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W dobie pluralizmu politycznego, zakładającego istnienie wielu, rywalizujących ze 
sobą, nośników medialnych, charakterystyka języka dziennikarzy stała się niezwykle 
złożona ze względu na różnorodność środków wykorzystywanych przy konstrukcji ko-
munikatów. Konsekwencją wzrostu liczby źródeł dziennikarskiej ekspresji jest nie tylko 
większa ilość nadawanych treści, ale przede wszystkim ich jakościowe przeobrażenie1. 
Konkurencyjność przyczyniła się do zmiany roli i funkcji tekstów, które rezygnując 
z pragmatyzmu, nabrały cech kreacyjnych. Atrakcyjność przekazu, mająca przyciągnąć 
uwagę odbiorcy i skłonić go do wybrania określonej stacji radiowej, telewizyjnej czy tytułu 
gazety, okazała się  wymogiem podstawowym. Proces dyferencjacji nie został jeszcze 
w pełni zakończony i może dlatego wzbudził moje szczególne zainteresowanie. 

Celem przeprowadzonych przeze mnie badań jest analiza języka mediów i ukazanie 
technik stosowanych przez dziennikarzy w celu wywołania określonego wrażenia odbiorcy 
a przez to wpływanie na jego preferencje. Wynika to z funkcji rzeczywistych, jakie mają 
do spełnienia współczesne media.

Przedmiotem analizy uczyniłam mechanizmy perswazji i manipulacji językowej roz-
poznane w wywiadach radiowych z politykami, przeprowadzanych przez dziennikarzy 
z dwóch niekomercyjnych rozgłośni lokalnych: Radia Łódź i Radia Kraków. Zarejestro-
wane programy mają charakter cykliczny i były emitowane na żywo, co gwarantuje, że 
dialogi nie zostały poddane ani technice montażu, ani opracowaniu, są zatem rzeczywi-

1 J. Bralczyk, Język polityki i polityków, [w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wroc-
ław 1996, s. 121.
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stym dokumentem działań językowych. Audycje te prezentują jednakowy typ rozmowy: 
redaktor i rozmówca.

Metodologia zastosowana w pracy dotyczy zagadnienia kreatywności językowej 
dziennikarzy radiowych w dyskursie publicznym i zalicza się do nurtu badań związanych 
z szeroko pojętą pragmatyką językową.

Badania prowadziłam przez okres ośmiu miesięcy, od listopada 2006 do czerwca 
2007 roku, są zatem reprezentatywne dla tego rodzaju wypowiedzi medialnych. Praca 
polegała na analizie zarejestrowanych treści uzupełnionej przez staranną lekturę litera-
tury przedmiotu. Materiał empiryczny został wyodrębniony ze znacznie obszerniejszego 
zestawu tekstów, z jakimi musiałam się zapoznać, poszukując dowodów lub przykładów 
odpowiednich do prezentowanych przeze mnie treści.

Przytaczając treść rozmów służących analizie, mimo że czasami zawierały błędy 
gramatyczne czy składniowe, zachowałam ich autentyczny kształt. W spontanicznej for-
mie używania języka błędy takie są zjawiskiem naturalnym, dlatego też, aby zachować 
wiarygodność przekazu, nie podjęłam się nadania wypowiedziom wariantu zgodnego ze 
standardowym użyciem języka.

Obiektem moich badań jest wywiad, będący formą quasi-rozmowy przebiegającej 
między adwersarzami: redaktorem i politykiem. Starałam się pokazać, że ta forma dzien-
nikarska jest szczególną postacią wypowiedzi, w której znajduje się wiele mechanizmów 
manipulacji językowych, mających na celu wywołanie z góry zaplanowanego wrażenia 
na odbiorcy. 

Głównymi postaciami są redaktorzy organizujący spotkania z politykami na antenie 
radiowej, jednak zwracam uwagę także na odbiorców komunikatów, czyli słuchaczy 
radiowych. Interesują mnie przy tym audytoria społeczne, a nie poszczególne osoby, za-
stanawiam się bowiem, czy statystyczni odbiorcy mają świadomość, jaką presję wywiera 
na ich poglądy język mediów.

By móc wytropić, jakie w rzeczywistości dany komunikat zawiera przesłanie, trzeba 
rozumieć zjawiska językowe, wiedzieć, jak dana wypowiedź została przedstawiona, nie 
tylko powierzchownie, ale także pod względem funkcjonalności każdego elementu. 

Perswazja 

Z dziennikarskiego punktu widzenia główną funkcją języka jest funkcja perswazyj-
na. Sam zaś język okazuje się przede wszystkim narzędziem do przekonywania. Aby 
bowiem kogoś o czymś przekonać, powinno się posługiwać  wypowiedziami, w których 
dominuje funkcja przedstawieniowa, ekspresywna, fatyczna, a nawet metajęzykowa, 
ponieważ mowa, by skutecznie perswadować, musi mieć zdolność wypełniania funkcji 
podstawowych2.

Arystoteles twierdził, że najważniejsza jest jednak praktyczna umiejętność posłu-
giwania się językiem jako narzędziem argumentacji i porozumiewania się. Słuchacz 

2 W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002, s. 15.
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zawsze ulega temu samemu uczuciu, jakie wywołuje swym stylem mówca, jeśli więc 
orator użyje wyrażeń właściwych dla danego typu umysłowości odbiorcy, osiągnie swój 
cel3. Należy unaoczniać rzeczy za pomocą przenośni i epitetów, spójników, sentencji, 
przysłów i przypowieści�.

