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Пі
г  erswazyjne funkcje 
sfowotworczych srodkow j^zyka1

Badania j^zykowych і konwersacyjnych srodkow naklaniania, 
perswazji oraz manipulacji swiadomosci^ ludzk^ w aspektach psy- 
cholingwistycznym, mi^dzykulturowym, kognitywnym і komuni- 
kacyjnym wywoluj^ nadzwyczajne zaciekawienie wspoiczesnych 
j^zykoznawcow -  і niniejsza konferencja jest tego swiadectwem. 
Aktywnie s$ badane werbalne і niewerbalne srodki perswazji, rola 
elementow strukturalnych і negatywnej leksyki emotywno-ekspre- 
sywnej, pytan prowokacyjnych, powtorzen, analogii, aluzji itp.2. 
Jednak poziom slowotworczy, jako mniej widoczny «uczestnik» 
procesu manipulacji, dluzej niz inne srodki j^zykowe pozostawal 
w cieniu zainteresowan badawczych. W niniejszym artykule podej- 
mujQ prob  ̂ujawnienia roli slowotworczych srodkow j^zyka w two- 
rzeniu okreslonego (zaplanowanego) efektu komunikacyjnego na 
materiale tekstow wspoiczesnych ukrainskich srodkow masowego 
przekazu. Такі wybor obiektu badah nie jest przypadkowy: me- 
diadyskurs dostarcza bogaty material dla badan, poniewaz srodki 
medialne we wspolczesnym spoleczenstwie s  ̂ chyba najbardziej 
skutecznym narz^dziem konstruowania obrazu swiata czlowieka 
і socjum, instrumentem wladzy spolecznej.

Powszechnie wiadomo, ze slowotworstwo odgrywa najwazniej- 
sz^ rol$ w procesie nominacji, ktory odbija specyfik^ mentalnosci

1 Artykul ten jest wynikiem stazu naukowego na UJ sfinansowanego przez Fun- 
dusz Wsparcia Nauki і Kaŝ  imienia ]6zefa Mianowskiego

2 Patrz, na przyklad, Issers 2006, Kudryavceva 2005, Voroncova 2006 і in.



narodowej, doswiadczenia kulturowo-historycznego, osobliwosci 
percepcji otaczaj^cego nas swiata. Znaczenia slowotworcze zawie- 
rajq w sobie najbardziej istotne dla konkretnego zespohi jQzykowe- 
go tresci. Jednakze w rosyjskich, ukrainskich і polskich badaniach 
ostatnio czQsto s^dzi si$, iz srodki slowotworcze s  ̂ takze jednym 
z waznych srodkow komunikacyjnych jQzyka (w terminologii teorii 
aktow mowy Johna Austina -  srodkow wzmagania mocy illokucyj- 
nej і perlokucyjnej skutecznosci wypowiedzi, w terminologii gra- 
matyki komunikacyjnej Aleksego Awdiejewa -  nieizomorflcznych 
srodkow wyrazania tresci komunikacyjnej, emotywno-oceniaj^- 
cych operatorowpoziomu interakcyjnego, srodkow realizacji aksjo- 
logiczno-emotywnej strategii [Awdiejew 2005, 133]).

