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l. Dane osobowe:

dr Gra?yna Ewa Blachowicz-Wolny
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Wydziat Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski

Publikujg pod nazwiskiem Ewa Blachowicz

2. Dyplomy i stopnie naukowe:

1987 r. - dyplom ukoriczenia studi6w (tytul magistra f,rlologii polskiej), Wyasza Szkola
Pedagogiczna w Rzeszowie, ty'tul pracy magisterskiej: Etymologia nanu ulic traitcuta
(promotor: prof. dr hab. Janina Wggier)

2000 r. - dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie jqzykoznawstwa, WyzszaSzkoLa
Pedagogicma w Rzeszowie, t1,tul rozprawy doktorskiej: Plotka w iwietle teorii akt6w mowy
i zasad etyki komunikacii migdzyludzkiej (promotor: prof. dr hab. Kazimierz O2og,
recenzenci: prof. dr hab. Janina Labocha i prof. dr hab. Teresa Ampel)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

. 01.10.i987-30.09.1988 - asystent staZysta w Zaldadzie JEzyka Polskiego w Instfucie
Filologii Polskiej Wy2szej Szkoty Pedagogicznej w Rzeszowie;

o 1988-2000 - asystent w Zaldadzie Jgzyka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej
Wy2szej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie;

o 2000-2014 - adiunkt w Zalladzie JEzyka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego ;

o 2014-2018 - starszy wykladowca w Zakladzie Jgzyka Polskiego w Instytucie Filologii
Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego;

o Od 1 paLdziemlka 2018 r. - adiunkt w Zakladzie Jgzyka Polskiego w Instytucie
Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4. Osi4gnigcia naukowo-badaw cze i zainteresowania naukow e

Badania Iraukowe. ktore prowadzg. dotyczq gi6wnie r.l,sp6lczesnego jEzy'ka polskiego.

Mieszcz4 sig one w nurcie pragmalingw'istyki oraz w teorii akt6w mo\\,). opieraj4 siq na

zalo2eniach-lingw'istyki kulturowej. s4 badaniami z zakresu komunikacji jEz_vkowej. odnoszq

sig do ustalen z zakresu retoryki. W opracow'aniu obecnych zagadnien korz-vstam r6wnie2
z teoretyczno-metodologicznego zaplecza tekstologii" genologii lingrvistycznej oraz kognity-
wizmu. Interesuie ranie tak2e etyczny aspekt kornunikacji miqdzyludzkiei.

Moje zainteresowania obejmuj4 rolne pola badawcze, miEdzy innymi komunikacjg
potoczn4, jqrryk tekst6w u2y.tkowych, jgzyk medi6w, a takhe zagadnienia onomastyczne (topo-

nimiE) oraz wsp6lczesnE leksykE i frazeologig. Efektem zainteresowafr naukowo-badawczych

s4 dwie monografie: pierwsza, Plotka w iwietle teorii akt6w mowy i zasad etyki komunikacji
migdzyludzkiej, druga (w trakcie opracowywania redakcyjnego), Dawny i wspdlczesny

poradnik zdrowia. Studium lingv,islrrrno-kullurowe (zlohona w Wydawnictwie Uniwersytetu



Rzeszowskiego) oraz artykuly opublikowane w tomach pokonferencyjnych, czasopismach
naukowych, monograhach zbiorolvych. Jestem autork4 skryptu dla student6w i nauczycieli
jgzyka polskiego Trudnoici jgzykowe w dyktanda wplecione (II 8.1 ), a takae wsp6lredaktork4
dw6ch monografii. Do trzech wydanych publikacji zilustrowalam okladki. Audycje, kt6re
prowadzilam (2005-2011) w programie edukacyjnym ,,Aby jEzyk gigtki..." w Polskim Radiu
Rzesz6w - dotyczqce problem6w poprawnoSci, etyki i kultury jgzyka, zostaly opracowane
i opublikowane w postaci 20 audiobook6w (220 audycji) i stanowiq material edukacyjny
(poz. IILl).

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie jgzykoznawstwa,

opublikowalam 9 artykul6w naukowych, w tym 5 w wydawnictwach zagranicznych (Buda-
peszt, Triest, Granada). CzgS6 z nich miesci sig w obrgbie onomastyki, pozostaie otwieraj4
now4 drogg poszukiwari badawczych i skupiaj4 siE w obrgbie badat'r pragmalingwistycznych.

4.1. Obszar badawczy podlegajqcy ocenie

Wskazanie osi4gnigcia wynikaj4cego z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 74 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki
(Dz. U. nr 65, poz.595 ze zm.)

a) Tytul osi4gnigcia naukowego: Obraz nadawcy i odbiorcy w uwiklaniach sytuaryjnych,
strategicznych, funkcjonalnych. Od nadawcy nieuchwytnego (plotka) po nadawcg eksper"ta

(poradnik)

Tytul cyklu badawczego ogniskuje moje poszukiwania w obrgbie Swiata nadawcy
i odbiorcy, relacji, wartoSci illokucyjnych i specyfiki wybranych form przekazu. W tej
r6znorodnoSci jest sp6jnoS6 i wryralna droga dociekari, jak wygl4da obraz nadawcy
i kim jest odbiorca w rozmaitych uwiklaniach komunikacyjnych, zar6wno w tekstach
m6wionych, jak i pisanych. Szczeg6lnie wazne s4 odniesienia do koncepcji
pragmalingwistycznych, teorii komunikowania, akt6w mowy i etyki komunikacji.

b) Wskazane osi4gnigcie naukowe obejmuje 10 artykul6w (poz. I.1.-I.10), uzupelnione jest

takhe o tre5ci. jakie zawiera rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej Plotka w iwietle teorii
akt6v, mowy i zasad eQki komunikacji migdzyludzkiej wydana w 2010 roku (wznowiona w
2014 r.). Material, do kt6rego sig odwolujg, dotyczy rozdzialu II pracy zatytulowanego:
Kulturowo-psychologiczne aspekty plotki (s. aa-56) (poz. I.11). Wlqczam go do cyklu,
poniewaZ stanowi zasadne 2r6dlo odniesieri do tresci, kt6re zawieram w prezentowanym

materiale. Jest to teL temat, kt6ry stale nabiera znaczenia, zwlaszcza w odniesieniu do

zobrazowania zjawiska plotki jako szczeg6lnej formy komunikacji, kt6ra odnalaz\a swoje
miejsce w przestrzeni internetowej, zmieniaj4c swoj4 definicyjn4 wartoS6, funkcjg i proces

przekazu. Tematem tym zajmujg siE obecnie, rozszerzajqc swoje badania, poniewaZ wy2ej
wymieniona publikacja tylko sygnalizuje te zagadnienia.

Problematyka zawarta w artykulach byla prezentowana na trzech konferencjach
o 96 I nopo I ski ch, j ednej zagr anicznej i j ednej mi Edzynarodowej .

Wl4czone do cyklu artykuly Wszczegolniam tematycznie, w dalszej czgsci nadaj4c im
strukturaln4 wartoSi i obrazuj4c problem badan:



l. Jg4tkowo-kulturowe aspekty plotki, lw] Polonistyka w Europie. Kierunki i perspekq+uy

rozwrtiu, red. G. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersl.tetu
Rzeszowskiego, Rzesz6w 2013,,471-479, recenzowali: dr hab. prof. UwB Urszula Sok6lska,
prof. hab. dr Marian Kisiel, (poz. I.l ).

2. Plotka manipulac.ja i perswazja ,,na odlegloSt" i ,,na zopas", [w:] G. Habrajska, A.
Obrgbska (red.), Mechanizmy perswazji i manipulacji, LodL 2007, s.181-186, recenzowala
prof. dr hab. Irena Kamiriska-Szmaj, (poz.I.2).

3. Metawypowiedzi v, funkcji ramy pragmatycznei. Quasi-zaklgcia, przysiggi .obietnice czyli
w jaki sposdb przekn4+vana.lest plotka, lwf Hungaro-Slavica. Elte Szlaves Balti Filologiai
Intezet, Budapeszt 2001, s.27-36, (poz. I.3), recenzowali S. Radula, A. Zoltan I. Kolman.

4. Pudelek, Plotek, Pomponik i Lansik czyli jgzyk plotki w Internecle, [w:] Javni jezik kao
poligon jezitnih eksperimenata, red. B. Kry2an-Stanojevii, publikacja wydana
w ramach projektu: Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura, Srednjo Europa, Zagrzeb
2013, s. 137-151, recenzowali: doc. dr P. Vukovi6, doc. dr M.M. Stanojevi6, (poz. I.4).

5. Jgzykowy ksztalt tekstdw agitacyjnych wprowadzajqcych Chorwacjg do Unii Euro-pejskiej,

[*:] ,,Slowo", nr 4, Rzesz6w, 2014, s. 15-34, (wsp6lautor A. Blachowicz-
-Wolny), recenzowaly: prof. dr hab. Janina Labocha, prof. dr hab. Katarzyna Klosiriska, (poz.

r.s).

6. Sta da Ti kniem tekstualni grafiti z Hrvatskoj, [w:] .,Slowo". Studia Jgzyko-znawcze.
red. K. O2og, Rzesz6w 2017, s. 7-19, (wsp6lautor A. Blachowicz-Wolny), (artykul
opublikowany w jgzyku chorwackim), recenzowali: prof. dr hab. Jolanta Mindak, prof. dr
hab. Stanislaw Dubisz, (poz. I.6).

7. Funkcje pamigtnika v, komunikacji spolecznej (rekonesans badawczy)" lw] Gatunki mowy
i ich ewolucja, tom IV, Gatunek a komunikacja spoleczna, red. D. Olszewska.
J. Przyklenk, Wydawnictwo Uniwersl'tetu Sl4skiego, Katowice 2077, s.123-134, (wsp6lautor
J. Lizak), recenzowali: prof. dr hab. Stanislaw Borawski, prof. dr hab. Wladyslawa Bryla,
(poz.I.7).

8. Pamigtnik Alfreda Potockiego - Pana na Laricucie ir1dlem idormacji o podrLzach
lrraiowych i zagranicznych polskiej arystokracji w olcresie migdzl.tuojennym, [w:]
Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu migdzyvojennym, red. K. Stgpniak, M.
Rajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-sklodowskiej, Lublin 2010.
s.261-269, (wsp6iautor J. Lizak), recenzowal: prof. dr hab. Jacek D4bala, (poz. I.8).

9. Oddajg do rqk czytelnika ksiqzkg, kl6ra pomoie ustrzec sig choroby wstgp w dawnym i
wspdlczesnym poradniku zdrowia, [w:] ,,Stowo", nr 4, Rzesz6w 2014, s. 35-52, recenzowaly:
prof. dr hab. Janina Labocha, prof. dr hab.Kataruyna Klosifska, (poz. 1.9).

10. ,,Uzbrdj sig przeciwko tym cierpkoiciom, kt6re cig w iwiecie spotykajq" - ,.Rady dla
c6rki" sporzqdzone przez Zofig z Czartoryskich Zamoyskq, [*:] Jgzyk nasz ojczysty
w sferze Zycia rodzinnego, red. B. Taras, W. Kochmafrska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszow 2016, s.146-158, recenzowala prof. dr hab. Maria Wojtak, (poz.

r.10).



c) Om6wienie cyklu naukowego ww. prac i osi4gnigtych wynikow wraz z om6wieniem ich
ewentualne go wykorzystania:

Pragmatyka lingwistyczna dotyka wszelkich zachowafl jgzykowych, rozpatrywanych
w mo2liwie jak najszerszym kontekScie kulturowym, komunikacyjnym i spolecznym.
Interesuje j4 czlowiek nie tylko jako podmiot (subiekt) dziatafi i czynnoSci jgzykowych, ale
r6wnie2 jako obiekt i cel dziaNan i czynnoSci jgzykowych. MySlenie o pragmatyce jako jednej
z nauk o ludzkim zachowaniu [Anusiewicz] jest mi szczegolnie bliskie, a ziloaenie, Ze

centralnym punktem zainteresowania tej dyscypliny s4 jgzykowe czynnoSci nadawczo-
-odbiorcze spelniaj4ce sig w konkretnych uwarunkowanych komunikacyjnie, spotrecznie

i kulturowo aktach mowy, chcg wykorzysta(, do om6wienia tresci, kt6re zawieram w cyklu.
Przedmiot moich rozwaLah, bgd4cych wynikiem przeprowadzonych przeze mnie badari

r analiz tekst6w, stanowiq roZne,.Swiaty komunikacyjne", w kt6re zanurzony jest nadawca i
odbiorca oraz implikowane w zwi1zku z tym uwiklania sytuacyjne i strategiczne. Pocz4wszy
od struktury ,,nieujarzmionej", procesualnej, ,,otwartej", jak4 dostrzegam w plotce, poprzez
nadawcg/nadawc6w ,,rozpigtych" i nieuchwynych, rozmieszczonych w swoistym laricuchu
przekulnrkowym; w sieci wielokrotnej interakcji, z nieokreSlon4 i zrohnicowanq moc4
illokucji, przechodzg w swoich rozwa2aniach do obrazu nadawcy osadzonego w tre6ciach
autorskich retrospektywnych (pamigtnik), eksperckich (poradnik) w komunikacii
zamknigtej w,,noSniku materialnym" [Ricoeur].