Retoryka 
Retoryka jest zestawem procedur perswazyjnych charakterystycznych dla dyskursu 

o instrumentalnym charakterze, takiego, który nakierowany jest na wywołanie określo-
nej, zamierzonej reakcji publiczności, czy to w sferze działania, czy w sferze postaw, 
przekonań, wyznawanych i nieakceptowanych wartości5. 

Nie dziwi zatem, że media są przestrzenią, w której można obserwować wypowiedzi 
o charakterze retorycznym. Właściwie każdy tekst w środkach masowego przekazu może 
być analizowany z punktu widzenia zastosowanych w nim mechanizmów retorycznych. 
Same media w swoim zróżnicowaniu, operują własnymi, swoistymi retorykami. Spe-
cyficzne retoryki medialne przecinają się tu z retoryką dyskursów, dla których środki 
komunikacji masowej są tylko nośnikiem6. 

Tropy i figury retoryczne
Analizując zastosowanie tropów i figur w dyskursach medialnych, należy przede 

wszystkim zadać pytanie o ich rolę i funkcję w dyskursie. Mogą one między innymi 
służyć do: wzbudzania zainteresowania odbiorców danym tematem, podkreślania waż-
ności różnych zjawisk, wywoływania pożądanych nastrojów, podkreślania racji nadawcy 
i dyskredytowania racji oponentów, tworzenia odpowiedniego stosunku między nadawcą 
a odbiorcą, budowania wrażenia wyższości i autorytetu nadawcy7.

Porównanie

Wspólnota Małopolska: PSL, PiS, LPR, taka koalicja została zawarta, przyznam, że 
trochę się pogubiłem, PO, jak piękna panna na wydaniu, wybiera (Maciej Zdziarski 
w rozmowie z Markiem Sową, posłem PO, Radio Kraków, 03.03.2007).

Zestawienie działań partii politycznej z zachowaniem młodej, niedoświadczonej dziew-
czyny, jednoznacznie pozbawia tych działań powagi.

Pod koniec miesiąca mieliśmy poznać decyzję, co z S8, pan był podczas rozmów 
w  Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Decyzji nie ma. Jak do mnie docierają infor-
macje, było jak w świecie burleski, tak? Jak w śmiesznym filmie, bo opracowanie przez 
krakowskich specjalistów było jasne, wariant północny, ale nie stało się, dlaczego? 
(Jacek Grudzień w rozmowie z Markiem Michalikiem, wiceprezydentem Łodzi, Radio 
Łódź, 13.03.2007).

3 Arystoteles , Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Warszawa 2004, s. 184.
� Ibidem, s. 185. 
5 W. Pisarek, op. cit., s. 18.
6 Ibidem, s. 75. 
7  M. Lisowska-Magdziarz , Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2002, s. 101.
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Porównanie to powoduje, że inne cechy przytaczanego wydarzenia nie mają już znaczenia, 
na plan pierwszy wysuwa się komizm sytuacji i odbiorca jedynie w taki sposób będzie 
odczytywał dalszą relację.

Metafora
Metafory są nie tylko ozdobnikami wypowiedzi artystycznej, ale także, a może nawet 

przede wszystkim sposobem komunikowania osądów, ocen, wrażeń i odczuć. 
Metafora angażuje odbiorcę przekazu, gdyż zmusza go do skupienia uwagi i odtworzenia 

krok po kroku zawoalowanych treści. Takie aktywne słuchanie sprzyja zapamiętywaniu tekstu, 
a to w znacznym stopniu zwiększa szansę na przekonanie do własnej idei8.

Będziemy rozmawiać o sprawach Unii Europejskiej, o tym, co Polska sobie może za-
łatwić i czy w naszym polskim kotle nie jest tak, że będziemy tracić ważne stanowiska 
tylko dlatego, że nie możemy dogadać się w kraju, będąc w Europie? (Jacek Grudzień 
w rozmowie z eurodeputowanym ziemi łódzkiej, Radio Łódź, 02.01.2007).

Metafora polskiego kotła wprowadza nie tylko obraz, ale także unaocznia właściwości 
mentalne polskiego społeczeństwa. 

Metonimia 
Używanie metonimii pozwala sterować wartościami i emocjami odbiorcy, ponieważ 

istnieje tendencja do traktowania metonimii jako opisu świata w całości, bez zastanawia-
nia się, że podstawienie metonimiczne powstaje w wyniku uwydatnienia pewnych cech 
przedmiotu kosztem odrzucenia innych. 

Te wszystkie partie typu Komitet Wyborczy Gamoni i Krasnoludków to taka „Doda- 
-elektroda” polskiej polityki (Jacek Grudzień w rozmowie z Tomaszem Patorą, Radio 
Łódź, 16.11.2006).

Redaktor, używając dla określenia partii politycznej nazwy popkulturowej piosenkarki, 
deprecjonuje te ugrupowania.

(redaktor): Gratulacje (Jacek Majchrowski wygrał wybory prezydenckie w Krakowie)
(gość): Dziękuję.
(redaktor): A skoro o gratulacjach mowa, nie zaskoczyły pana gratulacje – jeden 
z pierwszych telefonów Romana Giertycha? [...] A nie boi się pan, że to taki pocałunek 
śmierci dla Giertycha był, to, że panu publicznie, jako jeden z pierwszych polityków 
do pana zadzwonił? (Maciej Zdziarski w rozmowie z prof. Jackiem Majchrowskim, 
prezydentem Krakowa, Radio Kraków, 27.11.2006).

Dziennikarz zapożyczający od zbrodniarzy metonimiczny sposób określania zdarzeń, 
przejmuje część cynicznego stosunku do ofiar mafijnych porachunków i rozpowszechnia 
taki sposób myślenia wśród słuchaczy.

