu postu, 3) pseudonim blogerki i 4) informacje o czasie 
publikacji postu zlokalizowane po  prawej stronie fotografii (nad 
treścią) oraz elementy interakcyjne: 5a) wyraz aprobaty w  sto-
sunku do  treści postu, czyli deklaracja „Lubię to!”, 5b) zachęta 
do działania i do interakcji w wołaczu „Udostępnij” oraz 5c) „Dodaj 
komentarz”. 
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Źródło materiału do  analizy stanowiło pięć fanpage’ów blo-
gerek modowych prowadzonych w  portalu społecznościowym 
Facebook. Grupę blogerek wybrano na  podstawie rankingu naj-
bardziej wpływowych blogerów roku 2013 autorstwa Tomasza 
Tomczyka, który został opublikowany 27 stycznia 2014 roku na stro-
nie internetowej www.kominek.in. W  „Złotej dziesiątce najbar-
dziej wpływowych blogerów” ubiegłego roku Tomczyk umieścił 
blogerki zajmujące się tematyką związaną z modą, czyli: Karolinę 
Gliniecką, znaną pod pseudonimem Charlize Mystery (dalej: C), 
Tamarę Gonzalez Perea, która używa pseudonimu Macademian 
Girl (MG), Jessikę Mercedes Kirschner, której fanpage nosi nazwę 
Jemerced (J), Julię Kuczyńską, znaną jako Maffashion (MF), oraz 
Elizę Wydrych – Fashionelkę (F). 

W  celu pozyskania korpusu postów do  analizy 22 lutego 
2014 roku przeprowadzono jednodniową obserwację wskaza-
nych fanpage’ów blogerek modowych. W  jej rezultacie uzyskano 
31 postów, których treść stała się przedmiotem analizy ilościowej 
i jakościowej. 

1. Środki kreacji treści postów blogerki modowej

Jak wynika z  przeprowadzonej analizy, blogerki modowe 
w procesie kreacji treści postów na swoich fanpage’ach wykorzy-
stują takie środki, jak: link1, zdjęcie, tekst, emotikona2, symbol3 
i materiał audiowizualny. 

Analiza treści 31 postów blogerek dowodzi, że  w  większości 
przypadków stanowi ona kompilację kilku środków. Post, które-
go treść stanowił wyłącznie jeden środek, w  materiale wystąpił 

1 Inaczej hiperłącze.
2 Emotikony definiowane są jako „umown[e] znak[i] lub zesp[oły] znaków 

wyrażając[e] stan emocjonalny osoby przekazującej informację […]” [Pisarek 
2006: 51]. 

3 Symbol to „znak umowny występujący zwykle w formie wizualnej, peł-
niący funkcję zastępczą wobec pewnego przedmiotu (pojęcia, stanu rzeczy itp.) 
i przywodzący ów przedmiot na myśl” [Szymczak 1981: t. 3, 381].
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pięć razy: dwukrotnie był zbudowany ze  zdjęcia, trzy razy opub-
likowano tylko materiał audiowizualny. Największą liczebnością 
w  korpusie charakteryzują się posty, na  których treść składa się 
połączenie czterech środków. Post z  czterema formami w  treści 
wystąpił w korpusie 13 razy. Należy zaznaczyć, że kolejność zesta-
wienia poszczególnych środków w treści postu nie jest taka sama 
we wszystkich zarejestrowanych przypadkach. Typologię treści po-
stów względem liczby środków prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Typologia treści postów z uwzględnieniem liczby środków

Typ treści postu Środki w treści postu Liczba postów 
danego typu Suma

Zbudowana  
z 1 środka

Zdjęcie 2
5

Materiał audiowizualny 3 
Zbudowana  
z 2 środków

Tekst + zdjęcie 4
6

Link + zdjęcie 2

Zbudowana  
z 3 środków

Tekst + link + zdjęcie 2

7
Tekst + zdjęcie + emotikona 1
Symbol + tekst + zdjęcie 1
Link + tekst + symbol 1
Link + zdjęcie + emotikona 2

Zbudowana  
z 4 środków

Tekst + link + zdjęcie + 
emotikona 10

13Tekst + emotikona + link + 
materiał audiowizualny 1

Tekst + symbol + link + zdjęcie 2
Źródło: opracowanie własne.

Analiza wymienionych wyżej środków umożliwiła wskazanie 
głównych, czyli najczęściej wykorzystywanych przez blogerki mo-
dowe, form kreacji postów na  fanpage’ach w  serwisie społecznoś-
ciowym Facebook. Po  uwzględnieniu danych liczbowych z  tabeli 
2 mianem głównych środków kreacji treści postów można nazwać 
linki oraz zdjęcia. Zarejestrowano bowiem 28 linków i 27 zdjęć w tre-
ści postów blogerek, tekst natomiast został wykorzystany 24 razy. 
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Tabela 2. Środki kreacji treści postów 

Typ środka kreacji 
treści postu Przykład

Liczba 
w korpusie 

postów
Suma

Link

Link do bloga lub do wpisu 
na blogu 10

28

Link do innej strony 
internetowej 3

Link do konta blogerki lub 
zdjęcia na Instagramie 4

Link do filmu w serwisie 
YouTube 1

Link 
do fanpage’a w Facebooku 
(profilu blogerki lub innego 
użytkownika)

10

Zdjęcie
Zdjęcie z pliku, z serwisu 
Instagram lub z bloga 26

27
Grafika aplikacji 1

Tekst Tekst w języku polskim lub 
angielskim 24 24

Emotikona
:) lub :))) lub ☺ 10

14
;*** 4

Symbol Serce 4 4

Materiał 
audiowizualny

Teledysk 2
4Nagranie z wydarzenia 

muzycznego 2

Źródło: opracowanie własne.

Dwadzieścia osiem linków, które blogerki wykorzystały 
w czasie kreacji treści postów, stanowią hiperłącza do stron głów-
nych blogów (4 linki) oraz do tekstów zamieszczonych na blogach  
(6 linków), a  także do  kont blogerek w  fotograficznym serwisie 
społecznościowym Instagram (4 linki), do  innych stron interne-
towych (np. wortali zagranicznych poświęconych modzie) (3 lin-
ki) i do materiałów audiowizualnych w serwisie YouTube (1 link). 

Paulina Banaśkiewicz
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Hiperłącza stanowią również nazwy prywatnych profili blogerek 
oraz fanpage’e innych użytkowników portalu społecznościowego 
Facebook (10 linków) (np. fanpage’e fotografów, z którymi blogerki 
współpracują). 

Zdjęcia we wpisach blogerek wystąpiły 27 razy jako zdjęcia za-
ładowane na  serwer z  pamięci komputera lub innego urządzenia 
(22 zdjęcia), zaimportowane z konta blogerki w serwisie Instagram 
(3 zdjęcia) oraz ze  strony internetowej bloga (1 zdjęcie). W  przy-
padku jednej z blogerek (J) była to też grafika aplikacji dostępnej 
do pobrania w serwisie iTunes. Zarejestrowano fotografie o śred-
nich i niewielkich rozmiarach, głównie kolorowe (tylko jedno zdję-
cie w analizowanym materiale, opublikowane przez MF, było czar-
no-białe). Zdjęcia blogerek są w większości statyczne. Prezentują 
ludzi w planie pełnym, amerykańskim i w zbliżeniu (gdy fotografia 
jest wykonana przez blogerkę przy użyciu telefonu komórkowego 
z bliskiej odległości, a w kadrze widać jej twarz) oraz przedmioty 
w detalu, gdy prezentowany jest element stroju (buty, biżuteria).

Głównym tematem zdjęć jest to, co  wiąże się ze  światem 
mody, czyli ludzie – blogerki, modelki oraz artyści (np. piosenkar-
ka Beyonce w eleganckiej sukni) (14 zdjęć), przedmioty – ubrania 
i akcesoria (buty, biżuteria oraz kosmetyki) (5 zdjęć), a także wy-
darzenia – pokazy mody (2 zdjęcia). Bohaterem zdjęć najczęściej 
jest blogerka, która prezentuje strój (7 zdjęć). W korpusie w treści 
postów zarejestrowano również dwa zdjęcia grupowe, na których 
widać blogerkę w towarzystwie jej znajomych lub osób powszech-
nie znanych z telewizji (np. dziennikarzy programu TVP2 „Pytanie 
na  śniadanie”: Tomasza Kammela i  Pauliny Drażby). Wśród ana-
lizowanych fotografii pojawiły się dwie dokumentujące posiłek 
i napoje spożywane przez blogerkę, które zostały wykonane w re-
stauracji (i pochodzą z konta blogerki w serwisie Instagram), oraz 
jedna, na której widać zwierzęta blogerki (dwa psy). 

Blogerki modowe z  dużą częstotliwością w  czasie kreacji tre-
ści postów na  swoich fanpage’ach wykorzystują tekst. Liczba 
przykładów zastosowania tej formy w  analizowanym materiale 
wyniosła 24. Teksty sformułowano w języku polskim (9 tekstów) 

Kreacja treści postów na fanpage’u blogerki modowej. Środki, funkcje...
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i  angielskim (8 tekstów, np. Party in Warsaw wearing Rachel 
Zoe). Blogerki, kreując treść postu, zestawiają także słownictwo 
z tych dwóch języków (6 tekstów, np. „Przeczytaj mój look”). Teks-
ty w  treści postów blogerek w  większości przypadków są  krót-
kie; najczęściej występują zdania pojedyncze (8 tekstów), rzadziej 
wypowiedzi złożone (4 teksty). Dominują równoważniki zdania  
(15 tekstów, np. New post!).

Tematyka tekstów nawiązuje do problematyki innych środków 
składowych postów. Informują o tym, co zestawione z nimi zdjęcie 
przedstawia (6 tekstów), kto się na nim znajduje (1 tekst), co robi  
(1 tekst) oraz gdzie (1 tekst) i  kiedy zostało wykonane (2 teksty). 
Czterokrotnie tekst zawiera informację o autorze fotografii. W przy-
padku gdy jednym ze środków postu jest zdjęcie, na którym widać 
blogerkę prezentującą strój, tekst zawiera informację o producen-
tach poszczególnych jego elementów (3 teksty). Teksty sześcio-
krotnie informują o tym, że na blogu pojawił się nowy wpis, który 
w  przypadku jednej blogerki (F) zapowiada jego temat, a  nawet 
ujawnia jej opinię o przedmiocie, któremu został poświęcony wpis. 
Z kolei blogerka Jemerced sformułowała pytanie o to, w jaki spo-
sób czytelnicy oceniają jej występ w programie „Pytanie na śnia-
danie” oraz zachętę do pobrania aplikacji; inna (MC) poleciła czy-
telniczkom film wart obejrzenia. 

Emotikony w treści postów blogerek występują w dwóch wa-
riantach. Ich częstotliwość wystąpienia w  materiale (14 tekstów) 
pozwala stwierdzić, że są ważnym środkiem kreacji treści postów 
na  fanpage’ach blogerek modowych. Najwięcej razy została wy-
korzystana „buźka” (10 tekstów) oznaczająca uśmiech, która słu-
ży wyrażeniu dobrego nastroju blogerki – :). Czterokrotnie w treści 
postu użyto emotikonę ilustrującą pocałunek (;***), która może 
stanowić wyraz serdecznego stosunku blogerek do czytelników ich 
fanpage’ów.

Jak wynika z  przeanalizowanego korpusu, w  procesie kreacji 
treści postów blogerki cztery razy wykorzystały symbol o kształ-
cie serca, który oznacza „siedlisk[o] uczucia miłości” [Doroszewski 
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1964: t. 8, 151], „wrażeń, nastrojów” [tamże: 148]. Adresatem tych 
emocji jest modelka i zwierzęta blogerki, które są widoczne na zdję-
ciu stanowiącym drugi środek w treści postu.

Tylko jedna blogerka (MF) w treść swoich postów wkompono-
wała materiały audiowizualne; jeden z  nich prezentuje nagranie 
z wydarzenia muzycznego z jej udziałem, kolejny – fragment kon-
certu piosenkarki Beyonce. Pozostałe dwa to  teledyski do  utwo-
rów zagranicznych zespołów (Birdy, Destiny’s Child) zaimporto-
wane z serwisu YouTube.

2. Funkcje środków kreacji postów

Po  przeanalizowaniu relacji zachodzącej pomiędzy zdjęciem 
a tekstem można stwierdzić, że środki te w postach blogerek uzu-
pełniają się wzajemnie, ponieważ tekst informuje o tym, co prezen-
tuje zdjęcie, a fotografia służy zobrazowaniu tematu tekstu. Razem 
stanowią pełną informację dla czytelnika. Z kolei tekst zestawiony 
w treści postu z linkiem jest zapowiedzią tego, co czytelnik przeczy-
ta lub zobaczy na stronie internetowej uruchomionej po kliknięciu 
w hiperłącze. Funkcje środków w treści postów blogerek systema-
tyzuje tabela 3.

Tabela 3. Funkcje środków kreacji treści postów

Środek kreacji 
treści postu Funkcje środka

Link

− ułatwia szybkie i bezpośrednie przemieszczanie 
się pomiędzy fanpage’em blogerki a innymi 
stronami internetowymi bez konieczności ich 
wyszukiwania w zasobach internetu; odsyła do: 
strony głównej bloga, konkretnego wpisu na blogu, 
konta blogerki na Instagramie, prywatnego 
profilu blogerki w Facebooku, fanpage’a innego 
użytkownika Facebooka, do filmu w serwisie 
YouTube,

Kreacja treści postów na fanpage’u blogerki modowej. Środki, funkcje...
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Zdjęcie

− umożliwia zaprezentowanie stroju i akcesoriów 
noszonych przez blogerkę danego dnia, 
− daje blogerce możliwość przedstawienia 
(a czytelnikom poznania) cech zewnętrznych 
(wyglądu) blogerki,
− umożliwia udokumentowanie miejsc, w których 
była blogerka, oraz posiłków, napojów, które 
spożywała,
− służy poinformowaniu o kręgu znajomych 
blogerki, 
− ma na celu poinformowanie o idolach blogerki 
(piosenkarzach, modelkach)

Tekst

− umożliwia poinformowanie o tym: co przedstawia 
zdjęcie, kto się na nim znajduje, co robi, gdzie 
i kiedy zostało ono wykonane, a także kto jest jego 
autorem,
− daje możliwość poinformowania czytelników 
o producentach poszczególnych elementów stroju 
prezentowanego przez blogerkę,
− służy informowaniu o publikacji nowego wpisu 
na blogu, zapowiada jego temat i ujawnia opinię 
blogerki o przedmiocie wpisu, 
− zachęca czytelnika do wypowiedzenia swojego 
zdania na zaproponowany przez blogerkę temat, 
a blogerce daje możliwość (poprzez pytanie) 
poznania opinii czytelników,
− służy poinformowaniu o istnieniu filmu i aplikacji 
oraz ich zarekomendowaniu,
− informuje o trendach oraz o opinii blogerki 
na temat nadchodzących trendów czy stosowanych 
kosmetyków,
− umożliwia poinformowanie czytelników 
o aktywnościach podejmowanych przez blogerkę, 
np. udziale w wydarzeniu muzycznym, czyli 
pokazanie fragmentu życia prywatnego blogerki,

Paulina Banaśkiewicz
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Emotikona

− sygnalizuje sposób interpretacji treści postu, 
− funkcja ekspresywna (wyraz uczuć w stosunku 
do czytelniczek lub do bohatera postu),
− poinformowanie o nastroju blogerki w momencie 
publikacji postu,

Symbol − funkcja ekspresywna (wyraz uczuć w stosunku 
do osób i zwierząt, które są bohaterami postu),

Materiał 
audiowizualny

− służy poinformowaniu o preferencjach 
muzycznych blogerki, 
− umożliwia rekomendację twórczości danego 
autora,
− umożliwia obejrzenie materiału na fanpage’u bez 
konieczności wyszukiwania go w zasobach serwisu 
YouTube,
− pokazuje fragment z życia prywatnego blogerki 
poprzez nagranie z wydarzenia muzycznego z jej 
udziałem.

Źródło: opracowanie własne.

3. Intencje publikacji postów blogerek modowych

Jak wynika z przeanalizowanego materiału, można wskazać na-
stępujący zestaw intencji4 publikacji postów na pięciu fanpage’ach 
blogerek modowych:

− zwiększenie popularności strony bloga i  konta blogerki 
w serwisie fotograficznym Instagram w wyniku publikacji linków 
do wpisów i zdjęć z tych stron internetowych. Intencją jest zwięk-
szenie liczby odwiedzin bloga oraz osób obserwujących konto blo-
gerki na Instagramie,

− pochwalenie się: a) wyglądem i  stanem posiadania (za po-
średnictwem zdjęć strojów, biżuterii); b) umiejętnościami języko-
wymi i stopniem wykształcenia (np. znajomością języków obcych 

4 Intencja to  „chęć zrobienia czegoś, często nie okazana wprost” [Bańko 
2000: t. 1, 542], którą przypisuje się nadawcy.

Kreacja treści postów na fanpage’u blogerki modowej. Środki, funkcje...
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poprzez publikację wpisów w  języku angielskim); c) doświadcze-
niami i  stylem życia (za pomocą zdjęć dokumentujących, jakie 
miejsca i miejscowości blogerki odwiedziły); d) spotkaniem osób 
powszechnie znanych (za pośrednictwem zdjęć w  towarzystwie 
dziennikarzy telewizyjnych); e) faktem dostrzeżenia działalno-
ści blogerki przez media zagraniczne (poprzez publikację linków 
do tekstów, których jest bohaterką),

− kształtowanie wizerunku specjalistki do spraw mody i urody 
poprzez publikację postów, których tematyka dotyczy wydarzeń 
ze  świata mody (np. pokazów światowej sławy projektantów), 
nowinek na temat trendów, co ma potwierdzać ich wiedzę, ale też 
próba zmiany sposobu postrzegania blogerek przez czytelników 
i  kształtowania wizerunku osoby wrażliwej na  piękno muzyki, 
kochającej zwierzęta (poprzez publikację materiałów audiowizual-
nych oraz zestawianie zdjęć przedstawiających zwierzęta z symbo-
lem serca w treści jednego postu), 

− wywołanie u czytelników uczucia podziwu i zazdrości w sto-
sunku do: posiadanych ubrań, akcesoriów i  kosmetyków, odwie-
dzonych miejsc i zawartych znajomości,

− kształtowanie gustów modowych czytelniczek dzięki publi-
kowaniu zdjęć prezentujących stroje i akcesoria modowe,

− zareklamowanie marki i jej produktów (odzieży, akcesoriów, 
kosmetyków), promocja miejsc, w których blogerka bywa (restau-
racji, miejscowości), oraz twórczości osoby, z  którą współpracu-
je (fotografa, który jest autorem zdjęć blogerki prezentowanych 
na fanpage’u), 

− wpłynięcie na czytelników i nakłonienie ich do naśladowni-
ctwa, a zatem wywołanie bodźca implikującego nabycie produktu 
reklamowanego producenta, 

− kształtowanie gustów muzycznych poprzez publikację w tre-
ści postów materiałów audiowizualnych,

− dowartościowanie czytelników, pokazanie, że ich opinia jest 
dla blogerki istotna (poprzez formułowanie w treści postów pytań, 
które mają zachęcić czytelnika do ujawnienia zdania na zapropono-
wany temat).

Paulina Banaśkiewicz
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Podsumowanie

Korpus treści postów, który został poddany analizie, to zale-
dwie fragment komunikacji pomiędzy blogerkami a  czytelnikami 
fanpage’ów, a  zarazem procesu autoprezentacji autorek blogów. 
Lista intencji publikacji postów może stanowić podstawę do scha-
rakteryzowania wizerunku blogerki modowej w  portalu społecz-
nościowym Facebook. 
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Moda językowa na Facebooku – nadużywane  
wyrazy i tematy

Współczesny język ulega ciągłej ewolucji. Powstają nowe 
wyrazy, które zastępują stare ich odpowiedniki, co  jest związane 
z modą. Jak twierdzi Kazimierz Ożóg, moda językowa to katego-
ria trudna do zdefiniowania ze względu na różne uwarunkowania 
odnoszące się do zachowań członków grupy, którzy w kontaktach 
używają określonych form, ponieważ są dla nich elementami pre-
stiżu, naśladownictwa, jak również przyzwyczajeń słownych [Ożóg 
2002: 8]. Podobnego zdania jest Bożena Rejakowa, która uważa, 
że moda w języku charakteryzuje się dużą zmiennością, dlatego też 
nie można podać jednoznacznej definicji i wyznaczyć zakresu pola 
dyskursywnego [Rejakowa 2008: 5].

Stanisław Bąba i  Bogdan Walczak definiują modę językową 
jako „dawanie przez użytkowników języka pierwszeństwa pew-
nym wyrazom uchodzącym w  ich mniemaniu za poręczniejsze, 
ekspresywniejsze i elegantsze od innych, którymi można wyrazić 
tę samą treść” [Bąba, Walczak 1992: 11]. 

Według Danuty Buttler „kariera wyrazów modnych ma dwie 
fazy:

a) charakterystyczne świadome dawanie przez mówiących 
pierwszeństwa pewnym słowom jako sprawniejszym lub bardziej 
ekspresywnym,

b) zwiększenie częstotliwości użycia i przeobrażenia zakreso-
we wyrazów modnych” [Buttler 1962: 99].
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Z kolei Zofia Kurzowa uważa, że moda w języku nie ogranicza 
się jedynie do przyswajania wyrazów obcych. Pojawia się niespo-
dziewanie, tym samym przyczynia się do  aktualizowania rodzi-
mych słów lub dawno przyswojonych, które stają się poręcznymi 
i ekspansywnymi [Kurzowa 1978: 165].

Natomiast Anna Piotrowicz i  Małgorzata Witaszek-Sam-
borska ujmują modę językową w szerszym znaczeniu, która we-
dług nich „dotyczy nie tylko nadużywania pewnych wyrazów, 
ale też przyjmowania określonych postaw nadawczo-odbior-
czych, systemu wartości i utrwalonego w języku obrazu świata 
typowych dla określonych grup społecznych oraz wzmacniają-
cych poczucie ich wspólnoty” [Piotrowicz, Witaszek-Samborska 
2013: 19−20].

Warto również podkreślić, że Walery Pisarek wyróżnia modę 
na upowszechniający się inny wzorzec kulturowy, który składa się 
z czterech elementów: angielskości (ściślej: amerykańskości), me-
dialności, wulgarności i  biznesowości [Pisarek 1993: 60]. Poprzez 
angielskość należy rozumieć posługiwanie się anglicyzmami, które 
stały się bardzo popularne w języku polskim. Medialność polega 
na propagowaniu haseł słyszanych w radiu i  telewizji. Ogromny 
wpływ na  to, w  jaki sposób porozumiewają się ludzie, wywiera 
również prasa. Bez wątpienia wulgarność uwidacznia się na scenie 
publicznej, a nawet wkrada się na salony. Biznesowość trzeba poj-
mować jako przyznawanie najwyższej wartości pieniądzom, które 
rządzą światem.

Na  uwagę zasługuje fakt, że  moda językowa jest określana 
jako: moda w  języku, maniera językowa, snobizm językowy, na-
tręty językowe i elementy modne w języku. Takie sformułowania 
pojawiają się bardzo często przy opisywaniu współczesnego słow-
nictwa [Ożóg 2000: 87].

W niniejszym artykule przez modę językową rozumiem popu-
laryzowanie pewnego sposobu mówienia za pomocą częstego uży-
wania określonych konstrukcji słownych, które użytkownicy języ-
ka uznają za elegantsze i ekspresywniejsze, jak również najczęściej 
poruszane tematy.



103Moda językowa na Facebooku – nadużywane wyrazy i tematy

Część zasadniczą artykułu stanowi analiza wyrazów odznacza-
jących się dużą frekwencją, które uznaję za modne. Materiał został 
zebrany drogą losową wśród 100 użytkowników portalu społecz-
nościowego, jakim jest Facebook. Badane osoby to  moi znajomi 
w wieku 18−26 lat. 

Z analizy korpusu tekstów wynika, że leksem super jest najbar-
dziej rozpowszechniony wśród 90 użytkowników Facebooka. Naj-
częściej tym wyrazem posługują się kobiety, bo aż 68, natomiast 
rzadziej mężczyźni, gdyż jedynie 22. Leksem super przeważnie wy-
stępuje w funkcji ekspresywnej, która przejawia się w postaci są-
dów, co obrazują następujące przykłady:

•	 super że w końcu się udało,
•	 póki	co jest	super,
•	 super zdjęcie:),
•	 super sukienka.

Słowo super wystąpiło również w formie ironii. 

•	rzucanie w siebie orzeszkami (ziemnymi) – bardzo, bardzo 
dojrzale... – super.

W stwierdzeniach wypowiadanych przez mężczyzn na pierw-
szy plan również wysuwa się funkcja ekspresywna, która przejawia 
się w  wyrażaniu emocji pozytywnych w  stosunku do  nadawcy, 
a także w wydawaniu sądów:

•	 tęsknisz?	a to super już się nie mogę doczekać:-),
•	 ciekawy	jestem	co to wyjdzie	za	mix	brzmi super,
•	 no	no	cioteczka	na sportowo:)	super wiosennie:-),
•	 super kochanie wyglądasz.

W  Wielkim słowniku języka polskiego (dalej WSJP) poda-
no dwie definicje rozumienia słowa super. Przysłówek super po-
tocznie ‘tak, że  mówiący ocenia to  niezwykle pozytywnie’. Dru-
gie znaczenie super potocznie ‘oceniany niezwykle pozytywnie’ 
[WSJP]. W Uniwersalnym słowniku języka polskiego (dalej USJP) 



104

znajdujemy trzy wyjaśnienia wyrazu super. W użyciu przymiotni-
ka leksem super oznacza potocznie ‘nadzwyczajny, niezwykły’. Su-
per łac . ‘nad’, potocznie a) ‘nadzwyczajnie, znakomicie, świetnie’, 
b) ‘słowo używane dla podkreślenia intensywności jakiejś cechy; 
bardzo’ [USJP]. Zdaniem Doroty Suski leksem super w funkcji przy-
miotnika lub przysłówka zastępuje takie wyrazy, jak: bardzo do-
bry, świetny, nadzwyczajny i ma swoje korzenie w języku angiel-
skim [Suska 2010: 221].

Dużą popularnością cieszy się wykrzyknienie oj tam, oj tam, któ-
re zostało użyte przez 68 użytkowników portalu. W Miejskim słow-
niku slangu i mowy potocznej (dalej MSSMP) zarejestrowano dwa 
znaczenia wykrzyknienia oj tam, oj tam ‘zwrot używany, gdy nie 
wiesz co, ale koniecznie chcesz coś powiedzieć. Można tak odpowia-
dać dosłownie na wszystko. Używane głównie przez gimnazjalistki’. 
Drugie rozumienie oj tam, oj tam ‘możemy odpowiedzieć w ten spo-
sób, jeżeli osoba, z którą gadamy dużo papla, gada od rzeczy albo głu-
poty’ [MSSMP]. Fraza oj tam, oj tam jest stosowana także w sytuacji 
lekceważenia czyjejś krytyki bądź moralizatorskiej uwagi. Z analizy 
materiału wynika, że wykrzyknieniem oj tam, oj tam posługują się 
nie tylko gimnazjalistki, ale również osoby powyżej 20 lat. Przykłady 
wypowiedzi z zastosowaniem frazy oj tam, oj tam:

– Szczęściara.
– Fejsbukowe małżeństwo :)
– przyganiał kocioł… :P
– Oj tam, oj tam…

– Jesteś bardzo zdolna :D
− Oj tam, oj tam :)

– Na pewno sobie poradzisz, tylko się tak nie denerwuj :)
− Oj tam, oj tam… jakoś to będzie.

– Ucz się, a nie siedzisz na fejsie.
– Oj tam, oj tam…:p

Anna Ciechańska
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Kolejnym wyrazem, który stał się modny ze względu na dużą 
frekwencję użycia, tzn. wśród 55 osób portalu Facebook, jest do-
kładnie. W  USJP odnotowano jedną definicję tego leksemu. Do-
kładnie ‘w sposób ścisły, precyzyjny, skrupulatny’ [USJP]. Według 
Andrzeja Markowskiego przysłówek dokładnie jest kalką z języka 
angielskiego. Do niedawna w polszczyźnie dokładnie miało jedno 
znaczenie, tj. starannie, z dbałością i nie było używane do wyraża-
nia aprobaty tego, co mówi ktoś inny. Angielskie exactly jest sto-
sowane jako wykrzyknik oznaczający zgodę z tym, co mówi part-
ner [Markowski 1993: 77−78]. W analizowanym korpusie tekstów 
leksem dokładnie używa się w celu wyrażenia poparcia dla słów 
rozmówcy. Ilustrują to następujące dialogi:

− No bo już się tyle zgadujemy że masakra!
− Dokładnie, dlatego też się spotkamy na pewno Basiu:)

− Co dwie ręce to nie jedna :) 
− Dokładnie.

− Szkoda, że Halloween jest u nas mało popularne:(
− No dokładnie... szkoda.

− Ten film był bardzo romantyczny??
− Dokładnie!! wzruszyłam się wiele razy:)

Przymiotnik kochana rozpowszechnił się zwłaszcza wśród 
kobiet, tj. 48. Służy on opisywaniu cech charakteru danej osoby. 
WSJP nie rejestruje leksemu kochana. Pod hasłem kochani znajdu-
jemy ‘forma zwrócenia się do osób różnej płci, do których mówią-
cy ma poufały i serdeczny stosunek’ [WSJP]. W USJP znajdujemy 
definicję słowa kochana. W  użyciu rzeczownika kochana 1. ‘oso-
ba ukochana, droga, bliska’; 2. potocznie ‘poufała forma zwracania 
się do kobiety’ [USJP]. Najczęściej wyraz kochana jest kierowany 
do osoby, z którą się ktoś spoufala, co potwierdzają wypowiedzi:

•	 kochana moja chodźmy na spacerek,
•	moja	kochana przyjaciółka,

Moda językowa na Facebooku – nadużywane wyrazy i tematy
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•	 jesteś	kochana,
•	więcej	optymizmu	kochana.

Ciekawym wyrazem jest lajk, który został użyty przez 40 osób 
w wieku 18−20 lat. Leksem ten powstał w wyniku transkrypcji fo-
netycznej za pomocą liter alfabetu polskiego. Angielskie słowo lajk 
zastępuje polski odpowiednik lubić. Najprawdopodobniej wią-
że się to  z  upowszechnieniem języka angielskiego, traktowanego 
przez młode osoby niemalże jako rodzimego. Jest to  też przejaw 
przyznawania pierwszeństwa anglicyzmom, które nastolatkowie 
uznają za lepsze i poręczniejsze. Użycie leksemu lajk uwypuklają 
następujące przykłady:

•	 odważni	lajk,
•	 daj	lajka, jeśli myślisz o mnie,
•	 po kliknięciu,	wstaw	na swoją	tablice,	oczywiście	że lajk :P
•	 kto	się	z tym	zgadza	lajk.

W tym miejscu należy zauważyć, że od leksemu lajk powstał 
czasownik lajkować , który oznacza, że coś się komuś podoba. Wy-
razu lajkować użyło 34 użytkowników portalu, co ilustrują nastę-
pujące przykłady:

•	 Zamiast	lajkować własne posty, chodź ze mną.
•	 Pytać,	obserwować,	lajkować , bo nudy ;* 
•	 Lajknij ten post, a przydzielę Ci osobę, którą musisz przy-

tulić przy najbliższej okazji. 
•	 Lajknij, co Ci szkodzi? ;p

Innym przykładem transkrypcji fonetycznej za pomocą li-
ter alfabetu polskiego jest leksem łał, którym się posłużyło  
30 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 18 lat . W MSSMP nie znajdu-
jemy łał. Pod hasłem wow zarejestrowano 1.‘ okrzyk zdziwie-
nia (pozytywnego), zaskoczenia’; 2. ‘skrót od World of Warcraft 
(gra mmorpg)’ [MSSMP]. W  podanych przykładach widać, 
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że  użytkownicy języka posługują się słowem łał, aby wyrazić 
w ten sposób swój podziw. Za pomocą tego wykrzyknienia rea-
lizowana jest funkcja ekspresywna:

•	 łał świetnie wyglądasz,
•	 łał tego nie wiedziałem,
•	 łał ale śliczna twarzyczka...,
•	 łał pięknie!!!!

Znamiennym przykładem rozprzestrzenia się wyrazu, uzna-
wanego za modny, jest LOL, którego użyło 38 użytkowników 
w wieku 18−26 lat. W Słowniku slangu młodzieżowego miejskim 
(dalej SSMM) znajdujemy trzy definicje leksemu LOL 1. ‘angielski 
akronim od  słów Lots of Laughs oznaczający kupę śmiechu’, 2. 
‘angielski akronim od słów Laughing out Loud oznaczający śmie-
jąc się głośno’, 3. ‘osoba, z której się śmiejemy lub drwimy; głu-
pek, idiota’ [SSMM]. Leksem LOL jest stosowany w funkcji ironii, 
co poświadczają następujące przykłady:

•	widzę	że mam	całkiem	dużo	podglądaczy	LOL ,
•	 ale	masz	piękną	sukienkę	LOL
•	Mooona…LOL
•	 śmiejesz	się	sama	z siebie	LOL .

Na  uwagę zasługuje także przysłówek grubo użyty przez 
29 użytkowników portalu. Używany jest w  celu uwypuklenia 
jakiegoś zjawiska. W  MSSMP odnotowano definicję leksemu 
grubo ‘inaczej zajebiście, hardkorowo, wypaśnie, okazale, dużo’ 
[MSSMP]. Wyraz ten oddaje zachwyt wskutek dobrze czegoś 
wykonanego. Najczęściej odnosi się do imprez, co ilustrują takie 
przykłady:

•	miało	być	grubo,
•	 oj	musiało	być	grubo :P,
•	 jak	zawsze	było	grubo :D
•	melanż	grubo pijemy :p

Moda językowa na Facebooku – nadużywane wyrazy i tematy
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Bardzo często jest używane wśród 24 użytkowników Facebo-
oka zdrobnienie w  liczbie mnogiej mordeczki. Leksem mordeczki 
konotuje pozytywne emocje. W MSSMP nie zarejestrowano tego 
deminutiwum. Pod hasłem morda czytamy ‘kumpel, przyjaciel, 
znajoma twarz’ [MSSMP]. Wyraz mordeczki charakteryzuje osoby, 
które darzymy życzliwością. Ilustrują to następujące wypowiedzi:

•	 zajebiście mordeczki,
•	 z kochanymi	mordeczkami,
•	 udanego	wieczorku	mordeczki,
•	 sesja	z moimi	mordeczkami,
•	 gdzieś	tam	z mordeczkami.

Leksem wariateczki jest także dość popularnym wyrazem wśród 
20 kobiet na Facebooku. W USJP nie występuje zdrobnienie waria-
teczki. Zarejestrowano wariat potocznie a) ‘osoba chora psychicznie, 
obłąkaniec, szaleniec’; b) ‘osoba postępująca nierozważnie, bezsen-
sownie, nieobliczalnie, niekonwencjonalnie; narwaniec, postrzele-
niec’ [USJP]. Słowo wariateczki konotuje pozytywne uczucia. Poda-
ne przykłady pokazują, że leksem wariateczki określa osoby, które 
są bliskie dla rozmówcy. Charakteryzuje również ludzi potrafiących 
dokonać czegoś niemożliwego. Poświadczają to przykłady:

•	 stęskniłam	się	wariateczki,
•	 skoczyłyście	na bungee…wariateczki,
•	wariateczki, już nie mogę się doczekać naszej foto,
•	 tak	same	pić	wariateczki,
•	 nie	wychodźcie	w samych	ciapach...	wariateczki jest zimno.

Leksemy tworzone poprzez dodanie prefiksu mega- są  bar-
dzo popularne wśród 18 użytkowników portalu. Odznaczają się 
silnym nacechowaniem emocjonalnym. W  USJP zarejestrowa-
no dwie definicje cząstki mega-. Prefiks mega- 1. ‘pierwszy człon 
wyrazów złożonych wskazujący na  ich związek znaczeniowy 
z  wielkimi rozmiarami, dużym natężeniem czegoś’; 2. ‘pierwszy 
człon wyrazów złożonych oznaczających jednostki miary milion 
razy większe od podstawowych’ [USJP]. Według D. Suski prefiks 
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mega- w  połączeniu z  rzeczownikiem określa ważność czegoś, 
zaś uwidaczniając się w przymiotniku jest intensyfikatorem cechy 
[Suska 2010: 222]. W  MSSMP przedrostka mega- nie odnotowa-
no. Pod hasłem mega znajdujemy ‘super, zajebiście’ [MSSMP]. 
Cząstka mega- jest dodawana do wyrazów pospolitych. Za pomo-
cą przedrostka mega- powstają wyrazy, które kojarzą się z czymś 
doskonałym, świetnym, co obrazują przykłady:

•	 megawypasiony
•	megaimpreza,
•	megafryzura,
•	megadobrze powiedziane,
•	megapiękność .

Dużą popularnością cieszy się też przysłówek zjawiskowo. 
Konotuje on  pozytywne emocje. Leksemem zjawiskowo posłu-
żyło się 15 kobiet i 19 mężczyzn. W USJP zarejestrowano przysłó-
wek zjawiskowo. Leksem zjawiskowo książkowo ‘od zjawiskowy’. 
Zjawiskowy jest definiowany jako książkowo ‘wyróżniający się 
czymś; niezwykły, wyjątkowy, fenomenalny’ [USJP]. Wyraz ten 
określa coś niesamowitego. Najczęściej wyraża zachwyt w stosun-
ku do kogoś, co ilustrują przykłady:

•	 Jak	ty	to robisz,	że jesteś	zjawiskowo piękna:),
•	wyglądasz	zjawiskowo :p,
•	 kobieta	anioł...	zjawiskowo śliczna :D
•	 aż dech	mi	zapiera...	hmmm...	zjawiskowo na tym zdjęciu :D.

Na uwagę zasługują również tematy, które ze względu na czę-
stość powtarzania uznawane są przeze mnie za modne. Najpopular-
niejszym tematem wśród 50 użytkowników Facebooka, zwłaszcza 
kobiet powyżej 20 lat, jest rodzicielstwo, co potwierdzają następu-
jące przykłady:

•	 Na łonie	kozłówkowego	parku	można	spotkać	stworzenia	
zwane mama ze swoim potomstwem.

•	Nasza	kochana	kruszynka	ma	już	jeden	ząbek.

Moda językowa na Facebooku – nadużywane wyrazy i tematy



110

•	 Pierwszy	spacerek	Elizki.
•	 11	miesięcy	naszego	synka.
•	 Bartuś	raczkuje.

Tematem bardzo często poruszanym przez 36 dziewczyn w wie-
ku 18 lat i powyżej jest moda i uroda, co potwierdzają następujące 
wypowiedzi:

•	 Słodkie	i brokatowe	fioletowe	szpileczki.
•	 Boskie	sukienki!!!!!!!!!
•	 Pełno	u mnie	kolorowych	makijaży,	a wśród	nich	nie	było	

zwykłego klasycznego makijażu, który świetnie sprawdzi 
się do pracy, szkoły lub jako codzienny makijaż.

•	Włosy	w stylu	gwiazd!	Ty	też	możesz	mieć	takie!

Równie rozpowszechnionym tematem wśród 30 użytkowni-
ków jest pogoda. Świadczą o tym wypowiedzi:

•	 Gdzie	ta wiosna?
•	Wiosno	przybywaj!!!
•	 Słonko	świeci	od rana	i jest	super
•	 Brr	zimno:(

Wśród 49 mężczyzn popularnym tematem jest motoryzacja, 
co potwierdzają przykłady:

•	 Poszukuję	rzeczoznawcy	samochodowego	PILNE	.
•	 Auto	mojego	kolegi	zadbane.
•	 Polecam	kupno	BMW.
•	 Piękne	auto,	ile	chcesz???	

Podsumowując należy stwierdzić, że moda językowa jest zja-
wiskiem, które ciągle ewoluuje. Cały czas następuje rozwój języ-
ka, dlatego też pewne wyrazy wychodzą z użycia, są zastępowane 
przez inne bądź poszerzają swoje znaczenie. Powstają neologizmy, 
zwłaszcza w języku młodzieżowym, które nie zawsze są zrozumia-
łe dla każdego odbiorcy. Mówiący posługują się wyrazami mod-
nymi, ponieważ wybierają leksemy, które są częściej używane, po-
ręczniejsze i nie zastanawiają się nad ich synonimami. 

Anna Ciechańska
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W pełni zgadzam się z Janem Miodkiem, że „w języku nie ma 
słów niepotrzebnych; są tylko formy nadużywane, dlatego odbie-
rane jako manieryczne, irytujące” [Miodek 1996: 20]. Odnoszę wra-
żenie, że moda językowa prowokuje do dalszych poszukiwań, aby 
w pełni wyczerpać interesującą nas tematykę. 
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Jak odczytać relacje panujące pomiędzy słowem 
a obrazem? – analiza komiksu w wersji online 

na przykładzie „Bajki o Szafiarce” Ilony Myszkowskiej

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, na czym 
tak naprawdę polega odczytanie komiksu, jakie relacje zachodzą 
pomiędzy tekstem a obrazem. Jeśli przyjmiemy za K. T. Teoplitzem, 
że  „komiks to  szczególna forma graficznego powiązania rysunku 
i  tekstu literackiego (jedność ikono-lingwistyczna)” [1985: 40], 
to  zgodzimy się, że  integracja obrazu ze  słowem tworzy pewną 
spójną i  zamkniętą całość. Innymi słowy, czytelność historii ko-
miksowej jest możliwa w  ramach tego powiązania. Dlatego też 
warte uwagi wydaje się odwołanie do  wyznaczników komiksu 
umożliwiających jego poprawny odczyt i  zrozumienie głębszego 
przekazu płynącego z  rysunku. W  chwili obecnej coraz większą 
popularnością cieszą się komiksy w  formie online, dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci. W  powyższym artykule chcia-
łabym przedstawić jeden spośród wielu pasków komiksowych 
wchodzących w skład Chaty Wuja Freda web komiksu publikowa-
nego na stronie chatolandia.pl.

Definicja pojęcia i specyfika gatunku

Za początek powstania komiksu uważa się schyłek XIX wieku, 
kiedy po raz pierwszy został opublikowany na łamach ówczesnej pra-
sy. Okres ten silnie wiąże się z postacią Richarda Feltona Outcaulta 
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i jego historyjką drukowaną w kolorze tzw. cyklu o „Żółtym Boba-
sie” [Duda 2012: 101]. Choć komiks wydaje się stosunkowo młodym 
„wynalazkiem”, trzeba pamiętać o tym, iż dużo wcześniej na łamach 
historii pojawiały się dzieła prekomiksowe, należy do nich zaliczyć 
przede wszystkim prace Rudolpha Töpffera, Wilhelma Busha, Chri-
stopha czy Gustava Doré’a. Sięgając do  starożytności, nie można 
zapomnieć, że  pierwszymi formami przypominającymi dzisiejszy 
komiks były tkanina z Bayeaux czy kolumna Trajana, gdzie upływ 
czasu został pokazany za pomocą układu pasowego, a istotne wyda-
rzenia naniesione i przedstawione chronologicznie.

Nazwa komiks wywodzi się od  połączenia dwóch angielskich 
słów: comic i strip. W  języku polskim przetłumaczymy je jako „ko-
miczny pasek”. Jak zauważa Szyłak, określenie to odnosi się do bardzo 
wczesnej formy komiksu, kiedy sceny i dołączone do nich komentarze 
zostawały przedstawione w formie obramowanego ciągu rysunków, 
najczęściej w trzech kadrach, a kluczowymi elementami były wtedy 
groteska, karykatura i przerysowanie [2000: 11]. Warto również zwró-
cić uwagę na to, że obydwa człony angielskiego zestawienia akcentują 
inne aspekty komiksu. Pierwsza część, a więc słowo comic świadczy 
o  humorystycznym charakterze opowiastki, natomiast drugi człon, 
słowo strip odnosi się do formy podania pracy, tzn. przedstawienia jej 
w postaci zestawionych obok siebie obrazków [Żabski 1997: 196].

W analizie i  interpretacji możemy odnieść komiks do powie-
ści bądź filmu; tak jak one opowiada historie i  zdarzenia [Szyłak 
2000: 174]. Specyficzną jego cechą jest natomiast pewnego rodzaju 
niedopowiedzenie, odbiorca musi samodzielnie odczytać intencje 
i zamysł autora, a więc odnaleźć sens i znaczenia słów kryjące się 
pomiędzy kolejnymi rysunkami [Gallison & Coste 1976: 64]. Pomóc 
mu mają w tym: rysunki, napisy widniejące w chmurkach, chmurki 
nośniki emocji, kolory, a także wielkość i kształt liter, znaki inter-
punkcyjne, ideogramy oraz onomatopeje [Tomaszkiewicz 1999: 80; 
Cadet, Charles, Galus 1990: 58−59].

Wszystkich wyznaczników komiksu jest oczywiście o  wiele 
więcej i  nie sposób ich tu  wymienić. Zaistniała sytuacja wynika 
przede wszystkim z faktu, że komiks jako sztuka wciąż się rozwija, 
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tym samym przeobraża się i ewoluuje. Istnieje wiele definicji słow-
nikowych tego gatunku, jednak i  one nie do  końca są  w  stanie 
objąć całego spektrum pojęcia komiks. Polską definicję komiksu, 
zarazem najbardziej powszechną i najczęściej cytowaną, sformuło-
wał w 1985 roku K. T. Teoplitz:

[…] szczególna forma graficznego powiązania rysunku i teks-
tu literackiego (jedność ikono-lingwistyczna) służąca rozwi-
janiu narracji lub obrazowaniu znaczeń, którego czytelność 
jest możliwa w  ramach tego powiązania bez dodatkowych 
źródeł informacji; komiks występuje przeważnie pod posta-
cią serii obrazków, powiązanych ciągłością czasową, przed-
stawiających działania powtarzających się postaci [1985: 40].

Zarys historii komiksu w Polsce

Pierwsze udokumentowane początki komiksu w Polsce sięgają 
roku 1905, kiedy w Łodzi wydrukowano przetłumaczone wydanie 
opowieści Karola Busha [za Markowski 2004, Nowy słownik po-
prawnej polszczyzny] pt. Max i Moritz, w języku polskim zastąpio-
ne odpowiednio tytułem Miś i Wacek [Dunin 1972: 13]. Następnie 
w 1916 roku forma komiksowa została wykorzystana do realizacji 
pisemka dla najmłodszych o tytule Grześ. Pierwszym periodykiem 
prawie w całości opartym na komiksie był natomiast „Świat Przy-
gód. Ilustrowany Tygodnik dla Młodzieży”, wydawany w Warsza-
wie od 1935 roku. Warto również wspomnieć „Karuzelę” a także ta-
kie tytuły jak „Wędrowiec. Tygodnik ilustracyjny dla wszystkich” 
i „Tarzan. Tygodnik przygód i powieści egzotycznych”. Nie należy 
także pominąć serii o przygodach Koziołka Matołka oraz Małpki 
Fiki-Miki wydawanych przez Gebethnera i Wolfa. W 1936 Wydaw-
nictwo Przeworskiego, wcześniej znane z druku „Gazetki Miki”, za-
częło publikacje pozycji inspirowanych twórczością Walta Disneya. 
Publikacje te naśladowały ich amerykańskie oryginały i opierały 
się na użyciu krótkich form tekstowych połączonych z obrazkiem, 
nie były jednak komiksem, a  jedynie podobną mu formą [Dunin 
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1991: 135; Cichoń 2014: 11]. Podczas II wojny światowej Marian Wa-
lentynowicz wydawał na emigracji komiks żołnierski. Tuż po woj-
nie w „Expresie Ilustrowanym” pojawiła się kontynuacja serii o Pa-
taschonach, znanych wcześniej z „Karuzeli”, a w latach 1946−1949 
można było nabyć „Nowy Świat Przygód”. Kolejne lata to sylwetki 
Bogdana Butenko (twórcy postaci Gucia i Cezara, Gapiszona), Hen-
ryka Jerzego Chmielewskiego (Tytus, Romek i A’Tomek) i Janusza 
Christa (Kajtek i Koko). Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to era 
komiksów opartych na  znanych serialach telewizyjnych Kapitan 
Kloss, Podziemny front , Czterej pancerni i pies. Należy tu  także 
wymienić serię komiksów o „Kapitanie Żbiku” – seria zawdzięcza 
swój tytuł czytelnikom, którzy wzorując się na imieniu głównego 
bohatera, nadali tytuł całej serii. Następnie pojawiają się „Szpilka” 
drukująca prace Mleczki i Czeczota oraz „Relaks” Grzegorza Rosiń-
skiego. Okres stanu wojennego to  przede wszystkim spadek do-
stępności komiksu, w tym czasie większość polskich wydawnictw 
komiksowych zniknęła z rynku. Przez ten czas ukazuje się jednak 
„Funky Koval” J. Polcha i  „Wampirus Wars” J. Platy-Przechlew-
skiego. Po  transformacji ustroju próbowano wydawać nowe ma-
gazyny komiksowe, takie jak „Fan” czy „Awantura”, nie spotkały 
się one jednak z przychylną opinią czytelników i upadły po wyjściu 
zaledwie kilku numerów. Schyłek XX stulecia i początek wieku XXI 
to  w  głównej mierze przedruki zachodnich komiksów, takich jak 
„Asterix”, „Superman”, „Batman”, czy „Spiderman”, choć ukazy-
wały się także polskie tytuły, takie jak: „AQQ” i „Komiks Forum” 
[Cichoń 2014; Szymeczko 1996; Szyłak 1998].

Komiks online

Obecnie paski komiksowe drukowane są w czasopismach, ist-
nieją również zeszyty komiksowe zawierające bardziej rozbudowa-
ne historie. Coraz większą popularność zdobywają także komiksy 
w wersji online. Zaistniałą sytuację można wytłumaczyć po pierw-
sze powszechnym i szybkim dostępem do Internetu; dużo łatwiej 
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wystukać na  klawiaturze odpowiednią frazę niż wertować półki 
księgarń w  poszukiwaniu interesującego egzemplarza. Po  dru-
gie, w większości przypadków, komiksy publikowane w Interne-
cie są nieodpłatne, nie wymagają także podania osobnego hasła 
i założenia konta. Przykładami stron internetowych, gdzie można 
znaleźć komiksy i  informacje o nich, są: http://comicba.se/komik-
sy-online/, http://www.alejakomiksu.com; http://komiks.toplista.
pl/. Pierwsza podana powyżej strona internetowa prezentuje kilka-
dziesiąt tytułów komiksów ułożonych alfabetycznie, przy każdym 
z nich znajduje się krótka informacja dotycząca treści. Wybierając 
daną pozycję, użytkownik zostaje bezpośrednio przekierowany 
na stronę z docelowym komiksem. Kolejna strona, analogicznie jak 
poprzednia, zawiera zbiór komiksów ułożonych w kolejności alfa-
betycznej, przy danym wyborze użytkownik zostaje przeniesiony 
na właściwą dla komiksu witrynę. Ostatnia pozycja to komiksowa 
top lista, zawierająca sto najciekawszych adresów stron interneto-
wych (wraz z linkami do nich), związanych z tematyką komiksu.

Bajka o Szafiarce Ilony Myszkowskiej

Na potrzeby powyższego artykułu zdecydowałam się na ana-
lizę i  interpretację jednej z  wielu historii komiksowych (web ko-
miks), dostępnej na  stronie chatolandia.pl. Mój wybór to  Bajka 
o Szafiarce autorstwa Ilony Myszkowskiej (zob. pasek komiksowy, 
s. 118).

Autorka odnosi się do pojęcia szafiarki, określenie to jest stosun-
kowo młode i  nazywa pewną wspólnotę internetową (najczęściej 
kobiety), która prezentuje za pomocą bloga bądź portalu społecz-
nościowego swój styl ubierania się poprzez publikację swoich zdjęć 
w różnych zestawach ubrań [Klimowicz 2008: 1]. Jak zauważa Mysz-
kowska, wspomniana postać była pasjonatką i praca, a więc dzie-
lenie się swoimi modowymi pomysłami z  innymi użytkownikami 
sieci, sprawiało jej dużą radość. Jej zapał i zaangażowanie zostały 
nagrodzone, przez co cieszyła się dużą popularnością, a w dalszym 
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Myszkowska I. [2014], Bajka o Szafiarce 
Źródło: http://chatolandia.pl/2014/01/24/bajka-o-szafiarce/



119

czasie przełożyło się to na sukces materialny. Powyższa postawa nie 
została jednak zaakceptowana w całości przez społeczeństwo, wo-
bec czego Szafiarka naraziła się na krytykę, zarzucano jej bezczynność 
i  brak sumienia. Po  przemyśleniu kwestii, bohaterka zdecydowała 
się na  podjęcie innej pracy, nie porzuciła jednak dotychczasowej 
działalności. Była szczęśliwa, miała pracę i pasję – wszystko to, cze-
go, jak myślała, oczekiwało od niej społeczeństwo. Pewnego dnia, 
odpowiadając szczerze na zadane pytania, usłyszała jednak, że jest 
bezduszna, zabierając pracę tym, którzy bardziej jej potrzebują. 

Najlepszym podsumowaniem opowiedzianej historyjki zdaje 
się cytat z wypowiedzi Henryka Domańskiego, który pisząc o  le-
gitymizacji nierówności, pokusił się o  następujące stwierdzenie: 
„O ile w systemie rynkowym uzyskane bogactwo traktowane jest 
na  ogół jako rezultat kompetencji i  miernik sukcesu, a  ktoś, kto 
je ma, widocznie na  nie zasłużył, to  w  mentalności przeciętnego 
Polaka tak nie jest. Bogactwem nie należy się chwalić, jego źródła 
otaczane są podejrzliwością, zazdrości się go, stoi za nim wizja nie-
sprawiedliwych kontrastów społecznych” [2010: 51].

Zaprezentowany komiks przedstawia również ciekawe zabiegi 
leksykalne. Przede wszystkim, na podstawie doboru słownictwa, 
możemy stwierdzić, że  jest on  skierowany do  przeciętnego użyt-
kownika języka polskiego. Oprócz standardowych wyrażeń poja-
wiają się w nim formy potoczne, np. złocisze, blogasek, byś poszła, 
byś zobaczyła, sumienia pani nie masz, jak i wyrażenia slangowe, 
np. mamona [Miejski słownik slangu i mowy potocznej 2014: 1]. 
Zauważyć też możemy cząstkę „se”, która poprawną formą gra-
matyczną nie jest, aczkolwiek bardzo często pojawia się w użyciu, 
szczególnie w  mowie potocznej. W  pasku komiksowym możemy 
dopatrzyć się także zapożyczeń z języka angielskiego, np. zestawie-
nie słów cieszyła się wielkim fejmem odpowiada polskiemu cieszy-
ła się wielką sławą/popularnością, leksem fejm pochodzi od an-
gielskiego słowa fame.

Warto też zwrócić uwagę na  wartościowanie i  negocjowanie 
postaw przedstawionych powyżej. Do ich analizy posłużę się oce-
ną, którą za J. R. Martinem i D. Rose rozumiem jako system znaczeń 
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interpersonalnych, zatem są to uczucia, jakie przyjmujemy wobec 
rzeczy i osób; dotyczą one wartościowania rzeczy, charakteru osób 
oraz emocji przez nie odczuwanych [2013: 24]. Opis Myszkowskiej 
zawiera wiele elementów wartościujących, ponieważ buduje ona 
intensywne uczucia i silne reakcje wobec społeczeństwa. Autorka 
zaczyna od nadania wartości pracy wykonywanej przez Szafiarkę:

cieszyła się wielkim fejmem
była bardzo szczęśliwa, bowiem zarabiała na swojej pasji
uważała, że ma w tym dużą wprawę i robi to dobrze
kwadrylion unikalnych użytkowników jej strony podziela-
ło ten pogląd

Następnie przedstawia reakcję społeczeństwa na pracę Szafiarki:

(…) to niedobrze tak żyć
to niemoralne TAK zarabiać, a w dodatku TYLE zarabiać

Na  podstawie powyższych przykładów możemy stwierdzić, 
że Myszkowska angażuje czytelnika w opowieść poprzez silnie oce-
niające słownictwo, którego używa. Postawy przyjęte wobec Sza-
fiarki są natomiast stopniowalne, w zależności od siły odczuwanych 
emocji ich intensywność jest wzmacniana bądź osłabiana. Ze wzglę-
du na  charakter tekstu (pasek komiksowy) musimy pamiętać, 
że  ocen dokonuje zarówno narrator, jak i  bohaterowie opowiastki 
(Szafiarka, społeczność). Zatem ich uczucia podzielimy na pozytyw-
ne i negatywne, wyrażone bezpośrednio i pośrednio. W pierwszym 
przypadku mamy do  czynienia z  afektem pozytywnym, ukrytym, 
wyrażonym przez narratora, w drugim zaś dominuje afekt jawny, ne-
gatywny, uwypuklony w postaci komentarzy społeczności lokalnej.

Choć relacje międzyludzkie i  jakość życia są  terminami abs-
trakcyjnymi, mogą być wartościowane jako rzeczy. Jedną z metod 
wprowadzania dodatkowych głosów do  tekstu jest modalność, 
środek językowy ustanawiający przestrzeń semantyczną pomiędzy 
„tak” i „nie” [Halliday 1994]. Innymi słowy, modalność to negocjo-
wanie usług bądź informacji. Usługi przedstawione są za pomocą 

Joanna Duda



121

określenia skali działania zobowiązującego odbiorcę do  podjęcia 
działania, np.: zrób to, musisz to zrobić, powinieneś to zrobić, mógł- 
byś to zrobić, nie rób tego [Martin, Rose 2013: 55]. W pasku komik-
sowym są to następujące frazy:

Do prawdziwej pracy byś poszła!
Byś zobaczyła!

Osąd charakteru osób może być personalny bądź moralny. 
W  ramach pierwszego pojęcia zawiera się podziw i  krytyka, dru-
gi termin obejmuje pochwałę i potępienie. W pasku komiksowym 
mamy do czynienia z szeregiem komentarzy ze strony społeczeń-
stwa, zatem są to osądy personalne mające charakter moralizator-
ski. Oprócz opisu emocji osób zaangażowanych w  daną sytuację 
widzimy też osąd Szafiarki i ocenę jej charakteru:

Serca w Bogu nie masz!
Sumienia nie masz!/Sumienia pani nie masz!
To czemu pani zajmuje miejsce pracy biednym ludziom bez 
żadnych dochodów?
Nie wie pani jakie jest bezrobocie?

Całość komentarzy słownych dopełnia szata graficzna, tłumaczy 
to częste w literaturze przedmiotu określenie komiksu jako langage de 
l’oeil (języka oka)1 [Bertin 1970; 1977]. Istotnym aspektem jest też na-
wiązanie do kultury masowej, powyższy pasek komiksowy poruszył 
temat, o którym w ostatnim czasie było w Polsce bardzo głośno.

Podsumowanie

Web komiksy zdobywają coraz liczniejsze grono odbiorców, 
łączą wygodę z rozrywką, jednocześnie są napisane językiem przy-
stępnym, zrozumiałym dla przeciętnych użytkowników języka 

1 Tłumaczenie własne.

Jak odczytać relacje panujące pomiędzy słowem a obrazem? – analiza...
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polskiego. Często odwołują się do bieżących wydarzeń z życia kraju 
czy też prezentują w zabawny sposób przywary narodowe. Są osią-
galne dla wszystkich mających dostęp do sieci. Zawierają w sobie 
zarówno elementy książki, jak i  filmu. Czy stanowią zagrożenie 
dla komiksów drukowanych w  formie papierowej? Odpowiedź 
na to pytanie leży zapewne gdzieś pośrodku. Jeśli przyjrzymy się 
temu, w  jaki sposób ewoluowała książka, od  formy papierowej 
po e-book, czy też film, przejście z ekranu kinowego do kina domo-
wego i seansu online, to web komiks ma szansę stać się interneto-
wą alternatywą dla wersji papierowej.
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Językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji 
przedstawicieli Pokolenia Y w Internecie na przykładzie 

serwisu Facebook

Amerykańska poczta w 2011 roku ogłosiła, że  jest na granicy 
bankructwa, a jej roczna strata sięga 8 miliardów dolarów. Kryzys 
ten jednak dotyka coraz większej liczby krajów. Ludzie piszą co-
raz mniej tradycyjnych listów na  rzecz komunikacji internetowej. 
W  swoim badaniu na  temat językowych i  pozajęzykowych ele-
mentów komunikacyjnych Pokolenia Y w Internecie postaram się 
pośrednio sprawdzić, czy wybór tego nośnika komunikacji silnie 
wpływa na cechy stosowanego języka i formę komunikacji. Poniż-
sze badania są także próbą określenia, jak wygląda współcześnie 
występująca komunikacja interpersonalna zapośredniczona przez 
Internet. Swoje zainteresowania badawcze kieruję w stronę serwi-
su społecznościowego Facebook, który jest obecnie największym 
i najpopularniejszym portalem w swej dziedzinie. 

Grupą, do której starałem się dotrzeć, jest Pokolenie Y. Okre-
ślenie generacji w  tej właśnie formie zostało po  raz pierwszy za-
stosowane w  1993 roku na  łamach amerykańskiego czasopisma 
„AdAge”. Dziennikarze w swoim tekście nawiązywali bezpośred-
nio do teorii Williama Straussa i Neila Howe’a, w której wyodręb-
nili oni poszczególne pokolenia, a  także wskazali podobieństwa 
i  różnice między nimi, udowadniając jednocześnie, że  na  kartach 
historii można spotkać cztery grupy pokoleniowe, które następu-
ją po  sobie cyklicznie, a  odpowiadające poszczególnym genera-
cjom korelaty z innych cykli posiadają wspólne, charakterystyczne 
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cechy [Howe, Strauss 1992: 27−42]. W swojej książce badacze okre-
ślili wspomniane wcześniej osoby mianem Pokolenia Millenium, 
jednak w  późniejszym czasie nazwa ta  ewoluowała za sprawą 
licznych przekazów, zarówno naukowych, jak i  prasowych. Poza 
określeniem Pokolenie Y pojawiły się takie nazwy, jak: Millenial-
si, Generacja Video, Pokolenie „Dlaczego?”, Następne Pokolenie 
(od gry słownej w języku angielskim: Ne(x)t Generation: next − na-
stępny, net − Internet), First Globals, iPod Generation [Page, Wil-
liams 2011: 2−7] . Nie ma pełnej zgody co do ścisłego określenia ram 
czasowych, w jakich rodzili się przedstawiciele tej grupy. Według 
różnych przekazów są  to  lata: 1982−2004 [Howe, Strauss 2000: 
4−29], 1980−1996 [Behrer, Van den Bergh 2011: 5−12]. Przedziały 
te  sprawdzają się jednak na  gruncie amerykańskim, więc trudno 
przenieść je bezpośrednio na  nasze warunki. W  Polsce przyjmuje 
się lata 1985–2000, gdyż właśnie do tej grupy będą zaliczać się oso-
by, które urodziły się i wychowały albo po transformacji ustrojo-
wej, albo niewiele przed, a ich pamięć nie sięga lub prawie nie sięga 
czasów przeddemokratycznych. 

Cechami wspólnymi i  zarazem charakterystycznymi dla tego 
pokolenia jest wychowywanie się wśród nowoczesnych technolo-
gii. Wideomagnetofony, walkmany, odtwarzacze płyt, a wreszcie 
komputery i konsole – wszelkie urządzenia towarzyszą im każdego 
dnia i nie wyobrażają sobie życia bez nich: są narzędziami ich pra-
cy, a także źródłem relaksu w czasie wolnym i sposobem komuni-
kowania z innymi. Szczególnie przełomowy w tym przypadku jest 
Internet, dzięki któremu użytkownicy dostali możliwość dostępu 
do  każdego miejsca na  świecie, przypieczętowującą tym samym 
proces globalizacji. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że Poko-
lenie Y dobrze zna światową kulturę popularną. Z globalizacją w pa-
rze idzie także towarzysząca jej na każdym kroku komercjalizacja. 
Pokolenie Y, zarówno na świecie jak i w Polsce, dorastało w mo-
mencie, gdy kształtowało się społeczeństwo konsumpcyjne. Stąd 
także wzięła się kolejna nazwa: To buy or die generation [Tuglan 
2001: 32−33]. Millenialsi nauczyli się (lub też zostali nauczeni przez 
korporacje) wyrażać siebie i  swoją tożsamość za pomocą marek, 
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produktów, metek. W obecnych, interaktywnych warunkach „ja” 
jednostki musi być kreowane nie tylko w świecie realnym, ale do-
datkowo (a być może przede wszystkim!) w sieci. 

Wraz z rozwojem technologii zmienił się także wymiar komu-
nikacji interpersonalnej. Sam proces wymiany znaczeń pomiędzy 
ludźmi coraz częściej przenosi się do Internetu za sprawą licznych 
komunikatorów, czatów, for czy w końcu serwisów społecznościo-
wych, skupiających pewne grupy ludzi o podobnych celach i mo-
tywacjach. Crispin Thurlow, Laura Lengel i Alice Tomic przywołu-
ją w kontekście tego zjawiska określenie stosowane powszechnie 
w krajach anglosaskich − computer-mediated communication, czy-
li komunikację komputerowo zapośredniczoną lub po  prostu ko-
munikację komputerową [Lengel, Thurlow, Tomic 2004: 3−16].

Zainteresowany tym tematem, postanowiłem zbadać, za po-
mocą jakich narzędzi komunikacyjnych przedstawiciele Pokolenia 
Y porozumiewają się ze swoim otoczeniem, na ile procesy komuni-
kacyjne publicznie występujące na serwisie Facebook są zapośred-
niczone przez język, a na ile pojawiają się niezależnie od jego udzia-
łu. Za istotne cele uznałem dowiedzenie się, czym charakteryzują 
się poszczególne przekazy i w jakiej części przekaz językowy bazuje 
bądź jest wspomagany przez tzw. content , czyli materiał multi-
medialny oraz jakiego typu on  jest. Biorąc pod uwagę wcześniej 
wspomnianą specyfikę Pokolenia Y, założyłem wstępnie, że udział 
przekazu pozajęzykowego może być znaczący, wszak nowe tech-
nologie, a także interaktywność są dla tej grupy już codziennością. 

Pierwsze problemy w badaniach pojawiły się już w momencie 
doboru próby badawczej. Ze  względu na  charakter portalu Face- 
book niemożliwe lub bardzo trudne byłoby zastosowanie której-
kolwiek z metod probabilistycznych. W związku z tym w swych ba-
daniach postanowiłem zastosować trójstopniowy dobór próby za 
pomocą techniki kuli śnieżnej. W pierwszej kolejności wybrałem 
grupę 10 profili, a następnie od każdego z nich dotarłem do kolej-
nych 5 i na ich podstawie do następnych 5 poprzez sekcję znajomych 
danej osoby. Każda z wybranych osób musiała spełniać kryterium 
przynależności do Pokolenia Y (a więc być między 14. a 30. rokiem 
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życia). Jeżeli nie mieściła się w tym przedziale, w jej miejsce była 
wybierana kolejna osoba z listy znajomych. Pierwszych 10 profili, 
na których bazowałem, nie zostało poddanych badaniu ze wzglę-
du na ryzyko nierzetelności. Założyłem więc dotarcie do 250 osób, 
natomiast zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami już na tym 
etapie część z nich została odrzucona. Niestety, 77 użytkowników 
za pomocą niestandardowych ustawień prywatności ukryło swoje 
wpisy dla widoku publicznego, w związku z czym zostali oni wy-
łączeni z dalszych badań. Przeprowadzona analiza dotyczy zatem 
pozostałych 173 profili. W  przypadku każdego z  nich brany pod 
uwagę był ostatni wpis zamieszczony przez danego użytkownika 
na jego ścianie. 

Przystępując do analizy badań, nie sposób nie opisać komuni-
kacji w obrębie serwisu Facebook. Żeby opublikować wpis na swo-
jej ścianie, należy wpisać odpowiednią treść w  polu „status” lub 
wybrać opcję „Dodaj zdjęcia/filmy”, tak więc wymaga to od użyt-
kownika pewnej refleksji i  przygotowania treści bądź contentu. 
Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia do treści dodatkowych 
informacji: znajomi, lokalizacja, plik, wykonywana w danej chwi-
li czynność oraz nastrój. Przygotowany materiał można wysłać za 
pomocą kliknięcia przycisku „Opublikuj” lub po prostu naciskając 
klawisz enter.

