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Słowo wstępne

Is tnieje wiele publikacji poświęconych problemom dyskursu. Ich 
autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czym jest dyskurs, w ja-
kich relacjach pozostaje w odniesieniu do stylów funkcjonalnych i tek-
stu, stworzyć typologię dyskursów i opisać ich odmiany. Niemniej 
jednak termin dyskurs nadal nie doczekał się jednoznacznej defi ni-
cji, a jego pole znaczeniowe pozostaje niedookreślone i rozmyte (por. 
przykładowe konteksty, w których się pojawia: dyskurs publiczny, me-
dialny, polityczny, prawniczy, kulinarny, urzędowy, reklamowy, hu-
morystyczny, dyskurs tożsamości etnicznej, miejski, feministyczny, 
modowy, turystyczny, promocyjny, totalitarny, grup wyznaniowych, 
terapeutyczny, epistolarny, krytyczny, młodzieżowy, postkryzysowy). 
O dyskursie można więc mówić w odniesieniu do stylu indywidual-
nego, wypowiedzi połączonych wspólną tematyką, przynależnością 
instytucjonalną, przynależnością do określonej formacji kulturowej, 
czy też gatunkiem tekstu (por. Witosz 2009: 38). Autorzy są zgodni, 
że dyskurs jest zdarzeniem komunikacyjnym, „rodzajem interakcji 
społecznej dokonującej się przy udziale języka” (Grabias 1997: 264), 
tekstem zanurzonym w szeroko rozumiany kontekst społeczny i kul-
turowy. Według badaczy jest to złożony układ komunikacyjny, służą-
cy interakcji i realizowaniu założonych celów. Jego kształt zależy od 
relacji między uczestnikami dyskursu, ich predyspozycji mentalnych 
i psychicznych, celów komunikacji, systemu wartości i przekonań, 
czasu i miejsca, poruszanej tematyki oraz konwencji gatunkowych. 
Uwzględnienie wskazanych tu zjawisk kulturowych, psychofi zycz-
nych, społecznych oraz języka – „jako systemu semiotycznego, rzą-
dzącego się własnymi prawami” – pozwala na wyłonienie kategorii 
dyskursu oraz jego odmian.
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Zadaniem niniejszej monografi i nie jest sformułowanie jednej obo-
wiązującej defi nicji tego terminu, lecz analiza i opis różnych odmian 
dyskursu zarówno w planie jednego języka, jak i w aspekcie konfron-
tatywnym. Autorzy poszczególnych opracowań zwracają uwagę na 
historyczną i kulturową zmienność interakcji werbalnych, a tym sa-
mym na dynamiczny charakter kategorii dyskursu. Przemiany spo-
łeczno-polityczne i kulturowe, rozwój nowych mediów itp. wpływają 
na odmienne od dotychczasowego postrzeganie świata, zmiany oby-
czajowe i mentalne członków społeczeństw, kształtowanie się nowe-
go świata wartości, przewartościowania w obowiązujących dotychczas 
modelach zachowań. Efektem tych modyfi kacji są zmiany językowe, 
wpływające na kształt naszych wypowiedzi, ewolucję gatunków trady-
cyjnie uznawanych za reprezentatywne dla określonych stylów funk-
cjonalnych oraz pojawienie się gatunków nowych. Dużą rolę w tym 
procesie odgrywają nowe środki przekazu medialnego (w tym tele-
fonia komórkowa i internet), które umożliwiają wzajemne, zwrotne 
komunikowanie (interakcję) i różnorodną aktywność. 

W centrum uwagi autorów poszczególnych rozdziałów niniejszej 
monografi i znalazły się z jednej strony problemy związane z opisem 
różnych odmian dyskursu, wyłonieniem ich cech dyferencjalnych, re-
lacji między kategorią dyskursu i językowym obrazem świata, z dru-
giej zaś zagadnienia dotyczące zmian strukturalno-językowych, da-
jących się zaobserwować w obrębie tradycyjnych gatunków, a także 
opis gatunków nowych, kształtujących się pod wpływem interaktyw-
nych mediów. W artykułach omawiane są także zmiany w dotychcza-
sowych modelach zachowań językowych, przede wszystkim w funk-
cjonowaniu form adresatywnych i grzecznościowych, będące efektem 
przemian społeczno-politycznych i kulturowych. 

Monografi a skierowana jest do wszystkich zainteresowanych pro-
blematyką dyskursu, metodologią jego opisu oraz relacji dyskursu do 
takich kategorii, jak styl, tekst, językowy obraz świata.
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