 Metonimia, podobnie jak metafora, jest częścią potocznego myślenia, ma podstawy 
doświadczeniowe oraz  strukturyzuje nasze myślenie i działania.

Konstrukcje metonimiczne umożliwiają połączenie dwóch ważnych czynników 
kognitywnych: dążenia do osiągnięcia precyzji w komunikacji oraz do wyróżnienia 

8 M. Lisowska-Magdziarz , op. cit., s. 112.
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rzeczy najistotniejszych poznawczo. Uzasadnienie dla zastosowania metonimii stanowią 
stosowane w komunikacji językowej ogólne strategie kognitywnego wyróżnienia, któ-
re sprawiają, że dla potrzeb danej sytuacji komunikacyjnej wybiera się całość zamiast 
części (lub odwrotnie), pojęcie konkretne zamiast abstrakcyjnego, czy osobowe zamiast 
nieosobowego9.

Ironia
Ironia to bardzo popularny środek retoryczny, ponieważ nadaje szczególnego kolorytu 

każdej rozmowie. Nie jest to jednak czysto stylistyczna dekoracja, przekazuje bowiem 
istotne treści emocjonalne. Odczytanie ironii nie zawsze jest łatwe, ze względu na to, że 
wymaga pewnej wiedzy, znajomości różnych gier językowych i predyspozycji psychicz-
nej do podejrzewania, że intencje nadawcy niekoniecznie są szczere. 

Ironia wykorzystuje wieloznaczność słów albo ich kontekst różny dla nadawcy i od-
biorcy. Wybór jednej z nich zależy wyłącznie od odbiorcy, który dokonuje go na podstawie 
wiedzy o nadawcy, charakterze wypowiedzi, wiedzy o świecie, ogólnie mówiąc, szeroko 
pojętego kontekstu10.

Rozróżnia się wiele typów ironii, jednak zajmę się tutaj jedynie ironią werbalną, jako 
charakterystyczną techniką dziennikarzy radiowych. Jest to na ogół ironia jawna, czyli 
taka, że i odbiorca, i obiekt ataku mają z zamierzenia od razu zorientować się, co ironista 
naprawdę ma na myśli11. Wykorzystywane są w tym celu różne środki językowe. 
1.  Przeciwnik może być ośmieszany lub lekceważony nie wprost, ale poprzez postpono-

wanie jego działań czy efektów jego przedsięwzięć, np.:
Kryterium młodości to nowość w polityce. Poglądy w Pani przypadku nie grają roli? 
(Sławomir Mokrzycki w rozmowie z Grażyną Talarczyk, przedstawicielką Komitetu 
Wyborczego Młodzi Razem, Radio Kraków, 03.11.2006.). 

(redaktor): PiS atakuje swojego prezydenta. Czy nie przeszkadza Panu, że partia, 
z którą się pan identyfikuje, atakuje właśnie Pana, prezydenta Kropiwnickiego, który 
powinien popierać ten PiS lokalny?
(gość): Ja jestem z panami Kaczyńskimi zaprzyjaźniony od bardzo dawno, ale mam też 
poparcie ROP-u, PSL-u, PPChD.
(redaktor): Czy ja złe wrażenie odnoszę, że bracia Kaczyńscy, prezydent i premier tak, 
a PiS w Łodzi i regionie łódzkim nie? Że konflikt jest tutaj, a popiera Pana góra tej par-
tii? (Jacek Grudzień w rozmowie z Jerzym Kropiwnickim, Radio Łódź, 07.11.2006.).

2.  Pytania ironiczne, zadawane nie po to, żeby uzyskać odpowiedź, ale by poddać 
w wątpliwość odnoszące się do przeciwnika fakty czy jego sądy lub wzbudzić wobec 
nich wątpliwości, np.:

Nie lubi Pani wydawać pieniędzy? – pyta dziennikarka dyr. NFZ, która deklaruje prze-
prowadzenie planu oszczędnego wydawania funduszy na opiekę zdrowotną (Agniesz-

  9 R.W. Langacker, Wstęp do gramatyki kognitywnej, [w:]  W. Kubiński , R. Kal isz , E. Modrzejewska 
(red.), Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, Gdańsk 1998, s. 30.

10 D.S. Muecke, Ironia. Podstawowe klasyfikacje, [w:] M. Głowiński (red.), Ironia, Gdańsk 2002, s. 60. 
11 G. Habrajska, Wykorzystywanie ironii do walki politycznej, [w:] J. Anusiewicz, B. Siciński  (red.),  Język 

a kultura, t. 11: Język a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994, s. 54.
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ka Majchrowska w rozmowie z Marią Janusz, dyr. NFZ okręgu małopolskiego, Radio 
Kraków, 17.11.2006).

Moim gościem jest dzisiaj przedstawiciel Komitetu Wyborczego Wyborców Budowy 
Toru Wyścigowego Formuły I. Czy cztery lata temu myślał Pan o polityce? Czy myślał 
Pan wtedy o założeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Budowy Wielkiej Krokwi 
– wtedy na fali był Adam Małysz? (Sławomir Mokrzycki w rozmowie z Krzysztofem 
Zakrzewskim, Radio Kraków, 08.11. 2006).

3.  Ironia wynikać może również z określonej organizacji tekstu, np. postawiona zostaje 
teza, a następnie przeprowadza się uzasadnienie podważające. Sprzeczność logiczna 
między tezą a uzasadnieniem umożliwia odczytanie drugiego poziomu semantyczne-
go tekstu. 

[teza] Zakaz przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły, to słuszne... 
[uzasadnienie] ...ale wydaje mi się, że będzie to martwe prawo. Bo jak? Rewidowani 
będą wszyscy  uczniowie? (Jerzy Grudzień w rozmowie z Bożenną Krajewską z Łódz-
kiego Kuratorium Oświaty, Radio Łódź,04.11.2006).