Zamrerzeniem moim jest takhe ukazanie zantagonizowanego Swiata nadawczo-
-odbiorczego. kt6ry jest wynikiem okreSlonych sl.tuacji spolecznych i powodowany
konfliktem przekonafl, interes6w (kampania wyborcza). Analizq zostaly objEte r6Znorodne
teksty, dobrane tak, aby stanowily wahne z punktu widzenia czynnik6w spolecznych
i kulturowych obszary komunikacyjne. Uzasadnienie takiego wyboru tkwi w istocie.
w wadze wyr6Znionych obiekt6w badawczych, kt6re w przestrzeni komunikacyjnej sytuuj4
siE na r62nych poziomach intencyjnoSci aktu komunikacyjnego. W tej perspektywie -
nadawca bgdzie mial uprzywilejowan4 pozycjg. Nie pomijam jednak odbiorcy. wrQcz
przeciwnie, uwazam,2e wypowied2 "wyprodukowana" przez nadawcg jest ,,martwa" bez
odbioru; to odbiorca j4,,uaktywnia" i sprawia, Ze onaZyje.

Porz4dkuj4c zakres omawianych zagadnien, przyjglam nastgpuj4c4 strategiE

obrazowania, uzaleznion4 od gatunku analizowanego i badanego tekstu: plotka, tekst
wyborczy, pamigtnik, poradnik:

o przedstawiam obraz nadawcy i odbiorcy w plotce, specyficznej formie komunikacji,
spychanej na margines analiz lingwistycznych, istotnej jednak w kontaktach
migdzyludzkich, kt6r4 molna kategoryzowad jako Srodek kontroli indywidualnego
zachowania (w analizowanym materiale m6wiq o innych jej funkcjach); dokonujg tez

analizy tej formy przekazu w Internecie, w miejscu gdzie odnajduje ona nowy wymiar,
now4 wartoSd znaczeniow4; jako proces transferu treSci - jest hiperplotk4, (por.
r.1,2,3,4);

o ustalam relacje, jakie wiqzq nadawcE i odbiorc9 w zantagonizowanym Swiecie

komunikacji politycmej - w kampanii wyborczej - kt6ra v',yzwala potrzebg zaakcepto-

wania bqd2 odrzucenia okreSlonego stanowiska i przyjgcia okreslonej postawy.
Tg czgSi rozwaZah uzupelniam tekstami graffiti, kt6re manifestuj4 postawy anonimo-
wego nadawcy, niezaleznie komentuj4cego zastan4 rzeczywisto56, (poz. I.5,6);



. alalizr.iE szczegoln? formg przekanr, kt6ra jest zapisem prywatnych tresci, ,,kronik4
Zycia",,,powieSci4 osobist4", tworzy j4 autor pamigtnika (podstaw4 materialow4 jest
prywatny pamigtnik Hrabiego Alfreda Potockiego), (poz. I.7,8);

o ukazujg nadawcg, kt6rego relacje z odbiorc4 osadzone s4 na plaszczyfinie: ekspert,

znawca - w poradniku zdrowia (gatunku u2ytkowym). Dookresleniem tego spojrzenia,
jest odwolanie sig do relacji nadawczo-odbiorczych w dokumencie ,,Rady dla cdrki"
sporzqdzonego przez Zofig z Czartoryskich Zamoysfr4 (dokumentu zaliczanego do

tzw. tw6rczoSci rodzinnej, tekstu okolicznoSciowego), swoistego kompendium rad,

tworzonego w przestrzeni prywatnej (mamy do czynienia z odbiorc4 wybranym
w relacjach rodzinnych). Obie formy organizuje cel nadrzgdny: (po)rada, (po2.I.9.10).
Tak zarysowany problem badawczy wyklucza umocowanie tre5ci w rygorystycznej

konstrukcji ramowej, iest to raczej sied powi4zah. dotyczy bowiem dzialah czlowieka
w przestrzeni komunikacyjnej, osadzonego w spolecznych uwarunkowaniach, rolach,
sytuacjach, miejscach, czyni go w relacjach migdzyludzkich - nadawc4, odbiorcq, obserwa-
torem. Jgzykowa dzialalnoS6 komunikacyjna jest rezultatem spoiecznej i indyr,vidualnej
potrzeby czlowieka, moZe by6 on jednoczeSnie plotkonadawc4, wyborc4, tw6rc4 pamiEtnika,

ekspertem. Nie znaczy to wcale, 2e jest za ku;Ldym razem kims innym, dysponuje bowiem
umiejgtnoSci4 odnalezienia siE w okreSlonej sytuacji i poprzez jgzykwyra2a swoje Ja; nazywa
rzeczywistoS6, kt6ra go otacza; wchodzi w interakcje z innymi. Tlo pragmatyczne bgdzie
stanowilo podloZe moich rozwaZan. Uwtzam za zfiaczqce odwolanie siE do analiz zachowafr
jgzykowych poczynionych na gruncie socjolingwistyki i psycholingwistyki (ustalenia tych
dyscyplin wprowadzam i wykorzystujg do materialu, kt6ry badam).

Badania rozpoczglam od pr6by ustalenia i opisania nadawcy w plotce, nie jest to latwe,
poniewaz badanie samej struktury plotki, jako jednej z forrn przekazu, nastrgcza wiele
w4tpliwoSci. W strukturze plotki pojawia sig wielu nadawc6w, w teoretycznym wyobra2eniu
moZna zakladac istnienie nadawcy ,,pierwotnego", jednak to wieloSi nadawc6w, ci4gloS6
przestrzenna tej formy komunikacji, ,,komunikacji w drodze" stanowi o jej istocie. Plotka nie
ma poczqtku, nie ma Srodka. nie ma korica. Mo2na powiedziei, ze jest podzielona na

,,czasowe pobyty" wtedy, kiedy wydarza siE migdzy ,,aktualnym" nadawc4 i odbiorc4 (zawsze

istnieje jakil plotkonadawca, kt6ry plotkg ,,nadaje", plotkoroznosiciel, ktory j4 powiela. i
plotkoodbiorca,kt6ry jq przyjmuje do wiadomoSci). Zjawisko plotki to jeden z powszechnych

aspekt6w zachowania ludzkiego, zwykle powstaje z niedopuszczalnych i niskich pobudek.

rodzi sig migdzy wolnoSciq slowa a odpowiedzialnoSci4, rozciEga miEdzy prawd4 a

klamstwem, uruchamia ci4g bardzo konkretnych dzialah ludzkich, wyzwala agresjg,

nienawiSc, jest 2r6dlem nietolerancji. Ale jest te2 plotka nieodl4czn4 strategi4 budowania,
tworzenia pozl,tywnego wizerunku.

Artykul Jgzykowo-kulturowe aspekty plotki (poz.I.1) ukazuje tg formg komunikacji jako

wyj4tkowe zjawisko dzialah miEdzyhdzkich. z rczbieLnymi definicjami, wl4czone w nurt
badafr socjologicznych, psychologicznych, folklorystycznych. Na tak zarysowanym tle budujE

1ej obraz, odwoluj4c sig do sposob6w rozpowszechniania jgzykowego ksztaltu. Wskazujg na

niekonsekwencje definicyjnych ustalefr, przytaczajqc brak zrolnicowania migdzy plotk4 a

poglosk4 i traktowania tych form synonimicznie. Odwolujg sig do swoich wczeSniejszych

ustaleri i wprowadzam je do treSci artykulu, przyjmuj4c, 2e plotka dotyka spraw intymnych.
bardziej ,,ludzkich", pogloska natomiast dotyczy spraw og6lnych, ma charakter prognozujacy,



zapowiadaj4cy, obiektem jej zainteresowania mo2e by6 czlowiek, jednak to prawdopodobne
wydarzenia w przysztoSci s4 jej treSci4. Podobieristwo procesu transmisji tych form przekazu,
zainteresowanie, jakie btdzq w okreslonych krggach os6b, powoduje, ze semantyczne
rozrolnienie nie jest widoczne, a znaczenia termin6w zachodzE na siebie, nie precyzuj4c
r62nic. (Obie formy okreSlane s4 jako <niesprawdzone wiadomo5ci>, plotce przypisuje sig

negatywny wymiar <szkodzenia czyjejS opinii>). Plotkowanie, to nie tylko
niezobowi4zuj4ce nawi4zanie relacji towarzyskiej, to takae gro2na brori i dzialanie
strategiczne, wprzggnigte w system kontroli nad zachowaniem czlowieka, oparte na
stereotypach, uprzedzeniach. To ,,zakulisowe" komunikowanie, kt6re moae niszczyc
przeciwnika, moile teZ kreowa6 pozl'tywne wyobraZenia. W artykule otwieram teZ przestrzeh
dla nowych badari, m6wi4c o plotce w Internecie, jednak jest to tylko wprowadzenie do
tematu, kt6ry rozwrjam w innym miejscu (poz. L4').

Kolejny artykul, Plotka - manipulacja i perswazja na 'odlegloit i 'na zapas' (poz.1.2),
dotyka tematu nierczlEcznie zwiqzanego z plotk4. M6wi4c o perswazji i manipulacji,
przytaczam stowa Jadwigi Puzyniny, kt6ra twierdzi, 2e manipulacja jest wyszukan4 form4
zniewolenia; Jerzy Bralczyk wskazuje na nieetyczne wykorzystanie przewagi nadawcy do
instrumentalnego lub przedmiotowego traktowania odbiorcy. W plotce manipulacja polega na
swoistym intencjonalnym traktowaniu przekazu i adresata, ale moZe by(, te2 wynikiem
zwyklych przeklamari, bgd4cych skutkiem wielokrotnego powielania treSci, czy
nieSwiadomoSci nadawcy,2e przekazuje specjalnie spreparowan4 informacjg. Pierwszy rodzaj
manipulowania jest przedsigwzigciem bardzo metodycznym i zaplanowanym fiuZ sam
odbiorca wybierany bywa celowo). W plotce powielanej bez rozmyslu odbiorc4 moae by(,
kazdy. Perswazja i manipulacja dotykaj4 plotki w kazdym jej wymiarze i na kazdej
plaszczyflnie: tworzenia, wsp6hworzenia tekstu, procesu przekazywania (te mechanizmy
omawiam w artykule). Plotka jest jednym z najbardziej anga2uj4cych emocjonalnie
kontakt6w slownych, zatem nadawca samym sob4 przekonuje, 2e to co m6wi, warte jest
uwagi. Plotka kahe dzialac na zapas - kiedy ostrzega, radzi, pr6buje naklania6 do jakichS

dzialah albo zaniechat'r, ukierunkowuje, sklania ku czemuS; dziala na odlegloSd (niszcz4c
czyjl wizerunek, wprowadzaj4c w bl4d), poniewaz w swoim procesie transmisji dociera do
niejednego odbiorcy i tworzy niejednego nadawcg.

W artykule Metawypowiedzi w funkcji ramy pragmatycznej. Quasi-zaklgcia, przysiggi,
obietnice, czyli w jaki spos1b przefuizyuana jest plotka (poz. I.3), koncentrujg uwagE na

operatorach metatekstov\ych oraz sygnalach pocz4tku i korica tekstu plotki. Wprowadzam
ustalenia, iakie przyj4l Kazimierz Ozog dla leksem6w otwierajqcych wypowiedz, okreSlaj4c
je mianem quasi-czasownikowych operator6w kontaktu. Operatory sluchaj, v,iesz (co/ze),

wyobrai sobie, atakile sekwencja sluchaj, wiesz, z wprowadzonymi formami adresatywnymi
naleZq do najczgSciej powielanych w strukturze plotki. Mo2na je nazwa( swoistymi
operatorami wabi4cymi, kt6re przyci4gaj1 uwagg odbiorcy, a wprowadzone ze szczegoln4
intonacj4, zapowiadaj4 ciekaw4, sensacyjn4 treS6 (w artykule pokazujg przyklady
rozbudowanych form, atakle wskazujg inne, kt6re organizuj4 wypowiedz). Slusznie twierdzi
A. Mitscherlich, 2e w plotce nie m6wi sig o faktach, natomiast zawsze o afektach. jakie ona w
nas wywotuje. Formuly, sygnalizuj4ce koniec wypowiedzi s4 najczgsciej komentarzem o

charakterze uog6lniaj4cym, oceniaj4cym, np. no i popalrz, co sig stalo!, kto by przypuszczal,
ze tctk bgdzie; no i widzisz, ma co chcial. W strukturze plotki, kt6ra dzieje sig migdzy



'aktualnym' nadawc4 a odbiorc4, pojawiaj4 sig czasem asekuracyjne dzialania - nadawca
wymusza dyskrecjg na interlokttorze, juZ na samym wstgpie rozmowy: daj mi slowo, ze to
zostanie migdzy nami; tylko nie m6w nikomu, tego typu konstrukcje mog4 takle zamykac
wypowiedz. Wzmocnione realizacje tych form okreslam quasi-zaklgciami, wprowadza je
zar6wno nadawca, jak i odbiorca: tylko zaklinam cig, nikomu nie m6w; klng sig na wszystko,

2e nikomu nie powiem.