Zebrany materiał podzieliłem na trzy zbiory: komunikaty języ-
kowe, komunikaty pozajęzykowe i  komunikaty quasi-językowe. 
Udział każdej z grup przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Typologia komunikatów 

Typ komunikatu Liczba Odsetek

Językowy 65 37,6%

Quasi-językowy 4 2,3%

Pozajęzykowy 104 60,1%

Razem 173 100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Kamil Olender
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Do  pierwszego typu przekazu zaklasyfikowałem wszystkie 
wpisy, w  których nadawca zastosował słowo jako nośnik in-
formacji. Pojawiają się tu  zarówno komunikaty językowe wy-
stępujące niezależnie, jak i  w  towarzystwie elementów mul-
timedialnych. Warto w  tym miejscu zaznaczyć, że  na  przekaz 
jednorodnie słowny składały się 24 elementy (38%) , a 41 użyt-
kowników (62%) połączyło tekst z materiałami multimedialny-
mi. Najczęściej jako dodatek do języka stosowane były zdjęcia 
oraz odnośniki do innych stron WWW. Równolegle z multime-
diami pojawiały się także emotikony (23 przypadki). Szczegóło-
we wyniki zawiera tabela 2.

Tabela 2. Elementy multimedialne w przekazach językowych

Element Liczba

Emotikony 23

Zdjęcia 17

Linki do stron WWW 11

Filmy 8

Grafiki 5

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując materiał słowny, zauważyłem często powta-
rzające się środki językowe, takie jak: neologizmy, skrótowce, 
słownictwo środowiskowe, słowa niecenzuralne i  obcojęzycz-
ne. Badając językowy obraz świata przedstawicieli Pokolenia 
Y na  podstawie ich przekazów w  serwisie Facebook, można 
stwierdzić, że globalizacja odcisnęła na nim swoje piętno. Szcze-
gólnie widoczny jest fakt zapożyczeń językowych oraz wpływ 
kultury amerykańskiej, a w szczególności seriali i filmów. Proces 
ten obrazuje tabela 3 zawierająca przykłady przebadanych pod 
tym kątem wpisów. 

Językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji przedstawicieli...
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Tabela 3. Charakterystyka przykładowych wpisów językowych

Przykład wpisu Cechy języka Kontekst

Moi mili! Przez problemy 
z kartą sim straciłam 
wszystkie kontakty 
do Was:-( Podłączajcie 
pliska swoje numery 
przez sms lub fb

Neologizm
Skrótowiec

„pliska” – od ang. please
„fb” – skrót od Facebook

Czego spodziewać sie 
jutro na KOS??????

Skrótowiec
Słownictwo śro-
dowiskowe

Prawdopodobnie nazwa 
przedmiotu na studiach – 
wpis w pełni zrozumiały 
dla wtajemniczonej grupy 
odbiorców

Dziękuje! To były naj-
bardziej zajebiste urodzi-
ny ever! :)))))

Nieprawidłowy 
szyk zdania
Słowo obcoję-
zyczne
Słowo niecenzu-
ralne

Zapożyczenie szyku z ję-
zyka angielskiego (The 
best birthday ever!) 

2 Broke girls <3 Słowa obcoję-
zyczne

Tytuł popularnego serialu 
amerykańskiego

Dzięki różnym wska-
zówkom Bartosz’a czas 
dojazdu rowerem 
do pracy skrócił się o po-
łowę. Thx!

Słowo obcoję-
zyczne
Skrótowiec

„Bartosz’a” – apostrof 
stosowany przy odmianie 
obcojęzycznych nazw 
własnych zakończonych 
na samogłoskę
Thx – skrót od ang. thanks

Źródło: opracowanie własne. 

Najmniej liczną grupą były przekazy zakwalifikowane przeze 
mnie jako quasi-językowe. Znalazły się tu tylko 4 wpisy, w których 
nadawca jako komentarz umieścił emotikona lub znaki interpunk-
cyjne: „:-)))”, „:D”, „xd” i „! ! !”. W każdym z tych przypadków dodat-
kowo pojawiły się materiały multimedialne (3 filmy i 1 link do strony 
WWW). Zarówno zastosowane emotikony, jak i znaki interpunkcyj-
ne pełniły funkcję wzmocnienia przekazu publikowanych materia-
łów multimedialnych oraz podkreślały emocje autora wpisu. 

Kamil Olender
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Zdecydowaną większość, bo  ponad 60% przebadanego ma-
teriału, stanowiły wpisy pozajęzykowe, w  których nadawcy po-
sługiwali się jedynie elementami multimedialnymi bez żadnego 
komentarza słownego. Użytkownicy Facebooka najczęściej za-
mieszczali na swoich profilach zdjęcia (62% przypadków) oraz linki 
do stron WWW (jedna piąta wszystkich elementów multimedial-
nych). W dalszej kolejności znalazły się filmy (15%) i grafika (4%). 
W  przypadku filmów użytkownicy najchętniej dzielili się teledy-
skami do utworów muzycznych w serwisie Youtube, rzadziej plika-
mi wideo o charakterze społecznym. Linki natomiast odsyłały naj-
częściej do stron o zabarwieniu humorystycznym (np. memy) lub 
wszelkiego rodzaju wiadomości ze świata. Na grafiki składały się 
memy bezpośrednio umieszczane na ścianie. Tabela 4 przedstawia 
udział każdego ze wspomnianych elementów multimedialnych. 

Tabela 4. Typologia elementów multimedialnych w przekazach 
pozajęzykowych

Element Liczba Odsetek

Zdjęcia 64 62%
Link do strony WWW 21 20%
Filmy 15 15%
Grafika 4 4%

Razem 104 100%

Źródło: opracowanie własne. 

Jan Grzenia, zajmujący się komunikacją internetową na  pol-
skim gruncie, w  swych badaniach skupił się na  czatach. Wyod-
rębnił na ich podstawie 11 właściwości komunikacji internetowej: 
dialogowość, spontaniczność, kolokwialność, sytuacyjność, mul-
timedialność, hipertekstowość, hierarchiczność, dynamiczność, 
nieograniczony zasięg, trwałość, automatyzację [Grzenia 2006: 
97−118]. Na bazie przeprowadzonych przeze mnie badań podjąłem 
próbę sprawdzenia, czy teorię tę można także odnieść do komuni-
kacji zapośredniczonej przez serwisy społecznościowe. 
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Dialogowość ujawnia się w możliwości umieszczania komen-
tarzy pod poszczególnymi wpisami. Nastawienie na  dialogowość 
jest motywacją zamieszczania kolejnych publikacji na swojej ścia-
nie. Każdy wpis autora jest swoistym wstępem, zachętą do dalszej 
wymiany myśli, czyli zgodnie z koncepcją aktów konwersacyjnych 
Thomasa, jest ofertą konwersacyjną [Nęcki 1996: 75−86]. Dyskusja 
natomiast rozgrywa się (w  zależności od  zainteresowania tema-
tem: im ciekawszy temat, tym większa dynamiczność odbiorców) 
w komentarzach pod danym wpisem. 

O ile w czatach internetowych badanych przez Jana Grzenię, 
spontaniczność była cechą bezwzględnie wyróżniającą ten typ 
komunikacji, o tyle komunikacja na Facebooku nie należy do wy-
soce spontanicznych. W  przekazach na  czatach często pojawiały 
się cechy świadczące o niskim poziomie refleksyjności użytkow-
ników wobec przygotowywanych wpisów, tj. błędy ortogra-
ficzne, literówki, nieprawidłowy szyk zdania. W  przebadanych 
komunikatach w  serwisie Facebook rzadko zdarzały się błędy 
mogące wynikać z  roztargnienia użytkowników. Można wręcz 
przypuszczać, że wpisy były powtórnie czytane przed publikacją. 
W wielu przypadkach szyk zdania bądź elementy graficzne tekstu 
(np. celowe stosowanie małych liter na  początku zdania) wska-
zywały na wcześniejsze planowanie (np. „kocham Ciebie Ty moja 
Paskudo :*”). 

Kolokwialność to  kolejna cecha łącząca język stosowany 
na  Facebooku i  język mówiony. Użytkownicy chętnie korzystają 
z terminów potocznych, co świadczy o nieoficjalności sytuacji ko-
munikacyjnej. W  tym przypadku pojawiały się także słowa nie-
cenzuralne lub dźwiękonaśladowcze (np. „Tiririri :)”).

Nadawca wpisu proponuje odbiorcom swoją ofertę konwersa-
cyjną, to on zarysowuje sytuację i wskazuje kierunek dalszej dys-
kusji. Często udział odbiorców w  komentowaniu wpisu zależny 
jest od znajomości kontekstu wiadomości. W kilku przebadanych 
komunikatach pojawiło się słownictwo środowiskowe (np. „Da 
ktoś spisać ostatni wykład z TTP?”), co zawęża grupę osób mogą-
cych brać czynny udział w  dalszym dialogu. Nadawca postu jest 
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także najwyżej umieszczoną osobą w występującej na danym pro-
filu hierarchii (wiadomość jest zawsze na górze, a komentarze znaj-
dują się poniżej). 

Zarówno multimedialność, jak i hipertekstowość okazały się 
niezwykle ważnymi cechami badanego przeze mnie kanału komu-
nikacji. Facebook daje szereg możliwości pozwalających użytkow-
nikom wzbogacić swoje wpisy o multimedia i odwołania, z czego 
ci nierzadko korzystają. Spośród wszystkich przebadanych wpisów 
aż 86% wykorzystuje dodatkowe pozajęzykowe elementy, z czego 
najpopularniejszą grupę stanowią zdjęcia (razem 81 przebadanych 
statusów). Natomiast wiadomości zawierające odwołania do pro-
fili innych użytkowników lub miejsc stanowiły 18,5% zebranego 
materiału badawczego. 

Od  strony technicznej komunikacja poprzez serwis Facebook 
posiada już jednak nieco więcej różnic w stosunku do tej badanej 
przez Grzenię. Co  prawda, występuje tu  pełna automatyzacja – 
wpis jest umieszczony na ścianie po kliknięciu pola „opublikuj” lub 
wciśnięciu przycisku enter, a trwałość wiadomości jest ograniczo-
na istnieniem serwisu Facebook, jednak dodatkowo każdy z właś-
cicieli danego profilu może usunąć wybrany przez siebie post w do-
wolnym czasie. Zasięg każdego wpisu jest zależny od  ustawień 
prywatności danego użytkownika, a także od liczby posiadanych 
przez niego znajomych, gdyż to oni są podstawowymi odbiorcami 
jego publikacji. Dodatkowo każdy z odbiorców może ukryć posty 
wybranej osoby spośród grona swoich znajomych. 

Reasumując, komunikacja internetowa w dużym stopniu różni 
się od tej oficjalnej. Wpisom nadawców bliżej do języka mówionego; 
zawierają dużo kolokwialnych sformułowań, słów uznanych za nie-
cenzuralne i neologizmów. W przekazie tym widać wyraźny wpływ 
kultury amerykańskiej (odwołania do  seriali, filmów wyproduko-
wanych w Stanach Zjednoczonych). Tym, co jednak wyróżnia język 
Internetu od mówionego, jest używanie multimediów jako elemen-
tów mających za zadanie wymianę myśli i  zdań, pomagających 
w  niwelowaniu szumów i  barier komunikacyjnych wynikających 
ze specyfiki tego kanału komunikacji. Swoista ikonizacja języka ma 
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za zadanie ułatwić zrozumienie nastroju nadawcy (co  zapoczątko-
wało już zastosowanie emotikonów, a dopełniło użycie memów). 
Tym samym potwierdziła się stawiana na wstępie do badań hipo-
teza mówiąca o coraz częstszym zastosowaniu elementów pozaję-
zykowych w komunikacji zapośredniczonej przez Internet. Nadawcy 
coraz chętniej sięgają po materiały multimedialne, które wzbogaca-
ją przekaz słowny, a wręcz coraz częściej zwyczajnie go wypierają. 

Szybkie i znaczne zmiany zachodzące w procesie komunikowa-
nia na przestrzeni ostatnich dekad skłaniają do przemyślenia kilku 
podstawowych kwestii. Czy za 10−20 lat jednostki będą jeszcze po-
trafiły wyrazić swoje emocje w języku pisanym za pomocą samych 
słów, czy może elementy multimedialne całkowicie zdominują 
przekaz internetowy? Czy czytanie ze zrozumieniem to umiejętność 
podlegająca ekstynkcji? Powyższe badania wykazały, że  jedynie 
w przypadku 14% wpisów nadawcy posłużyli się jednorodnie wer-
balnym komunikatem. Być może oznacza to, że samo słowo pisane 
z biegiem czasu przestanie być nośnikiem emocji, stanie się jedynie 
przekaźnikiem suchych informacji, niewzbogaconych ładunkiem 
emocjonalnym autora, a prawidłowe odczytanie intencji nadawcy 
będzie niemożliwe bez zastosowania elementów pozasłownych. 
W tym kontekście w zasadzie nie powinien dziwić spadek czytelni-
ctwa książek i prasy na rzecz wzrostu popularności telewizji i Inter-
netu. Co  jednak tak naprawdę będą oznaczały te  zaawansowane 
już zmiany w komunikacji? Czy potomkowie Pokolenia Y nie będą 
w  stanie sprawnie operować językiem w  celu opisania swoich 
emocji? Na odpowiedzi na te pytania przyjdzie nam jeszcze zapew-
ne trochę poczekać. 
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Mem − współczesna plotka internetowa

Memy internetowe są  niezwykle popularne. Niektóre z  nich 
mogą pełnić funkcje uznawane za społecznie pożyteczne, inne za-
wierają informacje, które można uznać za nieprawdziwe, a nawet 
szkodliwe. Obserwacja mechanizmów funkcjonowania memów, 
zjawiska stosunkowo nowego, pozwoliła na  zauważenie, że  nie-
które z  nich są  powszechnie znane i  stosowane w  codziennym 
życiu już od bardzo dawna. Mianowicie chodzi tu o mechanizmy 
funkcjonowania zjawiska plotki, definiowanej jako nieprawdziwa, 
przekazywana z ust do ust wiadomość. Pierwsze dostrzeżone ana-
logie pomiędzy memami internetowymi a zjawiskiem plotki były 
na tyle trafne, że postanowiliśmy je ze sobą zestawić i sprawdzić, 
co je rzeczywiście łączy i co dzieli. Porównanie to jest jednak tylko 
zarysem wyłaniającego się problemu, zestawieniem głównych tez 
z  pominięciem analizy poszczególnych przypadków, jak i  historii 
zjawisk. Zwróciliśmy uwagę między innymi na takie elementy, jak 
definicje, w tym aspekt czynnościowy, przyczyny powstawania i/
lub tworzenia, strukturę, sposób rozprzestrzeniania się, trwałość, 
rozpoznawalność oraz społeczny stosunek do omawianych zjawisk.

Próby definicji

Podstawowa definicja plotki, zaczerpnięta ze Słownika języka 
polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego brzmi następują-
co: „Plotka – niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, wiadomość 
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powtarzana z ust do ust, najczęściej szkodząca czyjejś opinii” [Słow-
nik języka polskiego 1964: 474]. Szersze spektrum tego zjawiska 
ukazuje praca Klausa Thiele-Dohrmanna pt. Psychologia plotki, 
gdzie autor pisał, że

[P]rzez plotkę powszechnie rozumie się obgadywanie osób 
nieobecnych, niepotrzebne rozgłaszanie nowin z życia pry-
watnego innych ludzi, często złośliwe pomówienie, któ-
re może w  konsekwencji doprowadzić do  zniesławienia. 
Większość codziennych rozmów to plotkowanie, niekontro-
lowana gadanina, bezmyślne wysłuchiwanie i powtarzanie 
niepewnych informacji i subiektywnych opinii o innych lu-
dziach [Thiele-Dohrmann 1980: 18].

Definicja ta  jednak pod wyrażeniem „plotka” łączy dwa róż-
ne pojęcia: plotki jako komunikatu, czy wiadomości oraz czynno-
ści rozpowszechniania, przekazywania owej informacji w  sposób 
zwielokrotniony, czyli zjawiska plotkowania, które znaczy tyle 
co „plotkować – robić, rozpowszechniać plotki” [Uniwersalny słow-
nik języka polskiego 2008: 490]. Należy zwrócić uwagę na to, czy 
możliwe jest „oderwanie” aspektu czynnościowego z definicji plot-
ki. Człowiek, który wymyśla niesprawdzoną informację o  osobie 
nieobecnej, jeszcze nie staje się twórcą plotki. Dopiero przekazanie 
wymyślonej informacji o osobie A innej osobie B, w sytuacji, kiedy 
A nie jest obecne, staje się plotką. Zatem plotka niejako wymaga 
artykulacji i rozpowszechniania i to w dodatku niejednokrotnego, 
ale wielokrotnego.

Memy internetowe również są  swoistym komunikatem. Ich 
definicja nie wskazuje bezpośrednio na fakt, że poprzez nie przeka-
zywane są nieprawdziwe informacje o osobach trzecich. Jest to tyl-
ko jedna z wielu, bardzo wielu możliwości komunikowanych treści. 
Tymi informacjami – memami – mogą być: „zdjęcia, filmy (najczęś-
ciej krótkie), teledyski, grafiki, teksty, cytaty, animacje oraz rozma-
ite ich połączenia (np. zdjęcie z podpisem)” [Juza 2013: 49]. Po raz 
pierwszy tego terminu użył w 1976 roku Richard Dawkins w swo-
jej książce Samolubny gen. Dawkins potrzebował pojęcia, które 
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można zastosować do  nazwania replikatorów kulturowych, czyli 
podstawowej jednostki ewolucji kulturowej, analogicznej do genu 
w ewolucji biologicznej. Wiktor Kołowiecki w artykule Memy in-
ternetowe, jako nowy język Internetu, zwraca uwagę, że mem in-
ternetowy jest pojęciem znacznie węższym niż termin mem stwo-
rzony przez Dawkinsa i rozumie go w następujący sposób:

Kluczowym pojęciem dla idei memu jest naśladownictwo. 
Memem internetowym możemy zatem nazwać zdigitalizo-
waną jednostkę informacji (tekst, obraz, film, dźwięk) roz-
powszechnioną drogą internetową, która zostaje skopiowa-
na, przetworzona i w tej przetworzonej formie opublikowana 
w Internecie. Materiał, który krąży po Internecie w formie 
niezmienionej, nazywamy natomiast wiralem [Kołowiecki].

Memy, które stanowią obiekt naszych rozważań, charaktery-
zowane są  poprzez określenie internetowe. W  takim przypadku 
mianem internetowych określalibyśmy te, które swoje istnienie za-
wdzięczają Internetowi i za jego pośrednictwem są rozpowszech-
niane. Trudno jednak platformę publikacji traktować jako wy-
kluczający czynnik w stosunku do memów funkcjonujących poza 
obszarem Internetu. Wiele popularnych memów, które swój status 
zawdzięczają sieci, funkcjonuje również poza nią. Tak jest szczegól-
nie w przypadku krótkich memów tekstowych, które przeniknęły 
do codziennej mowy. Przykład memu YOLO1, który funkcjonował 
pierwotnie jako popularny skrót i hashtag w  Internecie, obecnie 
jest również używany poza nim. Pokazuje, że Internet nie jest je-
dyną platformą funkcjonowania memów internetowych. Jakie za-
tem szczególne cechy posiada mem internetowy? Najwłaściwsze 
wydaje się odniesienie tego określenia do  pierwotnej platformy 

1 Skrót YOLO (You Only Live Once) − ‘żyjesz tylko raz’, jest używany, szcze-
gólnie przez amerykańską młodzież do opisów sytuacji, które wymagają podjęcia 
znacznego ryzyka. Można uznać go za odpowiednik polskiego powiedzenia „raz 
kozie śmierć”. Należy jednak zaznaczyć, że choć niezwykle popularny, to szybko 
zyskał sobie również negatywną sławę, jako synonim nieodpowiedzialnych i ty-
powych dla pewnej grupy młodych ludzi działań.
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publikacji memu i głównej przestrzeni jego wykorzystania. Drugi 
z  warunków jest bardzo istotny, ponieważ memy, podobnie jak 
plotka, do  pełnej realizacji wymagają rozpowszechnienia i  prze-
kazywania. Fakt rozprzestrzeniania się definiuje po  części pojęcie 
memu, nie mogło więc go zabraknąć również w  charakterystyce 
memu internetowego.

Przyczyny powstawania/źródła powstawania

Dlaczego ludzie plotkują? Przyczyn, jak się okazuje, jest bar-
dzo wiele. Jednymi z powodów mogą być te zaproponowane przez 
Klausa Thiele-Dohrmanna. Jako motywy powstawania plotki 
uznaje on: strach (niepewność), ciekawość i chęć zemsty.

Pierwszy motyw wiąże się ze skrywanym poczuciem lęku „przed 
ludźmi”, a dokładniej przed ewentualną oceną innych wobec włas-
nej osoby. Zatem, zanim ktoś nas „zaatakuje”, najlepszym rozwią-
zaniem jest uprzedzenie jego ruchu. Jednak w obawie przed bezpo-
średnią konfrontacją najlepszą możliwością staje się atak na osobę 
nieobecną. Rozpoczęcie rozmowy przełamuje przysłowiowe pierw-
sze lody – „człowiek upewnia się przy tym, że  rozmówca nie żywi 
względem niego złych zamiarów” [Thiele-Dohrmann 1980: 19], ale 
mechanizm plotki zostaje już bezpowrotnie uruchomiony.

Ciekawość jest równie interesującym motywem plotki, który 
wynika z niewiedzy. Człowiek uzupełnia swoje luki w wiedzy po-
przez fantazję. Ponadto to, co nieznane, nie do końca pewne i po-
twierdzone, dodatkowo pobudza pracę wyobraźni.

Plotka, jako wynik zemsty, jest najbardziej spontaniczna, naj-
mniej przemyślana, a jednak często bywa używana z premedytacją. 
Powstaje pod wpływem emocji i niesie ze sobą najgroźniejsze skutki.

Klaus Thiele-Dohrmann zauważa również, że  plotkę „charak-
teryzuje przyjemność obnażania innych ludzi i  strach przed od-
kryciem własnej osoby. Chciałoby się widzieć, samemu nie będąc 
widzianym” [Thiele-Dohrmann 1980: 24]. Plotka staje się więc spo-
sobem na skrywanie swoich tajemnic poprzez obnażanie innych.

Beata Kurządkowska, Marek Maruszczak
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Inny zestaw motywów prezentuje Aleksandra Wagner. Ba-
daczka zestawiła w  formie tabeli możliwości działania nadaw-
cy poprzez tekst według Heinemanna i  Vichwegera, z  funkcjami 
psychologicznymi generowania plotek podanymi przez Czesława 
Matusewicza. Wynika z niej, że poprzez tworzenie plotki nadawca 
może „wyrażać siebie, kontaktować się, informować, a także stero-
wać innymi” [Wagner 2006: 46].

Marta Juza wśród motywacji tworzenia memów zwraca uwagę 
na trzy elementy: realizacja twórczej pasji, chęć rozbawienia odbior-
ców lub skomentowanie bieżących wydarzeń, a także chęć zdoby-
cia uznania i rozgłosu. Zwraca jednak uwagę, że możliwość twórcza 
mogłaby rozwijać się i poza Internetem, ale z pewnością narzędzia 
internetowe ułatwiają ten proces. W pewien sposób podważa rów-
nież motywację związaną z chęcią zdobycia uznania i rozgłosu, po-
nieważ „twórcy memów pozostają zazwyczaj anonimowi. Może 
to być jednak istotna motywacja, skłaniająca użytkowników do roz-
powszechniania memów, gdyż pozytywna reakcja innych użytkow-
ników na  zabawny obrazek czy filmik, może skutkować pozytyw-
nym nastawieniem wobec osoby rozsyłającej takie materiały” [Juza 
2013: 53]. Pozostaje więc chęć stworzenia komentarza oraz funkcja 
rozrywkowa memów, które prawdopodobnie możemy uznać za naj-
popularniejsze przyczyny powstawania memów.

Środowisko twórców

Ile osób plotkuje? Klaus Thiele-Dohrmann uważa, że  plotkują 
wszyscy, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co robią. „Plotka 
dla wszystkich jest czymś tak dalece oczywistym, że jedynie w wy-
jątkowych wypadkach człowiek zdaje sobie sprawę, że  plotkuje, 
po co i kiedy to czyni” [Thiele-Dohrmann 1980: 14]. Oczywiście nie 
wszystkie plotki mają charakter złośliwy. Niektóre wymieniane po-
między ludźmi uwagi mają w sobie zaledwie zalążki plotek i stano-
wią przejaw przyjaznego gestu w stosunku do drugiej osoby, np. wy-
miana uwag z  kolegami w  pracy. Thiele-Dohrmann obala również 
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jeszcze jeden mit, kobiety wcale nie plotkują więcej niż mężczyźni, 
ale według stereotypowego ujęcia, plotka uznawana jest za domenę 
kobiecą. Marta Juza, powołując się na badania J. Nielsena, zwraca 
uwagę, że w świecie Internetu proporcja jest odwrotna. 90% użyt-
kowników biernie odbiera dostępne w  Internecie informacje i  nie 
dodaje nic od  siebie; 9% sporadycznie wytwarza własne przekazy 
i umieszcza je w sieci; jedynie 1% najaktywniejszych tworzy orygi-
nalne treści w sposób stały i przemyślany” [Juza 2013: 52]2.

Struktura

Według Aleksandry Wagner plotka „polega na przypisywaniu 
słowom i  sytuacjom fałszywych znaczeń oraz wyciąganiu z  tego 
prawdopodobnych wniosków. Opiera się więc na intencjonalnym, 
bądź przypadkowym nieporozumieniu” [Wagner 2006: 44]. Zasad-
niczą jej strukturę stanowi komunikat językowy, który może funk-
cjonować w formie ustnej, jak i pisemnej. Komunikat nie jest jed-
norodny i podlega modyfikacjom, stąd jedną z cech plotki jest jej 
wariantywność, co w praktyce oznacza kolejne wersje, alternacje 
pierwotnego komunikatu. Owa wariantywność może przejawiać 
się między innymi w procesie adaptacji plotki do nowego środo-
wiska kulturowego. Plotka musi być również z  jakiegoś powodu 
ważna. Im bardziej nadawca odczuwa wagę informacji zawartej 
w plotce, tym bardziej jest skłonny podać ją dalej. Kolejnym ele-
mentem, który można wyróżnić w strukturze plotki, jest jej treść. 
Aleksandra Wagner wymienia tu  dwa typy: „«plotki czarne», do-
noszące o agresji, wypadkach, oszustwach, skandalach, stanowiące 
około 90% plotek oraz «plotki różowe», czyli takie, które informują 
o optymistycznych doniesieniach” [Wagner 2006: 45]. Treść plotki 
powinna opierać się na jakiejś prawdziwej przesłance, na realnym 

2 Badania, na  które powołuje się M. Juza, dotyczą różnej działalności 
w sieci Internet − nie tylko tworzenia memów internetowych, ale również blo-
gów i grup dyskusyjnych. Stosunek procentowy poszczególnych grup użytkow-
ników ma charakter umowny i zmienny. 
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punkcie zaczepienia, do którego dobudowano treść nieprawdziwą. 
Bardzo często jedynym realnym bodźcem jest istnienie danej oso-
by. Ostatnim elementem plotki jest powołanie się na wiarygodne 
źródło. Im bardziej wiarygodne źródło, z którego pochodzi dana in-
formacja, tym skuteczność przekazu treści będzie lepsza.

Czym jest mem? To  również komunikat, który może przybie-
rać różną formę, nie tylko językową, chociaż ta nadal jest bardzo 
istotna. Memy internetowe najczęściej łączą w sobie obraz i słowo 
w  dowolnej kombinacji i  proporcji. W  przypadku memu również 
może być mowa o wariantywności. Mem, tak jak wirus, mutuje, 
aby przystosować się do zmieniających się gustów odbiorców, plat-
form dyfuzji itd. Kolejni odbiorcy memu często umieszczają w sieci 
swoje własne wersje, odpowiadające ich potrzebom, zmieniając ja-
kiś element struktury memu.

Rozpowszechnianie

Plotka, jak już wspomnieliśmy, nie jest pojedynczą czynnością, 
lecz procesem komunikacyjnym wykonywanym wielokrotnie po-
przez modyfikowany pierwotny komunikat. Jak zauważa Kamila 
Milkowska-Samul, „tradycyjnie plotka rozpowszechniała się z ust 
do  ust, przekazywana była pocztą pantoflową: szeptem, nieja-
ko w  ukryciu, w  dających się opisać grupach społecznych” [Mił-
kowska-Samul 2011: 52], a proces ten można porównać do znanej 
zabawy „w głuchy telefon”. Plotki rozpowszechniane w skali mi-
kro dotyczą bliższych lub dalszych znajomych, osób prywatnych, 
nieznanych publicznie. Współcześnie również mogą realizować się 
poprzez czaty, blogi, e-maile, sms. Innym typem plotki jest plotka 
medialna, czyli dostępna na dużą, a nawet masową skalę, mająca 
charakter sprofesjonalizowany. Rozpowszechnianie tego typu plot-
ki odbywa się za pomocą mediów: prasy, radia, telewizji, a przede 
wszystkim Internetu, między innymi za pomocą wyspecjalizowa-
nych serwisów plotkarskich (pudelek.pl, kozaczek.pl, plotek.pl). 
Działanie jest tu jednak nieco inne. Jeden nadawca przekazuje treść 
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plotki jednocześnie bardzo wielu odbiorcom. Np. artykuł prasowy, 
w którym pojawiła się informacja niesprawdzona – plotka. Odbior-
ca tej plotki – czytelnik – może ją przekazać w formie tego samego 
artykułu, który przeczytał, lub własnymi słowami itd. W obu omó-
wionych przypadkach osoba jest biernym odbiorcą plotki i aktyw-
nie ją rozpowszechnia. O  ile sama celowo nie próbowała dotrzeć 
do artykułu o charakterze plotki.

Platformą służącą do  rozpowszechniania memów interneto-
wych jest Internet. Jest to specyficzne medium, które łączy w sobie 
pewne właściwości komunikacji zindywidualizowanej i  komuni-
kowania masowego. Użytkownicy mogą przekazywać komuni-
katy wybranej osobie, grupie osób, a nawet masowemu odbiorcy. 
Nawiązując do  opisanego mechanizmu głuchego telefonu, który 
znajduje zastosowanie podczas prób definiowania procesu rozprze-
strzeniania się plotki, warto wspomnieć o  jednej z  metod mogą-
cych znaleźć zastosowanie w procesie badania skuteczności memu 
Internetowego. Analiza przekazu ustnego porcji informacji, któ-
rą dla potrzeb eksperymentu nazwiemy memem, może pozwolić 
na określenie najważniejszych z punktu widzenia trwałości memu 
elementów. Porównanie tekstu pierwotnego z jego kolejnymi mu-
tacjami umożliwia zidentyfikowanie najbardziej trwałych elemen-
tów, które pozwalają najskuteczniej realizować funkcję informa-
cyjną memu, poprzez wykorzystanie preferencji jego odbiorców. 
Specyfika Internetu, jako platformy umożliwiającej w  znacznej 
mierze na bezstratne przekazywanie treści tekstowych oraz wizual-
nych, sprawia, że analogia do głuchego telefonu nie oddaje jednak 
idealnie procesu rozprzestrzeniania memu internetowego. W przy-
padku przekazu ustnego istnieje znacznie większe ryzyko wystą-
pienia zakłóceń wynikających z niedoskonałości ludzkiej pamięci, 
tymczasem mutacje memów internetowych są  zwykle tworami 
intencjonalnymi, które służą zaspokojeniu określonych potrzeb 
ich twórców. Może być to chęć przekazania określonej informacji 
i wykorzystanie w tym celu potencjału popularnej formy memo-
wej lub dostosowanie memu do gustu nadawcy i potencjalnej gru-
py odbiorców.
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Przeobrażenia

Zarówno plotka, jak i mem mogą ulegać przeobrażeniom. Wy-
mieniona w ich strukturze wariantywność wskazywała właśnie 
na taką możliwość. Każda z osób, stanowiąca ogniwo w procesie 
rozpowszechniania pierwotnego komunikatu o charakterze plot-
ki, mogła coś w danym przekazie zmienić, coś z niego usunąć albo 
dodać od siebie coś nowego w dowolny sposób. Wprowadzenie, 
czy to komunikatu tradycyjnej plotki, czy też memu internetowe-
go w obieg przez jednego twórcę, okazuje się wprawieniem swo-
istego perpetum mobile w ruch. Pierwotny komunikat ewoluuje, 
przeobraża się, mutuje, łączy itd. Trudno przewidzieć, jaki efekt 
końcowy osiągnie. Chociaż pojawia się pytanie, czy w ogóle można 
mówić o końcu, czy to istnienia plotki, czy memu internetowego. 
Bo chociaż nie jest już rozpowszechniana, to została zakorzeniona 
w strukturze umysłu czy utrwalona w Internecie. Jednym z moż-
liwych kryteriów orzekania o  pewnej formie końca cyklu życia 
plotki lub memu jest ustalenie wartości granicznej, której przekro-
czenie na wykresie popularności w sieci będzie oznaczać umowny 
koniec danej treści. Pojawiają się również próby sterowania spo-
sobem obiegu plotki, jak i memu, co chętnie jest wykorzystywane 
do rożnych celów marketingowych itp. Jedną z najważniejszych 
zasad dotyczących stosowania memów internetowych w  celach 
marketingowych jest uświadomienie sobie ryzyka wynikającego 
z utraty kontroli nad przekazem, który został opublikowany w In-
ternecie i zaczął pełnić funkcję memu.

Trwałość i popularność 

Zarówno plotki, jak i memy są zjawiskami nietrwałymi, któ-
re jednak w  momencie swojego apogeum mogą być niezwykle 
popularne. Otto Katz w  artykule Kultura memu zwraca uwagę, 
że Internet jest bardzo dynamiczny i wszystko potrafi się w nim 
zmieniać jak w  kalejdoskopie. „Jeden obrazek, filmik, czy hasło 
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niemal z  dnia na  dzień, może stać się passé. Tymczasem coś zu-
pełnie innego, mimo że w odmętach sieci tkwiło już od lat, może 
nagle urosnąć do  miana megahitu. Stać się chwilowym królem 
memów. Błyszczeć na Facebooku, Twitterze, YouTube, w wiado-
mościach mailowych, na Demotywatorach, a poza ekranem mo-
nitora także na  koszulkach, imprezach” [Katz]. Bycie na  bieżąco 
z najnowszymi plotkami czy najnowszymi memowymi krzykami 
mody, dla niektórych stanowi istotę budowania własnej tożsa-
mość oraz staje się możliwością do  bycia na  topie wśród znajo-
mych. Popularność niektórych plotek i  motywów na  masową 
skalę również buduje specyficzną tożsamość pokoleniową. Dla 
pokolenia 25-latków może to być znajomość plotek związanych 
z życiem księcia Williama i jego żony Kate, a osoby od nas starsze 
żyły plotkami związanymi z księżną Dianą. Internetowym przy-
kładem memu, który odszedł do lamusa, jest komentarz „żal.pl”, 
który swojego czasu był bardzo popularny.

Społeczny stosunek do plotki i memów

Kultura chrześcijańska wypracowała stanowczo negatywny 
obraz plotki. Pierwsze wzmianki, krytycznie oceniające zjawisko 
plotki, znajdujemy już w  wielu miejscach Starego Testamentu, 
między innymi Księdze Hioba, Psalmach i  Księdze Przysłów. 
Problem podejmuje również Nowy Testament, gdzie św. Jakub 
głosił, iż

[J]ęzyk jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bez-
cześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala 
krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i  ptaków, 
gadów i  stworzeń morskich można ujarzmić i  rzeczywiście 
ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie 
potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. 
[...] Z  tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i prze-
kleństwo [Św. Jakub: 3, 2−11].
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Ponadto plotka wymieniana jest w  dziesięciu przykazaniach 
bożych jako coś, czego nie należy czynić: „Nie mów fałszywego 
świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. 

Odchodząc jednak od dywagacji religijnych, to osoby niewie-
rzące, równie często odczuwają plotkę jako zjawisko negatywne. 
Wynika to ze świadomości, że

osoba oplotkowana nie może się bronić, niczego nie może 
sprostować, nikogo pociągnąć do  odpowiedzialności, po-
nieważ z reguły nie wie, kto o niej rozpuszcza informacje. 
Potajemne przekazywanie niesprawdzonych informacji, 
działających na  niekorzyść kogoś trzeciego, poniewczasie 
wprawia plotkarzy w złe samopoczucie. Plotkarstwo koli-
duje z poczuciem uczciwości i szczerości. A mimo to wszy-
scy plotkują i  każdy ma z  tego swe małe radości [Thiele-
-Dohrmann 1980: 20].

Oficjalny brak społecznej aprobaty dla plotki sprawił, że plotka 
kojarzy się z czymś przekazywanym w największej tajemnicy, szep-
tanym, tak aby nikt inny nie usłyszał.

Status memów internetowych nie jest tak łatwy do  określe-
nia, jak w przypadku plotki. Podstawową trudnością jest ich sto-
sunkowo krótki czas istnienia. Również stosunek społeczeństwa 
wobec memów jeszcze się nie ukształtował w pełni. Z pewnością 
jednak memy nie są tak negatywnie postrzegane jak plotka, prze-
de wszystkim dlatego, że  w  ich definicji nie znajduje się element 
informujący o ich, w najlepszym przypadku, niepewnym statusie 
treści informacji lub o jej całkowitej nieprawdziwości. Jawne wy-
korzystywanie memów internetowych wydaje się również spoty-
kać ze znacznie szerszą społeczną akceptacją, czego dowodem może 
być popularność publikowania memów w  mediach społecznoś-
ciowych, co  najczęściej nie jest czynnością anonimową ani skie-
rowaną do wąskiego grona odbiorców. Warto jednak zastanowić 
się, jak przedłużający się czas funkcjonowania memów interneto-
wych w  komunikacji międzyludzkiej wpłynie na  ich odbiór. Nie 
bez znaczenia jest również coraz większa rola, jaką w ludzkim życiu 

Mem − współczesna plotka internetowa



148

odgrywają Internet oraz memy. Ciekawym przykładem działania 
memów oraz plotki jest fenomen fałszywej kampanii reklamowej 
firmy Shell3. Przeciwnicy prowadzenia odwiertów na terenie bie-
guna północnego sfingowali kampanię społecznościową, która 
miała udawać nieudolne działania marketingowe naftowego gi-
ganta. Kampania szybko zaczęła być kojarzona nie tylko z poten-
cjalnie negatywnymi efektami prac wydobywczych, ale również 
z marketingową nieudolnością i bezsilnością firmy Shell. Okazało 
się, że działania były zaplanowaną na taki efekt akcją organizacji 
obrońców przyrody, którzy za sprawą popularności tworzonych 
memów oraz plotki o ich rzekomym pochodzeniu, osiągnęli zamie-
rzony cel, ośmieszając firmę wydobywczą. Badania społecznego 
odbioru memów internetowych mogą stanowić interesujące roz-
winięcie niniejszej pracy.

Wnioski

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na  fakt, że  memy 
i plotkę łączy wiele cech wspólnych: począwszy od takich jak wa-
riantywność, czy konieczność rozprzestrzeniania memu czy plotki, 
jako konstytutywne ich cechy, po trwałość i popularność. Różne 
są stopnie nasycenia treściami nieprawdziwymi, jak i odmienne 
platformy rozprzestrzeniania. Wydaje się jednak, że mem interne-
towy funkcjonuje w oparciu o mechanizmy znane z funkcjonowa-
nia plotki. W związku z tym można zaryzykować stwierdzeniem, 
że mem internetowy jest w pewnym stopniu współczesną wersją 
plotki, nowym jej obliczem, chociaż w większości przypadków po-
zbawionym już obligatoryjnie nieprawdziwej treści. Zestawienie 
właściwości plotki i  memu internetowego pokazało, że  niektó-
re mechanizmy funkcjonowania w  obu zjawiskach są  tożsame. 

3 Informacje dotyczące zastosowania memu w fałszywej kampanii rekla-
mowej firmy Shell dostępne są  na  stronie: http://www.forbes.com/sites/kash-
mirhill/2012/07/18/shell-oils-social-media-nightmare-continues-thanks-to-
-skilled-pranksters/.
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Analogia ta może być podstawą do stosowania przy badaniu me-
mów internetowych tych samych bądź podobnych metod, któ-
rych używa się przy badaniu plotki.
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Kreatywność w memie internetowym

Memy internetowe stały się wszechobecnym elementem 
popkultury. Ponieważ można w nich odnaleźć odniesienia do bie-
żących politycznych i  społecznych wydarzeń, czy też problemów 
codziennego życia, mogą być analizowane jako zjawisko socjokul-
turowe. Jednak ze  względu na  przenikanie się warstw wizualnej 
i werbalnej stanowią także materiał do potencjalnej analizy języ-
koznawczej. Memy wyzwalają także oryginalność i  kreatywność 
werbalną − dzięki dostępnym na stronach internetowych szablo-
nom, każdy użytkownik Internetu może stworzyć własny pomysł, 
własną wersję i stylizację danego motywu. Mnogość środków eks-
presji wpływa na mnogość i różnorodność memów.

Celem niniejszego tekstu jest próba analizy warstwy werbal-
nej i wizualnej dwóch niezwykle kreatywnych memów interneto-
wych, których bohaterami są Zrzędliwy Kot (ang. Grumpy Cat) oraz 
Pieseł (ang. Doge). W swej analizie użyję narzędzi proponowanych 
przez językoznawstwo kognitywne — teorii metafory, metoni-
mii i  integracji pojęciowej; posłużę się również pojęciem aspek-
tów obrazowania [zob. Langacker 1987], skupiając się szczególnie 
na jednym z nich − perspektywie wraz z jej substrukturami: punk-
tem widzenia, konceptualizacją podmiotową i przedmiotową, de-
iksą i  układem figura−tło. Językoznawstwo kognitywne wyda-
je się idealną podstawą dla takiej analizy, ponieważ jednym z jej 
głównych celów jest przedstawienie różnych konceptualizacji tej 
samej obiektywnej sytuacji. Chociaż mulitimodalne (w tym przy-
padku bimodalne) formy ekspresji zwykle nie są najważniejszym 
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przedmiotem badawczym językoznawców, wzbudzają one jednak 
zainteresowanie badaczy kognitywnych, wśród których można 
wymienić Forceville’a  [2006, 2009], Tabakowską [2006, 2010, 
2013] czy Kwiatkowską [2009, 2013]. Dzieje się tak, ponieważ, jak 
wyjaśnia Kwiatkowska [2011: 313], językoznawstwo kognitywne 
oraz semiotyka wizualna bazują na podobnych założeniach.

O fenomenie Zrzędliwego Kota i Pieseła

Ogromna popularność obu zwierząt została wykreowana przez 
użytkowników Internetu, w wyniku nieustannego tworzenia no-
wych memów i  dzielenia się nimi. Zrzędliwy Kot to  kotka, która 
mieszka ze  swymi właścicielami w  Stanach Zjednoczonych, a  jej 
prawdziwe imię to Tardar Sauce. Zdjęcia zwierzęcia o szczególnie 
pesymistycznym wyrazie pyszczka po  raz pierwszy pojawiły się 
w Internecie w sierpniu 2012 roku. Od tego czasu popularność Kota 
wciąż rosła; w  serwisie youtube.com publikowano nowe filmiki 
z tym bohaterem, codziennie powstawały nowe memy, a kanały 
Grumpy’ego na  Facebooku i  na  Twitterze codziennie zyskiwały 
nowych subskrybentów. Kot posiada także swoją własną stronę 
internetową – grumpycats.com. W  porównaniu do  kota, Pieseł 
to stosunkowo świeży celebryta; choć jego zdjęcie zostało zamiesz-
czone w Internecie przez jego właścicielkę już w 2010 roku, to do-
piero w połowie 2013 roku stał się bohaterem memów i osiągnął 
szczytową popularność w  serwisach zbierających treści humory-
styczne. Doge jest psem rasy Shiba Inu, a jego specyficzny wyraz 
pyszczka może być kojarzony z  niedowierzaniem, zaskoczeniem 
bądź podziwem. Grumpy i Doge stanowią całkowite przeciwień-
stwa pod względem wyrażanych przez siebie emocji; różna jest tak-
że forma memów – w warstwie wizualnej (wizerunek zwierzęcia, 
cechy typograficzne − krój i kolor czcionki) oraz werbalnej (długość 
wypowiedzi, składnia, poprawność gramatyczna lub jej brak, wy-
bory leksykalne i ładunek emocjonalny użytych sformułowań).
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Bez wątpienia obie serie memów są  tworami kreatywnymi 
i  pozwalają na  nieograniczoną ekspresję autorów-użytkowni-
ków Internetu. Poniższa analiza wybranych obrazków jest próbą 
uchwycenia niektórych elementów przyczyniających się do  ich 
efektywności.

Metafora i metonimia

Popularność omawianych memów wiąże się z  charaktery-
stycznym wizerunkiem zwierząt, który może być kojarzony z wyra-
żaniem ludzkich emocji. Werbalna warstwa memów reprezentuje 
także ich poglądy i sądy uczestników memów: kot i pies wypowia-
dają się, ujawniają swoje uczucia i myśli używając pierwszej osoby 
liczby pojedynczej. Personifikacja ta przybliża nas do nich emocjo-
nalnie i mentalnie, a niektórzy z nas mogą nawet identyfikować się 
z  ich punktem widzenia. Według Lakoffa i  Johnsona [1980/1988: 
56−57] personifikacja jest typem metafory pojęciowej, która wy-
dobywa i  podkreśla aspekty człowieczeństwa w  jakimś tworze, 
co jest właśnie zilustrowane w omawianych memach.

Ryc. 1
Źródło: www.facebook.com/piesel.wow

Ponieważ percepcja ludzka jest głównie wizualna, odbiorcy 
memów najpierw zwracają uwagę na  obrazek/zdjęcie, a  dopiero 
potem koncentrują się na tekście. Element wizualny jest w memach 
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bardzo ważny, ponieważ dostarcza wielu informacji. Wyraz pysz-
czka obu zwierząt reprezentuje metonimicznie ich charakter oraz 
określone emocje: negatywne (gderliwość, nieprzystępność, znie-
cierpliwienie, wrogość), bądź pozytywne (zaskoczenie, niedowie-
rzanie, podziw). Informacja ta pozwala na skorelowanie przekazu 
wizualnego i werbalnego. 

Rysunek przedstawiający wizerunek Zrzędliwego Kota (do-
stępny pod adresem ushumor.net/bad-cattitude) jest stylizowany 
na zdjęcie policyjne, dzięki któremu można wnioskować, że kot jest 
sprawcą jakiegoś przestępstwa, na  które może także wskazywać 
umieszczony na  tabliczce napis „Bad cattitude”, stanowiący grę 
słów „attitude” (nastawienie, postawa) oraz „cat” (kot). Mina kota 
wyraża obojętność oraz metonimicznie sugeruje negatywne cechy 
jego osobowości. Podobnie, nieprzystępny stosunek do rzeczywi-
stości wskazywany przez wyraz pyszczka kontrastuje ze  scenerią 
(święta są zazwyczaj pozytywnie konceptualizowane jako czas rado-
ści), w której został obsadzony kot w kolejnym memie (imgarcade. 
com/1/christmas-grumpy-cat-sleigh)).

Perspektywa

Stosując terminy obrazowanie oraz układ oglądu zapropono-
wane przez Ronalda Langackera [1987], można odebrać Zrzędliwe-
go Kota oraz Pieseła jako obserwatorów, którzy zdradzają swoją 
obecność w  świecie przedstawionym poprzez użycie deiktycz-
nego zaimka osobowego „ja”, odmianę czasownika w  pierwszej 
osobie liczby pojedynczej oraz okazywanie swoich uczuć, obser-
wacji i opinii odnośnie do różnych tematów. W ten sposób Pie-
seł-obserwator oraz Kot-obserwator zaznaczają swoją obecność 
w zakresie predykacji (ang. scope of predication) i stają się zarów-
no podmiotem, jak i przedmiotem obserwacji. W obu tych rolach 
udział zwierząt jest dominujący, stąd mogą być one odbierane 
jako figura – najważniejszy i najbardziej widoczny element sceny 
w układzie oglądu na poziomie werbalnym i wizualnym. Można 
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także powiedzieć, że komentarze i obserwacje są przedstawione 
z punktu widzenia tych zwierząt, a  ich stosunek do rzeczywisto-
ści jest widoczny w  wyborach leksykalnych. W  przypadku kota 
formy są  krótkie, bezpośrednie, a  słowa nacechowane są  nega-
tywnie. Pieseł również wybiera zwięzłe formy leksykalne, ale 
w odróżnieniu od kota, jego postawa wobec świata przedstawio-
nego jest pozytywna, co  znajduje odzwierciedlenie w  leksyce − 
słowa mają dodatni ładunek emocjonalny. Użyte formy są często 
zdrobniałe (uszanowanko, komforcik, podusia) bądź są derywa-
tami stworzonymi na podstawie neologizmu pełniącego funkcję 
nazwy własnej Pieseł oraz nazwiska innej postaci skontamino-
wanego w  strukturach hybrydalnych z  innymi rozpoznawalny-
mi społecznie nazwami własnymi (Don Piesełone, Szekspireł, 
Sznukeł). Sama nazwa własna Pieseł jest neologizmem, który ma 
za zadanie odzwierciedlić internetowy slang angielskiej nazwy 
zwierzęcia − Doge [Lamon 2013]. Obie wersje językowe konotują 
brak powagi oraz dopełniają żartobliwy charakter memu. Duża 
liczba zaimków „taki”, „tyle”, oraz przysłówka „bardzo” podkre-
śla mnogość bądź intensywność danej rzeczy. Szczególną funkcję 
zdaje się pełnić intensyfikator „taki” (Pustynia taka piaszczy-
sta, Mumie takie zabandażowane, Pieseł taki starożytny), któ-
ry uwypukla nasilenie zjawiska, wskazując jednocześnie na jego 
prototypowe cechy (ryc. 2). Multiplikacja wykrzyknienia „wow” 
akcentuje ekspresję wypowiedzi oraz pozytywne nastawienie 
do  opisywanego zjawiska, wyraża entuzjazm bądź zaskoczenie. 
Mnogość i  różnorodność obserwacji jest również zaakcentowa-
na graficznie i  odzwierciedla ikonicznie sposób myślenia czło-
wieka: skojarzenia są  chaotyczne, nieuporządkowane, pojawiają 
się w  głowie nielinearnie (co  naśladuje technikę literacką stru-
mienia podświadomości). Wzorowanie się na tej cesze myślenia 
człowieka wzmacnia jeszcze bardziej efekt personifikacji Pieseła. 
Losowość skojarzeń jest również podkreślona zróżnicowaną ty-
pografią; słowa różnią się wielkością czcionki oraz jej kolorem, 
łączy je natomiast krój czcionki Comic Sans, który został zapro-
jektowany do naśladowania zabawnego odręcznego pisma i jest 
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zwykle używany w  publikacjach dla dzieci. Obecnie internau-
ci traktują go jako synonim złego gustu, głupoty czy naiwności 
[Wowra 2009]. Dodatkowo naiwność, ale też pozytywny ładu-
nek emocjonalny wypowiadanych słów (a tym samym optymizm 
osoby mówiącej) jest podkreślony przez jaskrawy kolor czcionki. 
Pieseł jest odbierany jako ekstremalnie optymistyczny obserwa-
tor, którego nastawienie do rzeczywistości może jednak zakrawać 
na głupotę/infantylność.

Niektóre z memów przedstawiających Zrzędliwego Kota są au-
toreferencyjne/autotematyczne, co  podkreśla rolę kota jako pod-
miotu obserwacji. Sytuację, w  której obserwator lokuje siebie 
w  centrum sceny, Langacker nazywa obiektywnnym układem 
oglądu [Langacker 1987: 491]. Zostaje wówczas osiągnięty najwyż-
szy poziom obiektyfikacji: obserwator staje się zarówno konceptua-
lizatorem, jak i podmiotem konceptualizacji. Kolejne memy (www.
shockmymind.com/2013/01/grumpy-cat-getting-sick-of-me.html, 
motor-kid.com/grumpy-cat-cartoon.html) sprowadzają rolę Kota 
jako neutralnego obserwatora do minimum, a uwypuklają jego rolę 
jako obiektu konceptualizacji poprzez autotematyczne komentarze 
„Getting sick of me? Good” (w wolnym tłumaczeniu: Masz już mnie 
dość? No to  dobrze) oraz „Great Now I’m a  cartoon”. (Świetnie. 
Czyli jestem bohaterem rysunkowym). Ponadto, nadawca podkre-
śla swoją obecność, używając zaimków „ja” i „mnie” („I” i „me”), 
dzięki którym osiąga najwyższy stopień obiektyfikacji.

Ryc. 2
Źródło: www.facebook.com/piesel.wow
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Zjawisko autoreferencyjności pojawia się także w  memach, 
których bohaterem jest Pieseł. 

Ryc. 3
Źródło: www.facebook.pl/piesel.wow

Na  przedstawionym powyżej obrazku (ryc. 3) obserwator oraz 
obiekt konceptualizacji są  tożsame, jednak mamy tu  do  czynienia 
z identyfikacją pomiędzy różnymi warstwami świata przedstawione-
go. Langacker [1987: 131−132] nazywa taką sytuację „cross-world iden-
tification” i wyjaśnia, że najczęściej zachodzi ona, kiedy osoba mówią-
ca ogląda film lub zdjęcie przedstawiające ją samą. Chociaż warstwa 
werbalna nie zdradza żadnych elementów deiktycznych, możemy 
domyślić się na podstawie podobieństwa fizycznego pomiędzy Piese-
łem-obserwatorem oraz obrazem, że są to te same postaci.

Integracja pojęciowa 

Memy mogą być także analizowane jako przykłady integracji 
pojęciowej (ang. conceptual blending) dwóch przestrzeni wejścio-
wych. Efekt amalgamatu powstaje poprzez połączenie elementów 
z różnych scenariuszy. Według Fauconniera [2003], interpretacja 
gotowego amalgamatu wymaga ropoznania oryginalnych pojem-
ników pojęciowych (przestrzeni wyjściowych) przez obserwatora 
oraz wypracowania mentalnie ich połączenia.

Kreatywność w memie internetowym
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Przywoływane poniżej obrazki nie są typowymi memami, a ra-
czej stanowią ich przetworzenia lub parodie. Memy stają się tu jed-
ną z przestrzeni wyjściowych. Kot Hello Kitty, będący ulubieńcem 
małych dziewczynek, jest zazwyczaj odbierany jako miłe, przyja-
zne i urocze stworzenie, co podkreśla jeszcze jego różowy strój i plu-
szowa kokarda. Pewien użytkownik Internetu postanowił jednak 
zastąpić jego „twarz” obliczem Zrzędliwego Kota, mającego zgoła 
odwrotne konotacje (funzypics.com/board/pins/337/1780). W war-
stwie werbalnej amalgamat został oparty na grze słów „Hello” oraz 
zwrotu „Hell No” [w wolnym tłumaczeniu: O cholera, tylko nie to], 
łącząc koty z obydwu przestrzeni wyjściowych. Połączenie elemen-
tów tak kontrastujących ze sobą wywołuje efekt humorystyczny.

Podobny zabieg można zaobserwować w obrazku (memerial.
net/5823-grumpy-cat-mona-lisa) łączącym portret Mony Lisy 
i  mem Zrzędliwego Kota; jednak tutaj integracja zachodzi tylko 
na poziomie wizualnym. Amalgamat ten można także interpreto-
wać jako przykład intertekstualności, ponieważ łączy dwa teksty 
kultury. „Pieseł z Perłą” (ryc. 4) został skonstruowany na podob-
nej zasadzie intertekstualności. Obrazek staje się zabawny, gdy 
czytelnik rozpoznaje aluzję do XV-wiecznego obrazu Jana Vermee-
ra „Dziewczyna z perłą”. Umieszczone w tym kontekście zwierzę 
nabywa cech ludzkich (ubranie, pozowanie do obrazu), a więc jest 
personifikowane.

Ryc. 4
Źródło: www.facebook.com/piesel.wow
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Memy, których bohaterem jest Pieseł, są  także idealnym 
przykładem integracji pojęciowej, ponieważ w  jednym obrazie 
możemy tu  odnaleźć elementy kilku przestrzeni wejściowych 
skorelowanych w  spójną całość. Amalgamat tworzy się zazwy-
czaj na poziomie wizualnym i werbalnym. Pierwszy z poniższych 
obrazków (ryc. 5) bazuje na kadrze z filmu „Ojciec Chrzestny” (reż. 
Francis Ford Coppola, 1972); głowa Vita Corleone została tu zastą-
piona głową Pieseła, tworząc nową postać, Don Piesełone, nazwa-
ną derywatem hybrydalnym od dwóch podstaw: nazwy własnej 
głównego bohatera filmu (Don Corleone) oraz neologizmu Pieseł. 
Komentarze nawiązują do  wartości oraz zasad prezentowanych 
w filmie, jednak są sformułowane zgodnie z gramatyką typową dla 
memu; pojawiają się intensyfikatory taki/taka, zdrobnienie usza-
nowanko oraz eksklamatory wow.

Kolejny mem (ryc. 6) umieszcza naszego bohatera w  kontek-
ście popularnego teleturnieju „Jeden z  dziesięciu” emitowanego 
od  wielu lat na  antenie Telewizji Polskiej. Przestrzeń wejściowa 
teleturnieju wnosi tło, pulpit, tułów zawodnika oraz logo stacji; 
natomiast przestrzeń memu zawiera postać psa, nazwisko umiesz-
czone na pulpicie oraz komentarze. Zintegrowany obraz przedsta-
wia Pieseła jako zawodnika biorącego udział w grze. Obserwacje 
bezpośrednio nawiązują do  zasad teleturnieju: szanse tylko trzy, 
wybieram pana z numerem pieseł, komentują jego przebieg (praw-
dopodobnie z punktu widzenia Pieseła-obserwatora): pytania ta-
kie trudne, zagwostek tak wiele, uszanowanko dla prowadzącego 
i wyrażają emocje: splendor, wow. 

Trzeci z  poniższych amalgamatów (ryc. 7) integruje elementy 
memu oraz tło obrazu Jana Matejki (pierwotnie przedstawiającego 
Mikołaja Kopernika). Pieseł jest tu personifikowany, co podkreśla-
ją elementy werbalne memu Pieseł Astronom, Pieseł taki postępo-
wy, Pieseł pionier. Obrazek posiada też trzecią przestrzeń wejścio-
wą, sygnalizowaną przez uwagę Uszanowanko dla Matejki, która 
pełni rolę meta-komentarza: wychodzi poza ramy świata przedsta-
wionego na obrazie, mówi bezpośrednio o jego twórcy. Warstwa 
werbalna amalgamatu podobnie odwołuje się do tej trzeciej prze-
strzeni, odnosząc się do  astronomii oraz do  osiągnięć Kopernika: 

Kreatywność w memie internetowym
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Heliocentryzm nowatorski, Słońce stop, Ciała takie niebieskie, 
Czarne dziury. Każdy z poniższych memów wymaga od odbiorcy 
pewnej wiedzy (ang. background knowledge) − znajomości filmu 
„Ojciec Chrzestny”, konwencji teleturnieju „Jeden z dziesięciu” czy 
elementarnych podstaw astronomii, dzięki której można właści-
wie zinterpretować obrazki oraz docenić ich aspekt ludyczny.

Najbardziej charakterystyczne elementy obu memów zdaje 
się przedstawiać zintegrowany obrazek „grumpy CatDoge” (www.
funnymeme.com/misc-meme/doge-meme-grumpy_catdoge). Jest 
to  amalgamat Zrzędliwego Kota i  Pieseła, eksponujący typowe 
cechy obu szablonów: negatywne i  pesymistyczne nastawienie 
kota wyrażone mimiką i  werbalną reakcją na  pozytywny stosu-
nek psa do świata (i do samego kota). Sytuacja, w której kot i pies 
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Ryc. 7
Źródło: www.facebook.com/piesel.wow

Ryc. 5
Źródło: www.facebook.com/

piesel.wow

Ryc. 6
Źródło: www.facebook.com/piesel.wow
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są obrazowani jako syjamskie bliźnięta, wyraźnie podoba się Pie-
sełowi, który wyraża to  zadowoloną mimiką oraz komentarzami 
wow, very connection (? „doskonałe połączenie”). Wyraźnie od-
mienne zdanie na  ten temat ma kot, komunikując swoje nieza-
dowolenie miną oraz słowami kill me please („skróćcie już moje 
cierpienia”). Jednak w tej hybrydzie to kot pełni ważniejszą rolę; 
umieszczony graficznie po  lewej stronie, stał się tematem memu, 
pierwszym obiektem, który zauważamy (skanowanie wizualne 
odbywa się od strony lewej do prawej). Komentarze Pieseła doty-
czą Kota, nazwa memu także wskazuje na jego prymat. Wszystkie 
te elementy pozwalają go interpretować jako figurę pierwszopla-
nową, a psa jako tło w Langackerowskim układzie figura−tło.

Podsumowanie

Memy Zrzędliwy Kot oraz Pieseł niewątpliwie wyzwalają 
dużą kreatywność, jednak tylko w określonych ramach − tworząc 
nowy obrazek należy zachować pewne konwencje narzucone przez 
ten format. Elementy wizualny i werbalny przenikają się, a każdy 
z nich pełni ważną funkcję. Wizerunek zwierząt reprezentuje meto-
nimicznie ich uczucia (najogólniej, jest to złość lub radość wyrażona 
poprzez wygląd pyszczka zwierzęcia). Ponadto, obie postaci mają 
przydzielone swoje cechy charakteru i stosunek do rzeczywistości, 
które są wpisane w konwencję danego szablonu. W większości me-
mów zachowana jest perspektywa zwierząt na  poziomie werbal-
nym; można im także przypisać emocje typowe dla ludzi (antropo-
centryzm) bazujące na personifikacji i metonimii.

Zabiegiem pozwalającym na dużą kreatywność jest integracja 
(wizualna i werbalna), w obrębie której autor memu może połączyć 
dowolną liczbę domen wejściowych i stopić je w nowy amalgamat. 
Omówione memy bazujące na tym zabiegu miały przede wszyst-
kim wydźwięk humorystyczny lub groteskowy, często nawiązy-
wały do innych postaci lub elementów popkultury, nauki czy sztu-
ki, a tym samym do pełnej interpretacji wymagały od czytelnika 
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wiedzy kontekstowej. Intertekstualność oraz aluzja często bazują 
właśnie na integracji pojęciowej i pozwalają na niemal nieograni-
czoną inwencję autorów.

Okazuje się także, że możemy spojrzeć na memy z perspektywy 
aspektów obrazowania. Użycie tych kognitywnie rozumianych po-
jęć wzbogaca analizę tekstu, czyni ją bardziej precyzyjną, konkret-
ną i przejrzystą. Same memy, czyli werbalne i wizualne stylizacje 
tego samego motywu, są kwintesencją możliwości, jakie stwarza 
konstruowanie (obrazowanie) i ukazuje jego kreatywny potencjał.
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Memy słowno-obrazowe jako wyraz kreatywności 
użytkowników Internetu

Niniejszy artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej, przy-
bliżającej definicję memu internetowego, oraz empirycznej, w któ-
rej analizie podlega sposób aktualizowania i  transformowania 
w  demotywatorach (jednej z  odmian internetowego memu) po-
wszechnie znanych treści kulturowych.

Zainteresowanie memami nie idzie w parze z przyrostem wie-
dzy na ich temat. W potocznej świadomości słowo „mem” odno-
szone jest właściwie wyłącznie do  form występujących w  Inter-
necie – popularnych filmów, grafik, bon motów itd. Popularność 
serwisów w rodzaju Demotywatory.pl nie pozostaje bez wpływu 
na utożsamianie (przez wielu polskich internautów) memów z pre-
zentowanymi na tej stronie formami logowizualnymi. Tymczasem 
znaczenie słowa „mem”, mającego już swą długą i burzliwą histo-
rię, jest o wiele bardziej złożone. 

Memetyka, badająca memy – przez niektórych uważana za 
dyscyplinę nauk biologicznych, gałąź socjobiologii, przez innych 
wydrwiwana jako pseudonauka czy modna teoria, niepoddająca 
się empirycznym procedurom badawczym – w kręgu anglosaskim 
liczy już kilka dekad. Jej początki łączy się zwykle z  nazwiskiem 
biologa Richarda Dawkinsa i jego słynną książką Samolubny gen, 
opublikowaną po raz pierwszy w 1976 roku, poświęconą pionier-
skim badaniom genu. Wprowadzone w  ostatnim rozdziale książ-
ki pojęcie „memu” okazało się niezwykle inspirujące dla badaczy 
różnych dyscyplin, choć w  zamierzeniu samego Dawkinsa miało 
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pełnić jedynie funkcję służebną wobec mieszczących się w  cen-
trum jego zainteresowań badań jednostki informacji genetycznej, 
czyli genu. Celem Dawkinsa było ukazanie, że  możliwe jest wy-
odrębnienie także innych niż gen replikatorów, zdolnych do  sa-
mokopiowania się oraz wpływania na  świat zewnętrzny1 [por. 
Wężowicz-Ziółkowska 2009: 36]. Jednym z nich mógłby być mem 
– hipotetyczna jednostka transmisji kulturowej, kopiująca się po-
przez naśladownictwo (w tym kontekście warto podkreślić, że sło-
wo „mem” pochodzi od greckiego wyrazu mimesis, oznaczającego 
właśnie „naśladownictwo”)2. 

W swej późniejszej książce Fenotyp rozszerzony Dawkins pisał: 
„Jeśli mózg przechowuje informacje w postaci specyficznego ukła-
du połączeń synaptycznych, mem powinien dać się zobaczyć pod 
mikroskopem jako określona struktura” [cyt. za Wężowicz-Ziół-
kowska 2009: 56, 60]. Memy, według badacza, istnieją więc fizycz-
nie, „zapisane” w strukturach neuronalnych, kopiując się z umysłu 
do  umysłu. Obrońcy teorii Dawkinsa, których jest pewnie rów-
nie wielu ilu jego zagorzałych przeciwników, podkreślają, że choć 
obecnie wciąż niemożliwe jest wyodrębnienie memu za pomocą 
„szkiełka i  oka” oraz wskazanie w  nim jednostek niższego rzędu, 
analogicznych do sekwencji nukleotydów w genie, odpowiadają-
cych za rozprzestrzenianie się informacji, niewykluczone, że realne 
stanie się to w przyszłości. 

Teoria Dawkinsa powstała w  momencie eksplozji badań nad 
umysłem (co również przyczyniło jej popularności) oraz mechani-
zmami poznania, sytuującymi się w  przestrzeni wielu dyscyplin. 

1 Warto jednak podkreślić, że już wcześniej pojawiły się próby podobnego 
opisu zjawiska, prezentowane choćby przez Francisa Cloaka.

2 W Samolubnym genie Dawkins w następujący sposób wyjaśnił pocho-
dzenie słowa „mem”: „Pasowałoby tu słowo mimem, gdyż wywodzi się z odpo-
wiedniego greckiego rdzenia. Mnie jednak potrzebne jest słowo jednosylabowe, 
które choć trochę przypomina słowo „gen”. Mam nadzieję, że  moi przyjaciele, 
którym bliska jest kultura klasyczna, wybaczą mi, jeśli słowo mimem skrócę 
do  słowa mem. Jeśli potrzebne byłoby jakieś dodatkowe uzasadnienie, słowo 
to można również uważać za spokrewnione z angielskim słowem memory (pa-
mięć) lub francuskim meme (taki sam) [Dawkins 2006: 244].
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Pytania o sposób rozprzestrzeniania się informacji znajdowały się 
i znajdują także w polu zainteresowań – by zejść na bardziej prak-
tyczny poziom – specjalistów od  mediów, reklamy czy retoryki. 
Przeniesiona na  grunt badań humanistycznych teoria Dawkinsa 
funkcjonuje w  postaci znacznie uproszczonej (taki los nierzadko 
spotyka znane teorie, występujące poza macierzystym konteks-
tem). Często jest używana po prostu jako efektowna metafora, po-
zwalająca w nieco inny, bardziej obrazowy sposób, ukazać problem 
obiegu informacji w świecie. Trudno oczekiwać, by badający memy 
językoznawcy czy kulturoznawcy śledzili niuanse teorii, nieła-
twych niekiedy do zgłębienia dla adeptów biologii i poszerzali swe 
prace o  rozważania niemieszczące się w  kręgu ich zainteresowań 
naukowych. Z drugiej jednak strony nie do końca usprawiedliwio-
ne wydaje się nierzadko nonszalanckie odrzucanie całej tradycji ba-
dań nad memami, prowadzące do zbyt daleko idących uproszczeń. 
Ignorowanie tej spuścizny naukowej jest, jak się wydaje, przyczy-
ną dość dużej dobrowolności w interpretowaniu pojęcia „memu” 
na gruncie humanistyki. 

Trzeba dodać jednak, że  spory definicyjne nierozstrzygnięte 
zostały także przez pionierów badań memów, w obszarze biologii. 
Dawkins na przykład odróżnił jednostkę dziedziczności kulturowej 
(mem) od jej materializacji w postaci obrazów, dźwięków, gestów 
itd. Mem odnoszony jest więc, przez tego badacza oraz niektórych 
jego naśladowców, do informacji mentalnej; to zaś, co my zwykli-
śmy memem nazywać, jest w tym ujęciu tylko pewnym „wehiku-
łem”, możliwą materializacją memu. 

