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Sprawozdanie z wyk#ad"w otwartych
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Nowych Medi"w i Komunikacji Spo#ecznej UKW
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W dniu 10 stycznia 2018 roku Katedra Dziennikarstwa, Nowych
Medi"w i Komunikacji Spo#ecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowa#a go&cinne wyk#ady otwarte z udzia#em wybitnych j%zykoznawc"w: prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa1 i prof. dr hab. Gra$yny Habrajskiej 2 . Nale$y podkre&li', $e wydarzenie zainicjowa#a prof. dr hab. El$bieta
Laskowska, kt"ra nast%pnie moderowa#a ca#ym spotkaniem w auli Biblioteki
G#"wnej UKW (fot. 1). W imieniu spo#eczno&ci akademickiej go&ci powita# Jego
Magnificencja Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Wo)ny (fot. 2). W okoliczno&ciowym przem"wieniu wyrazi# du$e zainteresowanie tematyk* wyst*pie+ i podzi%kowa# badaczom za kolejne spotkanie w murach bydgoskiej Alma Mater.
W gronie s#uchaczy znale)li si% r"wnie$ kierownik Katedry Dziennikarstwa,
Nowych Medi"w i Komunikacji Spo#ecznej, dr hab. Rados#aw Sajna, wraz
z delegacj* wyk#adowc"w z katedry, a tak$e pracownicy innych jednostek
Prof. dr hab. Aleksy Awdiejew – j%zykoznawca pochodzenia rosyjskiego; profesor nauk humanistycznych od 2005 roku, pracownik Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Wydzia#u Studi"w Politycznych i Mi%dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello+skiego; cz#onek polskiego Towarzystwa J%zykoznawczego; tw"rca koncepcji gramatyki komunikacyjnej. /r"d#o: www.aloszaawdiejew.pl
[dost%p w dniu 19.01.2018].
2 Prof. dr hab. Gra$yna Habrajska – j%zykoznawca, profesor nauk humanistycznych; wyk#adowca
w Zak#adzie Teorii i Praktyki Komunikacji Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Spo#ecznej na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 3"dzkiego; tw"rca koncepcji gramatyki komunikacyjnej.
1
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UKW: Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Nauk Politycznych, Instytutu Pedagogii oraz Instytutu Historii
i Stosunk"w Mi%dzynarodowych. Nie zabrak#o silnej reprezentacji doktorant"w, student"w, a nawet licealist"w z jednej z bydgoskich plac"wek. Wsparcia
organizacyjnego udzieli#a Uczelniana Rada Doktorant"w Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kt"rej przedstawiciele r"wnie$ uczestniczyli
w wyk#adach.

Fot.1. Spotkanie otwiera
prof. dr hab. El$bieta Laskowska

Fot. 2. JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Wo)ny

Pierwszym prelegentem by# prof. Aleksy Awdiejew, kt"ry wyg#osi# ponadgodzinny referat na temat teorii parafrazy, a dok#adniej odni"s# si% do
parafrazowania jako wskazywania na sens. Badacz rozpocz*# od wyja&nienia
terminu parafrazowanie na gruncie gramatyki komunikacyjnej, definiuj*c je
jako tworzenie r"$nych wariant"w przekazu, kt"re wskazuj* z pewn* aproksymacj* na sta#* (zapami%tan* wcze&niej konfiguracj% sens4. Ponadto, mo$liwo&' parafrazowania okre&li# jako fundamentaln* umiej%tno&' w komunikacji.
Istot% tej umiej%tno&ci, jego zdaniem, okre&laj* dwa czynniki: ograniczone mo$liwo&ci ludzkiej pami%ci oraz potrzeba czy te$ konieczno&' przekazywania
dalej zapami%tanego sensu. Uzyskanie okre&lonej parafrazy wyznacza konieczno&' odniesienia do wcze&niej zapami%tanego sensu. Co ciekawe, uznanie
dw"ch r"$nych zda+ za parafrazy wymaga u&wiadomienia sobie ich jednakowego sensu. W dalszej cz%&ci prelekcji prof. Awdiejew opisa# kr"tko procedur%
parafrazy uzyskania w procesie komunikacji ludzkiej. Podkre&li#, $e bazuje ona
na werbalizacji przez m"wi*cego zapami%tanego wcze&niej sensu, kt"ry przyjmuje posta' formalnie zorganizowanego zdania. Z kolei zrozumienie parafrazy,
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to nic innego jak u&wiadomienie sobie i zapami%tanie przez odbiorc% konfiguracji sensu. Profesor podkre&li# r"wnie$, $e poprawnie sformu#owana parafraza daje m"wi*cemu mo$liwo&' interpretacji oraz odtwarzania w jego &wiadomo&ci konfiguracji sensu.