Rozwinigciem badafr jest pr6ba analizy plotki w Intemecie. Temat ten przedstawilam na

Konferencji naukowej ,,Javni iezik kao poligon jezicnih eksperimenata. Suprotstavlijanije
globalizaciji jezika i kultura" na Uniwersytecie w Zagrzebiu (2011). Przedmiotem rczwaaah
uczynilam jEzyk serwis6w plotkarskich, kt6re na polskim rynku wydawniczym sq zjawiskiem
nowym, siEgaj4 lat2006-07. To miejsce, w kt6rym ,,szeptana" forma przekazu zyskuje inny
wymiar, definicyjnq wartoS6. Tw6rcy serwis6w przekonuj4, Ze tego typu portale

,,odpowiadaj4 zapotrzebowaniu spolecznemu i wymogom wsp6lczesnego Swiata" i
Swiadomie wykorzystuj4 tabloidyzacjg Internetu, a rola, jakq pelni4, to ,,wyr6wnywanie tresci
prezentowanych w mediach". Z punktu widzenia terminologicznych ustalef, mamy do
czynienia z tekstem interaktywnym (dynamicznym), odbiorca jest aktywnym uczestnikiem,
komentuje tekst wlaSciwy, wchodzi w interakcj e z pozostalymi u2ytkownikami portalu.

.,Netopragmatyka" odnajduje tu swoj4 przestrzeh (kontekst sieciowy, reguly nadawania i
reagowania na komunikat, uklad i relacje nadawczo-odbiorcze, etykieta) [Jgdrzejko]. W
Swiecie blyskawicznej informacji - plotka, a wlaSciwie hiperplotka, tworzy swoje miejsce,
now4 wartoSd znaczeutow4, jako proces transferu treSci - zarrurzona w wielu wypowiedziach
publicznych wyprzedza informacjg, jest narzEdziem kreowania zycia publicznego, razi swoj4
wszechobecno6ci4. Przyjmujqc rolne definicje plotki, m6wi4c o jej uniwersalnym wymiarze
(,,nieszkodliwy slowotok", spreparowany celowo przekaz, atrakcyjna p6lprawda, a nawet
prawda, ale rozpowszechniana z zamiarem szkodzenia innym), chcg spojrze( na tg formg
komunikacji jako jedn4 z najbardziej rozpowszechnionych form agresji. MoZna Smialo

powiedzie6, 2e plotka jest wsp6lczesn4 broni4, kt6r4 niszczy sig przeciwnika. Psychologowie
twrerdzq,2e ,,plotka to w istocie prawo piESci, zast4pienie przemocy frzycznej" fKlaus Thiele-
Dohrmann].

W podrozdzialach artykulu: Plotka w sieci i Jgzyk w sieci agresji wskazujg na relacje,
jakie lqczq nadawc6w i odbiorc6w, osadzaj4c je gl6wnie w kategoriach dzial.rirt agresywnych
jgzykowo, bezkamych, anonimowych. Cyberprzestrzeh sklania do wigkszej otwartoSci i jak
dowodz4 badania (powolujg sig na nie w artykule), odkrywa bardziej nasze ,,prawdziwe ja"

fiacy jesteSmy), niz w kontakcie na Zywo, oslabia naturalne zahamowania towarzyszqce
komunikacji face-to-face, skutkuje bardziej Smialymi wyznaniami, stymuluje wrogie
zachowania wzglEdem innych u2ytkownik6w. Analizuj4c jgzyk Internetu, badacze - do tej
pory - wskazywali na hybrydalnoSi tej formy komunikacji, m6wiono o kompilacji jqzyka

m6wionego w jego zapisanym przetworzeniu, kryykowano pomijanie polskich znak6w
diakrytycznych, ukazywano brak logiki i spojnoSci tekstu, uchybienia interpunkcyjne i
ortograficzne. Od niedawna to jgzyk agresji stanowi przedmiot zainteresowah badaczy z

r6znych dziedzin. Problem agresji werbalnej w sieci nazywany bywa flamingiem [Herring,
Gorska-Olesiriska]. Napastliwy, niekontrolowany spos6b porozumiewania siq jest

wszechobecny, sprawll, ze administratorzy stron portali spoleczno6ciowych usuwaj4 treSci



pelne obelg, wulgaryzm6w; lami4ce prawo, regulamin. Zbyt duLym uproszczeniem byloby
stwierdzenie, 2e to e-generacja zafiutzona w e-kulturze tworzy taki jgzyk.

W sieci dochodzi do interakcji r62nych grup spolecznych, wiekowych. Teksty
pojawiaj4ce sig na portalach plotkarskich (Plotek, Plotek 21, Pudelek, Pomponik, Plotu plotu,
Podepnij, Nocoty, Ochyachy, Kozaczek, Lansik, Ukaraj.pl, Gwiazdunie) wydawcy nazywajE:
plotkami, donosami, sensacjami. Odbiorcom oferuje siq lt/ajnowsze plotki, Plotki dnia,
Codzienne plotki, Plotki tygodnia, Ostatnie plotki, Najciekawsze plotki, Najiwiezsze plotki, a

takhe zachgca do aktywnorici: przeilii nam super plotkg, a moie twdj sqsiad to znana gy,iazda

- koniecznie do nas napisz. Gwarantujemy anonimowoit i satysfakcjg.
Krzyluje sig tu wiele dzialah komunikacyjnych, mamy wydawcg, kt6ry koordynqie

i ,,zawiaduj e" niezaleznymi treSciami; ,,informator6w" prywatnych (wydawcy nazywaj4 ich -
,,wolnymi strzelcami"), kt6rych zachgca siE do wsp6lpracy (pojawia sig interaktywne
wsp6ltworzenie struktury przekazu); odbiorc6w * mohna ich nazwad pasywnymi, ktSrzy
odnajduj4 przyjemno56 w czytaniu (ta czynnoS6 bywa okreslana terminem ,,lurking")
i tych aktywnych - komentuj4cych wypowiedzi wydawcy, ale tel wchodz4cych w interakcjg
ze sob4. I to wta5nie ta przestrzeri, w kt6rej dochodzi do interakcji odbiorc6w, jest
zdominowana agresjq bezmiarem wulgaryzm6w. Nawet z pozoru nic nie znacz4ce zdjEcie,
tekst wywoluje reakcje niewsp6lmieme do tresci przekazu, pojawiaj4 sig slowa
obsceniczne, groZby pod adresem osoby, kt6rej dotyczy najiwie2sza plotka. Wyra2ane emocje
maj4 swoje odzwierciedlenie w kumulacji okreSlefr obel2ywych, dosadnoS6 podkreSlaj4 duZe

litery, ktore dla wzmocnieniaprzekazu powiela sig w nadmiarze (ALE PAAAAASKUDAAA!!!!
/ aaaaaaale laleczka czaki), wieloSd wykrzyknik6w przerasta czasem caloSd wpisu (wyglqda
jak z rodziny Adamsdw!!!!!!!!!!!!). Emotikony zastgpuj4 pozawerbalny nastr6j nadawcy,
uLywa sig ich w przesadnej iloSci. Mamy teksty, kt6re nie tylko oceniaj4, wartoSciuj4
odbierany przekaz, ale zawieraj4 opis osobistych emocji c4taj1cego: nie trawig tego
beztalencia; nie straszcie mnie tq babojagq; chce mi sig rzygac, jak to widzg. W artykule
przytaczam przykLady reakcji odbiorc6w na treSci (newsy), kt6re zamieszczaJE wydawcy
portalu; pod jednym z post6w pojawia sig 340! wpis6w intemaut6w, z tego kilkadziesi4t nie
spos6b przyloczyc z uwagi na niebyrval4 skalg wulgaryzm6w, odpychaj4cych komentarzy,
nieuzasadnionych ntczym atak6w personalnych, zdumiewaj4cych odniesieri (nie jest to
odosobniony przypadek). Postawy agresywne pojawiaj4 sig na roZnych plaszczyznach
(wydawca - osoba/osoby, kt6rych dotyczy treS6 przekazu) - manipuluje sig zdjEciem i
tekstem, tak skonstruowany przekaz nie pozostawia wyboru, ,,otwiera" jedn4 mo2liw4 drogg
interpretacii, jest spreparowany celowo, falszuje rzeczywistoSi, jest naruszeniem prywatnoSci
os6b, kt6rych dotyczy, zawtaszcza osobist4 przestrzeh. Widzg w tych dzialaniach agresjE,

kt6r4 mierzE nie tylko naruszeniem prywatnoSci, ale te2 celowym, niekorzystnym
interpretowaniem zdarzen, kt6rych prawdziwoSd jest w4tpliwa, niejednokrotnie krzywdz4ca
osoby, kt6rych dotyczy.Dzialania.,informator6w",,,wolnych strzelc6w", ktorzy wl4czaj4 sig

w tE strukturg przekazu, buduj4c jej treSci * nie s4 wolne od postaw agresywnych, nie m6wi4c
juL o komentarzach internaut6w, kt6re przerastaj4 mo2liwoSci interpretacji lingwisty, bez

odniesieri do psychologii zachowafr czlowieka (a wlaSciwie patologii zachowan). Pojawia sig

nowa jakoSd komunikowania (celuj4ca w nagromadzeniu wulgaryzmlw, z upodobaniem
wprowadzajqca jgzykowy belkot), trudno tu nawet obrazuj4c problem, posiu2y6 siE

okreSleniem Stanislawa Gajdy o swoistego rodzaju stylowym tyglu, w kt6rym przenikaj4 sig,



wzajemnie l<rzyZuj4 i w konsekwencji rozmywaj4 granice wszystkich jEzykowych odmian
(pododmian) polszczyzny. To - jui raczejjest - ,,kociol", w kt6rym miesza sig wszystko, co
w jgzykowym wymiarze uchodzi za niedopuszczalne i nie do przyjEcia w realnej
rzeczywistoSci (nie ma racji b)4r, miejsca zaistnienia). Podwa2ane zostajE wszystkie
racjonalne, uniwersalne zasady czyni4ce proces komunikacji efektywnym. I gdyby nawet
przyj1c, 2ebadane 2r6dlo - portal plotkarski, jest miejscem malo reprezentatywnym do badari
dotycz4cych agresji jgzykowej, postaw i zachowari czlowieka; miejscem szczeg6lnym i nie
znajduj4cym kaZdego odbiorcy, a tylko okreSlonego (zainteresowanego sensacj4, malo
wymagaj4cego, nie szanuj4cego wartoSci slowa), to i tak mozna Smialo powiedziec, Le

dotykamy powaznego problemu nie tylko natury jgzykowej, ale i spoleczno-psychologicznej.
Nastgpny temat, kt6ry realizuje moje zamierzenia badawcze, a jednoczeSnie otwiera

niezalelny cykl, kt6remu zamierzam w przyszloSci nadai odrgbny wymiar i kontynuowac go
na gruncie polsko-chorwackich por6wnari jgzykowych i kt6ry chcE stworzyc w obrgbie
swoich zainteresowari - to plaszczyzna komparatystycznych dociekari (we wsp6lpracy
z Annq Blachowicz-Wolny). Artykuly: Jgzykowy ksztalt tel<st6w agitacyjnych wprowadza-
jqcych Chorwacjg do Unii Europejskiej (poz. I.5) i drugi Sta da Ti kazem... - tekstualni
grafiti u Hrvatskoi (poz. I.6), (opublikowany w jgzyku chorwackim) - to teksty, kt6re wpisuj4
sig w kompozycjg obrazu nadawczo-odbiorczego, dotycz4cego dzialah strategicznych,
instrumentalnych, ukierunkowanych na osi4gnigcie zamierzonego przez podmiot rezultatu,
gdzie brak krytycznego stosunku odbiorcy do przekazywanych treScijestjednym z gl6wnych
zami er zen nadawcy/nadawc 6w.