Memem może być na przykład takt melodii, przysłowie, hasło 
z reklamy proszku do prania, idea selfies – czyli autoportretowych 
zdjęć w ogromnych ilościach udostępnianych zwłaszcza na porta-
lach społecznościowych czy ideologia o  światowym zasięgu. Ge-
nealogia memów jest tak długa jak kultura i nieodłączny od niej 
proces komunikowania się jej uczestników, choć to oczywiście me-
dia elektroniczne z Internetem na czele umożliwiły rozprzestrzenia-
nie się memów na  nieznaną wcześniej skalę. Jak celnie wskazuje 
jeden z  interpretatorów tego zjawiska: „Termin mem na potrzeby 
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Internetu został zaadaptowany głównie na  podstawie jednej ce-
chy memu, określonej przez pionierów memetyki – zaraźliwości” 
[Zaremba 2012: 62]. Formułujący definicje memów, kładąc w nich 
nacisk na „popularność”, świadomie bądź nieświadomie wyłączają 
z kręgu zainteresowania te „zdigitalizowane jednostki informacji” 
[Kołowiecki 2012], które nie mają większej siły oddziaływania. 
Co oczywiste bowiem, nie każda informacja powielana jest z równą 
intensywnością; inna jest też siła oddziaływania poszczególnych 
przekazów. 

Jeden z wpływowych badaczy tego problemu, Richard Brodie, 
podkreślając niezwykle szeroki zasięg memów w  kulturze (zgod-
nie z  jego teorią, większość elementów kultury przyswajanych 
przez człowieka można rozpatrywać w kategoriach memu) oraz ich 
ogromną łatwość replikowania się, swą popularnonaukową książ-
kę zatytułował Wirus umysłu. Memy rozchodzą się nie tylko dzię-
ki określonym technikom manipulacji stosowanym w  mediach, 
reklamie, ideologiach; często upowszechniamy je również nieświa-
domie, komunikując się z innymi ludźmi [Brodie 1997: 15]. Na mar-
ginesie dodajmy, że  nierzadko wśród analizowanych przykładów 
memów – co nie przydało popularności tym teoriom – umieszcza-
no także religie. Susan Blackmore w słynnej Maszynie memowej 
pisała: 

Przyglądając się religiom z  punktu widzenia memu, może-
my zrozumieć, czemu zawdzięczają one swe triumfy. Ich 
memy nie dążyły świadomie do  sukcesu. Były po  prostu 
zachowaniami, poglądami i  opowieściami, które wędro-
wały od osoby do osoby w długich dziejach ludzkich prób 
zrozumienia świata. Odniosły sukces, ponieważ przypad-
kiem połączyły się we wzajemnie wspierające się gangi, 
dysponujące wszystkimi chwytami niezbędnymi do  bez-
piecznego zagnieżdżenia się w  milionach mózgów, książek 
i budowli oraz do zdobywania wciąż nowych i nowych no-
sicieli. Wzbudzały silne emocje i niezwykłe doznania. Pod-
suwały mity w odpowiedzi na autentyczne pytania i chro-
niły te  mity przez niesprawdzalność, groźby i  obietnice. 
Rozbudzały, a następnie koiły strach, by wymusić uległość, 
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i  wykorzystywały taktyki piękna, prawdy i  altruizmu, by 
wspomóc swe upowszechnianie. Dlatego właśnie wciąż 
są z nami i dlatego właśnie miliony ludzi kierują się w swym 
zachowaniu ideami, które są albo fałszywe, albo całkowicie 
niesprawdzalne [Blackmore 2002: 290−291].

Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co warunku-
je „dobór naturalny” memów; czemu jedne giną, a  inne dokonu-
ją tak szybkiej ekspansji. Niekiedy interpretatorom przychodzą 
w sukurs odkrycia nauk biologicznych. Zdaniem przywoływanego 
już Richarda Brodiego, skuteczne są na przykład memy drażniące 
„pewne czułe punkty”, odnoszące się do  reakcji zakodowanych 
biologicznie, instynktów: walki, ucieczki, jedzenia i  rozmnażania 
[Brodie 1997: 84, 90]. Nie zawsze w  upowszechnieniu się danego 
memu znaczącą rolę odgrywa, jak chciał Dawkins, „nośność”, zna-
czenie przekazywanej idei. Dla psychologa Daniela Denetta, „mem 
jest złożonym pojęciem przybierającym charakterystyczną, łatwą 
do zapamiętania postać” [cyt. za Brodie 1997: 27]. Jak wynika z kil-
ku powyższych przykładów, badacze akcentują różne cechy me-
mów: wagę niesionych treści, strukturę, zdolność powielania się, 
zasięg itd., co wzmaga trudności wypracowania definicji. 

W  dalszych rozważaniach chciałybyśmy skupić się na  jed-
nej z  „odmian” memów, łatwo identyfikowanej przez polskich 
internautów, a  mianowicie, „na  popularn[ych] semiotyczn[ych] 
kompleks[ach]” występujących najczęściej w  „funkcji tak zwane-
go żartu internetowego” [Kamińska 2011: 61], nazywanych od ty-
tułu strony, na  której są  publikowane, „demotywatorami” bądź 
„demotami”3. Demotywatory ukształtowały się w obszarze anglo-
języcznym, stanowiąc odpowiedź na rozpowszechniane w korpo-
racjach kiczowate motivational posters, „plakaty motywacyjne”, 
mające w zamierzeniu twórców zachęcać do sumiennej i efektyw-
nej pracy [Kamińska 2011: 66]. Z  czasem zaczęto je parodiować, 

3 Dodatkowym elementem ułatwiającym ich identyfikację jest używany 
na tym portalu „szablon” – charakterystyczny czarny prostokąt, stanowiący tło 
dla umieszczanych memów.
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produkując plakaty prześmiewcze, obnażające pompatyczność 
i  banalność pierwowzorów. Następnie, w  środowisku cyfrowym 
pojawiły się darmowe generatory demotywatorów udostępniane 
na  forach. Demotywatory zyskiwały coraz większą popularność, 
dzięki czemu rosła także siła ich oddziaływania. Tracąc stopnio-
wo swe bezpośrednie związki z  „kulturą korporacyjną”, stawały 
się narzędziem satyry społecznej i politycznej [Sieńko 2009: 130]. 
Na dwóch wspomnianych funkcjach nie wyczerpuje się oczywiście, 
tu  zaledwie sygnalizowany, repertuar możliwych ról pełnionych 
przez tę odmianę memów.

Memy internetowe w postaci form logowizulanych nie zna-
lazły dotąd swojego miejsca (sankcjonującego ich status w geno-
logicznym universum) na przykład w nowych słownikach geno-
logicznych, do których trafiło już wiele gatunków internetowych. 
Podejmując próbę stworzenia genologicznej charakterystyki 
memu internetowego, a przynajmniej nieco wyrazistszego wyod-
rębnienia go spośród innych gatunków internetowych, skierujmy 
naszą uwagę ku dobrze zadomowionemu w genologii gatunkowi 
logowizualnemu, jakim jest emblemat. Analogię tę  dostrzegła 
Agnieszka Karpowicz, podkreślając, że  memy internetowe, po-
dobnie jak emblematy, składają się z „inskrypcji («tytułu»), obra-
zu (zdjęcia, filmiku, grafiki, czasem ujętych sekwencjonalnie) oraz 
subskrypcji, która przyjmuje zazwyczaj formę zwięzłego, nieraz 
ciążącego ku aforyzmowi podsumowania” [Karpowicz 2014: 35]. 
Zestawienie to, przy wszystkich podobieństwach, nie jest jednak 
wolne od  uproszczeń. Emblematy odznaczały się zwykle dużą 
finezyjnością – stanowiąc połączenie obrazków alegorycznych 
z  dopełniającymi je tekstami, ujętymi w  formę wiersza. Podo-
bieństwa doszukiwać można się także na bardziej ogólnym pozio-
mie. Roman Krzywy w haśle do Słownika rodzajów i gatunków 
literackich zauważa: „U  genezy emblematyki leżało zrodzone 
w kręgach neoplatońskich przekonanie o wysokich walorach po-
znawczych sztuk plastycznych, obrazu, który w koncepcjach epi-
stemologicznych neoplatoników zyskiwał prymat nad słowem, 
urastając do rangi podstawowego środka wyrazu” [Krzywy 2006: 
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203]. Nie trzeba chyba przywoływać zbyt wielu argumentów, by 
obronić tezę o wysokiej pozycji obrazu także we współczesnych 
przekazach kulturowych.

Popularne memy dostosowują się do  nowego, opisywanego 
przez badaczy kultury (a znanego nam również dobrze z osobistych 
doświadczeń) wzorca percepcji, a także „fertycznego” rytmu inter-
netowego życia, w którym trwa nieustanny przepływ treści. Sfor-
mułowane przed kilkoma dekadami, w dużej mierze intuicyjne (dziś 
należące już do teoretycznego lamusa, choć wciąż z atencją przypo-
minane) tezy Marshalla McLuhana rozwijane są przez współczesne 
badania neurobiologii czy psychologii. Dominujące w  danej epo-
ce media, stanowiące przedłużenia człowieka, wpływają na prze-
wartościowanie hierarchii zmysłów oraz sposób percepcji [McLu-
han 2004]. „Pismo na  ekranie komputera [...] – jak pisze Maryla  
Hopfinger, odwołując się do  ustaleń Michaela Heima – zawiesza 
kontemplację, za to  ułatwia pogoń za informacją w  błyskawicz-
nym, elektronicznym przepływie. […] Kultura czytania zostaje 
zastąpiona kulturą przeglądania” [Hopfinger 2010: 169]. „Podłą-
czenie” do  Internetu wpływa znacząco na  nasz sposób lektury. 
Z większą trudnością przychodzi nam czytanie dłuższych tekstów, 
skupienie się na lekturze linearnej.

Demotywatory, niewymagające większego zaangażowania, 
złożone z  krótkiego tekstu, uatrakcyjnionego ponadto obrazem, 
stanowią przekaz kulturowy doskonale odpowiadający oczekiwa-
niom współczesnego odbiorcy [por. Sieńko 2009: 127−128]; rodzaj 
dwudziestopierwszowiecznego emblematu, nierzadko operującego 
trafnymi konceptami, zaskakującymi i żartobliwymi zestawienia-
mi słowa i obrazu.

W drugiej części chciałybyśmy pokazać, w jaki sposób memy 
internetowe twórczo wykorzystują szeroko znane i  nieco już wy-
eksploatowane treści popkulturowe. Nie bez przyczyny sięgamy 
więc po  demotywatory odwołujące się do  nie najnowszego już 
obrazu filmowego – Kevin sam w domu.

Według definicji encyklopedycznej kreatywność pojmowa-
na w  szerokim znaczeniu jako „zdolność tworzenia nowych, ni-
gdy niesłyszalnych struktur językowych [...] jest najważniejszym 

Memy słowno-obrazowe jako wyraz kreatywności użytkowników...



170

składnikiem kompetencji językowej (w tym sensie każde mówie-
nie lub pisanie jest przejawem kreatywności)” [Urbańczyk 1992: 
172]. W węższym znaczeniu kreatywność „odnosi się tylko do two-
rzenia takich struktur językowych, które są odchyleniami od nor-
my akceptowanymi przez innych rodowitych użytkowników języ-
ka” [Urbańczyk 1992: 172]. Oryginalność przekazu nie może więc, 
jak wynika z  powyższej definicji, przekreślać jego komunikatyw-
ności. Konieczne jest istnienie pewnej płaszczyzny umożliwiają-
cej porozumienie. Kreatywność memów logowizualnych wynika, 
jak się wydaje, nie tylko z oryginalności połączenia tekstu i obrazu 
(fragmentów filmów, fotografii, reprodukcji obrazów itd.), wzajem-
nego dopełniania się obu warstw, ale też z możliwości ich niejed-
noznacznego interpretowania. Sposób odczytywania memu zależy 
od  poziomu wiedzy, a  także zaplecza kulturowego konkretnego 
użytkownika. Czasami odbiorca nie jest w stanie dostrzec wszyst-
kich subtelności reprezentacji, oczywistych dla adresatów kultury, 
w której analizowana treść powstawała [Nowak 2013: 240]. 

Człowiek współczesny odczuwa naturalną potrzebę wyraża-
nia swych myśli i uczuć. Robi to w sposób celowy, funkcjonalny, 
a  także metodycznie sprawny i  przede wszystkim odpowiedni 
do  czasów, w  których żyje [Korolko 1990: 15−17]. Jak zaznaczają 
Mirosław Filiciak i  Grzegorz Ptaszek, obecnie to  media elektro-
niczne wyznaczają komunikacyjny horyzont [Filiciak, Ptaszek 
2009: 9]. Memy stały się, jak już wspominałyśmy, na wpół obraz-
kowym językiem użytkowników tzw. nowych mediów [Piskorz 
2013: 237] czy nowych nowych mediów, by odwołać się do defini-
cji Paula Levinsona [Levinson 2010: 11]. Należy zaznaczyć, że czę-
sto jest to język niezrozumiały dla osób niebędących użytkowni-
kami sieci, nobilitujący odbiorców rozumiejących intertekstualne 
gry słowno-obrazowe, jakie niosą memy [Piskorz 2013: 237]. We-
dług Jakuba Nowaka, „mem stał się jednym ze  środków (języ-
ków?) współczesnej krytyki społecznej” [cyt. za Nowak 2013: 
240], czasem celnej i  błyskotliwej, czasem niedorzecznej i  nie-
etycznej; niekiedy także środkiem symbolicznego protestu. Inspi-
racją do stworzenia memu może stać się właściwie każda sytua-
cja, pozornie nieistotne zdarzenie, podchwycone i rozwijane przez 
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internautów. Nierzadko „[a]utorzy kolejnych memów swobodnie 
wykorzystują reprezentacje pierwotnie tworzone i dystrybuowa-
ne przez medialny i kulturowy mainstream” [cyt. za Nowak 2013: 
244]. Układają nowe przekazy i rozpowszechniają je w sieci. Moż-
na tu mówić o wariacyjności4 – nieograniczonej liczbie kolejnych 
wersji danego memu [Nowak 2013: 245]. W tym sensie mem jest 
remiksem, „kolażem”5 określonych kulturowych przekazów i tre-
ści, bardzo często sięgającym po popkulturowe odniesienia.

Kevin sam w domu (ang. Home Alone) to popularny amery-
kański film fabularny w reżyserii Chrisa Columbusa, który swą pre-
mierę miał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na zna-
jomości tego dobrze zakorzenionego w  świadomości odbiorców 
przekazu opiera się wiele memów. Odwołując się do powyższego 
przykładu, chciałybyśmy pokazać drzemiący w memach potencjał 
aktualizowania treści popkulturowych.

 

Rys. 1
Źródło: http://demotywery.pl/3555274/Jesli-Kevin-znowu-bedzie-sam-

w-domu [dostęp 20.03.2014]

Rys. 2
Źródło: http://demotywery.pl/2250102/W-zyciu-pewne-sa-dwie-rzeczy 

[dostęp 20.02.2015]

4 Pojęcie użyte za Jakubem Nowakiem. Autor wymienia cechy nowych 
mediów, odwołując się do  obserwacji dokonanych przez Lva Manovicha [No-
wak 2013: 245].

5 W Słowniku języka polskiego: kolaż „to mieszanina różnych stylów, ele-
mentów, gatunków sztuki, itp.; zlepek: kolaż tekstu słownego i muzyki” [Szym-
czak 1998: 953]. Pojęcie „kolaż” w  odniesieniu do  memów nie zostało użyte 
w kontekście kompozycji plastycznej, a jedynie dla zobrazowania wielości wy-
korzystywanych przy konstruowaniu memów elementów.

Memy słowno-obrazowe jako wyraz kreatywności użytkowników...
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Zdjęcia przedstawiające kadry z filmu, dostępne w wielu agre-
gatorach treści, czyli w  serwisach umożliwiających gromadzenie 
oraz wymianę danych, wykorzystywane są  często przez twórców 
memów. Odwołanie się do dobrze znanego obrazu (w tym przypad-
ku reakcji bohatera zdradzającej jego przerażenie) oraz tytułu filmu 
ogranicza konieczność wprowadzania dodatkowych komentarzy 
wyjaśniających. Twórcy memu zakładają na wstępie pewną wspól-
notę wiedzy użytkowników danego kręgu kulturowego. Szczególnie 
istotne jest to w przypadku memu na rysunku 2 („W życiu pewne 
są dwie rzeczy... Śmierć i Kevin sam w domu w każde święta”). Dla 
zrozumienia żartu niezbędna jest wiedza o tym, że film stanowi stały 
element ramówki polskiej telewizji w okresie bożonarodzeniowym, 
zaś jego oglądanie dla wielu niemalże świąteczny rytuał. W przypad-
ku memu „Kevin sam w domu” (http://www.demotywery.pl/3500/
Kevin-Sam-W-Domu%5C) przydatna jest z  kolei choćby pobież-
na znajomość wyjściowego kontekstu. Postać głównego bohatera, 
prócz zaradności i pomysłowości, konotuje również, co szczególnie 
istotne w tym miejscu, dziecięcą naiwność i wrażliwość. Mem opa-
trzony podpisem „Kevin sam w domu” ukazuje, na zasadzie kontra-
stu, zachowania współczesnej młodzieży zdecydowanie niemiesz-
czące się w paradygmacie niewinnego dzieciństwa. 

Inne „kolaże” (rys. 3, 4) wykorzystujące wizerunek Kevina po-
wstały, kiedy w Internecie pojawiła się informacja o poważnych 
problemach z narkotykami aktora wcielającego się w tę rolę – doro-
słego dziś Macaulaya Culkina. Twórcy memów zestawiali współ-
czesny wizerunek aktora z niewinnym wizerunkiem wykreowanej 
przed laty postaci, by poprzez kontrast wyrazić krytykę jego obec-
nego stylu życia. 

Ciekawy przykład stanowią także memy z  grupy tzw. Advi-
ce Animals (Zwierzęta radzą), których kluczowymi bohaterami 
są różne zwierzęta udzielające informacji bądź oddające się filozo-
ficznym rozważaniom. W memie (na rys. 5) dinozaur Philosoraptor 
(nazwa stanowi kompilację słów: Philospher – filozof oraz veloci-
raptor – gatunek dinozaura) zaprezentowany został w „myślącej” 
pozie; jego myśli przypominają zaś rozważania filozoficzne [Piskorz 
2013: 234–235] – „Skoro Kevin był sam w domu, to jak go nagrali?”.
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Inne demotywatory (rys. 6) wykorzystują fotografię znanej 
osobistości – Prezydenta Rosji Władimira Putina. Dwa lata temu 
w związku z urodzinami przywódcy powstał reportaż przedstawiają-
cy niełatwe dzieciństwo Putina, z którego mogliśmy dowiedzieć się 
między innymi o jego buntowniczych zachowaniach, uporze, ale też 
zaradności czy pomysłowości6. Materiał trafił do Internetu, a użyt-
kownicy szybko podchwycili wątek, dostrzegając nie tylko uderzające 
podobieństwo Putina do bohatera popularnego filmu, ale także koja-
rząc ze sobą pewne cechy osobowości oraz kontekst sytuacyjny („osa-
motnienie” bohaterów). Stało się to punktem wyjścia do stworzenia 
memu komentującego aktualną sytuację polityczną. Mem „Kevin 
sam na Krymie” stanowi aluzję do politycznego osamotnienia Putina 
na arenie międzynarodowej w związku z jego działaniami na Krymie.

W  cyfrowej sferze publicznej coraz więcej ważnych tematów 
obrazowanych jest z  wykorzystaniem zupełnie „niepoważnych” 
(co  nie znaczy, że  mniej istotnych) popkulturowych odniesień. 
Jak podkreśla Jakub Nowak, „[m]em jest gatunkiem kulturowym 
bardzo pasożytniczym, ponieważ przywołuje już istniejące teks-
ty kultury i  jedynie sugeruje ich odmienne odczytanie” [Nowak 
2013: 246]. Badacz zwraca także uwagę, że  „opowieści memów 

6 http://www.bibula.com/?p=31662 [21.03.2014].
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Rys. 3
Źródło: http://www.demoty.pl/a-ty-co-robisz-47574

Rys. 4
Źródło: http://demotywery.pl/4252523/Nigdy-nie-probuj-zagladac-w-

przyszlosc/
Rys. 5

Źródło: http://memytutaj.pl/meme/238sb8
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to  asynchroniczne narracyjności obrazkowe”, w  których „zna-
czenia układają się w sieć, a nie w łańcuch” [cyt. za Nowak 2013: 
244]. Tworzone przez wielu różnych użytkowników, często spon-
tanicznie, memy nie stanowią powiązanych ze sobą ściśle ciągów 
przyczynowo-skutkowych (choć można wskazać wśród nich i takie 
przykłady), a raczej pewne „gniazda” znaczeniowe, koncentrujące 
się wokół wybranych wątków jakiegoś wyjściowego tematu. War-
to zauważyć, że memy wkraczają dziś w nowe przestrzenie; poja-
wiając się nie tylko na przeznaczonych dla nich portalach oraz agre-
gatorach treści, ale także w serwisach informacyjnych, stanowiąc 
komentarz do aktualnych wydarzeń.

Rys. 6
Źródło: http://joemonster.org/mg/93536,95,Jest_pewne_podobienstwo

Analizując memy internetowe, należy wspomnieć o anonimo-
wości ich autorów. O  ile możliwe jest sprawdzenie, gdzie i  kiedy 
mem został dodany, o tyle trudniejsze jest zidentyfikowanie auto-
ra, jeśli on sam nie zdecydował się podpisać pod swoim dziełem 
[Sieńko 2009: 131−132]. (Twórcy najczęściej podpisują się nickiem, 
który tworzy ich wirtualną tożsamość). W ten sposób Internet sta-
je się egalitarną przestrzenią twórczości dla tych wszystkich, którzy 
tylko mają ochotę się nią dzielić. 

Memy, odnosząc się do niewyczerpanych pokładów popkultu-
ry, często twórczo je przetwarzają, zapraszając odbiorcę do zabawy, 
skłaniając także do refleksji. Zrozumienie pewnych odwołań sta-
nowi, przynajmniej w niektórych sytuacjach, warunek zaistnienia 
komunikacji, umożliwiający zdekodowanie treści niesionych przez 
memy. Te  ostatnie, gromadzone na  coraz liczniejszych serwisach, 
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takich, jak: Demotywatory, Fabryka memów, Kwejk, Wykop czy 
Memowisko, stanowiące dowód kreatywności rzesz internautów, 
uzmysławiają, że ludzki umysł – ogromny komputer, notes pamię-
ci, tablica wspomnień – stanowi niezrównany generator nowych 
treści. 
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Przemysław Szews
Uniwersytet Łódzki

Demotywatory i internetowe memy – o łączeniu słowa 
i obrazu na Twitterze

Twitter to serwis społecznościowy, który zmienił sposób ko-
munikacji w  Internecie i  swoją popularnością zaskoczył nawet 
swoich twórców. Powstała w 2006 roku usługa, mająca począt-
kowo ułatwiać komunikację przy użyciu telefonów komórko-
wych, przekształciła się w złożone narzędzie, używane w komu-
nikacji, dziennikarstwie, marketingu czy polityce. Komunikacja, 
mająca w  założeniu opierać się tylko na  tekście, obecnie łączy 
coraz częściej tekst i obraz, co jest niejako odpowiedzią na panu-
jące w Internecie trendy i wzrost znaczenia komunikacji wizual-
nej. Jest to także sposób na jeszcze bardziej efektywne wykorzy-
stanie Twittera. Wzbogacanie wpisów w tym mikroblogu grafiką 
i multimediami sprzyja rozwojowi nowych form komunikacji wi-
zualnej i zacieśnia relację między tekstem a obrazem. W artyku-
le ukazane zostaną sposoby łączenia słowa i obrazu na Twitterze 
na przykładzie udostępnianych w tym serwisie demotywatorów 
i internetowych memów. 

Fenomen Twittera

Już od marca 2006, kiedy w Odeo stworzono prototyp Twitte-
ra, było jasne, że Twitter jest uzależniający. Pracownicy firmy wy-
syłali bardzo dużo SMS-ów, nie tylko dla testów. „Twitter miał być 
platformą do grupowej komunikacji poprzez SMS. Grupa przyjaciół 
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mogła być w  bieżącym kontakcie ze  sobą, wiedzieć co  dzieje się 
u  każdego z  nich na  podstawie uaktualnianych statusów” [Ma-
cArthur]. Jak pokazały późniejsze wydarzenia, funkcja ułatwiająca 
komunikację wcale nie stała się prymarną, charakterystyczną dla 
serwisu. Na dynamiczny rozwój Twittera złożyło się kilka zdarzeń. 
Każde z nich wywarło duży wpływ na kształt i kierunek, w któ-
rym podążał Twitter. 

Pierwsze wydarzenie, które naszkicowało jedną z funkcjonal-
ności serwisu, było niespodziewane trzęsienie ziemi w San Fran-
cisco. Choć delikatne i  bez ofiar, zainteresowanie wydarzeniem 
było ogromne – wieści o  tym szybko rozprzestrzeniały się właś-
nie na Twitterze – był to pierwszy moment, w którym dostrzeżono 
ogromny potencjał drzemiący w tym serwisie. Od tego wydarzenia 
Twitter miał już kilka tysięcy użytkowników. 

Kolejnym ważnym momentem w rozwoju Twittera była inter-
aktywna konferencja South By Southwest Interactive Conference. 
Twórcy zabrali tam swój projekt, rozstawili na konferencyjnych ko-
rytarzach duże plazmowe ekrany, na których wyświetlano twee-
ty o tym, co się dzieje na poszczególnych panelach. Każdego dnia 
konferencji wysyłano ponad 60 tysięcy tweetów, a Twitter i jego 
twórcy przyciągali najwięcej uwagi, byli jej centralnym punktem. 
Zaraz po uruchomieniu Twittera, pytanie skierowane do użytkow-
ników było proste: „co robisz?” (what are you doing?). Kiedy Twit-
ter zaczął przekształcać się z prostej sieci społecznościowej, opartej 
na SMS-ach, gdzie użytkownicy informowali o swoich aktywnoś-
ciach, w  sieć komunikacyjną, wykorzystywaną do  rozpowszech-
niania informacji i  wiadomości, pytanie witające użytkownika 
chcącego napisać tweet zmieniło się. Do teraz brzmi „co się dzieje?” 
(what’s happening?). 

Na to pytanie „odpowiedział” zdjęciem użytkownik @jkrums, 
który był świadkiem awaryjnego lądowania samolotu linii US 
Airways na rzece Hudson. Wstawione na Twittera zdjęcie szybko 
obiegło najważniejsze media w  Ameryce i  wiadomość o  wypad-
ku rozprzestrzeniała się błyskawicznie. Janis Krums informował 
o  przebiegu wydarzeń, a  jego tweety przekazywał cały świat. 
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To  symboliczny moment, kiedy Twittera zaczęto postrzegać jako 
ważne źródło informacji i  najszybszą drogę przekazywania new-
sów w czasie rzeczywistym.

Od komunikacji tekstowej po tekstowo-obrazkową

Oparta początkowo na samym tekście komunikacja w ramach 
tego serwisu, z czasem została wzbogacona o możliwość dodawa-
nia prostych multimediów, najpierw zdjęć i grafik, a później filmów 
czy animacji w formacie GIF. Wprowadzenie możliwości dodawa-
nia do  tweetów grafiki stanowi o  rozwoju serwisu zgodnie z  pa-
nującymi w Internecie trendami. Kierunek, w którym to medium 
ewoluuje, sprzyja rozwojowi nowych form komunikacji wizualnej, 
jak i uzupełnianiu, ilustrowaniu czy zastępowaniu tekstu zdjęcia-
mi, grafiką, multimediami. Może to być również odpowiedź na do-
strzeganą od  dawna wśród badaczy tezę o  dominacji ikonosfery 
nad logosferą1. Andrzej Adamski dodaje, że „zarówno badania, jak 
i  zwykła obserwacja otaczającego nas świata wskazują, że  obraz 
przemawia dziś do uczestnika kultury o wiele łatwiej i skuteczniej 
niż słowo” [Adamski, Gralczyk 2012: 278]. Cechą charakterystyczną 
Twittera jest szybkość w przekazywaniu informacji, przez co bywa 
on nazywany najszybszym źródłem informacji. Proste i szybkie do-
dawanie wpisów, funkcjonalność serwisu oparta na przekazywa-
niu i udostępnianiu ich dalej i w końcu krótka, ograniczona limitem 
140 znaków forma, pozwalają przekazywać bardzo szybko, krótkie 
i zwięzłe komunikaty. Obok syntaktycznego znaczenia połączonych 
obrazów z tekstem, o czym w dalszej części artykułu, trzeba w tym 
kontekście wspomnieć o  aspektach czysto technicznych, tj. róż-
nym „tempie” obrazu i tekstu. Czytanie, nawet krótkich tweetów, 
może być bardziej czasochłonne. Obrazy są natomiast postrzegane 
od razu i wpływają na odbiorcę silniej niż słowa. Udana kompilacja 

1 Więcej na ten temat zob. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000: 
tenże, Logosfera jako środek wychowywania do mediów, [w:] Media w wycho-
waniu chrześcijańskim, D. Bis, A. Rynio (red.), Lublin 2010.
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obu tych środków sprawia, że tekst i obraz zyskują wspólny rytm, 
co dobrze wpływa na komunikat. Jest to szczególnie ważne w ko-
munikacji internetowej, gdzie odbiorca jest nastawiony na możli-
wie szybkie i przystępne informacje, które na Twitterze coraz częś-
ciej przekazywane są w postaci obrazów wchodzących w rozmaite 
interakcje z tekstem. 

Takie funkcje obrazu, jak informatywna, ekspresywna, impre-
sywna i estetyczna [zob. Wolny-Zmorzyński 2007], mogą być do-
datkowo wzmocnione, właśnie poprzez interakcję z tekstem. War-
stwa tekstowe może w tym wypadku komentować to co na obrazie, 
wyjaśniać, uzupełniać. Związki tekstu z  obrazem opisał Roland 
Barthes, wymieniając „sztafetę” i  „zakotwiczenie” [zob. Barthes 
1982]. Sztafeta to metafora swobodnej interakcji, w której uwaga 
odbiorcy zwrócona jest w  różnych kierunkach „w  tym wypadku 
tekst i  obraz mówią o  różnych rzeczach, poszerzając jednocześnie 
znaczenie przekazu. Dzieje się to na podobnej zasadzie jak w komik-
sie, gdzie obrazki i dymki tekstowe są równie istotne, lecz przeka-
zują odmienne treści, wzmacniają przekaz jako całość” [Bergstrom 
2009: 223]. Zakotwiczenie dotyczy natomiast procesu, w  którym 
tekst i obraz przenikają się, wzajemnie się wzmacniając. 

Internetowe memy

Internetowe memy są  jednym z  najpopularniejszych sposo-
bów łączenia obrazu i słowa. Zdaniem Wiesława Godzica, memy 
zażegnały odwieczny konflikt między obrazem a słowem – „w do-
bie kultury wizualnej słowo domaga się obrazu. Z tego tworzą się 
niebanalne artystyczne twory z nowym przekazem” [za: Jankowska 
2014]. Sam termin „mem” jest internetową adaptacją terminu uży-
tego przez Richarda Dawkinsa [Dawkins 2007]. Pierwotnie oznaczał 
on symbol, zachowanie lub wzór przekazywany w społeczeństwie, 
„mem będzie zatem jednostką przenoszenia treści kultury poprzez 
pismo, gesty, tradycje lub przekaz słowny” [Juda 2012]. Dawkins 
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używał go na określenie podstaw ewolucyjnych rozprzestrzeniania 
się wzorów i zjawisk kulturowych (samo „meme” pochodzi od gre-
ckiego „mimeme”, oznaczające „coś naśladowanego”).

Rys. 1. Rozprzestrzenianie się memu na inne obszary i media

Źródło: opracowanie własne

Mem internetowy jest współcześnie używany jako określe-
nie dla symbolu rozprzestrzeniającego się przez sieć. Na  rysunku 
1 przedstawione zostały niektóre z  kierunków, w  jakim rozprze-
strzeniają się memy. Widać, że nie tylko dochodzi do tego w Inter-
necie, ale także w takich dziedzinach, jak reklama, marketing czy 
media tradycyjne. Te  memy, które są  przekazywane dalej, mogą 
przetrwać i „mutować” się, analogicznie do opisywanych przez Ri-
charda Dawkinsa genów. Analogia do  genu jest zresztą najprost-
szym wytłumaczeniem memu internetowego. Ten pierwszy „jest 
podstawową jednostką ewolucji biologicznej (…) drugi dotyczy 
ewolucji kulturowej” [Koperski 2012]. Grzegorz Koperski dodaje, 
iż „Dawkins przeniósł najważniejsze zasady darwinizmu na grunt 
kulturowy. Brytyjczyk uznał, że pewne wzorce, zachowania w spo-
łeczeństwie rozprzestrzeniają się tak samo jak cechy biologiczne. 
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Ludzie są w tym przypadku nośnikami, albo replikatorami − ma-
szynami przetrwania” [Koperski 2012]. Powyższą tezę potwierdza 
Monika Borycka, powołując się na  słowa badaczy – „niektórzy 
specjaliści uważają, że człowiek stał się swoistą maszyną służącą 
jedynie rozprzestrzenianiu; memy używają ludzkiego mózgu jako 
swojej maszyny kopiującej” [Borycka 2009]. Obecnie, nośnikiem 
dalej jest człowiek, ale do  replikacji potrzeba również technologii 
(chodzi m.in. o  sposób zapisu i  publikacji treści, metodę kompre-
sji grafiki, kod serwisu WWW etc.). Memy odnoszą się głównie 
do  zjawisk społeczno-kulturowych, które obserwujemy każdego 
dnia w otaczającym nas świecie – mem internetowy stanowi więc 
fragment dowolnie wybranej informacji w formie obrazu, fotogra-
fii lub materiału audio-wideo. 

Bardzo dobrym środkiem replikacji i  nośnikiem memów jest 
m.in. opisywany w  tym artykule Twitter, umożliwiający łatwe 
dodawanie multimediów do treści wpisów i natychmiastowe ich 
rozprzestrzenianie wśród innych użytkowników. Ponieważ Twitter 
jest uznawany za najszybsze źródło informacji nt. otaczającej użyt-
kowników rzeczywistości, to właśnie z jego pomocą rozsyłana jest 
większość memów komentujących aktualne wydarzenia. Ogrom-
na liczba internetowych memów czerpie bowiem z rzeczywistości 
zastanej, często w satyryczny sposób ją komentując – „polscy in-
ternauci mają z narodowymi wieszczami sporo wspólnego. Równie 
chętnie, choć znacznie mniej subtelnie wytykają Polakom narodo-
we przywary. Handlarz Mirek, Typowy Seba, Hardkorowy Koksu 
to  ikony skupiające jak w  soczewce wstydliwe wady społeczeń-
stwa” [Jankowska 2014]. 

Internetowe memy, jak zostało wspomniane, to  najczęściej 
połączenie obrazu i słowa. Obraz zwykle jest stałym elementem, 
do którego dokłada się nową warstwę tekstową (np. „Advice Dog” 
– absurdalne rady, wydawane przez psa na  kolorowym tle czy 
„U NO”). Bywa, że stałym elementem jest tekst, a zmienia się war-
stwa wizualna (rodzina memów z  kategorii „Fail” oznaczających 
czyjąś porażkę, wtopę czy „Facepalm”, czyli obrazki i  fotografie 
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na temat ludzkiej reakcji zażenowania)2. Warstwa tekstowa bywa 
ograniczona do jednego wyrazu, ale zdarza się, że na obrazku przed-
stawiona jest dłuższa historia. Mówi się również o języku memów, 
czy „polskim języku lolcatów” [Jankowska 2014] („lolcaty” to  ro-
dzina memów przedstawiających zabawne zdjęcia kotów, opatrzo-
ne satyrycznym komentarzem). Język ten cechuje się zniekształco-
ną składnią i  ortografią, często „zdeformowaną” plastyką słowa. 
„Memy są niekiedy przykładem mistrzowskiego kunsztu swobod-
nej zabawy słowem” – oceniał Wiesław Godzic [Jankowska 2014], 
który o samych memach mówił jako o „prawdziwie demokratycz-
nej sztuce. Amatorska twórczość ludzi, którzy mają narzędzie i coś 
do powiedzenia. Udane memy bywają genialną metaforą wizual-
ną, a  błyskotliwe komentarze balansują na  granicy poezji” [Jan-
kowska 2014]. 

Memy, jak każde złożone zjawisko, dzielą się na rodzaje i od-
miany. Szybki proces rozpowszechniania memów wymusza 
na  użytkownikach „bycie na  bieżąco” z  internetowymi trenda-
mi, co  jednak nie jest problemem dla osób, „dla których sieć jest 
nadrzędną sferą pracy i spędzania wolnego czasu” [Zaremba 2012] 
(a  za taką grupę uważa się twórców i  odbiorców memów). Tacy 
użytkownicy „bardzo szybko uczą się identyfikacji tych kodów 
graficzno-tekstowych oraz bez problemu rozpoznają ich warianty 
i mutacje. Zaczynają także tworzyć własne wersje” [Zaremba 2012]. 
Na podstawie obserwacji memów na poziomie ich struktury, Wik-
tor Kołowecki wyróżnił trzy główne kategorie: memy szablono-
we, komentujące i  eksploatujące. Pierwsza kategoria składa się 
z memów o ustalonej formie, szablonów, które można uzupełniać 
własnymi treściami o określonym w szablonie charakterze. Warto 
wspomnieć, że  pierwszym szablonowym memem internetowym 
były demotywatory [Kołowecki 2012].

2 Więcej na  temat kategorii, rodzin memów, ich znaczenia i pochodzenia 
w  pierwszej polskiej encyklopedii memów: http://www.memowisko.com/, lub 
największej w internecie bazie memów: http://knowyourmeme.com/. Oba ser-
wisy przedstawiają dokładną interpretację poszczególnych memów, ich genezę 
i modyfikacje.
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Demotywatory

Demotywatory stanowią odpowiedź na  plakaty motywu-
jące, przygotowywane dla pracowników wielkich firm w USA. 
Często ta  odpowiedź bywa złośliwa, ironiczna, cyniczna lub 
po  prostu humorystyczna. „Demotywator z  założenia miał 
osiągać efekt odwrotny – podpis pod obrazkiem, choć w  hu-
morystyczny sposób przekazywał pesymistyczną wizję świa-
ta” [Kołowecki 2012]. Wraz z  rozwojem tego zjawiska, zaczęły 
się wyróżniać grupy demotowatorów, w  zależności od  domi-
nujących w  nich treści: parodie plakatów motywacyjnych, de-
motywatory żartobliwe lub ironiczne, komentujące bieżące 
wydarzenia, demotywatory zagadki, demotywatory dialogo-
we i  samozwrotne, i  nośniki sieciowych memów [zob. Sieńko 
2009]. Zdaniem Sieńki, „większość popularnych motywów in-
ternetowych wcześniej czy później trafia na  jakiś demotywu-
jący plakat, bowiem sama forma demotywatory jest memem 
– wyjątkowo skutecznym replikatorem” [Walkiewicz 2012]. Dla 
uporządkowania wyżej wymienionych pojęć, zarówno demoty-
watory, jak i  internetowe memy uznaje się za graficzne makra, 
które łączą tekst z grafiką. Demotywatory mogą być nośnikiem 
memów, ale same są jednocześnie memem szablonowym o sta-
łym schemacie konstrukcyjnym. 

Jak zostało wspomniane wcześniej, memy są bardzo często 
udostępniane i  publikowane za pośrednictwem Twittera, po-
dobnie jest zresztą z demotywatorami. Jest to związane z jedną 
z  cech internetowych memów – „wirusowym” sposobem roz-
przestrzeniania, są  one bowiem prawdopodobnie „najszybciej 
rozprzestrzeniającymi się treściami cyberświata” [Walkiewicz 
2012], czemu sprzyja charakterystyka Twittera, którego zawar-
tość coraz częściej wypełniana jest treściami o charakterze me-
metycznym. „Ideę memy wykorzystuje także blogosfera Web 
2.0, a  w  szczególności mikroblogi (…) w  których użytkownicy 
publikując swoje posty, niejednokrotnie umieszczają w  nich 
memy” [Walkiewicz 2012]. 
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Internetowe memy i demotywatory w tweetach

Sposobów na  łączenie słowa i  obrazu wewnątrz mikrobloga, 
jakim jest Twitter, istnieje bardzo dużo. Jednym z  powodów ich 
łączenia może być m.in. ograniczony objętościowo charakter wpi-
sów, które maksymalnie wynoszą 140 znaków i często to właśnie 
za pośrednictwem obrazu przekazuje się np. dłuższe komunikaty. 
Tekst i grafika mogą pełnić tak samodzielne, jak i komplementar-
ne funkcje, będąc ze sobą zintegrowane lub publikowane oddziel-
nie, tworząc jednak wspólnie tweety tekstowo-wizualne. „Udane 
połączenie tekstu i obrazu ma w sobie siłę przekazywania pasjo-
nujących historii, której brakuje każdemu z tych środków osobno” 
[Bergstrom 2009: 221]. 

Relacje tekstu z obrazem na Twitterze są różne; są wśród nich 
te, oparte na zasadzie sztafety, gdzie tekst wzmacnia przekaz obra-
zu, pełni rolę dopełniającą, komentującą, po  zakotwiczenie, kie-
dy obraz i tekst wzajemnie się przenikają. Innymi słowy, możemy 
wymienić rodzaje tweetów, w których tekst i grafika są złączone, 
jak i te, w których tekst z grafiką występują oddzielnie. Zarówno 
w jednym, jak i w drugim podziale można wyróżnić kilka odmian.

Choć łączenie tekstu i obrazu poszerza możliwości komunika-
cyjne za pośrednictwem opisywanego serwisu, trzeba jednak za-
uważyć pewne ograniczenia, przede wszystkim dotyczące formy. 
Konstrukcja Twittera umożliwia dodawanie tylko jednego obrazka 
(lub filmu) w jednym wpisie. W związku z tym tekst jest wartością 
dodaną do tego, co jest na obrazku i znajduje się nad grafiką (wpi-
sy graficzne eksternalne). Inne funkcje tekstu w obrębie odmiany 
eksternalnej to po prostu tytuł ilustracji (tekst ma wartość informa-
cyjną), który wprowadza do tego co przedstawia ilustracja (funkcja 
wyjaśniająca) lub podsumowuje to, co  przedstawione jest poni-
żej (funkcja komentująca). Drugi rodzaj wpisów łączących grafikę 
z tekstem to „wpisy graficzne integralne”, tj. takie, w których tekst 
i obraz stanowią jedną całość. W obrębie tej odmiany możemy wy-
mienić m.in. „story tweets”, czyli grafiki, na których umieszczono 
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dłuższy fragment tekstu, opowiadający jakąś historię (najczęś-
ciej kilkuzdaniową, aby zachować czytelność tekstu na  grafice). 
Do nich należy również zaliczyć infografikę i memy szablonowe. 

Rys. 2. Rodzaje wpisów w serwisie Twitter opartych na tekście i obrazie

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2 pokazuje podstawowy, proponowany przeze mnie 
podział, który − co należy zaznaczyć − nie jest podziałem pełnym 
i zamkniętym. Ma za zadanie jedynie przedstawić najczęściej wy-
stępujące na  Twitterze rodzaje wpisów, w  których tekst i  grafika 
wchodzą ze sobą w bardziej lub mniej ścisłe związki. 

W  obrębie tweetów integralnych wymieniłem infografiki, 
omówione wcześniej „story tweets” i memy szablonowe, do któ-
rych zaliczają się przede wszystkim demotywatory. Infografiki dość 
rzadko udostępniane są na Twitterze w całości, częściej są to bez-
pośrednie linki do  nich lub zapowiedzi; wynika to  z  charaktery-
styki tego serwisu – infografiki oparte na  projekcie pionowym 
nie wyświetlają się w sposób czytelny. Inaczej jest z infografikami 
„poziomymi”, które wyświetlają się poprawnie i  są  dużo częściej 
udostępniane jako tweet . Wśród memów szablonowych, oprócz 
demotywatorów, które udostępniane są  przez specjalne konta 
w serwisie, istnieją również konta „specjalizujące się” w konkret-
nych rodzinach memów internetowych – np. „lolcatach” czy me-
mach opartych na kolażach i fotomontażu. 
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Rys. 3, 4. Wykorzystanie komunikacji wizualnej na oficjalnym koncie 
Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA

Źródło: Twitter.com / @FIFAcom

Powyżej ukazano przykład wykorzystania komunikacji wizu-
alnej, łączącej słowo i obraz na oficjalnym koncie FIFA. Rysunek 
3 przedstawia infografikę w układzie poziomym, podsumowującą 
wydarzenie, jakim było przyznanie nagrody Złotej Piłki w  2014 
roku. Rys. 4 przedstawia z kolei fragment rozmowy z piłkarzem Bay-
ernu Monachium Philippem Lahmem – w obrazku połączony jest 
tekstowy fragment wywiadu i zdjęcie piłkarza. W „edytowalnej” 

Rys. 5. Połączenie obrazu i tekstu z memem szablonowym

Źródło: Twitter.com / @Footy_Jokes
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treści tweeta zamieszczono z kolei bezpośredni odnośnik do całe-
go wywiadu i informację o tym, że jest to wywiad na wyłączność. 
Warto również zwrócić uwagę na  umieszczony na  grafice #hash-
tag dotyczący nadchodzących Mistrzostw Świata w  piłce nożnej 
i poświęconą im stronę na Facebooku. Oba przedstawione rysun-
ki to  przykład wpisów integralnych z  elementem wyjaśniająco-
-wprowadzającym, obecnym w treści wpisu. 

Powyższy przykład ukazany na rysunku 5 to z kolei połączenie 
obrazu i tekstu oraz memu szablonowego „mother of god”. Na zdjęciu 
przedstawiono metryki dwóch polskich bramkarzy Arsenalu Londyn. 
Cechą wspólną, oprócz klubu i  obywatelstwa, jest także dzień uro-
dzin. Dołączony to  zdjęcia mem wyraża w  sposób humorystyczny 
„krańcową formę zdziwienia lub podziwu (czasem po prostu reakcję 
na zdanie sobie sprawy ze skomplikowania lub powagi sytuacji)”3.

Rys. 6. Przykład wpisu eksternalnego, w którym tekst wyjaśnia obraz

Źródło: Twitter.com / @RealPhotoBombs

Internet może przypadkowo także wykryć np. zbrodnie. Powy-
żej „zrzut ekranu” z serwisu Google Maps, udostępniony na Twit-
terze, na którym widać prawdopodobnie czyjeś zwłoki, które ktoś 
po przeciągnięciu na molo próbuje wrzucić do wody.

3 Wyjaśnienie memu pochodzi z  polskiej encyklopedii memów autor-
stwa Marcina Ostajewskiego, http://www.memowisko.com/2012/01/mother-
-of-god.html
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Podsumowanie

Łączenie obrazu i  słowa w  obrębie najpopularniejszego 
na świecie serwisu mikroblogowego nie jest charakterystyczne tyl-
ko dla Twittera. Nowe formy komunikacji wizualnej rozwijają się 
w całym Internecie. Coraz większa wizualizacja zasobów Internetu 
to przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania i przyzwyczajenia 
odbiorców. „Obrazy tworzone w działaniu dają o sobie znać szcze-
gólnie w internetowych praktykach komunikacyjnych, w których 
zauważa się obecnie tendencje świadczące o uzupełnianiu tekstu 
przez elementy wizualne” – uważa Konrad Chmielecki [Chmielecki 
2009: 208]. Dążenie do  jak największej wizualizacji zasobów In-
ternetu i wspomniane przyzwyczajenia odbiorcy są kształtowane 
m.in. przez programistów i twórców stron internetowych. Nicholas 
Mirzoeff, teoretyk kultury wizualnej, już kilka lat temu przewidy-
wał, że przyszłość Internetu polegać będzie na tworzeniu nowych 
form wizualności, które, choć będą bazować na tekstualnych for-
mach komunikacji, to  ujawnią tendencję do  ich przekształcania 
w  przedstawienia ikoniczne. Badacz wskazał wówczas jako wy-
znacznik warunkujący rozwój tej tendencji animację flash na stro-
nach WWW [Mirzoeff 2003]. Elementy animacji flash na stronach 
WWW były tylko wstępem do  procesów przemiany większości 
stron i  portali internetowych. Interfejs większości z  nich jest op-
arty w dużej mierze na elementach graficznych (m.in. Modern UI 
– wprowadzony przez Microsoft czy tzw. styl „metro”). Z kolei por-
tale i  serwisy społecznościowe pośród najważniejszych funkcjo-
nalności posiadają możliwość łatwego dodawania, udostępniania 
i  przekazywania treści multimedialnych i  graficznych. Ułatwiło 
to przekazywanie fenomenów Internetu – internetowych memów 
i  demotywatorów, które przenikają nie tylko na  serwisy społecz-
nościowe, ale także na  inne płaszczyzny życia, takie jak reklama 
czy do mediów tradycyjnych. 

W Internecie już powstają serwisy podobne w formie do Twit-
tera, ale oparte tylko i wyłącznie na przekazywaniu zawartości gra-
ficznej, np. zdjęć (por. Instagram, który można nazwać fotograficzną 
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odmianą mikroblogu – mikrofotoblogiem). Wydaje się, że powsta-
nie mikroblogu do  przekazywania demotywatorów i  interneto-
wych memów to kwestia czasu.
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KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE, MARKETINGU 
I NAZEWNICTWIE





Agnieszka Barczyk
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Czy istnieje przepis na dobrą nazwę marketingową? 
Przykłady sukcesów i porażek w namingu

Wprowadzenie

Pomysł na  ten artykuł jest efektem moich najnowszych za-
interesowań, które mam możliwość rozwijać dzięki prowadze-
niu zajęć na  UŁ ze  studentami Dziennikarstwa i  komunikacji 
społecznej, zatytułowanych Kreowanie nazw firm i  produktów. 
Zajęcia te, poświęcone namingowi, czyli działowi marketingu zaj-
mującemu się tworzeniem nazw marketingowych1, pozwalają 
spojrzeć na  istniejące marki pod zupełnie nowym kątem, krytycz-
nie przyjrzeć się istniejącym nazwom, a  także – co  najważniejsze 
– rozwijać kreatywność studentów. Naming to  dziedzina, która 
z  racji swojego młodego wieku nie doczekała się jeszcze zbyt wie-
lu opracowań naukowych2, dlatego niejednokrotnie trzeba się-
gać do  materiałów przygotowanych przez agencje namingowe3. 

1 Naming (z ang. ‘nazewnictwoʼ) to „dział marketingu zajmujący się two-
rzeniem nazw firm, usług, produktów”. Zob. http://oferia.pl/usluga/item572643-
-naming-tworzenie-nazwy-firmy-produktu-marki-favat [20.02.2014]. Przed-
miotem zainteresowania namingu jest nazwa, czyli „językowy (brzmieniowy 
i  graficzny) reprezentant pojęcia, a  pośrednio przedmiotu lub zjawiska, które 
oznacza, wskazuje, przedstawia”. Zob. Zboralski 2000: 14.

2 Podstawę teoretyczną stanowią przede wszystkim dwie pozycje autor-
stwa Marka Zboralskiego, założyciela pierwszej agencji namingowej w Polsce 
Nomen (http://www.nomen.com.pl/). Zob. Zboralski1994; Zboralski2000.

3 Zdaniem Marka Zboralskiego, nazwa marketingowa jest efektem długie-
go procesu (obejmującego poszukiwanie, generowanie, weryfikowanie propo-
zycji), a nie radosnej, niczym nieskrępowanej twórczości. Zadanie takie można 
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Agencje te opracowują często swoiste katalogi strategii, które mają 
pomóc stworzyć dobrą nazwę4. 

W artykule przyglądam się zarówno przykładom nazw, które 
odniosły sukces, jak i kilku językowym niezręcznościom. Uwzględ-
nienie konotacji, asocjacji i emocji, jakie łączą się z wybranymi na-
zwami, pozwala analizować ich semantykę. Analiza architektury 
tych nazw5 stanowi punkt wyjścia do  przyjrzenia się zawartym 
w nich komunikatom perswazyjnym.

Dążąc do uporządkowania swojego wywodu i wprowadzenia 
pewnego wzorca analizy, polegającego na powtarzalnym przenie-
sieniu schematu na każdą z wybranych nazw, postanowiłam zacząć 
od rozrysowania architektury każdej z nich. Będzie ona prezento-
wana według schematu, który przedstawia tabela 1 – zaczerpnięta 
z pracy Marka Zboralskiego [zob. Zboralski 2000: 101].

Tabela 1. Językowo-psychologiczna struktura nazwy marketingowej 
według M. Zboralskiego

NAZWA MARKETINGOWA
Treść nazwy (nadbudowa) Komunikat perswazyjnya

   Forma nazwy (baza)
Semantyka znaku językowego
Formalne atrybuty znaku językowego
Logotypowy zapis znaku językowego

a Komunikat perswazyjny stanowi „kwintesencję” nazwy. Treść, która 
oddziałuje na odbiorcę, wynika bowiem z pragmatyki, a nie z semantyki, a więc 
„jest syntezą poprawnie odkodowanego, a  następnie zinterpretowanego 
pragmatycznie znaczenia wszystkich funkcjonalnie umotywowanych (…) 
składników nazewniczej formy”. Zob. Zboralski 2000: 103.

Źródło: Zboralski 2000: 101.

zatem powierzyć specjalistycznym agencjom nazewniczym. Pierwsza taka firma 
– Namelab – powstała w 1981 r. w San Francisco. Zob. Cieślik 2008: 229.

4 Najlepszym przykładem jest katalog dwudziestu sześciu strategii naming- 
owych, zaproponowany przez agencję Synonim Naming. Zob. http://www.syno-
nim.com/dojne_nazywanie.php [30.01.2014].

5 Architektura nazwy rozumiana jest – za Markiem Zboralskim – jako „języ-
kowo-psychologiczna struktura nazwy marketingowej”. Zob. Zboralski 2000: 101.
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Przepis na dobrą nazwę

W dobie rosnącej konkurencji i pojawiającej się często wojny 
marek, firmy robią wszystko, by się wyróżnić. Chęć bycia wyjątko-
wym pojawia się już na pierwszym etapie, obejmującym autodefi-
nicję, czyli proces nazywania się. Moc słowa – znana od tysiącleci 
(już Pismo Święte uznaje jego prymat) – znajduje swoje potwier-
dzenie w  przykładach z  różnych dziedzin – wystarczy przywołać 
kilka: zaklęcia, performatywy, slogany reklamowe [zob. Zboralski 
2000: 21−26]. Dobrze wybrane imię – a zatem i dobrze nadana na-
zwa marketingowa – jest ważne, to  stwierdzenie niepodlegające 
dyskusji. Tak jednoznaczna nie jest już odpowiedź na pytanie o ist-
nienie przepisu na  dobrą nazwę. Sytuacja braku oczywistej od-
powiedzi nie przeszkadza jednak pojawianiu się recept na  nazwę 
idealną. Najczęściej ich autorami są  agencje namingowe. Jedną 
z  takich propozycji podaje ANAGRAM, według którego nazwa 
powinna być:

•	 prosta	 –	 brak	 niepotrzebnych	 komplikacji	 ułatwia	
zapamiętywanie;

•	 budząca	pozytywne	skojarzenia	–	umożliwiająca	nawiąza-
nie opierającego się na dobrych wrażeniach kontaktu emocjonal-
nego z klientem;

•	 oryginalna	–	pozwalająca	się	wyróżnić	na tle	konkurencji,	
a  zatem budowana raczej przez opozycję niż za pomocą analogii 
(np. charakterystyczne przyrostki);

•	 bezpieczna	 –	 nienaruszająca	 praw	 własności	 innych	
podmiotów;

•	 perswazyjna	–	dopasowana	do strategii	firmy	oraz	trafiają-
ca do grupy docelowej6.

Przyjrzyjmy się dwóm przykładom istniejących na rynku nazw, 
które – przynajmniej częściowo – spełniają te wymagania. Będą to: 
Inteligo i LEGO.

6 Zob. Pięć cech, które musi mieć dobra nazwa, http://www.anagram.pl/5-
-cech-ktore-musi-miec-dobra-nazwa/ [26.01.2014].
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Tabela 2. Językowo-psychologiczna struktura nazwy Inteligo

INTELIGO

Treść nazwy 
(nadbudowa)

Oddział Banku PKO – Inteligo – to  przykład nazwy 
kosmopolitycznej. Nazwa utworzona, powstała na ba-
zie słowa, które jest rozpoznawalne w wielu językach 
– dla przykładu wymieńmy kilka z nich: polski (inteli-
gencja), angielski (intelligence), niemiecki (Intelligenz), 
łaciński (intelligentia), itd. Skojarzenie z „inteligencją” 
nasuwa się więc samo. Warto zauważyć, że  nazwa 
ta w wyraźny sposób korzysta z argumentacji odwołu-
jącej się do rozumu, a nie do emocji, co jest szczególnie 
istotne w sektorze bankowyma.

Forma nazwy 
(baza)

Nazwa utworzona od  wyrazu pierwotnie pospolitego 
– „inteligencja”;
Znaczenie słownikowe leksemu „inteligencja”: „(z  ła-
cińskiego intelligentia – pojętność), w  psychologii 
– zespół zdolności umysłowych umożliwiających jed-
nostce korzystanie z  nabytej wiedzy przy rozwiązy-
waniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu 
w  różnych sytuacjach życiowych. Wyróżnia się trzy 
podstawowe formy inteligencji: praktyczną – umiejęt-
ność rozwiązywania konkretnych zagadnień; abstrak-
cyjną – zdolność operowania symbolami i  pojęciami; 
społeczną – umiejętność zachowania się w grupie”b.
Synonimy leksemu „inteligencja”: intelekt, rozum, 
umysłowość, bystrość, błyskotliwośćc .
Cztery sylaby (dobra długość);
Sylaba otwarta na koniec;
Nazwa utworzona, a nie przeniesiona;
Neologizm.

a „Podobnie jak komunikaty reklamowe, nazwa może perswadować 
w  sposób racjonalny (rozumowy, poznawczy, kognitywny) i  emo- 
cjonalny (afektywny, emotywny)”. Zob. Zboralski 2000: 70.

b  http://portalwiedzy.onet.pl/13886,,,,inteligencja,haslo.html [28.01.2014].
c  Zob. http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/6495, 

inteligencja [28.01.2014].
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Tabela 3. Językowo-psychologiczna struktura nazwy LEGO

LEGO

Treść nazwy 
(nadbudowa)

Komunikat perswazyjny – choć niejasny dla odbior-
cy nieznającego języka duńskiego – nie budzi niepo-
trzebnych pytań czy wątpliwości: właściciele duńskiej 
firmy, produkującej zabawki, pragną zachęcić swoich 
klientów do wspólnej zabawy. Taką próbą wciągnięcia 
klienta do zabawy jest gra-zgadywanka, jaką proponu-
ją już w samej nazwie.

Forma nazwy 
(baza)

Nazwa jest skrótem od dwóch duńskich słów: Leg godt 
(w polskim tłumaczeniu: „Baw się dobrze”).
Istotnym elementem staje się zatem „zabawa”, czyli: 
„jedna z  głównych form (obok pracy i  nauki) działal-
ności człowieka, której głównym motywem jest prze-
żywanie przyjemności związanej z jej wykonywaniem.
Podejmowana bezinteresownie i dobrowolnie, spełnia 
różnorodne i istotne funkcje psychologiczne. Jest pod-
stawową i  typową działalnością wieku dziecięcego, 
kiedy ma duże znaczenie kształcące i  wychowawcze,
sprzyja rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka 
oraz zaspokaja jego potrzebę ruchu i działania. Osoby 
dorosłe podejmują zabawę głównie w  celach rekrea-
cyjnych. Odmianą zabawy jest gra prowadzona we-
dług ściśle określonych reguł”a.
Warto zauważyć, że w języku łacińskim „lego” oznacza 
„składam razem”. „Przedstawiciele firmy twierdzą jed-
nak, że to wyłącznie zbieg okoliczności”b.
Nazwa czteroliterowa;
Dwie sylaby (krótka i prosta);
Sylaba otwarta na koniec;
Logatomc – słowo nieistniejące wcześniej w języku;
Skrót.

a http://portalwiedzy.onet.pl/72890,,,,zabawa,haslo.html [28.01.2014].
b http://facet.dlastudenta.pl/fotoalbum/595446,75268,1.html [28.01.2014].
c Logatom to dopuszczalne i możliwe do zaakceptowania połączenie 

głosek, które jednak nie posiada znaczenia. Zob. Zboralski 2000: 135.
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Przyczyny porażki

Dzięki wskazówkom badaczy stworzono niemalże receptę 
na sukces. I to nie jakąś amatorską, ale przygotowaną przez specja-
listów w tej dziedzinie – pracowników agencji namingowej, któ-
rzy znają praktykę nazewniczą. Mimo wszystko zdarzają się takie 
niezamierzone efekty komiczne, jak choćby: model Rolls-Royce’a – 
Silver Mist (tuż przed premierą w Niemczech właściciele marki do-
wiedzieli się, że mist – z angielskiego „mgła”, po niemiecku ozna-
cza… „gnój”), jeden z  produktów Forda − Caliente (hiszpańskie: 
„gorący”, w  wielu krajach hiszpańskojęzycznych ma slangowe 
znaczenie: „ulicznica”) czy prowokujące prześmiewcze skojarzenia 
OMO (które „pierze jak ZOMO”)7.

Na  potrzeby artykułu przyjrzymy się bliżej dwóm nazwom: 
Drutex i OSRAM.

Tabela 4. Językowo-psychologiczna struktura nazwy Drutex

DRUTEXa

Treść nazwy 
(nadbudowa)

Nazwa firmy sugeruje związek z  drutem, tymczasem 
przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją… okien i drzwi. 
Komunikat wysyłany przez nazwę jest sprzeczny ze sta-
nem faktycznym i  wprowadza konsumenta w  błąd. 
Ponadto, na  słowa krytyki zasługuje wykorzystany 
do stworzenia nazwy przyrostek, który jest przejawem 
jednego z trendów nazewniczych (nazwy kończące się 
na -ex lub -pol)b.

Forma nazwy 
(baza)

Nazwa utworzona od wyrazu pierwotnie pospolitego – 
„drut” – poprzez dodanie przyrostka „-ex”;
Znaczenie słownikowe leksemu „drut”: „wyrób hutni-
czy, walcowany lub ciągniony na zimno, o małym,

7 Niektóre z  tych językowych wpadek przy okazji omawiania podstawo-
wych błędów w kreowaniu nazw podaje w swojej pracy Marek Zboralski. Zob. 
Zboralski 2000: 160−176.
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Forma nazwy 
(baza)

w  stosunku do  długości, przekroju poprzecznym, naj-
częściej okrągłym, rzadziej owalnym, prostokątnym, 
sześciokątnym itp.”c .
Synonimy leksemu „drut”: kabel, linia, przewód, sznur 
elektrycznyd.
Dwie sylaby (dobra długość);
Sylaba zamknięta na koniec;
Nazwa utworzona, a nie przeniesiona;
Neologizm;
Charakterystyczny przyrostek: -ex.

a  Warto zaznaczyć, że  firma Drutex pierwotnie działała w  branży 
metalowej. Obecnie jest jednak czołowym producentem stolarki okien-
nej i drzwiowej. Zasadne stałoby się więc zastanowienie się nad renamin-
giem – zmianą nazwy wynikającą ze zmiany profilu przedsiębiorstwa.

b  Szerzej o  nazwach z  konwencjonalnymi przyrostkami pisze 
Zboralski. Zob. Zboralski 2000: 165−166.

c  http://portalwiedzy.onet.pl/42419,,,,drut,haslo.html [28.01.2014].
d  Zob. http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/4196, 

drut [28.01.2014].

Tabela 5. Językowo-psychologiczna struktura nazwy OSRAM

OSRAM

Treść nazwy 
(nadbudowa)

Idea oddania działalności przedsiębiorstwa w nazwie 
(poprzez włączenie w  jej obręb budulca wykorzysty-
wanego w  produkcji) nie sprawdziła się na  polskim 
gruncie, na którym słowo to budziło zdecydowanie ne-
gatywne konotacje. W efekcie na temat produktów fir-
my szybko zaczęły krążyć zagadki w stylu: „Co to jest 
– wisi pod sufitem i straszy?”a.

Forma nazwy 
(baza)

Nazwa fabryki żarówek powstała na  skutek połącze-
nia fragmentów pochodzących z  nazw dwóch pier-
wiastków: osmu i wolframu, które są wykorzystywane

Czy istnieje przepis na dobrą nazwę marketingową? Przykłady...
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Forma nazwy 
(baza)

do  produkcji żarówek. W  języku polskim funkcjonuje
już słowo „osram”, będące czasownikiem w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej, zapowiadającym wykonanie 
pewnej czynności fizjologicznej.
Nazwa pięcioliterowa;
Dwie sylaby (nazwa krótka i prosta);
Sylaba zamknięta na koniec;
Skrót.

a M. Gurazda, OSRAM pod sufitem, http://www.zyciepabianic.pl/
wydarzenia/miasto/historia/osram-pod-sufitem.html [28.01.2014].

Uwagi końcowe

Analiza proponowanych przykładów wyraźnie wskazuje, 
że  znaczenie poszczególnych poziomów wzrasta wraz z  ich coraz 
wyższym usytuowaniem w schemacie architektury nazwy. Należy 
podkreślić, że nie można jednak pominąć żadnego z nich, gdyż cała 
budowla mogłaby ulec zniszczeniu. Logotypy będące graficzną re-
prezentacją firmy oddziałują nie tylko poprzez treść, czyli semanty-
kę nazwy, ale i formą – krój czcionki, rozmieszczenie czy kolorystyka 
mogą sprawić, że nawet nazwa pusta (pierwotnie nic nieznacząca) 
będzie wywoływać emocje bądź skojarzenia. Połączenie niosące-
go optymizm koloru żółtego, który budzi pozytywne skojarzenia 
ze słońcem i odważnej czerwieni, która kojarzy się nie tylko z na-
miętnością, ale i z krwią, czyli życiem, spotyka się w logotypie fir-
my LEGO. Zastosowanie masywnej czcionki zwiększa unikatowość 
i przyczynia się do wzrostu zauważalności marki. W zupełnie inny 
sposób zbudowany jest logotyp Inteligo, w  którym spotykają się 
ze  sobą chłodne barwy – odcienie koloru niebieskiego, kojarzące 
się ze sterylnością i racjonalizmem (a zatem obserwujemy spójność 
komunikatu).

Agnieszka Barczyk

Tabela 5 (cd.)
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Na poziomie formalnych atrybutów znaków językowych uwagę 
zwraca obecność skrótów, czyli istnienie nazw, które powstały z po-
łączenia fragmentów istniejących w języku słów. Żadna z analizo-
wanych nazw nie jest nazwą przeniesioną, powstałą na skutek pro-
stej transpozycji wyrazu pospolitego w pole nazw marketingowych. 
W przypadku każdej z nazw obserwujemy przejawy kreatywności 
językowej, której celem zawsze jest stworzenie dobrej, unikatowej 
nazwy. Jak się jednak okazuje – nie zawsze z jednakowym skutkiem.

Kolejny poziom stanowi semantyka znaku językowego. Nale-
ży pamiętać, aby oprócz znaczenia słownikowego wyrazów pospo-
litych (lub ich części), które zostały wykorzystane do  utworzenia 
nazwy, wziąć pod uwagę także ich synonimy. Z semantyką wiążą 
się również konotacje, które nadbudowują się nad słownikowym 
znaczeniem, zindywidualizowane asocjacje potencjalnych odbior-
ców czy emocje, jakie nazwa może w nich wywoływać. W przy-
padku Inteligo wyżej wymienione aspekty mają zdecydowanie 
pozytywny wymiar. Nazwa kreuje świat racjonalizmu i rozsądku, 
cech ważnych przy podejmowaniu decyzji finansowych. Podobnie 
rzecz ma się w przypadku zabawek firmy LEGO, które zapraszają od-
biorców do wspólnej zabawy. Inaczej jest w przypadku nazwy Dru-
tex, która zamiast informować, wprowadza chaos na rynku towa-
rów i usług. Przykładem jeszcze większej porażki jest nazwa firmy  
OSRAM, która wywołuje bardzo negatywne skojarzenia.

Trzy omówione wcześniej „piętra” tworzą komunikat perswa-
zyjny – treść, która dociera do  potencjalnego odbiorcy-klienta. 
Zdecydowanie najbardziej jednoznaczny jest komunikat nadawany 
przez Inteligo. Tak oczywista nie jest już wiadomość wysyłana przez 
producenta klocków LEGO – tutaj odbiorca musi podjąć wyzwanie 
i odgadnąć, co się kryje za nazwą. Dwie namingowe porażki, które 
zostały omówione w  tekście, są  przykładami wprowadzania od-
biorcy w błąd i braku spójności między produktem a nazwą marki.