Kolejnym punktem referatu by#a charakterystyka procesu interpretacji,
kt"ry dotyczy nie tyle wskazywania na sens, co sposobu tego w#a&nie wskazywania. Profesor wyja&ni#, $e wynika to z trzech aspekt"w. Po pierwsze, zaanga$owania w parafrazach &rodk"w strukturalnych j%zyka, np. sk#adnik"w syntaktycznych czy leksykalnych. Po drugie tzw. dope#nienia sensu w parafrazie,
kt"re le$y po stronie odbiorcy. Polega na przywo#aniu z pami%ci operacyjnej
dodatkowych danych koniecznych do uzupe#nienia obszaru znaczeniowego
powsta#ego w wyniku procesu interpretacji. Po trzecie, to aproksymacja wskazywania na sens.
Dla zrozumienia procesu parafrazowania profesor przedstawi# wyniki
swoich bada+ przeprowadzonych w gronie student"w. Poprosi# ich o streszczenie wys#uchanego, kr"tkiego epizodu z $ycia rosyjskiego satyryka, kt"ry
mia# miejsce w latach 60. na ulicach Leningradu. W ramach uzupe#nienia, satyryk zmaga# si% z prze&ladowaniem i represjami w komunistycznej Rosji. Poni$ej oryginalna tre&' tekstu, kt"ry sta# si% podstaw* do analizy:
Znany radziecki satyryk Micha# Zoszczenko w latach trzydziestych XX wieku by#
poddawany ostrej krytyce ze strony w#adz komunistycznych. Pewnego dnia
w Leningradzie zosta# zatrzymany na ulicy przez nieznanego mu cz#owieka,
kt"ry zacz*# zarzuca' mu, $e w swoich opowiadaniach zniekszta#ca rzeczywisto&' i przedstawia w krzywym zwierciadle ludzi radzieckich. W tym momencie
pod nogi rozmawiaj*cych z drugiego pi%tra budynku spad#a nie do ko+ca oskubana kura. „Nie bierzcie tej kury” – krzycza#a upierzona g#owa, wygl*daj*ca
z drugiego pi%tra – „to jest moja kura, ja zaraz wyjd% i j* zabior%7”. Zoszczenko
i przechodzie+ zamarli w oczekiwaniu. Za chwil% z bramy wyskoczy# jaki& cz#owiek, chwyci# kur% i szybko odszed#. W nast%pnej chwili z bramy wyskoczy# inny
cz#owiek: „Gdzie moja kura?7” – krzykn*# z rozpacz*. „No widzi „pan” – skomentowa# wydarzenie Micha# Zoszczenko – „ja tylko opisuj% rzeczywisto&'”.

Studenci w swoich streszczeniach przedstawili m.in. szereg rozmaitych
uog"lnie+ w komentarzach, cz%sto pomijane istotne sk#adniki sensu, sk#adniki
wyst%puj*ce bez wariantu czy te$ przyk#ady uk#ad"w predykatowo-argumentowych pojawiaj*cych si% w streszczeniach w r"$nych wariantach. Dla zobrazowania, jednym z wielu przyk#ad"w by# predykat: ostro > krytykować, kt"ry studenci
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przedstawili w rozmaitych wariantach leksykalno-strukturalnych, np. był mocno
krytykowany; spotykał się z ostra krytyką etc. Pojawi# si% tak$e wariant argumentu władze komunistyczne, np. władza, władze radzieckie etc.