Artykul pierwszy odnosi sig do kampanii przedreferendalnej wprowadzaj4cej
Chorwacjg do Unii Europejskiej. Jgzyk komunikacji politycznej, celowy, intencjonalny
proces stanowi tlo naszych dociekari. Odbywa sig na r62nych krzyilujqcych sig poziomach
migdzy obywatelami, instytucjami, grupami spolecznymi, wspierany r62nymi Srodkami
przekazu poszerzaj1cymi przestrzeh oddzialyvania i pozyskiwania odbiorcy. Mamy do
czynienia z komunikacjq jgzykow4 starannie zaplanowan4, uwzglEdniaj 4c4 roane kanaly
komunikowania, typ odbiorcy. Podmioty rywalizacji politycznej przybierajE lbrmg
uporz4dkowanej strategii komunikacyjnej w wymiarze organizacyjnym (spos6b
przygotowania kampanii), dystrybucyjnym (wyb6r kanal6w komunikacji), merytorycznym
(charakter przekazywanych treSci) [Kolczyf,ski]. Podstawg materialu do analizy stanowi4
teksty ulotek, broszur (rozprowadzanych przez organizacje unijne na terenie Chorwacji,
organy rz4dowe, samorz4dowe, ugrupowania polityczne przeciwne wst4pieniu do UE /ponad
60 tekst6w/), reklamy telewizyjne, a takie tw6rczo6i internaut6w (nowa przestrzeh
komunikacyjna, kt6rej nie mozna pomin46). Ta r6znorodnoSd podawcza ma jednak sp6jnoSc
illokucyjn4 - zachEcic bEdL zniechgcii do okreSlonych dzialah/postaw. M6wi4c o tekstach
agitacyjnych, przyjglySmy, ze s4 to wszelkie dzialania jgzykowe pojawiaj4ce sig w przestrzeni
publicznej, maj4ce charakter perswazyjny, naklaniaj4cy odbiorcE do okreSlonych zachowari
(podrozdzial: Jgzyk pokus i takQka strachu). UmocowalySmy problem badawczy w zaloaeniu.
2e celem nadawcy jest ,,skolonizowanie" odbiorcy, narzucenie mu perspektywy
odbioru/oglqdu rzeczywistoSci. Pojawia siE wtedy odbiorca ,,przekonany" do okreSlonych
postaw, albo bezrefleksyjny - przyjmuj4cy pewne zalohenia, zgodne z zamiarem nadawcy.
Autonomiczna po stawa odbiorcy j est naj mniej oczekiwan a i poZ4dana.

9



Dzialania perswazyjne na tak roLnych plaszczyznach komunikacyjnych, kt6re
omawiamy w artykule, dotyczE okresu waZnego decyzyjnie dla Chorwat6w, kiedy maj4
zadeklarowai sw6j stosunek do Unii Europejskiej (2013). Polaryzacja postaw jest wyrazna:
eurosceptyczna i euroentuzjastyczna - moZna powiedzie6, 2e ,,Swiat przed-wyborczej
komunikacji" sklada sig z eurosceptyk6w i euroentuzjast6w, mocno zakotwiczonych w
swoich przekonaniach, zantagonizowanych. Bliskie naszemu spojrzeniu na tg rozleglq
plaszczyznE dzialafl komunikacyjnych w przestrzeni publicznej s4 odniesienia do zaloaeh.
jakie niesie ze sob4 transakcyjna teoria komunikacji [Stewart], wnosz4ca pojgcie dyskursu
zamknigtego, wiq24cego siE z postrzeganiem komunikacji jako walki, kt6rej wynik mo2e by6
tylko jeden: ktoS wygrywa, a ktoS inny przegrywa. TreSci, kt6re mediaprzekazuj4 oficjalnie:
spoty reklamowe, broszury informacyjne, sq z zaloZema prounijne, argumentacyjnie
przemySlane (skierowane do kobiet, mlodzieLy, emeryt6w, przeznaczone dla rolnik6w,
rybak6w, nauczycieli). Majq zadanie'. informowa6, edukowad, przekonywa6 odbiorcg.
Stowarzyszenia, organizacje, ugrupowania polityczne przeciwne wl4czeniu Chorwacji do
struktur unijnych wykorzystuj4 tQ sam4 strategig dzialan, wprowadzaj4 j4 jednak dla swoich
cel6w i zaloAeh. Wskazuj4 zagroLenia. wzniecaj4 w4tpliwoSci, kieruj4 oskarzenia pod
adresem zwolennik6w integracji. Te dziatartia s4 bardziej emocjonalne w jgzykowym
wymiarze i skrajne w swych zaloheniach.

Nadawc6w wspiera material ikoniczny (ilustracja, grafika, fotografia, reklama,) czynnik
mocno przekonuj4cy, atrakcyjny, przyciEgajEcy uwagg. Zdjgcia stock zaczerpnigte z baz
i bank6w komercyjnych wsp6ltworz4 caloSc profesjonalnego przekazu, pojawiajE sig

w starannie wydanych broszurach przedwyborczych (Centrum Informacyjne Unii
Europejskiej w Zagrzebiu) tworzq przyciqgaj1cE,,tapetg", na tle kt6rej pojawiaj4 siE treSci
prounijne. Z tych samych Srodk6w przekazu korzystaj4 przeciwnicy UE (ugrupowania
polityczne, spoleczne). Inaczej dzialaj4 internauci (blogerzy, uZytkownicy for6w dysku-
syjnych), grafitierzy zaangazowwri w kampaniq przedv"ryborczq, ich kreatywnoS6 jest
osobistym przekazem, doSwiadczeniem i komentarzem do wydarzen (teksty, rysunki,
grafika). To najciekawsze fo...ry obrazowania, komentowania aktualnej sytuacji (w badanym
materiale przedstawiamy wybrane przykladylzgromadzitySmy ich ponad 60). To tresci, kt6re
w spos6b mniej lub bardziej ambitny interpretujq zastanqrzeczywrstoS6, sygnalizuj4 obawy,
lgki, bazuj4 na stereotypach, s4 wyrazem emocji, prowokacjq. Wyraaane opinie maj4
ironiczny wydzwigk, s4 niekiedy wulgame, infantylne. Do najciekawszych (znalezionych w
Internecie) molna zaliczyc tekst wbudowany w klepsydrg wieszczqcy Smierd niezawislej
Chorwacji: Pogrzeb odbgdzie sig 01.07. 2013 w Brukseliw obecnoici politycznych zlodziei i
zdrajc6w, z tego powodu cierpiq wszyscy pracowici, szonowani patrioci na calym iwiecie.
Zwolennik6w UE ,,ustawia" sig w roli zlodziei, zdrajcow; przeciwnicy natomiast - to patrioci.

Zamiast dyskusji pojawia sig zderzenie pogl4d6w skrajnych. Otwarta debata, dyskusja,
nie spelnia sig w okresie przedwyborczym, stanowiska stron s4 z reguly SciSle okreSlone,
a przeciwnicy ,,zabarykadowani" w swoich racjach. Manipulacyjno-demagogiczne techniki
prowadzenia sporu slu24 narzuceniu okreSlonego obrazu rueczywistoSci (okreSlony zakres

slownictwa, pojgi, wyobra2efr, skojarzeir, schemat6w interpretacji zjawisk, wykorzystl.wanie
skr6t6w mySlowych, tendencyjna interpretacja fakt6w, arbitralne przes1dzanie,
wykorzystywanie slogan6w sQ powszechnie obowi4zujqce). Dominujq strategie

komunikacyjne oparte na strachu, obawach, zagroheniach. Dyskredytacja przeciwnika,
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kwestionowanielpodwalanie jego intencji, sp6jnoSci pogl4dow, pozbawianie wiary-godnoSci
przekazu sq dzialaniami, kt6re wprowadza kazda ze stron. Pojawia siE hipnotyczny jgzyk
perswazji [Batko].

PrzelledzllySmy leksykalny repertuar, jakim najczEsciej poslugiwano sig w kampanii
przedwyborczei, sE to slowa wzbudzaj4ce poczucie wsp6lnoty cel6w, odpowiedzialnoSci.
wykorzystuj q je zarowno zwolennicy, jak i przeciwnicy wstqpienia do IJE: kochat, ojczyzna,
sluZyt, wierzyt, lqczyt, jednoczyt, wsp1luczestniczyt, patrioezm, suwerennoit, ale teZ takie,
kt6re wykltczaj4 wsp6lnotg i pokazuj4,,innych", ktorzy s4: wrogami, zdraicami, pasoiytami,
sprzedawczykami. Nie zaskakuje wsp6lna baza Srodk6w jgzykowych, cel ich u2ycia jest
jednak odmienny przyporz4dkowany obronie swoich racji i odparciu argument6w
przeciwnika, slu?y dzialaniom kontrofensywnym. My inkluzyjne wprowadzone celowo
buduje wsp6lny Swiat, wspoln4 ptaszczyzng odbioru rzeczywistoSci. ,,Abonament na prawdE"

[Karwat] ma ka2da ze stron.

Podobny obraz i jEzykowy ksztalt miala Kampania przed Referendum Akcesyjnym
w Polsce (czerwiec 2003). Bogaty material, kt6rym dysponujg, a kt6ry w artykule pojawia sig

tylko w przytoczeniach, wskazuje wyrafinie, ze istnieje wiele podobieristw w jgzykowej
wykladni tych tekst6w, a takZe v'},ru\na to2samoSi obaw, lgk6w, irracjonalnych postaw.
Skrajne ugrupowania przeciwnik6w UE celowaty w uwypuklaniu zagro2eri. Pojawialy sig

treSci.' weiScie do UE stanowi imiertelne niebezpieczeristwo dla naszej wiary, niepodleglolci,
toisamoici narodowej, wolnoici, wlasnoSci i waluty (Przymierze Ludowo-Naro-dowe). W
artykule zwracamy uwagg na podobne strategie dzialah, igryk, kt6rym sig poslugiwano w obu
kampaniach wyborczych.

Uzupeinieniem tematu, w tej czqsci cyklu, jest artykul zatytulowany Sta da ti kazem... -
tekstualni grafiti u Hrvatskoi, otwiera go cytat zaczerpniEty z wypowiedzi Ryszarda
KapuSciriskiego, kt6ry twierdzil, 2e ,,graffrti s4 form4 graficznego krzyku. KtoS chce, aby jego
racje zostaly dostrze2one [...] to uderzenie, to pr6ba zagrania na naszych emocjach".
Material, kt6ry zostal poddany analizie, obejmuje wybrane przyklady z 72 tekstow-, kt6re
zgromadzllySmy w latach 2013-1016 w Zagrzebiu, Karlowcu, Ozlju, Splicie, Osijeku i
Dubrowniku. Znaczna czgsi tego materialu odnosi siE do sytuacji politycznej w kraju w roku
2012-2013, a wigc uzupelnia obraz kampanii przedreferendalnej, pozostala, jest zbiorem
tekst6w, kt6re mozna zakwalifikowai jako refleksyjne, o charakterze egzystencjalnym,
dotyczqce Zycia,jego sensu (a wlaSciwie - braku sensu), Smierci, ekologii, atakae takie, kt6re
s4 wyrazem przynalelnoSci do okreSlonych grup (kibice, fani muzyki). Pojawiaj4 sig milosne

Wznania, a takie teksty wyj4tkowo wulgarne (tych obszar6w tematycznych jest znacznie
wiEcej). Szczeg6lny typ komunikacji jgzykowej, jakim jest graffiti, wpisuje sig w obraz relacji
nadawczo-odbiorczych. AnonimowoSd nadawcy i ,,przypadkowoS6" odbiorcy, kt6ry niejako
skazany jest na przekaz - treSci bowiem prowokacyjnie pojawiajE sig w przestrzeni miasta -
powoduj4, Ze uwzglgdniam tg specyficzn4 formg dzialania jgzykowego w swoich
rozwa2aniach.

Mianem grafhti okreSla sig najczgsciej spontaniczne napisy powstale w przestrzeni
publicznej, tworzone przez nieznanych ,,sprawc6w", bgdqce komentarzem do otaczaj4cej
rzeczywistoSci. ,,Napisy Zywe, pozostaj4ce w bliskim zwr4zk:u z czlowiekiem, kladzione
przezei w chwili afektu, w nastroju podnioslym, podochoconym [...], kt6re sE Zyczeniem,
zaklgciem, Zartem, agitacjq, paszkwilem", ,,S4 fo.*4 m6wienia o sobie i wolania do Swiata"
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[Bystron, Sawicka]. TreSci i towarzysz4ce im emocje sQ wyrzem buntu, niezgody,
sprzeciwu, protestu, powodowane chgci4 m6wienia, zaznaczania swojej obecnoSci. Teksty
tworzone przez graffitier6w charakteryzuj4 sig niezwykle zroanicowan4 wielowarstwow?
struktur4 semantyczno-pragmatycznQ. CechE najistotniejsz4 tekst6w graffiti jest
nieoficjalnoS6 (prezentacja potocznej wizji Swiata i czlowieka), anonimowoS6 nadawc6w. S4

to z reguly mlodzi ludzie, stanowi4cy sp6jnq subkulturE, czgsto ze Srodowisk
zmarginalizowanych spolecznie, wykluczonych z moZliwoSci zaistnienia w innym wymiarze
komunikacyjnym, ktorzy s4 raczej obiektami dzialan, nie podmiotami, st4d wynika zapewne
chgc zawlaszczenia przestrzeni (,,2 jednej strony wsp6lnej, z drugiej strony niczyjej"),
prowokowanie slowem, miejscem, kt6re sig wybiera. Patrzqc z innej perspektywy moZna
powiedzied. 2e mamy do czynienia ze szczeg6lnym rodzajem tw6rczoSci, inteligentnym
obrazowantem rzeczywistoSci, a piszEcy - to artySci. Twierdzenie, czy graffiti jest sztuk4 czy
wandalizmem, nie jest przedmiotem naszych ustalefl, jednak sami tw6rcy oceniaj4 swoj4
dzialalnoSi jako sztukg. Na placu Tre5njevackim w Zagrzebiu na (cianie jednego z budynk6w
odnajdujemy taki napis: ,,Graffiti to teZ sztuka ty niewyksztalcony dupku!"