Przykłady zaprezentowane w tym tekście łatwo oceniać z per-
spektywy czasu – wszystkie marki istnieją na rynku, wiemy więc, 
czy odniosły sukces czy klęskę. Należy mieć świadomość, że nazwa 
to jedynie część strategii danej firmy, lecz – jak pokazują rozmaite 
rynkowe przypadki – niezwykle istotna część. Ważne więc, by już 

Czy istnieje przepis na dobrą nazwę marketingową? Przykłady...
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na  tym poziomie wykorzystać dobrodziejstwa namingu, poszu-
kać kreatywnego – i  jednocześnie spójnego ze  strategią wizerun-
kową – rozwiązania. I choć przepis na nazwę idealną nie istnieje, 
to  możliwe jest wypunktowanie podstawowych błędów i  tym 
samym ustrzeżenie się przed ich popełnieniem na  polu własnej 
działalności.

Zaprezentowane w tekście nazwy marketingowe są wyrazi-
stymi przykładami, pozwalającymi pokazać różne ujęcia analizo-
wanej problematyki. Ostateczny przepis na dobrą nazwę firmy czy 
produktu nie istnieje, ponieważ nie sposób przewidzieć wszystkie 
czynniki zewnętrzne, od których może zależeć namingowy suk-
ces. Na potrzeby artykułu wybrane zostały cztery rozpoznawal-
ne i utrwalone w świadomości odbiorcy marki. Dobór materiału 
badawczego pozwolił uwzględnić występowanie różnych zmien-
nych: skojarzeń, emocji, semantyki. W drugiej części tekstu szcze-
gółowo omówione zostały dwa czynniki, których pominięcie może 
prowadzić do językowych niezręczności: brak spójności między na-
zwą i profilem przedsiębiorstwa (kóry w międzyczasie został zmie-
niony) oraz niedostosowanie nazwy do funkcjonowania na rynku 
międzynarodowym.
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Dobre, bo tanie i dobre – o nazwach polskich tanich win 
owocowych

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i  poddanie 
analizie nazw polskich tanich win owocowych, w mowie potocznej 
określanych mianem jaboli [SPP 1998: 252].

Materiał do badań stanowiło 270 nazw wspomnianych trun-
ków zebranych z  dwóch źródeł. Pierwszym z  nich jest Internet, 
a  w  zasadzie udostępnione w  sieci kolekcje etykiet win owoco-
wych, które znaleźć można m.in. na  stronach: www.winka.net, 
http://wino.org.pl/forum/. Autorka referatu zebrała jednostki także 
podczas wizyty w Muzeum Tanich Win, działającym przy Chacie 
Walońskiej w Szklarskiej Porębie.

Tanie wina produkowane są, w przeciwieństwie do win ,,tra-
dycyjnych”, z  innych owoców niż winogrona. Zawartość alkoho-
lu waha się w nich od 9 do 18 promili. Skład chemiczny owoców 
i otrzymanego z nich alkoholu różni się od wina gronowego, co skut-
kuje różnicą w aromacie oraz smaku. Tzw. tanie wina nie są trunka-
mi zbyt wysokiej jakości, stosunkowo rzadko dorównują dobrym 
winom gronowym. Na  etykietach tzw. jaboli produkowanych 
od  drugiej połowy XX w. umieszczane były zwykle informacje: 
wino owocowe aromatyzowane słodkie/półsłodkie. Kontrower-
sje dotyczą stosowania terminu wino, który, od momentu wejścia 
w życie Ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obro-
cie tymi wyrobami i organizacji rynku wina1, zarezerwowany jest 

1 Mowa o ustawie z dnia 12 maja 2011 roku.
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wyłącznie dla określenia win gronowych2. Stąd na etykietach po-
jawiają się często nazwy napój winopodobny lub napój winopo-
chodny, nie brakuje też określeń drink, koktajl (coctail) czy nalew-
ka, które dodają nazwie prestiżu, ale jednocześnie wprowadzają 
w błąd. O  ile człon drink mógłby zostać zaakceptowany z uwagi 
na  to, że  potocznie oznacza on  także porcję alkoholu czy nawet 
czynność picia czy częstowania kogoś trunkiem, o tyle koktajl i na-
lewka to nazwy zupełnie innych trunków [SWJP 2000].

W artykule pt. O problemach z ustaleniem postaci chremato-
nimu – na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych Ewa 
Badyda wskazuje na trudności wiążące się z badaniem nazw włas-
nych wytworów ludzkiej działalności, w  szczególności zaś nazw 
wyrobów seryjnych, z jakimi człowiek spotyka się na co dzień [Ba-
dyda 2011: 31–41]. Antroponimy i toponimy, pełniące funkcję iden-
tyfikacji urzędowej i oficjalnej, mają zwykle jednoznacznie ustalo-
ną formę. Zmiany jej postaci zachodzą stosunkowo rzadko i zawsze 
skutkują koniecznością wprowadzania korekt w  dokumentach 
urzędowych, na  tablicach informacyjnych. W  przypadku chrema-
tonimów, szczególnie nazw produktów handlowych, następstwa 
przekształceń w  obrębie nazw nie są  tak poważne, aczkolwiek 
mogą przyczyniać się do  wielu niejasności i  wprowadzać w  błąd 
konsumentów. 

Identyfikacja produktu handlowego odbywa się w  dużej 
mierze na  podstawie cech wizualnych produktu (opakowanie, 
logo, kampania reklamowa towarzysząca wprowadzeniu produk-
tu na  rynek). Klient, a  tym samym odbiorca informacji zawartej 
w nazwie, niejednokrotnie nie jest świadomy tego, że istnieje kilka 
wersji nazwy towaru, jaki nabywa. Jedna widnieje na  etykiecie, 
druga, często zmodyfikowana, na stronie internetowej producenta 
czy w  wykazie handlowym. Wiele problemów nastręcza również 
próba zbadania tego typu jednostek, znalezienia źródła materiału 

2 Przepisy wskazują na  to, że  wina inne niż gronowe mogą być określa-
ne mianem wina, pod warunkiem że  termin ten jest stosowany w  połączeniu 
z określeniem owocu (np. wino jabłkowe, wino z leśnych owoców itp.), tak aby 
nie było wątpliwości, że nie jest to wino gronowe [Bosak 2008].
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do  analizy. Jeśli przyjąć za nie opakowanie produktu, to  należy 
przygotować się na  liczne problemy i  nieścisłości. Etykieta wina 
(podobnie zresztą wszystkich innych produktów) zawiera bowiem 
wiele informacji na temat produktu i  trudno jednoznacznie orzec, 
gdzie przebiegają granice między nazwą własną a pospolitą. 

Katarzyna Woś w  artykule omawiającym nazewnictwo rze-
szowskich aptek wskazuje na  to, że  struktura wielu onimów jest 
kilkuelementowa, nazwę tworzy człon utożsamiający [Woś 2012: 
182−183] – w przypadku omawianego materiału jest to nomen ap-
pellativum wino, wino owocowe, wino owocowe półsłodkie oraz 
komponent odróżniający, motywowany nazwami własnymi lub 
apelatywami. W  potocznej komunikacji pierwszy z  tych elemen-
tów często ulega elipsie. 

Nazwy tanich win tworzą w zasadzie zamknięty zbiór, ponie-
waż obecnie nie powstają nowe marki tych trunków, tendencja 
jest raczej odwrotna, od czasu do czasu do konsumentów dociera-
ją informacje o likwidacji niektórych wytwórni. W ostatnim czasie 
działalność zakończyła m.in. rozlewnia Ostrowin. Analizowane 
w niniejszym artykule nazwy identyfikują przede wszystkim wina 
produkowane od lat 60. XX w. Niektóre z nich, w opakowaniach 
o nieco zmienionej szacie graficznej, można do dziś znaleźć na skle-
powej półce.

Pod względem słowotwórczym chrematonimy mogą być na-
zwami wykreowanymi na  użytek aktu nazewniczego, bądź oda-
pelatywnymi czy odproprialnymi. Jeśli idzie o  źródło motywacji 
nazewniczej, to produkty handlowe zwykło się nazywać w sposób 
uwidaczniający motywację cechami jakościowymi bądź relacyjny-
mi. Motywacja może mieć również charakter konwencjonalny i nie 
być związana z cechami wyrobu [Magda-Czekaj 2011: 312].

Pierwszą grupą nazw, jaką można wyodrębnić ze zgromadzo-
nego materiału, jest zbiór propriów, których znaczenie jest nieme-
taforycznie powiązane z  charakterystyką produktu, motywowa-
ne cechami jakościowymi i  relacyjnymi wyrobu. Mają charakter 
deskrypcji, w  bezpośredni sposób pełnią funkcję semantyczną. 
Opisują cechy napoju, zawartość alkoholu, jakość: Czyste, Dobre, 
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Domowe, Mocne, Popularne, Stare, Zwykłe, XXL3. Humorystyczny 
wydźwięk ma nazwa Całodobowe, która definiuje dostępność wina 
i fakt, że może być ono spożywane bez względu na porę dnia. No-
men proprium Ostre, oprócz wskazywania na moc, może także sta-
nowić nawiązanie do marki Ostrowin, która produkowała trunek.

Nazwy należące do tej grupy najczęściej opisują jednak smak 
trunku i surowiec, z którego powstało wino. Wzbogacone są zwy-
kle dodatkowymi elementami, np. Aronia, Ballada Wiśniowa, 
Cherry, Git Czereśnia, Lipa z Miodem4, Malinowe, Mocne Porzecz-
kowe, Oryginalne Wino z Wiśni, Porzeczkowy Szok, Poziomka, Sen-
ga5, Wino Owocowe, Wiśnia, Wiśniowe, Wiśniowe Mocne. W tej 
funkcji wykorzystywane są także zdrobnienia: Jabłuszko, Wisien-
ka. Onim Kwach to z kolei przykład wykorzystywania w nazwach 
zgrubień, w  tym przypadku mamy do  czynienia z  derywatem al-
ternacyjnym z wymianą fonetyczną. Nawiązuje on do obiegowej, 
mającej oparcie w faktach, opinii o dużej zawartości w tzw. tanich 
winach dwutlenku siarki, powstającego przy produkcji kwasu 
siarkowego.

Wina przyjmują nazwy charakterystyczne dla nalewek albo in-
nych alkoholi: Malinówka Luksusowa, Nalewka Wiśniowa Moc-
na, Porzeczkówka, Węgrzyn Staropolski6, Węgrzynek Wiśniowy. 
Wymienione tu propria wskazują na humorystyczny stosunek po-
mysłodawcy – trunkom o niezbyt dobrej jakości nadawane są bo-
wiem nazwy kojarzące się zwyczajowo z  bardziej wyszukanymi 
alkoholami.

Kilka nazw nawiązuje także do  formy, w  jakiej podawane 
bywa wino bądź inne trunki alkoholowe: Baryła, Beczka Wiśnio-
wa, Dzban Porzeczkowy. Na  uwagę zasługują też onimy: Biały 
Kielich, Złoty Kielich i Biały Puchar. Pierwszy z  chrematonimów 

3 Wino to występuje w różnych wariantach smakowych, opatrzonych do-
datkową informacją ‘o smaku…’.

4 Intencją autorów było przede wszystkim przekazanie informacji o smaku 
wina, ponieważ etykieta koncentruje się na tym aspekcie.

5 Senga to nazwa jednego z gatunków truskawki.
6 Wskazane nomen proprium stanowi nawiązanie do  nazwy Węgrzyn 

identyfikującej bardzo dobre gatunkowo wino popularne w dawnej Polsce.

Magdalena Budzyńska
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przywołuje skojarzenia kulturowe z  kielichem jako naczyniem, 
w którym podawane bywają alkohole dobrego gatunku lub wino 
mszalne. Brzmi tym samym dostojnie, co w zestawieniu z faktem, 
jakiego rodzaju trunek jest identyfikowany przy pomocy wspo-
mnianej nazwy, daje efekt komiczny. Podobnie wygląda sytua-
cja w  przypadku nazwy Złoty Puchar. Ta  może odwoływać się 
do dwóch znaczeń, jakie ma w języku polskim rzeczownik puchar. 
Pierwszym z  nich jest to  definiujące go jako naczynie podobne 
do kielicha, ale występujące często z przykrywką, drugie natomiast 
wskazuje na fakt używania go w formie nagrody [Szymczak 1979].

Onimy: Antał Leśny, Antał Żołądkowy Gorzki, Antałek Cy-
trynowy Mocny, Antałek Lipowo-Miodowy, Antałek Mocna 
Wiśnia, Antałek Mocny Wiśniowy wykorzystują nazwy dawnych 
jednostek objętości: antał (odpowiednik jednej czwartej pojemno-
ści beczki) i antałek (inaczej achtel, mieszczący połowę lub jedną 
trzecią antała) [SJPSZ 1979: t. 1, 59]. Humorystyczny wydźwięk 
posiada nazwa Karton Wiśniowy Mocny, ma ona jednak silną 
motywację semantyczną – wino o tej nazwie sprzedawane jest rze-
czywiście w kartonikach przypominających te, w których dystry-
buowane jest np. mleko czy sok.

W analizowanym materiale znalazły się jednostki wskazujące 
na miejsce produkcji lub podkreślające regionalny charakter trun-
ku, np. jeśli są  to  obszary nadmorskie, to  Portowe, Sztormowe. 
Człony dookreślające w  dwóch znalezionych nazwach precyzują 
nawet możliwe miejsca spożywania trunku: Alpaga Bramowa, 
Alpaga Parkowa. Onimy: Akademickie i Poselskie oraz Menello 
definiują natomiast grupy potencjalnych konsumentów. Szcze-
gólnie ciekawa jest trzecia z wymienionych nazw, odwołująca się 
do rzeczownika menelstwo, określającego grupę osób z marginesu 
społecznego.

Wiele nazw win nawiązuje do tradycji, akcentując konkretne 
momenty historyczne, np. Kniaziowskie, Koronne Staropolskie, 
Słowiańskie, Szlacheckie, Wiśnia Staropolska, Zamkowe. Jak ła-
two zauważyć, wszystkie wymienione nazwy konotują tradycję, 
rodzimość, polskość.

Dobre, bo tanie i dobre – o nazwach polskich tanich win owocowych
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Na  cechy jakościowe tzw. tanich win wskazują także nazwy 
bazujące na  słownictwie obcojęzycznym, np. Amigo (hiszp. ami-
go ‘przyjaciel, kolega’), Big Power (od ang. big ‘duży, wielki’ i po-
wer ‘moc’), Delicious (ang. delicious ‘pyszny, smaczny’), Empire 
(ang. empire ‘cesarstwo, imperium’), Full Wypas (odwołujące się 
do potocznego określenia opisującego coś rewelacyjnego, robiące-
go ogromne wrażenie [SPPCZ 2008: 98], ono z kolei wykorzystuje 
ang. full ‘pełny’), Killer (ang. killer ‘zabójca ’), Max (od angielskiego 
przymiotnika max lub od imienia Max).

Spora część nazw pełni funkcję semantyczną w sposób pośred-
ni, a  zatem przy pomocy metafory, metonimii czy aluzji. Onimy 
czerpią np. z leksyki kojarzącej się z takimi cechami, jak szybkość, 
siła, celność. Wykorzystują konotacje wyrazów nazywających np. 
zjawiska pogodowe związane z wyładowaniami elektrostatyczny-
mi (Grzmot , Grom Strong, Piorun), materiały wybuchowe, rodzaje 
broni (Dynamit , Granat , Perszing), nazwy samolotów bojowych 
lub czołgów, np. F-16, T-34. Wino Wiagra bazuje natomiast na jed-
noznacznej aluzji do  sfery seksualnej, odwołując się do  nazwy 
specyfiku stosowanego przy zaburzeniach erekcji. W  podtekście 
gwarantuje zatem spożywającym trunek mężczyznom nienaganną 
sprawność seksualną. Można mieć jednak wątpliwość, czy nazwa 
zachęca przedstawicieli tej płci do  kupowania trunku i  czy może 
być przez nich traktowana z równie dużą dozą humoru, jaką wyka-
zali się jej twórcy.

Cechą akcentowaną przez autorów nazw tzw. tanich win była 
niezwykłość trunków i  fakt, że  wprowadzają one konsumentów 
w błogi stan, nieporównywalny z innymi doznaniami. Do tej gru-
py onimów zaliczyć można np. wino Kop, którego nazwa nawią-
zuje do wyrażenia dostać [czuć , poczuć] kopa, określającego stan 
po zażyciu narkotyku, spożyciu alkoholu czy innego środka stymu-
lującego. Wino Kosmos wykorzystuje inne potoczne wyrażenie: 
wyczesany/wyjechany/wyrąbany w kosmos, mówiące o  czymś 
wyjątkowym, zachwycającym [SPPCZ 2008: 346]. Podobną, po-
zytywnie wartościującą nazwą jest Pierwsza Liga, pochodząca 
od określenia najwyższego szczebla rozgrywek sportowych, grupy 
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zawodników lub drużyn na najwyższym poziomie. Jednoznacznie 
wskazuje ona na najlepszą jakość wina, co również należy trakto-
wać z przymrużeniem oka.

W  nazwach win odzwierciedla się także ,,męska” rzeczywi-
stość. Część propriów odwołuje się do  nazw zawodów i  funkcji 
pełnionych przede wszystkim przez mężczyzn (Admirał, Agent , 
Ambasador, Bosman, Gladiator, Hrabia, Huzar, Komandos, Kan-
clerz, Korsarz, Mustafa, Sternik, Toreador) lub cech, jakie powin-
ni posiadać przedstawiciele tej płci (Mocarz). Nazwy te konotują 
władzę, waleczność, odwagę, ale także wysoki status społeczny, 
prestiż. Zdają się więc wskazywać na  fakt, że  takie właśnie zale-
ty posiada osoba sięgająca po  trunek lub że  posiądzie je, gdy już 
stanie się jego konsumentem. Jedno z win identyfikowane jest za 
pomocą nazwy bazującej na nazwie własnej Al Capone, przywo-
łującej postać amerykańskiego gangstera. Jak więc widać, istnie-
je duża grupa nazw, które, wykorzystując konotacje konkretnych 
nazw pospolitych lub własnych, wskazują na  cechy zwyczajowo 
przypisywane lub po prostu bliższe naturze mężczyzn.

Spora część propriów ma wyraźne odniesienie do  kultury. 
W funkcji nazw trunków występują apellativa identyfikujące po-
stacie mitologiczne czy legendarne, np. Herkules, Szalony Janosik, 
Popiel. Wyjątkiem jest tu onim Mocny Heros, który bazuje na na-
zwie pospolitej określającej bohatera zrodzonego ze związku boga 
i kobiety śmiertelnej, człowieka obdarzonego szczególnymi cecha-
mi [SWJP 2000: 98]. W przywołanej nazwie znaczenie to zostało 
zintensyfikowane przymiotnikiem mocny. Wszystkie wymienione 
propria konotują konkretne cechy: siłę, waleczność, brutalność. 

Kilka win przyjęło nazwy bóstw starożytnych związanych 
z tematyką miłosną, pięknem cielesnym (Adonis, Afrodyta, Amor, 
Amorek). Onim Bachus odwołuje się natomiast do postaci mitycz-
nego opiekuna wina. Na uwagę zasługuje nazwa Platon. Stanowi 
ona kolejny przykład humorystycznego stosunku pomysłodawcy 
do  nazywanego obiektu. Trunek niezbyt dobrego gatunku iden-
tyfikowany jest bowiem z  nazwą mającą jednoznaczne skojarze-
nia z kulturą wysoką. Miniserię onomazjologiczną tworzą nazwy 
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Atos, Portos i  Aramis, bazujące na  imionach postaci z  powieści 
Trzej muszkieterowie. Są oni kojarzeni pozytywnie jako bohatero-
wie odważni, szlachetni, lecz, za sprawą zbytniej brawury lub zbie-
gu okoliczności, nieustannie uwikłani w kłopoty. Źródło literackie 
mają również nazwy: Rok 1984, Skierka, Szwejk, Zagłoba. Wino Fi-
delio odwołuje się z kolei do tytułu opery z muzyką Ludwiga van 
Beethovena.

W nazwach tanich win swoje odbicie ma również kultura po-
pularna. Fakt czerpania z niej potwierdzają nazwy: Bonanza, Gól-
czas, Hollywood, Rambo, Sami Swoi, Zorro. Na  drodze transoni-
mizacji rolę nazw win przejmują także imiona i  inne określenia 
postaci utożsamianych z siłami nieczystymi (Belzebub, Czarowni-
ca, Dracula).

Wśród nazw mających za podstawę nazwy własne sporą 
grupę stanowią te, które bazują na nazewnictwie geograficznym. 
Są  to  przede wszystkim onimy w  formie podstawowej: nazwy 
pasm lub terenów górskich (np. Bieszczady, Podhale, Turbacz), rzek 
(np. Orinoko, Skawa), miast (Bangkok), stanów amerykańskich lub 
innych obszarów na tym terenie (Alabama, Arizona, Dziki Zachód, 
Texas). Nazwy Akropolis i Kapitol kojarzą się natomiast z topogra-
fią starożytnego Rzymu i Grecji, zaś Capri wnosi element egzotyki. 

Spora część onimów przyjmuje formę przymiotnika odtoponi-
micznego, np. Brzeskie, Bułgarskie, Gdańskie, Mazowieckie, War-
mińskie, Węgierskie. Elipsie ulega tu zwykle rzeczownik pospolity 
wino, który nie stanowi części nazwy własnej, jest zapisywany 
inną czcionką, wraz z informacjami na temat rodzaju, smaku trun-
ku. Podobnie wygląda ta kwestia w przypadku nazw Drink Nadwi-
ślański oraz Izerski Coctail. Człon podstawowy wino został w tym 
przypadku zastąpiony innymi, brzmiącymi ekskluzywniej. W przy-
padku onimów Goliat Karpacki, Goliat Okocimski, przymiotnik 
jest członem fakultatywnym i jedynie dopełniającym nazwę, na-
dającym trunkowi charakter wyrobu regionalnego. Nazwą marki 
jest jednak Goliat – proprium kojarzące się jednoznacznie z biblijną 
postacią filistyńskiego wojownika-olbrzyma, pokonanego przez 
Dawida. 
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Sporą grupę wśród nazw tzw. tanich win stanowią nazwy 
przeniesione z kategorii nazw osobowych, w szczególności imion 
kobiecych. Tworzą one niezwykle produktywną serię onomazjolo-
giczną, niosącą z sobą określone konotacje. Są to nazwy wykorzy-
stujące popularne w Polsce imiona. Występują przede wszystkim 
w  formach oficjalnych, niektóre ulegają jednak zdrobnieniu lub 
zgrubieniu: Alina, Beata, Gośka, Helena, Iwona, Iza, Karolina, 
Magda, Malwina, Mariola, Marycha, Maryś , Ola, Sandra. Chre-
matonimy powstają też na  bazie mniej popularnych czy wręcz 
rzadkich imion: Amanda, Anastazja, Gizela, Honorata, Roksana 
(lub Roxana). Twórcy nazw sięgają także po imiona brzmiące bar-
dzo egzotycznie: Adriana, Alesandra, Angela, Diana, Evita, Inés, 
Inez , Lola, Miriam, Paloma, Pamela, Paola, Sabrina, Samanta, 
Sophia, Stella, Venus. Czasem imionom towarzyszą też krótsze 
lub dłuższe człony deskryptywne: Maryś Mocne Przeżycie, Moc-
na Zośka. 

Spora liczba nazw bazuje na apelatywch. Twórcy nazw tanich 
win szczególnie chętnie sięgają po słownictwo, które poprzez kono-
tacje odsyła do tematyki erotycznej i seksualnej. W sposób delikat-
ny, aluzyjny jest ona wprowadzana m.in. w nazwach: Miss, Nimfa, 
Rusałka. Mogłyby być one interpretowane po prostu jako nazwy 
bazujące na różnych określeniach kobiety. Wszak nimfa i rusałka 
mają przecież konotacje kulturowe, są  postaciami pojawiającymi 
się w baśniach i podaniach ludowych, wabiącymi ludzi. Miss jest 
natomiast określeniem kobiety zyskującej nagrodę w  konkursie 
piękności [SWJP 2000, t. 2: 459]. Wymienione nazwy akcentują 
zatem pożądane cechy kobiety: piękno, eteryczność, tajemniczość. 
Fakt, że występują w połączeniu z etykietami, na których widnieją 
roznegliżowane kobiety w prowokujących pozach, dowodzi nieco 
innej interpretacji. Klientowi przekazuje się jednoznaczną infor-
mację: mężczyzna, który konsumuje wino nazwane w ten sposób, 
może również posiąść idealną kobietę. Informacja ta  może mieć 
jednak bardziej brutalny, przyziemny charakter: jeśli nie jesteś 
w stanie zdobyć takiej kobiety, to możesz zrekompensować sobie 
to chociażby winem takiej marki. 
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Niektóre nazwy posiadają jeszcze dalej posunięte konotacje 
o  charakterze erotycznym. Balansują one na  granicy rubaszności 
i pornografii, również z powodu wspomnianych etykiet. Wśród ta-
kich propriów warto wymienić te bazujące na rzeczownikach abs-
trakcyjnych, np. Atrakcja, Fantazja, Pokusa, Rozkosz. Wskazują 
na pożądane efekty działania napoju, doznania po jego spożyciu, 
ale odwołują się także do skojarzeń o charakterze erotycznym, na-
zywając pociągające, ale niekiedy zakazane obszary. Zwykło się 
bowiem mówić np. o rozkoszy zmysłowej czy rozkoszy seksualnej, 
fantazji erotycznej. 

Na uwagę zasługują jeszcze dwie nazwy odwołujące się do tej 
tematyki. Rozlewnia AVITA wypromowała wino Kochanica Dzie-
dzica. Jego nazwa składa się z  dwóch rymujących się członów, 
z których pierwszy jest pogardliwym określeniem kobiety-kochan-
ki, na  co  wskazuje formant -ica, tworzący nazwy żeńskie od  od-
powiedników męskich. Często ma on  zabarwienie emocjonalne, 
dostrzec to można szczególnie w starych wyrazach typu: diablica, 
błaźnica [Morfologia 1999: 424].

Nazwa Kici Kici bazuje na  zwrocie stosowanym w  stosunku 
do kotów w celu przywołania ich i zjednania sobie. Wraz z towa-
rzyszącą winu etykietą odwołuje się także do rzeczownika kocica, 
stanowiącego określenie nie tylko samicy kota, ale także, jak wska-
zuje Słownik współczesnego języka polskiego, kobiety nadpobud-
liwej erotycznie [SWJP 2000, t. 2: 232]. 

W  niektórych nazwach posiadających aluzje erotyczne nakła-
dają się dwie funkcje onimu: metaforyczna i  deskrypcyjna. Kuszą-
ce Wisienki, Rajskie Jabłuszka, Słodkie Winogrona to nazwy, które 
przy pomocy aluzji i w zestawieniu z sugestywną etykietą nawiązują 
do kształtu piersi kobiecych. Jednocześnie informują o smaku trunku. 

Wśród nazw odapelatywnych sporą grupę stanowią te zwią-
zane ze światem zwierząt. Ich autorzy zdają się sięgać po tę tema-
tykę w  celu zaakcentowania szczególnej mocy trunku, w  funkcji 
nazewniczej wykorzystywane są  bowiem nazwy potężnych, sil-
nych, zazwyczaj parzystokopytnych przedstawicieli fauny. Nazwy 
są często wzbogacane określeniami wartościującymi bądź innymi 
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członami precyzującymi, które potęgują to  wrażenie, np. Bycza 
Krew7, Bycza Moc, Byk, Full Byk, Mocny Tur, Mustak8, Słonecz-
ny Byk, Szalony Koń, Tur, Złoty Jeleń, Żubr. Nieco inny wydźwięk 
ma nazwa Skurczy Byk bazująca na obecnym w języku potocznym 
obraźliwym określeniu mężczyzny-łotra. [SWJP 2000, t. 4: 319].

Nazwy tanich win bazują także na apellativach identyfikują-
cych gatunki cechujące się drapieżnością czy wzbudzające postrach 
(Aligator, Puma, Tygrys). Nie brakuje także propriów wykorzystu-
jących nazwy gatunków ptaków: Albatros, Ognisty Ptak, Rajski 
Ptak, Złoty Kur. Towarzyszące nazwom deskrypcje dookreślające 
(np. full, szalony, złoty, ognisty, rajski) podkreślają pożądane cechy 
trunku: moc, najlepszą jakość, szybkość oddziaływania na zmysły, 
możliwość doznawania bardzo mocnych wrażeń przez osoby kon-
sumujące specyfik.

Do rzadkości należą nazwy tanich win odwołujące się do świa-
ta roślinnego. W analizowanym materiale znalazły się dwie nazwy 
tego typu: Kwiat oraz Lotos. Szczególne zainteresowanie powin-
na wzbudzić zwłaszcza ta druga, z uwagi na fakt, że kwiat lotosu 
to  symbol bogaty w  różnorodne znaczenia i  konotacje [SS 1990: 
205−204]. Wydaje się, że w tym przypadku po raz kolejny uwidacz-
nia się tendencja do kreowania nazwy niejako ,,na wyrost” w celu 
podniesienia prestiżu produktu, a  w  przypadku taniego wina – 
uzyskania efektu humorystycznego.

Historia tzw. tanich win jest ściśle powiązana z czasami PRL. Stąd 
nie brakuje nazw, które uderzając w nostalgiczną nutę, przywołują mi-
nione czasy. Bazują one zarówno na nazwach własnych, jak i pospo-
litych: Czerwony Proletariat, Dar PGR-ów, Komuna, Lenin, Maluch.

Winom owocowym nadawane były również nazwy pocho-
dzące od gier karcianych lub nazw kolorów w kartach: As, As Co-
bler, As Karo, As Kier, As Trefl, Karo Drink, Kier Drink, Pik Drink, 
Poker, Skat , Trefl. 

7 W przypadku tej nazwy zaakcentowany został również czerwony kolor 
trunku.

8 Nazwa stanowi najpewniej odwołanie do rasy konia mustang. Na zasad-
ność tego skojarzenia wskazuje etykieta trunku, na której widnieje koń.
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Nie brakuje propriów, które odnoszą się również do rozrywki, 
zabawy, czasu wolnego (Impreza, Party), do  nazw tańców bądź 
gatunków muzycznych (Cza Cza, Czardasz, Disco Polo). Nazywają 
one doznania związane z dobrą zabawą, ale też skutki, jakie może 
wywołać spożyty trunek. Są  to  zwykle odczucia wartościowane 
pozytywnie: Luz Blus, Odlot , Relaks, Zawrót Głowy. Przywołane 
jednostki podkreślają zdolność win do wprowadzania w stan bło-
gości, odprężenia, zapomnienia.

Zaprezentowane w niniejszym artykule tendencje nazewnicze 
stanowią jedynie wybór spośród niezwykle bogatego materiału. 
Analiza pokazała, że większość przywoływanych tu jednostek oni-
micznych ma charakter odapelatywny lub odproprialny. Spogląda-
jąc na  analizowane nazwy jak na  chrematonimy marketingowe, 
warto uściślić, poprzez jakiego rodzaju konotacje oddziałują one 
na potencjalnych klientów. Spora część nazw w sposób bezpośred-
ni i pośredni odnosi się do konkretnych cech wina. Zwykle są to po-
wtarzające się zalety trunku: moc, dobra jakość, oryginalność, 
które wielokrotnie są  hiperbolizowane. Przywoływane tu  onimy 
należy analizować, mając na uwadze fakt, jakiego rodzaju alkohole 
są nimi nazywane. Efekt humorystyczny pojawia się bowiem naj-
częściej za sprawą skonfrontowania nazwy, której forma wydaje 
się wskazywać na ekskluzywny trunek, z rzeczywistością pozajęzy-
kową, pokazującą, o jakim produkcie mowa. 

Często obserwowaną tendencją jest tworzenie nazw bazują-
cych na konotacjach kulturowych, które w połączeniu z kiepską ja-
kością trunku i realiami towarzyszącymi jego spożywaniu, tworzą 
humorystyczny dysonans. Pojawiają się zatem nawiązania do lite-
ratury, filmu lub szeroko pojętej kultury popularnej. Onimy należą-
ce do tej grupy koncentrują się zwykle na konkretnej właściwości 
obiektu, którego nazwę przejmują i eksponują ten element. 

Nazewnictwo omawianych trunków jest też jedną z dziedzin, 
w  której często poruszana jest tematyka erotyczna. Pojawia się 
ona w formie delikatnych aluzji czy podtekstów, lecz w połączeniu 
z  towarzyszącymi winom etykietami buduje jednoznaczny, nie-
rzadko balansujący na  granicy rubaszności i  pornografii przekaz. 
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Do  rzadkości należą wyszukane metafory i  aluzje. Chrematoni-
my bazują raczej na prostych, czytelnych dla odbiorców skojarze-
niach, niewymagających dużej wiedzy, częściej natomiast poczucia 
humoru.
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Kwadrans po ósmej, Najsztub pyta, Co z tą Polską? 
– czyli o mechanizmach tworzenia nazw programów 

publicystycznych słów kilka

Niniejszy artykuł przedstawia wstępne wnioski z dotychczaso-
wej pracy nad tytułowym zagadnieniem. Artykuł w znacznej mie-
rze bazuje na własnych założeniach oraz wynikach krótkiej ankiety 
przeprowadzonej wyłącznie na potrzeby tego referatu. 

Rozważania należy rozpocząć od kilku ogólnych, lecz istotnych 
dla poruszanego zagadnienia twierdzeń. Nazwę można traktować 
jako wizytówkę programu – wyróżnik, atrybut, który ma przede 
wszystkim wyeksponować daną, konkretną nazwę spośród wie-
lu jej podobnych. Jednak coraz częściej nazwa staje się także wa-
bikiem, który ma przyciągnąć odbiorców – chwytliwa, wyrazista 
nazwa może zachęcić adresatów do zapoznania się z formułą pro-
gramu a banalna, bezbarwna – zniechęcić i negatywnie wpłynąć 
na wybór widzów. Znaczenie, treść nazwy oraz jej forma, wizualiza-
cja (logo) są efektem pracy twórców, którzy – przy uwzględnieniu 
wielu czynników (takich jak: preferencje odbiorców, uwarunkowa-
nia kulturowe etc.) – budują markę danego programu. Współcześ-
nie żyjemy w  przestrzeni haseł, sloganów, które skupiają uwagę 
odbiorców, kierują naszymi wyborami i wpływają na nasze zacho-
wania. Język, w odniesieniu do zagadnień onomastyki, traktowa-
ny jest zatem jako narzędzie dające wiele możliwości w kreowaniu, 
budowaniu nazewnictwa, szczególnie w  tak elastycznej, twórczej 
przestrzeni, jaką jest przestrzeń medialna. J. Bralczyk wskazuje 
na  zbiór cech pożądanych, którymi charakteryzować winien się 
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slogan reklamowy [co  można zaadaptować na  grunt onomastyki 
i wykorzystać w procesie kreowania nazw – dodaje autor] i zalicza 
do nich: atrakcyjność, sugestywność, zrozumiałość, zapamiętywa-
nie, zwięzłość i  przede wszystkim oryginalność [Bralczyk 2004: 
37−46]. 

Uwzględniając podejście typowo ekonomiczne, patrząc 
na  strukturę programu oczami specjalisty do  spraw marketingu, 
a  dokładniej – specjalisty do  spraw namingu – program telewi-
zyjny jest wyprodukowanym i  oddanym do  dystrybucji towa-
rem. Tak jak każdy produkt, również program telewizyjny musi 
mieć oryginalną nazwę, która będzie go identyfikowała. Nie ma 
jednego schematu, który można by zastosować, przenieść na sferę 
nazw w  mediach – teksty telewizyjne nie mają homogenicznego 
charakteru, telewizja – jako medium – jest miejscem ścierania, mie-
szania się rozmaitych tendencji, nie jest formą, w której panuje ści-
śle określony porządek, lecz polem, na którym się eksperymentuje 
[Skowronek, Rutkowski 2004: 147]. 

Analizę zagadnień związanych z  nazewnictwem programów 
telewizyjnych poprzedzono przeprowadzeniem krótkiej ankiety, 
która pozwoliła nakreślić opinie odbiorców w opisywanej tu prob-
lematyce. Ankieta, która została przeprowadzona w  grupie 180 
studentów (kobiet i mężczyzn w wieku 19−23 lat) miała charakter 
anonimowy. Formularz składał się z pięciu pytań (jednego pytania 
otwartego i czterech pytań zamkniętych), za pomocą których zba-
dano znajomość nazewnictwa polskich programów publicystycz-
nych oraz preferencje ankietowanych dotyczące mechanizmów 
tworzenia tychże nazw.

Poniżej przedstawione zostaną wyniki ankiety, które dały po-
czątek dalszym rozważaniom. Pytanie 1 – Jaką rolę pełni nazwa 
w strukturze programu publicystycznego? Pytanie to  miało cha-
rakter otwarty. Wśród licznych odpowiedzi udało się uzyskać ta-
kie, które można określić mianem dominujących, bowiem powta-
rzały się wielokrotnie. Najczęściej wskazywano na  takie funkcje 
nazwy, jak: funkcja informacyjna, funkcja perswazyjna i  funkcja 
identyfikacyjna.
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Pytanie 2 – Czy przy wyborze programu publicystycznego kie-
rujesz się jego nazwą? Wyniki prezentuje wykres 1. 

Wykres 1

Źródło: opracowanie własne

Większość ankietowanych odpowiedziała twierdząco 
(128  osób), negatywnej odpowiedzi udzieliło 50 osób, natomiast 
2  osoby nie podały odpowiedzi na  to  pytanie. Wyniki pokazują, 
że  dla grupy 70% respondentów nazwa stanowi istotny element 
w  systemie programu telewizyjnego, element decydujący, 
na  podstawie którego odbiorcy wybierają konkretny program 
z dostępnej oferty programowej.

Kolejne pytanie dotyczyło budowy, struktury nazwy. Pytanie 
3 – Ze względu na budowę (formę) nazwa programu powinna być : 
Prosta (145 osób), Złożona (3 osoby), Długość/złożoność nazwy nie 
jest istotna (32 osoby). Wyniki prezentuje wykres 2.
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Wykres 2

Źródło: opracowanie własne

Pytanie 4 – Ze względu na treść (wartość znaczeniową) nazwa 
programu powinna być: Unikatowa/Oryginalna (26 osób), Pro-
sta/Łatwa do zapamiętania (76 osób), Kreatywna (66 osób), Inne 
(12 osób). W  przypadku udzielenia odpowiedzi Inne ankietowani 
wskazywali następujące cechy nazw: kontrowersyjna, posiadają-
ca zaburzoną strukturę, charakteryzująca się oryginalną pisownią, 
a nawet opatrzona błędem (wyniki przedstawia wykres 3).

Wykres 3

Źródło: opracowanie własne
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Pytanie 5 dotyczyło konkretnych cech, które uznaje się za 
dominujące w  kwestii tworzenia, budowania nazw. Brzmiało 
ono – Która z podanych cech, według Ciebie, jest najważniejsza 
w odniesieniu do nazewnictwa programów publicystycznych? 
W przeprowadzonej ankiecie uzyskano następujące wyniki: Okre-
ślenie czasu i/lub miejsca emisji programu – 12 osób; Określenie 
nazwiska prowadzącej/prowadzącego program – 46 osób; Nawią-
zanie do tematyki programu – 100 osób; Inne – 22 osoby (wśród 
zaproponowanych cech znalazły się: Szokujący temat oraz Nazwi-
sko prowadzącego, ale tylko wtedy, gdy prowadzący jest chary-
zmatyczny, charakterystyczny). Wyniki prezentuje wykres 4.

Wykres 4

Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych dowiodły, że na-
zwy pełnią ważną rolę dla odbiorców. Oprócz szczególnej funkcjo-
nalności nazw, ankieta pokazała preferencje oraz upodobania od-
biorców dotyczące zarówno ich formy, jak i treści. 

W tym miejscu należy przyjrzeć się nieco uważniej samej na-
zwie jako jednostce, kategorii syntaktycznej. Nazwa – w  ujęciu 
ogólnym – jest to wyrażanie, termin, który coś lub kogoś określa. 
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Nazwy, o  których mowa w  niniejszym artykule, zawierają się 
w  grupie nomina propria (nazw własnych), które w  odróżnieniu 
od nomina appellativa (wyrazów pospolitych) zawierają w sobie 
treść jednostkową, indywidualizującą, ale powtarzającą się (co ła-
two zobrazować na  przykładzie imion i  nazwisk) [Rospond 1976: 
12−16]. O rozróżnieniu nazw własnych – ich definiowaniu, rodza-
jach i  cechach powstało wiele publikacji, co  jednak nie stanowi 
głównego przedmiotu niniejszej publikacji – odsyłam m.in. do pra-
cy W. Pisarka [1967: 1−28]. 

W nauce funkcjonuje wiele podziałów nazw na: proste i złożo-
ne; konkretne i abstrakcyjne; generalne i  indywidualne; zbiorowe 
i niezbiorowe; ostre i nieostre; ogólne, jednostkowe i puste. Jednak 
z  uwagi na  charakter niniejszego artykułu, należy skupić się wy-
łącznie na tych nazwach, które odnoszą się do przestrzeni medial-
nej i w niej funkcjonują. W tym celu posłużę się podziałem stwo-
rzonym i właściwym dla tych właśnie nazw. Dla uporządkowania 
informacji należy rozpocząć od podania definicji nazwa medial-
na – jako definicji ogólnej.

W ujęciu węższym na z wa me dialna to po prostu nazwa 
każdego środka przekazu, każdego medium, rozumiane-
go w  sensie instrumentalno-technicznym: są  nimi przede 
wszystkim tytuły gazet i  czasopism, w  tym także interne-
towych, nazwy stacji radiowych i telewizyjnych oraz portali 
i witryn internetowych. (…) W szerszej perspektywie termin 
ten obejmuje również tytuły seryjnych „produktów”, wy-
tworów medialnych, do których zaliczamy cykliczne audy-
cje radiowe i  programy telewizyjne oraz regularnie ukazu-
jące się rubryki i stałe działy w czasopismach (…). Wspólną 
cechą tej warstwy nazw medialnych (nazw w mediach) jest 
cykliczność, odróżniająca je od – chociażby – tytułów poje-
dynczych tworów medialnych, np. tytułów artykułów pra-
sowych [Skowronek, Rutkowski 2004: 36]. 

Autorzy książki Media i nazwy wyróżniają dwa typy nazw 
funkcjonujących w przestrzeni komunikacji masowej: nazwy me -
diów – obejmujące tytuły czasopism, nazwy stacji radiowych 
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i telewizyjnych, a także nazwy witryn i portali internetowych oraz 
nazwy w  mediach, na  które składają się nazwy rubryk praso-
wych, tytułów audycji radiowych czy też programów telewizyj-
nych [Skowronek, Rutkowski 2004: 10]. To właśnie nazwy w me-
diach stały się przedmiotem moich rozważań.

Nazwa, jako komponent obligatoryjny dla każdego medium 
i dla każdego przekazu, jawi się jako znak o charakterze konwencjo-
nalnym (arbitralnym bądź motywowanym), który nadawany jest 
na mocy decyzji osób zainteresowanych (np. redakcji lub właścicie-
li mass mediów), w wyniku wyboru bądź dowolnej kreacji. „Musi 
też być – w danym czasie i kontekście społeczno-językowym – zna-
kiem akceptowalnym na poziomie leksykalnym lub/i pojęciowym 
ze strony odbiorców” [Skowronek, Rutkowski 2004: 38]. To swego 
rodzaju ikona lub symbol, z którym łączymy określone znaczenia, 
osoby, tematykę etc. 

Nazwy w  strukturze programu telewizyjnego (jako gatunku, 
jako produktu) pełnią funkcję identyfikacyjno-dyferencjacyjną 
– czyli odróżniają je od  innych nazw [na  co  wskazywali również 
ankietowani – przyp. N.K.] Obok tej, najważniejszej funkcji na-
zwa może pełnić funkcje poboczne – może wskazywać na  cechy 
denotatu, a więc stanowić zsyntetyzowany opis dla programu, opi-
sywać go i mniej lub bardziej szczegółowo określać; nazwa może 
też odwoływać się do cechy nadawcy (np. wskazywać na adresata 
programu, ale też określać nadawcę); nazwa może wreszcie skupiać 
uwagę na  swojej strukturze (por. w  przypadku tytułu Uważam 
Rze, którego błędnie sformułowana nazwa stanowiła ważny ele-
ment znaczeniowy) [Skowronek, Rutkowski 2004: 38]. Na podob-
ne funkcje tytułu (traktowanego jako nazwa własna, ideonim, jako 
specyficzna nazwa wytworu kultury) wskazuje M. Wojtak: funkcja 
nominatywna, funkcja streszczająca, funkcja pragmatyczna – czyli 
sposób oddziaływania na odbiorców [Wojtak 2008: 18−19].

Niniejszy artykuł skupia się wyłącznie na nazewnictwie pro-
gramów telewizyjnych o  charakterze publicystycznym, głównie 
o  tematyce politycznej. Zawężenie materiału badawczego jest 
skutkiem różnicy pomiędzy gatunkami przekazów – nazewnictwo 
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programów o  charakterze stricte informacyjnym (głównie serwi-
sów informacyjnych) cechuje się nieco innymi elementami (por. 
nadmierną skrótowością, uniwersalnością oraz bezpośrednim na-
wiązaniem do  specyfiki programu o  szerokim spektrum zasięgu, 
tematyki itd. – i  tak np. nazwy Fakty, Wydarzenia, Wiadomości 
wprost pokazują te  tendencje, a  co  nie odzwierciedla się w  na-
zwach przekazów zaliczanych do  grona programów publicystycz-
nych). Programy publicystyczne – ich formuła oraz nazewnictwo 
– mogą pozwolić sobie na nieco większą dowolność i oryginalność 
– stąd też owo rozgraniczenie gatunkowe.

Analiza nazw obecnych w dzisiejszych mediach pozwoliła mi 
wyróżnić kilka grup nazw, zbudowanych na  podstawie określo-
nych schematów. Są  to  powtarzalne struktury, niejako gotowe 
przepisy, które mogą być receptą na „onomastyczny sukces”. 

Typologię tworzą nazwy cyklicznych programów telewizyj-
nych, które są (lub były) emitowane przez różne stacje telewizyjne. 
To programy, które z wyznaczoną częstotliwością pojawiają/poja-
wiały się na antenach stacji telewizyjnych i które stały się wizy-
tówkami tych stacji. Na potrzeby artykułu starałam się stworzyć 
typologię nazw w mediach, która przedstawia się następująco:

1. Nazwy programów zorientowane na treść;
2. Nazwy programów sygnowane nazwiskiem autora/

prowadzącego;
3. Nazwy programów, które używają określenia czasu;
4. Nazwy programów zbudowane na  bazie związku 

frazeologicznego;
5. Nazwy programów, które odwołują się do nazwy mediów;
6. Pozostałe nazwy (grupa otwarta).
Zaproponowany podział nazw zostanie omówiony oraz popar-

ty przykładami, które obrazują wyszczególnione tendencje. 
Ad 1) Nazwy programów zorientowane na treść, na zawartość 

treściową – to  grupa nazw w  mediach, które odnoszą się wprost 
do tematów poruszanych w programie, sposobu realizacji progra-
mu, przebiegu wydarzeń podczas realizowanego programu etc., 
por.:
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•	 Polityka przy kawie (TVP1);
•	 Rozmowa bardzo polityczna (TVN24);
•	 Wywiad i Opinie (TVP1).
Nazwa programu daje odbiorcy pełną informację na temat spe-

cyfiki danego formatu, co odnosi się nie tylko do kwestii tematycz-
nych, ale dodatkowo zawiera informację na temat gatunku, formu-
ły, z których będzie korzystał prowadzący (por. Wywiad i Opinie 
– świadczy o wykorzystaniu formuły wywiadu w programie).

Ad 2) Nazwy programów, które sygnowane są  nazwiskiem 
autora. Są to najczęściej programy autorskie, w których nazwisko 
prowadzącej/prowadzącego staje się przejawem silnej, dominu-
jącej pozycji tej osoby, rodzajem uwypuklonej indywidualności 
dziennikarza, por.:

•	 Najsztub pyta (TVN);
•	 Dorota Gawryluk – konfrontacja (Polsat);
•	 Wywiad Skowrońskiego (Polsat);
•	 Rozmowa Rymanowskiego (TVN24);
•	 Tomasz Lis na żywo (TVP2);
•	 Jan Pospieszalski: Bliżej (TVP Info);
•	 Antysalon Ziemkiewicza (TVP Info);
•	 Puszka Paradowskiej (Superstacja);
•	 Summa zdarzeń według Żakowskiego (TVP1);
•	 Tydzień Jacka Żakowskiego (TVP Info).
Co ważne, nazwisko prowadzącego musi być na tyle atrakcyjne 

i  popularne, aby mogło przyciągnąć sympatyków prowadzącego 
do grona widzów programu. Gospodarz programu, użyczając swo-
jego nazwiska do celów marketingowych, reklamuje nim określoną 
jakość, wypracowany, właściwy sobie styl prowadzenia programu.

Ad 3) Nazwy programów, które używają określenia czasu – 
czyli nazwy zawierające jednostki nazywające terminy, daty i  in. 
Odwołanie się do jednostki czasu jest zabiegiem, który służy przy-
pomnieniu, utrwaleniu pory emisji programu lub czasu trwania 
programu. Przykłady nazw mieszczących się w tej grupie:

•	 10 minut (Tele5);
•	 30 minut (TVP Info);

Kwadrans po ósmej, Najsztub pyta, Co z tą Polską? – czyli...



228

•	 7 dni – świat (TVP1);
•	 Kwadrans po 8 (TVP1);
•	 Kwadrans po 11 (TVP1);
•	 Minęła 20 (TVP Info).
Nazwa programu może też wskazywać na zawartość treściową 

– por. program 7 dni – świat był rodzajem cotygodniowego (stąd  
7 dni) podsumowania najważniejszych wydarzeń ze świata.

Ad 4) Nazwy programów, które nawiązują do popularnych fra-
zemów, związków frazeologicznych – najczęściej występują w po-
staci ich modyfikacji, przekształceń, por.:

•	 Ciąg dalszy nastąpił (TVN24) – od  popularnej frazy: ciąg 
dalszy nastąpi;

•	 Sam na sam (Polsat News) – skojarzenie z  konfrontacją, 
walką (na słowa);

•	 Jeden na jeden (TVN24) – skojarzenie z konfrontacją, kon-
fliktem, potyczką;

•	 Loża prasowa (TVN24) – skojarzenie z lożą honorową, ale 
też lożą szyderców;

•	 Kawa na ławę (TVN24) – od: wyłożyć kawę na ławę ;
•	 Kropka nad i (TVN24) – od: postawić kropkę nad i;
•	 Czarno na białym (TVN24) – od: mieć coś czarno na białym;
•	 Piaskiem po oczach (TVN24) – od: sypać komuś piaskiem 

w oczy;
•	 Na pierwszym planie (TVP1) – od: wysunąć się na pierw-

szy plan/być na pierwszym planie;
•	 Prosto w oczy (TVP1) – od: mówić prosto w oczy;
•	 Prosto z mostu (Tele5) – od: mówić prosto z mostu.
Związki frazeologiczne to  wyrażenia, zwroty, frazy, po  które 

bardzo często sięgają twórcy programów, bowiem te utarte związki 
wyrazowe są na tyle zakorzenione w naszej kulturze, że z łatwością 
spełniają zasadę zapamiętywania, zapadania w pamięć odbiorców.

Ad 5) Nazwy programów odwołujące się do  stacji, w  której 
są emitowane (np. potocznych określeń – por. Jedynka, Dwójka). 
To grupa nazw w mediach, która bazuje na nazwach mediów [w na-
wiązaniu do  założeń K. Skowronek i  M. Rutkowskiego – przyp.  
N. K.]. Do grupy tej zaliczyć możemy:

Natalia Kmieć



229

•	 Gość Jedynki (TVP1);
•	 Gość Info Dziennika (TVP Info);
•	 INFO Rozmowa (TVP Info);
•	 Rozmowa Jedynki (TVP1);
•	 Wywiad Kuriera (TVP Info).
Nazwy w  tym przypadku mają podkreślić, że  programy 

te  są  czołowymi, flagowymi formatami w  danej stacji. Tak skon-
struowana nazwa ma spełnić jeszcze jeden cel – ukierunkować od-
biorcę, ułatwić mu poszukiwania wybranego programu w szeregu 
innych programów, które oferowane są przez konkurencyjne stacje.

Ad 6) Pozostałe nazwy – to grupa otwarta nazw. Mieszczą się 
wśród nich nazwy, które z racji niewielkiej liczebności trudno wy-
odrębnić w  postaci samodzielnej grupy. Mimo to  można w  tym 
obszernym zestawieniu wyszczególnić podgrupy, które zasługują 
na uwagę: 

− Nazwy, które w  swej strukturze wykorzystują znaki 
interpunkcyjne:

•	 Co z tą Polską? (Polsat); 
•	 Teraz My! (TVN). 
− Nazwy, które odnoszę się do procesu postrzegania:
•	 Szkło kontaktowe (TVN24)
•	 Prześwietlenie (TVN24)
− Nazwy, które stawiają sobie za cel podkreślenie aktualno-

ści przekazu:
•	 Gorący temat (TVP2)
•	 Na pierwszym planie (TVP1) 
Nazwy te wprost pokazują, że w programie omówione zostaną 

aktualne wydarzenia.
Oczywiście, należy podkreślić, że nie jest to zamknięty katalog 

typów nazw oraz przykładów nazw programów publicystycznych. 
Założeniem niniejszego artykułu było przedstawienie, a raczej na-
kreślenie ogólnych tendencji panujących w nazewnictwie w prze-
strzeni mass mediów. 
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Podsumowując, można powiedzieć, że  obszar onomastyki 
w odniesieniu do mediów jawi się jako heterogeniczny. Nazewni-
ctwo programów telewizyjnych pokazuje, jak różne mogą być me-
chanizmy tworzenia nazw w mediach. 

Powyższe strategie, schematy uwidoczniają, jak wiele jest 
sposobów na  tworzenie nazw, a  wyniki ankiet potwierdzają róż-
norodność gustów odbiorców. Wszystko to powoduje, że recepty 
na ewidentny sukces nazwy właściwie nie ma. Jednak – co poka-
zały wyniki ankiety – odbiorcy preferują nazwy proste, w sposób 
bezpośredni nawiązujące do  tematyki programu, ale jednocześ-
nie kreatywne i łatwe do zapamiętania. Niezwykle ważne jest to, 
że widzowie deklarują zależność swoich wyborów od nazwy/tytu-
łu programu, co pokazuje istotę omawianych tu zagadnień.

Zmienia się przestrzeń mediów, zmieniają się gusta odbiorców 
oraz nastroje społeczne – co  znacznie utrudnia dopasowanie się 
do aktualnych tendencji. Istnieją jednak językowe techniki, które 
mogą być (jedynie) dobrym początkiem do stworzenia idealnej na-
zwy medialnej, o czym świadczy zaprezentowana wyżej typologia. 

Bibliografia

Bralczyk J. [2004], Język na sprzedaż. Czyli o tym, jak język służy reklamie i jak 
reklama używa języka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Pisarek W. [1967], Poznać prasę po nagłówkach!, Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych RSW „Prasa”, Kraków.

Rospond S. [1976], Mówią nazwy, Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne, 
Warszawa.

Skowronek K., Rutkowski M. [2004], Media i nazwy, Wydawnictwo Lexis, 
Kraków.

Wojtak M. [2008], Analiza gatunków prasowych, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin.

Natalia Kmieć



Agnieszka Kowalczyk
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

„Wszystkie drogi prowadzą do Soczi” − analiza przekazów 
reklamowych przygotowanych na Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie 2014 w aspekcie kreatywności językowej

Doskonale nam znany i towarzyszący każdego dnia tzw. szum 
reklamowy, czyli nagromadzenie, wręcz przesycenie reklamami prze-
strzeni wokół nas doprowadziło do powstania pewnego zobojętnie-
nia, automatycznego odrzucania atakujących człowieka przekazów 
reklamowych. Przyczyną jest oczywiście ich nadmierna liczba i swe-
go rodzaju agresja w nakłanianiu do podjęcia pożądanych działań. 
Owe automatyczne odrzucanie przekazów reklamowych jest formą 
buntu, obrony przed nakłanianiem typu: „musisz tego spróbować”, 
„jeszcze jeden powód, by…”. Kolejnym wnioskiem, który również 
nietrudno wyciągnąć, jest stwierdzenie, że  reklama, jej bogactwo 
i jakość, wyprzedziła sam produkt, który nierzadko jest jedynie mi-
zerną namiastką prezentowanej w  niej rzeczywistości. Nie można 
jednak nie zauważyć, iż w tej wielości wykształciła się reklama już 
jako dziedzina artystyczna, czego dowodzą omówione poniżej spo-
ty reklamowe. Są to przykłady komunikacji masowej (z racji kanału 
komunikacji, jakim są środki masowego przekazu) i międzynarodo-
wej (świadczą o tym warunki, w jakich są prezentowane).

Przekazy reklamowe, z racji tego, że mają być realizowane i do-
stępne dla szerokiego grona odbiorców, często są przygotowywane 
w kontekście różnych wydarzeń czy zachodzących przemian. Wy-
korzystanie aktualnych sytuacji, wokół których skupia się uwaga 
odbiorców (potencjalnych klientów), ma ogromne znaczenie. Takie 
wydarzenia dają gotowy grunt do działań komunikacyjnych, który 
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niełatwo stworzyć w zwykłych warunkach. Gromadzą grupę doce-
lową i pozwalają do niej dotrzeć w wyjątkowych okolicznościach. 
Wszystko zależy od  twórców reklam i  tego, jak to  wykorzystają. 
Zarówno te  najbardziej popularne, jak i  nieprzeciętne pomysły 
pojawiły się w  reklamach przygotowanych na  Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie 2014 w  Soczi. Wybrane spoty reklamowe prezentuję 
w ramach podziału na trzy grupy:

•	 reklamy	promujące	ZIO	Soczi	2014,
•	 spoty	promujące	reprezentacje	oraz
•	 reklamy	produktów	i marek.

Tej zimy wszystkie drogi prowadzą do… Soczi!

Taką adaptacją związku frazeologicznego zapowiadała ZIO 
w Soczi jedna z rosyjskich stacji radiowych. Nową, zmodyfikowa-
ną na potrzeby reklamy formę poprzedzały informacje o nowych 
drogach, autostradach oraz liniach kolejowych, które wybudowa-
no właśnie na  tę  okoliczność. Podsumowanie reklamy spełniło 
tu  funkcję nobilitacyjną. Miasto, gdzie odbyły się ZIO, zostało 
porównane do Rzymu, mianowane nową stolicą igrzysk. Taka gra 
językowa ma z jednej strony poszerzyć pole odbioru (znaczenie ka-
noniczne plus znaczenie wynikające z kontekstu reklamy, z drugiej 
− dostarczyć odbiorcy intelektualnej satysfakcji z  rozwiązania za-
gadki, czyli z odkrycia aluzji i tym samym przynależności do pew-
nej grupy, która umie rozszyfrować znaczenia zawarte w komuni-
kacie [Janiszewska i in. 2009: 119].

Promocja Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w  rosyjskiej 
telewizji za sprawą reklamy zorganizowanej przez Sberbank Rossii 
zyskała optymistyczny wydźwięk. Zaledwie minutowy spot re-
klamowy zatytułowany jest Od marzeń do zwycięstwa!1 Główną 
rolę grają tu zwykli ludzie, są równie ważni jak sportowcy. Ci z ko-
lei niosą radość kibicom. Jeden z nich (reprezentant Rosji) rozwija 

1 Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=4acXEIeRc4g [dostęp 07.03.2014].
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zieloną wstęgę ze szczytu, którą niesie wiatr. Wstęga jest tutaj waż-
nym elementem jednoczącym, wyrażającym wspólne cele i marze-
nia tych, którzy ją chwytają i niosą dalej. Kolor zielony też nie jest 
przypadkowy, choć ma niewiele wspólnego z zimą. Za to przywodzi 
na myśl miłe skojarzenia. Zieleń jest symbolem natury, życia, rado-
ści, gościnności, wolności, wspólnoty, pokoju, nadziei, a u Greków 
i  Maurów symbolizuje zwycięstwo [Kopaliński 1990: 492−494]. 
Soczi to bajkowa kraina, ale bawiący się w niej ludzie są  jak naj-
bardziej prawdziwi. Choć taki obraz stoi na granicy fałszu, to jest 
akceptowany, gdyż widzowie pragną oglądać piękno i urodę [Bral-
czyk 2004: 14−15]. W związku z tym owe silne pragnienie dopuszcza 
akceptację odrobiny fałszu (tu: bajki, fantazji) i w pewnym sensie 
traktuje go jako coś realnego do osiągnięcia. W filmie reklamowym 
wykorzystano refren utworu muzycznego Hymn kibiców Soczi 
2014 (autor słów i muzyki: Yaroslav Malyy): 

Zapala serca, wołając za sobą,
Jednocząc cały świat, olimpijski ogień!
Tu i teraz, historia w nas,
I nasz kraj wzniesie swój głos!

Słowa piosenki wraz z radosną muzyką oddają to, co dzieje się 
w filmie. Zawody sportowe są tu widziane jako okazja do wspól-
nej zabawy. Nie ma nastawienia na  rywalizację, a  ZIO to  przede 
wszystkim rozrywka. Dodatkowym elementem przemawiającym 
do  widza są  słowa przedstawione w  formie graficznej, które po-
jawiają się nad wierzchołkami gór: marzenie, cel, szczyt , naprzód, 
razem, rekordy, nasze zwycięstwo. Dopełniają one obraz i  nieja-
ko unaoczniają wrażenia płynące z  przekazu. „Mówią” odbiorcy 
o tym, co ogląda, podpowiadają drogę interpretacji. Wszystkie mają 
też pozytywne nacechowanie, czym z kolei zachęcają do podjęcia 
określonych działań. Tytuł spotu i jego slogan zarazem, dopowie-
dziany z  wykrzyknieniem na  końcu: Od marzeń do zwycięstwa!, 
emocjonalizuje całość przekazu. Jego eliptyczność czyni go otwar-
tym, daje możliwość dopowiedzenia − widz może wpisać tu też sie-
bie. Reklamę kończy obraz logo banku, który był partnerem ZIO 
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w Soczi. Kolorystyka logo jest przy tym spójna z barwą owej wstęgi 
frunącej przez cały film. Tym samym cechy przypisane zawodom 
sportowym zostały przetransferowane także na bank. Jest to rea-
lizacja tzw. product placement , choć przekaz poleca udział w ZIO. 

Poezja na igrzyskach olimpijskich

Pomysłodawcy analizowanych reklam równie sprawnie po-
służyli się poezją związaną z  tymi zawodami sportowymi. Już 
w VII w. p.n.e. w greckiej liryce chóralnej rozwinęła się odmiana 
ody, pieśni triumfalnej − epinikion (gr. „dotyczący zwycięstwa”). 
Utwory sławiące triumfatorów igrzysk wielokrotnie pojawiały 
się na ceremoniach otwarcia i zamknięcia olimpiad, gdzie odczyty-
wano fragmenty poezji (m.in. Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2004 
roku w  Atenach otwarto słowami 8 Ody Olimpijskiej greckiego 
liryka Pindara). Tradycja łączenia zawodów sportowych ze sztuką 
przetrwała do  czasów współczesnych. Przed igrzyskami i  po  nich 
powstają różne utwory inspirowane sportową rywalizacją. Popu-
larnością cieszył się Olimpijski Konkurs Literatury i Sztuki rozgry-
wany w latach 1912−1948. Choć dziś już nie kultywuje się tej tra-
dycji, igrzyska olimpijskie obecne są  w  sztuce. Przykładem może 
być wydana tego roku przez Polskie Radio oraz Polski Komitet 
Olimpijski specjalna płyta zawierająca utwór Symfonia olimpijska 
skomponowany przez Marka Sewena. Sztuka w ogóle, a szczegól-
nie poezja towarzyszy nadal tym szczególnym zawodom, choć nie 
można nie zwrócić uwagi na  ich komercjalizację, zdominowanie 
przez mass media i świat wielkiego biznesu. Praca ta poświęcona 
jest jednak formie promocji − reklamie i tu także poezja może być 
inspiracją, źródłem wartości nobilitującym przekaz oraz nośnikiem 
tradycji kultury, czego dowodzą wybrane spoty reklamowe. 

Film reklamowy promujący ZIO w Wielkiej Brytanii oraz bry-
tyjską reprezentację jest małym dziełem artystycznym. Krótki 
(01:30 min)2 spot, wyreżyserowany przez Tomasza Bagińskiego 

2 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=4b9Ji7DvsjU [dostęp 02.03.2014]. 

Agnieszka Kowalczyk



235

(reżyser, rysownik, producent filmowy) dla telewizji BBC, to świet-
ne połączenie sportu i sztuki. Bohaterami są sportowcy (w domy-
śle reprezentacja Wielkiej Brytanii). Tło i  miejsce akcji stanowi 
nieokreślona kraina rodem z  fantastycznych powieści czy filmów 
science-fiction. Szczyty górskie w  zimowej scenerii, pogrążone 
w  mroku nocy, rozświetla biel śniegu. Na  jeden z  nich wspinają 
się sportowcy, walcząc z szalejącym wiatrem. Potęgę zimy, niczym 
żywiołu prezentuje narrator, którym jest brytyjski aktor Charles 
Dance (znany z angielskiej wersji serialu Gra o tron). Treść wypo-
wiedzi, utworu lirycznego została napisana na potrzeby reklamy. 
Słowa narratora, przekazywane chropowatym, ponurym głosem, 
oraz krajobraz wprowadzają baśniowy nastrój. Mamy tutaj perso-
nifikację zimy:

Jestem strasznym niebezpieczeństwem,
tym, którego wola jest spełniona,
dręczącym chłodem na twoim karku.
Jestem nieodgadnioną tajemnicą.
Zwołam zastępy wiatru, deszczu i śniegu.
Ja stworzyłem czarny obłok nad twą głową,
i lód poniżej niczym szkło.

Niewidzialny król zimy przemawia z przestworzy, a jego lirycz-
na wypowiedź została uformowana w odezwę do olimpijczyków. 
Kolejnymi słowami ostrzega śmiałków (sportowców) przed tym, 
z czym wkrótce się zmierzą:

Ani ty, ani nikt inny nie jest w stanie pojąć,
co wkrótce się wydarzy.
Ja powiem ci kiedy skoczyć
i rozkażę, jak wysoko.

W tej krótkiej baśni, bo taką poetyką posłużyli się twórcy, za-
klęta w wichurze potężna siła jest rywalem, z którym zmierzy się 
każdy sportowiec. Są oni herosami, owa moc traktuje ich z szacun-
kiem, doceniając odwagę. Przekaz hiperbolizuje igrzyska na bazie 
relacji natura−człowiek, pokazując potęgę zimy, a na jej tle odwagę 
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sportowca. W powyższych słowach znajduje się także aluzja do wa-
runków atmosferycznych, od których przecież bardzo wiele zależy. 
Końcowe słowa zawierają pewną przepowiednię, obietnicę:

(…) ale teraz ty stoisz przede mną,
wyzbyty strachu.
Czy to możliwe? Być może…
Ja sprawię, że nadejdzie twój dzień.

W filmie wiedziona słowami władcy-narratora drużyna dociera 
na szczyt. Jest to metafora nieustannej walki o bycie lepszym i o zwy-
cięstwo. Sam szczyt także jest metaforą. Są nią zbliżające się ZIO w So-
czi. Tu dotarli najwytrwalsi i najlepsi. W Soczi stoczyła się ostateczna 
walka o zwycięstwo i triumf. Rola tekstu głównego skupiona została 
wokół zadania werbalizacji tego, czego sportowcy i widzowie są świa-
domi. Jest to  baśń pełna realnej grozy, której muszą stawić czoło 
niczym rycerze. Można tu  także upatrywać nawiązania do  mitolo-
gii greckiej, a  w  narratorze i  jednocześnie bohaterze dostrzec postać 
Zeusa − patrona igrzysk olimpijskich. Poprzez tak wykreowany obraz 
olimpiady jako dnia wypełnienia przepowiedni, niemalże ostatecz-
nego starcia, nadawca przekonuje odbiorcę o niezwykłości wydarze-
nia. Pełna metafor baśń realizuje założony cel perswazyjny. Zachęca 
do oglądania transmisji, a przede wszystkim wywiera presję na od-
biorców, aby dopingowali rodaków. Końcowy slogan: Natura. Kto ją 
pokona? przypomina odbiorcy o potędze natury, z którą walczą spor-
towcy i nadaje jeszcze bardziej dramatyczny ton ZIO. Zawodnicy nie 
są w stanie przewidzieć posunięcia tego przeciwnika. Pytanie Kto ją 
pokona? nakłania do szukania odpowiedzi właśnie w transmisji ZIO. 
Tak oto zaledwie półtoraminutowy spot reklamowy wprowadził nas 
w baśń, przeprowadził przez nią i na koniec zapewnił o czymś, co rze-
czywiście się wydarzyło. Podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi Brytyjczycy czterokrotnie stanęli na podium − 
zdobyli złoty, srebrny i dwa brązowe medale olimpijskie. 