Z punktu widzenia slowotworstwa komunikacyjnego Ziemska- 
ja H.A. wyroznia piqc funkcji mechanizmu derywacyjnego jQzyka: 
nominacyjn^, konstrukcyjn^ (dla zwini^cia propozycji, uproszcze- 
nia syntaktycznej budowy mowy), kompresywn^ (dla skrotu juz 
istniej^cych jednostek nominacyjnych), ekspresywn^ (dla wyra
zania subiektywnego stosunku mowi^cego) oraz stylistycznq (dla 
stylistycznego cechowania wypowiedzi) [Ziemskaja 2005: 33]. 
W zasadzie przyjmuj^c tak^ klasyflkacjQ, zaznaczQ tez, ze w real- 
nej komunikacji funkcje te wzajemnie siQ krzyzuj^ і wspoldziala- 
щ ,  zas w konkretnych typach komunikacji konkretyzuj^ si  ̂ і spe- 
cyfikujq. Jestem zdania, ze najbardziej relewantna w stosunku do 
celu danych badaii jest analiza zachodz^ca na trzech poziomach 
j^zykowych zaproponowana przez Aleksego Awdiejewa і Grazyn^ 
Habrajsk^. W ich koncepcji gramatyki komunikacyjnej analiza 
j^zykowa dokonuje si$ na poziomie ideacji (wlasnie tresci mo- 
wienia), interakcji (dlaczego mowimy) і organizacji dyskursu (jak 
mowimy). Takie to podejscie pozwala dostrzec wewnetrznq logik  ̂
procesu slowotworczego. Na przyklad, czlony gniazda slowotwor- 
czego издать, изучая, изучающий, изучение itd. na poziomie 
ideacji wskazuj^ na ten sam standard semantyczny: изучать [кто, 
что]. Jednak w j^zyku nie ma rzeczy przypadkowych. Powstanie 
roznych form jest uwarunkowane przez pewne zapotrzebowania 
j^zyka і jego wewnetrzn^ logik^. Przyczyna ich wyst^pienia zostaje 
ujawniona na poziomie interakcji і na poziomie organizacji dys
kursu. Krotka ilustracja: substantywacja czasownikow, wedlug da
nych analizy, pelni conajmniej dwie funkcji roznowektorowe.
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1. Профессор изучает данные -  профессор занимается изу
чением данных -  na poziomie ideacji sens jest identyczny, na 
poziomie interakcji dostrzegamy gramatyczne rozwijanie in- 
formacyjne dla wzmagania prestizu, nadania wagi; na pozio
mie organizacji dyskursu -  cechowanie stylistyczne, d^zenie do 
literackosci.

2. После того, как мы приехали на конференцию, прошло два 
дня -  после нашего приезда на конференцию прошло два 
дня -  na poziomie ideacji nic siQ nie zmienia, na poziomie in
terakcji dostrzegamy redukcjQ, zwini^cie mniej waznej w tym 
przypadku informacji; na poziomie organizacji dyskursu -  sub- 
stantiwus sluzy do tworzenia konstrukcji polipredykatywnej 
z relacjami taksisu.

Dalej mam zamiar zwrocic uwagQ na oddzialywanie srodkow 
j^zykowych na poziomie interakcji, scislej mowi^c, dostrzec ich. 
wykorzystanie jako narz^dzi perswazji.

Komunikacyjna polifunkcjonalnosc Srodkow slowotworczych 
jest szczegolnie widoczna w dyskursie publicystycznym. Fakt ten 
jest uwarunkowany przez kilka przyczyn. Po pierwsze, ograniczona 
obj^tosc artykulu prasowego sugeruje koniecznosc scislego wykla- 
du materialu. W tekscie tego typu srodki slowotworcze sluz^ do 
zwiniQcia propozycji lub kompresji semantycznej. Po drugie, wy- 
b6r okreslonego czlonu gniazda slowotworczego lub stosowanie 
emotywno-ekspresywnych zasobow slowotworczych, umozliwia 
uwypuklenie aktualnej oznaki drog  ̂ zacieniania innych, a takze 
sprzyja przekazaniu informacji w formie najbardziej dostQpnej dla 
percepcji odbiorcy. Po trzecie, odpowiednio do zasady grzecznosci 
G. Leecha (Leech 1983) і zasady kooperacji Grice'a (Grice 1985) 
bezposrednia negatywna ocena obiektu mowy jest zwykle niepozq- 
dana. Prostolinijnosc oceny obniza efektywnosc oddzialywania na 
odbiorcy, со wi^cej, moze spowodowac negatywn^ ocen^ nadawcy 
komunikatu. Najbardziej skuteczne, jakwiadomo, jest takie wyko
rzystanie srodkow j^zykowych oraz konwersacyjnych, ktore potrze- 
buje samodzielnego (lecz z przewidywanym jednoznacznym wyni- 
kiem!) «wyliczania» tresci przez odbiorcy, wwyniku czego ostatni 
ma zludzenie samodzielnej oceny. Taka droga -  «jeden z najbardziej 
produktywnych sposobow wpajania nowej wiedzy w model swiata
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odbiorcy» [Issers 2003: 162] і w tym procesie slowotworstwo pelni 
niebagatelnq to Iq .