4.  Przywołanie tekstu literackiego lub anegdoty i zestawienie ich z komentarzem dy-
stansującym autora do przywołanego tekstu, co podkreśla niejednopłaszczyznowość 
i daje efekt ironiczny, np.: 

Pamięta pan taką scenę w „Amatorze” Kieślowskiego, scenę finałową, kiedy Jerzy 
Stuhr kieruje kamerę na siebie? Mam wrażenie, że media są dziś w takiej sytuacji, 
przyglądamy się „Dziennikowi”: dziennikarze za lustracją, a „Gazeta Wyborcza” po-
maga swoim dziennikarzom uniknąć lustracji (Maciej Zdziarski w rozmowie z Roma-
nem Graczykiem, publicystą, autorem książki Tropem SB. Jak czytać z teczki. Radio 
Kraków, 13.03.2007).

5.  Znaną od starożytności metodą zwalczania przeciwnika za pomocą ironii jest przyga-
na przez pochwałę, a dla podkreślenia własnej wartości – pochwała przez przyganę. 
Jest to jedna z najprostszych metod konstruowania tekstów ironicznych. 

 Przygana przez pochwałę:
Trochę się Kwiatkowski obkuł, mówi jak z podręcznika do marketingu (Tomasz Patora 
w dyskusji z Marcinem Kotrasem i Jackiem Grudniem, Radio Łódź, 13.11.2006). 

 Pochwała przez przyganę: 
Tak sobie pomyślałam, że PO ma kłopoty albo z przegranymi, albo z wygranymi  
(Agnieszka Majchrowska w rozmowie z Aleksandrem Kardysiem, Radio Kraków, 
15.11. 2006).

6.  Ironiczny charakter mają także tytuły, zwłaszcza w zestawieniu z podtytułem albo 
z całością przekazu. 
I tu posłużę się przykładem z własnej aktywności dziennikarskiej. Pracując w radiu, 

prowadziłam m.in. audycje o tytułach:
– Budowniczy ruin  – audycja burząca wszelkie stereotypy, znosząca każde tabu.
– Nie-Łódź-się – audycja krytykująca niefortunne uchwały rady miasta.
– Liga Ochrony Człowieka – audycja pokazująca absurdalne sytuacje wynikające z nie-
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odpowiedniej interpretacji prawa czy innych obowiązujących przepisów regulujących 
życie społeczne.

– Wyspa leżąca daleko od morza – audycja społeczna, ukazująca zmagania się z trudną 
rzeczywistością polityczno-gospodarczą inteligencji łódzkiej.
Tytuły te konstruują opozycje binarne, charakterystyczne dla ironii i wykorzystują 

wieloznaczność słów. 
Sygnałem ironii jest często wykonanie głosowe całego przekazu. Elementy prozodyczne 

wypowiedzi, jak: akcent, iloczas i intonacja, w istotny sposób wpływają na kreowanie zna-
czeń pomiędzy uczestnikami komunikowania. Kontur intonacyjny zdania może całkowicie 
zmienić jego znaczenie pierwotne i posłużyć do np. nakreślenia własnych preferencji. 

Entymemat
Entymemat, czyli skrócony sylogizm pozwala mówić krócej, nie wyjaśniając wszystkie-

go od początku12. Istotną cechą entymematu jest jego potencjał perswazyjny: nie dopuszcza 
do polemiki, ponieważ wymagałaby ona najpierw rozbioru logicznego wypowiedzi i sfor-
mułowania wprost tego, co stanowi ukrytą przesłankę, kiedy w warunkach komunikacji 
przez media nie ma czasu ani możliwości, by taką analizę przeprowadzać.

Minister sprawiedliwości zapowiada, że rzeczy, o których mówił Józef Oleksy zostaną 
sprawdzone, a więc można będzie przekonać się, czy były prawdziwe czy niepraw-
dziwe (Maciej Zdziarski w rozmowie z Kazimierzem Chrzanowskim, Radio Kraków, 
23.03.2007). 

Redaktor zakłada, że sprawa ujawnienia nagrania rozmowy podczas prywatnego spotkania 
Józefa Oleksego z Aleksandrem Gudzowatym jest słuchaczom dobrze znana.

Wczoraj, w Wielki Czwartek, bynajmniej nie rozważania o Ewangelii i sakramencie 
kapłaństwa, a kazania o teczkach zdominowały homilie biskupie (Maciej Mokrzycki 
w rozmowie z Jarosławem Gowinem, senatorem PO, Radio Kraków, 06.04.2007).

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, prowadzący rozmowę jest przekonany, że prob-
lem teczek nie wymaga objaśnienia.

Entymematy pełnią także funkcję manipulacyjną, gdyż dają odbiorcom wrażenie, 
że nie steruje się ich rozumowaniem, ale sami wyciągają wnioski. Tymczasem to autor 
komunikatu pobudza słuchaczy do wyciągnięcia takich konkluzji, na których nadawcy 
najbardziej zależy.

Manipulacja

Manipulacją jest takie działanie o charakterze perswazyjnym, które ma na celu kształtowanie 
postaw lub zachowań odbiorców w taki sposób, by nie byli oni w stanie rozpoznać stosowanych 
przez nadawcę technik i zabiegów.