Faworyci niemalże każdych igrzysk, zdobywcy największej 
liczby złotych medali na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich przy-
gotowali równie ciekawą reklamę. Kanadyjczycy, bo o nich mowa, 
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w tym roku musieli pokazać, że są świetnie przygotowani do So-
czi 2014. Także w  zakresie promocji. Na  potrzeby tegorocznych 
igrzysk powstała kampania składająca się ze  spotów filmowych 
i plakatów prezentujących popularne sporty zimowe. Grupa Proxi-
mity, we współpracy z reżyserem Henry Lu i fotografem Chrisem 
Gordaneer’em, przygotowała materiały promocyjne pod hasłem 
We are Winter3 (pol. My jesteśmy zimą). W krótkich filmach zagra-
li kanadyjscy sportowcy, prezentując swoje dyscypliny (m.in. ho-
keista Steve Yzerman, dwukrotny medalista olimpijski w łyżwiar-
stwie szybkim Denny Morrison). Flagowy film, który omawiam 
szerzej, jest inspirowany poezją. Do ojczyzny zimy wprowadza nar-
rator, którym jest Jean-Luc Brassard, wielokrotny medalista w nar-
ciarstwie dowolnym. Czyta on XIX-wieczny kanadyjski wiersz au-
torstwa Helen Fairbrain, zatytułowany The Winter Spirit (Origin of 
the Winter Palace)4. W filmie, śnieżną pustynię, głąb lądu skutego 
lodem przemierzają postacie sportowców. Narrator zaś opowiada 
o zjawisku, którym jest uosobiona zima, jej duch:

Pod ulotnymi śladami jego stóp zamarzła ziemia
i z szelestem jego szat spadł śnieg.
Swym najdelikatniejszym dotykiem stworzył sople,
jego oddech to najprzenikliwszy wiatr wiejący z północy.

Za tymi słowami podąża człowiek − kanadyjski sportowiec. 
Obraz starannie dopasowano do  treści utworu, gdyż odbiorca 
otrzymuje w rezultacie dwuznaczny komunikat. Nie jest już jasne, 
czy to ów duch zimy, czy też oglądany sportowiec jest tym bohate-
rem utworu:

Zatrzymał się nad rzeką, pochmurny i szary,
Ciężki i zniecierpliwiony nie dającym spokoju bólem (…)

3 We are Winter, źródło: http://www.appliedartsmag.com/blog/?p=15436 
[dostęp 02.03.2014]. 

4 Fairbrain H., The Winter Spirit (Origin of the Winter Palace, źródło: 
https://archive.org/details/canadianpoemslay00lighuoft [dostęp 02.03.2014]. 
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Tym spotem reklamowym Kanadyjczycy pokazują, że  zawo-
jowali zimę. Taki przekaz adekwatny jest do ZIO, podczas których 
sukces często zależy od umiejętności sportowców i tego, czy potra-
fią zapanować nad warunkami, w  jakich rywalizują. Wiersz jako 
monolog w tym komunikacie przedstawia historię i korzenie, bę-
dące świadectwem posiadania tradycji, którą zawsze wartościuje 
się pozytywnie. Taką właśnie funkcję spełniać ma nawiązywanie 
do literatury i tekstów kultury w reklamie. Świadczy o identyfika-
cji nadawcy z tą właśnie kulturą (wspólną także odbiorcy), ułatwia 
odnajdywanie powiązań z tym, co znane i bliskie. Slogan We are 
Winter podsumowuje to, co odbiorca właśnie obejrzał: Kanada = 
zima. Krótko, a zarazem bardzo wymownie. Tak, jak tego wymaga 
przekaz reklamowy. Slogan spełnia tu swoją funkcję nominacyjną. 
Tryb orzekający sloganu przyznaje Kanadzie tytuł ojczyzny zimy, 
a jej obywatelom prawo, wręcz obowiązek udziału w ZIO.

Kto podziela nasze pasje?

Na  ostatnią grupę złożyły się reklamy produktów i  marek, 
w których również mamy kontekst ZIO Soczi 2014. Jedną z najpo-
pularniejszych jest kampania Procter&Gamble, przeprowadzona 
w mediach (także społecznościowych), zatytułowana Thank you, 
Mom (pol. Dziękuję Ci, Mamo). O  sukcesie świadczy chociażby 
liczba wyświetleń w serwisie youtube.com prawdopodobnie naj-
popularniejszego spotu reklamowego pod tym właśnie tytułem 
(18  672  926 wyświetleń, stan na  01.03.2014 r.). Na  serię filmów 
składa się kilkanaście krótkich spotów reklamowych pt. Raising 
an Olympian (pol. Wychowanie olimpijczyka). W poszczególnych 
trzy-, pięciominutowych filmach wystąpili mistrzowie olimpijscy 
poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 z  Vancouver, 
m.in. Meryl Davis, Paulina Maciuszek, bracia Francois i  Charles 
Hamelin (łącznie 28 olimpijczyków). W spotach pokazano ich dro-
gę do zwycięstwa. Jest ona jednak opowiedziana nie tylko z per-
spektywy olimpijczyka. Głos szczególny mają matki, co  zupełnie 
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odmienia odbiór przekazu. Nie są  to  przeciętne filmy, w  których 
usłyszymy o trudzie i walce, o czym wie każdy z nas, nie tylko spor-
towiec. Postacie rodzicielek, a przede wszystkim zwyczajnych ko-
biet, pracujących i żyjących tak jak miliony matek na świecie, opo-
wiadają o kulisach wychowania medalistów olimpijskich. Twórcy 
posłużyli się stylem charakterystycznym dla zwierzenia. Zaletą tej 
serii filmów jest to, że są one ciekawe. Któż nie jest ciekaw tego, jak 
wyglądało dzieciństwo i droga do sukcesu sławnych sportowców? 
Życie osób publicznych, gwiazd sportu to temat chwytliwy i atrak-
cyjny dla widza czy fana. 

Filmem, o którym warto powiedzieć więcej, jest ów spot prze-
wodni Thank You, Mom (przytaczam dwie wersje filmu, które tworzą 
spójną całość)5, o którego popularności wspomniałam na początku. 
W ciągu dwuminutowego przekazu reklamowego Thank you, Mom, 
Pick them back up (pol. Dodajesz mi sił, by spróbować raz jeszcze), 
który był wyświetlany w ponad dwudziestu krajach świata, mamy 
pomagają stawiać pierwsze kroki (także w sporcie) swoim dzieciom. 
Tekst, który odbiorca widzi na ekranie: For teaching us that falling 
only makes us stronger (pol. Za uczenie nas, że upadki czynią nas 
jeszcze silniejszymi), ujmuje to, co pokazuje obraz: dbanie o dziecko, 
podawanie mu ręki, podnoszenie z upadków. Pod tym publicznym 
podziękowaniem podpisać się może każdy z nas, co sugeruje nadaw-
ca. Z  kolei w  spocie zatytułowanym Kept us going (pol. Dodajesz 
mi energii) pojawia się tekst: Before the Word Saw them as Olym-
pians… mom saw their potential (pol. Zanim świat poznał ich jako 
olimpijczyków… mama dostrzegła w nich potencjał). Nadawca 
przekazuje prawdę, gdyż to wszystko się zdarzyło i zdarza się wciąż, 
a widz jest tego świadomy. Podczas całego spotu (zarówno jedne-
go, jak i drugiego) nadawca steruje emocjami odbiorcy, wywołując 
na  przemian uśmiech i  wzruszenie. Motyw matki w  przekazie re-
klamowym jest popularny. Jej postać budzi pozytywne konotacje: 

5 P&G, Thank You Mom, Pick them back up: http://www.youtube.com/
watch?v=57e4t-fhXDs [dostęp 02.03.2014].

P&G, Thank You Mom, Kept us going: https://www.youtube.com/
watch?v=hyiLPj94BBQ [dostęp 02.03.2014].
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miłość, dom, troska, wsparcie itd. Pomimo pewnej pospolitości tego 
tematu, w  tej reklamie rola matki jest szczególna, poparta silnymi 
argumentami, o  których nierzadko zapominamy w  codziennym 
życiu. Twórcy zaś przypominają, kto dał życie oraz z ogromnym po-
święceniem nim pokierował. Widzimy kobiety w  rolach rodzicie-
lek, nauczycielek, przyjaciółek, pierwszych trenerek, mentorek i fa-
nek. Jednym słowem są  wszystkim, bo  to  je ściskają olimpijczycy 
po zwycięstwie czy porażce. Już na koniec filmu pt. Kept us going po-
jawia się forma apelu: Let’s not forget the person whose encourage-
ment got them there (polskojęzyczna wersja spotu: Nie zapomnijmy 
o osobie, której wsparcie pozwoliło im zajść tak daleko). Wezwanie 
wyrażone jest w  liczbie mnogiej, co  ma szczególny cel perswazyj-
ny. Choć odbiorca przekazu woli być traktowany indywidualnie, 
to w tym przypadku podkreślenie jedności wyjawia współdzielenie 
przekonań i idei. Liczba mnoga jest istotna dla celów perswazyjnych, 
gdyż w tym przypadku mierzy w społeczne relacje i uczucia. Wystę-
pują tu odwołania do kwestii, które są wspólne wszystkim ludziom, 
niezależnie od podziałów politycznych, religijnych i innych. Poprzez 
wyrażenie wezwania w liczbie mnogiej nadawca, producent marek 
towarzyszących nam w codziennym życiu, także się pod nim podpi-
suje. Liczba mnoga pełni tu funkcję jednoczącą nadawcę z odbiorcą 
i jego stanem emocjonalnym. Czasownik w liczbie mnogiej i trybie 
rozkazującym: „nie zapomnijmy” zawiera w sobie sugestię: pamię-
tajmy o matkach, oglądając ZIO i później także. Ideą przekazu jest 
wsparcie i  wdzięczność należna naszym mamom. Narrator, „głos 
P&G”, wyjaśnia rolę firmy w życiu każdej matki. Slogan Proud spon-
sor of Moms (polska wersja reklamy: Z dumą wspieramy mamy) 
spełnia swoje zadanie. Jest prosty i  adekwatnie uzupełnia całość, 
podsumowuje ją. Procter&Gamble komunikuje swoje partnerstwo 
i wspieranie matek z całego świata, a nawet współudział w ich suk-
cesie. Nieprzypadkowe jest także wyrażenie sloganu w liczbie mno-
giej, co sprawia, że cały przekaz jest koherentny. „My”, czyli P&G, 
a więc cała grupa robiąca wszystko, by pomagać matkom. To jest ich 
celem i misją. Tak skonstruowany przekaz bez wątpienia przekonuje 
do swoich racji i co więcej ma wywołać w odbiorcy pewnego rodzaju 
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poczucie winy i zobowiązania. Skoro „my” wspieramy, „ty” tym bar-
dziej powinieneś. Jak? Odpowiedzią są  produkty marek prezento-
wanych w spocie. Zatem wspieraj kupując, bo te produkty ułatwią 
życie twojej mamie. Tak twórcy reklamy i całej kampanii połączyli 
pieluszki, pasty do zębów, szampony, proszki do prania z Zimowymi 
Igrzyskami Olimpijskimi. 

Z  kolei porównanie ZIO do  dramatu, w  którym zagrali spor-
towcy, wykorzystał Panasonic6. Japoński producent elektroniki 
użytkowej wspiera IO swoimi technologiami AV (audio-video) 
od ponad 25 lat, o czym z dumą przypomina na końcu spotu rekla-
mowego. Przy dźwiękach muzyki budującej napięcie, zapowiada-
jącej coś niesłychanego, głos narratora informuje odbiorcę o  ZIO 
2014 w Soczi, jako kolejnym (już dwudziestym drugim) dramacie, 
który wkrótce się zacznie. Towarzyszy temu prezentacja miasta 
Soczi oraz miasta Vancouver (poprzednie ZIO w 2010 roku). Spor-
towcy są  już gotowi, skupieni niczym aktorzy przed występem. 
Przygotowane są  też areny, na  których stoczą walki (lodowisko, 
skocznia narciarska, tory saneczkarskie). Cały, niespełna trzymi-
nutowy spot reklamowy jest przypomnieniem tego, dzięki komu 
wszyscy możemy podziwiać rywalizację na  ZIO: We will bring 
you each breathtaking moment . Słowa te  wypowiada narrator 
(mężczyzna), a jego wypowiedzi towarzyszy obraz sprzętu, kamer, 
dzięki którym odbiorca może oglądać ZIO. Wyrażenie (tłum. dosł.) 
Będziemy transmitować każdy zapierający dech w piersi moment 
ma na  celu uosobienie podmiotu. Panasonic to  nie tylko firma 
i przedmioty. Twórcy reklamy uczłowieczyli firmę. To powszechny 
chwyt stosowany w reklamie, gdyż komunikuje odbiorcy, iż za na-
zwą, fabrykami i biurami stoją ludzie. Użycie liczby mnogiej w ko-
munikacie podkreśla zaangażowanie, wzmaga wrażenie i wielkość 
przedsięwzięcia. Z  kolei zwrot do  odbiorcy you (pol. ty/wy, choć 
liczba pojedyncza jest tu bardziej prawdopodobna) podkreśla po-
jedynczość dla kontrastu z mnogością zaimka my. Nadawca prze-
konuje odbiorcę, że właśnie dla niego podejmowane są wszystkie 

6 Panasonic, Sharing the Passion, źródło: https://www.youtube.com/
watch?v=p6rncQWirTE [dostęp 02.03.2014]. 
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działania przez wszystkich „my”. Zaimek każdy w tej wypowiedzi-
-zobowiązaniu wzmacnia perswazję. Tym samym odbiorca i  jed-
nocześnie potencjalny klient może być pewien, że nic nie umknie 
jego uwadze. Obraz jest dowodem i potwierdzeniem słów narra-
tora. Zabiegiem hiperboli nadawca pokazuje jakość i  możliwości 
swojego sprzętu: wirujący śnieg pod uderzeniem nart, niemalże 
bicie serca przed startem, napięcie na twarzy sportowca. Rzeczow-
niki The triumph… The pain… Overcoming all (pol. Triumf… Ból… 
Ogarniający wszystkich) to celowe zestawienie dwóch leksemów 
przywołujących skrajne odczucia, które również mają zadanie per-
swazyjne i celują w emocje. Zaś w słowach Oni po raz kolejny sta-
ną na wysokości zadania…. (ang. They will once again rise to the 
challenge) można upatrywać dwojakiego przesłania. Oczywiście 
mowa tutaj o sportowcach, choć posłużenie się tym związkiem fra-
zeologicznym jest równie zamierzone. Te silnie nacechowane wy-
razy i wyrażenia mają być kojarzone także z marką Panasonic: ZIO 
− sport na najwyższym poziomie − Panasonic. Twórcy reklamy nie 
pominęli też demonstracji jakości dźwięku: kamery rejestrują szum 
sunących po  śniegu nart, świst powietrza, eksplozję radości tłu-
mów, czyli także to, co niemożliwe jest do uchwycenia dla naoczne-
go świadka. Na koniec tej emocjonalnej gry pojawia się slogan Sha-
ring the Passion. (pol. Dzieląc pasję). Jest niepełny, nie ma tutaj 
mowy o tym, kto z kim dzieli pasję, ale to już wie ten, kto zobaczył 
film. Owo „dzieląc” mówi odbiorcy, że nadawca podziela jego pa-
sję, robi to od dawna i będzie robić nadal. Panasonic dzieli zamiło-
wanie do sportu z kibicami na miejscu (dostarczając m.in. telebimy) 
i z tymi w domach oglądającymi zawody w telewizji. Dodatkowo 
Panasonic (tu: człowiek) robi coś więcej − służy nowoczesnymi do-
konaniami techniki w tym zakresie i robi to nie dla siebie, ale właś-
nie dla odbiorcy-widza, bo  „podziela jego pasję”. Tuż po  sloganie 
japoński koncern prezentuje logo swojej marki obok logo igrzysk 
olimpijskich. Komunikuje tym samym swoje partnerstwo i ukrycie 
sugeruje to, co każdy widz sobie dopowie, czyli iście olimpijską ja-
kość. Slogan i logo zaprezentowane na koniec funkcjonują według 
zasady mówiącej, iż odbiorca przekazu pamięta początek i koniec. 
Zatem: Soczi − ZIO 2014 − Panasonic.
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Każda z omówionych reklam przenosi widza do innego świa-
ta. Jest on  celowo wykreowany po  to, aby pozostał w  pamięci 
odbiorcy jako coś magicznego. Po  krótkim filmie ów świat znika, 
pozostawiając niezaspokojone pragnienie. Z  kolei polecany pro-
dukt lub skorzystanie z usługi ma dać dostęp do tego świata oraz 
zaspokoić potrzeby. Zadaniem przekazu reklamowego jest prze-
mawianie, pobudzenie, dopuszczenie do głosu, a nawet wywoły-
wanie (stwarzanie) potrzeb. Do  najczęstszych i  najważniejszych 
pragnień, do  jakich przemawiają powyższe reklamy, są  te natury 
psychicznej: samorealizacji, poczucia sensu własnego życia, nieza-
leżności, akceptacji, docenienia, miłości, kontaktu emocjonalnego, 
przynależności, poczucia, że  jest się potrzebnym oraz bezpieczeń-
stwa [Nadolska 2011: 37−39]. Reklama ZIO Sberbank Rossii skupia 
się na potrzebie akceptacji, kontaktu emocjonalnego, przynależno-
ści itd. Do odbiorcy przemawia połączenie ruchomego obrazu, ję-
zyka oraz dźwięku. Faktem jest, że to właśnie obraz mówi więcej 
w krótszym czasie aniżeli komunikat w postaci słów. Dlatego też 
w  tych reklamach obserwujemy ekonomizację języka, choć jego 
rola nie jest ograniczona. Połączenie tekstu i  obrazu gwarantuje 
wiarygodność. Zatem są to przekazy pozornie krótkie. Komuniku-
je w nich wszystko: obraz, tekst, dźwięk i  trwa to dłużej niż czas 
ich oglądania, bo pozostaje ów niedosyt, pragnienie czegoś więcej. 
Równie istotną cechą tych krótkich filmów reklamowych jest tak-
że przystosowanie ich do międzynarodowego odbiorcy. Język spo-
tów jest prosty, zrozumiały dla masowego odbiorcy, brak w  nim 
lokalnych kontekstów. Reklamy te odwołują się do uniwersalnych 
prawd, pragnień, potrzeb wspólnych wszystkim ludziom. Mimo 
to każda jest oryginalna, bowiem o jej niepowtarzalności świadczy 
kontekst powstania − Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi 2014.
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Przezwiska ludowe we współczesnej komunikacji

Przezwisko to nazwa własna, która jest używana jako dodat-
kowe, nieoficjalne, nieobowiązkowe określenie człowieka. Prze-
zwiska funkcjonowały w wąskich grupach odbiorców, najczęściej 
będących w bliskich stosunkach. Taką definicję podaje Encyklope-
dia wiedzy o języku polskim, podkreślając fakultatywność tej na-
zwy oraz jej środowiskowy charakter. Stanisław Rospond uważa, 
że przezwisko to nazwisko, które zawęża swój zakres do typu imie-
nia pospolitego, nazwiska odapelatywnego. Sławomir Gala wy-
odrębnia dziesięć cech przezwiska. Są  one: fakultatywne, zastęp-
cze, tworzone w  celach identyfikacyjnych, ale również z  przyczyn 
spontaniczno-emocjonalnych, indywidualne, wtórne w  stosunku 
do nazwisk, zdolne do znaczenia poprzez apelatywną charaktery-
stykę nosiciela, otwarte leksykalnie i morfologicznie, pozbawione 
typowych wykładników formalnych i leksykalnych, motywowane 
genetycznie [Łobodzińska, Tomczak 1988: 9−10].

Badając cechy przezwisk oraz same przezwiska, można dojść 
do  wniosku, że  w  ośrodkach wiejskich mają one długą tradycję 
i  często wiążą się z  historią danej rodziny. Czasami zdarzają się 
sytuacje, kiedy ludzie znają przezwisko, ale mają kłopot z  przy-
pomnieniem sobie nazwiska danej osoby. Prowadzi to  niekiedy 
do komicznych sytuacji, które nie są zabawne dla osób przezywa-
nych. Taka sytuacja miała miejsce w  Złotej, kiedy ojciec wysłał 
syna do sąsiada, mówiąc: zavoṷej Raḭxa n’ex tu pšyǆe. Syn nie zna-
jąc nazwiska, zawołał po przezwisku: Raḭxu xoćc’e, bo vos tato voṷa. 
Wywołało to  oburzenie sąsiada. Mieszkańcy wsi Złota wiedzą, 
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jakim przezwiskiem są określani, to znaczy „jak na nich mówią”, ale 
nie jest w zwyczaju zwracać się do kogoś, używając przezwiska jako 
formy adresatywnej.

Badania nad przezwiskami w Księstwie Łowickim rozpoczęła 
Maria Kamińska, zbierając nazwiska i  przezwiska z  miejscowości 
położonych na tym terenie. Mieszkańcy są tutaj określani mianem 
Księżaków ze względu na miejsce zamieszkania. Mają oni również 
odrębną tradycję i zachowaną gwarę [Kamińska 1958: 79]. Maria 
Kamińska pisze, że nie udało jej się wydobyć wszystkich przezwisk 
funkcjonujących na  terenie Księstwa Łowickiego, gdyż wymaga-
łoby to dłuższego pobytu we wsi. Jako autochtonka podjęłam się 
zebrania i zanalizowania przezwisk funkcjonujących w komunika-
cji we wsi Złota, objętej eksploracją Marii Kamińskiej, położonej 
w  dawnym Księstwie Łowickim. Celem mojej pracy jest przed-
stawienie repertuaru przezwisk wraz z ich motywacją i sposobem 
funkcjonowania we współczesnej komunikacji.

Miejscowość Złota jest położona przy trasie Rawa Mazowie-
cka−Łódź, na  obszarze gminy Głuchów w  powiecie skierniewi-
ckim. Wieś posiada zabudowę szeregową, a  domy powstawały 
wzdłuż drogi po  obu jej stronach. W  miejscowości osiedlali się 
mieszkańcy o tych samych nazwiskach, co utrudniało komunika-
cję, dlatego mieszkańcy w celach identyfikacyjnych zaczęli tworzyć 
przezwiska pozwalające lepiej, precyzyjniej identyfikować poszcze-
gólne osoby.

Przezwiska mieszkańców wsi Złota powstały zatem głównie 
w  celach identyfikacyjnych, by odróżnić mieszkańców o  tych sa-
mych nazwiskach. Niekiedy przechodzą one z pokolenia na pokole-
nie jako określenie całej rodziny. W związku z tym ich prawdziwa 
motywacja zanika i  przezwiska stają się niejasne. Wiadomo tylko, 
że  dawniej były określeniem jednej osoby, a  później rozszerzyły 
swój zasięg na całą rodzinę. Wiadomo, że przezwiska istniały we 
wsi już w czasach wojny, a zapewne także wcześniej, dlatego nie 
można jednoznacznie wyjaśnić okoliczności ich nadania.

Zebrane przezwiska można podzielić według dwóch kry-
teriów − semantycznego i  formalnego. Kryterium semantycz-
ne zakłada analizę znaczeniową, a  jej celem jest przedstawienie 
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prawdopodobnej motywacji nadania przezwisk. Natomiast kryte-
rium formalne pozwala zaobserwować, jaka struktura jest najczęś-
ciej wykorzystywana do ich tworzenia.

Przezwiska mieszkańców wsi Złota można sklasyfikować we-
dług podziału zastosowanego w pracy Marii Kamińskiej Nazwiska 
i przezwiska ludności wieśniaczej w Łowickiem. Nazwy te można 
podzielić na:

1. Przezwiska od nazw osobowych:
a) od  imion: Antolkowe/Antolek (od  i.  Antek), Brunków 

(od  i.  Bronek), Dżenias (od  i.  Gienek <Eugeniusz>), Helasowe 
(od  i.  Helena), Hyniacowe/Hyniarkowe (od  i.  Heniek, Henryk), 
Jachowe (od  i.  Jach <Jan>), Jamrozowe (od  i.  Jamroży), Jano-
sowe (od  i.  Jan), Jantosowe (od  i.  Jantos<Antoni>), Jantysioki 
(od  i.  Jantos<Antoni>), Jerzycka (od  i.  Jerzy), Kajszczak (od  i. Ka-
tarzyna), Kaźmirzowe (od  i.  Kazimierz), Lotcyne (od  i.  Leokadia), 
Maciejowe (od  i.  Maciej), Marcynine (od  i.  Marcjanna), Marian-
kowe (od  i.  Marian), Matusowe (od  i.  Mateusz), Michałowa 
(od i. Michał), Mikołajowe (od i. Mikołaj), Morcinki (od i. Marcin), 
Nastazyne (od i. Nastazja <Anastazja>), Pawciowe (od i. Paweł), 
Pietrachy (od i. Piotr), Pietruskowe (od i. Piotr), Rafałowe (od i. Ra-
fał), Rochowe (od i. Roch), Sulim/Sulin (od i. Sylwester), Toluszek 
(od  i.  Antek), Tomosiunki (od  i.  Tomasz), Wackowe (od  i.  Wac-
ław), Walkowe (od  i. Walenty), Walusiowe (od  i. Walenty), Wit-
kowe (od  i.  Witold), Wojciechowe (od  i.  Wojciech), Wojtysiowe 
(od i. Wojtek), Zynkowe (od i. Zenon). 

b) od  nazwisk: Banaszki (od  nz.  Banaszek), Górajcyne 
(od nz. Góraj), Jurosik (od nz. Juraś), Kacubowe (od nz. Kaczuba), Ko-
cywunsowe (od nz. Koczywąs), Kosiacko/Kosiaccunka (od nz. Ko-
siacka), Kubioś (od  nz.  Kubiak), Kuchciokowe (od  nz.  Kuchta), 
Lipscuncyn Pan/LP albo SB −Lipscuncyn Pan albo Stanisław 
Brocki (bo pochodził od Lipscunki), Lipscunki (od nz. Lipski), Ło-
paciokowe (od nz. Łopatka), Pietrzykowe (od nz. Pietrzyk), Rogo-
zowe (od  nz.  Rogóz), Symcokowe (od  nz.  Szymczak), Wydercyno 
(od nz. Wyderka).

2. Przezwiska wyrażające właściwość wewnętrzną lub ze-
wnętrzną osoby nazywanej:
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a) od właściwości zewnętrznych: Baks (od ap. bak ‘zarost po-
zostawiany po  obu bokach twarzy’ KarSGP; bo  miał baki i  cho-
dził zwykle nieogolony), Bambaryła (gw. bambaryła ‘przezwisko 
dziecka’ KarSGP; bo był gruby), Banach (gw. banach 1. niezgrabny 
młodzieniec, 2. niegrzeczny dzieciak, 3. bękart. KarSGP), Brodacz 
(od  ap.  broda; bo  ma brodę), Bukiet (gw. bukiet ‘plama z  brudu’ 
mos tak’e buk’ety na geb’e KarSGP), Kojot (od ap. kojot ‘zwierzę 
drapieżne przypominające wilka’ SJP, wydaje rozpaczliwe odgłosy 
podobne do zawodzenia i wycia; bo piszczał), Koteczek (od ap. ko-
teczek ‘młody kot domowy, określenie osób miłychʼ SJP; był ni-
skiego wzrostu i był miły, z każdym musiał pogadać), Kulawego 
(od  ap.  kulawy ‘utykający na  nogę’ Dor; bo  mieszkał tam pan, 
który miał krótszą jedną nogę), Majda (gw. szmajdyga ‘określe-
nie osoby leworęcznej’ KarSGP; bo był leworęczny), Pasiockowe/
Pasioki (bo chodzili w pasiakach), Patyk (od patyk ‘suchy pręt, ga-
łązka, kijek, cienkie drewienko’ Dor; bo był chudy), Pierdzianko-
we (od gw. pierdziana ‘nazwa gruszki’ KarłSł; bo mały jak ulęgał-
ka), Proboszcz (bo miał czapkę taką jak proboszcz), Skowronkowe 
(od ap. skowronek ‘niewielki ptak śpiewający’ Dor; bo miał ładny 
głos), Ślipiasto (od ap. ślipsko ‘oczy ludzkie lub zwierzęce’ Dor; ma 
duże wyłupiaste oczy), Śtywny (od sztywny ‘nie zginający się, nie-
gibki, wyprostowany, wyprężony’ Dor).

b) od właściwości wewnętrznych: Ćchórz (od tchórz), Dumino-
we (od dumin ‘p. osoby pysznej’ KarSGP), Hitler (bo był mądry jak 
Hitler i znał prawo), Kuso (kuso od kusy ‘niski, mały, niewyrosły’ 
Dor; bo była niska;), Łochmanowe (od łachman ‘stare, nędzne, po-
darte ubranie’ Dor, bo był oszust, mówił: na saniax jexoṷ i v tatarce 
spoṷ), Sorek (od ap. sorek ‘ryjówka’ Dor; bo jak była bójka to szybko 
uciekał).

3. Przezwiska wskazujące na pochodzenie, miejsce zamieszka-
nia: Baracnikowe (od baraczek zdr. od barak ‘prowizoryczny budy-
nek przeważnie drewniany, przeznaczony na tymczasowe mieszka-
nia’ SGP; bo mieszkali w baraku), Gajowioki (bo mieszkali w gaju), 
Wilkowiok (bo mieszkał w Wilkowicach, a później przeprowadził 
się do Złotej).
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4. Przezwiska od nazw zawodów i pozycji społecznej: Bendiks 
(od bendiks ‘rozrusznikowy mechanizm sprzęgajacy’; bo naprawiał 
ciągniki i mówił: pewno bendiks się zepsuł), Chłopak (bo jego oj-
ciec mówił mój chłopak), Dziedzicowe (bo był dziedzicem), Facho-
we (wiedział wszystko i wszystko zrobił), Farmer (bo ma gospodar-
stwo rolne), Gazeciarz (codziennie rano w kiosku na wsi kupował 
gazetę), Giserowe (od ap. giser ‘wykwalifikowany robotnik pracu-
jący w giserni’ Dor; pan, który odlewał z żelaza tryby), Goździarko-
we (bo zajmował się przybijaniem gwoździ), Kapciorz (od ap. ka-
peć ‘domowy pantofel’ SJP; bo  sprzedawał kapcie), Kolejorzowe 
(od ap. kolejarz; bo ojciec był kolejarzem, pracował na kolei), Ko-
wolowe (od  ap.   kowal; bo  ojciec był kowalem), Kuminiorzowe 
(od  ap.  kominiarz; bo  był tam kominiarz), Piekarzów (od  ap.  pie-
karz; bo  mieszkał tam piekarz), Pirat (od  pirat drogowy ‘kierow-
ca łamiący przepisy drogowe’ SJP; bo szybko jeździł), Rzeźnikowe 
(od ap. rzeźnik; bo był tam rzeźnik), Szewcowe (od ap. szewc; bo oj-
ciec był szewcem), Radny (bo był radnym), Szewcyn (od ap. szewc; 
bo ojciec był szewcem), Sołtysowe (bo dziadek był sołtysem).

5. Przezwiska utworzone od  różnych powiedzonek i  sposobu 
mówienia: Kazio Kurna (bo mówił kurna), Kuzia/ Kuzik (bo mówił 
kuzia mać ), Pańcokowe (od Pana, mówił: ja jestem Pańcio), Psia 
Maniek (bo jego ojciec mówił: pśa), Siamsioki (od siakanie ‘wyma-
wianie sz jako ś’; bo margotał).

6. Różne przezwiska nadane z rozmaitych powodów: Dusycka 
(bo  dużo się modliła), Friko (imię z  kabaretu „Podwieczorek przy 
mikrofonie”), Jedynoki (był jedynakiem), Kotowe (bo  było ich 
dużo jak kotów), Milioner (bo  mówił, że  jak syn naprawia ciąg-
niki, to  będą mieć dużo pieniędzy), Wnucek (bo  mówił, że  jest 
wnuczkiem).

7. Przezwiska o  niejasnej genezie (etymologii): Baran/Barun, 
Becowe/Becówka, Berkowe, Bycek, Foks, Łysy, Zapadanki, Źrebak.

Przezwiska we wsi Złota określają zarówno pojedyncze oso-
by, jak i  całe rodziny. Istnieją również określenia identyfikujące 
potomków danej osoby, stąd wynika długa tradycja przezwisk. 
Ze względu na ich zakres użycia i funkcjonowanie możemy podzie-
lić je na trzy główne grupy:

Przezwiska ludowe we współczesnej komunikacji
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1. Przezwiska indywidualne, które nazywają jedną osobę 
i  są  jej przypisywane ze  względu na  różne czynniki wewnętrzne, 
zewnętrzne czy też mające inną motywację. W  tej grupie można 
wyróżnić przezwiska:

Baks, Bambaryła, Bendiks, Brodacz, Bukiet, Bycek, Chło-
pak, Ćchórz, Dusycka, Dżenias, Farmer, Foks, Friko, Gazeciarz, 
Hitler, Jerzycka, Jurosik, Kajszczak, Kapciorz, Kojot, Kosiacko/
Kosiaccunka, Koteczek, Kubioś, Kulawego, Kuso, Kuzia/Kuzik, 
Lipscuncyn Pan/LP albo SB −Lipscuncyn Pan albo Stanisław 
Brocki, Łysy, Majda, Milioner, Patyk, Pirat, Proboszcz, Radny, 
Sorek, Sulim/Sulin, Ślipiasto, Śtywny, Wilkowiok, Wnucek, Wy-
dercyno, Źrebak.

2. Przezwiska indywidualne będące punktem odniesienia 
w identyfikacji potomków. Podstawową strukturą jest tu imię + 
dopełniacz, np. Józef Banachów, Felek Baranów/Barunów, Wła-
dek Brunków, Gienia Michałowa, Stasiek Toluszków, Andrzej 
Szewcyn.

3. Przezwiska całych rodzin stanowiące strukturalnie dawne 
przymiotniki. Podstawą tworzenia nazw dla rodziny jest nazwi-
sko. Nadanie przezwiska zależy od miejsca zamieszkania rodziny, 
np. Wacław przezywany Szewców po zawarciu związku małżeń-
skiego z  Zofią Kaczubą był określany mianem Wacek Kacubów, 
ponieważ przeprowadził się do żony. Przezwisko to powstało po-
przez przeniesienie nazwiska panieńskiego żony do kategorii prze-
zwisk. Obecnie funkcjonuje nadal na  określenie mieszkających 
tam dzieci z wnuczkami. Innym przypadkiem jest podobieństwo 
imion i nazwisk. W Złotej jest dwóch mieszkańców, którzy nazy-
wają się Kazimierz Łopatka i  w  związku z  tym ich identyfikacja 
dokonuje się na podstawie przezwisk. Jeden jest Kazik Duminów, 
a  drugi Kazik Kacubów. Występuje też przypadek powtarzania 
się tych samych przezwisk w związku z zawieraniem małżeństw 
w  obrębie jednej wsi i  tak w  Złotej pojawia się przezwisko Du-
minowe na określenie dwóch rodzin, wtedy identyfikuje się je za 
pomocą innych przezwisk, w tym przypadku na „drugich” Dumi-
nowych mówi się Zapadanki.

Justyna Łopatka
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Posługiwanie się przezwiskami w  przypadku mieszkańców 
wsi Złota zależy od  sytuacji. Używa się ich w  sytuacji mówienia 
o kimś jako o osobie trzeciej pod jej nieobecność. Natomiast prze-
zwisk odnazwiskowych używa się bez ograniczeń również w obec-
ności osób przezywanych.

Zestawienie przezwisk pozwala stwierdzić, że  pod względem 
semantycznym najliczniejszą grupę stanowią nazwy utworzone 
od nazw osobowych (57 przezwisk). Drugą grupę stanowią nazwy 
określające cechy zewnętrzne lub wewnętrzne osoby nazywanej 
(23 przezwiska) oraz przezwiska od nazw zawodów i pozycji spo-
łecznej (19 nazwy). Kolejną grupą są przezwiska utworzone od róż-
nych powiedzonek i sposobu mówienia (6 nazw) oraz nadane z roz-
maitych powodów (6 nazw). W  zebranym materiale pojawia się 
10 przezwisk o  niejasnej etymologii oraz 3 przezwiska powstałe 
od miejsca zamieszkania.

Pod względem formalnym przezwiska można podzielić na for-
my przymiotnikowe i rzeczownikowe, a w obrębie tych grup wy-
różnić formanty, za pomocą których utworzono przezwiska. Klasy-
fikacja przedstawia się następująco:

1. Formy przymiotnikowe:
a) od nazw osobowych:
− z przyrostkiem -owe(a)/-owy: Antolkowe, Helasowe, Hynia-

cowe/Hyniarkowe, Jachowe, Jamrozowe, Janosowe, Jantosowe, 
Kacubowe, Kaźmirzowe, Kocywunsowe, Kuchciokowe, Łopacio-
kowe, Maciejowe, Mariankowe, Matusowe, Michałowa, Mikoła-
jowe, Pawciowe, Pietruskowe, Pietrzykowe, Rafałowe, Rochowe, 
Rogozowe, Symcokowe, Wackowe, Walkowe, Walusiowe, Witko-
we, Wojciechowe, Wojtysiowe, Zynkowe.

− z przyrostkiem: -in/-yn(e): Górajcyne, Lipscuncyn Pan, Lotcy-
ne, Nastazyne.

b) od apelatywów:
− z  przyrostkiem -owe/-owy: Baracnikowe, Becowe, Berko-

we, Duminowe, Dziedzicowe, Fachowe, Giserowe, Goździarkowe, 
Kolejorzowe, Kotowe, Kowolowe, Kuminiorzowe, Łochmanowe, 
Pańcokowe, Pasiockowe, Pierdziankowe, Rzeźnikowe, Skowron-
kowe, Szewcowe, Sołtysowe.

− z przyrostkiem -in/-yn: Szewcyn.
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2. Formy rzeczownikowe:
a) od nazw własnych:
− z  przyrostkiem -ek/-uszek: Antolek, Banaszki, Morcinki, 

Toluszek.
− z przyrostkiem -unka/-ka: Jerzycka, Kosiaccunka, Lipscunki, 

Tomosiunki.
− z przyrostkiem -ik/-yk: Jurosik.
− z przyrostkiem -in/-yn(o): Wydercyno.
− z przyrostkiem -ak: Jantysioki, Kajszczak.
b) od apelatywów:
− z przyrostkiem -acz : Brodacz.
− z przyrostkiem -ak: Gajowioki, Jedynoki, Pasioki, Siamsioki,
− z przyrostkiem -anka: Zapadanki.
− z przyrostkiem -arz : Gazeciarz, Kapciorz.
Pod względem formalnym najliczniejszą grupą są  przezwiska 

dzierżawcze powstałe przy pomocy przyrostka -owe/-owy (52 na-
zwy). Występują także przezwiska utworzone przy pomocy przy-
rostków: -in/-yn (6 nazw), -ak (6 nazw), -anka/-unka/-ka (5 nazw), 
-ek/-uszek (4 nazwy), -arz (2 nazwy). Pozostałe przyrostki, za po-
mocą których są tworzone przezwiska mieszkańców wsi Złota to: 
-acz , -ik/-yk (po 1 przypadku).

Po skonfrontowaniu zebranego przeze mnie materiału z mate-
riałem Marii Kamińskiej można stwierdzić, że tylko niewielka część 
przezwisk mieszkańców wsi Złota została przez nią zanalizowana. 
Są to następujące nazwy: Banachowe, Ćchórz, Gajowioki, Jedynoki, 
Pierdziankowe, Pietrachy, Rafałowe, Rochowe. Maria Kamińska 
podaje je jako określenia pojedynczych osób: ćχuš, gaḭeύok, ḭedynok, 
ṕerǯaṷek, ṕetraχa, rafaṷuf, roχ. Tylko jedno przezwisko powtarza się 
jako określenie całej rodziny, występuje w formie banaχy.

Zbadany materiał odzwierciedla cechy gwarowe występujące 
na tym terenie. W przezwisku ćχuš nastąpiła substytucja ć w miej-
sce t , co Maria Kamińska wyjaśnia kontaminacją dwóch form, li-
terackiej i gwarowej, tj. w wyniku spłynięcia ćkuš z tχuš powstała 
forma ćχuš . W przezwiskach mieszkańców wsi Złota przejawia się 
rozwój staropolskiego ā w  kierunku o  w  sufiksach -ak oraz -arz. 
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Ponadto doszło tutaj do zwężenia artykulacji a przed spółgłoską 
nosową w  sufiksie -anka, w  wyniku czego doszło do  zmiany sa-
mogłoski a na u. Istnieje jeszcze jedna cecha obecna w przezwisku 
śtywny, mianowicie jest to mazurzenie, czyli zastąpienie dziąsło-
wego š przez palatalne ś.

Przezwiska we wsi Złota powstawały głównie od nazw oso-
bowych, a zwłaszcza od imion występujących w funkcji przezwisk 
i  są  to  nazwy patronimiczne utworzone przy użyciu przyrostka 
-owe. Początkowo przezwisko było określeniem jednej osoby, ale 
wkrótce stało się mianem całej rodziny, co obrazuje dzisiejszy spo-
sób komunikacji wśród mieszkańców wsi.

Wykaz skrótów zastosowanych w pracy

ap.  − apelatyw
gw.  − gwarowe
i.  − imię
nz.  − nazwisko
p.  − przezwisko
Dor  − Słownik języka polskiego, Doroszewski W. (red.), t. I−XI, Warszawa 

    1958−1969
KarSGP  − Słownik gwar polskich, Karaś M. (oprac.), t. 1−8, 1979−2012
SJP  − Słownik języka polskiego PWN
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Alternate Reality Game – marketing wirusowy 
w rzeczywistości wirtualnej i sieciowej

X XI wiek to  czas przede wszystkim informacji i  nieustan-
nie postępującej cyfryzacji. Jest ona widoczna co dzień, ponie-
waż coraz większą liczbę czynności, które wymagały wyjścia 
z  domu, udania się w  konkretne miejsce i  załatwienia spra-
wy, można bez problemu zrobić za pośrednictwem nowych 
technologii. 

Tego typu operacje dokonywane są  już przez prawie 56% 
Polaków1. Wraz z  rozwojem Internetu zmianie uległy również 
wszelkie przekazy zarówno informacyjne, jak i  marketingowe. 
Nie trzeba obserwować chmur czy ptaków, aby dowiedzieć się, 
jaka za kilka godzin będzie pogoda. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak 
kształtowała się historia starożytnej Grecji, to wszelkie niezbęd-
ne informacje tekstowe, nagrania dźwiękowe, filmy, wizualiza-
cje 3D czy gry znajdzie właśnie w sieci. Wpływa to bezpośred-
nio na każde następne pokolenia, które styczność z komputerami 
i innymi urządzeniami mobilnymi, a także przede wszystkim In-
ternetem mają w coraz młodszym wieku Przez to ich zdolności 
i  zmysły związane z  wirtualną rzeczywistością stają się coraz 
bardziej wyostrzone i  naturalne. Określani są  często jako po-
kolenie C (ang. connected) − czyli podłączone do sieci. Innymi 

1 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2012/K _081 _12 .PDF [dostęp 
23.06.2014], Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z Badań, Warsza-
wa, czerwiec 2012.
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angielskim słowem, które definiuje tę  grupę ludzi jest change 
− zmiana, widoczna w ciągłym eksperymentowaniu, które do-
starcza im rozwój oraz niezbędne wrażenia [Rusak 2013].

Jeżeli, tak jak przewidywał Herbert Marshall McLuhan 
w  swojej książce The Gutenberg Galaxy (Galaktyka Gutenber-
ga) [McLuhan 2011], świat faktycznie staje się globalną wioską, 
a coraz więcej sfer życia, w tym kultura, polityka czy ekonomia 
przechodzą ze  świata rzeczywistego na  płaszczyznę cyberprze-
strzeni, to tylko kwestią czasu było pojawienie się nowoczesne-
go marketingu odpowiadającego na potrzeby konsumentów i za 
pomocą nowych technologii trafiającego do ich zainteresowań. 

Historia pokazuje jednak, jak powoli nowe osiągnięcia 
technologiczne są  przyswajalne i  adaptowane zgodnie ze  swo-
im zastosowaniem do  momentu oswojenia [Negroponte 1997: 
52−53], ale da się zauważyć, że  na  innych polach umiejętność 
korzystania z dobrodziejstw Internetu asymiluje się znacznie le-
piej niż w reklamie. Trudno powiedzieć, że reklama, którą dzisiaj 
w  większości można śledzić w  wirtualnej rzeczywistości, jest 
nowatorska czy innowacyjna. 

Zyski i  wszelakie korzyści, jakie uzyskiwano ze  starego 
modelu marketingu na  przestrzeni lat, utrwaliły przekonanie, 
że  tak a  nie inaczej powinno się używać mediów masowych. 
To  język i  obraz nadal pozostawały nadrzędnymi elementami 
w  celach promocyjnych. Nawet pojawienie się sieci Web 2.0. , 
która w znaczący sposób zmieniła Internet pod koniec X X wie-
ku, nie było w stanie zmienić klasycznego rozumienia reklamy. 
Mimo niesamowitej konwergencji mediów, rozwoju nowych 
technologii i  tak naprawdę nieograniczonych możliwości, któ-
re płyną z użytkowania Internetu, reklama stanęła w miejscu 
[O’Reilly: 2014].

Wystarczy spojrzeć na dowolną stronę www, aby przekonać się 
o prawdziwości tych słów. Reklama w sieci to najczęściej zwykłe 
bannery trwale umiejscowione w  konkretnych fragmentach. Nie 
zwracamy na  nie uwagi, chyba że  przyciągają najbardziej prymi-
tywną formą nawiązującą do przekleństw czy seksu.
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Wspomniane bannery są niczym innym, jak zwykłymi animo-
wanymi ulotkami, które zalegają w  naszych skrzynkach poczto-
wych, klatkach schodowych czy pod drzwiami mieszkania. Niektó-
rzy próbują jeszcze atakować reklamami, gdzie tzw. krzyżyk dający 
możliwość wyłączenia niechcianej aplikacji ucieka przed kurso-
rem użytkownika. Nierzadko towarzyszą temu za głośne motywy 
dźwiękowe. Bardziej to  irytuje aniżeli zachęca do  zapoznania się 
z daną ofertą. Przerywniki filmowe, które nierzadko są wyświetla-
ne na przykład na portalu Youtube, to nic innego jak krótkie seg-
menty reklamowe, które musimy śledzić w telewizji. Autorzy od-
powiedzialni za promocję tak bardzo tkwią w starej mentalności, 
że są nawet w stanie przenieść klasyczne reklamy w formie cyfro-
wej do nowych mediów, jakimi są na przykład gry wideo. 

Ostatnie lata pokazują, że młode ambitne osoby odpowiedzial-
ne za social media zdały sobie sprawę z tego, że prymitywne powta-
rzanie schematów w cyberprzestrzeni prowadzi donikąd. Taka forma 
marketingu przynosi jeszcze zyski, ale nie integruje konsumentów, 
nie tworzy jakiejkolwiek społeczności. Cały schemat opiera się 
na tym, aby zbombardować użytkownika przekazami i jak się uda, 
to  kupi on  dany produkt. A  gdyby tak zaangażować kupujących, 
aby sami chcieli zareklamować konkretny przedmiot, inicjując  przy 
tym ciekawą grupę, która stworzy grono wiernych fanów? Wszystko 
na zasadach dobrowolnej, ciekawej zabawy, a nawet gry… 

Aby w pełni zrozumieć ARG, należy zapoznać się z dość mło-
dym terminem, który określany jest jako marketing wirusowy. Na-
jogólniej, jest to narzędzie służące do angażowania odbiorców przy 
pomocy łatwo przyswajalnych informacji, luźno związanych z mar-
ką, zawierających treści kontrowersyjne, szokujące czy rozrywkowe2. 

Używa się go przede wszystkim do rozmów i dyskusji związa-
nych z marką, przesyłania znajomym informacji, wyrażania emocji, 
budowania relacji w sieci, tworzenia własnych treści związanych 
z marką, a także promowania idei związanych z marką.

2 http://prnews.pl/marketing-i-pr/jak-projektowac-reklamy-w-e-bizne-
sie-66846.html [dostęp 01.03.2014].
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Nośniki marketingu wirusowego można podzielić na  kilka 
kategorii:

− wideo: filmy wideo, teledyski, parodie, pastisze, karykatury;
− pliki graficzne: zdjęcia, tapety, komiksy, fotomontaże, grafiki;
− multimedia: strony www, blogi, gry, prezentacje multimedialne;
− dźwięki: mp3, podcasty;
− słowa: plotki, komunikatory, e-maile, smsy.
Alternate Reality Game to zjawisko potocznie określane jako 

Social Media na sterydach. [Gadzinowski 2010], Niestety, trudno 
tutaj przytoczyć jakąś naukową definicję, a wynika to z tego, że ta-
kiej jeszcze po prostu nie ma. Najogólniej ARG to intrygująca nar-
racyjna i niezwykle angażująca opowieść rozgrywana w czasie rze-
czywistym, stosowana do promocji produktów lub wydarzeń. Jej 
uczestnicy muszą znaleźć rozwiązanie konkretnej zagadki poprzez 
wykorzystanie wskazówek podsuwanych im dość niepostrzeżenie. 
Cała rozgrywka nie jest liniowa, tzn. nie odbywa się na zasadach 
od punktu A do B. To, jak się potoczy zabawa, zależy w najwięk-
szym stopniu od samych graczy, którzy dzięki swoim umiejętnoś-
ciom będą musieli sprostać łamigłówkom, aby odkryć ukryte prze-
kazy i poznać dalszy ciąg. 

Największymi atutami i elementami ARG świadczącymi o jej 
innowacyjności i nadającymi niezależny charakter są rozbudowa-
ny proces komunikacyjny i platforma do działań, która używa świa-
ta rzeczywistego oraz cyberprzestrzeni globalnej, a cały proces ma 
miejsce w czasie rzeczywistym. Na samym początku kampanii ARG 
jedynym elementem są  strony internetowe, które użytkownicy 
odnajdują na podstawie wskazówek płynących od twórców. Czę-
sto na poszczególne informacje możemy trafić całkowicie przypad-
kowo. Cyberprzestrzeń stanowi najważniejszy punkt wyjściowy 
do świata realnego, ponieważ odnajdowane tam są często niczym 
ze sobą niepowiązane witryny, które można logicznie ze sobą po-
łączyć. Jest to możliwe dopiero, kiedy zostanie poszerzona wiedza 
na ich temat. Informacje te przenikają się z rzeczywistymi, powodu-
jąc wymieszanie faktów i fikcji. W pewien sposób tworzy się przez 
to  informacja będąca symulacją, jednak tak mocno zakorzenioną 
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w realnej rzeczywistości, że chwilami niemożliwe jest rozróżnienie 
pomiędzy życiem a tym, co można określić jako narrację. Nierzad-
ko wydarzenia przedstawiane w  narracji wywierają bezpośredni 
wpływ na  świat rzeczywisty odbiorców poprzez korespondencję, 
rozmowę przez telefon, spotkanie face to face z  uczestnikiem czy 
bohaterem fikcyjnym [Mochocka 2001: 128].

Wykorzystanie ARG na  tak dużą skalę nie byłoby możliwe, 
gdyby nie szybki rozwój Internetu. Pozwala on przecież na komu-
nikację o każdej porze osób, które znajdują się na dwóch różnych 
krańcach Ziemi. Dzięki temu reklama jako taka może trafić niemal 
do każdego odbiorcy bez względu na uwarunkowania społeczne, 
granice państw, język czy strefy czasowe. Nie bez powodu mówi się 
o anihilacji czasów i odległości, gdy do przenoszenia informacji za-
przęgnięte zostały prąd elektryczny i światło [Bauer 2009: 41−42].

Warto zwrócić uwagę na  fakt, że  komunikacja w  tym wy-
padku nie jest jednostronna, jak dotychczas znane nam techniki 
marketingowe. Komunikat ma tutaj opisaną przez Lva Mano-
vicha modularność [Manovich 2006: 91−120], ponieważ składa 
się z wymiennych segmentów układanych w dowolnej konfigu-
racji, tworząc mnogość postaci, indywidualną i spersonalizowa-
ną dla każdego odbiorcy, który – uczestnicząc w odbieraniu infor-
macji przekazywanych przez kampanię – jest w stanie stworzyć 
własną, niepowtarzalną postać takiej reklamy. Należy jednakże 
szczególnie podkreślić, że  owa interakcja nie ma miejsca tylko 
i wyłącznie między konsumentem i nadawcą komunikatu. Aby 
działało ARG, niezbędna jest przede wszystkim komunikacja 
między współodbiorcami, ponieważ dzięki niej kolejne zagadki 
mogą być odgadywane, a przez to również odkrywane fragmen-
ty opowieści. Każdy użytkownik do gry wnosi coś innego, jest 
specjalistą w innej dziedzinie i przez to komunikat od twórców 
może być odczytany. 

ARG sprawia, że  jeżeli kampania reklamowa będzie prze-
prowadzona w sposób rzetelny, innowacyjny i intrygujący dla 
szarego użytkownika, to miliony dolarów, które dzisiaj przezna-
czane są na wszelkiego rodzaju bannery czy flashowe animacje 
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w losowych miejscach sieci, staną się po prostu bezsensowne. 
Elementy customized content i social networking były wpro-
wadzone i sukcesywnie wykorzystywane już w pierwszej kam-
panii tego typu w  2001 roku, gdy na  raczkującą sieć w  wersji 
2 .0 świat zaczynał dopiero zwracać uwagę3. To  wszystko po-
woduje, że otrzymujemy nową formę komunikacji reklamowej. 
Jest ona możliwa przede wszystkim dzięki odpowiedniej tech-
nologii, która umożliwia interakcję między użytkownikami 
w  czasie rzeczywistym, zarówno w  rzeczywistości wirtualnej, 
jak i tej realnej. 

Komunikacja zapoczątkowana w  ARG daje odbiorcom moż-
liwość stania się potencjalnym nadawcą-matką. W  momencie 
rozpowszechniania konkretny komunikat trafia nie tylko do  bar-
dziej odległych odbiorców, ale wędruje również w  drugą stronę 
– do  głównego nadawcy-matki. Zastępuje to  przymus powtarza-
nia komunikatu, obecny do tej pory w reklamie – powielanie staje 
się znacznie wydajniejsze, każde powtórzenie ma inną formę, gdyż 
pochodzi od  innych potencjalnych odbiorców/nadawców-matek. 
Takim źródłem rozchodzenia się informacji może stać się każ-
dy z  uczestników kampanii reklamowej. Dzięki sieciom społecz-
nym obecnym w wirtualnej rzeczywistości istnieje podatny grunt 
do zbudowania komunikacji obejmującej wielomilionowe grupy. 

„ARG to  rozwinięcie gry miejskiej, to  kilkutygodniowa opo-
wieść pełna zakodowanych wiadomości, szyfrów i  łamigłówek. 
To jak połączenie «MacGyvera»” z «Kodem Leonarda da Vinci»” pi-
sze Wojnar [Wojnar 2010: 29], a elementy ilustruje rysunek 1.

Jednak najważniejsza jest możliwość przeżywania wspólnej 
przygody. Ma ona zasięg globalny, użytkownicy są świadomymi 
osobami, które same, przez nikogo niezmuszane, chcą uczestniczyć 
w tej zabawie w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Konwergencja 
wspólnot rzeczywistych i wirtualnych staje się faktem [Dijk 2010: 
232−234]. Rozdwojenie własnego bytu na  dwie części, czyli real-
ny w  świecie fizycznym i  symulowany, wirtualny, kształtowany 

3 http://yearzero.nin.com/ [dostęp 01.03.2014].
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dowolnie, objawiający się w  sieciowym awatarze, bardziej zmie-
rzają w  kierunku uzupełniania się nawzajem, wzmocnienia niż 
konkurowania między sobą [Zawojski 2001: 423−424].

Przykład – Why so serious

Przykładem kampanii ARG jest promocja filmu Batman: 
Mroczny Rycerz wytwórni Warner Bros. Kampania Why so 
serious? pozwoliła użytkownikom wcielić się w  rolę miesz-
kańca Gotham. Mogli oni wziąć udział w  wiecach poparcia 
dla startującego w wyborach gubernatora czy opowiedzieć się 
po stronie Jokera lub Batmana. Kampanii towarzyszyły tysiące 
podpowiedzi, przygotowano dziesiątki różnych portali inter-
netowych, zorganizowano różnego rodzaju wydarzenia w  re-
alnym świecie, a  do  tego doszły streamingi audio, gry online 
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Źródło: http://magazyn.k2.pl/03/artykuly/artimg/arg-2.jpg  
[dostęp 01.03.2014]
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i  wiele gadżetów. 1300 filmów i  5000 zdjęć zostało opubli-
kowanych na YouTubie i Flikerze , a  najbardziej zaangażowani 
uczestnicy spędzili setki godzin na forach internetowych, two-
rząc 150 tysięcy postów w 400 wątkach, przeglądając je 7 mi-
lionów razy4. 

Większa część kampanii Why so Serious toczyła się w sieci, 
jednak (jak to  w  przypadku ARG) przeprowadzane były rów-
nież akcje w  realnym świecie. Uczestnicy na  przykład otrzy-
mywali torty zawierające dzwoniące telefony, wspierali kam-
panię wyborczą czy pomagali w kradzieży autobusu szkolnego 
po to, aby Joker mógł uciec z banku. Skłaniało to uczestników 
do współpracy, bo tylko ona pozwalała poprowadzić narrację 
do przodu i odkrywać kolejne ukryte wskazówki. Te skoordy-
nowane działania spowodowały to, co w ARG najlepsze, czyli 
swego rodzaju zatarcie granicy między rzeczywistością wirtu-
alną i  realną. Za przykład może posłużyć Dentmobiles , czyli 
samochód wyborczy Harvey’a Denta (postaci z filmu). Odwie-
dził on  33 największe miasta USA, gdzie uczestnicy – rozda-
jąc ulotki, naklejając naklejki czy po prostu wykrzykując hasła 
wyborcze – pikietowali za poparciem dla swojego kandydata5.

Wynik kampanii można określić jako bardzo dobry, ponieważ 
wzięło w niej udział ponad 10 milionów użytkowników z 75 krajów. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż film tylko w pierwszy 
weekend zarobił 155 mln dolarów. Dzięki temu stał się najlepszą 
filmową inwestycją w 2008 roku oraz zajął 2. miejsce w rankingu 
najlepiej zarabiających filmów, przynosząc zysk na poziomie powy-
żej 1 mld dolarów (przed nim jest już tylko Titanic)6. Warto dodać, 
że cała akcja zaczęła się od 250 osób, które wzięły udział w grze 
internetowo-miejskiej w  trakcie targów komiksowych ComicCn 
w San Diego ponad rok przed premierą [Washenko 2013].

4 http://www.whysoserious.com/ [dostęp 01.03.2014]. 
5 http://www.alternaterealitybranding.com/whysoserious_viral09/ [do-

stęp 01.03.2014].
6 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7462015,_ Avatar_ _

bije_rekordy__Juz_lepszy_od__Wladcy_pierscieni__.html [dostęp 01.03.2014].
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Podsumowanie

Pojawienie się ARG pokazało, że  można z  powodzeniem ko-
rzystać z nowych technologii oraz narzędzi social media w sposób 
innowacyjny i twórczy. Użytkownicy sieci, oprócz bycia zwykłymi 
nieświadomymi konsumentami bombardowanymi przez produ-
centów, mogą tworzyć ciekawe społeczności, a przy tym świetnie 
się bawić. Clay Shirky przytoczył na jednym ze swoich wystąpień 
ciekawą anegdotę – jego znajomy wraz z córką oglądał na odtwa-
rzaczu DVD bajkę. W pewnym momencie córka wstała z kanapy 
i poszła szukać czegoś za telewizorem. Ojciec z początku pomyślał, 
że jego 4-letnie dziecko myśli, że za ekranem są postacie, które wi-
dzi na wyświetlaczu. Uznał to za słodkie i zabawne, ale zauważył, 
że córka szuka czegoś w kablach. Spytał „Kochanie, czego szukasz?” 
Dziecko wyjrzało zza telewizora i  odpowiedziało bez zawahania 
„Myszki!” Dla tak małego dziecka oczywiste było, że  ekran bez 
elementu pozwalającego na interakcję z tym, co widzi na matrycy, 
to zestaw niepełny, popsuty [Shirky-Gin 2008].

Stare metody reklamy z dnia na dzień nie odejdą do  lamusa, 
ponieważ cały czas udaje im się dotrzeć do dość sporej grupy gene-
rującej zyski. Tym bardziej że stworzenie naprawdę dobrej kampa-
nii ARG jest dość trudne, a świadomi konsumenci od razu wykryją 
fałsz czy niedoskonałości realizacji. Można jednak mieć nadzieję, 
że reklama jako taka za jakiś czas nie będzie obcym bytem, a mecha-
nizmem, z którym będziemy mogli wchodzić w ciekawą interakcję.
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Argumentacja jako językowy środek perswazji  
− na przykładzie prasowych tekstów reklamowych

Sztuka komunikowania nieustannie posługuje się perswazją – 
nakłanianiem, przekonywaniem i pobudzaniem. Poza nielicznymi 
sytuacjami wymagającymi komunikatów, które służą tylko i wy-
łącznie przekazaniu „czystej” informacji, większość wytwarzanych 
i  odbieranych przez nas komunikatów ma bardziej złożoną prag-
matykę. Często naczelne miejsce zajmuje w niej funkcja perswazyj-
na, która występuje obok zasadniczej funkcji poznawczej, przedsta-
wiającej informacje o rzeczywistości.

Już od  starożytności cała sztuka wysławiania: retoryka jako 
sztuka „przekonywania do  prawdy” oraz erystyka jako sztuka 
„przekonywania do  własnych racji”, podporządkowana była per-
swazji. Każda z tych sztuk posługiwała się innym zestawem zabie-
gów językowych, aby wzmocnić siłę działania komunikatu na od-
biorcę. Rozbieżność między wybieranymi zabiegami wynikała 
przede wszystkim z  różnicy w  intencjach nadawcy tych dwóch 
przekazów. I tak: w mowach sądowych czy doradczych (retoryka) 
głównym celem było głoszenie prawdy i przekonanie do niej od-
biorców za pomocą rzetelnej argumentacji; w  sporach (erystyka) 
celem zaś stawało się skuteczne przekonanie odbiorcy do własnych 
sądów (niekoniecznie słusznych) różnymi metodami i często z wy-
korzystaniem wiedzy o słabościach odbiorcy. Tym samym retoryka 
opierała się na argumentacji logicznej, rzeczowej, a erystyka na ar-
gumentach zgoła odmiennych – nie odwołujących się do rozumo-
wego poznania i  logicznego uzasadnienia, lecz do  emocjonalnych 
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środków pozwalających wywierać wpływ na odbiorców (tzw. ar-
gumenty „do osoby”, „do litości”, „do upodobań ludu”, „do próżno-
ści”, „do niewiedzy” itp.). 

Współczesne teksty perswazyjne wykorzystują oba rodzaje 
argumentacji, choć dodatkowo posługują się wypracowywanymi 
i doskonalonymi przez wieki innymi środkami językowymi zupeł-
nie niezwiązanymi z argumentowaniem, sięgając aż do manipula-
cji – wpływania na  zachowania czy poglądy odbiorcy poza jego 
świadomością. Jednymi z  najbardziej perswazyjnych – a  jedno-
cześnie kreatywnych – współczesnych komunikatów są  komuni-
katy reklamowe. Powinny spełniać szereg oczywistych wymogów 
formalnych, jak: atrakcyjność, prostota, niebanalność, zwięzłość, 
wiarygodność, zgodność z obyczajami, dobrym gustem i prawem 
[Bralczyk 1998: 13]. Nadrzędnym zadaniem reklamy jako procesu 
komunikacji – porozumiewania się nadawcy (przedsiębiorstwa) 
z odbiorcą (rynkiem) za pomocą znaków w określonej przestrzeni 
i  sytuacji – jest przeprowadzenie potencjalnego klienta przez ko-
lejne fazy zbliżające go do dokonania zakupu. Zgodnie z modelem 
AIDA opisującym te fazy kontakt odbiorcy z reklamą – i działanie 
reklamy na odbiorcę – przebiega w etapach: kognitywnym, obej-
mującym „zwrócenie uwagi” (Attention); afektywnym, obejmują-
cym „wzbudzenie zainteresowania” (Interest) i „wzbudzenie chęci 
posiadania” (Desire); behawioralnym, obejmującym „działanie 
w celu zakupu” (Action) [Łodziana-Grabowska 1996: 18−19]. Rola 
języka najistotniejsza jest na etapie afektywnym i w tej fazie szu-
kać należy językowych środków wywierania wpływu na odbiorcę 
komunikatu reklamowego.

Na potrzeby niniejszego artykułu wybrane zostały teksty re-
klamowe pochodzące z czasopisma kobiecego „Twój Styl”1. Na ich 
przykładach przedstawić można pełen wachlarz zabiegów języko-

1 Czasopismo jako nośnik reklamy umożliwia zwielokrotnienie i wydłuże-
nie relacji czasowej, w jaką wchodzi z komunikatem odbiorca, umożliwia także 
wybór momentu i miejsca tej relacji. Jest to przewaga reklamy prasowej (nad np. 
telewizyjną lub radiową), która w istotny sposób wpływa na zapamiętywanie 
komunikatu, nie czyniąc go jednak nachalnym i  zniechęcającym dla odbiorcy. 
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wych nadających komunikatowi funkcję perswazyjną. Skupimy 
jednak uwagę wyłącznie na  zastosowanej w  nich argumentacji. 
Warto sprawdzić, czy użycie jej dopuszcza kreatywność nadawcy 
w konstruowaniu przekazu. Argumentowanie logiczne nie jest bo-
wiem sztuką kreatywną językowo, ale sztuką opartą na pewnych 
stałych zasadach formalnych. Argumentowanie wywodzące się 
z erystyki pozwala jednak nadawcy komunikatu na większą swo-
bodę językową.

Argumentacja logiczna opiera się na zasadzie sylogizmu – ta-
kiego sposobu rozumowania, w którym z pewnych założeń (prze-
słanek) wynika coś różnego od tych założeń (konkluzja), ale tylko 
dzięki tym założeniom. Każda przesłanka sylogizmu musi mieć 
termin wspólny z  inna przesłanką i  termin wspólny z  konkluzją. 
Zatem jeśli pierwsza przesłanka brzmi: wszystkie A są B, a druga: 
wszystkie C są A, to konkluzja brzmi: wszystkie C są B. Przy czym 
obojętne jest, jakie pojęcia kryją się za oznaczeniami A, B i C, po-
nieważ wniosek „zachodzi”, gdy na odpowiednim miejscu sylogi-
zmu stoi zawsze to samo [Schnaedelbach1995: 728−730]. Konkluzja 
powstaje więc nie dzięki treści, ale dzięki formie. To dobry chwyt 
perswazyjny, w rzeczowy sposób udowadnia rację nadawcy. Jed-
nak w analizowanych tekstach perswazyjnych prawie nie pojawia 
się w postaci trzech kolejno następujących po sobie wypowiedzeń, 
z których ostatnie byłoby konkluzją. Sylogizmy w tekstach opar-
tych na  argumentowaniu logicznym należy raczej „zrekonstruo-
wać” z poszczególnych części wypowiedzi, jak w przykładzie: 

(Konkluzja) „AeraTeintSoft Compact – pierwszy podkład 
w kompakcie, który zapobiega wysuszaniu skóry i sprawia, 
że oddycha ona swobodnie. (Przesłanka 1) Podkład w kom-
pakcie opracowany w  oparciu o  nowoczesną technologię 
mikrostruktury Aera-Tex. Sprawia, że  skóra oddycha swo-
bodnie (…). (Przesłanka 2) Aera-Tex/Struktura, która prze-
puszcza powietrze (…).

To pozwala nadawcy skutecznie posługiwać się w nim rozbudowanymi mecha-
nizmami perswazyjnymi, np. argumentowaniem logicznym.
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Zdarzają się jednak komunikaty reklamowe posługujące się 
niemal wprost wyrażonym sylogizmem i  opierające na  nim całą 
swoją strukturę:

a) Pierwszy krem z Fito-Flawonem, który odbudowuje we-
wnętrzną materię skóry. Novadiol zawiera Fito-Flawon bo-
gaty w stymulujący ekstrakt z soi. Dlatego skutecznie przy-
wraca gęstość tkankom skóry. 
b) Wystarczy pobudzić mikrokrążenie, by wyzwolić blask 
skóry. OLIGO 25. Pierwszy krem nawilżający do skóry po-
zbawionej blasku. Stymuluje mikrokrążenie. Skóra odzy-
skuje zdrowy wygląd (…). OLIGO 25 zawiera mangan, który 
pobudzając mikrokrążenie, sprawia, że skóra znów staje się 
świetlista.