Teksty graffiti funkcjonuj4 nie tylko w otwartej przestrzeni miasta, ale usytuowane sq

teZ na ruchomych obiektach (tramwaje, poci4gi, wngtrza wind), niekt6re tkwi4 latami,
zapisane na opustoszalych budynkach, inne nie majq szans przetrwa6 kilku dni. Szczeg6lne
(nieraz bardzo skomplikowane) liternictwo, umiejgtne wprowadzenie przestrzeni w tle -
sprawia, 2e napisy wydaj4 sig tr6jwymiarowe, s4 nie do przeoczenia. Tre5ci, kt6re sig
pojawiaj4, wymagaj4 czasem zastanowienia, wprowadzaj4 ironiE, kping, sarkazm, wigkszoSi
jednak ma wymiar agresywny, czytelny, z okreSlon4 mocq illokucji (groflba, przestroga,
lqdanie, obrazanie). Niekt6re burz4 staloSd form frazeologicznych, powiedzefl, aforyzm6w, s4

takie, kt6re wchodz4 w dialog z kultur4 masow4, podkreSlaj4 potrzebg sprawiedliwoSci
spolecznej, radoSci Lycia, ale te2,jak ten, wprowadzony do tytulu w artykule: *a da ti
knzem... (co ja ci powiem. . .), ukazuj4cy bezradnoS6 i SwiadomE rezygnacjg z wielu rzeczy.

Dwa kolejne artykuly odnosz4 siE do prywatnego dokumentu sporz4dzonego przez
Alfreda Potockiego (poz. I.7,8). Pamigtnik ostatniego ordynata lafcuckiego - to dokument
osobisty, zapis spostrzeZefl, indywidualnych doSwiadczefl, osadzony na tle spoleczno-
-historycznym. Obraz, w kt6rym jak w soczewce, skupiaj4 sig treSci odnosz4ce sig do
prywatnych wydarzefi, ale teZ tych, kt6re dziejq siE w przestrzeni publicznej. Autor utrwala je,
komentuje, tworzy sw6j osobisty przeglEd wydarze(. Z jednej strony jest to ,,powieSi
osobista", kt6ra jest relacj4 prywatnego Zycia, z drugiej otwiera przestrzeh wzbogacon4 o

wydarzenia zewnEtrzne. Pamigtnik moZe byi interesuj4cym dokumentem, cennym 2rodlem
zawrerajqcym autorefleksjg, prezentacjg wydarzen, os6b, miejsc, sytuacji; stanowi wycinek
okreSlonej rzeczywistoSci. Subiektywizm w przedstawianiu obrazu przeszloSci nie niweczy
wartoSci przekazu. Dla historykalbadacza takie spojrzenie moLe by( przeszkod4, poniewaz
zawarte informacje mogQ nie byd rzetelnym Zrodlem wiedzy, jednak zawsze s4 dokumentem
magazynr\4cym przeszlosc. WartoSd przekazu wzmacnia autor tresci, w przytaczanym
dokumencie jest to posta6 na trwale wpisana w historiE rodu laricuckich magnat6w.

Nie absolutyztfi1c wartoSci poznawczych, warto spojrzei na ten tekst, nie tylko jako

.,kronikg Zycta", ale tezjak na dokument, kt6ry dostarcza bogatego materialu 2r6dlowego.
NaleZy pamigta6, 2e tego typu dokument jest pewnego rodzaju ,,nie-dopisaniem" lub wrgcz
przeciwnie ,,nad-pisaniem" [Cieriski], wynika nie tylko z zawodnoSci pamigci, ale sympatii

12



wzglgdem os6b, sytuacji, kt6re autor przedstawia. Jest te2 kreacj4 wlasnego wizerunku,
naturalnE tendencj4 do przedstawienia wlasnej osoby w dobrym Swietle. ,,We wspomnie-
niach pigknieje niejedno" [Lgpicki]. PamiEtniki to opowieSci ich autor6w o sobie samym,
przySwieca im okreSlony cel, ,,zaprosi(, czl.telnika" do Swiata wlasnych przeZy(,. Tak tez
czyni hrabia Potocki, spisuj4c swe wspomnienia.

Dostajemy zatem barwny opis Zycia, podr62y, uroczystoSci rodzinnych. Artykul
zatytulowany Pamigtnik Alfreda Polockiego - Pana na l-aricucie irddlem idormacii
o podrdzach polskiei arystokracji w olcresie migdzl,wojennym (poz.I,7) jest pr6b4 ukazania
niewielkiego wyimka zyciahrabiego w podr62y. Punkt widzenia autora determinuje spos6b
widzenia Swiata, dostajemy informacjg: obiektywn4 o istocie podr62y, obiektywno-
-relacyjnq, ujawniaj4cE zr.aLczenie podr62y w Zyciu czlowieka i afektyrvnE, zawierajqc4
emocjonaln4 oceng. W treSci artykulu przywolane zostajqopisy miejsc, os6b, wydarzeri.

Drugi artykul Funkcja pamigtnika w komunikacji spolecznej (rekonesans badawczy)
porz4dkuje material (dotycz4cy tego samego dokumentu), nadaje mu konstrukcyjnej wartoSci,
wskazuje na dwuplaszczyzrrowosd narracyjn4, autor odwodzi sig do wydarzenprzeszlych. ale
r6wnie2 ujawnia swoje stanowisko, w momencie pisania. Taka relacja powi4zan wlasnych
przeLyc z aktualnym stanem wiedzy, doSwiadczenia, a takZe dystansu wzglgdem tego, co
przeZyl, ma wartoSd ponadjgzykowq, dostarcza bowiem informacji o nadawcy - uzupelnia
wiedzg o wydarzeniach, wnosi dodatkow4 wartoSi do przywolywanych wspomnien.
Niewykluczone, 2e jest atrakcyjna dla samego autora treSci, jest przywolaniem chwil, os6b.
miejsc, ale teL ustosunkowaniem sig obecnym do tych przywolan W analizowanym materiale
molna wskazad fo.-y zblihone do gatunk6w publicystycznych (podr62, komentarz).

Przywoluj4c slowa Michala Glowiriskiego, 2e,,rada to nieustanny element wszelkich
praktyk m6wienia" fia trwale wkomponowana w panoramq komunikacji prywatnej
i publicznej, chcg ukazac j4 w zapisanym przetworzeniu, zanurzon4 w dw6ch odmiennych
strukturach podawczych: w treSci poradnika zdrowia i w prywatnym tekScie/dokumencie
sporz4dzonym przez ZofrE z Czartoryskich Zamoysk4, zatl.tulowanym Rady dla c6rki.
Te dwa odmienne Swiaty komunikacyjne organizuj4 siE wok6l nadrzEdnego celu
illokucyjnego i dotycz4 rady/porady. Katalog nazw, kt6re w codziennej komunikacji l4czy sig

z czynnoSciami radzenia czy doradzania. jest bardziej rozbudowany, dotyczy: zalecenia,

wskaz6wki, sugestii, podpowiedzi, namowy, recepty. SE to formy pod wieloma wzglgdami
bliskie, niejednokrotnie traktowane synonimicznie, a jednak, na co wskazuje doSwiadczenie

nominacyjne, odrgbne [Ficek]. Traktowana synonimicznie w u2ytkowaniu potocznym rada i
porada, nabiera wyraZnego rozro2nienia znaczeniowego w dwu r62nych relacjach
komunikacyjnych, kt6re dotyczq tekst6w zaprezentowanych w wybranych artykulach. To. czy
bgdziemy mie6 do czynienia z rud1 czy poradE wynika z ustaleri nadawcy, kontekstu
(swoistoSd tych form utrwala sig te2 w pol4czeniach: dobra, m4dra, zbawienna, Zyczhwa,
cenna, przyjacielska, matczyna - rada; fachowa, rzeczowa. lekarska, prawna - porada).

Problem ten na gruncie poradoznawstwa ma swoje ustalone rozgraniczenia, na gruncie
lingwistyki odmiennoSd obu bytow jest mniej wyrazista [Kargulowa, Ferenz, Ngcki,
Awdiejewl.

ZawgZajqc problem do istoty prezentowanego tematu, Rady Zofii z Czartoryskich
Zamoyskiej, dla c6rki Jadwigi z Zamoyskich Sapie2yny, to dokument wyrastaj4cy z kul-tur,v
klasycznej, starannie opracowany, przynaleZny do tzw. tw6rczoici rodzinnej (zbioru tekst6u,
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okolicznoSciowych, powstaj4cych z okazji narodzin dziecka, Slub6w, pogrzeb6w). To
swoistego rodzaju kompendium rad, jakie czyni matka wchodz4cej w dorosle 2ycie c6rce.
Relacja rodzinna jest tu nadrzgdnym elementem organizuj4cym kontakt, a odbiorca przekazu
v"ryra2nie okreSlony, wyj4tkowy (i wlaSciwie jedyny). Nadawca wspiera wrcdza
i doSwiadczenie Zyciowe, treSi przyjmuje naturaln4 formg kontaktu, dostajemy zatem
przyjaznq ,,kolekcjg" zaleceh wyplywajecych z Zyczliwolci i troski, napisan4 pigknym
jgzykiem. Wchodzimy do prywatnego Swiata relacji matki i c6rki. kt6ry wyzwala szczegolny
rodzai kontaktu znamionuj4cy sig okreSlonymi zwrotami adresatywnymi: Moje Kochane
Dziecig, Moia najdro2sza Jadwiniu, Kochana Jadwiniu lub bardziej rozbudowanych Droga
Jadwisiu, ukochane dziecig moje, ale takze O droga Jadwisiu, O moje ukochane dziecig.
Liczne formy deminutywne pojawiaj4ce sig w treSci sE uzasadnione i wyplywajq z
oczywistych zale2noSci. Rady z reguly przybieraj4 posta6 konstrukcji z czasownikami
performatywnymi: radzg, odradzam, radzilabym. Pragma-tyczn4 funkcjg rady pelni4 r6wnie2
wypowiedzenia z czasownikami modalnymi mdc, musiet. MoglabyS to uczynit, zrobit,
wykonat, powiedziet, moiesz to zmienit; konstrukcje z czasownikami bezosobowymi trzeba
prdbowat, wypada to uczynit, nie wolno sig poddawat. Wszystkie te przyklady wystgpuj4 w
badanym tekScie.

Jgzykowy ksztalt rady daleki jest od szablonu. W badanym materiale poza
powtarzalnoSci4 stalych element6w wystgpuj4cych eksplicytnie: radzg Ci Jadwiniu; zechciei
przyqA mojq radg drogie dziecko; oto rada moja cdrko (te najistotniejsze autorka podkreSla
lini4 ci4gl4, dotycz4: relacji z mElem, wychowania dzieci), sE teZ inne wyznacznlki
leksykalne, kt6re wyra1nie mieszczE sig w tej formie przekazu i stanowi4 o jej istocie. Brzmi4
jak przykazama: Czuwaj nad sobq sama, walcz ze swoimi ulomnoiciami; bqdi poboznq; bqdi
wiernq. Llsiluj, korzystaj, zajmuj sig, kochaj, strzez sig, unikr[, uwazaj, pomigtai to slowa.
kt6re pojawiaj4 sig najczgsciej i stanowi4 oS konstrukcyjnQ wielu zaleceh zawartych w
tekScie, buduj4 leksykalny obraz rady. Wielokrotnie wprowadzane przez autorkg slowa
zechciej przyjqt moje rady otwieraj4 mo2liwoSd wyboru, sq wskazaniem powodowanym
zyczliwoSci4, szacunkiem dla odbiorcy. Bliska relacja rodzinna, wsp6lny Swiat jgzykowy,
kulturowy; to2samy spos6b obrazowania rzeczywistoSci stanowi plaszczyznq porozumienia i
w spos6b naturalny buduje przekaz.

W artykule Oddajg do rqk czytelnika ksiqikg, ktdra pomoae ustrzec sig choroby wstgp
w dawnym i wspdlczesnym poradniku zdrowia - przedmiotem rozwaZan uczynilam inicjaln4
czg56 struktury poradnika, kt5r4 nadawca buduje po napisaniu tekstu gl6wnego. To istotny
segment kompozycji, definiowany jako immanentny skladnik tekstu, pelni4cy funkcjg
paratekstow4 wobec tekstu gl6wnego, ale jednoczesnie wykazuj4cy sig funkcjonaln4
autonomi4. W tym miejscu ,,rodz4 sig doradca i radz1cy sig" [Zierkiewicz], to miejsce. w
kt6rym nadawca najwyraZniej manifestuje sw4 obecnoSd. Cele, jakie sobie stawia, s4

sprecyzowane, maj4 wartoS6 merytoryczn4, osadzaj4 sig na SciSle okreSlonych zaLoZeniach
(c1'tat z treSci poradnika, jaki wprowadzam do ty.tulu w artykule - okreSla cel nadawcy;
wprowadzona forma 1. os. l.poj.budzi najwigksze zaufanie). Nadawca stanowi strong
dominuj4c4 - jest specjalist4, znawc1 tematu. Jego wiarygodnoS6 wzmacnia kompetencja
merytoryczna (wiedza medyczna, praktyka zawodowa) oraz komunikacyjna/interakcyjna
umiejgtnoS6 dostosowania wypowiedzi do poziomu odbiorcy, jego mo2liwo6ci i oczekiwari.
Tg nier6wno56 relacji nadawca czasem niweluje, kwestionuj4c swoj4 uprzywilejowan4
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pozycjq (nie ma powodu, 2eby dostosowat sig do wszystkiego, co piszg; nie wszystko, o czym

mdwig, moze znqleit zastosowanie), wprowadza treSci, kt6re zmniejszajq dystans (Ksiq2ka
jest napisana w stylu rozmowy. Nie lekarza z pacientkq, ale raczej dwu przyjaciLlek).