Jadwiga Puzynina poddaje to słowo znacznie bardziej wnikliwej analizie. Wyróż-
nia: manipulację historią, danymi i literaturą (jako przeinaczanie lub zatajanie informacji), 

12 Arystoteles , op. cit., s. 147.



 ____________________ Aleksandra Woszczyńska ____________________

__ 116 __

manipulację osobami (jednostkami i grupami ludzi) oraz – przede wszystkim – mani-
pulację językową13. Dla potrzeb niniejszej pracy najistotniejsza jest ta ostatnia. J. Pu-
zynina wyodrębnia dwa warianty manipulacji językowej: manipulację językiem i ma-
nipulację ludźmi za pomocą języka, w szerszym sensie rozumianą jako manipulację 
dokonywaną za pomocą tekstów, w węższym zaś jako wpływanie na odbiorcę dzięki odpowied-
niemu zastosowaniu środków językowych (cech wyrazów i struktur gramatycznych)14. 

Właśnie owa manipulacja ludźmi za pomocą języka jest wykorzystywana przez polityków, 
dziennikarzy, twórców reklam.

Skuteczna obrona przed manipulacją wymaga znajomości mechanizmów, które nadawca 
wykorzystuje do kształtowania postaw i zachowań odbiorcy.

Dość częstym zabiegiem manipulacyjnym w komunikatach medialnych jest stosowanie 
struktur uniemożliwiających negację. Manipulacja informacyjna wiąże się z przekazywaniem 
wiadomości, których wiarygodności odbiorca nie jest w stanie sprawdzić.

Pańska aktywność polityczna jako działacza LPR w regionie łódzkim wyraźnie osłabła. 
Czy klęska w wyborach samorządowych to spowodowała, że Liga praktycznie znika 
z łódzkiej sceny politycznej? (Jacek Grudznień w rozmowie z Mirosławem Orzechow-
skim, wiceministrem edukacji, posłem LPR, Radio Łódź. 23.03.2007).

Ten typ manipulacji stawia odbiorcę w  niekomfortowej sytuacji, nadawca zaś stoi na pozycji 
uprzywilejowanej. Nawet, gdy adresat nie daje wiary zapewnieniom przekazu,  w żaden 
sposób nie może zweryfikować jego prawdziwości.

Ingracjacja 
To technika, której zadaniem jest uzyskanie akceptacji odbiorcy i wzbudzenie w stosunku 

do nadawcy uczuć pozytywnych, np. sympatii lub życzliwości. Prezentowanie atrakcyjnego 
image’u ułatwia nakłanianie do pożądanych postaw i zachowań15. Sympatie odbiorcy zdobyć 
można stosunkowo łatwo, np. przez prawienie mu komplementów. Odbiorca jednak musi mieć 
świadomość, że jest to pochlebstwo skierowane właśnie do niego, nie zaś do wszystkich. 

– Lubi pan kotlety schabowe?Lubi pan kotlety schabowe?
– Bardzo, panie redaktorze.Bardzo, panie redaktorze.
– To nie wiem, czy dobrze, bo wie pan, że wieprzowina nie będzie tańsza dzięki mini-To nie wiem, czy dobrze, bo wie pan, że wieprzowina nie będzie tańsza dzięki mini-
strowi rolnictwa Andrzejowi Lepperowi? (Sławomir Mokrzycki w rozmowie z Andrze-
jem Adamczykiem, posłem PiS, Radio Kraków, 30.01.2007).

W technice ingracjacji, kiedy odbiorca zacznie darzyć nadawcę życzliwością lub innymi 
uczuciami o zabarwieniu pozytywnym, kolejnym etapem jest przekonanie go do swoich racji. Psy-
chologowie dowiedli, że osobom, które obdarzamy sympatią, jesteśmy skłonni dość łatwo zaufać 
i ulec ich namowom. Można powiedzieć zatem, że działa tu mechanizm wkradania się w łaski 
odbiorcy, by następnie wykorzystać jego przychylność do realizacji własnych celów16.

13 J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 199.
14 Ibidem, s. 204.
15 A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1997, s. 51.
16 Ibidem, s. 54.
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(redaktor): Co słychać, panie pośle?
(gość): (chwila ciszy) Brzydka pogoda, deszcz pada...
(redaktor): Strach gazety otworzyć...
(gość): Strach otworzyć też...
(redaktor): Lubi pan Józefa Oleksego?
(gość): Trudno powiedzieć, że lubię, ale można powiedzieć, że go dobrze znam.
(redaktor): A mnie się zawsze wydawało, że Józef Oleksy to taki polityk lewicy, któ-
rego wszyscy lubią.
(gość): To prawda, że Oleksy nie da się nie lubić, zwłaszcza w imprezach towarzy-
skich, takich osobistych, przyjacielskich...
(redaktor): Czyli można z nim usiąść, porozmawiać... Aleksander Kwaśniewski [...] 
nie potrafił ukryć swego oburzenia. Zdrajca, kretyn, nie zdumial pana język prezydenta 
Kwaśniewskiego, zazwyczaj taki ułożony, salonowy, a tym razem...?

Po chwili:
(redaktor): Janusz Rolicki – szef „Trybuny” dosadnie powiedział: Oleksy wrzucił granat 
w szambo. Czy z wypowiedzi Janusza Rolickiego należy wnioskować, że szambo to 
środowisko SLD?
(gość): Nie, ja myślę, że to przesada.
(redaktor): Słowo „szambo”, jak pan wie, robi ostatnio karierę w polityce (Maciej 
Zdziarski w rozmowie z Kazimierzem Chrzanowskim, posłem i liderem małopolskiego 
SLD, Radio Kraków, 23.03.2007).

Presupozycje
W manipulacji chętnie stosowane są  techniki presupozycji i implikatury.
W ujęciu lingwistyki presupozycje to takie zwroty czy jednostkowe wypowiedzi, 

które powodują, że rozmówca otrzymuje komunikat z ukrytym założeniem. Przez zasto-
sowanie presupozycji można zasugerować pożądane treści rozmówcy i wpłynąć na jego 
postępowanie17. 