W  powyższych zdaniach – na  pozór powielających tę  samą 
informację – można dopatrzyć się następującego rozumowania 
sylogistycznego: 

Przesłanka 1:  a) Fito-Flawon odbudowuje wewnętrzną mate-
rię skóry; b) Wystarczy pobudzić mikrokrążenie, 
by wyzwolić blask skóry.

Przesłanka 2:  a) Novadiol zawiera Fito-Flawon; b) Krem 
OLIGO 25 zawiera mangan, który pobudza 
mikrokrążenie.

Konkluzja:  a) Novadiol odbudowuje wewnętrzną materię 
skóry (równoznaczne z: Dlatego przywraca gę-
stość tkankom skóry); b) Krem wyzwala blask 
skóry (równoznaczne z: sprawia, że skóra znów 
staje się świetlista).

Nadawca argumentem logicznym sprawnie udowadnia tezy 
dotyczące produktu. Nie sprawia to jednak, że udowodniona infor-
macja znajduje odzwierciedlenie w  rzeczywistości. Argumentacja 
logiczna ma bowiem to do siebie, że daje się poprawnie przeprowa-
dzić, choć dotyczyć może tak prawdziwych, jak i nieprawdziwych 
założeń. Ale nad tym przeciętny odbiorca komunikatu reklamo-
wego się nie zastanawia. Przekonać o prawdziwości konkluzji ma 
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go sama forma logicznie poprawna, zmuszająca do  dokonywania 
operacji logicznych – wyciągania wniosków z zawartych w tekście 
informacji. 

Bardzo rzadko w życiu codziennym udowadniamy coś za pomo-
cą argumentów logicznych, prawie zawsze sięgamy do argumentów 
niezależnych od logiki formalnej – i tak też postępują twórcy reklam. 
Sylogizmów w czystej postaci używają sporadycznie, a argumentacja 
logiczna jest trudnym i skomplikowanym procesem (nieadekwatnym 
dla tak krótkiej formy jak tekst reklamowy), ponadto mało cieka-
wym dla odbiorcy. Nie zaskakuje, nie nadaje komunikatowi kolorytu, 
a  językowi specyfiki. Zastępowana jest zatem argumentacją opartą 
na  strukturze rzeczywistości (na  uogólnieniu, analogii, zaklasyfiko-
waniu, paralelizmie sytuacji), na motywach i pragnieniach odbiorcy 
lub na autorytecie [Plantin 1990: 31−34]. Według teorii S. Toulmina, 
zakłada ona istnienie dwóch (przynajmniej) wypowiedzeń, z których 
jedno jest wnioskiem, a  drugie argumentem mającym ten wniosek 
udowodnić. Aby jednak jakieś twierdzenie mogło uzasadniać inne, 
potrzebne jest sensowne „przejście” od jednego do drugiego – łącznik, 
prawo, na mocy którego jesteśmy upoważnieni do odnajdywania po-
wiązań między wypowiedzeniem uzasadniającym a uzasadnianym. 
A więc argumentacja taka oparta jest na schemacie złożonym z: kon-
kluzji K, informacji mającej konkluzję uzasadniać D i prawa przejścia P 
od D (danych) do K (konkluzji) [Schnaedelbach 1995: 734−736]. 

Najważniejszy w tekście perswazyjnym jest dobry, mocny ar-
gument. Ma trafiać w potrzeby i pragnienia odbiorcy. Muszą one 
zostać wyobrażone i  przedstawione jako łatwe do  zrealizowania. 
Przejście od „ja realnego” odbiorcy do jego „ja idealnego” musi ja-
wić się jako prosty zabieg [Doliński 1998: 64−67]. Argument opar-
ty na  pragnieniach bywa wsparty wyrażonym explicite prawem 
przejścia (P), tak by odbiorca bez problemów skonstruował po-
prawną konkluzję (K). Bardzo rzadko jest ona zawarta w  tekście, 
ponieważ brzmi zazwyczaj: „używaj produktu x”. Wyrażona bez-
pośrednio może zniechęcać przyszłego nabywcę towaru. Przykła-
dowe teksty stosujące argumentowanie oparte na pragnieniach nie 
zawierają konkluzji w tekście: 

Argumentacja jako językowy środek perswazji − na przykładzie...
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a) Twoja idealna skóra. Zobacz. Dotknij. Odkryj ją (…) Ide-
alist Skin Refinisher wygładza delikatne linie, zapobiega 
łuszczeniu naskórka, zmniejsza zaczerwienienia i  widocz-
ność porów. Taką skórę chcesz mieć. Wyraźnie rozjaśnioną 
i promienną. O jednolitym kolorycie. Niewiarygodnie mięk-
ką i gładką. 

D: Twoja idealna skóra. Wyraźnie rozjaśniona i promienna. 
O jednolitym kolorycie. Niewiarygodnie miękka i gładka (z  wy-
gładzonymi delikatnymi liniami, bez łuszczącego się naskórka, bez 
zaczerwienień i widocznych porów – bez atrybutów „ja realnego”);

P: Taką skórę chcesz mieć (wystarczy, że  ją „odkryjesz”; 
przejście od  „ja realnego” do  „ja idealnego” jest bardzo łatwe 
do zrealizowania);

K: używaj Idealist Skin Refinisher, aby mieć (odkryć) idealną 
skórę (idealne „ja”).

b) Nieprzyzwoicie świeży oddech. Stoicie blisko siebie objęci 
wpół. On pyta czy go kochasz. Słyszał to już od Ciebie tyle 
razy i ciągle mu mało. Lubi to słowo czy Twój oddech? Może 
jedno i  drugie (…) SignalFresh Action z  Hexedryną zwal-
cza także bakterie będące przyczyną nieświeżego oddechu. 
Nowy SignalFresh Action.Świeży oddech, którym chcesz się 
pochwalić. 

D: SignalFresh Action z Hexedryną zwalcza także bakterie bę-
dące przyczyną nieświeżego oddechu;

P: Świeży oddech, którym chcesz się pochwalić (gdy będziecie 
stać blisko siebie objęci wpół ; przejście do „idealnego ja” w nakre-
ślonej idealnej sytuacji zależy tylko od pasty do zębów zapewnia-
jącej świeży oddech);

K: Powinnaś używać SignalFresh Action z Hexedryną.

c) Kto nie lubi wzbudzać podziwu? Jadąc nową Corollą 
zrobisz furorę na  ulicy. Wystarczy spojrzeć na  perfekcyj-
nie wykończone wnętrze lub nowocześnie zaprojektowane 
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nadwozie. Ten samochód ma styl (…) jest więc zrozumia-
łe, dlaczego robi takie wrażenie na  ludziach. Podobnie jak 
i Twoje pragnienie posiadania Corolli. Przecież to najlepszy 
wybór.

D: Jadąc nową Corollą zrobisz furorę na ulicy. Ten samochód 
ma styl (…) robi takie wrażenie na ludziach. Przecież to najlepszy 
wybór;

P: Kto nie lubi wzbudzać podziwu? (lubisz być podziwiana, 
robić furorę, wywierać wrażenie na  ludziach); Twoje pragnienie 
posiadania Corolli (narzucenie odbiorcy, że tego właśnie pragnie, 
pomaga skutecznie przejść do jedynej możliwej w tym kontekście 
konkluzji):

K: Powinnaś jeździć Corollą (wzbudzić podziw i zaspokoić swo-
je pragnienie).

Podobnie funkcjonują teksty, w których argumentacja oparta 
jest na odwołaniu się do autorytetu (eksperta, który ma niepodwa-
żalną wiedzę w określonej dziedzinie). Już sam udział w reklamie 
osoby uchodzącej za autorytet zwiększa zdecydowanie jej wiary-
godność. Argumentacja odwołująca się do  autorytetu opiera się 
na schemacie niewyrażonej w tekście konkluzji (K): „produkt x jest 
bardzo dobry” popartej stwierdzeniem (D) autorytetu, że „produkt 
x jest bardzo dobry”. Prawo przejścia (P) jest proste i nie zawarte 
w  tekście (zbyt oczywiste dla odbiorcy, aby nadawca wyrażał je 
wprost): „to, co twierdzi autorytet (ekspert w dziedzinie, o której 
się wypowiada), musi być wiarygodne”. Tak zbudowane zostały 
teksty reklamowe kosmetyków marki MaxFactor, w których rola 
autorytetu w dziedzinie kosmetyki przypadła charakteryzatorom 
(ekspertom od filmowego makijażu):

a) Pierwszy na świecie przepis na szminkę, której nie da się 
zjeść. Szminka Lipfinity z systemem PermaTone. „Niesamo-
wite. Nigdy przedtem nie widziałam, żeby szminka tak dłu-
go pozostawała na ustach”. Charakteryzatorka Louise Con-
stad. MaxFactor. Polecany przez profesjonalistów.

Argumentacja jako językowy środek perswazji − na przykładzie...
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b) Zabójcze spojrzenie. Czy to zbrodnia mieć dwa razy więcej 
rzęs? Nowy MoreLashes. Tusz pogrubiający. „Malując rzęsy 
tuszem MoreLashesMaxFactor, jestem w stanie wykreować 
oczy o zabójczym spojrzeniu. Skazane na powodzenie, pięk-
ne i uwodzicielskie”. Jordan Samuel, charakteryzator w fil-
mie „Chicago”. MaxFactor. Polecany przez profesjonalistów.

c) Szminka Hyperfull. Powiększa usta… od  razu! „Dzię-
ki szmince Hyperfull każde usta staną się niezapomnia-
ne”. Michelle Burke, charakteryzatorka w  filmie „Austin 
Powers i  Złoty Członek”. (…)MaxFactor. Polecany przez 
profesjonalistów.

Odbiorca ma odnieść wrażenie, że  ekspert wypowiedział się 
na  temat reklamowanego produktu spontanicznie, okazując swój 
szczery zachwyt jego walorami. Tymczasem nadawca tak konstru-
uje wypowiedź autorytetu, by podkreślała te  zalety produktu, 
które chce wskazać reklamodawca, nie zaś ekspert. Z tej przyczyny 
charakteryzator z filmu „Chicago” w przykładzie b) mówi o „zabój-
czym” spojrzeniu i  „skazanych” na  powodzenie oczach (choć jako 
specjalista powinien używać zupełnie innych określeń) – dzięki 
temu treść reklamy współgra z  treścią filmu, do  którego się od-
wołuje i tworzy spójny przekaz. Każda z tego cyklu reklam zakoń-
czona jest dodatkowo podsumowaniem: MaxFactor. Polecany 
przez profesjonalistów, co ma wzmocnić w odbiorcy przekonanie, 
że autorytety (w roli ekspertów) nadają siłę nie tylko poszczegól-
nym komunikatom, ale w ogóle uwiarygodniają swym poparciem 
dla marki wszystkie jej produkty. Komunikat przekonuje odbiorcę, 
że nie byle kto popiera producenta i wspomaga go w promowaniu 
produktów – robią to prawdziwi profesjonaliści.

Na argumentacji opartej zarówno na pragnieniach, jak i auto-
rytecie zbudowane są  teksty reklamowe, w  których wypowiada 
się osoba popularna, najczęściej znana z mediów gwiazda filmowa 
lub telewizyjna – dla przeciętnego odbiorcy autorytet (z  powodu 
osiągniętego sukcesu i statusu życiowego), choć wcale nie ekspert. 
Jest w oczach odbiorcy znacznie bardziej przekonującym nadawcą 
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niż bliżej nie znany mu ekspert. Przede wszystkim jednak jest oso-
bą symbolizującą piękno, sukces, młodość, a więc to, czego prag-
nie odbiorca dla siebie. Nadawca ma go zapewnić, że  swą urodę 
gwiazda zawdzięcza stosowaniu danego produktu, dostępnego dla 
każdego. Na takiej podwójnej argumentacji opiera się spora część 
reklam kosmetyków (wtórują im reklamy produktów bankowych, 
finansowych czy dóbr luksusowych). Schemat ten realizują praso-
we reklamy kosmetyków marki L’Oreal, prezentując na jednej stro-
nie pisma zdjęcie znanej i pięknej aktorki lub modelki, a na drugiej 
tekst, np.:

Pragnę niemożliwego: pogrubienia i  rozdzielenia. (…) 
Tusz pogrubiający i  rozdzielający rzęsy. (…) Wspaniały re-
zultat (…). Podwójny efekt: pogrubia i oddziela rzęsę po rzę-
sie, nie obciążając ich. Ponieważ jesteś tego warta.

Mam ostateczną broń przeciwko włosom suchym i łam-
liwym. (…) Rezultat: twoje włosy są wzmocnione i odbudo-
wane aż po końcówki. Są odporne na łamanie nawet pod-
czas szczotkowania i suszenia suszarką. Ponieważ jesteś tego 
warta.

20% koloru więcej. Połysk, który trwa jeszcze dłużej. 
„Kolor moich włosów?... Preferuję Preference”(…) Ponieważ 
jesteś tego warta.

Argumentacja, na której opiera się tego typu komunikat, jest 
bardzo prosta:

D: 1. Gwiazda XY ma piękne oczy/włosy, itd. 
  2. Gwiazda XY używa produktu x i stwierdza, że jest bardzo 

dobry, itp.
P:  1. Chcesz mieć piękne oczy/włosy (jak gwiazda XY). 
  2. Jest wiarygodne, że  produkt x jest bardzo dobry, skoro 

używa go gwiazda XY i tak stwierdza.
K:  1. Używaj tego, co gwiazda XY, (ponieważ jesteś tego war-

ta, tak jak gwiazda). 
  2. Produkt x jest bardzo dobry (ma cechy wymienione 

w tekście przez gwiazdę). 
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Często teksty perswazyjne budowane są na argumentacji op-
artej na strukturze rzeczywistości, wspomnianych już: uogólnieniu, 
analogii, zaklasyfikowaniu, paralelizmie sytuacji, argumentowaniu 
przez przyczynę lub przez symptomy. Taką argumentację bardzo ła-
two przeprowadzić i w zasadzie można nią udowodnić każdą zało-
żoną tezę. Daje więc spore pole do popisu kreatywnemu nadawcy.

Argumentacja przez przyczynę może opierać się na stwierdze-
niu – bardzo częstym w tekstach reklamowych – że produkt został 
„naukowo przebadany”, „przetestowany”, że  testy (badania) kli-
niczne (naukowe) „potwierdzają jego skuteczność”. To dla odbiorcy 
mocny argument, traktowany poważnie, jako potwierdzenie ja-
kości produktu, ponieważ: po pierwsze – tylko niektóre produkty 
poddawane są  badaniom (testom, ocenom), w  przeciwnym razie 
informowanie o tym byłoby nieuzasadnione; po drugie – badania 
(testy, oceny) prowadzą na ogół do ulepszenia jakości produktów 
(wykluczenia wad, skutków ubocznych, itp.). Nadawca wykorzy-
stuje przekonania odbiorcy jako prawo przejścia (P) w  swym ko-
munikacie i wiąże dzięki temu informacje (D) o badaniach z pro-
stą i  oczywistą konkluzją (K) o  lepszej jakości prezentowanego 
produktu niż innych tego typu. Oto kilka twierdzeń (D) będących 
argumentami przez przyczynę: Testowany alergologicznie; Przeba-
dany dermatologicznie i okulistycznie; Skuteczność potwierdzają 
badania dermatologiczne; chroniona dwoma patentami formuła.

Podobnie proste może być używanie argumentu opartego 
na zaklasyfikowaniu. Jeśli nadawca kieruje swój komunikat do ko-
biet, wystarczy, aby zaklasyfikował odbiorcę do  klasy kobiet. 
Dla tego rodzaju argumentacji prawo przejścia (P) zawsze brzmi 
tak samo: „to, co  prawdziwe dla danej klasy, jest prawdziwe dla 
poszczególnych jej elementów”. To, co  odbiorca-kobieta uzna za 
prawdziwe w odniesieniu do kobiet – zapewne uzna za prawdziwe 
w odniesieniu do siebie, ponieważ jest kobietą. W takim komuni-
kacie prawo przejścia (P) ani konkluzja (K) nie mogą być wyrażone 
explicite. Nadawca kieruje bezpośrednio do  odbiorcy wyłącznie 
argument (D), prowokując go do samodzielnego przeprowadzenia 
dalszego rozumowania: 
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a) D: W testach 100% kobiet zauważyło widoczne efekty.
  P: To, co prawdziwe dla kobiet, jest prawdziwe dla mnie (je-

stem kobietą).
 K: Zauważę widoczne efekty.
b)  D: Ponad 300 000 kobiet w Polsce doceniło już wyjątkowe 

rezultaty intensywnej kuracji odmładzającej.
  P: To, co prawdziwe dla kobiet, jest prawdziwe dla mnie (je-

stem kobietą).
 K: Docenię wyjątkowe rezultaty kuracji.
c)  D: Jego skuteczność potwierdzają badania dermatologicz-

ne oraz wiele kobiet, które go stosowały.
  P: To, co prawdziwe dla kobiet, jest prawdziwe dla mnie (je-

stem kobietą).
 K: Potwierdzę skuteczność tego produktu.
Znacznie bardziej kreatywne – i szczególnie często wykorzysty-

wane przez twórców reklam – jest argumentowanie przez analogię. 
Opiera się na prostym prawie przejścia (P) mówiącym, że x (rzecz, 
zjawisko, stan) jest takie jak y (inna rzecz, itd.) oraz informacji (D) 
opisującej zalety y. Konkluzja (K) w tego typu argumentacji bywa 
wyrażona wprost w tekście. Utożsamienie w tekście reklamowym 
reklamowanego produktu z czymś, co odbiorcy dobrze się kojarzy 
lub rezultatów działania produktu z  czymś pożądanym przez od-
biorcę, nie jest skomplikowaną sztuką, a może okazać się ciekawe 
i intrygujące. Przykładowe teksty argumentujące przez analogię:

a) Dieta cud? Codziennie rano nakarm swoja skórę niewiel-
ką ilością Kompleksu witaminowego w kremie SPF 15 Avon 
Multi-Boost. Zawarte w  nim witaminy i  mikroelementy 
(cynk, magnez, potas) stanowią dzienną dawkę niezbęd-
nych składników odżywczych. Krem odżywia skórę (…). 
Efekty będą widoczne już po tygodniu. Apetyt rośnie? 

Reklamowany krem (tekst opatrzono zdjęciem słoiczka kremu 
z  włożoną doń łyżeczką) ma kojarzyć się z  dietą (odżywianiem, 
zdrowiem, dobrą formą, szczupłą sylwetką). Z  bardzo spekta-
kularną dietą cud, dającą szybkie efekty. Jaki związek ma krem 
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ze  szczupłą sylwetką – nie wyjaśniono. Ważne, by odbiorca do-
strzegł analogię między dietą zapewniającą zdrowie i piękny wy-
gląd a kremem, który („cudem”) zapewni te same efekty i założył, 
że odżywianie skóry jest tak samo ważne jak odżywianie się. Od-
biorca przechodzi od zaskakującej go analogii do prostych (pozor-
nie logicznych) wniosków:

D: Codziennie odżywiasz się witaminami i  mikroelementa-
mi (witaminy i mikroelementy «cynk, magnez, potas» stanowią 
dzienną dawkę niezbędnych składników odżywczych), stosujesz 
diety cud, by być zdrową i piękną;

P: Krem jest jak dieta (i zdrowe odżywianie);
K: Codziennie rano nakarm swoja skórę niewielką ilością Kom-

pleksu witaminowego w kremie SPF 15 Avon Multi-Boost.

b) Najszybszy sposób na grubsze rzęsy. Nowość. MagnaSco-
pic Maximum Volume Mascara. Powiększ objętość swoich 
rzęs do  maksimum – w  mgnieniu oka. Rewolucyjna, chro-
niona dwoma patentami formuła Expandex (…) Szczoteczka 
Speed-Meter o aerodynamicznym kształcie (…) To formuła 1  
w makijażu rzęs. 

Tusz do  rzęs z  przytoczonej reklamy przedstawiono w  tekście 
metaforycznie jako „formułę 1” („najszybszy”, „w  mgnieniu oka”, 
„aerodynamiczny kształt”, „Speed”), a  dodatkowo w  reklamie 
umieszczono zdjęcie kobiecej twarzy w kasku, z widocznymi jedy-
nie oczami. Jaki związek ma malowanie rzęs z  samochodowymi 
wyścigami – nie wiadomo, ale tym, co może łączyć tak odległe te-
maty jest (pożądana w obu przykładach) szybkość. Zatem:

D: To, co naprawdę szybkie, to Formuła 1;
P: Tusz jest jak Formuła 1 (To formuła 1 w makijażu rzęs);
K: Ten tusz to najszybszy sposób na grubsze rzęsy.
Kreatywność w  konstruowaniu tego typu komunikatów, 

szczególnie reklamowych, zdaje się być niewyczerpana. Od inwen-
cji nadawcy zależy, do czego porówna przedstawiany przez siebie 
produkt. Poza banalnymi – jak w reklamie szamponu porównane-
go do miodu: Miód na Twoje włosy (…) To istny miód – doskonale 
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odżywiający włosy i nadający im połysk oraz miękkość czy kos-
metyków porównanych do  wody: Ulga dla spragnionej skóry – 
zdarzają się znacznie ciekawsze analogie:

c) Jak jest między nami? Między nami jest ocean różnic… 
Morze podobieństw… Między nami kwitnie zaufanie 
i  rośnie przywiązanie… Między nami nic się nie psuje… 
Bo wiem, że nigdy mnie nie zawiedzie.

Przy tekście odbiorca widzi zdjęcie kobiecej dłoni w obrączce 
podpisane słowem „miłość”. Skojarzenia z  małżeństwem są  jed-
noznaczne. Dopiero na  kolejnej stronie gazety odbiorca znajdzie 
wyjaśnienie. Zamieszczone jest na niej zdjęcie wewnętrznej strony 
dłoni, w której (na nałożonym na serdeczny palec breloczku) tkwi 
kluczyk do  samochodu! Podpis „… od  pierwszego prowadzenia” 
(zmodyfikowane powiedzenie „miłość od pierwszego wejrzenia”) 
wyjaśnia wszystko. Tekst reklamy był początkowo informacją (D) 
o  małżeństwie, ale na  mocy przejścia (P) – porównania związku 
kobiety i  mężczyzny do  związku kobiety z  samochodem, stał się 
konkluzją (K) dotyczącą pojazdu:

D: w  małżeństwie (w  moim związku) jest: między nami jest 
ocean różnic… Morze podobieństw… Między nami kwitnie za-
ufanie i rośnie przywiązanie… Między nami nic się nie psuje… 
Bo wiem, że nigdy mnie nie zawiedzie;

P: między kobietą a  mężczyzną jest jak między kobietą 
a samochodem;

K: między kobietą a samochodem (w moim związku) jest oce-
an różnic… Morze podobieństw… Między nami kwitnie zaufanie 
i rośnie przywiązanie… Między nami nic się nie psuje… Bo wiem, 
że nigdy mnie nie zawiedzie.

d) Kilka numerów większy. Ulubiony. Peugeot 307. Pew-
ność siebie. Wyobraź sobie samochód o  niezwykle prze-
stronnym wnętrzu, które jest zarazem bardzo przytulne…
(…). Każdemu w nim wygodnie.
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Reklama przedstawia kobietę w  zbyt dużym swetrze stojącą 
obok samochodu. Analogia samochodu do ulubionego swetra jest 
wskazana wprost przez nadawcę komunikatu. Ponownie ta sama 
wypowiedź nadawcy jest zarówno informacją (D), jak i konkluzją 
(K), dzięki zastosowaniu analogii jako prawa przejścia:

D: Ulubiony sweter jest duży, przytulny, wygodny (Kilka nu-
merów większy. Ulubiony. Każdemu w nim wygodnie).

P: Samochód jest jak sweter.
K: Ulubiony samochód jest duży, przytulny, wygodny (Kilka 

numerów większy. Ulubiony. Każdemu w nim wygodnie).
Jak wynika z  powyższych przykładów, argumentowanie 

to wykorzystywana z powodzeniem w reklamie prasowej metoda 
perswazyjna. Formalna postać sylogizmu – chociaż rzadko zawarta 
w tekście wprost, a częściej możliwa do zrekonstruowania w opar-
ciu o  ten tekst – ma wielką siłę przekonywania o  prawdziwości 
wynikającego z  przesłanek wniosku. Wykonanie przez odbiorcę 
operacji logicznych i samodzielne dochodzenie przez niego do kon-
kluzji oraz niemożność podważenia toku rozumowania (zawsze 
prawdziwy, bez względu na prawdziwość przesłanek) zapewniają 
komunikatowi skuteczność. Komunikaty perswazyjne zawierające 
argumentację logiczną kierowane są  do  odbiorcy wymagającego, 
ceniącego precyzyjne, konkretne informacje, dekodującego je z roz-
mysłem i zastanowieniem. Reklama prasowa może posługiwać się 
taką argumentacją z powodzeniem, gdyż odbiorca ma czas, aby się 
z nią zapoznać. Jednak jeszcze większą siłę perswazyjną mają od-
najdywane znacznie częściej w tekstach reklamowych argumenty 
emocjonalne oparte na motywach i pragnieniach odbiorcy, autory-
tecie czy strukturze rzeczywistości. Odwołują się najczęściej do ma-
rzeń odbiorcy o  „ja idealnym”, zapewniając, że  można w  prosty 
sposób spełniać swoje pragnienia. Ten typ argumentacji (do uczuć, 
nie do intelektu) pozwala nadawcy na dużo większą kreatywność. 
Tu bowiem nie forma, ale emocjonalna treść przesłania ma wpły-
wać na  odbiorcę. Można zatem dowolnie „dobierać” argumenty 
i dowolnie „ubierać” je w słowa. 
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Beata Michalska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

„Pigułka szczęścia”, czyli o kreacji świata 
na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych 

(leksyka wartościująca)

Internet to  medium o  najszybciej zwiększającym się zasięgu, 
zdecydowanie skracające drogę do odbiorcy, stwarzające poczucie 
bliskości z użytkownikiem; dzięki temu serwis internetowy może 
wpływać zarówno na  przekonania, jak i  uczucia odbiorców. Poza 
dostarczaniem informacji o firmie, misji, strukturze organizacyjnej, 
realizowanych działaniach, ofercie czy cechach usługi lub produktu 
(funkcja informacyjna), promocją i reklamą (funkcja perswazyjna), 
budowaniem marki i  wizerunku (funkcja kreatywna – tworzenie 
wizji świata1), firmowa strona internetowa ma również na  celu 
dostarczanie pozytywnych doznań. Przekazywane treści są często 
pełne naiwnego patosu i obracają się w kręgu szczęśliwości2, pro-
pagując tak zwane „modne życie”. Uogólniając możemy stwierdzić, 
że funkcją tekstów reklamowych jest kreowanie potrzeb, głównie 
przez uświadamianie braku, rozbudzanie chęci posiadania oraz wy-
wieranie wpływu na  wybór, jakiego dokonuje konsument (tutaj 
pacjent), przy czym we wszystkich tekstach o funkcjach perswazyj-
nych mamy do czynienia z kreowaniem świata i kształtowaniem 
pozytywnego wyobrażenia o nim. 

1 Wykorzystywana tu terminologia w zakresie funkcji (intencji) wypowie-
dzi pochodzi z artykułu Renaty Grzegorczykowej [Grzegorczykowa 1991: 11−28].

2 O braku troski o realizm w reklamie pisze Ryszard Tokarski [Tokarski 1995: 34].
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Badanie kilkuset internetowych stron gabinetów stomatolo-
gicznych prowadzi do  wniosku, że  wartości uobecniane na  nich 
dzięki właściwie dobranej leksyce odnoszą się do ogólnoreklamo-
wych3 kategorii psychospołecznych wynikających z potrzeby budo-
wania wizerunku. Autorzy tych tekstów posługują się obszernym 
zasobem językowych określeń wartościujących, które odnoszą się 
do wspólnej podstawy aksjologicznej. Z lingwistycznego i pragma-
tycznego punktu widzenia przekaz reklamowy należy do tekstów 
nakłaniających – na funkcję perswazyjną składają się w nim trzy 
mechanizmy: emocjonalizacja odbioru, wspólnota świata i języka 
oraz łatwa orientacja aksjologiczna. 

Przedmiotem mojego zainteresowania będzie więc komuni-
kowanie wartości odnoszących się do najważniejszych aspektów 
życia: interakcji społecznych, pojęcia sensu życia, szczęścia i satys-
fakcji życiowej oraz ról społecznych. Badania te wpisują się w szer-
szy zakres prowadzonych przeze mnie studiów nad leksyką w bran-
żowej komunikacji elektronicznej. Dodam, że w artykule pomijam 
zupełnie szatę graficzną oraz nawigację badanych stron, skupiając 
się jedynie na werbalnej ich zawartości; sama retoryka4 chyba już 
nie wystarcza do  opisu złożonych zjawisk wizualno-werbalnych 
współczesnej reklamy. Zdaję sobie sprawę z tego, że  izolacja ana-
liz od  pozawerbalnego kontekstu stanowi znaczne ograniczenie 
problematyki, ale całościowe traktowanie tekstu kultury, jakim 
jest przekaz reklamowy, wymagałoby wnikliwej współpracy języ-
koznawców z badaczami z zakresu psychologii, filozofii, socjologii, 
marketingu i ekonomii, co przekracza ramy niniejszego artykułu. 

W powszechnej opinii społecznej reklama tworzy obraz ideal-
nego świata, odwołując się do wartości intersubiektywnie uwa-
żanych za pozytywne (sukces, mądrość, piękno, zdrowie), a owa 

3 Zupełnie pomijam tutaj ograniczenia, jakie w zakresie reklamy usług me-
dycznych nakłada prawo na lekarzy będących właścicielami prywatnych gabine-
tów. Szerzej o tym piszę w artykule Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca 
pozytywnie na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych [w druku].

4 P.H. Lewiński sugeruje, że  do  zainteresowań klasycznej retoryki, czyli 
triady: polityka, wymiar sprawiedliwości i religia doszedł nowy element – rynek. 
Zob. Lewiński 2000: 205.



283„Pigułka szczęścia”, czyli o kreacji świata na internetowych stronach...

idealizacja zostaje podporządkowana celowi konsumpcyjnemu 
[Lewiński 2000: 205]. Ważną rolę w tej idealizacji odgrywa język. 
On bowiem m.in. wytwarza wspólnotę myślenia i dekodowania, 
wpływając na nasze zachowania i subiektywny system wartości. 
Językowa kreatywność jako proces twórczy jest przeciwstawiana 
automatyzmowi (odtwórczości), oznacza też stwarzanie pewnych 
nowych stanów rzeczy5. Tematykę kreowania rzeczywistości w re-
klamie podejmowali już wcześniej przedstawiciele różnych nur-
tów intelektualnych, tradycji lingwistycznych, socjologicznych 
i filozoficznych.

W  przekazach reklamowych zakłada się istnienie pewne-
go jednolitego porządku społecznego – do  jego opisu używa 
się podobnych narzędzi sugerujących wartości, stałych kate-
gorii, gotowych znaczeń, szablonów leksykalnych i  składnio-
wych. Wiedza ogólnospołeczna jest wiedzą podręczną (taken 
for granted), a każda reklama powiela utarte schematy i budo-
wana jest na podstawie wspólnego doświadczenia. Aby prob-
lem wyjaśnić, należy zagłębić się w zagadnienie rzeczywisto-
ści społecznej, rozumianej jako sposób funkcjonowania ludzi 
i  rzeczy w  przestrzeni oraz zbiór wszystkich ich wzajemnych 
stosunków i  zasad, na  jakich się opierają6. Reklama wywiera 
ukierunkowany wpływ na  decyzje człowieka, przedstawia-
ne w  niej obrazy tworzą iluzję rzeczywistości. Werbalna war-
stwa przekazu reklamowego to  język „haseł”, które działają 
na emocje odbiorców, apelując do ich słabości, a także podej-
mując próbę wytworzenia nowych potrzeb oraz wzbudzenia 
tęsknot. Jak już wspominałam, przekazy reklamowe opierają 
się na  elementach zastanych w  kulturze,  okazuje się jednak, 
że nie tylko –  tworzą też nowe jakości, niejako nadbudowując 

5 Renata Grzegorczykowa wymienia cztery główne obszary kreatywno-
ści językowej: 1. Kreatywność języka w  modelu generatywnym Chomsky’ego, 
2. Stwarzanie nowych stanów rzeczy przy performatywnym użyciu wyrażeń 
językowych, 3. Kreowanie zbitek pojęciowych wyrażanych przez słownictwo, 
4.  Stwarzanie światów przedstawionych w  różnego typu tekstach, zwłaszcza  
w tekstach perswazyjnych [Grzegorczykowa 1995: 13].

6 Zob. Bogunia-Borowska 2004: 13 oraz Sawicka 2007: 277−288.



284

świat znaczeń. Tym samym przekształcają rzeczywistość, czer-
piąc z zasobu metaforycznych pojęć; a metafora odnajduje się 
tu  idealnie, bo  pozwala uwypuklić to, co  pożądane. Zaska-
kujący, ale naukowo dowiedziony jest fakt, że  ludzie reagują 
na  rzeczywistość medialną tak, jak na  rzeczywistość obiek-
tywną. „Współczesne media współdziałają z dawnymi mózga-
mi, ludzie nie zawsze są  w  stanie pokonać wszechogarniające 
przekonanie, że prezentacje medialne są rzeczywistymi ludźmi 
i przedmiotami. Nie istnieje żaden przełącznik w mózgu, dzię-
ki któremu można by było rozróżnić świat rzeczywisty od me-
dialnego” [Reeves, Nass 2010: 67]. Dlatego też współczesna re-
klama zdaje się przekraczać granicę sprzedaży, staje się czymś 
więcej – pewną propozycją myślenia o świecie.

Zdaniem Anety Dudy reklamowa ideologia „do  realizacji 
swoich celów sięga po  bardzo użyteczny środek mobilizujący 
pozaracjonalne sfery psychiki: po  mit” [Duda 2010: 13], czyli 
społecznie ukształtowany obraz rzeczywistości, stale obecny 
w ludzkiej myśli i kulturze. Dzięki temu łatwo się do niego od-
woływać – podkreśla dalej autorka. Stanowi on jeden z czyn-
ników konstytuujących współczesne społeczeństwo – jest 
społecznie ukształtowanym, uogólnionym obrazem rzeczywi-
stości, opierającym się na zbiorze powszechnie akceptowanych 
twierdzeń, aksjomatów i  założeń połączonych w  pewien sy-
stem dostosowany do  zdolności percepcyjnych przeciętnego 
człowieka. Zasadniczą  funkcją mitu jest ukazanie wzorcowych 
modeli działania – odzwierciedla on  zatem już istniejące sto-
sunki społeczne lub – częściej – jest wzorem, do którego czło-
wiek dąży i  którego osiągnięcie zapewni zaspokojenie jego 
wszystkich potrzeb. Rzeczywistość mitu jest jakościowo inna 
od rzeczywistości dnia codziennego. Mit to również środek ko-
ordynujący ludzkie postawy i zachowania, inspirujący konfor-
mizm, umożliwiający sterowanie wyobraźnią [Duda 2010: 45-
46]. Zjawisko reklamy jako całość jest formą mitu o człowieku 
i  produkcie – za Rolandem Barthesem przyjmuje ostatecznie 
Aneta Duda [Duda 2010: 51]. 
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Mimo że rzeczywistość obiektywna jest niezbędna do tego, by 
ludzie mogli się komunikować, przekazy reklamowe są  doświad-
czane subiektywnie. Reklama dostarcza indywidualnych przeżyć, 
ale jest skarbnicą wiedzy potocznej i  kontekstów kulturowych. 
„Każda dziedzina rzeczywistości społecznej  staje się  obiektyw-
nie istotna, gdy zostaje odzwierciedlona przez subiektywne stany 
umysłu ludzkiego, czyli człowiek istnieje w świecie, w społeczeń-
stwie na tyle, na ile doświadcza i dzieli jego obiekty oraz ich znacze-
nia z innymi ludźmi” [Bogunia-Borowska 2004; 18]. Proces takiej 
wymiany przypomina zamknięte koło – dyskurs reklamowy ab-
sorbuje informacje z rzeczywistości społecznej, zamyka je i oddaje 
w zmienionej formie.

Nawiązując do pojęcia wspólnoty kulturowo-językowej, Grażyna 
Sawicka język reklamy nazywa wręcz stylem komunikacyjnym [Sa-
wicka 2007: 278]. Wspólnota kulturowa rozumiana jest tu jako zbio-
rowość ludzi mówiących tym samym językiem i tworzących wspólną 
kulturę (poprzez język), w tym też konwencje, mogące występować 
na gruncie społecznym, kulturowym i językowym. Zasady regulujące 
styl reklamowy to konwencje społeczne (stereotyp związany ze spo-
łecznymi rolami), kulturowe (strategie konstruowania przekazu) i ję-
zykowe (zasady konstruowania sloganu reklamowego). Zdaniem Sa-
wickiej współczesna reklama opiera się na konotacjach kulturowych 
jednego tylko wyrażenia: człowiek nowoczesny, oznaczającego osobę 
postępową, idącą z duchem czasu, niezacofaną, postępującą zgodnie 
z preferowanymi kanonami. Charakteryzuje się estetycznym wyglą-
dem, jest elegancka i zadbana, świetnie zorganizowana, dba o zdrowie 
własne i rodziny (osobowość), jest otwarta na to, co nowe, ale szanu-
je też tradycje (postępowanie), potrzebuje luksusu, wygodnego życia 
oraz poczucia bezpieczeństwa (pragnienia). 

W badanych przeze mnie tekstach zamieszczanych na interne-
towych stronach gabinetów stomatologicznych znajdujemy reali-
zację tego założenia przez odwołania do następujących wartości7: 

7 Definicję wartości przyjmuję za Elżbietą Laskowską: „Wartość jest cechą 
w skali dobry–zły przypisywaną przedmiotowi (obiektowi) przez osobę (subiek-
ta) ze względu na pewne kryterium” [Laskowska 1992: 13].
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− pragmatycznych poza ekonomicznych (wskazujących 
na skuteczność, kompleksowość działań)8:

Przytulne wnętrze poczekalni i  gabinetów, przyjazny ze-
spół oraz komputerowe znieczulenie TheWandTM sprawią, 
że  wizyta przebiegnie sprawnie i  komfortowo. [quldent.pl, 
dostęp 19.08.2013]
Zapraszamy na  szybkie i  bezpieczne wybielanie zębów! 
[dentalmedicenter.eu, dostęp 08.01.2014]

− ekonomicznych (niska cena, rabaty i promocje, dodatki, bo-
nusy, upominki):

Naszym priorytetem jest utrzymanie cen na właściwym po-
ziomie. [machniak.pl, dostęp 08.01.2014]
(…) rodzice będą mogli napić się kawy czekając na swoje po-
ciechy. [dentista-olsztyn.pl, dostęp 08.01.2014]
Zniżka dla studentów. Wiemy, że  studencka kieszeń nigdy 
nie jest dość pełna, dlatego u  nas otrzymacie 20% zniżki 
na leczenie! [medident.pl, dostęp 08.01.2014]

− hedonistycznych (umniejszanie stereotypowych niedo-
godności związanych z  leczeniem stomatologicznym: bezboles-
ność, poczucie komfortu): 

Pomagamy naszym Pacjentom odzyskać piękny i  zdrowy 
uśmiech bez stresu i  bólu i  w  komfortowych warunkach. 
[dantalcare.biz.pl, dostęp 08.01.2014]
Nowoczesne i  przestronne wnętrza oraz doskonale wypo-
sażone gabinety gwarantują nie tylko najwyższą jakość 
zabiegów, ale również poczucie relaksu i odprężenia w cza-
sie pobytu w  naszej klinice. [stomatologia25.pl, dostęp 
08.01.2014]
(…) czekamy na Ciebie w komfortowym i sprzyjającym re-
laksowi otoczeniu. [machniak.pl, dostęp 08.01.2014]

8 Wszystkie przykłady przytoczono w  ich oryginalnej postaci, mogą 
w nich zatem występować błędy i usterki językowe.
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− wartości odczuć (samoakceptacja, szczęście, wyjątkowość): 

U  nas doskonale rozumiemy jak ważną podstawą sukcesu 
staje się dopracowany wizerunek, dlatego oferujemy najko-
rzystniejsze dla naszych Pacjentów metody wybielania zę-
bów. [ortolan.pl, dostęp 03.11.2013]
Nie od dziś wiadomo, jakie znaczenie ma uśmiech w naszym 
życiu. Uśmiechając się, zjednujemy sobie ludzi, sprawiamy 
wrażenie miłych, otwartych i  serdecznych. Śmiech wnosi 
w  nasze życie szczęście, którym zarażamy wszystkich wo-
kół. [ortopasja.pl, dostęp 08.01.2014]
Wraz z nami odzyskasz pewność siebie i doskonałe samopo-
czucie. [quldent.pl, dostęp 19.08.2013]

− wartości witalnych (życie, zdrowie, młodość, sprawność 
fizyczna): 

Dzięki implantologii i  stomatologii estetycznej dentysta 
może odmienić twoje życie. [quldent.pl, dostęp 19.08.2013]
Młoda, entuzjastyczna kadra. [usmiechnij-sie.pl, dostęp 
08.01.2014]
(…) poprawiamy zarówno estetykę, funkcję żucia, jak i kom-
fort życia pacjenta. [medis-med.pl, dostęp 03.05.2013]

− społecznych (popularność, uprzejmość, kontaktowość, 
moda): 

(…) zajmujemy się sztuką tworzenia wizerunku, wyrażania 
samego siebie, pogodnego kontaktu z drugim człowiekiem. 
[morzeusmiechu.pl, dostęp 08.01.2014]
Dbając o swoje zdrowie oraz wygląd stajemy się coraz bar-
dziej atrakcyjni, co  przyczynia się do  podniesienia własnej 
samooceny i pewności siebie. Z osobami takimi inni chętnie 
podejmują wszelkie działania w życiu towarzyskim jak i bi-
znesie. [denta-med.com.pl, dostęp 08.01.2014]
Wiemy jak nawiązać kontakt z Twoim dzieckiem. [slonecz-
nygabinet.pl, dostęp 08.01.2014]
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− perfekcjonistycznych (precyzja, gwarancja): 

Podstawową wartością obowiązującą w  naszej praktyce, 
jest rzetelne poinformowanie Pacjenta o stanie jego uzębie-
nia [rozdent.pl, dostęp 08.01.2014]
Precyzję osiągamy dzięki zaawansowanej diagnostyce 
[moj-dentysta.pl, dostęp 08.01.2014]
Wszystkie implanty stosowane w  naszych gabinetach ob-
jęte są dożywotnią gwarancją. [stomatologia-cichon.pl, do-
stęp 08.01.2014]

− poznawczych (doświadczenie i wiedza): 

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodo-
we. [cezardent.pl, dostęp 09.01.2014]
Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa En-
dodontycznego. [cezardent.pl, dostęp 09.01.2014]
W  naszym gabinecie stomatologicznym pracują doświad-
czeni i  profesjonalnie przygotowani stomatolodzy różnych 
specjalizacji. [clinident.pl, dostęp 08.01.2014]

− estetycznych (piękno, atrakcyjność fizyczna): 

Tzw. hollywoodzki uśmiech to  marzenie wielu osób. [eva-
dent.pl, dostęp 03.11.2013]
Piękny uśmiech jest wizytówką sukcesu i zdrowia. [arsmed-
dent.com.pl, dostęp 08.01.2014]
Piękny harmonijny uśmiech jest przyciągającym wzrok syg-
nałem zdrowia, atrakcyjności i  pewności siebie. [stomato-
log-marki.pl, dostęp 08.01.2014]

− etycznych (szacunek, odpowiedzialność): 

Nie byłoby nas bez Państwa zaufania. [denmed.torun.pl, 
dostęp 08.01.2014]
Naszych pacjentów staramy się otoczyć jak najlepszą opieką 
stomatologiczną. [dental.com.pl, dostęp 08.01.2014]
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U nas każdy traktowany jest indywidualnie i z szacunkiem, 
i życzliwością. [dentalcare.biz.pl, dostęp 08.01.2014]

Zaprezentowane fragmenty tekstów z internetowych stron ga-
binetów stomatologicznych wskazują, że  reklama poprzez wyko-
rzystywanie leksyki wartościującej stara się tworzyć nowy świat, 
lepszą i wymarzoną rzeczywistość, stając się zwierciadłem stereo-
typów utrwalonych w  zbiorowej świadomości. Przedstawione 
powyżej przykłady mają – niejako hipnotyzując odbiorcę – prze-
konać go do określonego stanowiska lub nakłonić do pożądanych 
zachowań. W  analizowanych tekstach uobecnia się motyw czło-
wieka nowoczesnego – takiego, który chce wyglądać estetycznie, 
ceni perfekcyjne działanie, jest otwarty na nowe, ale też przejawia 
szacunek dla tradycji i  potrzebuje luksusu, aby pieczołowicie bu-
dować poczucie własnej wartości. W tym celu reklama „absorbuje 
z rzeczywistości społeczno-kulturowej różnorodność form i treści, 
aranżuje je odpowiednio (ideologicznie) w  swoim przekazie tak, 
by odbiorca przenosił bogate znaczenia symbolu na marketingowy 
fetysz XX wieku – markowy produkt” [Duda 2010: 93]. Reklamo-
wana usługa ostatecznie zostaje zastąpiona symbolem, a  raczej 
wyobrażeniem. Mimo że  między symbolem (lub wyobrażeniem) 
a  produktem (usługą) brak rzeczywistego związku, odbiorca ma 
przekonanie, że  oba mają takie samo znaczenie. Tony Schwartz, 
odwołując się do  pojęcia rezonansu, tłumaczy, że  przekaz musi 
zadźwięczeć, poruszyć odpowiedni struny doświadczenia, myśli 
i emocji odbiorcy. O sensie komunikatu stanowi maksymalne do-
pasowanie do schematów poznawczych i całej konstrukcji emocjo-
nalnej odbiorcy [Schwartz 1974: 25 – za: Duda 2010: 94]. Odczytanie 
przekazu odbywa się bowiem zawsze w  określonej sytuacji spo-
łecznej i kulturowej –  odbiorca ma własny system ocen, dysponuje 
własnym układem odniesienia. Przekaz reklamowy zaś odwołuje 
się do tęsknot tegoż odbiorcy za określonym stylem życia9 (lifestyle 

9 „Reklama […] oferuje mu [kupującemu] wizerunek jego samego jako ko-
goś, kto dzięki produktowi bądź okazji, które próbuje ona sprzedać, może stać się 
osobą godną zazdrości […] reklama mówi o stosunkach społecznych, nie o rze-
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advertising), będącym realizacją jakiegoś wariantu wybranego 
z większego zasobu dostępnego w kulturze10. Przyjęcie określonego 
stylu życia daje poczucie bezpieczeństwa11. 

Wpływ mediów na ludzkie zachowanie, postawy i styl życia 
jest znaczny, logika medialna coraz częściej wpisuje się w codzien-
ną rzeczywistość, narzucając swoją obrazowość oraz rytmiczną sek-
wencyjność12. Reklama – będąc dyskursem o  strukturze otwartej 
[Bogunia-Borowska 2004: 64] –  angażuje odbiorcę, ustala trendy 
i  kierunki zachodzących zmian. Jawi się też jako proces informo-
wania zaprogramowanego i ukierunkowanego na określony kon-
sumpcyjny cel. Kreuje wyidealizowany świat człowieka nowoczes-
nego, który dzięki swej otwartości na nowe doświadczenia stał się 
też swoistym wzorcem kulturowym. Język mitu nadbudowuje sen-
sy nad systemem lingwistycznym, a obrazy reklamowe sprzedają 
produkty (lub raczej ich wizje) przez to, że łączą je z wartościami.

Można zatem stwierdzić, że reklama  modeluje wiele aspektów 
ludzkiego życia, stając się medialną encyklopedią współczesności 
[Bogunia-Borowska 2004: 47]: prezentuje świat społeczny w wielu 
kontekstach, dostarcza nam obrazów sugerujących, jak chcieliby-
śmy żyć, tworzy  wizje w naszych umysłach, a dyskurs ten opiera 
się na głęboko osadzonych w ludzkiej podświadomości symbolach 
szczęścia, zdrowia i  sukcesu. Mityczny sposób myślenia jest uni-
wersalny i ponadczasowy, ostatecznie kupuje się obraz stworzony 
przez reklamę, obraz lepszego świata tkwiący w nas samych.

Reklama jako zjawisko lingwistyczne ma wielu przeciwników, 
należy jednak zwrócić też uwagę na twórczy charakter jej języka13. 
Godne uwagi jest tu  stanowisko Ireny Kamińskiej-Szmaj, które 
warto przytoczyć na zakończenie artykułu: 

czach. Obiecuje nie tyle przyjemności, ile szczęście. Takie, które jest oceniane z ze-
wnątrz, przez innych. Szczęście bycia kimś godnym zazdrości to blichtr” [Berger 
2005: 480−481].

10 Zob. Czerwiński 1976: 63.
11 Zob. Giddens 2001: 114. 
12 Zob. Welsch 2005: 471.
13 Jan Miodek zwraca uwagę, że do skrzydlatych słów w Polsce, między innymi 

z literatury pięknej, mitologii, dołączyły slogany reklamowe – zob. Miodek 2003: 75. 
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Reklama w  znaczeniu komunikacji społecznej […] uczy 
nas pozytywnie reagować na  zjawiska otaczającej rzeczy-
wistości, wzbudzać w  sobie pozytywne emocje. Przede 
wszystkim reklama wzbogaca nasze słownictwo o  bar-
wie uczuciowej dodatniej. Język polski ma bogatą leksykę 
o nacechowaniu negatywnym (w polszczyźnie łatwiej ko-
goś obrazić niż pochwalić), co  wiąże się zapewne z  naszą 
historią i dawnymi stosunkami politycznymi, a dokładniej 
z  kształtowaniem się języka historii i  polityki opartych 
na perswazji – nazwijmy ją – negatywnej. Być może rekla-
mowy sposób postrzegania świata przyczyni się do zmniej-
szenia dysproporcji między słownictwem obrażającym, 
negatywnie wartościującym a słownictwem oceniającym 
pozytywnie. [Kamińska-Szmaj 2003: 79]
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KOMIZM JĘZYKOWY





Mateusz Gaze
Uniwersytet Łódzki 

Stylizacja jako sposób budowania komizmu językowego

W niniejszym artykule przedstawię najbardziej złożony sposób 
budowania komizmu językowego, jakim jest stylizacja. Materiał 
wyekscerpowano z felietonów radiowych Tomasza Olbratowskie-
go wydanych w 2005 r. pod tytułem Wstawaj, szkoda DNiA! oraz 
z wygłaszanych na antenie radia RMF FM od listopada 2010 roku 
do  kwietnia 2011. W  drugim przypadku tekst felietonów spisano 
z plików zarchiwizowanych na stronie internetowej radia. 

Problem komizmu jest jednym z najbardziej złożonych i wielo-
płaszczyznowych zagadnień estetyki. Interesuje teoretyków i  hi-
storyków poszczególnych form sztuki, socjologów, psychologów, 
antropologów, etnografów i pedagogów [Dziemidok 1967: 10].

Temat komizmu, zarówno językowego, jak i  sytuacyjnego, 
nurtował uczonych już  od  starożytności. Wynikało to  zapewne 
z zakresu sytuacji komicznych, które właściwie są nieograniczone 
i mają swoje źródło w układzie sytuacyjnym. Często są wypadko-
wą wielu czynników, które same w sobie nie muszą być śmieszne.

Arystoteles, wybitny filozof antyczny, zajmował się przede 
wszystkim komizmem sytuacyjnym, którego źródła upatrywał 
w przewadze odbiorcy nad przedmiotem śmiesznym [Arystoteles 
1989]. Nowożytnymi kontynuatorami teorii wyższości byli To-
masz Hobbes oraz niemieccy myśliciele romantyczni: A. Schlegel 
i F. Schelling [Buttler 2001: 11]. 

Polemikę z  tymi teoriami podjął Aleksander Bain, który był 
twórcą teorii komizmu zależnego od  uczuć i  woli. Dla niego ko-
mizm jest następstwem wzrostu poczucia wartości odbiorcy, 
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nieoczekiwanym ujawnieniem się słabości, niedoskonałości zja-
wisk, osób, przedmiotów, zazwyczaj budzących szacunek lub po-
dziw. Najlepiej widać to na przykładzie szacownego, starszego pana, 
który wywraca się na ulicy, czy też aktora, który myli się, recytując 
patetyczny tekst na scenie. Podobną teorię przedstawił Karol Gross. 
Dla niego komizm to zabawa, gra imitująca walkę. Odbiorca śmie-
chem deprecjonuje przeciwnika, przedmiot śmieszny. Karol Ueber-
horst rozumie podłoże komizmu jako dostrzeżenie u kogoś ujemnej 
cechy, której nie posiada odbiorca [Buttler 2001: 12].

Kolejną teorią jest teoria kontrastu, której twórcą był Immanu-
el Kant. Odbiór zjawiska komicznego jest traktowany jako proces 
intelektualny, zasadzający się na  obróceniu oczekiwań w  nicość. 
Rozwinął ją Artur Schopenhauer w  teorii sprzeczności, która jest 
teorią skrajnie intelektualną. Percepcja komiczna to błąd w rozu-
mowaniu. Śmieszny może być każdy fakt niewłaściwie interpreto-
wany na podstawie błędnych cech. Na inny aspekt kładzie nacisk 
teoria Herberta Spencera. Badał on  percepcję zjawisk śmiesz-
nych i procesy jej towarzyszące. Człowiek, będący świadkiem czy 
uczestnikiem wydarzenia śmiesznego, kumuluje w  sobie pewną 
ilość energii psychicznej, która w wyniku nieoczekiwanego obrotu 
sprawy nie zostaje zużyta. Nadmiar jej wyładowuje się zastępczo 
w formie ruchów mięśni, czego wynikiem jest często śmiech [But-
tler 2001: 13–14].

Teorii komizmu istnieje zdecydowanie więcej, co  pokazuje, 
jak rozległe i  skomplikowane jest to  zjawisko. Najogólniej teorie 
te można podzielić na trzy grupy:

1. Teorie przedmiotowe – analizujące cechy przedmiotu 
komicznego.

2. Teorie podmiotowe – badające reakcje obserwatora.
3. Teorie funkcyjne – ich  celem jest określenie roli faktów ko-

micznych i reakcji na nie.
Pozwalają one jednak wywnioskować, że  zakres zjawisk ko-

micznych jest nieograniczony. Jak  zauważa D. Buttler, „komicz-
ność” realizuje się w doraźnym układzie sytuacyjnym i bywa wy-
padkową różnorodnych czynników [Buttler 2001: 8]. 
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Problemem, z  którym musieli uporać się badacze zjawisk ko-
micznych, jest zdefiniowanie podstawowych pojęć z tej dziedziny, 
tj. humoru, komizmu, dowcipu. Nie ma wątpliwości, że są to wyra-
zy bliskoznaczne, często używane wymiennie. Najodpowiedniejsze 
wydaje się traktowanie pojęcia komizmu jako najszerszego zna-
czeniowo. Potwierdzeniem tego może być koncepcja W. Schmid-
ta-Hiddinga, który podzielił komizm na  osiem kategorii: humor, 
dowcip, ironia, satyra, sarkazm, żart , nonsens, cynizm [Żygulski 
1976: 6].

Felieton jest jednym z  „gatunków publicystyki, swobodnym 
w charakterze, często posługującym się literackimi środkami eks-
presji” [Słownik terminów literackich 1998: 151]. Tradycja gatun-
ku sięga przełomu XVIII i  XIX wieku, a  za jego kolebkę uważa 
się Francję. Nazwa wywodzi się od francuskich słów feuille – liść, 
kartka, a feuilleton – oznacza złożony na czworo arkusz. Początko-
wo felieton był umieszczany w  dolnej części kolumny dziennika 
i  zawierał materiały o  charakterze krytycznoliterackim i  rozryw-
kowym. M. Wojtak nazywa felieton gatunkiem hybrydycznym, 
usytuowanym w  obrębie publicystyki zorientowanej literacko 
[Wojtak 2004: 202]. Felieton jako gatunek na  pograniczu stylów 
zawiera eksponenty wartości stylu artystycznego (kreacja fikcyjne-
go świata, dominacja funkcji estetycznej) i stylu publicystycznego 
(informowanie, wyrażanie opinii). Owo połączenie może zachodzić 
na płaszczyźnie informacji. Felieton zawiera pewną prawdziwą in-
formację, „ale podaną w efektownym opakowaniu: przetworzoną, 
zakamuflowaną, metaforyczną” [Pałuszyńska 2007: 496]. 

Komizm językowy w  felietonach został dokładnie opisany 
przez B. Grochalę [Grochala 2006]. Wydzieliła ona sześć grup komi-
zmu językowego: komizm oparty na frazematyce, komizm oparty 
na leksyce, komizm oparty na fonetyce, komizm oparty na zmianie 
formy graficznej, komizm oparty na fleksji, komizm oparty na sty-
lizacji. Podział stworzony przez badaczkę stał się punktem wyjścia 
mojej analizy1. 

1 Frazematyka i leksyka jako źródła budowania komizmu słownego zosta-
ły omówione w osobnych artykułach [Gaze 2012], [Gaze 2013]. 
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Tomasz Olbratowski jest dziennikarzem radiowym, satyry-
kiem i  błyskotliwym felietonistą, który ukończył studia Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Od 1992 roku pracuje jako dziennikarz 
w radiu RMF FM. Początkowo pracował w redakcji informacyj-
nej, później był sekretarzem redakcji. Od roku 1998 pracuje przy 
porannym programie krakowskiej stacji. Codziennie ok. 7:50 pre-
zentuje swoje satyryczne felietony w  audycji Wstawaj, szkoda 
dnia! . Wraz z Przemysławem Skowronem jest gospodarzem Wol-
nych Żartów w RMF FM. Tomasz Olbratowski współpracuje tak-
że z Kabaretem pod Wyrwigroszem. Wraz z członkami kabaretu 
stworzył cykl „Między Bugiem a prawdą” emitowany dwa razy 
w tygodniu w Radiu RMF. W 2007 roku został wybrany Dzienni-
karzem Roku Małopolski2.

Mechanizm komizmu opartego na  stylizacji jest najbardziej 
złożony. Samą stylizację też rozumie się różnie. Za Słownikiem 
terminów literackich przyjęto, że  stylizacja to  „jeden z  głównych 
przejawów intertekstualności: celowe naśladowanie w wypowie-
dzi realizującej określony styl niektórych istotnych właściwości 
stylu innego, wyraziście rozpoznawalnego jako cudzy i zewnętrz-
ny wobec wypowiedzi” [Słownik terminów literackich 1998: 
538–539]. A. Kulawik opisuje istotę zjawiska stylizacji, odwołując 
się do  nadawcy tekstu, który w  trakcie jego formowania „zmie-
nia kryteria wyboru i układu elementów językowych, w wyniku 
czego uzyskuje odmienne jakości stylistyczne w stosunku do tych, 
jakimi posługiwał się jako jemu właściwymi” [Kulawik 1990:171]. 
Stylizacja jest więc sposobem stylistycznego różnicowania tekstu, 
poprzez odwoływanie się do  subkodów języka współczesnego, 
któregoś ze współczesnych lub minionych stylów literackich, języ-
ka dawnych epok, konkretnego pisarza czy pojedynczego utworu. 
Zastosowanie tego zabiegu sprawia, że  tekst przeciwstawia sobie 
przynajmniej dwa sposoby mówienia, które ujawnić mogą stosu-
nek nadawcy do tych zjawisk językowych i literackich, które oka-
zjonalnie traktuje się jako wzorce stylistyczne. 

2 Na  podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Olbratowski [do-
stęp 28.03. 2014].
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Sam tytuł główny zbioru felietonów i  tytuły podrozdziałów 
są stylizowane na język naukowy, gdzie wykorzystuje się terminy 
oraz profesjonalizmy (badanie zawartości, metoda węgla C-14, za-
rys ogólnej teorii, ujęcie korpuskularne, rekuperacja diagonalnych 
podań etc.), a sam język jest bezosobowy. Zastosowanie termino-
logii sugeruje łączność z danymi naukami ścisłymi, jednakże łącz-
ności tej nie ma, a tytuły nie mają oparcia w rzeczywistości: 

Polityka. Badanie zawartości motywów wątków ideowych 
polskiej sceny politycznej uzyskane metodą węgla C-14 oraz 
na  czuja. Rola modelu na  wybranych przykładach [Olbra-
towski 2005: 13]. 

Służba zdrowia. Krótki wstęp do  zarysu ogólnej teorii re-
form służby zdrowia w ujęciu korpuskularnym i każdym in-
nym. Praca pod redakcją [Olbratowski 2005: 227] 

Sport. Wpływ wysokości ustawienia poprzeczki w  świet-
le trudności postawionych warunków gry na  rekuperację 
diagonalnych podań w  poprzek z  głębi pola. Przyczynki 
do skutków. [Olbratowski 2005: 183]

Przezabawna jest stylizacja biblijna jednego z utworów, a do-
kładniej stylizacja na  nowotestamentowe listy apostołów, peł-
ne środków perswazyjnych (upominam was, będziecie podawać 
itp.) Wykorzystany zostaje ten sam schemat budowy listu, w który 
wplecione zostają wyrazy kojarzące się z Biblią, jak np. jadło, świą-
tynia, księga, miłować :

Czytanie z  rozporządzenia Unii Europejskiej „Dobre prakty-
ki produkcyjne” z księgi Powtórzonych temperatur: „Bracia, 
usta moje otwarły się do was, przeto upominam was, w imię 
Unii naszej Europejskiej, abyście pilnie ucha nadstawili. Nie 
chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tempera-
tur jadła, które w waszych świątyniach kulinarnych lokala-
mi zwanych podawać macie. Odtąd herbatę waszą podawać 
będziecie w temperaturze 80 stopni Celsjusza, a zupa wasza 
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w  temperaturze 75 stopni podawana będzie, drób podasz 
w temperaturze 63 stopni. Nie 62 ani nie 64, ale właśnie 63. 
(...) A Unia niech będzie z wami wszystkimi, którzy miłujecie 
właśnie temperatury. Amen. [Olbratowski 2005: 175–176]

Kolejną, łatwą do rozpoznania stylizacją, jest archaizacja. Fe-
lieton stylizowany jest  na  utwór hagiograficzny, tyle że  jego bo-
haterem jest Grzegorz Kołodko. Schemat fabuły jest taki sam jak 
w  utworze hagiograficznym: cudowne narodzenie, życie pełne 
świętości, służby innym, niekiedy oparte na  ascezie; cuda. Łącz-
ność z  literaturą średniowieczną podtrzymana zostaje przez wy-
korzystanie imiesłów przysłówkowych (wszedłszy, płacząc), ła-
cińską składnię (orzeczenie na  końcu zdania) i  charakterystyczne 
leksemy (miłować , kroczyć , cnota, godny zaszczytu):

Wyszedłszy z  lat dziecinnych, nauczył się czytać i  udał się 
do szkół podstawowych i średnich. Dzięki jego uczęszczaniu 
szkoły średnie stały się szkołami dobrymi. Z dnia na dzień 
wzrastała i  szeroko się rozchodziła chwała jego cnót. I  tak 
Grzegorz zaszczytnie został wybrany na ministra, choć smu-
cąc się i płacząc, zapewniał, że nie jest godzien. A tymczasem 
nie tylko ludzie, ale i duch wolnego rynku, drżąc przed jego 
nadejściem, poświadczyli, że  właśnie Grzegorz jest godny 
tego zaszczytu. (...). [Olbratowski 2005: 47–48]

Tytuł tomu jest stylizowany na  tytuły barokowe, które sły-
nęły z  rozbudowanych, bogatych konstrukcji, jak tytuły poema-
tu Hieronima Morsztyna Światowa rozkosz z ochmistrzem swoim 
i ze dwunastą swoich służebnych panien, czy traktatu Benedykta 
Chmielowskiego Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji 
pełna. T. Olbratowski zastosował także łacińską składnię, która 
zasadza się na schemacie SOV (subiectum – obiectum – verbum):

Wstawaj, szkoda DNiA albo zbiór wszelkich głupot pełny 
na różne tematy oraz kwestie podzielony, mądrym dla pa-
mięci, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancho-
likom dla rozrywki erygowany. [Olbratowski 2005: 1]

Mateusz Gaze
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Jeden z felietonów zbudowany jest na wzór piosenki biesiadnej 
pt. Felek Zdankiewicz . Wykorzystany został ten sam szyk, podob-
ne metrum i refren ojra, tarira ojra: 

Pan Zygmunt Kapusta to chłopak morowy, szedł ulica Brze-
ską na dworzec kolejowy, ojra, tarira ojra, tarira raz dwa trzy. 
[Olbratowski 2005: 100–101]

Zabawna stylizacja pojawia się w felietonie o polskich polity-
kach, których zachowanie zostało skrytykowane i wyśmiane: 

Bieg na 10 kilometrów zaproponował premier Tusk szefowi 
SLD Napieralskiemu, bo  Napieralski zarzucił, że  Tusk jest 
zmęczony (…) – Ja zmęczony? Ja? – I wyzwał Napieralskiego 
na ten bieg: „Najlepiej o siódmej rano w Łazienkach w War-
szawie, czekam do  niedzieli 22 maja. Mam nadzieję, że  nie 
zabraknie odwagi”. [17.05.2011]

W analizowanym fragmencie komizm polega na odwołaniu się 
do tekstu rycerskiego wyzwania na pojedynek. Jego charakter od-
znacza się znacznym stopniem oficjalności. O  właściwościach ko-
micznych współdecyduje tutaj fakt, że walka o honor, która wiązała 
się z pojedynkami rycerskimi, została pozbawiona patosu – o zacho-
waniu honoru ma decydować bieg w warszawskich Łazienkach. 

W felietonie, w którym dziennikarz wyraża swoje zdanie na te-
mat rosnącej liczby urzędników i ich głównego zadania, którym jest 
uproszczenie przepisów, pojawia się napisany w stylu urzędowym 
przepis na „fileta rybnego”:

(…) Punkt 1. Filet jest to obrana z układu kostnego część ryby 
o określonej grubości, długości i szerokości. 
2. Filet rybny musi zostać nabyty w punkcie posiadającym 
zezwolenie na obrót produktami rybnymi. 
3. Zapłatę za fileta należy uiścić obowiązującą w Polsce wa-
lutą lub kartą płatniczą. W razie nieposiadania przez kupują-
cego odliczonej kwoty sprzedawca zobowiązany jest wydać 
resztę. 

Stylizacja jako sposób budowania komizmu językowego
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4. Kupujący filet jest zobowiązany sprawdzić stopień świe-
żości fileta, a  sprzedający zobowiązany jest taką świeżość 
zapewnić. 
5. Transport fileta do miejsca jego obróbki cieplnej może od-
bywać się jedynie dowolnym środkiem komunikacji miej-
skiej i/lub prywatnej, albo pieszo. 
6. Osoba transportująca fileta jest zobowiązana dotrzeć z fi-
letem do miejsca przeznaczenia. 
7. Do obróbki cieplnej fileta (smażenie) uprawniona jest oso-
ba, która filet nabyła lub dowolna osoba wyznaczona przez 
nabywcę fileta lub inną dowolną osobę. 
8. Osoba wyznaczona do  obróbki fileta jest zobowiązana 
do zachowania szczególnej ostrożności. 
9. Filet może być smażony jedynie według obowiązujących 
przepisów kulinarnych lub według dowolnej metody znanej 
osobie wyznaczonej do obróbki cieplnej fileta. 
10. Usmażonego fileta należy spożywać według ogólnych, 
ustalonych zasad spożywania potraw, uregulowanych od-
rębnymi przepisami. 
11. W razie zatrucia filetem należy zawiadomić odpowiednie 
służby ratownicze. (…) [20. 12. 2012]

Styl urzędowy należy do  sfery komunikacji społecznej zwią-
zanej z działalnością administracyjno-prawną. Jego gatunki, takie 
jak: zarządzenia, uchwały czy instrukcje, służą kreowaniu wzor-
ców zachowań i egzekwowaniu ich realizacji. Cele takie wymagają 
precyzji, dokładności sformułowań, a  także standaryzacji zarów-
no w  obrębie budowy tekstów, jak i  formułowania mniejszych 
jednostek językowych. Do  podstawowych cech stylu urzędowe-
go w związku z  tym można zaliczyć: dyrektywność, bezosobowy 
charakter wypowiedzi, precyzję i  standardowość [Wojtak 1993: 
155–171].

