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Wstęp

Książka, którą oddajemy Czytelnikowi, jest ogniwem cyklu antologii tekstów 
dotyczących badań nad językiem w  mediach prowadzonych w  optyce języko‑
znawczej, co — zgodnie z teoretycznymi postulatami lingwistyki otwartej — nie 
wyklucza wyjścia poza granice danej dyscypliny. Jakkolwiek więc w  zbiorze 
dominuje podejście językoznawcze, sięgamy też do propozycji innych dziedzin 
wiedzy o komunikacji medialnej.

W serii dotychczas ukazały się następujące tomy: Język w mediach. Antologia 
(2012, 2014), Język w  internecie. Antologia (2016), Język w  telewizji. Antologia 
(2016) oraz Język w  radiu. Antologia (2018). Mają one podobną strukturę for‑
malno‑treściową: wprowadzenie w problematykę danego tomu, artykuły o prob‑
lematyce ogólnej (teoretyczno‑metodologiczne) i  artykuły analityczne.

W  dwu wydaniach, których doczekała się pierwsza publikacja cyklu, Język 
w  mediach. Antologia, mająca charakter wprowadzenia, zamieściłyśmy działy 
poświęcone poszczególnym mediom masowym, przypisując im po kilka repre‑
zentatywnych wedle nas artykułów. „Reprezentatywny” jest dla nas tekst, który 
ma znaczenie poznawcze, metodyczne, precyzujące i egzemplifikacyjne w odnie‑
sieniu do danego medium z perspektywy nauk humanistycznych.

Wybrane do niniejszego zbioru prace pochodzą w  większości z  monogra‑
fii wieloautorskich dotyczących języka w  prasie. Korzystamy też z  periodyków 
lingwistycznych — ogólnych i  specjalistycznych — tu jednak sięgamy do tych, 
które funkcjonują w  wersji tradycyjnej. Zrezygnowałyśmy zasadniczo, choć nie 
bezwyjątkowo, z przedruków z pism, które są dostępne w sieci — właśnie z  ra‑
cji ich ogólnodostępności. Zauważamy przy tym z  satysfakcją, że coraz więcej 
czasopism naukowych istnieje w  formie online.

Do dotychczas opublikowanych tomów nawiązujemy także liczbą dobranych 
tekstów. Kierowałyśmy się użytecznością książki. By mogła ona służyć również 
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dydaktyce akademickiej, złożona została z  artykułów w  liczbie jak najbardziej 
zbliżonej do jednego semestru pracy studenta i  jego profesora.

Każdy redaktor i  autor projektują pewnego czytelnika. Odbiorcami dla wy‑
branych przez nas tekstów są zainteresowani w  jakimkolwiek stopniu (adept, 
badacz, słuchacz, student) poglądami językoznawców, komunikologów, medio‑
znawców, mediolingwistów, kulturoznawców, których łączy obiekt refleksji na‑
ukowej, czyli media masowe.

W  tomie poświęconym językowi w  prasie rezygnujemy z  wprowadzenia 
w  problematykę badawczą, kierując Czytelnika do bardzo obszernego stu‑
dium Małgorzaty Kity Dyskurs prasowy zawartego w  syntezie Style współczes-
nej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej pod redakcją Urszuli Żydek-
-Bednarczuk, Ewy Malinowskiej i  Jolanty Nocoń (Kraków 2013). Podany w  tej 
pracy zestaw bibliograficzny daje możliwość samodzielnego studiowania publi‑
kacji z  tego zakresu.

Antologię otwieramy serią artykułów traktujących o  problemach teoretycz‑
nych i  metodologicznych związanych z  badaniem zjawisk językowych w  prasie. 
Tekst Walerego Pisarka (Analiza treści przekazów. Procedura badawcza), nestora 
polskiego prasoznawstwa, stanowi inicjację rodzimego odbiorcy w technikę po‑
stępowania analitycznego stosowaną w  wielu dyscyplinach naukowych, zdającą 
także egzamin w  opisie komunikatów prasowych. Wojciech Kajtoch („Płomyk” 
a  czasopisma współczesne. Studium z  językowej analizy zawartości) przedstawia 
założenia i  procedurę badawczą w  ramach metody nazwanej językową ana‑
lizą zawartości zastosowaną do analiz porównawczych pism. Z  kolei Jolanta 
Maćkiewicz (Jak można badać przekazy multimodalne) wprowadza w  złożoną 
materię komunikatów multimodalnych, do których należą teksty prasowe.