Badanie mediatekstow pozwolilo nam wyroznic pragmatycznie 
zorientowane modele derywacyjne, aktualne dla wspoiczesnej prze- 
strzeni komunikacyjnej ukrainskich (rosyjsko- і ukrainskoj^zycz- 
nych) srodkow masowego przekazu3: roznorakie rodzaje rdzennego 
oraz afiksalnego powtorzenia, slowotworcze і graficzne okazjona- 
lizmy roznych typow slowotworczych, kalamburowe ujawnienie 
wewnQtrznej formy slowa, aktywizacja struktury slowotworczej 
slowa za pomocq skojarzen z wypowiedzi^ precedensowq, odr^bne 
stosowanie morfemow. W celu wywolania efektu pragmatyczne- 
go uzywa siQ nie tylko normatywnych, lecz tez nienormatywnych, 
z punktu widzenia systemu, srodkow. W danej sytuacji chodzilo 
mi nie tyle о wyliczenie, ile о typologiQ ich funkcji. Dlatego za 
relewantn^ dla dalszego wykladu uznajQ reprezentowan^ w pracy 
G. Habrajskiej ogoln^ typologiQ etapow oddzialywania werbalnego. 
Niezb^dnq przeslankq prowadzqc^ do sukcesu komunikacyjnego 
aktoi naklaniania jest tzw. „perswazja zewn^trzna", ktore zawiera 
w sobie ksztaltowanie zainteresowania odbiorcy, kreowanie pozy- 
tywnego tla emotywnego oraz pozytywnej sylwetki nadawcy. Wlas- 
ciwa perswazja ("perswazja wewn^trzna") idzie w trzech kierun- 
kach: zmiana stanu wiedzy odbiorcy (propaganda informacyjna), 
zmiana jego postawy aksjologicznej і zmiana zachowania modelo- 
wego (agitacja) [Habrajska 2005: 108-119].

Po probie analizy aktualnego materialu przez pryzmat tych 
funkcji stwierdzilam, ze: po pierwsze, srodkow slowotworczych 
uzywa siQ do realizacji czterech roznych intencji: kreowania za
interesowania odbiorcy, kreowania pozytywnej sylwetki nadawcy, 
kreowania sprzyjaj^cego tla emotywnego, zmiany postawy aksjo
logicznej odbiorcy,- po drugie zas, ze ich okreslone rodzaje dqzq do 
realizacji pewnych funkcji.

3 Badanie zostalo dokonane na materialach czasopisem «Дзеркало тижня» 
№1-44, 2006г..і «Кіевській телеграфъ" №1-43, 2006г. W celu obiektywnosci 
wynik6w przeprowadzilismy ankiettj wsrod magistrow wydzialu lingwistycz- 
nego, polecenie polegalo na okresleniu denotatywnej oraz konotatywnej tresci 
badanych okazjonalizmow. Nie majgc zadnych w^tpliwosci odnosnie pragma- 
tyczej przynaleznosci takich stow, chcielismy wyjasnic poziom uswiadomienia 
ich funkcji manipulacyjnej.
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Proces perswazji zaczyna siQ od przyci^gania uwagi odbiorcy, 
ksztaltowania jego zainteresowania obiektem mowy (w prasowym 
formacie -  jest to przede wszystkim tytulj. Na poziomie slowotwor- 
czym funkcji t  ̂pelniq ekspresywne, lecz nie emotywno-oceniaj^ce 
srodki, poniewaz bardziej lub mniej jawna ocena moze zniech^cic 
c z q s c  audytorium. To s q  przede wszystkim roznego rodzaju rdzen- 
ne і afiksalne powtorzenia. Osobliwosc tej metody -  ekspresja, 
intensywnosc wyrazu, lecz przy tym, brak jawnej oceny, powodu- 
je, ze rdzenne powtorzenie szczegolnie czQSto jest wykorzystywa- 
ne w tytulach: „Легитимная нелигитимность”, „Адаптація 
адаптованого", „Очарование и разочарования”, „Доцентрова 
відцентровість", "Думи і „Думка", „Сезонное межсезонье”, 
"Про „Змови" і „Замовлення”, „Бюджетные новации: прицел 
на инновации и т.п. ...” Analogiczn^ funkcjQ pewni drugi typ 
powtorzenia -  suflksalny: «Голландцы «летучие» и невезучие» 
,«Турботи від першої роботи”.