Wybierając z zebranych przeze mnie materiałów przykłady zastosowania presupozycji 
i próbując poddać je klasyfikacji opracowanej przez J. Maciuszka, napotkałam pewną 
trudność polegającą na tym, że o istnieniu presupozycji decyduje współzależność łącząca 
określone słowa i ich formę gramatyczną z ukrytą intencją mówiącego. Każde zatem zasto-
sowanie presupozycji i jej wpływ na  słuchacza jest w danym kontekście niepowtarzalne. 
Presupozycja jest techniką najczęściej stosowaną przez dziennikarzy, mimo to, pomijam 
te klasyfikacje, które mają mniejszą siłę oddziaływania na wrażenia odbiorcy.   

Zwroty wprowadzające
Zwroty wprowadzające to wyrażenia składające się z czasowników wiedzieć lub wyob-

rażać coś sobie oraz słów  zawierających liczne warianty składniowe, jak: gdybyś, pewnie, 
pewnego razu, jakby, jak, czy, których zadaniem jest zmniejszenie napięcia związanego 
z wytężoną uwagą i utorowanie drogi presupozycji właściwej18.

17 J. Kolarzowski , Preferowane style myślenia – metaprogramy, Studia Semiotyczne, XXIV, Warszawa 2001.
18 J. Maciuszek, Komunikacja jako wywieranie wpływu na ludzi, „Prakseologia”, nr 139, 1999, s. 69.
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Czy „Znak” boi się księdza kardynała Dziwisza? (Agnieszka Majchrowska w rozmo-
wie z Markiem Zającem, publicystą „Tygodnika Powszechnego” na temat zakazu pub-
likacji książki księdza Zalewskiego, Radio Kraków, 12.12.2006).

Działacze Samoobrony zapewne zaczynają dzień od słuchania radia, włączenia telewi-
zorów, patrzenia, co jest na czerwonym pasku, czytania gazet o tym, co się dzieje wo-
kół afery związanej ze Stanisławem Łyżwińskim i byłą radną sejmiku wojewódzkiego 
(Jacek Grudzień w rozmowie z Lidią Fido, działaczką z łódzkiego oddziału Samoobro-
ny, Radio Łódź, 6.12.2006).

Presupozycje z zastosowaniem partykuły przeczącej
Słowo nie jest bardzo zręcznie wykorzystywane w technikach manipulacyjnych, ponie-

waż umysł człowieka bardzo trudno przyjmuje je do świadomości. Najczęściej dzieje się 
tak, że wypowiedzenie zdania z nie, traktowane jest przez odbiorcę, jakby tego zaprzecze-
nia nie słyszał. Spowodowane jest to tym, że przeczenie oddziałuje na podświadomość, 
zmuszając do przyjęcia jako skojarzenie pierwsze obrazu wywołanego19.

A nie boi się pan, że to taki pocałunek śmierci dla Giertycha był, to, że panu publicznie 
złożył gratulacje, jako jeden z pierwszych polityków do pana zadzwonił? (Mariusz 
Bartkowicz w rozmowie z prof. Jackiem Majchrowskim, prezydentem Krakowa, Radio 
Kraków, 27.11.2006).

W odbiorze tej wypowiedzi na plan pierwszy wysuwa się słowo bać się, co powoduje 
skojarzenia z uczuciem strachu i pomimo że słowo to opatrzone jest negacją, rozmówca 
dopuszcza do swojej świadomości tylko skojarzenia negatywne.

Czy to pismo, które wysłała pani do łódzkich szkół nie było za ostre? Bo tam była 
groźba rzeczywiście zwolnienia, jeśli nie będą usunięte uchybienia (Jacek Gru-
dzień w rozmowie z Barbarą Kochanowską, kurator łódzkiej oświaty, Radio Łódź, 
20.03.2007).

W zdaniu tym bardzo czytelna jest presupozycja, że działanie rozmówczyni było za 
ostre, pomimo że słowo to poprzedza negacja. Widać także, że spójnik czy nie zawsze 
łagodzi wypowiedź. 

Presupozycje świadomościowe
Presupozycje świadomościowe zwracają uwagę słuchacza, a zarazem nie pozwalają 

mu na kwestionowanie idei zawartej w zdaniu. Oparte są na konstrukcji ukrytego autory-
tetu. Są to zdania zawierające słowa i zwroty: wiedzieć, zdawać sobie sprawę, zauważyć, 
widzieć, słyszeć, wyobrażać sobie. W takich presupozycjach bardzo ważny jest kontekst 
i pewność siebie20.

Przecież pan dobrze wie, że zmianę spowodowało opuszczenie szeregów PiS przez 
Marka Nawarę i kilku sprzyjających mu radnych, politycy chyba nie są tak naiwni, 
żeby wątpić, że w obliczu zmian, które zapowiadały się od piątku ubiegłego, i o któ-

19 Ibidem, s. 68.
20 Ibidem, s. 72.
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rych prasa szeroko pisała, że trzeba być naiwnym, żeby nie podejrzewać, że marszałek 
Nawara w tej sytuacji nic nie będzie robić (Sławomir Mokrzycki w rozmowie z An-
drzejem Romankiem, wicemarszałkiem województwa małopolskiego z ramienia PiS, 
Radio Kraków, 01.03.1007).

Redaktor używając wyrażenia przecież pan dobrze wie, daje rozmówcy do zrozumienia, 
że nie zgodzi się na unik zasłonięcia się niewiedzą. Ponadto bardzo wyraźnie demonstruje 
swoje oburzenie.