W podrozdziale artykulu lVadawca i odbiorca w poradniku omawiam przyklady tych
strategii, arahz$Ec je w publikacjach wsp6lczesnych i powstalych na przelomie XIX i XX
wieku. Wyb6r nadawczego JA decyduje o roli i postawie m6wi4cego, wplywa na

uksztaltowanie relacji miEdzy ja i ty odbiorcy, ustala wielkoSi dystansu dziel4cego
uczestnik6w interakcji od familiarnego po oficjalny [Starzec]. NajwiEkszy dystans i naj-
bardziq oficjalny typ kontaktu wprowadzaj4 konstrukcje bezosobowe Qtoradnik adreso-wany
jest do grona odbiorc(tw zainteresowanych chorobami odzwierzgcymi), najbardziej
bezpoSredni kontakt wyzwala wprowadzenie formy 1.os. 1. poj.; pojawia sig tez my
inkluzyrvne, kt6re buduje relacje r6wnoprawne migdzy nadawcE i odbiorc4, wsp6lnotg
doSwiadczeri, daje wraZenie wsp6lnego uczestnictwa w problemie i jego rozwiqzaniu.
Wyrulne odwolanie do odbiorcy pojawia sig w inicjalnych segmentach tekstu przedmowy, w
kt6rych nadawca zwraca sig bezpoSrednio do adresata: Drogi Czytelniku/Czytelniczko,
a takle w finalnych partiach: uzyj tej ksiqiki dl(t znalezienia w niej odpowiedzi na wszystkie
problemy dotyczqce tego, jak przezyt dluZsze i zdrowsze Zycie (w tresci gl6wnej te relacje
ulegaj4 rozproszeniu i tQ mniej wyraziste). Wstgp realizuje og6lny model aktu
komunikacyjnego, ,,funkcjonuje ze wzglgdu na odbiorcg, kt6rego jgzykowy obrazjest wen
wpisany" [Zarski]. Ale jest te| ,,przyjemnym zajEciem dla nadawcy", jak twierdzi Richard
Nelson Bolles - ,,wstgp jest miejscem ksi4Zki , gdzie autor moZe sig wypowiedzie( osobiScie".

Waznym elementem, kt6rego nie mozna zlekcewazyl, sQ we wstgpie poradnika
zdrowia: uwagi, ostrzezenia, wprowadzane asekuracyjnie. Porady, wskaz6wki, sugestie,
zawarte w publikacji nie mog4 zastqpi(, konsultacji lekarskiej: ,,kaldy przypadek wymaga
zaradzenia sig lekarza, kt6ry wySledziwszy przyczyng, najlepiej ocenid potrafi, co w danym
przypadku przedsigwzi4(by nalelalo"; ,,niech nikt nie waty leczyc siebie samego lub drugich
wedle przepisu nizej podanego w miejscu, gdzie mieszka lekarz" [Kowalski 1902]. Tak
brzmiq ostrzezenia w poradnikach z pocz4tku wieku, podobne zalecenta czyni sig w
publikacj ach wsp6lczesnych.

Poradnik zdrowia to szczegolny typ relacji pomocowej, jaka nawi4zuje sig migdzy
autorem treSci a odbiorc4, dotyka bowiem istotnych dla czlowieka problemow zwi1zanych z
niepokoj4cymi objawami choroby, w4tpliwoSciami diagnostycznymi, obawami, lgkiem
i stresem, jest zatem najbardziej wymagaj4c4 form4 kontaktu na tle innych tego typu form
gatunkowych. I, jak Zadna inna, wymaga od nadawcy umiejgtnoSci nawi1zania kontaktu
z odbiorc4. Od autora, jego postawy, wiedzy, obrazowania problemu, zaleLy w duzej mierze
wartoSi przekazu. I tak, jak w relacji na zywo - kontakt lekarua z pacjentem jest
niezaprzeczalnie jednym z najtrudniejszych kontakt6w slownych, tak w tej zapoSredniczonej

relacji - jest podobnie. Oprocz wiedzy,liczy sig umiejgtnoS6 wsp6lbycia z odbiorc4. Bliska
wig2, kt6r4 v'ryzwala nadawca, jest po24dana i stanowi istotg tego kontaktu. Specyfik4
poradnika jest teZ to, 2e kazdoruzowy kontakt z jego treSci4 jest niepowtarzalny, za ktzdym
razem inny, wynikaj4cy z odmiennych potrzeb, sltuacji, miejsca, w jakim znajduje sig

szukaj4cy pomocy i to on decyduje, co w danej chwili jest dla niego waine.
Zamykajqcy cykl artykul jest wprowadzeniem do tematu, kt6ry podejmujq w mono-

grafri Dawny i wsptilczesny poradnik zdrowia. Studium lingwistyczno-kulturowe. Jest te2
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klamr4 spajajEc4 obszar moich zainteresowari, kt6re rozpoczglam od badari nad plotk4,
niewykluczone - jak twierdzi Robin Dunbar, psycholog ewolucyjny - 2e pierwszym celowym
dzialaniem komunikacyjnym czlowieka, kt6ry wykorzystywal jA do osi4gnigcia przewagi w
grupie.

Przedstawiony problem badawczv ma naturg sekwencyjnych ustalef,. traktuje kaad.4

z czEici jako element sp6jnej caloSci w sieci powi4zaf. ',q-nikaj4cych z perspektywy dzialah
konrunikacyjnych. Odwolania do pragmalingrvistycznych zaloaen. teorii komunikacji
znajdujq tu swoje uzasadnienie i stanowi4 sp6jn4 koncepcjE rozpatryu'anych zjaw-isk.

W cyklu przedstawianych zagadnieh uwzglgdnione sq rohne fo.-y przekazt,
szczegolna uwaga zwr6cona jest na uczestnik6w aktu komunikacji wyposaZonych
w okreSlon4 wiedzg, kompetencje jgzykowe/komunikacyjne, intencje; podjgta jest pr6ba
ukazanta rcZnych dzialah komunikacyjnych, sytuacji, w jakich one powstaj 4 oraz wskazania,
czemu one sluz4. lntencje partner6w komunikacji, relacje jednokierunkowe i dwukierunkowe,
symetryczne i niesymetryczne, formalne i nieformalne, takZe uwarunkowania kulturowe
i sltuacyjne, takie jak: miejsce, czas, spos6b przekazu, wiqz4 wszystkie Wszczegolnione tu
zagadnieni a tematy czne.

We wsp6lczesnym Swiecie komunikacja jEzykowa poszerzyla zasiEg o nowe obszary
oddzialywania. Nowe mo2liwoSci przekazu, nowe sl.tuacje komunikacyjne tworz4nowe typy
kontaktu, nowy model porozumiewania sig, nowy jE yk komunikacji. Plotka znalazla swoje
miejsce w wirtualnej przestrzeni, podobnie poradnik zdrowia, kt6ry jako portal zdrowia
zaczEl,,lrowe Zycie" (poradnikzdrowia.pl); wirtualny doradca, konsultant zdrowitt Swiadcz4
wirtualn4 uslugg medycznq i dedykuj4! suplementy diety. Zyjemy w Srodowisku gEstym od
komunikat6w, coraz czEsciej okreSla sig nasze spoleczefrstwo mianem

,,przekomunikowanego" [Pratkanis, Adamiec], ,,spoleczeristwem ekranu" [Manovich].
,,Ekstaza komunikacji" fBaudrillard, M. Markowski] zaldada calkowit4 prze1roczystol(,
stosunk6w miEdzyludzkich opartych na wszechobecnoSci informacji. Zanurzenijestesmy w
hiperczeczywistoSci i z coraz wigksz4 trudnoSci4 przychodzi nam porozumiewanie sig

w kontaktach rzeczywistych. Nowe mo2liwoSci przekazu sprawily, ze wszyscy mozemy
m6wi6, nadawca wcale nie zajmuje uprzywilejowanej pozycji, zaczyna byi wa2ne nie to, co
sig ma do powiedzenia, ale samo m6wienie. Nastgpuje zmiana charakteru 16l nadawczo-
odbiorczych. Az trudno sobie wyobrazic przyszloSc, w kt6rej wszyscy m6wi4... o sobie,
o tym, czego doSwiadczaj q, co jedzq, gdzie sQ, co robi4 - kto wtedy bgdzie odbiorc4?

5. Om6wienie pozostatych osi4gnig6 badawcrych

Tematami z zakresr poprawnoSci jgzykowej i etyki komunikacji zajmujg sig od
pocz4tku pracy naukowej. Interesuje mnie teZ nauczanie jgzyka polskiego jako obcego, a

takze aspekt j gzykowo-kulturowych odniesieri w nauczaniu obcokraj owc6w.
Swoje dociekania naukowe rczpoczElam od badaf na gruncie onomastyki. Praca

magisterska zatTtulowana Etymologia nanv ulic tr aficuta kodyfikowala nazwy ulic od
pocz4tku powstania miasta do czas6w wsp6lczesnych (1987 rok). Pierwsze lata mojej pracy
naukowej odnosz4 sig do zainteresowat'r toponimiq, sq nawi4zaniem do badari r analiz
zawartych w pracy magisterskiej. Powstaj4 dwa artykuly, kt6re publikujg w kieleckich
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.,Studiach Humanistycznych": Nanuy ulic tr aitcuta, Strukturalne typy nanv ulic l,ancuta (poz.

rr.4.1).

Roczny pobyt na stazu naukowym w Uniwersytecie Eiitvcisa Lor6nda w Budapeszcie
(1991-1992) zaowocowal badaniami z zakresu wsp6lczesnej leksyki i frazeologli. IJczqc

Wggr6w igzyka polskiego, prowadz4c zajEcia z praktycznej nauki jgzyka, uczestnicz4c
w zebraniach Katedry, poszerzylam temat zainteresowari, kt6ry mial swoje podlo2e we
wsp6lczesnym jgzyku polskim, potocznej komunikacji, a takle sprawil, 2e zainteresowalam
sig pragmalingwistyk4. Uczestniczylam w konferencjach naukowych organizowanych przez
Uniwersytet Budapeszteriski, atakle Instytut Kultury Polskiej na Wggrzech.

W tym okresie publikowalam artykuly: Operatywna znaiomoit jgzykn polskiego
studenlfw II roku.filologii polskiej Uniwersytetu im. Eonasa Lordnda w Budapeszcie (poz. IL
4.2), Idiomy zawierajqce naz\ryy czgici ciala w interpretacji studentfw Jilologii polskiej
Uniwersytetu im. EAndsa Lordnda w Budapeszcie (;ytoz.ll. 4.3 ). W latach 1994-1996 bralam
udzial w konferencjach organizowanych przez Katedrg Literatury Slowiariskiej Uniwersytetu
w Peczu, Debreczynie. Opublikowalam artykuly Na tropach slowa miloit (rozwaZania

igzykowe) (poz. 1I.4.7), Rosyiski dowcip polityczny w przekladzie polskim (poz. II.4.8).
Artykuly Plotka albo 'poczta pantoflowa' jako ulubiona forma komunikncji migdzyludzkiej
(poz. II. 4.5), obraz plotki w zyciu publicznym i prywatnym (poz. Ir.4.9), oba wydane
w tomach pokonferencyjnych (Budapeszt, Granada), a tak2e w wersji rozszerzonej
w ,,Poradniku Jgzykolyym" (poz. 1I.4.6), stanowi4 pocz4tek moich badari dotyczEcych tej
szczeg6lnej formy komunikacji. W wymienionych artykulach wskazujg na trudnoSci
definicyjne, z jakimi naleLy sig zmierzy6, przystgpuj4c do analiz, a tak2e na wariantywnoSi
formalnE i treSciowE tej formy przekazu. Zainteresowanie, z jakim zostaly te opracowania
przyjgte, sprawilo, 2e podjglam sig pr6by dalszych ustaleri w tym zakresie.

Temat, trudny dla badan lingwistycznych, zostal opracowany w publikacji, kt6r4
przedstawilam jako rozprawg doktorsk4 Plotka w iwietle teorii akt6w mowy i zasad eeki
komunikacji migdzyludzkiej. Monografia wydana w 2010 roku jest pierwsz4 potsk4 publi-
kacj4, kt6ra analizuje tg formg przekazl na gruncie badafr jgzykoznawczych. R62norodno5c

omawianego zjawiska narzuca przyjgcie perspektywy opisu i metodologii o charakterze
interdyscyplinarnym. Wlqczone do analiz odniesienia mieszczqce sig w obrgbie dyscyplin,
takich jak: psychologia, socjologia, filozofia, folklorystyka, a tak2e odwolania do literatury
pigknej uzupelniajq obraz caloSci problematyki badawczej, kt6ra mieSci sig w nurcie
pragmalingwistycznych ustaleri.