Innym wariantem powtorzenia jest powtorzenie afiksalne, ktore 
akcentuje pewne znaczenia wartosciujqce. Powtorzenie przedrost- 
kow implikuje ocenq, a wi^c, z reguly uzywa siq nie w tytulach, a w 
tekstach artykulow, b^d^c juz srodkiem oddzialywania na emotyw- 
no-aksjologiczn^ postawy odbiorcy: «...нас ожидает малоинте
ресный, бесцветный и почти бесполезный этап двусторонних 
отношений», „Реформи необхідні і неминучі", „Малокреатив- 
ні і малоцікаві реформи... ”

Wysoki stopien ekspresji cechuje metodQ ujawnienia wewn^trz- 
nej formy slowa drog  ̂kalamburowej kolizji homonimicznych lub 
bliskich w brzmieniu tematow: „Електрофізіологія електорату”, 
„Основания для даты Основания: юбилей Киева можно празд
новать в каждом понравившемся году”, „Тарифи для будь-якого 
уряду -  рифи", „Не мечом, а мячом”, "Грузия: перегруз ГРУ". 
Tego rodzaju pseudorozczlonkowanie, pseudomotywacja s  ̂skutecz- 
nymi srodkami przyci^gania uwagi odbiorcy, motywuj^cymi go do 
zapoznania siQ z tresci^ artykulu. Tendencje rozwoju j^zyka w obec- 
nych czasach -  wzmocnienie roh skrotow і moda na lacink^ -  row- 
niez odnajduj^ swoje odbicie w tytulach typu: „За Ж 5ю”.

Jako osobliwosc gry z wewnQtrzn  ̂ form^ slowa w j^zyku pra- 
sy rozpatrujQ wykorzystanie srodkow fonograficznych. Okazjo
nalizmow fonograficznych sukcesownie uzywa siQ w dezorienta-



cyjnych tytulach: „УльтиМАТум", „МОРаторій на інвестиції", 
a rowniez do aktualizacji kluczowego wyrazu artykulu: „Бал 
ПРЕкрасных доСТИЖений», „ПЕРСОНАЛьна проблема”. 
Nalezy zauwazyc, ze tego rodzaju gra slowna cz^sto pelni funkcji 
podwojnq: przyci^gania uwagi odbiorcy і jednoczesnego ukrytego 
oddzialywania na jego postawy aksjologiczn^, za pomocq wyodr^b- 
nienia komponentow z pozytywn^ lub negatywn^ konotacj^ (patrz 
ww. przyklady). Analogiczne nakladanie siQ funkcji widoczne jest 
takze przy aktywizacji slowotworczej struktury slowa za pomoc^ 
skojarzenia z wypowiedziq precedensowq: „Часи розвиненого 
„кучмізму"(рог.: czasy rozwini^tego socjalizmu), „ющенківська 
відлига”(роГ.: odwilz chruszczowska), «Битва на ОДЕРе" (рог..: 
bitwa na Odrze -  historyczne wydarzenie і slynny film) itd. Moz- 
liwosc wykorzystania podobnych wypowiedzi w tytulach tlumaczy 
si  ̂okreslonq implikacjq zawartej w nich oceny.

Nieliczne, ale bardzo ekspresywne s$ sposoby gry slowotworczej, 
polegajqeej na oddzielaniu morfemow „dzialaj^cych" w tytulach 
rowniez w celu przyciqgania uwagi: „Залізна леді ,яка створила 
свій власний „изм” (о М. Thatcher і thatcheryzmie), „Единение: 
„объ-„ или „присо-” Г -  chociaz warto zauwazyc, ze ta metoda 
moze bye stosowana w odniesieniu raczej do wysokointelektualne- 
go audytorium.