(redaktor): Do której Platformy pan należy? 
(gość): Do jednej, bo jest tylko jedna.
(redaktor): A ja słyszałem, że jest więcej (Maciej Zdziarski w rozmowie z Pawłem 
Sularzem, szefem krakowskiej PO, Radio Kraków, 28.03.2007).

W tym przypadku redaktor zastosował presupozycję ukrytego autorytetu, skrywaną 
za słowem: a ja słyszałem. Nie wiadomo, od kogo dziennikarz usłyszał tę informację, 
ale wiedząc, że często rozmawia z różnymi autorytetami ze sceny politycznej, można 
przypuszczać, że autorem tej informacji była osoba znacząca.

Pytania z presupozycją
Intensywność tej presupozycji tkwi w kontekście oraz w wielopłaszczyznowości 

niesionych przez nią informacji. Pytanie zaciera różnicę między tym, co pewne, a co 
domniemane21.

Pytanie jako krytyka – sformułowanie pytania tak, że jego forma skrywa dezapro-
batę:

A co pan zrobi, jeśli Beata Florek znów wygra konkurs? Czy już pan zrobi wszystko, 
żeby nie wygrała? (Jacek Grudzień w rozmowie z  Mirosławem Orzechowskim, wice-
ministrem edukacji, posłem LPR, Radio Łódź, 25.01.2007).

Pytanie jako informacja – pytanie bywa formą przekazania albo ukrycia informa-
cji:

Czy klęska w wyborach samorządowych to spowodowała, że Liga praktycznie znika 
z łódzkiej sceny politycznej? (Jacek Grudznień w rozmowie z Mirosławem Orzechow-
skim, Radio Łódź, 23.03.2007).

Pytania zmuszające do myślenia – w pytaniu zawarty jest komunikat zmuszający 
do wysiłku intelektualnego:

Pieniądze będą do Polski spływać, bo Unia otworzyła kurek, jak się ich nie wykorzysta 
dobrze, to rzeczywiście będzie klęska, także dla województwa łódzkiego. Co nale-
ży zmienić w województwie, co należy w samorządzie wojewódzkim zmienić, żeby 
wreszcie się udało? (Jacek Grudzień w rozmowie z Włodzimierzem Fisiakiem, mar-
szałkiem województwa łódzkiego, Radio Łódź, 29.11.2006).

Pytania wywołujące refleksję:
Odetchnął pan jak okazało się, że poseł Łyżwiński nie jest ojcem dziecka Anety Kraw-
czyk? (Jacek Grudzień w rozmowie z Maciejem Adamczykiem, posłem PiS, Radio 

21 Ibidem.
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Łódź, 15.12.2006).

Cytaty
Cytaty jako nośniki presupozycji przydatne są do wyrażania takich treści, których 

wypowiedzenie wprost naraziłoby rozmówcę na zarzut zbyt dużej bezpośredniości, 
przesadnej ingerencji w czyjeś sprawy lub nawet arogancji22.

Gazeta krakowska dziś na pierwszej stronie pisze tak: „PiS przeprasza Marka Nawarę, 
wczoraj odbyło się spotkanie radnych PiS, z tym, że o tym spotkaniu nie wiedział An-
drzej Romanek” – czyli pan. I dowiedział się pan o tym spotkaniu od dziennikarki „Ga-
zety Krakowskiej”. Czy to tak powinno być, że osoba ważna w województwie i przede 
wszystkim w partii nie wie o takich spotkaniach? (Sławomir Mokrzycki w rozmowie 
z Andrzejem Romankiem, wicemarszałkiem województwa małopolskiego, Radio Kra-
ków, 01.03.2007).

Panie profesorze, wczoraj w sygnałach dnia premier Jarosław Kaczyński powiedział: 
„Polskie państwo było do tej pory jakimś gigantycznym skandalem, było takim sobie 
powiedzmy postkolonialnym miękkim tworem”. Heh, tak mówi premier mając na my-
śli III Rzeczpospolitą. Czy pan premier nie przesadza? (Maciej Zdziarski w rozmowie 
z Ryszardem Terleckim, szefem krakowskiego IPN i radnym miejskim z ramienia PiS, 
Radio Kraków, 04.04.2007).

Implikatury
Implikatura to pragmatyczne wnioskowanie, oparte na normatywnym znaczeniu 

wypowiedzenia. Jest raczej sugerowaniem niż informowaniem. W przeciwieństwie do 
presupozycji, z implikatury zawsze można się wycofać, ponieważ trudno udowodnić jej 
fałsz23.

Implikatury mają silny potencjał presupozycyjny, ponieważ sugerują, wręcz narzuca-
ją pewien pogląd, mogą także służyć do tworzenia wrażenia świadczącego o zdolności 
czytania w czyichś myślach24.

W ostatnich tygodniach między LPR a PiS-em toczyła się swego rodzaju rywaliza-
cja w sprawie zarówno ewentualnych zmian w ustawie antyaborcyjnej, jak i zmian 
w konstytucji. Ojciec Rydzyk, no, dość krytycznie mówi o PiS-ie, ale nie chwali LPR, 
to może nie warto starać się, panie pośle, o poparcie ojca Rydzyka, skoro łaska pańska 
na pstrym koniu jeździ? (Maciej Zdziarski w rozmowie z Bogusławem Sobczakiem, 
posłem LPR, Radio Kraków, 12.03.2007).

Wypowiedź powyższa wyłamuje się z reguł konwersacji, jest taka intencjonalnie (nie jest 
wynikiem omyłki bądź nieporozumienia), dlatego niesie ze sobą szczególne, aluzyjne 
znaczenie, które odbiorca z łatwością może rozszyfrować.