Publikacja zawiera sze56 rozdzialow. Ptozdzial pierwszy rozprawy dotyczy problemu
definicji plotki, omawia etymologig wyraz:u, jego historiE i pole leksykalno-semantyczne,
pokazuje, jak nieuchwytne i rozci4gliwe sQ granice zjawiska okreSlanego tym mianem.
Kolejny rozdzial omawia plotkg w aspekcie kulturowym i psychologicznym. Rozdzial :rzeci
poSwiqcony zostal funkcji i miejscu plotki w modelu komunikacji jgzykowej. Rozwazania
dotycz4ce etycznej strony tej formy komunikacji zostaly przedstawione w rozdziale
zatltulowanym Plotka a etykt komunikacji migdzyludzkiej, w kt6rym precyzujg rozumienie
pojEcia ,,etyczna komunikacj a", na tym tle rysujg obraz plotki, wykorzystuj4c do rozwaZah
opracowania Penelope Brown, Stephena C. Levinsona, a tak2e opieram swoje dociekania na
zaloleniach, jakie w swojej pracy podejmowaly Jadwiga Puzynina i Anna Pajdziriska.
Zwracam uwagg na ustaleniabadaczy zajmt$Ecych sig pragmatyk4 jgzyka, kt6re majq wymiar
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etyczny (Herbert Paul Grice, Robin Lakoff, Geoffrey Neil Leech). Widzg w plotce dzialania
agres)'wne, lami4ce zasady Kooperacji JEzykowej, wprowadzam do rozdzialu ustalenia, jakie
mieszczE sig w Swietle prawa. Rozdzial pi4ty jest najobszerniejsz4 czgsci4 rozprawy,
przyjmujg w nim zalolenie, 2e plotka jest swoistym makroaktem, czyh konfiguracj4
mikroakt6w mowy, wystgpuj4cych w r62nych ukladach wspolzalehnoSci. Duzy udzial w tej
konfiguracji ma perswazja i manipulacja, ktorej mechanizm polega na Swiadomym
znieksztalcaniu obrazu rzeczywistoSci, w celu wplynigcia na postawg odbiorcy. Mikroakty
jakie wskazujE, to miEdzy innymi: ostrzeZenie, rada, namowa, znieslawienie, oSmieszenie,
chwalenie sig. W strukturze makroaktu plotki dostrzegam wiqc obecnoS6 pewnych akt6w
illokucyjnych (bezpoSrednich) i poSrednich, podporz4dkowanych aktowi perswazji. Opis
postaw modalnych, z twzglEdnieniem tzw. modalnoSci imperceptywnej, czyli modalnoSci
sluZ4cej do przekazywania informacji zaslyszanej z powolaniem sig w spos6b mniej lub
bardziej precyzyjny na jej fu6d\o. stanowi podstawg do wskazania obecno6ci w strukturze
plotki dw6ch nadawc6w: nadawcy pierwotnego oraz nadawcy aktualnego. Nadawca
pierwotny mohe by6 wieloglosowy (polifoniczny). Rozwa2ania o funkcjach kategorii czasu
w plotce zamykajq rozdzial. Aspekty nadawczo-odbiorcze, uzupelnione zagadnieniami
dotycz4cymi niewerbalnych i para-lingwistycznych zachowaf w akcie plotki, koircza,
rozwazanta.

Ci4gloSci badan nad tematem plotki dowodz4 dwa artykuly, pierwszy: Plotka -
perswazia i manipulacja (poz. II.2.l), wl4czony do monografii, kt6r4 wsp6lredagujg:
Literatura i jgzyk. Wczoraj i dzii (poz. I1.3.1).; drugi otwiera nowQ przestrzeh do badat'r nad
plotk4, siggaj4c do jej wirtualnego przetworzenia, uzupelniaj4c tym samym
wielowymiarowoSd zjawiska, opublikowany w tomie Javni jezik kao poligon jezicnih
eksperimenata (poz. 1.4).

Z innego krggu tematycznego (osadzonego jednak w aspekcie relacji nadawczo-odbior-
czych) pochodzi artykul : Polska nar6d - ojczyzna w wypowiedziach Jana Pawla II (poz.

II.2.2), opublikowany w ,,Poznaf,skich Studiach Polonisrycznych", jego skrocona wersja
w .,Biuletynie" Uniwersy'tetu III wieku w Laricucie (poz. II.2.4); omawia teksty: homilii,
pozdrowieri, przem6wieri i spontanicznych wypowiedzi papreLa, kt6re zostaly zarejestrowane
podczas pierwszej i trzeciej pielgrzymki do Polski (1979-1987). Analizuj4c wybrane teksty
podkreSlam uniwersalny charakter nauczania Jana Pawla II, kt6re bylo adresowane do
wszystkich i do kaZdego z osobna, gdzie stanowczoSd nie przekreslala otwarcia na dialog.
Z uniwersalnych i ponadczasowych element6w - dotykaj4cych praw cztowieka, teologii.
antropologii, filozofii - moZna wydoby6 sp6jn4 wizjg tego, jaka powinna by6 Polska. jak
wielowymiarowo widzi papie? pojgcie ojczyzny, a za nattraln4 formg 2ycia wsp6lnotowego
uznaje nar6d.

W kontynuacjg badari, poczynionych na gruncie onomastyki wpisuje sig monografia
Rzeszdw i okolice. Historia - literatura - jgzyk (poz. 1I.3.2). W zredagowanym tomie
powracam do zagadnieh zwiqzanych z toponimi4 l-afrcuta. Artykul Nanuy ulic tr ancuta -
historia i wsp1lczesnoit. Analiza semantyczna (poz.II.2.3),jest pr6b4 polqczenia semantycz-
nych rozwtzai z histori4 ksztahowania sig nazewnictwa miejskiego, caloS6 uzupelnia kr6tka
historia miasta i opis charakterystycznej zabudowy miejskiej.

Kultura jgzyka i etyka komunikacji s4 w centrum moich zainteresowari od momentu
toz;poczQcta pracy naukowej. Tym zagadnieniom poSwigcam wiele uwagi nadal. Publikacja
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Trudnoici igzykowe w dyktanda wplecione wraz z pb.tE CD (poz. III.1), to zbior tekst6w,
kt6re pisalam z mySl4 o studentach uczqcvch sig jgzyka polskiego jako obcego i student6w
logopedii. Praca sklada siE z 20 dyktand, kt6re opr6cz trudnoSci natury ortograficznej,
zawierajq liczne konstrukcje frazeologiczne, celowe zestawienia wyraz6w trudnych do
fonetycznej realizacji (plyta, kt6r4 nagraLam, jest dodatkowym materialem pomocniczym).
Kaldy tekst jest sp6jny i ma fabulQ, lnoze byi podstaw4 do konwersacji, ksztahuj4cej
umiejgtnoSci jgzykowe (zbior byl jedn4 z najchgtniej kupowanych ksi42ek Wydawnictwa
Rzeszowskiego na Warszawskich Targach Ksi42ki (2014), lzob. E. Kuc, ,,Narodowe
czytanie" - strona Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego].

Ponad 220 afiycji radiowych, kt6re prowadzilam w latach (2005-2011), w magazynie
kulturalnym ,,Aby jgzyk gigtki..." Polskiego Radia Rzesz6w, zostalo opublikowane w postaci
20 audiobook6w (wykaz: poz. III. I, 1-137). Tu przytoczg tylko przyklady: Podejrzewat
czy zaHadat i przypuszczat - blgdy w uZyciu wyrazu. Wt6rne znaczenie wyrazu, btgdne
konstrukcje, modalnoit w.igzyku (poz. 55); Szeroki tapczan i szeroki wachlarz moZliwoici -
o wyrazach, ktdre rugujq z polszczyzny precyzyjne znaczenia (poz. 56); Osiedziciel
i mtiedziciel - slowa ladne, dawne i zapomniane (poz. 69). Realizacja samoglosek nosowych

- zasady poprawnej arQkulacji, najczgstsze blgdy (poz.l4). W przygotowaniu kazdej audycji,
kt6ra dotykatra w swoim za\oheniu historii j7zyka, poprawnoSci jgzykowej, etyki komuni-
kacji - posilkowalam sig literatur4 lingwistyczn4, siggalam do opracowari literackich,
gromadzilam material egzemplifikacyjny, wskazywalam na uchybienia i btgdy jgzykowe,
wyjaSnialam etymologiE sl6w, przedstawialam ustalenia badaczy jgzyka polskiego. Audycja
byla prezentowana cyklicznie w ka2dy poniedzialek przez szesd lat. Dodatkowo, oprocz
nagrafl, powstal zbi6r miniartykul6w, kt6re pisalam na potrzeby audycji radiowych, z kt6rego
korzystam nazajEciach z kultury jgzyka.

Kolejne prace wpisuj4 sig w cykl nowego tematu badawczego, kt6ry niezaleznie od
kontynuacji pozostalych, jest przedmiotem moich rozwa2ah. Teksty tworzone w przestrzeni
prywatnej, zaliczane do tzw. tw6rczoSci rodzinnej, maj4ce charakter u2ytkowy, a takZe te,
kt6re mieszczq sig w gl6wnym nurcie poradnictwa zdrowotnego, stanowi4 przedmiot moich
zainteresowat'r: artykul Staraj sig moja kochana, aby twoje przyjemnoici byly mile twemu
mgiowi -,,Rady dla cdrki" sporzqdzone przez Zofig z Czartoryskich Zamoyskq (poz.II.2.6),
Piglvto drzemie nie tylko w kremie - jgryk porad i receptur sluiqcych zdrowiu i urodzie
znajdzie sig w tomie pokonferencyjnym ,,JEzyk nasz ojczysty - prawda, dobro, pigkno"
w roku bie24cym. Artykul ,Jak osiqgnqt wiosng urody do pdinej staroSci" - porady
i receptury w poradnikach i czasopismach XIX i XX wieku zostanie opublikowany
w Wydawnictwie Uniwersytetu Szczecifrskiego. ,,Wirtualny doradca zdrowotny", suplement
dieQ, reklama i odbiorca - czyli jgzyk portali promujqcych zdrowie w Internecie, zloLony
zostal do druku w,,Slowie" Studia jgzykoznawcze".

5.1 Realizowane i przygotowywane projekty badawcze i publikacje

Wynikiem moich wieloletnich badat'r nad tekstami poradnik6w zdrowia jest opracowana
monografia Dawny i wsp6lczesny poradnik zdrowia. Studium lingvti5lycrno-kulturowe. Praca
gromadzi i opisuje material dotyczqcy wsp6lczesnego poradnictwa medycznego, a tak2e sigga
do historii gatunku. Analizie zostaly poddane poradniki zdrowia z XIX, XX, XXI wieku.
Odwolujg sig sporadycznie takhe do wydawnictw wczesniejszych, jednak nie stanowi4 one
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gl6wnej reprezentacji tekst6w. W zamknigtej formie poradnika widzg naturaln4 strukturg
wypowiedzi retorycznej i takiej podporz4dkolvujg jego analizg. PodkreSlamWrafunie aspekt
komunikacyjny poradnika i wskazujg na zapoSredniczon4 realizacjE ustnego aktu mowy
w jego treSci - poradg.

Celem pracy jest opis struktury i funkcji poradnika zdrowia. Moim zaloZeniem jest
pokazanie ci4gloSci i konsekwencji tej formy u2ytkowej naprzestrzeni wiek6w. Potrzeba tego
typu literatury wyznacza kierunek badan. JEzyk, jakim sig ona posluguje, zaloaenia, ktSre
niesie ze sob4, atakZe konstrukcja, na jakiej sig osadza, to wszystko stanowi przedmiot moich
dociekafr. Chcialabym potraktowa6 poradnik zdrowia jako swoistego rodzaju tekst
historyczny, wyrosly w okreslonych warunkach kulturowych, ukazuj4cy zbior 6wczesnych
recept i moZliwoSci leczenia, daj4cy Swiadectwo swoim czasom; to skarbnica wiedzy
potocznej o medycznych podstawach

Praca podejmuje wiele w4tk6w, sklada siq z trzech czESci. W pierwszej, kt6ra ma
charakter wprowadzaj4cy, znalduj4 sig dwa rozdzialy. Magiczne czary i zaklgcia - pierwsze
dzialania profilaktyczne i lecznicze to rozdzial, kt6ry otwiera publikacjg. Kolejny Zdrowie i
choroba definicje i zalozenia lerminologiczne defrniuje badane pojgcia w kategoriach
procesu oraz wartoSci, a takze omawia ich koncepcje w medycynie i naukach pokrewnych.
Druga czgflc zawg2a problem badawczy do tekstu u2ytkowego, jakim jest poradnik. W
strukturze tej czgSci mieszczq siE kolejne dwa rczdzialy. Pierwszy z nich Piimiennictwo
poradnikowe ustala kryteria terminologiczne dla pojgi: poradnik, poradnictwo,
poradoznawstwo. Drugi Struktura treici poradnika omawia go pod k4tem specyfiki gatunku.
Czglc trzecra, najobszerniejsza, dotyczy istoty zagadnienia; sklada sig z trzech rozdzialow.
Rozdzial, kt6ry rozpoczyna tg czES6, to rys historyczny piSmiennictwa poradnikowego o
tematyce zdrowotnej. NastEpny Retoryka poradnika analizuje skladniki strukturalne
poradnika: tytul, wstgp (przedmowa, wprowadzenie, dedykacja), porada (rada, recepta,
wskaz6wka, sugestia) i spis tresci oraz jgzykowy obraz zdrowia i choroby. Rozdzial Profil
nadawcy i odbiorcy poradnika zamyka tg czgSi.