Obecnymi w omawianym przykładzie wyznacznikami języko-
wymi stylu urzędowego są: nakazy, zakazy, pozwolenie, wyrażone 
takimi sformułowaniami, jak: musi zostać nabyty, należy uiścić , 
zobowiązany jest , może odbywać się, należy spożywać , należy 
zawiadomić . Tekst zawiera także nieosobowe formy czasowników 
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oraz konstrukcje strony biernej: być/zostać + imiesłów przymiot-
nikowy bierny, które podkreślają oficjalny charakter więzi między 
nadawcami a odbiorcami tekstu. W felietonie tym wyeliminowano 
słownictwo kolokwialne i ekspresywne. Precyzyjność wypowiedzi 
uzyskana została poprzez zastosowanie formuł językowych i słow-
nictwa specjalistycznego, takiego jak: układ kostny, nabyć, uiścić, 
waluta, stopień świeżości, miejsce obróbki cieplnej, środek komu-
nikacji miejskiej, środek komunikacji prywatnej, spożywać, służby 
ratownicze. Jednym z eksponentów stylowych jest także dążenie 
do precyzji przejawiające się w szablonowej konstrukcji tekstu po-
legającej na ujęciu jego treści w formie punktów. Wymóg precyzji 
tekstu urzędowego zobowiązuje do stosowania w nim zasady po-
wtarzania tych samych terminów na  oznaczenie określonych po-
jęć, a tym samym do zrezygnowania z synonimów. 

O komicznym charakterze tego tekstu decyduje fakt, że dla ob-
jaśnienia tak prostej czynności, jaką jest przyrządzenie smażonej 
ryby, autor podał przepis stylizowany na tekst instrukcji. Gatunek 
ten stał się nieodłącznym elementem jakiejkolwiek działalności 
gospodarczej w wyniku wejścia w życie odpowiednich dyrektyw 
unijnych. Zabieg ten miał na  celu wytworzenie w  tekście właś-
ciwości komicznych oraz ukazanie absurdalności działań rządu 
i urzędników. 

Tekst felietonu, w  którym dziennikarz wyraża swoją opinię 
na temat wprowadzenia przez Unię Europejską limitów na produk-
cję cukru, stylizowany jest na propagandowe przemówienie Wła-
dysława Gomułki: 

Towarzysze Polacy! Do mnie, do wysokiego komisarza Unii 
Europejskiej, docierają głosy niezadowolenia z  rosnących 
cen cukru w  Polsce, między innymi z  powodu unijnych li-
mitów dla Polski na jego produkcję. Te głosy mówią, że niby 
jak by limitów nie było, to producenci rzuciliby cukier na ry-
nek i ceny by spadły. Nie będę słodził. Te głosy podniesione 
na limity urwiemy w połowie ich zarodka. Towarzysze Po-
lacy, jestem tu pło to, aby wam wytłumaczyć szerszy hory-
zont zjawisk rzutujących na całokształt widnokręgu naszej 
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rzeczywistości. Dając odpór głosom, które wyciągają swe 
sępie łapy uzbrojone w siekierę wrogiej demagogii, pomyśl-
my wspólnie, co by się stało, gdyby limitów nie było. Produ-
cenci cukru, omamieni nieuzasadnionym zyskiem, produko-
waliby dowolne ilości cukru, co doprowadziłoby do wolny 
konkurencji, a  w  konsekwencji do  wolnego rynku i  rozpa-
sanego kapitalizmu i  spadku cen. Brak regulacji produkcji 
poprzez limity oznaczałby mniej dyrektyw, to po co by my 
we władzach Unii wtedy byli? Ucierpiałaby na tym budo-
wa ogólnoeuropejskiego socjalizmu/ Dlatego lepiej cierpieć 
i płacić wkrótce za cukier 7 złotych za kilo, niż nie cierpieć 
i  płacić mniej, bo  cierpienie uszlachetnia i  umacnia kręgo-
słup ideologiczny w  walce o  międzynarodowy interna-
cjonalizm, jakim go chcemy widzieć i  mieć. Europejczycy 
wszystkich krajów, łączcie się, a nie zajmujcie się cenami cu-
kru, bo od tego są mądrzejsi. To tyle. [01.03.2011]

O zabawnym charakterze tekstu decydują zabiegi stylizacyjne 
obecne na wszystkich poziomach języka. W warstwie fonetycznej 
odnaleźć można elementy gwarowe, które pojawiały się również 
w  przemówieniach W. Gomułki: pło to  (po to), wolny (wolniej). 
Należy również podkreślić fakt, że T. Olbratowski wygłaszając fe-
lieton zastosował ten sam kontur intonacyjny, który charaktery-
zował I sekretarza PZPR3. Elementy morfologiczne odwołujące się 
do przemówień z okresu PRL to: stosowanie formy pierwszej osoby 
liczby mnogiej czasowników na określenie nadawcy i odbiory (pod-
kreśla kolektywność): urwiemy, pomyślmy, chcemy. Należy odno-
tować również fakt zastosowania gwarowego sposobu budowania 
pierwszej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego: po co my to robili. 
O  zabawnej stylizacji decydują również kontaminacje związków 
frazeologicznych: urwać coś w Połowie zarodka (urwać cos w po-
łowie i zdławić/zdusić w zarodku) i  formuły idiomatyczne: hory-
zont zjawisk, sępie łapy, siekiera wrogiej demagogii, kręgosłup 

3 Wnioski na  podstawie porównania wystąpień W. Gomułki, dostęp-
nych na  stronie http://www.youtube.com/watch?v=pwQTHsMSDF8 [dostęp 
28.03.2014] oraz tekstu T. Olbratowskiego. 
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ideologiczny, rozpasany kapitalizm, które w przemówieniach pee-
relowskich służyć miały narzuceniu dychotomicznego podziału 
świata. Odwołaniom do przemówień komunistycznych służą rów-
nież apostrofy: Towarzysze Polacy! i  stosowanie formuł peryfra-
stycznych typu te głosy. Celowe błędy, jak chociażby wspomnia-
na kontaminacja frazeologiczna czy pleonazm (międzynarodowy 
internacjonalizm) służyć mają zapewne charakteryzowaniu na-
dawcy tego przemówienia. Celem zabiegów stylizacyjnych zasto-
sowanych w felietonie jest wykpienie sprawy nałożonych przez UE 
na Polskę limitów na produkcję cukru. Zastosowanie do tego sty-
lizacji na przemówienia W. Gomułki ma zapewne pokazać pewne 
podobieństwa między działaniem władz PRL a UE. 

Reasumując, komizm oparty na stylizacji jest najbardziej zło-
żonym sposobem budowania komizmu językowego. Celem zabie-
gów stylizacyjnych jest takie ukształtowanie tekstu, by przypomi-
nał on tekstu już istniejące. Odmienne, od właściwych autorowi, 
jakości stylistyczne osiągane są  przez zmianę kryteriów wyboru 
i  układu elementów językowych wszystkich poziomów języka. 
Odwołanie się do  poszczególnych zjawisk językowych stanowią-
cych podstawę stylizacji pozwala na ujawnienie stosunku nadaw-
cy do faktów językowych i pozajęzykowych. 

W  felietonach T. Olbratowskiego stylizacja ma na  celu prze-
de wszystkim wytworzenie w  tekście właściwości komicznych. 
Stanowi także popis erudycji i  umiejętności językowych autora. 
Teksty są codziennym komentarzem dotyczącym spraw życia poli-
tycznego, kulturalnego i społecznego. Wszelkie przejawy komizmu 
dysautomatyzują percepcję felietonu, a komizm oparty na styliza-
cji wymaga interpretacji dwóch tekstów (felietonu i  tekstu, któ-
ry jest matrycą do stylizacji). Biorąc pod uwagę fakt, że felietony 
te są wygłaszane na antenie ogólnopolskiego, komercyjnego radia, 
należy przyznać, że są one idealne do porannej intelektualnej po-
budki milionów Polaków. A ich kilkunastoletnia tradycja pokazuje, 
że słuchacze takiej pobudki potrzebują. 
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Co śmieszy w filmach Abstrachuje.TV i co z tego wynika

Celem artykułu jest analiza humorystycznych wypowiedzi 
zawartych w krótkich filmach publikowanych w portalu YouTube 
przez grupę Abstrachuje.TV, a  także określenie, jakie skutki wy-
wołuje wprowadzenie do filmu danego tekstu humorystycznego. 
Postaram się także odpowiedzieć na  pytanie, dlaczego określone 
stwierdzenie wywołuje w odbiorcach śmiech.

Analizę poszczególnych wypowiedzi o  zabarwieniu humory-
stycznym warto poprzedzić wyjaśnieniem sposobu, w jaki isto-
tę komizmu językowego rozumieją badacze. Barbara Bogołębska 
przypomina, że komizm zwany jest przez teoretyków także śmiesz-
nością lub komicznością, a  za główną cechę komizmu uważa się 
kontrast, czyli zestawienie wykluczających się cech. Co  istotne, 
podkreśla także, iż  właściwa dla komizmu jest przesada [Bogo-
łębska 2000: 323-324]. Badaczka przypomina, iż  humor długo 
pojmowano jako „dyspozycję psychiczną”, a dopiero od początku 
XX wieku uznano go za odmianę komizmu. B. Bogołębska dodaje, 
że humor, w przeciwieństwie do podmiotowej lub przedmiotowej 
komiczności, wiąże się wyłącznie z podmiotowością [Bogołębska 
2000: 325]. Z kolei z dowcipem związany jest „pierwiastek intelek-
tualny”. Badaczka przypomina, że  Arthur Schopenhauer kategorii 
dowcipu przeciwstawiał głupotę (absurd) [Bogołębska 2000: 325].

Danuta Buttler komizm traktuje jako pojęcie nadrzęd-
ne w  stosunku do  terminów „mimowolny komizm językowy” 
i „dowcip językowy”. Badaczka uważa, że wśród zjawisk sytuu-
jących się w obrębie komizmu językowego są „wszelkie zjawiska 
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gramatyczne i  leksykalne zdolne wywołać reakcję komiczną” 
i  nie ma znaczenia, czy użyto ich świadomie, aby wywołać 
śmiech, czy spontanicznie, a  więc nieświadomie [Buttler 1968: 
57]. Dowcip słowny D. Buttler definiuje zaś jako kompozycje wy-
razów, które są rezultatem „świadomej twórczości i [są – przyp. 
K.K.] obliczone na  wywołanie efektów komicznych” [Buttler 
1968: 58]. Badaczka zadaje sobie pytanie, czy każde wywołu-
jące komiczny efekt połączenia słowne można kwalifikować 
jako przykład zastosowania dowcipu językowego. Podkreśla 
ona bowiem, iż niekiedy słowa jedynie przekazują komizm wy-
nikający z realiów pozajęzykowych, a więc z sytuacji, wyglądu, 
charakteru. D. Buttler podpowiada, iż  praktycznym kryterium 
pomagającym w  odróżnieniu dowcipu słownego od  dowcipu 
rzeczowego jest możliwość synonimicznej wymiany leksemów 
lub jej brak [Buttler 1968: 59–60]. Jeśli wprowadzenie do tekstu 
innego wyrazu nie odbiera wyrażeniu humorystycznego zabar-
wienia, wówczas należy mówić o dowcipie rzeczowym, bowiem 
w takim przypadku „śmieszna jest sytuacja, a nie forma jej języ-
kowego przedstawienia” [Buttler 1968: 60]. Ponadto D. Buttler 
wyróżnia jeszcze dowcipy słowno-sytuacyjne. Ich istota zasa-
dza się na przypisaniu osobie słów, których ta ze względu na jej 
wiek lub status społeczny prawdopodobnie nie wypowiedziała-
by [Buttler 1968: 60].

Z  kolei Adam Kucharski terminów „tekst humorystyczny” 
i „dowcip” używa zamiennie. (Również w moim artykule pojęcia 
te  traktować będę jako synonimy). Badacz wyjaśnia, że  dowcip 
to tekst, który ma krótką formę narracyjną składającą się ze wstę-
pu, rozwinięcia i  puentującego zakończenia [Kucharski 2009: 7]. 
Stwierdza on:

Przez tworzenie tekstu humorystycznego rozumie się proces 
formułowania tekstu, który skategoryzować można jako 
dowcip cechujący się nową i  oryginalną konfiguracją, bę-
dącą efektem odległych skojarzeń. Im dalsze są to skojarze-
nia, tym tekst jest percypowany jako bardziej zabawny, jeśli 
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oczywiście spełnia określone kryteria. Można zatem stwier-
dzić, że tworzenie tekstu humorystycznego jest jednym z ro-
dzajów aktywności człowieka [Kucharski 2009: 7].

Grupę Abstrachuje.TV wprowadzono na  rynek 4 października 
2012 roku. Pierwszy film na YouTube jej twórcy (Rafał Masny, Ro-
bert Pasut i Cezary Jóźwik1) zamieścili 8 października 2012 roku. Nosi 
on tytuł „Co mówią: GIMBUSY” i do tej pory zajmuje trzecie miejsce 
wśród najpopularniejszych obrazów grupy (choć opublikowała ona 
już 81 filmów2). Przekazy tworzone przez Abstrachuje.TV są w czo-
łówce filmów najczęściej oglądanych przez Polaków w  Internecie. 
Jak podano w  serwisie „Komputer Świat”, historia „Co  mówi: TY-
POWY SEBA” znalazła się na  trzecim miejscu najchętniej ogląda-
nych w 2013 roku filmów polskiego YouTube3. O popularności grupy 
świadczy też fakt, iż ma ona 1 485 662 subskrybentów, czyli osób, któ-
re wyraziły chęć otrzymywania na pocztę e-mail informacji o każ-
dym kolejnym filmie stworzonym pod szyldem Abstrachuje. TV.  
Łącznie filmy grupy zostały wyświetlone prawie 174 mln razy4.

Przedmiotem mojej analizy będą wypowiedzi o humorystycz-
nym zabarwieniu wyekscerpowane z najpopularniejszych filmów 
grupy Abstrachuje.TV – „Co mówi: TYPOWY SEBA” i „Co mówią: 
GIMBUSY” – oraz z  innych filmów, w  których zastosowano naj-
ciekawsze, moim zdaniem, rozwiązania – „Gdyby politycy i  me-
dia mówiły prawdę” i „Czego NIE mówią POLACY”. Wydaje się, 
że większość z wypowiedzianych w wymienionych filmach dowci-
pów można zakwalifikować do grup, które wg terminologii D. But-
tler nazywa się dowcipami rzeczowymi lub słowno-sytuacyjnymi.

1 Źródło: http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/co-mowia-abstrachuje-
-tv,83011.html [dostęp 22.03.2014].

2 Stan z  28 listopada 2014. Źródło: YouTube (https://www.youtube.com/
results?search_query=abstrachuje).

3 Źródło: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/50/you-
tube-rewind-2013-top-40-najpopularniejszych-wideo-w-polsce-i-na-swiecie.
aspx [dostęp 22.03.2014].

4 Dane z  28 listopada 2014. Źródło: www.youtube.com/user/Abstrachu-
jeTV/about.
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Większość wypowiedzi zaprezentowanych w  „Co  mówi: TY-
POWY SEBA” (najpopularniejszym5 filmie grupy) – na pozór – nie 
ma humorystycznego zabarwienia. Warto w tym miejscu przyto-
czyć słowa Kazimierza Żygulskiego, socjologa. Oto one:

Utwory powstające z  intencją budzenia śmiechu, do  tego 
zwykle obleczone w  formę estetyczną, tworzy samo życie, 
zarówno codzienne, jak i  jego wydarzenia niezwykłe […]. 
Wszystko, co  dzieje się w  życiu, może być wykorzystane 
jako tworzywo twórczości komicznej lub budzić […] śmiech. 
Wspólnota śmiechu, podobnie jak wspólnota języka, ujaw-
nia się i  funkcjonuje zazwyczaj wśród innych wspólnot, 
na przykład rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, zawodowej czy 
towarzyskiej [Żygulski 1976: 15].

Wywołujące uśmiech wypowiedzi bohaterów filmu „Co mówi: 
TYPOWY SEBA”6 nie są więc modelowymi dowcipami, jednak zy-
skują one żartobliwy wydźwięk dzięki nawiązaniu do  wspólne-
go doświadczenia pokolenia dzisiejszych dwudziestokilkulatków, 
którzy oglądając ten krótki film, przypominają sobie często wypo-
wiadane podczas zabaw na podwórku zdania. „Typowy Seba” jest 
bowiem zwykłym chłopakiem dorastającym przed erą powszech-
nego dostępu do Internetu i spędzającym swój czas wolny na po-
dwórku. Dlatego żartobliwe wypowiedzi mają związek z sytuacją 
gry w piłkę na osiedlowym boisku, np.: „Nasza gała, mamy słabszy 
skład”, „Nic nie było” [słowa wypowiedziane przez zawodnika fau-
lującego kolegę – przyp. K.K.], „Gruby, nie bój się piłki!” [oczywi-
ście, najgrubszy, a przez to najmniej sprawny fizycznie, chłopak stoi 
na bramce, pozycji uznawanej kiedyś za najmniej ważną – przyp. 
K.K.]. Już na  podstawie analizy powyższych fragmentów można 
uznać, iż są one związane z dialogowością i sytuacyjnością, poja-
wiają się w nich leksemy potoczne, jak np. oznaczająca piłkę „gała”. 
Niekiedy do tego typu wypowiedzi wprowadzone zostają również 

5 Źródło: https://www.youtube.com/user/AbstrachujeT V/videos?view 
=0&sort=p&shelf_id=0 [dostęp 28.11.2014].

6 Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=E5wGqv6HLzg.



313Co śmieszy w filmach Abstrachuje.TV i co z tego wynika

nadające ekspresywny charakter wulgaryzmy, umieszczone naj-
częściej w żartobliwym kontekście, choćby w humorystycznej ry-
mowance stanowiącej aluzję do  prawa Pascala. Oto odpowiedni 
cytat: „Prawo Pascala: kto wybił, ten zap…a” [czyli: po piłkę bieg-
nie zawodnik, który wybił ją poza plac gry].

Warto wspomnieć także o  innych często słyszanych na  po-
dwórku wypowiedziach charakteryzujących się:

•	 uproszczeniami	na płaszczyźnie	 fonologiczno-fonetycznej7, 
chociażby: „Prze pani, wyjdzie Mati?” [koledzy, stojąc pod blo-
kiem, pytają będącej na balkonie mamy Matiego, czy jej syn wyj-
dzie do nich];

•	 neologizmami,	np.:	 „Skocz	po  chipsy,	 tylko	 tazosa	wyma-
caj” [„tazosy” to kapsle do gry wkładane do niektórych opakowań 
chipsów]; „Gramy na  zachę, nie ma wycofki” [czyli: gra, w  której 
zwycięzca zabiera kapsel przeciwnika na zawsze, a przeciwnik nie 
może się wycofać8];

•	 potocznym	 stosowaniem	 żeńskiej	 formy	rzeczownika	 „fa-
cet”, jak w przykładzie: „Facetka idzie” [ostrzeżenie, prawdopodob-
nie przed nauczycielką, kolegi palącego papierosa].

Nie warto zapominać o  innych źródłach komizmu obecnego 
w analizowanych filmach. Często powodem wyśmiania postawy 
czy zachowania danej osoby jest chęć wytknięcia jej błędów. Obra-
zy o takim charakterze można uznać za satyryczne. Adam Kulawik 
stwierdza:

Treścią utworu satyrycznego jest piętnowanie przez ośmie-
szanie rozmaitych wad ludzkich, obyczajowości i  postaw 
wobec wszelkich zjawisk życia społecznego, również kryty-
ka instytucji życia społecznego. Satyra zadowala się negacją 
zjawisk i  postaw, a  przeciwieństwa negowanych postaw 
stanowią wzorce pozytywne […]. Satyra jest gatunkiem dy-
daktycznym [Kulawik 1994: 343].

7 Por.: Z. Adamiszyn [1995], Styl potoczny, [w:] Przewodnik po stylistyce 
polskiej, Gajda S. (red.), Opole, s. 195.

D. Zdunkiewicz-Jedynak [2008], Wykłady ze stylistyki, Warszawa, s. 99.
8 Źródło: http://www.zw.com.pl/artykul/495072.html.
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W  części „Co  mówią: GIMBUSY”9, która ma satyryczny cha-
rakter, sytuacje humorystyczne wynikają z  kontrastu między de-
klaracjami a możliwościami „gimbusów” (zastosowany neologizm 
oznacza tych uczniów gimnazjum, którzy próbują zaimponować 
znajomym zachowaniem nieprzystającym do ich wieku ani posia-
danej przez nich wiedzy). Poświadczenie mogą stanowić poniższe 
cytaty:

Wiesz, ja to  jestem panem swojego życia [dzwonek telefo-
nu]. Poczekaj chwilę. [Rozmowa przez telefon: Dobrze, ma-
musiu]. O czym to ja mówiłem?
Stary […], to będzie najbardziej epicki melanż naszego życia. 
Tylko mama mi musi tą10 zgodę napisać.
– Ziomek, pijesz browarka?
– Pronto, mordo, mam łeb jak sk…syn [po czym pije, wyplu-
wa alkohol i popija sokiem marchwiowym – przyp. K.K].

Z  obserwacji twórców z  Abstrachuje.TV wynika, że  jednym 
z głównych tematów rozmów tej grupy gimnazjalistów są używki. 
Jak w przykładach:

K…a, nie wytrzymam trzech godzin wycieczki do muzeum 
bez szluga.
–Dawaj na piwo dzisiaj.
– Ty no, mordo, ale mamy szkołę jutro.
– No, ale na drugą, ziooom…

Niekiedy charakteryzowanych w  filmie w  satyryczny sposób 
nastolatków ośmiesza również brak wiedzy, której posiadaniem 
chełpią się oni. Oto odpowiednie przykłady:

Muzyka? Tylko rap, i tylko uliczny. Wychowałem się na Pak-
tofonice. Można powiedzieć, że Magik prowadził mnie przez 
życie… razem z tymi dwoma – Pokusem i Abaradabem.

9 Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=dsNYwI6lri4.
10 Zachowano pisownię odzwierciedlającą wypowiedzi bohaterów filmu.
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Ja Muzyką poważną Pezeta jarałem się, jak ty na chleb mó-
wiłeś pep. Pomimo tego, że jak wyszła, miałem sześć lat. Ale 
to nie zmienia faktu, że się jarałem.

Słowa wypowiadane przez tytułowych „gimbusów” nie tylko 
budzą śmiech. Dzięki zacytowanym wypowiedziom oddany został 
charakter chcących uchodzić za starszych i  bardziej doświadczo-
nych niż są  w  rzeczywistości nastolatków. Co  więcej, odpowied-
nio dobrane leksemy obnażyły również ich wady: bezmyślność 
wyrażającą się w  powtarzaniu modnych, hiperbolizujących słów 
(jak „epicki melanż”) i budzącego podziw wśród rówieśników za-
chowania, wulgarność, popełnianie błędów językowych i meryto-
rycznych, posługiwanie się wyłącznie językiem potocznym, często 
w rejestrze emocjonalnym (określenie Jerzego Bartmińskiego [por. 
Bartmiński 1993: 120–122]).

Jak już wspominałam, w  powyższej grupie przykładów ko-
mizm wynika z rozbieżności między deklaracjami a rzeczywistoś-
cią, krótko mówiąc: z kłamstwa. Inny mechanizm został zastoso-
wany w żartobliwych sformułowaniach wypowiadanych w filmie, 
również satyrycznym, „Gdyby politycy i media mówiły prawdę”11, 
których komizm ma źródło w głośnym wypowiadaniu przez przed-
stawicieli tych grup zawodowych słów poświadczających stereo-
typową opinię dotyczącą ich postawy etycznej, zaangażowania 
w pracę, stosunku do wyborców, braku elementarnej wiedzy (pod-
czas konferencji prasowej nowy minister nie wie, jakim resortem 
kieruje). Posłowie są więc scharakteryzowani jako osoby dbające 
jedynie o  własne dobro, w  podejmowaniu decyzji kierujące się 
błahymi, prywatnymi pobudkami, niestroniące od przyjmowania 
łapówek, nieszanujące wyborców. Uwidacznia się to w następują-
cych cytatach:

[Dziennikarz]: A skąd kandydatura na ministra finansów?
[Premier]: Za moją decyzją stały bardzo mocne argumenty: 
założyłem się i przegrałem w pokera, no i jakoś tak wyszło.

11 Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=9O10qPHFiOA.
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[Dziennikarz]: Panowie posłowie, skąd ten pomysł [połą-
czenia się koalicji i opozycji w jedną partię]?
[Poseł I]: A wie pan, pomyśleliśmy tak: oni kradną, my krad-
niemy, no to ukradniemy razem, będzie więcej kasy, kupimy 
se coś fajnego.
[Poseł II]: Poza tym, z  taką przewagą w  sejmie będziemy 
mogli podwyższać wiek emerytalny w nieskończoność.
[Poseł I]: No i  tego, jedna partia, to  nie będą musieli wy-
borcy udawać, że czytają programy, a my – że mamy jakieś 
poglądy.
[Poseł II]: Demokracja, s…y.
[Dziennikarz]: Panie ministrze, od paru dni wszyscy żyjemy 
sprawą lewego przetargu, w którym brał pan udział. Co pan 
powie o domniemanej łapówce?
[Minister]: Wziąłem.

Z  kolei dziennikarzom wytknięto m.in. piętnowanie drugo-
rzędnych mankamentów osób rządzących, które tak naprawdę 
ma na  celu odwrócenie uwagi adresatów medialnego przekazu 
od prawdziwych problemów. Na tę grupę zawodową odbiorca fil-
mu patrzy przez pryzmat jej przedstawiciela, dziennikarza wypo-
wiadającego kwestię, w której posłużono się żartobliwą grą słów: 
„Spokojnie, drodzy widzowie. Dla was nie zmięknę. Z miejsca wy-
darzeń, Tomek Fiutek”12. Oto przykładowe wypowiedzi odnoszące 
się do wspomnianej wady dziennikarzy:

[Dziennikarz do przedstawicieli rządu]: Czy nadal będziemy 
mogli was obrażać i publicznie obrzucać błotem?
[Minister]: Oczywiście, od tego jesteśmy, tylko pamiętajcie 
– żadnych ważnych tematów.
[Premier]: Zajmujcie się naszymi kurtkami, czapkami…
[Minister]: …seksaferami…
[Premier]: …nie wiem, zdjęciami z wakacji.

12 D. Buttler pisze: „Na przykład fikcyjne, żartobliwe nazwiska bawią same 
przez się jako szczególne i zaskakujące struktury słowne, choć oczywiście w tek-
ście ich walor komiczny, dzięki zespoleniu się z  komizmem charakterów, może 
być większy” [Buttler 1968: 59].
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[Dziennikarz]: Pewnie, przecież te  debile sprzed telewizora 
i tak by nic nie zrozumiały.
[Minister i premier]: Się wie!

Ponadto dziennikarze są w filmie scharakteryzowani jako oso-
by dążące za wszelką cenę do opisania sensacyjnych, związanych 
z czyjąś tragedią wydarzeń, niezdolne dostrzec dobrych stron rze-
czywistości i opowiedzieć o nich swoim widzom. Eksplikację sta-
nowi fragment:

[Dziennikarz]: Jako mieszkaniec Przemyśla…
[Mężczyzna]: Olsztyna, jesteśmy w Olsztynie.
[Dziennikarz]: No, nieważne. Yyy, ile osób zginęło?
[Mężczyzna]: Yee, nikt nie zginął, my tutaj bardzo sobie 
szczęśliwie żyjemy, mamy fajną społeczność lokalną…
[Dziennikarz]: Kogo to interesuje, gdzie są trupy?!

Twórców filmu „Gdyby politycy i  media mówiły prawdę” 
śmieszy też skłonność dziennikarzy do  wprowadzania gry słów 
(wynikającej z  wieloznaczności leksemów) podczas wypowiedzi 
odnoszących się do treści nieprzystających do klimatu zabawy, np.: 
„A za tydzień porozmawiamy o dziurze budżetowej, bo to napraw-
dę głęboki temat”, „Do sprawy wybuchu gazu i związanego z nim 
pożaru będziemy jeszcze wracać, bo to nadal gorący temat”.

Politycy i dziennikarze nie są jedynymi grupami, których saty-
rycznej charakterystyki podjęli się twórcy z Abstrachuje.TV. W „Cze-
go NIE mówią: POLACY”13 odniesiono się również do  przywar 
stereotypowego Polaka. Tak jak stereotypowi posłowie, tak i  ste-
reotypowy Polak wypowiada kwestie, których nikt nie spodziewa 
się od  niego usłyszeć. Co  jednak istotne, autorzy filmu nie mówią 
o  Polakach i  ich cechach wprost. Zastosowali zabieg polegający 
na włożeniu w usta swoich bohaterów słów sprzecznych z ich praw-
dziwymi poglądami, słów, których stereotypowy Polak nigdy by 
nie wypowiedział (tu pojawia się różnica: od polityków można było 

13 Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=05uV2Vp72zY.
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usłyszeć kwestie, które zaskakiwały swoją prawdziwością, ale które 
istniały w świadomości społecznej, tyle że niewypowiedziane; Pola-
cy w poddanym analizie filmie wygłaszają sądy niezgodne z cecha-
mi właściwymi dla stereotypowego Kowalskiego). 

Warto w  tym miejscu odpowiedzieć na  pytanie, jakie cechy 
stereotypowych Polaków wyśmiano. Do obnażonych wad należą 
m.in.:

•	 zawiść;	stereotypowy	Polak	nie	cieszyłby	się	przecież	z po-
wodzenia innych i nie powiedziałby14: „Zobacz, jaki Nowak ma sa-
mochód, mówiłem ci; uczciwa praca popłaca”;

•	 brak	 szacunku	wobec	 osób	 prezentujących	 odmienne	 po-
glądy: „Rozumiem, że masz inne poglądy polityczne. Szanuję to”;

•	 przyzwalanie	na kradzież:	„Cholera,	sporo	kasy	wydajemy	
na legalną muzykę i oprogramowanie”;

•	 nieposzanowanie	cudzej	własności:	„[Ktoś	kopie	w tablicę	
z rozkładem jazdy] Nie niszcz, to dla nas wszystkich”;

•	 niechęć	do niektórych	nacji,	a konkretnie	–	Rosjan	i Niem-
ców: „[Polak, widząc obcokrajowca, krzyczy]: Rosjanie! Zdra-
stwujtie!”; „Niemcy! Guten Morgen [w obu przypadkach mężczyź-
ni witają się jak przyjaciele, obejmują się]”;

•	 skłonność	 do  nadużywania	 alkoholu:	 [rozmowa	 dwóch	
mężczyzn] „Wódeczki?”, „Nie dzisiaj”.

Istotne jest, że w filmie wyśmiane są nie tylko wady Polaków, 
z przymrużeniem oka została również potraktowana polska rzeczy-
wistość (trzeba pamiętać, że wypowiadane opinie są zaprzeczeniem 
tych naprawdę odzwierciedlających realia życia w Polsce). Twórcy 
z Abstrachuje.TV w humorystyczny i ironiczny sposób odnieśli się 
np. do:

•	 spóźniających	 się	 pociągów:	 „Cholera,	mój	 pociąg	 znowu	
przyjechał za wcześnie”;

14 Poniższe cytaty również zostały zaczerpnięte z filmu „Czego NIE mówią: 
POLACY”, z tego względu zaprezentowano w nich opinie, jakich nigdy NIE wy-
powiedziałby stereotypowy Polak. Interpretując je, należy więc odwrócić ich 
sens.
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•	 nieestetycznego	wyglądu	miast:	„W centrum	powinno	być	
więcej billboardów”;

•	 korków	na drogach:	„Piątek,	siedemnasta,	na pewno	doja-
dę na czas”;

•	 zarobków	 ledwie	 wystarczających	 do  zaspokojenia	 pod-
stawowych potrzeb: „Koszyk pełen, a  ja jeszcze mam tyle kasy 
w portfelu”;

•	 braku	pracy,	nawet	dla	osób	 z wyższym	wykształceniem:	
„Dobrze, że kończę dzienne studia. Mam przynajmniej zagwaran-
towany etat”;

•	 sposobu	ubierania	się	polskich	mężczyzn:	„Skarpety	i san-
dały? To chyba nie najlepszy pomysł”;

•	 wysokości	 składek	ubezpieczeniowych:	 „To  fajnie,	 że  ZUS	
dostaje większą część mojej pensji”;

•	 państwowej	 służby	 zdrowia:	 „Zapisałem	 się	 wczoraj	
do publicznego okulisty i już jutro mam wizytę”.

Omówione przeze mnie teksty humorystyczne to  tylko nie-
wielka część wypowiedzi o  takim zabarwieniu autorstwa twór-
ców z  Abstrachuje.TV. Na  podstawie tych wypowiedzi można 
jednak stwierdzić, że w poddanych analizie filmach śmieszą prze-
de wszystkim przywary charakterystyczne dla grup społecznych, 
wiekowych, zawodowych, a  także ogółu Polaków, na  których 
autorzy tych teksów patrzą przez pryzmat stereotypów i których 
satyryczny obraz przedstawiają. Jeśli chodzi o język i formę, do-
minują wypowiedzi dialogowe (niekiedy dialog jest prowadzony 
między dwoma bohaterami filmu, innym razem – między nadaw-
cą a  widzem), nierozerwalnie związane z  tą  formą wypowiedzi 
jest słownictwo potoczne, nacechowane emocjonalnie, co zostaje 
niekiedy podkreślone użyciem leksemu wulgarnego. Wiele zdań 
ma też charakter ironiczny. W związku z potocznym charakterem 
wypowiedzi, pojawiają się także neologizmy ułatwiające porozu-
mienie się w  danej grupie wiekowej czy zawodowej. Co  ważne, 
obserwacja otoczenia dokonana jest z punktu widzenia zwyczaj-
nego człowieka, stąd wiele odwołań do  stereotypów (dotyczą-
cych choćby wad Polaków czy posłów). Wydaje się, że niezwykle 
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ciekawe byłoby odtworzenie obrazu świata zawartego w wypo-
wiedziach, nie tylko o  charakterze humorystycznym, bohaterów 
tych filmów.
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„Gdyby politycy i  media mówiły prawdę”: http://www.youtube.com/
watch?v=9O10qPHFiOA [dostęp 21.03.2014]
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http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/co-mowia-abstrachuje-tv,83011.html 
[dostęp 22.03.2014]

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/50/youtube-rewind- 
2013-top-40-najpopularniejszych-wideo-w-polsce-i-na-swiecie.aspx [do-
stęp 22.03.2014]

http://www.zw.com.pl/artykul/495072.html [dostęp 22.03.2014]
https://www.youtube.com/results?search_query=abstrachuje [dostęp 28.11.2014]
https://www.youtube.com/user/AbstrachujeTV/videos?view=0&sort=p&shelf_

id=0 [dostęp 28.11.2014]
www.youtube.com/user/AbstrachujeTV/about [dostęp 28.11.2014]

Co śmieszy w filmach Abstrachuje.TV i co z tego wynika
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Uniwersytet Łódzki

Zamierzona niepoprawność językowa jako źródło 
komizmu w serialu „Świat według Kiepskich”

1. Wprowadzenie

Niepoprawność językowa zdarza się, w  mniejszym lub więk-
szym stopniu, wszystkim użytkownikom danego języka, można 
powiedzieć, że  jest ona nieodłącznym elementem naszego życia, 
bo chyba każdemu z nas zdarzyło się przejęzyczyć, utworzyć nie-
poprawną formę wyrazową, czy też przestawić coś w wypowiedzi, 
tworząc niezrozumiały dla odbiorcy komunikat. 

Na  takie niepoprawne konstrukcje językowe zwrócili uwagę 
także scenarzyści serialu Świat według Kiepskich, którzy wyko-
rzystali je przy tworzeniu scenariusza do  serialu. Jeden ze  scena-
rzystów (A. Sobiszewski) podkreśla, że „scenariusz serialu zawiera 
wyłącznie faktycznie istniejące (najczęściej zasłyszane) elementy 
językowe” [Garcarz 2005: 248]. 

Serial ten jest wręcz przepełniony zamierzonymi błędami języ-
kowymi. W 431 odcinkach, które wyemitowane zostały do końca 
2013 roku, można znaleźć setki przykładów wszelakiej niepopraw-
ności językowej. Krzysztof Łuszczek w pracy Nowoczesna telewizja, 
czyli bliskie spotkania z kulturą masową pisze o języku w serialu 
Świat według Kiepskich następująco: „Kiepscy charakteryzują się 
ociężałością umysłową, trudnościami z  poprawnym mówieniem 
w języku ojczystym i alkoholizmem” [Łuszczek 2004: 40]. Podob-
nie o serialowym języku pisze w artykule Język w serialach Bar-
bara Sobczak: „Kiepscy mówią rażąco niepoprawnie, a największy 
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problem mają z  odmianą wyrazów […]. Świat według Kiepskich 
należy do niechlubnej kategorii propagatorów bylejakości języka” 
[Sobczak 2005: 130]. Częściowo zgadzam się z przytoczonymi tutaj 
wypowiedziami, język ten jest bardzo niepoprawny, ale to ma tak-
że swoje plusy, przez tę niepoprawność jest bardziej zabawny.

Świat według Kiepskich jest sitcomem, czyli serialem kome-
diowym, w związku z tym błędne elementy naszego języka mają 
na celu wywołanie uśmiechu u telewidza. Już Arystoteles w Poe-
tyce pisał, że  „to, co  śmieszne, jest przecież związane z  jakąś po-
myłką”, czyli główną funkcją niepoprawnych elementów umiesz-
czonych w serialu jest właśnie funkcja komiczna.

2. Celowa niepoprawność językowa a innowacja językowa

Wielu osobom wydać się może dziwny tytuł tego artykułu – 
Zamierzona niepoprawność językowa jako źródło komizm w se-
rialu „Świat według Kiepskich”, może adekwatniejszy wydawałby 
się na przykład tytuł: Innowacja językowa jako źródło komizmu 
w serialu „Świat według Kiepskich”. Zanim jednak uzasadnię wy-
bór takiego tytułu tej pracy, przytoczę dwie definicje z  Nowego 
słownika poprawnej polszczyzny. Innowacja językowa to  każdy 
„nowy element językowy pojawiający się w  tekście, uzusie, nor-
mie lub systemie” [Markowski 1999: 1652]. Błąd językowy (sy-
nonim niepoprawności językowej) to  „nieświadome odstępstwo 
od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli taka 
innowacja, która nie znajduje uzasadnienia” [Markowski 1999: 
1621]. Kluczowym elementem w odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
w  tytule pojawia się niepoprawność językowa, a  nie innowacja, 
jest ostatnia część definicji błędu językowego, czyli błąd języko-
wy to „taka innowacja, która nie znajduje uzasadnienia”. W dalszej 
części tego artykułu, na wielu przykładach, będą omawiane tylko 
takie elementy językowe świata Kiepskich, które już mają w języ-
ku swoje „lepsze odpowiedniki”. Co  prawda, scenarzyści celowo 
naszpikowali błędami scenariusz, czyli był to  efekt zamierzony, 
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niemniej te nieudane innowacje (błędy językowe) nie są potrzebne 
w naszym języku, mają one na celu zwrócić naszą uwagę i rozbawić 
nas, nie zaś wzbogacać język. 

3. Klasyfikacja materiału

Materiał podzieliłem, wzorując się na typologii błędów języ-
kowych Andrzeja Markowskiego [Markowski 1999: 1621], który po-
dzielił je na zewnę t r z noję z ykowe i  wewnę t r z noję z ykowe . 
Do  zewnętrznojęzykowych zaliczył błędy or t og r af ic z ne i   in -
t er punkc yjne . Natomiast wewnętrznojęzykowe podzielił na błę-
dy sys t emowe ( g r amatyc z ne ,  lek syk alne i   fone tyc z ne) 
i  błędy s tylis tyc z ne . W  pracy tej przytoczę tylko kilka typów 
błędów językowych, które są, moim zdaniem, najzabawniejsze.

4. Przykłady komizmu opartego na zamierzonej  
niepoprawności językowej 

W tej części pokażę na wielu przykładach, jak realizowany jest 
komizm oparty na zamierzonej niepoprawności językowej. Każdy 
przykład krótko scharakteryzuję, czyli wskażę, co w nim jest nie-
poprawne, gdyż to  właśnie ta  (przedstawiona w  wyolbrzymiony 
sposób) niepoprawność bawi telewidzów.

4.1. Komizm wykorzystujący mechanizmy leksykalne

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych przykładów 
warto jeszcze dodać, że podczas ich omawiania często będę przytaczał 
różne definicje słownikowe1. Definicje te pochodzą z internetowego 
Słownika języka polskiego [www.sjp.pwn.pl, dostęp: 18.03.2014].

1 Definicje zostały wyróżnione, czyli umieszczone w cudzysłowach defini-
cyjnych.
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4.1.1. Wykorzystanie pleonazmów

P le ona z m to  „wyrażenie lub zwrot językowy zawierający 
zbyteczne, bo równoważne lub bliskoznaczne, określenie lub uzu-
pełnienie jakiegoś wyrazu” [Gołąb i in. 1970: 423].

H – U nas w Koźlu, za wsią, w lesie, dziad taki mieszkał […]. 
Ty też jesteś taki dziad zdziadziały. (o. 407)2.

Jeśli ktoś jest zdziadziały, to  jest ‘niesprawny fizycznie lub 
umysłowo ze  starości’. Nie można być dziadem (‘pogardliwie 
o starcu’) i nie być zdziadziałym. 

F – A Paździocha można tu (w Internecie) zobaczyć?
M – Ty, on nawet bloga ma, […] o tobie coś jest nawet.
F – A co jest o mnie?
M – To co zwykle. Mój sąsiad Ferdynand Kiepski to wąsaty 
leń, pijak i alkoholik. (o. 407)

Jeśli ktoś jest pijakiem (‘ten, kto często pije alkohol, zwykle 
w  dużych ilościach’), jest jednocześnie alkoholikiem, czyli osobą 
uzależnioną od alkoholu. 

F – Jak on jeszcze raz zadzwoni i się zapyta o tatusia, to ty 
mu powiedz, tatusia nie ma, a jak się zapyta gdzie tatuś jest, 
to ty mu powiedz ojciec umarł i nie żyje. (o. 353)

Słowo umrzeć znaczy nie żyć , natomiast jeżeli ktoś nie żyje, 
to znaczy, że umarł. Słowa te definiują się wzajemnie, więc nie ma 
sensu używać ich łącznie.

2 Przed podaniem konkretnej wypowiedzi, będzie ona poprzedzona inic-
jałem osoby, która w  serialu wypowiedziała dane słowa. Wykaz inicjałów: 
H – Halina Kiepska, F – Ferdynand Kiepski, W – Waldemar Kiepski, M – Mariola 
Kiepska, J – Jolanta Pupcia, P – Marian Paździoch, B – Arnold Boczek, K – An-
drzej Kozłowski. Przykład zakończony zostanie lokalizacją, czyli w  nawiasach 
zostanie podany numer odcinka, w którym wystąpił.

Rafał Maćkowiak
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F – Nie wyrzucaj tego, może to daj, do tego, do jakiegoś nylo-
nowego worka, to jak będę szedł do Stasia, to może ja to Ba-
durze dam […].
J – A w tym momencie ci powiem ojcze, że mnie zaskoczyłeś.
F – Czym?
J – Miłosierdziem serca swego miłosiernego. (o. 412)

Już w samym określeniu serce miłosierne mamy podkreślone, 
że przepełnione jest ono miłosierdziem (‘dobroć i współczucie oka-
zywane komuś’). Nie ma potrzeby tego dublować.

J – Cycu idź po lody.
W – Ale czemu ja?
J – No bo mężczyzną jesteś a ja damą serca twego jestem […].
W – Idę już, bo nie mogę już słuchać tych głupich głupot. 
(o. 405)

Głupoty nie mogą być mądre, bo głupota to ‘brak wiedzy lub 
bezmyślność; też: przejaw czyjejś bezmyślności’.

F – Halincia ja tobie powiem, że  takiej jajeczniczki, jaką ty 
mnie dzisiaj zrobiłaś, takiej pysznej, to  nawet sam Prezy-
dent amerykańskich Stanów Zjednoczonych nie jada, pro-
szę ciebie. (o. 298)

Zamiast poprawnego określenia Prezydent Stanów Zjednoczo-
nych, występuje wersja rozszerzona o człon amerykańskich, co jest 
zabiegiem zbędnym, gdyż nie ma na świecie innych Stanów Zjed-
noczonych niż państwo w Ameryce Północnej.

F – Halinka, zapłon, rozumiesz, sprzęgło, rozumiesz, i skrzy-
nia biegów, rozumiesz, no bo skrzynia jest bardzo najważ-
niejsza. (o. 423)

Albo coś jest bardzo ważne, albo najważniejsze, nie może być 
bardzo najważniejsze. Prefiks naj- tworzy formy stopnia najwyższe-
go, czyli nie ma już nic ważniejszego od czegoś, co jest najważniejsze.

Zamierzona niepoprawność językowa jako źródło komizmu w serialu...
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K – Popatrz pan, tutaj ma świadectwo dojrzałości opatrzone 
godłem Polski Rzeczpospolitej Polskiej, miał prawo się na-
pić. (o. 422)

Dokument może być opatrzony godłem Polski albo godłem 
Rzeczpospolitej Polskiej, na  pewno nie może być opatrzony god-
łem Polski Rzeczpospolitej Polskiej. 

4.1.2. Nagromadzenie wyrazów pokrewnych lub różnych form 
tego samego leksemu

J – Mamusia dzwoniła i nam jajeczka zjeść pozwoliła i jesz-
cze kazała wziąć bigosu na wynos do słoika.
F – Jajka wydam, bigosu nie wydam, bigos jest dla mnie, bi-
gos jest mój, ja będę jadł bigos, nie bigosu, nie ma mowy. 
(o. 419)

M – Włocha sobie zapoznałam, wiesz takiego Włocha 
z Włoch, wiesz i tam we Włoszech mieszka normalnie, tyl-
ko wiesz on nie mówi nic po polsku prawie, ale wiesz no bez 
słów się porozumiewamy i  on  mnie wyobraź sobie nawet 
zaprosił do tych Włoch i chce tam się ze mną chajtnąć, wiesz 
żebym Włoszką była. (o. 431)

W pierwszym przykładzie wykorzystane zostały różne for-
my wyrazu bigos . Wyraz, w tej krótkiej wypowiedzi, wystąpił 
aż pięć razy. Natomiast w drugim przykładzie zdecydowanie za 
często występują wyrazy z tej samej rodziny, utworzone od jed-
nej podstawy słowotwórczej, czyli od  słowa Włochy (pań-
stwo). W obu tych przykładach mamy do czynienia ze swoistą 
kalamburyzacją3.

3 Kalambur jest różnie definiowany w wielu słownikach, przytoczę tylko 
tę definicję, która najbardziej pasuje do tej grupy błędów językowych. K a l a m -
b u r  to  „igraszka formalna wykorzystująca zbieżności dźwiękowe” [Mizerski 
2000: 71].

Rafał Maćkowiak
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4.1.3. Nagromadzenie w krótkiej wypowiedzi leksemów 
bliskoznacznych

J – A czemu to mamusie i tatusia tak zakratowali, zabaryka-
dowali, zapory, zasieki, mury wznieśli? (o. 406)

W przykładzie tym zestawiono ze sobą pięć wyrazów: zakratować 
(‘wstawić kraty w jakiś otwór’), zabarykadować (‘zatarasować drogę 
lub dostęp do czegoś’), zapora (‘przeszkoda uniemożliwiająca przedo-
stanie się kogoś lub czegoś do  jakiegoś miejsca’), zasieki (‘przeszkoda 
z drutu kolczastego’) i mur (‘ściana budynku lub ogrodzenie wykonane 
z cegieł, kamieni lub bloków betonowych spojonych zaprawą’). Wszyst-
kie te wyrazy mają pewien wspólny element znaczeniowy, służą od-
dzielaniu od czegoś lub kogoś. Nie ma sensu w wypowiedzi używać tak 
wielu wyrazów bliskoznacznych, wystarczyłoby użyć jednego z nich.

J – No ale czemuż nie można rozmawiać, dyskutować, 
konwersować? 
H – No bo  są  pewne takie tematy, których, których się 
po  prostu nie porusza się tak wśród ludzi i  społeczeństwa 
kulturalnego, a już na pewno nie przy jedzeniu. (o. 406)

W tym przykładzie występują tylko, albo aż trzy, wyrazy bli-
skoznaczne: rozmowa (‘wzajemna wymiana myśli za pomocą 
słów’), konwersacja (‘rozmowa towarzyska’) i dyskusja (‘ustna lub 
pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspól-
nych wniosków’). Wszystkie one są związane z mową i wymianą 
zdań. Wystarczyłoby użyć jednego wyrazu.

4.1.4. Wykorzystanie przez autora wypowiedzi słów, których  
nie zna lub nie rozumie

Przekręcenie słowa

K – Panie Ferdku, obywatel Arnold Boczek w dniu dzisiej-
szym zdał maturę.
F – Jak maturę? Przecie to normalny alfanabeta jest. (o. 422)

Zamierzona niepoprawność językowa jako źródło komizmu w serialu...
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F – Kręgosłup rozbolał, także nie wiem jakiejś maści tygry-
siej musze się natrzeć.
M – Ojciec wiesz najlepiej to  normalnie spirytusem polać 
do wewnątrz no.
F – Ty ty ty Bartłoczyk się znalazł, dowcipniś jeden. (o. 412)

W – Te butki nowe to wygodnie nie?
J – Bynajmniej.
W – Ale ci powiem, że jak ty normalnie we w nich tak idziesz 
tup tup tup put put to normalnie jak ta Pippa Midletum wy-
glądasz nie? 
J – Nie podlizuj się cycu. (o. 403)

Wszystkie trzy powyższe przykłady wynikają z  niedouczenia 
autorów poszczególnych wypowiedzi. W  pierwszym przykładzie, 
Ferdynand ujawnia swój brak znajomości słowa analfabeta i, za-
pewne nieświadomie, przestawia pewne jego cząstki tworząc al-
fanabetę. W drugim zaś przykładzie przekręca nazwisko znanego 
kabareciarza Piotra Bałtroczyka. Autorem trzeciego przykładu jest 
Waldemar Kiepski. W jego wypowiedzi dostrzec można, podobnie 
jak u jego ojca, niewystarczające zdolności językowe, w tym przy-
padku tzw. pamięć mechaniczną słuchową. Bohater, słysząc wielo-
krotnie daną nazwę własną, nie potrafił jej zapamiętać, w efekcie 
zamiast Pippy Middleton otrzymujemy Pippę Midletum.

B – Panie Ferdku częstuj się pan.
F – Co to za gówno jest […]?
B – No mirabelki rwane świeżo na sadach.
F – Panie przepraszam bardzo, ja takich gówien nie jadam, 
ja wszystko ze z marketu biorę, zapakowane, odewyzyfyko-
wane. (o. 429)

F – Mariolka […] proszę […] przestać hiphahohohopować. 
(o. 418)

Rafał Maćkowiak
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Powyżej zaprezentowane przykłady także wynikają z niewie-
dzy Ferdynanda. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich przy-
kładów, które Ferdynand wypowiedział w sposób naturalny, tutaj 
wyraźnie widać, że ma problem z ich wymówieniem (przypomina 
to jąkanie się). W pierwszym przykładzie Ferdynand nie poradził 
sobie ze słowem oddezynfekowane4, natomiast w drugim przypad-
ku ze słowem hiphopować .

Rozszerzenie wyrazu o dodatkowy (zbędny) element

P – Czyli, że zaczął się okres edukacji małżeńskiej?
F – No wie pan każdy musi przez to przejść.
P – […] tatuś go wyedukuje.
F – Wie pan w tym względzie to ja mógłbym habilitancję 
zrobić. (o. 419) 

H – W jakim celu kobieta miałaby pić wino no i rozwalać de-
skę klozetową?
F – No bo frustrancję posiada.
H – Jaką frustrację?
F – Normalną frustrancję posiada […] się upiła i  deskę 
rozdupczyła. (o. 418)

Oba te  przykłady niepotrzebnie wzbogacone zostały o  głos-
kę „n”. O ile w drugim przykładzie nie można jakoś logicznie uza-
sadnić wystąpienia tejże dodatkowej głoski, o  tyle w pierwszym 
przykładzie można jej wystąpienie uzasadnić tym, iż  w  wyra-
zie pochodnym od  słowa habilitacja, czyli habilitant , występuje 
wspomniana wcześniej głoska. Ferdynand mógł się zasugerować 
właśnie formą habilitant . Niemniej nie zmienia to  faktu, że  oba 
słowa są niepoprawne.

4 Słowo nie jest odnotowane przez żadne słowniki, niemniej można spot-
kać je w mowie Polaków (np. „kontenery […] powinny być zabrane do wymycia 
oddezynfekowane”, http://q4.pl/?id=18&o=29854 [dostęp 18.03.2014]).

Zamierzona niepoprawność językowa jako źródło komizmu w serialu...
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4.2. Komizm wykorzystujący błędne formy fleksyjne 

4.2.1. Wybór niewłaściwej końcówki fleksyjnej

Pierwszą grupę stanowią przykłady, w których zamiast właś-
ciwej końcówki fleksyjnej w formie dopełniacza, lub biernika, licz-
by mnogiej rzeczowników niemęskoosobowych, występuje koń-
cówka męskoosobowa -ów. 

H – Przepraszam cię bardzo, akurat ja nie mam nic sobie 
do zarzucenia.
F – Ta? A te łapówki, ze szpitala coś przyniosła, to co?
H – Co ty pieprzysz, jakie łapówki?
F – Jak to jakie łapówki? Przecie pełna szafa bombonierków 
jest, ze służby zdrowia coś je przyniosła. (o. 425)

F – Czego kurde?
W – Chociaż pół chleba byś dał […] piętków daj, przecie ty 
piętków nie jesz bo ci tylnie zęby powypadali. (o. 428)

W  obu powyższych przykładach, zamiast poprawnych form: 
bombonierek i  piętek, występują formy błędne bombonierków 
i piętków.

W – Na co my to pranie niesiem? Przecie my pralkę mamy 
w domu, normalnie, se możemy gaciów we domu prać.
J – Ja nie będę w domu prała. (o. 421)

F – Panie Marianie ja se tak myślę, że to wszystko to nie jest 
dobrze wymyślone, wie pan, bo w ogóle na świecie nie po-
winno być babów i chłopów, tylko jeden gatunek powinien 
być. (o. 394) 

W  tych dwóch przykładach mamy zastąpienie popraw-
nych form gaci i  bab, niepoprawnymi gaciów i  babów, z  tą  róż-
nicą, że  pierwszy wyraz występuje w  bierniku, natomiast drugi 
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w dopełniaczu. Wyraz babów został utworzony przez błędną ana-
logię do odmiany wyrazu chłopi (chłopów). Mieszanie form rodza-
jowych można spotkać także w gwarach.

F – Inne rzeczy są do pokazywania tu są skarby ziemi dolno-
śląskiej, są tańce ludowe, są stroje ludowe do pokazywania, 
są kościoły starodawne, kaplice starodawne są do pokazy-
wania […].
H – Kaplica czaszek na przykład.
F – Czaszków i piszczelów jeszcze. (o. 413)

F – U nas w robocie to my też w trumnach malujemy goś-
ciów. (o. 420)

W  pierwszym przykładzie, mimo że  Halina użyła poprawnej 
formy wyrazu czaszek, Ferdynand utworzył własną niepoprawną 
(czaszków) i dodał do niej drugą (piszczelów), także błędnie utwo-
rzoną. W drugim przykładzie zamiast gości mamy gościów.

Drugą grupę tworzą przykłady, w których zamiast właściwej 
końcówki fleksyjnej w formie biernika liczby pojedynczej rzeczow-
ników nieżywotnych rodzaju męskiego, które mają końcówkę rów-
ną mianownikowi, występuje końcówka fleksyjna dopełniacza -a, 
właściwa dla rzeczowników żywotnych.

F – Telewizję żem se oglądał no i co?
P – A co konkretnie pan oglądał?
F – Konkretnie? Polsata. (o. 418)

H – W pośredniaku byłeś?
F – Właśnie zamiara miałem.
H – Widzę jakiego ty miałeś zamiara, masz natychmiast 
podnieść dupę z fotela. (o. 414)

H – Jezus Maria, czemu ty się tak drzesz?
F – Jakiego sna miałem strasznego, koszmara miałem.  
(o. 388)
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F – U nas w robocie to my też w trumnach malujemy goś-
ciów i to się tak kolora rzuca na oko, tak jak ty to robisz, róża 
na policzka, tu  czerwonym się smaruje i  pierdziu na  lewy 
bok i ładnie wygląda. (o. 420)

Zamiast poprawnych form: Polsat , zamiar, sen, koszmar, kolor, 
róż i policzek, występują błędne: Polsata, zamiara, sna, koszmara, 
kolora, róża i policzka. Formy te są odbierane przez użytkowników 
języka polskiego jako szczególnie rażące. 

Na  zakończenie omawiania komizmu opartego na  wyborze 
niewłaściwej końcówki fleksyjnej, warto wspomnieć jeszcze o jed-
nym przykładzie, w  którym występuje błędna końcówka w  ce-
lowniku liczby pojedynczej. Zamiast powszechnej końcówki -owi, 
występuje rzadka -u:

F – Mariolka zaśpiewaj coś panu prezesu, to  co  cię tatuś 
uczył. (o. 398)

4.2.2. Zniekształcona forma tematu fleksyjnego

H – Co to jest do jasnej cholery?
J – To jest mamusia, a to jest tatuś, wyobrażeni symbolicznie 
w postaci łabądzi. (o. 411)

Wyjściowa, błędna forma łabądź jest na tyle rozpowszechnio-
na, że i w serialu musiała wystąpić. O skali rozpowszechnienia tej 
formy pisze, w jednej z odpowiedzi na pytanie zadane w poradni 
językowej, Mirosław Bańko: „można znaleźć za to błędną formę 
łabądź, i  to  nawet w  tekstach opublikowanych drukiem” [www.
poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10046, dostęp 18.03.2014].

F – Ja patrzę na  życie obiektywistycznie, żadnych mitów 
tylko fakty. (o. 425)
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W tym przypadku zaś został utworzony błędnie przysłówek. 
Powinien zostać on utworzony od przymiotnika obiektywny (‘od-
znaczający się obiektywizmem, wolny od  uprzedzeń’), nie zaś 
od obiektywistyczny.

4.3. Komizm wykorzystujący błędy składniowe

Przedstawię tylko jeden przykład niepoprawnej składniowo 
wypowiedzi, aby zasygnalizować to zjawisko, gdyż tak naprawdę 
w każdym odcinku można znaleźć od kilku do kilkunastu błędnych 
pod względem składniowym wypowiedzi.

W – A ja to bym se chciał mieć, taką normalnie, taką bym se 
chciał mieć, taką taką o jedną taką, normalnie, co cycki ma 
prawdziwe, a nie jakieś takie nadmuchańce takie o. (o. 430)

Mamy tu  do  czynienia z a n a k o lu t e m, czyli „zjawiskiem 
składniowo-stylistycznym polegającym na przerywaniu konstruk-
cji syntaktycznej w trakcie mowy” [Gołąb i in. 1970: 39], poza tym 
całą tę  wypowiedź można zastąpić jednym, krótkim zdaniem: 
chciałbym mieć dziewczynę, która ma naturalne piersi.

5. Podsumowanie

Jak widać, język w  serialu Świat według Kiepskich jest, mó-
wiąc krótko, zgodny z  nazwiskiem bohaterów serialu, kiepski 
(‘marny, nędzny, zły’); przesiąknięty przeróżnymi usterkami, błę-
dami językowymi, ale właśnie dzięki nim jest tak bardzo wyjątko-
wy w zestawieniu z językiem innych seriali telewizyjnych. 

Barbara Sobczak twierdzi, że „Świat według Kiepskich należy 
do niechlubnej kategorii propagatorów bylejakości języka”. Jednak 
nie jest to, moim zdaniem, prawda, gdyż scenarzyści w wyolbrzy-
miony sposób pokazali usterki językowe przeciętnego polskiego 
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obywatela, jednocześnie dając użytkownikom języka polskiego 
lekcję poprawnej polszczyzny, której tematem przewodnim jest: 
„nie mów tak jak Kiepscy, bo  inaczej zostaniesz ośmieszony lub 
wyśmiany”. A więc nie było ich zamierzeniem propagowanie by-
lejakości języka, lecz ośmieszenie go, jak również jego wszystkich 
użytkowników, czyli bohaterów serialu, oraz „wypaczonego świa-
ta”, w którym żyje rodzina Kiepskich i jej sąsiedzi. 

Śmiejmy się z tej serialowej niepoprawności, ale nie posługuj-
my się takim językiem, bo i z nas inni będą się śmiali.
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„To kłamstwo! Kopernik była kobietą!” – sposoby 
budowania komizmu językowego w wybranych filmach 

Juliusza Machulskiego

Obszerne zagadnienie kreatywności językowej – pojęcia prze-
wodniego konferencji – zachęca do  tego, by przyjrzeć się różnym 
użyciom polszczyzny, zwłaszcza tym artystycznym, a  więc niety-
powym i niecodziennym. Ten ostatni przymiotnik to swoiste sło-
wo klucz; w  niniejszym artykule wielokrotnie pojawią się odwo-
łania do  kategorii potoczności, bezpośrednio przecież związanej 
z  codziennym doświadczaniem świata [Lebda 2003]. Okazuje się 
bowiem, że trzeba nie lada słuchu i umiejętności, by stylizowany 
na potoczny dialog filmowy został odebrany przez widownię jako 
naturalny i  swojski, a  nie jako nieporadny czy sztuczny [Hendry-
kowski 2013]. 

Za jednego z  wirtuozów słowa wśród rodzimych filmowców 
z  pewnością należy uznać Juliusza Machulskiego, autora dzieł – 
wypada chyba w tym miejscu posłużyć się modnym neosemanty-
zmem – kultowych, takich jak Vabank, Seksmisja czy Kiler. Utwory 
Machulskiego stanowią fenomen społeczno-kulturowy: są uwiel-
biane przez pokolenia, nawet mimo zmiany realiów, do których na-
wiązywały w  czasie premiery [Zarębski 2010]. Swoją żywotność 
zawdzięczają nie tylko sprawności warsztatowej twórcy (w więk-
szości przypadków reżysera i  scenarzysty zarazem) czy niezapo-
mnianym kreacjom aktorskim, ale i charakterystycznej konstrukcji 
filmowej polszczyzny, zwracającej uwagę na samą siebie, a zatem 
– ukształtowanej pod dyktatem funkcji poetyckiej w rozumieniu 
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Romana Jakobsona [1960]. O  unikatowym talencie autora 
Kingsajzu do swobodnego operowania mową potoczną świadczy 
fakt, że  cytaty z  jego scenariuszy funkcjonują w  powszechnym 
obiegu, zasilając tym samym zasób skrzydlatych słów [Lubelski 
2009b; Szczygieł, Zalewski 2003]. 

Juliusza Machulskiego włącza się do grona autorów w polskiej 
kinematografii1, choć on sam nie przyzwala sobie nawet na miano 
artysty i  traktuje swoją rolę dość „usługowo” [Lubelski 2009a]. 
Jego dzieła, bardzo różnorodne gatunkowo i tematycznie, spajają 
wspólne, łatwo rozpoznawalne rysy [Majer 2007]2. Zgodnie z pod-
stawowym, wymienianym przez André Bazina wyznacznikiem 
strategii autorskiej w kinie, w twórczości reżysera dochodzi do gło-
su „czynnik osobisty”; nietrudno więc znaleźć „człowieka, który 
ukrywa się za stylem” [Bazin 1963: 187–188]. Artur Majer omawia 
filmografię Machulskiego pod kątem dwóch najważniejszych jej 
aspektów, czyli nastawienia na  rozrywkowość i  krytycznego ko-
mentarza do współczesności [Majer 2007]. Te cechy nierozerwalnie 
wiążą się z gatunkiem, który autor Kołysanki opanował do perfek-
cji i do którego zresztą przyzwyczaił wszystkich widzów − komedii3. 

Źródłem komizmu – obok fabuły i obrazu – jest, rzecz jasna, ję-
zyk. Sposoby budowania komizmu językowego w filmach Juliusza 
Machulskiego zostaną tu przedstawione na podstawie kilkunastu 
przykładowych cytatów z subiektywnie dobranych dzieł, to znaczy 

1 Jedną z najprostszych definicji filmu autorskiego proponuje Władysław 
Kopaliński w Słowniku wydarzeń, pojęć i legend XX wieku: „film autorski – kino 
autorskie, film, którego reżyser nie ogranicza się do realizacji zamysłów scenarzy-
sty, ale jest właściwym twórcą filmu, pisząc dialogi, wymyślając fabułę, czyniąc 
z filmu własną, artystyczną całość i wyrażając swój indywidualny styl, tak jak 
czynili m.in. Robert Bresson, Jean Renoir, Alfred Hitchcock, Erich von Stroheim 
i Ingmar Bergman […]” [Kopaliński 2000: 118]. 

2 Reżyser Kilera zachowuje zadziwiający dystans wobec własnych osiąg-
nięć. W jednym z wywiadów zasugerował, że o odniesieniu sukcesu w polskim 
kinie może mówić raczej Andrzej Wajda, a nie on [Szczygieł, Zalewski 2003]. 

3 Dla porządku dodajmy, że  Tadeusz Lubelski wymienia Machulskiego 
obok innych mistrzów „komedii narodowej”, między innymi Leonarda Buczkow-
skiego, Stanisława Barei czy Sylwestra Chęcińskiego [Lubelski 2009b]. 
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Vabanku (1981), Seksmisji (1983), Vabanku II, czyli riposty (1984), 
Kingsajzu (1987), Kilera (1997), Kołysanki (2010) i  Ambassady 
(2013)4. Według Danuty Buttler komizm językowy to  kategoria, 
która „[…] zakresem swym obejmuje wszelkie zjawiska grama-
tyczne i leksykalne zdolne wywołać reakcję komiczną, niezależnie 
od  tego, czy zostaną użyte nieświadomie, spontanicznie, czy też 
służą temu właśnie celowi” [Buttler 2001: 57]. Tę definicję warto 
potraktować jako punkt wyjścia do dalszych rozważań, należy jed-
nak zaznaczyć, że komizm językowy rozumiany jest tu nieco sze-
rzej – w omówieniu podawanych przykładów nie sposób bowiem 
zrezygnować z  problematyki związanej ze  stylizacją, pozostającą 
na  marginesie badań przedstawionych w  Polskim dowcipie języ-
kowym. Niemniej, w jednym i drugim wypadku komizm słowny 
charakteryzuje się nienaruszalnością zastosowanych składników 
(niewymiennością na  formy synonimiczne) oraz ich samoistną 
wartością komiczną [Buttler 2001]. 

W celu przeprowadzenia wiarygodnej analizy świadomie przy-
pomniano zarówno starsze, najbardziej popularne filmy Machul-
skiego, jak i utwory nowsze, może mniej znane, bez których jednak 
próba uporządkowania stosowanych przez Machulskiego zabie-
gów artystycznych nie mogłaby nosić znamion pewnego uogólnie-
nia. Oczywiście, prezentowana propozycja ich podziału jest tylko 
jedną z możliwych, niewyczerpującą wszystkich tropów interpre-
tacyjnych. Wśród najważniejszych chwytów warto zatem skupić 
się na s t yl i z a c j i  n a   j ę z yk  p o t o c z ny, p a r o d ii  w e r b a lny c h 
z a c h o w a ń  g r z e c z n o ś c io w y c h, w p r o w a d z e niu  p o e t yk i 
ab s u r du  oraz a lu z j i  in t e r t e k s t u a lny c h, a także – w Seksmi-
sji – j ę z yk o w y c h  g r a c h  z   n o w o m o w ą. 

4 Scenariusz Kingsajzu powstał we współpracy Juliusza Machulskiego 
z Jolantą Hartwig, w czołówce Seksmisji obok ich nazwisk pojawia się także Pa-
vel Hajný. Autorem scenariusza Kilera jest Piotr Wereśniak, Juliusz Machulski 
jednak – razem z Ryszardem Zatorskim – dokonał adaptacji tego tekstu i napisał 
dialogi (nazwał tę sytuację „doctoringiem”) [Sadowska 1997: 23]. W przypadku 
Kołysanki scenarzystą był Adam Dobrzycki, Machulski znów został adaptato-
rem, modyfikując pierwotny pomysł na serial [Zarębski 2010]. 
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Polszczyzna potoczna – jako odmiana języka ogólnego – 
to  „pierwszy język” człowieka, bliski wszystkim jego rodzimym 
użytkownikom, związany ze zdroworozsądkowym pojmowaniem 
świata [Bartmiński 1992; Furdal 1973; Warchala 2003; Wilkoń 
2000]. Wydaje się, że tę szczególną bliskość i uniwersalność Ma-
chulski wyzyskuje w  swych filmach wyjątkowo zręcznie. Zasły-
szana mowa codzienna, najpierw odtworzona przez scenarzystę 
na papierze, a potem przez aktora w dziele audiowizualnym, mimo 
naturalności paradoksalnie staje się nieprzezroczysta – jej „gład-
kość” jest niemal poetycka. 