Panie pośle, czy premier Giertych robi dobrze idąc na kolejną wojnę, myślę tutaj o woj-
nie o lektury, dziennikarze zarzucają panu premierowi, że ma taki militarny sposób 
zarządzania swoim resortem, poprzez konfrontację, poprzez walkę. Może to nie jest 

22 J. Kolarzowski , op. cit., s. 18.
23 J. Bralczyk, op. cit., s. 66.
24 J. Kolarzowski , op. cit., s. 19.
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najlepszy pomysł na kierowanie ministerstwem edukacji? (Maciej Zdziarski w rozmo-
wie z Edwardem Ciągło, posłem LPR, Radio Kraków, 05.06.2007). 

Tak sformułowane zdanie sugeruje, że działania ministra nie są zgodne z ogólnie przyjęty-
mi zasadami, zatem ich absurdalność nie powinna budzić wątpliwości. Jest to wyjątkowo 
silna implikatura, wzmocniona dodatkowo przez użycie nomenklatury wojennej.

Kiedy kilka tygodni temu odbywała się Konwencja PiS-u, można było sądzić, że PiS 
zaczyna zajmować się tylko przyszłością, takie sygnały płynęły z tej konwencji, ale 
widać, że rozliczanie się z III Rzeczpospolitą jest dla tego projektu niezwykle ważne. 
Czy to nie jest tak, że zbyt ważne i czy to nie jest tak, że jeśli myśli się o przeszłości, 
to nie myśli się o przyszłości? (Maciej Zdziarski w rozmowie z Ryszardem Terleckim, 
szefem krakowskiego IPN-u i radnym miejskim PiS, Radio Kraków, 04.04.2007).

Implikatura w zdaniu pytającym ma dodatkowo taką zaletę, że nie można przypisać 
nadawcy autorstwa takiego sądu.

Obecnie informacja w dużej mierze decyduje o sukcesie politycznym czy karierze da-
nego zjawiska. Wykorzystując szereg zabiegów, podstępnie wpływa się na postawy, myśli, 
czy zachowania społeczeństwa. Technik manipulacyjnych, które znalazły zastosowanie 
w przekazach medialnych jest wiele. Słuchając audycji, która posługuje się mową żywą, 
bardzo łatwo, przez nieuwagę czy zaaferowanie, pominąć wiele przesłanek świadczących 
o ukrytych zamysłach nadawcy i tym samym poddać się manipulacji. Poznanie mecha-
nizmów, którymi posługują się media, jest jedynym sposobem na to, by podjąć kroki 
skutecznego przeciwstawienia się manipulacji. 

Jak można zauważyć na podstawie przytoczonych w tej pracy przykładów, komunikaty 
medialne konstruuje się w oparciu o typowe mechanizmy retoryczne czy socjotechniczne, 
stosowane są w nich zdefiniowane zasady językowe. Zmiany w  sposobie przekazywania 
informacji  polegają przede wszystkim na różnicach w aranżacji i zakresie wykorzysta-
nia poszczególnych środków. Na tym polu język mediów okazuje dużą plastyczność 
i elastyczność. 

Wszystkie przytoczone egzemplifikacje prezentują model komunikacji, w którym stroną 
najbardziej aktywną, mającą największy wpływ na przekaz jest  nadawca, czyli redaktor 
prowadzący. Możliwość interakcji bezpośredniej zachodzi jedynie z rozmówcą. Odbior-
cę, czyli słuchacza cechuje całkowita pasywność. Słuchacz nie ma żadnego wpływu na 
przekaz i całkowicie musi się do niego dostosowywać.  Pola, na których odbiorca może 
wykazać się pewną aktywnością, to selekcja transmitowanych informacji, wybór sposobu 
jej dekodowania oraz osobistej interpretacji, a także wykonanie określonego działania 
związanego z odebranym przekazem. Sytuacja taka stwarza ogromną przestrzeń do wywie-
rania wpływu na opinie i kierunki myślenia odbiorcy. Słuchacze, uczestnicząc w audycji 
radiowej, uzyskują informacje dotyczące wydarzeń krajowych czy zagranicznych i naby-
wają przekonania o ich randze w zależności, jaką nadał im hierarchię wartości redaktor. 
Nawet odbiorcy, których wydarzenia w żaden sposób nie dotyczą, nabierają przekonania 
o ważności problemu, choć mają własną na jego temat opinię. Wskazuje to na ogromne 
możliwości prezentera do wywołania zmiany struktury poznawczej odbiorców, co ma 
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decydujące znaczenie dla formowania ich postaw i zachowań. Umiejętność poruszania 
się w takiej strukturze informacji wymaga od słuchacza ambitnego dużej inteligencji, 
a nawet stanowi prawdziwą sztukę. 

Audycje radiowe posługujące się wyłącznie przekazem werbalnym, prowadzone 
na żywo (to znaczy bez montażu) posiadają jeszcze tę zaletę, że ułatwiają sfingowanie 
rzekomej przypadkowości pytań i wystąpień, albowiem treści przypadkowe czy na-
cechowane emocjonalnie w większym stopniu zmieniają opinię aniżeli treści celowo 
dobrane i powściągliwie przedstawione. Dzieje się tak dlatego, że te pierwsze nie budzą 
nastawienia obronnego, chyba że nieumiejętne zagranie roli zrodzi podejrzenie, że jest 
to jakaś celowa manipulacja. 

Zaprezentowana analiza jest tylko fragmentem przeprowadzonych przeze mnie badań 
i nie zamyka tematu. Zdaję sobie sprawę, że poruszone problemy zostały tylko zarysowane 
i stanowią formułę otwartą dla dalszych badań. 
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