W  naszej antologii kilkakrotnie pojawiają się artykuły Marii Wojtak, którą 
uznajemy za czołową badaczkę języka w  prasie, jednocześnie też doceniamy 
wpływ jej publikacji na rozwój językoznawstwa zorientowanego na badania pra‑
sy. I  tak w  artykule Styl dziennikarstwa prasowego w  perspektywie dyskursywnej 
uczona przyjmuje optykę dyskursologiczną jako narzędzie opisu poziomu stylo‑
wego dla prezentowania dokonań dziennikarskich. W studium Niebanalne teksty 
prasowe w  analizie genologicznej badaczka testuje natomiast metodologię geno‑
logiczną wypracowaną przez siebie wobec tekstów oryginalnych i nietypowych.

Monika Worsowicz w  artykule Lektura, pilotaż, nawigowanie — o  grafizacji 
materiałów dziennikarskich na przykładzie jedynek „Dziennika Łódzkiego” wpro‑
wadza w  czyn refleksje Marii Wojtak i  analizuje jedynki, czołówki oraz inne 
teksty prasowe, które przeszły drogę od pilotażu aż do nawigowania czytelnika 
po zawartości. Alicja Zagrodnikowa w pracy O języku podpisów do zdjęć w prasie 
zajmuje się zaś pewnym typem języka stowarzyszonego, relacją zachodzącą mię‑
dzy obrazem i tekstem w prasie. To ważny głos w dyskusji dotyczącej złożoności 
semiotycznej prasy.
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Na część analityczną składa się kilka artykułów podejmujących różne za‑
gadnienia. I  tak Barbara Bogołębska — Pisarskie idiolekty felietonistów (Joanna 
Szczepkowska, Daniel Passent, Olga Lipińska) — rozpatruje teksty wybranych 
i  cieszących się uznaniem czytelników felietonistów, stosując kategorię idiolek‑
tów. Igor Borkowski (Aluzje i  stylistyczne powinowactwa nagłówków prasowych 
lat 80. i  90.) zajmuje się intertekstualnymi nawiązaniami tytułów w  prasie. 
Bernadetta Ciesek (Profilowanie Innego w dyskursie radiomaryjnym) przedstawia 
natomiast jeden z dyskursów ideologicznych z aplikacją wobec dyskursu radio‑
maryjnego instrumentarium lingwistyki kulturowej. Maria Czempka‑Wewióra 
(Publiczne przeprosiny wczoraj i dziś. Próba analizy wybranych tekstów przeprosin 
zamieszczonych w prasie PRL-u oraz współcześnie) ilustruje w ujęciu diachronicz‑
nym gatunek wtórny, jaki stanowią przeprosiny funkcjonujące na łamach prasy. 
Małgorzata Kita (Śmierć wywiadu? Gatunek w ponowoczesnej Polsce) zastanawia 
się na tym, czy wyczerpuje się formuła gatunkowa wywiadu po prawie dwóch 
wiekach jego istnienia. Barbara Kudra (Grafizacja w  nagłówkach prasowych) 
ukazuje z  kolei tendencje i  gry językowe z  konwencją na poziomie graficz‑
nym w modyfikacjach tytułów. Barbara i Andrzej Kudrowie (Formy językowego 
kiczu w  prasowym dyskursie medialnym) dokumentują przejawy kiczowatości 
komunikatu prasowego. Donata Ochmann w  tekście Prasowe kontaminacje lek-
sykalne. (Analiza strukturalna) zajmuje się jednym z  mechanizmów tworzenia 
neologizmów na potrzeby prasy. Katarzyna Skowronek (Między „Bluszczem” 
a  „Cosmopolitan”. Tytuły polskich czasopism kobiecych XX wieku) przyjmuje 
perspektywę onomastyczną do analizy pewnego segmentu prasy w Polsce. Maria 
Wojtak w artykule Konfiguracja gatunkowa charakterystyczna dla pierwszej strony 
gazety przygląda się temu, jak zorganizowana pod względem genologicznym jest 
pierwsza strona gazety. Monika Worsowicz (Inforozrywka w  prasie) natomiast 
kieruje swoją uwagę ku powszechnemu w mediach zjawisku łączenia informacji 
z  rozrywką, pozostającemu w  klimacie kultury zabawy, co Neil Postman diag‑
nozuje drastycznie: zabawić się na śmierć.

Zapraszając Czytelników do lektury antologii, pragniemy podziękować 
Autorom i Wydawnictwom za wyrażenie zgody na przedruk publikacji.

Małgorzata Kita i  Iwona Loewe