R6wnolegle z opracowywaniem poradnika w strukturze zamknigtej, zaprzedmiot badafi
przyjElam te2 treSci o tematyce zdrowotnej w przestrzeni internetowej; Portal zdrowia stanowi
obiekt moich badafr. Jest on tematem publikacji, bgd4cej w koricowej fazie opracowania.

Nazwy ulic Lat'rcuta, obiekt6w topograficznych miasta, to temat, kt6ry jest mi bliski do
dziS. Sledzg nabieZ4co zmiany nazw ulic rodzinnego miasta, atakae interesuj4 mnie te, kt6re
powstaj4 w obrEbie wsp6lczesnej aglomeracji. Moim zamrerzeniem jest uzupelni6 pracg
powstal4 w latach osiemdziesi4tych ubieglego wieku o nowy material, aby tym samym
zachowad ci4gtoS6 i nadad wartoSi temu przedsiEwzigciu. Opracowane tresci wymagajq
ostatecznej redakcji. TE dokumentacyjn4 dzialalnoS6 w zakresie toponimii miejskiej prowadzg
od 1987 roku.

Plany naukowo-badawcze chcialabym zwiqzac teL z mo2liwoSciami, jakie otwiera
prywatna biblioteka Lubomirskich i Potockich w Muzeum Zamku w Laricucie. Zbiory
gromadzq treSci nieopracowane, wyj4tkowe. Obecnie badaniom poddajg zbi6r opracowan
medycznych, gl6wnie poradnik6w zdrowia (144 tytuly).

Wyra2anie modalnoSci w jEzyku polskim, chorwackim i serbskim jest przedmiotem
moich dociekari, kt6re analizujg w artykule przygotowanym do druku. W przygotowaniu s4

takZe dwa kolejne. Jeden szczeg6lnie istotny, poniewa2 porusza mrgdzy innymi temat sporny
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na gruncie jgzyka polskiego, a mianowicie niewykorzystywania mozliwoSci slowotw6rczych
polszczyzny w zakresie tworzenia Zefrskich nazw zawodowych/stanowisk. W jgzyku
chorwackim formy te jawi4 sig jako bardziej naturalne i funkcjonuj4 jako obowi4zuj4ce.
Artykul nosi tytul: Wypasiona foka i riba, pani premier i ministrica jgzykowo-kulturowy
obraz kobiety w jgzyku polskim i chorwackim.

5.2 DzialalnoS6 redakcyj na

Jestem wsp6lredaktork4 dw6ch monografii wieloautorskich:
o Literatura i Jgzyk. Wczoraj i dzii, red. E. Blachowicz, J. Lizak, Wydawnictwo

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2007, ss. 222, recenzentka: prof. dr hab.
Barbara Bogolgbska. Dodatkowo jestem autork4 oktadki do tej publikacji i karty
tytulowej.

o Rzeszdw i okolice. Historia literatura - jgzyk, red. E. Btachowicz, J. Lizak,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz6w 2010, ss. 29, recenzentka: prof.
dr hab. Anna Piotrowicz.

5.3. Organizacja konferencji naukowych

Wsp6torganizowalam dwie Og6lnopolskie Konferencje Naukowe, kt6rych tematy zagadnien
doty czyly i doty cz4 przedmiotu mo ich zainteresowaf badawczych :

. Og6lnopolska Konferencja Naukowa Silva rerum. Rzecz o wspdlczesnej polszczyinie,
l-ahc,fi - Rzesz6w,paLdzierrrlk200T (wsp6lorganizatorzy: prof. dr hab. K. 0z69, prof.
UR dr hab. J. Lizak, dr E. Blachowicz, dr E. Oronowicz).

. Og6lnopolska Konferencja Naukowa Przemiany jgzyka na tle przemian wspdlczesnej
kultury, I-aricut - Rzesz6w, paldziemik 2004 (wsp6lorganizatoruy: prof dr hab. K.
O2og, prof. UR dr hab. J.Lizak, dr E. Blachowicz, dr E. Oronowicz).

5.4. Sta2e naukowe i dydaktyczne, kursy doskonalajqce

o W latach 199l-1992 bylam stazystk4 Uniwersytetu Budapeszteriskiego Edtvosa
Lor6nda, w Katedrze Filologii Polskiej.

o $y' latach 2010-2011 odbywalam staz naukowy w Katedrze JEzyka Polskiego
w Uniwersltecie Jagielloriskim.

5.5. Dydaktyka i dzialalnoSd organizacyjna

Wa2ne miejsce w moim |yciu zawodowym zajmuje dydaktyka. W Instytucie
Polonistyki i Dziennikarstwa prowadzg wyklady, dwiczenia i konwersatoria (specjalnoSi
nauczycielska, dzienni-karska, edytorska) na studiach 1 i 2 stopnia (studi6w stacjonarnych i
niestacjo-narnych) z nastgpuj4cych przedmiot6w: retoryka i erystyka, retoryka dziennikarska,
kultura jgzyka polskiego, komunikacja jgzykowa, nauka o komunikowaniu, komunikacja w
mediach masowych, komunikacja w Internecie, jgzykoznawstwo og6lne, wstgp do
jgzykoznawstwa, wsp6lczesny jE yk polski, metodologia badari jgzykoznawczych"
leksykologia i leksykografia. Prowadzg r6wnie2 wyktady monograficzne, seminaria
magisterskie i licencjackie.
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Do moich obowipk6w dydaktycznych, poza realizowanymi w Instytucie Polonistyki
i Dziennikarstwa, nalelE r6wnie2, wyklady i iwiczenia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
z retoryki na politologii, kultury jEzyk:a i 2ywego slowa na historii, wyklady z komunikacji
medialnej i dwiczenia z kultury jEzyka na filologii angielskiej, zajgcia z kultury jEzyka na
kulturo-znawstwi e, Wydziale Wychowan ia F izy c znego i Wydziale Matematyki.

Pracujg jako wykladowca fla Podyplomolvych Studiach Logopedycznych, na
Podyplomo!\rych Studiach Dziennikarskich, prowadz4c zajEcia z kultury jEzyka; prowadzg
wyklady dla lektor6w na Studiach Podyplomolvych Nauczanie JEzyka Polskiego jako
Obcego. Od 1991 nieprzerwanie do 2017 roku pracowalam w Centrum Kultury i Jgzyka
Polskiego dla Polak6w z Zagranicy i Cudzoziemc6w ,,Polonus" przy Uniwersl.tecie
Rzeszowskim, prowadz4c cwiczenia i konwersatoria z kultury jqzyka, komunikacji
jgzykowej, leksykologii i leksyko-grafi i.

W trakcie rocznego stazu naukowego w Katedrze Jgzyka Polskiego Uniwersy.tetu
Edtvosa Loriinda w Budapeszcie prowadzllam zajgcia ze studentami z praktycznej nauki
jgzyka polskiego, leksykologii leksykografii; mialam mozliwoSi uczestniczenia w
redagowaniu test6w jgzykowych przeznaczonych dla student6w, jako lektor nagralam kilka
tekst6w pomocnych do opanowania jEzyka.

Od czterech lat prowadzg wyklad og6lnouczelniany na studiach stacjonarnych, kt6rego
zagadnieni a dotyczE kultury jgzyka i etyki komunikacji. Bardzo cenig sobie tg formg kontaktu
ze studentami, poniewaz mam SwiadomoSc, Ze dla wielu student6w z kierunk6w poza-
humanistycznych jest to mo2liwoS6 zaznajomienia sig z problemami wsp6lczesnej
polszczyzny, zmianami w jej obrgbie, wzorcem jgzykowym.

Jestem promotorem 32 rozpraw magisterskich, kilkunastu licencjackich.
Systematycznie od wielu lat recenzujg prace magisterskie i licencjackie, uczestniczE w
egzaminach dyplo-molyych (promotorzy: prof. dr hab. K. 0269, prof. UR dr hab. B. Taras).

Uczestniczg w pracach komisji egzaminacyjnej na filologii polskiej, jestem wieloletniq
czlonkini4 komisji egzaminacyjnej na filologii angielskiej. Bralam udzia\ w egzaminach
wstgpnych na kierunku nauczanie pocz4tkowe, jako egzaminator poprawnej wymowy
i dykcji. Pelnilam funkcjg opiekuna roku. Bylam kierownikiem/koordynatorem praktyk
studenckich na specjalnoSci dziennikarskiej (2009-2017), opiekunem praktyk na specjalnoSci
edporsko-medialnej. Wielokrotnie uczestniczylam w pracach komisji harmonogramowej.
Jestem czlonkini4 Rady Insty,tutu Filologii Polskiej (w kadencji2016-2020).

5.6. Wsp6lpraca ze Srodowiskiem i dzialalnoS6 popularyzatorska

Od 1987 roku jestem czlonkini4 Towarzystwa MiloSnik6w Jgzyka Polskiego. Od roku
1988 - nieprzerwanie do dziS - pelnig funkcjg sekretarza Towarzystwa MiloSnik6w Jgzyka
Polskiego (oddzial Rzesz6w), z ramrenia kt6rego przez lata wsp6lorganizowalam wyklady,
odcz7ly, sesje i konferencje popularyzuj4ce wiedzg o jEzyku polskim. W ramach wykladow
otwartych przedstawilam r6wnie2 wlasne referaty. Jestem tak2e czlonkini4 Polskiego
Towarzystw a J Ezyko znawcze go.

Wsp6lpracujg i wspieram dzialania Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w tr aricucie, prowadzE systematycznie wyklady dotyczqce wsp6lczesnego jgzyka polskiego.

Wsp6lpracujg z Radiem Rzesz6w, uczestniczg w cyklicznej audycji red. Iwony Pigtak
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,,Swiat sig zmienia" dotycz4cej problem6w kultury i edukacji. W latach 2005-201I
prowadzilam w Radiu Rzesz6w audycjg edukacyjn4 ,,Aby jE yk gigtki ..." (w sumie 220
audycji).

W latach 2005-2006 prowadzilam wyklady i warsztaty organizowane przez Europejskie
Forum Student6w AEGEE w Rzeszowie. W ramach wsp6lpracy zTowarzystwem Naukowym
Orgarizacji i Kierownictwa w latach 2008-2016 prowadzilam zqgcia i warsztaty dla
prawnik6w - obejmuj4ce zagadnienia etyki i kultury jgzyka. Wyglaszalam wyklady na semi-
nariach szkoleniowych dla pracownik6w bibliotek pedagogicznych wojew6dztwapodkarpac-
kiego, atakhe w szkolach Srednich dlam\odziely.

W latach 2012,2013,2018 -przygotowywalam teksty dyktand dlaV, VI i XI edycji
,,Jaroslawskich Potyczek Ortografrcznych". Konkurs odbywa sig pod patronatem Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Dyktando w ramach V edycji ,,Jaroslawskich Potyczek Ortograficznych"
zostalo wraz z cal4 inicjatyw4 programow4 nominowane do wyr6Znienia ,,Ku2nia Mistrz6w
Mowy Polskiej". Jestem autorem dyktand, kt6re odbyvraj4 sig w ramach obchod6w Tygodnia
Polonist6w na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wsp6lpracujg z Bibliotek4 Zamkowq w Muzeum-Zamku w Lafrcucie. W latach 2000-
2005 organizowalam cykliczne zajgcia dla student6w filologii polskiej w Bibliotece
Zamkowej. Studenci zapoznawali sig z bogatym materialem rgkopiSmiennym, ale takae ze
zbiorami gromadzonymiprzezrezydent6w naprzestrzeni wiek6w (ksi4zki, czasopisma, listy,
materialy kartograficzne, prawne, muzyczne). Niezaprzeczalnq wartoSci4 zajE1, byla
mo2liwoS6 dostgpu do prywatnej biblioteki Potockich, wykluczonej dla zwiedzaj4cych i
zetknigcia sig z wyj4tko-wym zbiorem literatury. Omawiany i analizowany ksiggozbi6r
wprowadzal nowe zagadnienia do naszych rozwaLah dydaktyczno-naukowych i byi cennym
wkladem do nauczania przedmiotow z kultury jgzyka, komunikacji jgzykowej, retoryki.
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