To tylko nieliczne z kilkudziesi%ciu przyk#ad"w scharakteryzowanych
przez profesora Awdiejewa w poszczeg"lnych epizodach tekstu. Analiza materia#u j%zykowego dowiod#a og"lne, globalne rozumowanie sytuacji przez odbiorc"w oraz tendencj% do zmieniania i uzupe#niania danej sytuacji o szczeg"#y,
kt"re finalnie nie modyfikuj* ca#o&ci. Pan profesor w swoim podsumowaniu
nawi*za# tak$e do teorii kognitywist"w zwi*zanej z indywidualnym okre&laniem konturu przekazanego sensu (czyli u&wiadamiania sobie okre&lonej ca#o&ci4, co finalnie prowadzi do samodzielnego profilowania tre&ci w procesie
parafrazowania. Profesor Awdiejew podkre&li#, $e istotne jest, aby pomimo
zr"$nicowanego profilowania sensu, skuteczne parafrazowanie prowadzi#o do
tego samego ca#o&ciowego, zrozumia#ego konturu, kt"ry jest komponentem
wyj&ciowym werbalizacji.
W ramach podsumowania profesor Aleksy Awdiejew podkre&li#, $e przeprowadzone badania dotycz*ce parafraz potwierdzi#y przyj%t* przez niego hipotez%, i$ zaproponowany przez gramatykę komunikacyjną schemat organizacyjny komunikatu, w którym sens głównego predykatu stanowi jądro sensu,
a reszta komponentów tworzy łączone z nim peryferia, jest hipotezą dość trafną,
a zabieg predykatywizacji zbliża nas do realnej konfiguracji sensu. Powy$szy cytat zako+czy# prelekcj% na temat teorii parafrazowania profesora Awdiejewa.
Kolejnym prelegentem by#a prof. dr hab. Gra$yna Habrajska (fot. 4),
kt"ra w pierwszej cz%&ci swojego wyst*pienia scharakteryzowa#a zasady analizy komunikacyjnej. W kontek&cie zrozumienia sytuacji przedstawi#a m.in.
przyk#ady wyraz"w wskazuj*cych na uk#ad predykatowo-argumentowy, czyli
ca#* zorganizowan* sytuacj% (nazwy czynno&ci, np. grać /ktoś; na czymś/).
Nast%pnie opisa#a wyrazy, kt"re jedynie wskazuj* na komponenty przedstawionej sytuacji, po czym przedstawi#a przyk#ady wyraz"w og"lnych (tzw. powszechniki4 okre&laj*ce tylko uczestnictwo w jakiej& sytuacji, np. s#owa:
kobieta, samochód, pieniądze etc.
Pani profesor podkre&li#a, $e zrozumienie ca#ej sytuacji, w kt"rej pojawia
si% term w funkcji argumentu, wymaga znalezienia predykatu okre&laj*cego relacje mi%dzy argumentami w danej sytuacji przedstawieniowej. Stanowi on
podstawowy komponent danej sytuacji. Co wi%cej, wykluczy#a znaczenie dla
sytuacji aktualizator"w, m.in. czasu i miejsca, kt"rych sens cechuje autonomiczno&', a ponadto wyst%puje poza podstawowym sensem sytuacji. Wskaza#a
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jednak, $e sens aktualizator"w ma by' dopasowany do sensu ca#ej sytuacji.
W dalszej cz%&ci wyst*pienia prof. Habrajska przedstawi#a kolejno liczne przyk#ady: schemat"w predykatywnych, predykat"w sekundarnych, metapredykat"w prymarnych, metapredykat"w sekundarnych. Pojawi#a si% tak$e szersza
charakterystyka schemat"w otwieranych przez predykaty dokonane.

Fot. 6. Wyk#ad prof. dr. hab. Aleksego Awdiejewa

Fot. <. Wyk#ad prof. dr hab. Gra$yny Habrajskiej

W nast%pstwie powy$szego wprowadzenia na gruncie gramatyki komunikacyjnej, profesor Gra$yna Habrajska przesz#a do referatu pt. ,,Perswazyjna
funkcja komunikat"w dwukodowych (wizualno-werbalnych4”. Wyst*pienie
odnosi#o si% do takich zagadnie+, jak: komunikat, kody komunikacji, perswazja,
perswazyjny komunikat dwukodowy, reklamy oraz memy. Pani profesor na
wst%pie wyja&ni#a s#uchaczom, $e zrozumienie komunikatu wymaga zaistnienia okre&lonych czynnik"w, czyli dostrze$enia go, rozpoznania obrazu i tekstu,
posiadania wiedzy dyskursywnej b%d*cej t#em og"lnym komunikatu, znajomo&ci konkretnej sytuacji, kt"ra wywo#a#a powstanie komunikatu oraz rozpoznania argumentacji i celu komunikacyjnego.