W pierwszym fragmencie efekt kolokwializacji wynika z przy-
wołania częstego błędu fleksyjnego [por. Buttler 2001: 101] w py-
taniu Moksa, zadanym niedługo po przeprowadzonej z powodze-
niem intrydze: 

MOKS (w  tej roli: Jacek Chmielnik) Wiecie, kogo zrobimy 
następną razą? 
KWINTO (Jan Machulski) Nie będzie następnej razy (Vabank). 

Niewłaściwa forma żeńska – ta raza – rozpowszechniła się 
w  uzusie przede wszystkim w  połączeniach typu następną razą, 
minioną razą lub inną razą5. Błąd Moksa błyskawicznie podchwy-
tuje Kwinto, który najprawdopodobniej zna wersję poprawną, ale 
w celu dosadnego podkreślenia swojego zdania w dowcipny, nieco 
nawet ojcowski sposób nawiązuje do wypowiedzi młodszego ko-
legi, dzięki czemu dialog wyróżnia się dynamizmem. 

W tym cytacie ciekawi także czasownik zrobimy, użyty w kil-
ku znaczeniach jednocześnie – może tu  oznaczać tyle, ile obrabo-
wać , oszukać , włamać się oraz potoczne wrobić razem wzięte. 
Jako odbiorcy jesteśmy w stanie to złożone znaczenie odtworzyć, 
taka tendencja do skrótu wiąże się bowiem z silnym osadzeniem 
w kontekście sytuacyjnym, jedną z istotniejszych cech codziennej 
polszczyzny [Dunaj, Przybylska, Sikora 1999]. 

5 Katarzyna Kłosińska wskazuje, że te rażące formy bardzo często wystę-
pują w południowej Polsce [Kłosińska 2013]. 
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Z komicznego potencjału skrótowości Machulski korzysta też 
w rozmowie z Kołysanki: 

PANI KATARZYNA (Ewa Ziętek) Ile ma pan lat? 
DZIADEK (Janusz Chabior) A lepiej więcej czy mniej? 
PANI KATARZYNA Najlepiej tyle, ile pan ma!
DZIADEK Pięćset pięćdziesiąt. 
BOŻENA (Małgorzata Buczkowska) Pięćset pięćdziesiąt… 
to tata ma renty (Kołysanka). 

Podczas wizyty w  domu Makarewiczów – polskiego ekwiwa-
lentu upiornej rodziny Addamsów6 – pracownica opieki społecznej 
uzupełnia wymagane informacje we wniosku o  przyznanie zapo-
mogi pieniężnej. Jak każdego, kto trafia do Makarewiczów, dręczą ją 
niepokój i wrażenie dziwności, dlatego na odpowiedź nestora rodu 
reaguje przerażeniem (całkiem zresztą zrozumiałym, jeśli weźmie się 
pod uwagę, że wszyscy domownicy są wampirami). Bożena uspoka-
ja urzędniczkę za pomocą natychmiastowej językowej wolty: prze-
myca presupozycję o starczej demencji teścia, przekuwając liczbę lat 
na kwotę rzekomo otrzymywanej przezeń renty w zgrabnej elipsie 
(Pięćset pięćdziesiąt… to tata ma renty) – środku typowym dla ko-
munikacji mówionej [Ożóg 2012]. 

Nagromadzenie struktur potocznych jest wyjątkowo dobrze 
widoczne w  idiolekcie „plebejusza” Maksa, jednego z  głównych 
bohaterów Seksmisji: 

MAKS (Jerzy Stuhr) Sfiksowałyście, boście dawno chłopa 
nie miały! Chłopa wam trzeba! 
LAMIA (Bożena Stryjkówna) Co to znaczy „mieć chłopa”? 
BERNA (Beata Tyszkiewicz) Prawdopodobnie chodzi o mę-
ską służbę domową, bardzo rozpowszechnioną w XX wieku 
(Seksmisja). 

6 Jako ciekawostkę warto ujawnić mało znany fakt, że z reżyserem filmów 
o rodzinie Addamsów – Barrym Sonnenfeldem – łączy Machulskiego coś jeszcze. 
Otóż po ogromnym sukcesie Kilera w Polsce Machulski sprzedał pomysł na ten 
film wytwórni Disneya, a  reżyserem wersji amerykańskiej miał być właśnie 
Sonnenfeld [Stachówna 2005]. Do realizacji – niestety – nie doszło. 
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Emocjonalne wystąpienie Maksa rozpoczyna kolokwialne sfik-
sowałyście sugerujące, że wszystkie głosy, które pojawiły się pod-
czas zgromadzenia najważniejszych kobiet w państwie, ocierają się 
o  szaleństwo. Zgodnie ze  swoim zdroworozsądkowym podejściem 
do życia, mężczyzna łączy ich feministyczne poglądy z brakiem he-
teroseksualnych stosunków płciowych7, wzmacniając wymowę 
frazeologizmu przez przeniesienie osobowej końcówki z czasownika 
na spójnik bo oraz inwersję (boście chłopa dawno nie miały!). Ko-
mentarz o takim kształcie nie przystawał do oficjalnego charakteru 
zebrania i nie należał do najbardziej fortunnych – Tadeusz Lubelski 
wskazuje jednak, że  normalność dialogów Seksmisji była swoistą 
bronią wytoczoną przeciw totalitaryzmowi [Lubelski 2009b]. 

Efekt komizmu potęguje krótka wymiana zdań między Lamią 
a Berną – zapewne w całkowicie żeńskim społeczeństwie już daw-
no pozbyto się wszelkich środków językowych opisujących relacje 
damsko-męskie. Brak tej świadomości prowadzi do  dosłownego 
rozumienia frazeologizmu, co budzi wesołość odbiorcy. 

Inną metodą wprowadzającą komizm słowny jest zastoso-
wanie wulgaryzmów. Obok obrażania, rozładowywania napięcia 
i uzewnętrzniania uczuć ta forma agresji językowej służy niekiedy 
także rozbawianiu [Kowalikowa 2000], o czym możemy przekonać 
się po następującej wypowiedzi Rysi, żony gangstera Siary: 

RYSIA (Katarzyna Figura) Kiler, trzysta dolarów? Ochuja-
łeś? Co ja sobie za to kupię? Waciki? (Kiler). 

Wulgaryzm ochujałeś (oznaczający tyle, co ‘oszaleć, zgłupieć’8) 
śmieszy zwłaszcza w kontekście pozostałych pytań – trzysta dola-
rów to w końcu niemała suma pieniędzy, za którą Rysia z pewnoś-
cią kupiłaby coś droższego niż waciki kosmetyczne. Kontrastowe 
zestawienie tych elementów – wyrazu wulgarnego obok deminuti-
vum – nadaje scenie nieco farsowy ton [por. Buttler 2001: 87]. 

7 Por. znaczenie frazeologizmu ktoś kogoś miał w Wielkim słowniku fraze-
ologicznym PWN z przysłowiami [Kłosińska, Sobol, Stankiewicz 2005: 241]. 

8 Por. artykuł hasłowy ktoś ochujał w  Słowniku polskich przekleństw 
i wulgaryzmów [Grochowski 1995: 103].
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Wśród wielu filmowych dialogów Machulskiego szczególnie 
wyróżniają się fragmenty z Vabanku, fabularnego debiutu reżyse-
ra. Tu również mamy do czynienia ze stylizacją na polszczyznę po-
toczną, ale – dla odmiany – międzywojenną: 

MOKS Jak szef to zobaczy, to nam da auto… Będziesz jeź-
dzić – dupą po nieheblowanej desce! 
NUTA (Krzysztof Kiersznowski) […] A  kto go stuknął? 
Kto stuknął? Ostatni raz za kierownik siadłeś! Ostatni raz! 
(Vabank). 

Groźby Będziesz jeździć – dupą po nieheblowanej desce! oraz 
Ostatni raz za kierownik siadłeś! to autentyczne językowe „zabyt-
ki” z lat 30. XX wieku, które podpowiedział Juliuszowi Machulskie-
mu jego ojciec, Jan (w Vabanku: Henryk Kwinto) – niegdysiejszy 
pracownik warsztatu samochodowego, jak Moks i Nuta [Śmiałow-
ski 2012]. W tym cytacie godne zainteresowania wydają się zmiana 
żeńskiej kierownicy na męski kierownik (co można uznać za formę 
zabawy słowem) oraz emfatyczne powtórzenia, służące tu z pew-
nością celom retorycznym [Witosz 1985]. 

Kolejnym wyrazistym chwytem w językowym warsztacie re-
żysera jest ironiczne traktowanie norm savoir-vivre’u – jak widać 
na przykładzie z Kingsajzu: 

DAMA NA BAZARZE (Beata Tyszkiewicz) Wiktorio! Nie 
kop pana, bo się spocisz! (Kingsajz). 

Dziewczynkę, która z  widoczną premedytacją kopnęła Ola 
Jedlinę, od  dalszych ataków powstrzymuje opiekunka (babcia? 
niania?). Ale zamiast spodziewanego przez widzów uzasadnienia 
(np. …bo to niegrzecznie, …bo to nieładnie) i przeprosin, Machulski 
wprowadza zaskakujące zakończenie zdania (…bo się spocisz!). Tym 
samym wskazuje na dość egoistyczną postawę nobliwej damy, zu-
pełnie sprzeczną z  podstawowymi zasadami etykiety językowej 
[Marcjanik 2012]. 
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Podobną grę z oczekiwaniami odbiorcy można dostrzec w tym 
oto dialogu: 

KRAMER (Leonard Pietraszak) Skoro już jestem na wolno-
ści, wolałbym, żebyśmy mówili sobie per pan. 
SZTYC (Bronisław Wrocławski) Nasz klient, nasz per pan 
(Vabank II, czyli riposta). 

Gustaw Kramer, były dyrektor banku, chce wrócić do swo-
jej pozycji społecznej sprzed uwięzienia – domaga się okazywa-
nia stosownego szacunku nawet od człowieka, dzięki któremu 
ponownie może cieszyć się wolnością. Edward Sztyc, zachowu-
jąc duży dystans, potrafi umniejszyć swoje zasługi i  postawić 
się niżej w hierarchii – za pomocą modyfikacji znanego wśród 
sprzedawców hasła (nasz klient, nasz pan) podkreśla jednak, 
że jego potulność wynika nie z wrodzonej grzeczności, a z otrzy-
manej zapłaty. 

Następny środek artystyczny budujący efekt komizmu stano-
wi wprowadzenie na  płaszczyźnie językowej kategorii absurdu, 
co uwidacznia się chociażby w cytacie przytoczonym w tytule ni-
niejszego referatu: 

ALBERT (Olgierd Łukaszewicz) Przecież gdyby nie mężczyź-
ni, świat w ogóle nie ruszyłby z miejsca. […] Wszyscy wielcy 
uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy byli mężczy-
znami! I dlatego… 
(głosy z audytorium) Niby którzy?! Konkretnie! Nazwiska!
ALBERT No choćby Kopernik! 
UCZESTNICZKA ZGROMADZENIA I To kłamstwo! Koper-
nik była kobietą!
ALBERT Co? No to Einstein! 
UCZESTNICZKA ZGROMADZENIA II Einstein? Też była 
kobietą!
MAKS To może Curie-Skłodowska też?! 
ALBERT To akurat nie najlepszy przykład. 
MAKS A bo mnie zmyliły… (Seksmisja). 
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Dowcip budują tu połączenia nazwisk słynnego astronoma i fi-
zyka (nad których płcią nigdy się nawet nie zastanawiamy, to oczy-
wistość) ze  zdumiewającym kształtem orzeczenia imiennego – 
łącznikiem w postaci żeńskiej formy czasu przeszłego czasownika 
być oraz orzecznika kobieta9. Zabawne dysonanse brzmią niemal 
tragikomicznie, wypowiedziane nieznoszącymi sprzeciwu głosami 
kobiet przeświadczonych o tym, że „samce” właśnie postanowiły 
zszargać największe świętości. W rozpaczliwej próbie obrony Maks 
istotnie sięga po niezbyt dobry przykład. 

Inna absurdalna rozmowa toczy się wśród członków wampi-
rycznej rodzinki z Mazur: 

DZIADEK Próbowałem z filmowca, ale jakiś taki… Ja wiem, 
jakiś taki galaretowaty. 
BOŻENA Trzeba było nie straszyć, krew się ścina. 
DZIADEK Ty, Bożena, nie będziesz uczyć teścia, jak się ma 
pożywiać! (Kołysanka). 

Źródłem absurdu jest tutaj niemal kokieteryjna swoboda, z jaką 
Makarewiczowie rozmawiają o piciu krwi z żył przetrzymywanych 
w stodole ofiar (jakiś taki galaretowaty). Jakkolwiek by na to spoj-
rzeć, w każdym polskim domu dość często rozmawia się o jedzeniu, 
to  temat codzienny, w  wydaniu Makarewiczów jednak znacznie 
odbiegający od powszechnej normy. Uwaga Bożeny o właściwym 
„przygotowywaniu posiłku” (trzeba było nie straszyć, krew się ści-
na) w formie i treści przypomina zalecenia gospodyń domowych, 
typu: zabielamy dopiero ostudzoną zupę, bo inaczej śmietana się 
ścina. 

Efekt komizmu uwypukla również udana frazeologiczna inno-
wacja parafrazująca – dziadek Makarewicz w luźny sposób, na po-
trzeby danej rozmowy, nawiązuje do  potocznego frazeologizmu 

9 O  podobnych, interesujących przypadkach (takich jak Kopciuszek zmy-
wał podłogi i wesoła Myszka Miki) pisze w swojej książce Katarzyna Kłosińska: 
„W naszym języku utrwaliło się, że wyrazy towarzyszące nazwie postaci bajko-
wej przybierają taki rodzaj, jaki ma ta nazwa, a nie – jaki ma płeć tej osoby” [Kło-
sińska 2013: 223]. 
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nie ucz ojca dzieci robić , zaznaczając, że jako pięćsetletni specjalista 
w  tej dziedzinie nie potrzebuje żadnych porad [Buttler 2001: 143; 
Kłosińska, Sobol, Stankiewicz 2005: 581].

Nieco odmiennym zabiegiem artystycznym wywołującym 
w  widzu rozbawienie są  wszelkie zagadki intertekstualne10, takie 
jak parafraza słów Immanuela Kanta: 

SZTYC Niebo gwiaździste nade mną, wszystkie banki przede 
mną (Vabank II). 

Jak nietrudno zauważyć, Sztyc nie jest raczej człowiekiem, któ-
rego podejrzewalibyśmy o wnętrze skrywające jakiekolwiek prawo 
moralne – wartości duchowe dawno zastąpiła żądza wzbogacania 
się, o czym bohater nie omieszka oznajmić z olbrzymią dozą przekory. 

Nawet przy skrótowym omówieniu twórczości Juliusza Ma-
chulskiego nie powinno zabraknąć cytatu związanego z  historią 
kina – to reżyser, który i w obrazie, i w języku wprost żongluje róż-
nymi aluzjami: 

PRZEMEK (Bartosz Porczyk) Gdzie jesteś? Tu jacyś dwaj lu-
dzie z szafą przyszli. Co z tą szafą? 
MELA (Magda Grąziowska) Spytaj Romana Polańskiego 
(Ambassada). 

Podczas seansów filmów autora Kołysanki uśmiech towarzy-
szy widowni nie tylko z powodu stylizacji i parodii czy aktualnych 
odniesień do otaczającej Polaków rzeczywistości, ale również z za-
chęty do wspólnej „zabawy w kino” [Majer 2007]. 

Na zakończenie warto jeszcze przyjrzeć się przykładom parodii 
sloganów i haseł charakterystycznych dla języka propagandy doby 
PRL, przeprowadzonej w Seksmisji: 

UCZESTNICZKA ZGROMADZENIA Samiec – twój wróg! 
(Seksmisja). 

10 Terminu intertekstualność używam zgodnie z interpretacją tego pojęcia 
w artykule Michała Głowińskiego [1986]. 
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Kategoria wroga była jedną z  najczęściej wykorzystywanych 
w  nowomowie, dzięki niej do  języka wprowadzano presupozy-
cje dotyczące jedności narodu oraz istnienia przeciwnika [Sambor 
1985]. Słowo wróg stanowiło swoistą etykietkę, funkcjonowało 
jako szablon wartościujący ujemnie każdego, kto na takie napięt-
nowanie zdaniem władzy zasłużył [Zdunkiewicz 1987]. W  fabule 
Seksmisji, odważnej satyry na ustrój totalitarny, za zagrożenie we-
wnętrznej spójności państwa kobiet uważa się istnienie jakiego-
kolwiek pierwiastka męskiego, co skutecznie – przez śmiech – ob-
nażało propagandowe mechanizmy. 

W  następnym przykładzie pojawia się interesująca metafora 
państwa jako organizmu: 

BERNA Zdrowy organizm żyje i działa aktywnie – dopiero 
chory zaczyna się nad sobą zastanawiać (Seksmisja). 

Choć Berna kieruje ten komentarz do  Lamii, „niezdrowo” za-
interesowanej zachowaniem mężczyzn, dodatkowo wyraża nim 
ogólniejszą przestrogę przed wszelkimi rewolucjami, nawet jeśli 
miałyby one polegać tylko na zmianie sposobu myślenia. W slo-
ganie zawiera się przekonanie, że „infekcje” prowadzą do kryzysu 
w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Jest to jednak hasło 
o  podwójnym dnie – może być rozumiane zarówno jako rezultat 
wszechobecności nowomowy w systemie totalitarnym (cel „unie-
możliwienia swobody myślenia” został osiągnięty [Orwell 1988: 
207]), ale też jako wskazówka, odautorski komentarz Machulskie-
go do stanu wojennego: „infekcja” może być źródłem otrzeźwienia, 
skłaniającym do głębokiej refleksji. 

Nawet ten niedługi przegląd wykazał, że wysoki współczynnik 
„cytowalności” [Hendrykowski 2013: 40] dialogów z filmów Juliusza 
Machulskiego to rezultat ich komediowego charakteru. Jednym z pod-
stawowych źródeł ich komizmu jest stylizacja na język potoczny, prze-
jawiająca się w  licznych wypowiedzeniach eliptycznych, powtórze-
niach, kontrastowych zestawieniach wulgaryzmów ze zdrobnieniami. 
Przekształcanie stałych formuł grzecznościowych, związków frazeo-
logicznych i sloganów nowomowy, a także wprowadzanie kategorii 
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absurdu czy intertekstualnych aluzji ma zachęcić widza do wspólnej 
gry. Wszystkie te zabiegi świadczą o niebywale czułym słuchu autora, 
nastawionym – w większym może nawet stopniu niż na warstwę ję-
zykową – na potrzebę śmiechu u drugiego człowieka. 
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Urszula Wróbel

Modyfikacje językowe jako jeden ze sposobów kreacji 
dowcipu we wlepkach

Tematykę poniższych rozważań stanowi fragment opisu języ-
ka wlepek1. Przedstawiony zostanie jeden z typów dowcipu języ-
kowego, jaki zaobserwowałam w  materiale wlepkowym. Omó-
wiony zostanie mechanizm tworzenia dowcipu opierający się 
na modyfikacji w obrębie wyrazu i modyfikacji związków frazeo-
logicznych. Punktem odniesienia dla moich rozważań była praca 
Danuty Buttler na temat polskiego dowcipu językowego [Buttler 
2001]. 

Rozpocznę od  zdefiniowania pojęcia wlepka. Słownik języka 
polskiego PWN (SJP) tłumaczy je następująco: „karteczki z rysun-
kami i tekstami nalepiane w autobusach i tramwajach dla zabawy”2. 

Analizie podlega cała wlepka, tzn. jej forma werbalna i obraz-
kowa. Nie można omawiać naklejki bez jej kontekstu rysunkowe-
go. Jest on bowiem jej integralną częścią. 

1 Analiza dowcipu językowego wlepek została przeprowadzona na  pod-
stawie prawie 1300 wlepek. 

Materiał został zgromadzony w  latach 2004−2011. Źródła, z  których 
pozyskiwałam wlepki: Internet, środki komunikacji miejskiej w  Warszawie, 
bezpośrednio od wlepkarzy, wystawy wlepek. Wykorzystane w artykule wlepki 
pochodzą ze zbiorów własnych lub stron internetowych: www.vlepki23.prv; 
http://www.vizon.friko.pl/hist/wejscie/html; www.vlepsquard.prv.pl; http://
www.prov.twoje-sudety.pl; http://www.fsh.of.pl/

2 http://sjp.pwn.pl/słownik/3250493/wlepka [dostęp 3.02.2014].
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Ważną cechą wlepki, choć nie obligatoryjną, jest bez wątpie-
nia dowcip3. Małe karteczki naklejone na szybach autobusów miej-
skich mają zaciekawić potencjalnego odbiorcę, ale przede wszyst-
kim rozśmieszyć. 

Słownik języka polskiego PWN termin dowcip charakteryzu-
je następująco: „1. zabawna historyjka, powiedzenie pobudzające 
do śmiechu; 2. zdolność spostrzegania śmiesznych stron zjawisk”4. 
Do tej definicji należy dodać, że dowcip można rozumieć „jako wy-
raz oznaczający wszelkie formy świadomej twórczości językowej 
o  charakterze żartobliwym lub szczegółowiej – jako nazwę ściśle 
określonej struktury o  stałej kompozycji, charakteryzującej się 
krótkością i zaskakującą pointą” [Buttler 2001: 31].

Wśród wyróżników dowcipu wymienia się: „intelektualizm 
i neutralność uczuciową. Dowcip jest popisem sprawności myślo-
wej twórcy i  okazją do  ujawnienia takichże dyspozycji odbiorcy. 
Istotną właściwością dowcipu jest jego mechanizm oparty na za-
skoczeniu odbiorcy, niespodziankach, krótkich spięciach” [But-
tler 2001: 33]. Wymaga on od odbiorcy aktywności intelektualnej, 
która zmusza do niestandardowego myślenia, pewnej wrażliwości 
na pojawiający się w przekazie humor. 

Danuta Buttler rozróżnia dowcip słowny (językowy) i dowcip 
rzeczowy, w którym konstrukcje słowne są tylko elementem zabaw-
nej sytuacji i nie mają samoistnej wartości komicznej [por. Buttler 
2001: 61]. Obok dowcipów językowych i rzeczowych możemy także 
wyróżnić dowcipy o pogranicznej formie, tzw. słowno-sytuacyjne. 
Ich komizm polega na przypisaniu komuś słów, których z racji swe-
go wieku, sytuacji społecznej, niekompetencji językowej – nie móg-
łby wypowiedzieć. Do tego pogranicznego dowcipu zaliczyć można 
również naśladownictwo komizmu mimowolnego. Wykorzystuje 
się wtedy wymowę regionalną, osób niewykształconych itp. – jest 
to żartobliwa stylizacja. Wlepki realizujące ten typ dowcipu to m.in. 
tzw. quasi-wypowiedzi np. polityka, osoby znanej w życiu publicz-
nym, postaci bajkowej. Przypisana wypowiedź jest z założenia ab-
surdalna – nierealna. Przykład we wlepce poniżej.

3 Terminy: dowcip, żart , komizm traktuję synonimicznie.
4 http://sjp.pwn.pl/slownik/2453841/dowcip [dostęp 3.02.2014].
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Jerzy Urban został włączony do  grona piętnowanych przez 
zrywaczy wlepkarzy. 

Poniższe rozważania dotyczą dowcipu swoiście językowego, 
jakim są modyfikacje form wyrazowych i modyfikacje związków 
frazeologicznych. W  wybranych egzemplifikacjach ten typ ko-
mizmu wysuwa się na plan pierwszy. Nie oznacza to, że w jednej 
wlepce nie odnajdziemy innego sposobu budowania humoru. Przy-
porządkowanie naklejki do wyłącznie jednego typu dowcipu jest 
bowiem trudne. Należy pogodzić się z tym, że materiał jest o tyle 
interesujący, o ile jest wieloznaczny. Stąd czasami wynika niemoż-
ność wytyczenia ostrych granic pomiędzy poszczególnymi typami 
dowcipu. Zdarza się tak, że ta sama wlepka może zostać uznana za 
reprezentanta kilku typów dowcipu. 

KAŻDE MIASTO Z CZEGOŚ SŁYNIE
Warszawa: Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta

Toruń: Ratusz, Kopernik, Krzywa Wieża
Bydgoszcz: OŁSZAN, OBI, TESKO, DŻAMBO, ŻJANT

Dlaczego zrywacie moje vlepy…
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W powyższej wlepce zauważamy przede wszystkim nagroma-
dzenie (dowcip o mechanizmie ogólnokomicznym) – skumulowa-
nie, na zasadzie kontrastu, nazw sieci hipermarketów w kontekście 
zabytków i  symboli historycznych. Kolejny „etap” rozśmieszania 
czytelnika łączy się już jednak z  dowcipem swoiście językowym, 
jakim jest modyfikacja owych nazw poprzez wprowadzenie celo-
wo nieudolnego zapisu quasi-fonetycznego (modyfikacja postaci 
wyrazu): Ołszan (Auchan), Tesko (Tesco), Dżambo (Jumbo), Żjant 
(Geant). 

Dowcipne modyfikacje postaci wyrazu to  żarty należące 
do kategorii dowcipu językowego w ścisłym sensie. „Dowcip taki 
tworzy samoistne układy, małe formy i nawet wchodząc w skład 
dłuższego tekstu, zachowuje na jego tle autonomię kompozycyjną 
i sobie tylko właściwe bodźce komiczne; nie da się wyrazić innymi 
środkami, jest nieprzekładalny, bo  opiera się na  charakterystycz-
nych właściwościach i swoistej strukturze znaków słownych okre-
ślonego języka” [Buttler 2001:96]. Cechą charakteryzującą ten me-
chanizm dowcipu jest dwupłaszczyznowość znaczeniowa. Obok 
treści linearnej mamy do czynienia z wyrażoną treścią dodatkową. 
Tę dodatkową, zamaskowaną treść uzyskuje się przez przekształce-
nie. Na granicy dowcipów swoiście językowych i żartów ogólnoko-
micznych są modyfikacje polegające na zmianie postaci graficznej 
wyrazów, a  także modyfikacje form ich  odmiany. Ich zakres nie 
jest tak jednoznaczny, ponieważ źródło żartu jest bezpośrednio do-
strzegalne, nie ma tu ukrytej treści, dwuplanowości semantycznej 
[por. Buttler 2001:97]. Wśród badanych wlepek odnaleźć można 
żarty oparte na zaskoczeniu odbiorcy dodatkową treścią.

Żarty, które opierają się na m o dyf ik a c j i  fo r my  f l e k s yjn e j 
słowa, mają charakter czysto strukturalny. Polegają na naruszeniu 
prawidłowej postaci wyrazu. Zawarty w  nich komizm opiera się 
na wyjątkowej formie wyrazu. Wśród typowych żartów wyróżnić 
można: 

1. Zmianę końcówki bądź jedynie elementu swojskiego na obcy 
w  wyrazach rodzimych lub końcówki bądź elementu obcego 
na swojski w zapożyczeniach.

Urszula Wróbel



355

Szkoła Yest do dłupy 
A nauczyciele są jak bopky?

W  powyższej wlepce zmiana dotyczy wyrazów yest i  bopky. 
Modyfikacja ma w  pewien sposób zbliżyć wyrazy do  słów 
angielskich.

2. Zmianę tradycyjnej końcówki na inną.

Dresa do sedesa!

Formy w haśle Dresa do sedesa są niepoprawne. Prawidłowy 
zapis powinien wyglądać następująco: dres do sedesu. Dresa do se-
desa zostało „wymuszone”. Dzięki temu został utworzony rym. 
Obie formy z dawną końcówką genetivu sg. -a. 

Głupie ludzie!

Nieprawidłowa końcówka w wyrazie głupie: -‘e zamiast -i zosta-
ła użyta, podobnie jak w powyższym przykładzie, w celu utworzenia 
rymu z wyrazem ludzie. W ten sposób upodobniono ludzi do form nie-
męskoosobowych typu głupie małpy, kobiety, zające itp. 

3. Zmianę formy graficznej wyrazu.

Modyfikacje językowe jako jeden ze sposobów kreacji dowcipu...
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Istotą tego typu żartów jest naruszenie prawidłowego zapisu. 
Jeśli, prócz błędnej formy, brakuje zakamuflowanej treści w tekście, 
to mamy do czynienia z żartami strukturalnymi. Poniższy przykład 
naklejki jednak nieco wykracza poza ramy żartu strukturalnego. 

I tak to ja robię największe gówna
Bill GEJts

Zmianie formy graficznej zostało poddane nazwisko Gates – 
amerykańskiego twórcy i właściciela firmy Microsoft. Przekształ-
cenie nazwiska odbywa się w sferze graficznej (GEJts), podczas gdy 
warstwa fonetyczna (wymowa) pozostaje niezmienna [gejc].Przez 
taką modyfikację uzyskano nowe znaczenie wykorzystane przez 
wlepkarza do stworzenia dowcipu. Powstała czytelna aluzja wska-
zująca negatywny stosunek wlepkarza do Billa Gatesa. Przypisanie 
deklaracji I tak to ja robię największe gówna Gatesowi stanowi 
tego potwierdzenie.

Warto też skupić się na innym typie żartów, w których komizm 
jest zbudowany poprzez „rozbieżność pisowni i  odpowiadającej 
jej wartości dźwiękowej. Mianowicie w  obcej formie graficznej 
ukrywają się dwie treści: jedna związana z  obrazem graficznym, 
narzucająca się odbiorcy bezpośrednio, druga – ujawniająca się 
po  odczytaniu wyrazu” [Buttler 2001: 107]. Przykładem takiego 
typu zwrotu jest np. wlepka przedstawiająca zdjęcie byłej znanej 
posłanki i podpis: Bitch albo nie bitch oto jest pytanie.

BITCH ALBO NIE BITCH oto jest pytanie…

Dowcip tej wlepki polega na wyeksponowaniu podobieństwa 
warstwy fonetycznej dwóch wyrazów należących do  odrębnych 
języków – polskiego i angielskiego. Bitch [b’ič], angielskie słowo 
oznaczające obraźliwie ‘suka’, zostało zestawione fonetycznie z pol-
skim czasownikiem być [być]. 

Urszula Wróbel
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W  grupie żartobliwych modyfikacji postaci słowotwórczej 
wyrazu wyróżnić możemy także tzw. k o n t a min a c j e. Jest to ze-
spolenie dwóch wyrazów w dwojaką postać: „albo stapiają się one 
w jedną formę słowną (kontaminacje leksykalne), albo też brzmie-
nie jednego z  nich ulega nieznacznej modyfikacji pod wpływem 
drugiego” [Buttler 2001: 108]. Kontaminacje charakteryzuje m.in. 
nietradycyjność ich postaci słowotwórczej. Tak też jest w przykła-
dach wlepkowych. Istotną cechą kontaminacji jest ich doraźność. 
Żarty tego typu są  odpowiedzią na  bieżące wydarzenia społecz-
no-polityczne. Powstają szybko, ale także szybko tracą na  swej 
aktualności.

Kontaminacja obejmuje dwojakiego rodzaju żarty:
1. Żartobliwą kompozycję dwóch wyrazów dającą w efekcie 

neologizm leksykalny.

Pakermony

Jest to  połączenie wyrazu pakować (lub neologizmu paker), 
który funkcjonuje w slangu młodzieżowym, oraz Pokemon – bo-
hater filmu rysunkowego dla dzieci, odpychający swym wyglądem 
zewnętrznym. 

zrób z siebie idiotola

Po połączeniu wyrazów idol i idiota powstał neologizm idiotol. 

19.30 TVP1 obejrzyj sobie Millerości

Modyfikacje językowe jako jeden ze sposobów kreacji dowcipu...
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Kontaminację stanowi połączenie wyrazów Wiadomości (na-
zwa programu informacyjnego) i  Miller (nazwisko polityka). Po-
wstał nowy leksem, ale i  zarazem nowy program informacyjny 
Millerości.

2. Wyodrębnienie w  wyrazie elementów znaczących w  spo-
sób niezgodny z jego rzeczywistymi granicami morfologicznymi.

Jest to żartobliwy podział słowa na człony znaczące. Dowcip 
tego typu, opierający się na  homonimii dźwiękowej wyrazów, 
ujawnia nieoczekiwaną złożoność wyrazu. Ważną rolę odgrywa 
intonacja wymowy. Przykład wlepek: 

Prawdziwki

Rysunek wlepki przedstawia postaci sędziego, policjanta i ad-
wokata. Wszyscy mają związek z  prawem. Prawdziwki to  zesta-
wienie dwóch wyrazów: praw (D. l. mn. prawo) i dziwki (M. l. mn. 
dziwka). Można to  interpretować tak, że  przedstawione postaci 
są sprzedajne, niczym dziwki; robią niecne (złe) rzeczy w imię pra-
wa i praworządności. 

Inne przykłady dekompozycji wyrazu:

Wymiot

RADujmy się

Urszula Wróbel
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ZEBRANIE

OSAMA nie bin laden tylko żądło

We wlepce dochodzi do  przemieszania nazwiska Osama Bin 
Laden ze stwierdzeniem, że OSA MA nie bin laden tylko ŻĄDŁO. 
O takim sposobie odczytania wlepki świadczy rysunek osy, który 
współtworzy naklejkę. 

Jeśli mason ma soman to kto ma sarin?

Wlepkę tę możemy rozumieć na dwa sposoby. Pierwsza inter-
pretacja wymaga jednoczesnego wytłumaczenia wszystkich po-
jęć. Mason to  członek tajnego stowarzyszenia, rekrutującego się 
z  przedstawicieli arystokracji. Soman i  sarin – to  rodzaje silnego 
gazu bojowego. Jeśli znienawidzeni masoni są w posiadaniu groź-
nego somanu, to w takim razie kto może mieć sarin? Druga inter-
pretacja wlepki ma charakter gry językowej: mason ma soman, 
znaczy tyle, co  ‘z  wyrazu mason można utworzyć wyraz soman, 
wyraz mason zawiera w sobie soman’. Wlepkarz zadaje więc pyta-
nie: z jakiego wyrazu możemy utworzyć wyraz sarin?

Modyfikacje językowe jako jeden ze sposobów kreacji dowcipu...
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Omawiając przykłady m o dyf ik a c j i  z w i ą z k ó w  f r a z e o -
l o g ic z ny c h, należy wytłumaczyć pojęcie związek frazeologicz-
ny ( frazeologizm). Encyklopedia wiedzy o języku polskim pod 
redakcją Stanisława Urbańczyka podaje, że  idiom ( frazeologizm) 
to: „dwu- lub kilkuwyrazowa ustalona konstrukcja językowa, któ-
rej znaczenia nie da się wyprowadzić ze znaczenia poszczególnych 
wyrazów składających się na tę konstrukcję (…)” [Urbańczyk 1978: 
123]. Dla moich rozważań ważna jest konstatacja, że frazeologizm 
jest to utarty, ustabilizowany zwrot, czytelny i znany odbiorcom. 
Jest to  pewna całość strukturalno-semantyczna, której popraw-
ność wiąże się ze stałością, nierozerwalnością.

Z uwagi na to, że zebrany przeze mnie materiał składa się nie tylko 
z warstwy tekstowej, ale i graficznej, należy uwzględnić jego specyfi-
kę także w kontekście związków frazeologicznych. Definicję frazeo-
logizmu rozszerzam o poziom graficzny. Utartym zwrotem jest więc 
np. logo firmy. Zmiana w  logo koloru czy wielkości czcionki powo-
duje zaburzenie. Podobnie jak zmiana jednego elementu językowe-
go w utartym zwrocie, narusza i burzy jego sztywną konstrukcję. Za 
frazem uważam także: nazwy firm, tytuły filmów, książek, a nawet 
imię i nazwisko jako niezmienny znak rozpoznawczy. Ich niezamierzo-
na modyfikacja, przekształcenie jest błędem, natomiast na celowych 
innowacjach i przekształceniu opiera się m.in. komizm wielu wlepek.

Modyfikacje polegają na takim zniekształceniu utartego zwro-
tu frazeologicznego, by podobieństwo do  pierwowzoru było za-
chowane, a  jednocześnie, by utworzyć zupełnie nową treść. Czę-
sto dochodzi wtedy do degradacji znaczeniowej. Kontrast między 
tradycyjnym rozumieniem frazeologizmu a nowo powstałą treścią 
żartu jest właśnie powodem rozbawienia odbiorcy. W znanym po-
wszechnie powiedzeniu wymienia się część składu leksykalnego. 
Uzupełniony frazeologizm uzyskuje wtedy nową treść, która od-
powiada aktualnym wydarzeniom z realnego życia. Z uniwersalnej 
prawdy tworzy się hasło aktualne w swej wymowie przez chwilę, 
uwarunkowaną sytuacją życiową. 

Urszula Wróbel
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Przez taki typ modyfikacji przysłów powstają a n t yp r z y s ł o -
w ia5. Są  to  jednostki paremiologiczne utworzone przez młodych 
użytkowników języka i doraźnie uzupełniane w zależności od po-
trzeb komunikacyjnych. Są  przeciwstawieniem tego, czego uczy 
przysłowie [zob. Podracki 1994]. Na powodzenie takiego żartu de-
cydujący wpływ ma dostateczna znajomość pierwowzoru w świa-
domości odbiorców. Ważne jest bowiem to, aby nowo powstała 
treść automatycznie niejako przywodziła na myśl treść oryginalną. 
Przykłady we wlepkach:

Ty też możesz zostać honorową dawczynią CIAŁA.

Na wzór: Ty też możesz zostać honorowym dawcą krwi.

Wlepka „Proszę państwa, oto Zdziś” na  wzór wiersza Jana 
Brzechwy pt. „Niedźwiedź”.

Modyfikacje związków frazeologicznych nie ograniczają się 
wyłącznie do  wymiany jednego czy nawet kilku wyrazów. Prze-
tworzeniu może ulec także ogólny schemat frazeologiczny – jego 
trzon. W zebranym materiale odnalazłam dwa sposoby takiej mo-
dyfikacji: d e f r a z e o l o g i z a c j a  i k o n t a min a c j a.

„Defrazeologizacja to użycie stałego, skostniałego w pewnym 
schemacie związku – jako doraźnego połączenia wyrazowego” 
[Buttler 2001: 144]. Komizm defrazeologizacji polega na  stworze-
niu takiego toku składniowego wypowiedzi, który  sprawiałby 

5 O antyprzysłowiach pisał m.in. Krajewski [2006].

Modyfikacje językowe jako jeden ze sposobów kreacji dowcipu...



362

wrażenie, że całość ma charakter informujący o konkretnych rea-
liach. Tymczasem związek frazeologiczny ma znaczenie uogólniają-
ce, ponadczasowe i nie odnosi się do żadnej konkretnej sytuacji.

Przykłady we wlepkach:

nie kupuj kota w worku nawet, jeśli wygląda całkiem spoko.

Dziewczynka z zapałkami.
Chłopiec ze szlugami.

Tak zaczyna się przyjaźń.

Jedną z odmian kontaminacji związków frazeologicznych jest 
łączenie dwóch idiomów w nową całość. Przykłady wlepek:

OSRAM
to jest pyszne

Dowcip został uzyskany przez połączenie dwóch frazemów: 
nazwy firmy produkującej m.in. żarówki – OSRAM i hasła z rekla-
my sera Hochland: to jest pyszne! 

Urszula Wróbel
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Bardziej wyrazisty przykład kontaminacji stanowi wlepka:

Microsoft
Świat według kiepskich

Różny efekt daje łączenie dwóch frazemów, które wywołują 
odmienne konotacje. Wtedy groźna pozornie treść może okazać 
się absurdalnie błaha lub  na  odwrót – treść niewinna, połączona 
z agresywną może nabrać surowej wymowy. Przykład we wlepce:

NARKOTYKI ZAŻYWASZ – PRZEGRYWASZ
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka…

Następuje tu  „rozbrojenie” groźnego apelu przez zestawie-
nie ze świstakiem, który „robi swoje”. Świstaka znamy z reklamy 
czekolady MILKA, który sam zajmuje się pakowaniem słodyczy 
(tu: narkotyków). Sreberka służą – obok foliowania – maskowaniu 
przemytu narkotyków.

Przedstawione powyżej przykłady dowcipnych modyfikacji ję-
zykowych potwierdzają, że wlepki są materiałem językowym nie-
zwykle różnorodnym i  ciekawym. Ich wielobarwność i  fenomen 
przejawia się m.in. w  tym, że  jedna naklejka łączy w  sobie kilka 
sposobów budowania dowcipu językowego. Zaprezentowane eg-
zemplifikacje wlepek udowadniają ich duży potencjał w tworzeniu 
różnego rodzaju dowcipnych neologizmów opartych na  znanych 
odbiorcy pierwowzorach (np. Millerości).
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Modyfikacje dokonywane są  w  obrębie jednego wyrazu (np. 
pakermon), ale  obejmują też związki frazeologiczne (np. nie kupuj 
kota w worku nawet, jeśli wygląda całkiem spoko). Omówione me-
chanizmy tworzenia językowego dowcipu są tylko wybranymi przy-
kładami z wielu metod budowania komizmu. Oprócz przekształceń 
zauważyć można również humor opierający się na homonimii, poli-
semii czy synonimii. Często autorzy naklejek sięgają po tzw. dowcip 
słowno-sytuacyjny, który jest charakterystyczny dla wlepki z  racji 
jej budowy werbalno-obrazkowej. Analiza wymienionych typów 
komizmu to jednak materiał na odrębne rozważania.
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Dlaczego śmieszą nas z założenia nieśmieszne żarty?  
– kilka uwag na temat krótkich żartów publikowanych 

na stronie suchary.com

1. Wstęp

Internet przestaje powoli być rozumiany jako medium za-
pewniające jego użytkownikom dostęp do  informacji, stając 
się platformą umożliwiającą aktywne komunikowanie się in-
ternautów [Księżopolska 2007: 171]. Coraz częściej użytkowni-
cy Sieci poszukują w niej rozrywki. Z tego powodu niesłabnącą 
popularnością cieszą się strony internetowe umożliwiające pub-
likowanie memów internetowych (często o  charakterze humo-
rystycznym) czy specjalizujące się w udostępnianiu żartów lub 
umożliwiające ich udostępnianie swoim użytkownikom. 

Jedną ze  stron internetowych, na  której publikowane 
są żarty, jest portal suchary.com . Właściciele portalu umożli-
wiają jego użytkownikom dodawanie własnych tekstów. Pro-
cedura publikowania krótkich żartów na  stronie suchary.com 
jest nadzorowana – aby nadzór ten przebiegał w sposób obiek-
tywny, właściciele portalu opracowali krótki, złożony zale-
dwie z sześciu punktów regulamin. Informują w nim, że każdy 
żart dodawany przez użytkowników portalu jest sprawdzany 
i  „poprawiany pod względem poprawności językowej” przez 
moderatorów strony. Ostatni punkt regulaminu zamieszone-
go na stronie suchary.com zdaje się być raczej mottem portalu 



366

niż istotną częścią próby sformalizowania zasad publikowania 
tekstów panujących na tej stronie internetowej. Brzmi bowiem: 
„Niech suchar będzie z Tobą”. Jest to oczywista parafraza słów 
jednego z bohaterów słynnego filmu Gwiezdne Wojny. Zabieg 
ten ma na celu najprawdopodobniej złagodzenie wymowy re-
gulaminu, stanowiąc tym samym element koherentny z pozo-
stałą częścią portalu.

Warto również przyjrzeć się nazwie strony internetowej, 
która dostarczyła mi korpusu do badań nad zabiegami języko-
wymi wywołującymi efekt humorystyczny. Leksem „suchar” 
jest bowiem słowem używanym w  znaczeniu „rodzaj żartu” 
od  niedawna, występuje przede wszystkim w  środowisku in-
ternetowym. Internauci przyjęli używanie tego słowa na okre-
ślenie na  ogół krótkich, lapidarnych (i  przede wszystkim tym 
różniących się od  tradycyjnych dowcipów, które określić by 
można mianem narracyjnych) żartów. Należy również dodać, 
że  przyjęło się rozumieć pod pojęciem „suchara” żart, który 
z  założenia może nie być śmieszny. Pragnę jednak zaznaczyć 
explicite , że  celem artykułu jest opis wybranych zabiegów 
językowych mających potencjał wywoływania efektu hu-
morystycznego, nie zaś refleksja nad cechami tego gatunku 
internetowego.

Warto zaznaczyć, że  zabiegi językowe mające za zadanie 
wywołanie efektu humorystycznego, zastosowane w tego typu 
zwięzłych tekstach nie zawsze są mocno wyeksponowane; nie-
kiedy odbiorca żartu musi nawet sięgnąć do znajomości języków 
obcych, najczęściej języka angielskiego, by właściwie rozszyfro-
wać znaczenie użytych przez autora tekstu słów. 

Z  metodologicznego punktu widzenia warto zaznaczyć, 
że  dokonana przeze mnie analiza obejmuje około tysiąca 
wybranych tekstów żartów opublikowanych na  stronie in-
ternetowej suchary.com w  okresie od  4 lipca 2011 roku do 
24 lutego 2014 roku. Nie podejmuję jednak próby usystematy-
zowania (stworzenia klasyfikacji) wszystkich przeanalizowa-
nych tekstów. 

Arkadiusz Lorenc
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2. Zabiegi językowe wywołujące efekt humorystyczny,  
zastosowane w analizowanych żartach

Na uwagę zasługuje z pewnością różnorodność zabiegów języ-
kowych stosowanych przez autorów analizowanych żartów. Bar-
dzo często odwołują się oni do znajomości języków obcych, przede 
wszystkim języka angielskiego, by na  tej bazie budować neologi-
zmy, będące jednocześnie homonimami w stosunku do istniejących 
w polszczyźnie słów. Posługują się m.in. innowacją językową, ho-
mofonią i wieloma innymi zabiegami, których krótką systematykę 
wraz z przykładami ilustrującymi użycie przedstawiam poniżej. 

2. 1. Homonimia, homofonia i zjawiska im podobne o potencjale  
wywoływania efektu humorystycznego

Uważam za bezwzględnie konieczne odwołanie do sposobów 
definiowania pojęcia homonimii w literaturze językoznawczej. Po-
jęcie homonimia wywodzi się od greckiego homōnymos, oznacza-
jącego „wieloznaczność”. Jak podaje Wojan, „ogólnie rzecz ujmując, 
homonimia polega na  tym, że  dwie (lub więcej) identyczne pod 
względem fonetycznym i  graficznym jednostki językowe wyra-
żają odmienne treści znaczeniowe” [Wojan 2010: 138]. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że w literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji 
tego pojęcia. W zacytowanym wyżej ujęciu wyraźnie zaznaczono, 
że  kryterium decydującym o  tym, czy dwa leksemy mogą zostać 
uznane za homonimy, jest nie tylko kryterium zapisu graficznego, 
lecz także kryterium fonetyczne. Wielu autorów unika jednak roz-
różniania między tymi kryteriami. I tak na przykład według Ency-
klopedii wiedzy o języku polskim pod red. Urbańczyka (Wrocław 
1978) homonimia „polega na wyrażaniu różnych znaczeń za pomo-
cą identycznej formy językowej”. Słownik języka polskiego pod 
red. Szymczaka (PWN, Warszawa 1999) podaje tymczasem, że „ho-
monimia to jednakowe brzmienie dwóch wyrazów mających różne 
znaczenia” [oba cyt. za Wojan 2010: 139].

Dlaczego śmieszą nas z założenia nieśmieszne żarty? – kilka uwag...
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Należy również wspomnieć o  istnieniu homofonii, która tym 
różni się od  homonimii, że  dotyczy dwóch lub więcej leksemów 
identycznych pod względem realizacji fonetycznej, lecz różniących 
się zapisem. Stosowanie homofonii należy do  częstych zabiegów 
językowych, którymi posługują się autorzy analizowanych żartów; 
nie jest jednak tak popularne jak stosowanie homonimii.

Wśród analizowanych żartów, których komizm zbudowany 
jest dzięki zastosowaniu homonimii, za prototypowe możemy 
uznać następujące przykłady1:

(1) Rozmawiają ze sobą dwa koguty:
− Ty chodzisz z tą kurą tak na serio, czy dla jaj?

(2) Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.

(3) Co  robi terrorysta-nauczyciel, kiedy dzieci źle się 
zachowują?
− Rozsadza je2.
 

W przykładzie (1) okolicznik celu „dla jaj” może być rozumiany 
dwuznacznie (warunkuje to jego dystrybucja); kontekst (rozmowa 
dwóch kogutów) umożliwia interpretację wyrażenia homonimicz-
nego jako „w celu złożenia przez kurę jaj”. Z drugiej jednak strony 
w  języku polskim (w  jego potocznej odmianie) frazeologizm „dla 
jaj” oznacza „dla żartu, dla popisu” [Kłosińska, Sobol, Stankiewicz 
2007: 147]. Dopasowanie drugiego z  wymienionych znaczeń ma 
w  tym przypadku uzasadnienie w  postaci umieszczenia w  żarcie 
opozycyjnego wyrażenia „na  serio”. Opozycja ta  jest oczywista, 
przez co potęguje wywołany efekt humorystyczny.

„Zakręcone kurki”, które znajdziemy w drugim z przytoczonych 
tekstów (2) również mogą być interpretowane dwojako. W  tym 
przypadku także warunkuje to  dystrybucja wyrażenia i  kontekst 

1 Wszystkie zacytowane w  pracy żarty pochodzą ze  strony internetowej 
[http:// www.suchary.com].

2 Posłużyłem się pogrubieniem w celu graficznego wyeksponowania ho-
monimów zawartych w żartach.
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nakreślony zwięźle w jednym zdaniu, stanowiącym całą treść żar-
tu. Aby dobitnie pokazać, na  czym polegał koncept autora żartu, 
przeanalizuję oddzielnie imiesłów przymiotnikowy bierny „zakrę-
cone” i rzeczownik „kurki”. 

Zgodnie z definicją podaną w Słowniku języka polskiego pod 
red. M. Szymczaka „zakręcić” (czasownik, od  którego utworzono 
imiesłów użyty w  żarcie) oznacza „zamknąć coś za pomocą na-
krętki; kręcąc docisnąć, zamknąć coś” [Szymczak 1988: 917]. Wśród 
przykładów ilustrujących użycie czasownika „zakręcić” autor 
słownika podaje „zakręcić kurek od gazu” [tamże]. Przytaczam ten 
przykład celowo – pokazuje on, że omawiany czasownik występu-
je w związku z rzeczownikiem „kurek”, który również pojawił się 
w analizowanym żarcie (2). Należy jednak zaznaczyć, że w języku 
potocznym imiesłów ten oznacza „szalony lub niesamowity”. 

Jak czytamy w Słowniku języka polskiego pod red. M. Szym-
czaka, „kurek” to „element zamykający zaworu kurkowego, obra-
calny dokoła własnej osi czop z odpowiednim układem kanałów” 

[Szymczak 1988: 1089]. Autor zaznacza, że  w  mianowniku liczby 
mnogiej rzeczownik przyjmuje końcówkę -rki – tymczasem koń-
cówka fleksyjna liczby mnogiej deminutivum rzeczownika „kura” 
– „kurka”, przyjmuje końcówkę fleksyjną -i, co w rezultacie wywo-
łuje efekt homonimii (kurki-kurki). 

Podsumowując zatem krótko rozważania nad żartem (2), na-
leży stwierdzić, że efekt humorystyczny zbudowany jest tu przede 
wszystkim na dwuznaczności homonimicznego wyrażenia „zakrę-
cone kurki”, oznaczającego z  jednej strony tyle, co „szalone kury” 
(i w ten sposób koherentnego w stosunku do agensa), a z drugiej 
strony − „zamknięte zawory kurkowe” (nawiązującego na  płasz-
czyźnie semantycznej do okolicznika miejsca). 

W przypadku żartu ostatniego (3) mamy do czynienia z homo-
nimią czasownika „rozsadzać”, który może oznaczać „rozdzielić, 
posadzić w pewnej odległości od siebie osoby siedzące uprzednio 
razem” [Szymczak 1988: 117], lecz także „sprawić, żeby coś się roze-
rwało, eksplodowało, wysadzić w powietrze” [Szymczak 1988: 917]. 
Przyjmując zaproponowane przez Słownik języka polskiego pod 
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red. M. Szymczaka definicje za oczywiste, należy uznać, że pierw-
szy człon rzeczownika określającego podmiot (terrorysta-nauczy-
ciel) odnosi się do drugiej, zaś drugi człon – do pierwszej z poda-
nych wyżej definicji. 

W  tym momencie pragnę zauważyć, że  zabiegi wywołujące 
efekt humorystyczny są często zabiegami kompleksowymi, współ-
występującymi i  potęgującymi wzajemnie swoją moc. W  dwóch 
z przytoczonych wyżej przypadków, (1) oraz (2), nie bez znaczenia 
jest na przykład sama antropomorfizacja zwierząt. Z reguły jednak 
to jedno, konkretne działanie autora dominuje, determinując wy-
mowę tekstu; pragnę jednak zaznaczyć, że ilekroć w dalszej części 
artykułu mowa będzie o „zabiegu posiadającym potencjał wywo-
ływania efektu humorystycznego”, należy rozumieć przez to  ów 
efekt dominujący w określonym tekście.

Należy podkreślić, że nie każdy przypadek homonimii w anali-
zowanych przeze mnie żartach był tak oczywisty, jak trzy poprzed-
nie. Na poparcie mojego stwierdzenia podam jeden tylko przykład: 

(4) Jak się nazywa nauka o mrówkach?
− Antologia.

Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka podaje, 
że antologia to „zbiór utworów lub ich fragmentów powiązanych 
wspólną tematyką albo należących do jednego gatunku literackie-
go, do jednego okresu itp. (...)” [Szymczak 1988: 59]. Nie odnotowa-
no innego znaczenia tego słowa. A zatem dlaczego możemy mówić 
w tym przypadku o homonimii? Czy mamy z nią do czynienia?

Aby zrozumieć ten zabieg językowy, należy sięgnąć do znajo-
mości języka angielskiego, w którym ant oznacza mrówkę. Autor 
dodając do tego leksemu interfiks -o- oraz sufiks -logia (od gr. lo-
gos − słowo) stworzył neologizm (bo nie neosemantyzm)3. Słowo 

3 Z neosemantyzmem mielibyśmy do czynienia, gdyby autor nadał nowe 
znaczenie istniejącemu wyrazowi, nie zaś stworzył wyraz nowy – zgodnie z regu-
łami słowotwórstwa, które jesteśmy w stanie zrekonstruować – brzmiący iden-
tycznie jak istniejący już leksem.
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„antologia” w  kontekście tego żartu nie oznacza zatem „zbioru 
utworów literackich” (to  użycie byłoby niezrozumiałe, niekohe-
rentne w stosunku do treści żartu, a tym samym czyniące go nie-
zrozumiałym), lecz naukę o  mrówkach, nazywaną prawidłowo 
myrmekologią. 

W  tym przypadku możemy zatem mówić o  homonimii, choć 
mamy do  czynienia z  jej przypadkiem szczególnym, gdzie jeden 
z homonimów jest neologizmem utworzonym w sposób sztuczny 
na potrzeby konkretnego przypadku użycia. 

Należy poczynić rozważania nad tym, czy przytoczony żart 
(4) nie jest tłumaczeniem − kalką z  języka angielskiego. Za takim 
stwierdzeniem przemawiałby fakt, że  dla pełnego zrozumienia 
znaczenia tekstu jego adresat musi wykazać się znajomością tego 
języka. Dla osoby posługującej się językiem angielskim jako ojczy-
stym dostrzeżenie związku między „nauką o mrówkach” wzmian-
kowaną w pierwszej części tekstu i słowem *antology (bo prawdo-
podobnie tak musiałaby wyglądać jego wersja angielska) byłoby 
o  wiele prostsze. Z  drugiej strony, na  gruncie języka angielskiego 
mielibyśmy w tym przypadku do czynienia raczej z homofonią niż 
z homonimią – słowo antologia tłumaczone jest bowiem na angiel-
ski jako anthology, nie zaś *antology. Ten drugi leksem w języku 
angielskim w ogóle nie istnieje4. A zatem nawet jeśli mówilibyśmy 
o  homofonii w  tym przypadku, to  byłaby ona również przypad-
kiem szczególnym ze względu na to, że jeden z homofonów nadal 
pozostawałby neologizmem. 

Homofonia również jest częstym zabiegiem stosowanym przez 
autorów żartów publikowanych na stronie internetowej suchary.
com. Przypomnijmy, że homofonia (z gr. homophōnía „jednogłoś-
ność; jednorodność dźwięku”) to (zgodnie z definicją Encyklopedii 
językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego) „identyczność 
fonetyczna dwóch lub więcej form językowych (wyrazów), które 

4 Słowo to  nie jest odnotowane w  żadnym ze  słowników określanych 
wspólnym mianem Oxford Dictionaries, a  dostępnych pod adresem: http://
www.oxforddictionaries.com (dostęp 08.03.2014).
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mogą się różnić pisownią, etymologią i znaczeniem, np. może – mo-
rze” [cyt. za Wojan 2010: 146]. Wśród przykładów żartów zbudo-
wanych w oparciu o homofonię znajdziemy m.in.:

(5) O jakim piwie myśli kot?
− Okocim.

(6) Jaki jest poziom trudności na wyścigach psów?
− Poziom hart . 

W żarcie (5) wykorzystano nazwę własną znanej w Polsce mar-
ki piwa – Okocim. Kiedy żart przekazywany jest w formie ustnej, 
efekt homofonii jest wyraźniejszy. W przypadku zapisu graficznego 
nadal jednak można go rozpoznać. 

W przypadku żartu (6) autor posłużył się słowem „hart”. Aby 
zrozumieć sens tego żartu ponownie należy sięgnąć do  znajomo-
ści języka angielskiego. Słowo podobne do użytego, hard, oznacza 
po angielsku m.in. requiring a great deal of endurance or effort5. 
Jest także niekiedy używane w polszczyźnie, głównie w odniesie-
niu do poziomów trudności w grach komputerowych. Wówczas – 
zgodnie z zasadą mówiącą, że w polszczyźnie spółgłoski dźwięczne 
ulegają w wygłosie ubezdźwięcznieniu [Bąk 1987: 93] – leksem ten 
realizowany jest jako [xɑrt]. W  ten sam sposób realizowany jest 
leksem „chart”, oznaczający rasę psa. Autor stworzył zatem wspól-
ną płaszczyznę, elastyczne połączenie uzasadniające użycie wyra-
żenia „poziom hart” w kontekście przytoczonego żartu (6).

Pozostaje rozpatrzyć wyrażenie „poziom hart” z  punktu wi-
dzenia zapisu graficznego (paradoksalnie, bo  przedmiotem reflek-
sji są teraz homofony). Zastanawiające jest, dlaczego autor wybrał 
wariant zapisu „hart” – to słowo (zapisywane w podany sposób) 
nie istnieje w  języku polskim, w  angielskim oznacza zaś jelenia, 
czyli nie ma związku z  kontekstem. Można sądzić, zakładając 

5 Definicja na podstawie Oxford English Dictionary, dostępny w Interne-
cie, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hard?q=hard [do-
stęp 08.03.2014].
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optymistycznie, że autor próbował upodobnić wyraz „chart” do an-
gielskiego hard. Można również uznać, że popełnił błąd ortogra-
ficzny. Trudno orzec jednoznacznie, dlaczego akurat z takim warian-
tem zapisu mamy do czynienia. O błędach i innowacjach w żartach 
opublikowanych na stronie internetowej suchary.com piszę kilka 
słów w dalszej części artykułu.

W analizowanych tekstach można znaleźć również zabiegi po-
zornie przypominające homofonię, w istocie jednak nie spełniające 
jej warunków, przynajmniej według przytoczonej wcześniej defini-
cji. Por.:

(7) Co robią lekarze w kuchni?
− Leczo.

(8) Jakie jest ulubione ciasto szefa?
− Tyrajmisiu.

(9) Jak się nazywa tur po obfitym posiłku?
− City tour. 

W  każdym z  przytoczonych powyżej tekstów: (7), (8), oraz 
(9) pojawia się wyrażenie, które brzmi podobnie do  istniejącego 
w  polszczyźnie innego wyrażenia. I  tak analogicznie: „leczo” ma 
przypominać czasownik „leczyć” w 1. os. l. mn. cz. teraź. (por. leczą)6; 
„Tyrajmisiu” to oczywista analogia do nazwy popularnego deseru 
– tiramisu. 

Ostatni przykład jest nieco inny od  pozostałych. Ponownie, 
do jego zrozumienia wymagana jest znajomość przynajmniej zasad 
wymowy w języku angielskim. Z pewnością można jednak powie-
dzieć, że widać podobieństwo między [ s̍ɪti tʊə] oraz [ s̍ɨtɨ tur], nawet 
jeśli nie jest ono uderzające. Autorzy zdecydowali się zatem użyć 
wyrazów lub frazemów nie będących homofonami, lecz wyraźnie 
przypominających słowa, których można by oczekiwać w kontek-
ście cytowanych tekstów. 

6 Należy zaznaczyć, że w niektórych gwarach małopolskich mamy do czy-
nienia z denazalizacją wygłosowego -ą, które realizowane jest wówczas jak [o].
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Homonimia i  homofonia są  zabiegami językowymi, po  które 
chętnie sięgali autorzy tekstów analizowanych w niniejszym arty-
kule. Należy jednak zaznaczyć, że  aby wywołać określony efekt, 
autorzy musieli wykazać się nie tylko dużym stopniem kreatywno-
ści, lecz także znajomością (przynajmniej podstawową) zasad sło-
wotwórstwa polskiego czy fonetyki i  leksyki języka angielskiego 
– tym samym muszą wykazać się odbiorcy żartów, by rozpoznać 
ich prawdziwy sens. 

Z oczywistymi przypadkami homonimii i homofonii zestawi-
łem przypadki jedynie przypominające te  zjawiska. Pragnę za-
prezentować w ten sposób różnorodność zabiegów językowych, 
jakie spotkać można, analizując żarty zamieszczone na stronie in-
ternetowej suchary.com. 

2.2. Błąd czy innowacja?

Bardzo trudno niekiedy właściwie uchwycić różnicę mię-
dzy błędem językowym a  innowacją. Można ogólnie uznać, 
że  innowacja językowa to  takie odchylenie od  normy, które 
zbliży język do  języka doskonałego – czyli takiego, który bę-
dzie w  stanie zaspokoić wszystkie potrzeby komunikacyjne 
jego użytkowników, jednocześnie wymagając od nich jak naj-
mniejszego wysiłku [Kurkowska 1986: 22]. Innymi słowy za-
tem, innowacja tym różni się od błędu, że w przeciwieństwie 
do  niego jest zmianą uzasadnioną funkcjonalnie [Kurkowska 
1986: 21].

W przypadku niektórych z analizowanych żartów, w których 
mamy do czynienia na przykład z nieprawidłowym zapisem gra-
ficznym, bardzo trudno orzec jednoznacznie, z  którym spośród 
wyżej wymienionych zjawisk językowych mamy do  czynienia. 
Przytoczmy ponownie przykład (6):

(6) Jaki jest poziom trudności na wyścigach psów?
− Poziom hart . 
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Jak zaznaczyłem wcześniej, konsternację może budzić zapis 
słowa „hart”. Zgodnie z zasadami polskiej definicji, mając na myśli 
rasę psa, autor powinien zdecydować się na zapis „chart”. Gdyby 
z kolei wybrał wariant angielski (por. analiza homofonii w żarcie 
(6)), czyli hard, żart mógłby stać się niezrozumiały, pomimo że wy-
głosowe -d uległoby ubezdźwięcznieniu w wymowie7. 

Można sądzić, że autor celowo zdecydował się na wybór zapisu 
„hart”. Wybór którejkolwiek z dwóch podanych wyżej możliwości 
mógłby zaburzyć sens tekstu, tym samym utrudniając jego odbiór 
i negatywnie wpływając na siłę efektu humorystycznego. 

Błędny zapis ortograficzny istniejących w  polszczyźnie słów 
powoduje niekiedy, że stają się one czytelne w kontekście określo-
nego tekstu. Jako prototypowe przykłady tego typu żartów można 
podać:

(10) Jak nazywa się opodatkowana wrona?
− Kravat.

(11) Jak nazywa się czapka, która nie należy do Witka?
− Czapka Niewitka.

Oczywiste, że w pierwszym z wyżej przytoczonych żartów (10) 
autor próbował stworzyć słowo brzmiące podobnie do  istnieją-
cego rzeczownika „krawat”, jednak zapisane w odmienny sposób. 
Wykorzystał neologizm, zbudowany z  połączenia onomatopeicz-
nego słowa „kra” (w ten sposób powszechnie naśladuje się w  ję-
zyku polskim w mowie i piśmie dźwięki wydawane przez wronę) 
ze  słowem „VAT”, oznaczającym tak zwany podatek od  wartości 
dodanej. Jeśli przyjmiemy wersję, że w tekście padł neologizm, nie 
możemy mówić o popełnieniu przez autora błędu. 

W  drugim (11) z  zacytowanych wyżej żartów autor wyraź-
nie odwołuje się do  frazemu „Czapka Niewidka”. Celowo jednak 
zapisuje drugie ze  słów jako „Niewitka”. Tworzy w  ten sposób 

7 Należy pamiętać, że analizowane żarty udostępniane są w wersji pisem-
nej i tę formę traktować trzeba jako obowiązującą.
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dwuznaczność – z jednej strony nawiązuje do znanego wszystkim 
połączenia wyrazów, z drugiej zaś – do imienia Witek, padającego 
w pierwszej części żartu. 

Podsumowując krótko część poświęconą błędom i  innowa-
cjom występującym w  analizowanych przeze mnie żartach, pod-
kreślić należy, że na ogół niemożliwe jest wyznaczenie jasnej gra-
nicy między błędem a innowacją. Na fakt ten wpływ ma już sama 
różnorodność zabiegów językowych stosowanych przez autorów, 
które bardzo często nakładają się na siebie. Przypominam jednak, 
że celem mojego artykułu jest wskazanie zabiegów dominujących 
w  danym tekście, wpływających bezpośrednio na  jego humory-
styczny charakter – nie zaś wyeksponowanie wszystkich zależno-
ści, które można zauważyć w analizowanych żartach.

3. Podsumowanie

W  artykule z  oczywistych względów nie opisuję wszystkich 
obecnych w  przeanalizowanych przeze mnie żartach zabiegów 
językowych mających potencjał wywoływania efektu humory-
stycznego u  odbiorcy. Koncentruję się na  podaniu przykładów 
i omówieniu tych zabiegów, które zdecydowanie dominują wśród 
analizowanych tekstów korpusu. Należą do nich przede wszystkim 
homonimia oraz homofonia (oraz zjawiska przypominające te  za-
leżności leksykalne, lecz nieodpowiadające ich immanentnym ce-
chom). Autorzy posługują się także innowacją językową – dopaso-
wując na przykład pod względem zapisu istniejące w polszczyźnie 
lub w innych językach słowa na potrzeby konkretnego użycia. 

Jak zaznaczyłem wcześniej, na  wywołanie efektu humory-
stycznego w każdym, najkrótszym nawet tekście, składa się bardzo 
często kilka zabiegów językowych. Aby opisać je wszystkie, trzeba 
by dokonać kompleksowej analizy tekstów na wielu płaszczyznach 
– nie tylko na  płaszczyźnie semantycznej, ale także morfo-syn-
taktycznej (co  jedynie częściowo poczyniłem w  zaprezentowa-
nych wyżej analizach poszczególnych tekstów), fonologicznej czy 

Arkadiusz Lorenc



377

wreszcie stylistycznej. Nie bez znaczenia są też odniesienia do wy-
tworów kultury i sztuki, widoczne w wielu tekstach. Również fakt 
obecności w niektórych żartach zantropomorfizowanych lub wręcz 
upersonifikowanych zwierząt określonych gatunków ma znaczenie 
dla potęgowania efektu humorystycznego.

Warto zwrócić uwagę na  fakt, że  w  wielu z  analizowanych 
tekstów pojawiają się elementy lub nawiązania do języka angiel-
skiego. Teksty kultury obecne w Internecie cechują się tym, że po-
wstają w otoczeniu innych tekstów – często także obcojęzycznych 
(wynika to z właściwości Sieci). To wzajemne oddziaływanie jest 
na tyle silne, że staje się widoczne już podczas pierwszego kontaktu 
z  przedmiotem analizy. Język angielski – wszechobecny w  Inter-
necie – zaznaczył swoją obecność w  tekstach o  charakterze żar-
tobliwym, stając się doskonałym narzędziem w kreowaniu efektu 
humorystycznego. 

W niniejszym artykule chciałem pokazać niezwykle dużą róż-
norodność zabiegów językowych spotykanych w bardzo krótkich, 
lecz jakże ciekawych tekstach publikowanych na stronie interneto-
wej suchary.com. Jestem jednak świadomy tego, że temat ten nie 
został jeszcze wyczerpany. 
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