Dla zobrazowania powy$szego, prof. G. Habrajska scharakteryzowa#a
kilka przyk#ad"w, tj. komunikatu reklamowego oraz mem"w. Pierwszym
z nich by# plakat reklamowy kampanii spo#ecznej, gdzie profesor wyodr%bni#a
t#o og"lne, sytuacj% konkretn*, argumentacj%, intencj% i cel komunikacyjny.
Grafika pn. ,,Your child is what you eat” dotyczy a!zdrowego!"ywienia!matek!
w!okresie!karmienia!piersi#,!gdzie!pier$!zast#piono!hamburgerem.!W!analizie!
wykaza a,!!"e!sytuacj#!konkretn#!jest!tutaj!spo"ywanie!w!ci#"y i w czasie kar-
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mienia!piersi#!niepe nowarto$ciowych!posi k&w.!Kolejne,!t o!og&lne,!wyodr'bnione! z! dyskursu! po$wi'conego! zdrowiu,! to! problem! zdrowego! "ywienia
w!czasie!ci#"y!i!karmienia!piersi#.!Intencj#!nadawcy!by o!ostrze"enie!kobiet!
przed!takim!"ywieniem,!za$!celem!nak onienie!do!zmiany!nawyk&w "ywieniowych.! Jednym! z! kilku! argument&w! nadawcy! by o! stwierdzenie,! "e! jedzenie
$mieciowe!szkodzi!zdrowiu.!Pani!profesor!dostrzeg a!regu y!og&lne,!odnosz#ce!
si'!zar&wno!do!uniwersalnych!standard&w!semantycznych, jak i kulturowych.
Co!wi'cej, regu y!uzupe nione!zosta y!przez!tezy!specjalist&w,!np.!$mieciowe
jedzenie!szkodzi!zdrowiu.!Profesor!Habrajska!podsumowa a,!"e!przekaz!analizowanego!przyk adu!zosta !skierowany!do!odbiorc&w!podzielaj#cych!powy"sze!regu y,!co!pozwala!reklamie!spe ni(!okre$lone!zdania.!Pomini'cie!kt&rego$!
z!nich!uczyni!perswazj'!nieskuteczn#.!!
Drugim!z!om&wionych!przyk ad&w!by a!grafika!nawi#zuj#ca!do!aktualnej!sytuacji!politycznej!kraju,!gdzie!przedstawiono!dialog!dw&ch!wr&bli!zjadaj#cych!okruszki!na!chodniku:!– Co!sprawi o,!"e!tak!nagle!zosta e$!mi o$nikiem!
"ycia! w! klatce?! – Okruszek! plus.! W! tym! przypadku! by y! dwie! sytuacje! konkretne,!czyli!wprowadzenie!ustawy!podporz#dkowuj#cej!s#dy!politykom!oraz!
,,program!500!plus”!maj#cy!zapewni(!sukces!w!kolejnych!wyborach!parlamentarnych.!Pani!profesor!zauwa"y a!zar&wno!t o!og&lne!polityczne,!jak!r&wnie"!
z!dyskursu!artystycznego.!W!tym!pierwszym!dotyczy!dw&ch!odr'bnych!koncepcji!ustroju!Polski:!demokratycznego!i!autorytarnego.!Z!kolei!drugie!t o!odnosi!si'!do!polskich!bajek:!Ignacego!Krasickiego!pt.!,,Ptaszki!w!klatce”, ukazuj#c#!t'sknot'!za wolno$ci#, oraz!,,Pies!i!wilk”!Adama!Mickiewicza!o!"yciu!psa!
w niewoli. Cel perswazyjny komunikatu to przede wszystkim przestroga dla
Polak&w! przed! wyrzeczeniem! si'! wolno$ci! za! korzy$ci! materialne.! W$r&d!
wielu argument&w!Pani!profesor!wskaza a m.in., i"!natur#!ptak&w!jest!przebywanie!w!du"ych!przestrzeniach, czy!te"!klatka!ogranicza!przestrze).!S owem!
podsumowania,! analizowany! mem! stanowi ! tekst! publicystyczny! osadzony!
w!okre$lonej!ideologii,!w!zwi#zku!z tym!komunikat!zostaje!w!ca o$ci!odrzucony!
przez!przeciwnik&w!tej!ideologii.!
Ostatni! mem! przedstawia ! dwie! osoby! ogl#daj#ce! program! informacyjny, w!kt&rym!kobieta!m&wi!do!m'"a:!,,Co!si'!dziwisz,!to!chyba!naturalne,!"e!
programy!misyjne!prowadz#!misjonarze”,!gdzie sytuacj'!konkretn#!stanowi o!
wprowadzenie!nowej!ustawy!medialnej.!T em!og&lnym!natomiast!by a!rola!medi&w!w!"yciu!spo ecznym.!W$r&d!argument&w!prof.!Habrajska!wskaza a!na!m.in.!
na!stwierdzenie,!i"!media powinny d#"y(!do!obiektywizmu!w!przekazywaniu!
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informacji.!Podkre$li a,!"e!mem!odnosi!si'!do dyskursu komicznego, gdzie wykorzystano!niejednoznaczno$(!s &w:!misja!i!misjonarz. Potem jednak przenosi
si'! do! dyskursu! publicystycznego.! Celem! komunikacyjnym! by o! wy$mianie!
zdeformowanej!misyjno$ci!medi&w!w!dyskursie!komicznym!oraz!w!dyskursie!
publicystycznym – wskazanie! odbiorcy,! "e! misyjno$(! medi&w! jest! nieprawdziwa.
Wszystkie trzy!przyk ady!zosta y!bardzo!dog 'bnie!scharakteryzowane,!
w!szczeg&lno$ci!w!odniesieniu!do!okre$lonych!dyskurs&w.!Prelekcje!spotka y!
si'!z!du"ym!zainteresowaniem!s uchaczy!i!zako)czy y!si'!dyskusj#.!Wcze$niej!
jednak go$cie!otrzymali!podzi'kowania!i!upominki!za!wyg oszenie!prelekcji.!
Prowadz#ca!spotkanie,!prof.!dr!hab.!El"bieta!Laskowska, wyrazi a!nadziej'!na!
kolejne spotkanie w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W trakcie dyskusji swoje refleksje i zapytania do badaczy skierowali
m.in.!dr!hab.!Iwona!Benenowska,!dr!hab.!Anna!B#czkowska!czy!prof.!Mariusz!
Zawodniak. Dopytywano o!powi#zania!zainteresowa)!badaczy!ze!szko #!kognitywistyki!czy!te"!definiowanie!dyskursu.!Spore!w#tpliwo$ci!w!gronie!s uchaczy!wzbudzi y!zagadnienia!sensu!i!parafrazowania,!kt&re!po!kilkunastominutowej!wymianie!zda)!uda o!si'!doprecyzowa(.!Z!zainteresowaniem!r&wnie"!
odniesiono!si'!do!kulis!i!szczeg& &w!prowadzonych!bada)!w!gronie!student&w, kt&rych!prof.!A.!Awdiejew!poprosi !o!wykonanie!streszcze)!opisywanej!
sytuacji.
Warto! wspomnie(,! "e! to! ju"! trzecia! wizyta! badaczy! na! UKW! w! ci#gu!
ostatnich!dw&ch!lat!w!ramach!wydarze)!organizowanych!przez!Katedr' Dziennikarstwa,!Nowych!Medi&w!i Komunikacji Spo ecznej!UKW.!!Wcze$niej!uczestniczyli! w! og&lnopolskiej konferencji! ,,J'zyk! we! wsp& czesnych! dyskursach”,!
a!rok!p&*niej!w!pi#tej!edycji!konferencji!,,Sytuacja!komunikacyjna!i!jej!parametry”,! kt&ra! dedykowana! by a! jubileuszowi! 70.! urodzin! profesor! El"biety
Laskowskiej.!Prof.!A.!Awdiejew!i!prof.!G.!Habrajska!zapowiedzieli,!"e!ch'tnie!
skorzystaj#!z!ponownego!zaproszenia!spo eczno$ci!akademickiej!UKW.
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