Realizacji funkcji kreowania atrakcyjnej sylwetki nadawcy і po- 
zytywnego tla emotywnego, a takze zmian^ postaw aksjologicz- 
nych odbiorcy, osi^ga sii drog  ̂ stosowania roznorakich niestan- 
dardowych, niekodyfikowanych srodkow poziomu slowotworcze- 
go. Zdaniem wielu badaczy mowa wspolczesna d^zy do «swobody 
werbalnej». W dziedzinie slowotworstwa ujawnia si$ to nie tylko 
w aktywnym wykorzystaniu zasobow uzualnych, lecz rowniez nie- 
uzualnych srodkow j^zyka. Skutecznym srodkiem realizacji inten- 
cji komunikacyjnych nadawcy sq okazjonalizmy -  indywidualno- 
autorskie neologizmy. Slowa te zawsze maj^ wartosc pragmatycz- 
щ ,  a ich ekspresywnosc ma charakter inherentny, lecz specyfika 
funkcji zalezy od ich rodzaju:

1) ekspresywne, lecz nie emotywno-oceniaj^ce stosowane s ,̂ jak
swiadczy analiza, dla skrocenia dystansu komunikacyjnego, mo-
delowania sylwetki nadawcy «swoj chlop», a rowniez dla stwo-
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rzenia niewymuszonej atmosfery komunikacyjnej і dla wzmoc- 
nienia zaufania do nadawcy, obnizenia krytycyzmu odbiorcy;

2 ) emotywno-ekspresywne, planowo strukturuj^ce wyobrazenie 
odbiorcy о obiekcie mowy, a zatem, powodujqce zmiany w wy- 
znaczonym kierunku postaw aksjologicznych odbiorcy.

Rozpatrzmy, jakie sposoby slowotworstwa okazjonalnego S3  

najbardziej aktualne dla realizacji tych intencji.
Najwyzsz^ frekwencji ujawnia uniwerbizacja sufiksalna -  tech- 

nika slowotworcza polegaj^ca na tym, ze derywat wedlug formy 
koreluje z jednym slowem, a wedlug znaczenia -  z calym moty- 
wuj^cym zwi^zkiem wyrazowym. Na przyklad: регионалы, pe- 
гіональники, „ДОНы” (czlonkowie partii „Regiony Ukrainy"), 
нашеукраинцы (czlonkowie partii „Nasza Ukraina"). Wariantami 
uniwerbizmow S3  nazwy czlonkow partii wedlug imienia jej lide- 
ra: „літвіновці” (czlonkowie partii W. Lytwyna), „тимошенківці” 
(czlonkowie partii J. Tymoszenko), lub z wykorzystaniem skrotow- 
ca nazwy partii: „бютівці" (czlonkowie partii БЮТ). Jak wynika 
z analizy, stopien negatywnosci jest regulowany przez przyrostek. 
Ww. przyklady reprezentujq raczej ekspresji (ocena czQSto jest uza- 
lezniona od kontekstu), rzadziej -  lekcewaz^ce nastawienie lub 
lekki odcien ironii, czyli реіпіз w wi^kszym stopniu funkcji skro- 
cenia dystansu komunikacyjnego, wzmagania zaufania do nadaw
cy. W tym samym celu wykorzystuje sii nazwy skrotowo-zlozone: 
нардепы, эсдеки, политпейзаж, политтусовка, ktore w aspekcie 
stylistycznym zblizaj^ sii do mowy potocznej profesjonalnej. S3  

one ekspresywne, lecz nieemotywne.
Inny charakter maj3  okazjonalizmy emotywno-ekspresywne 

stosowane dla celowego oddzialywania na wartosciujqc^ sferi od
biorcy. Przedstawii mozliwe warianty.

1. Najbardziej «trafne» neologizmy autorskie S3  oczywistymi alu- 
zjami do pojic z wyrazn^ konotacjq negatywn^. Wirtuozowskim 
przykladem tego rodzaju mog3  sluzyc etykiety-aluzje «нашис- 
ты» (рог. фашисты, нацисты), розоносцы (w odniesieniu do 
czlonkow partii СДПУ(о), oczywiste skojarzenie ze slowem «ро
гоносцы» odnotowane przez wszystkich respondentow).

2. Negatywne wartosciowanie tkwi w semantyce afiksu. Tak wy- 
razne negatywne wartosciowanie posiadaj^ okazjonalizmy
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z przyrostkiem -ист: „уэнписты”( czlonkowie partii УНП), 
„оранжисти” -  wszyscy respondenci zaznaczyli wysoki stopien 
ekspresji tych wyrazow oraz werbalizowali widoczne negatywne 
skojarzenia; -изм «оранжизм взращивается западными садо
водами», -уха: коалиционная „прессуха"

3. Sem negatywnej oceny moze zostac zaktualizowany w slowo- 
tworstwie afiksalnym przez rdzen (пожовтіння всього інфор
маційного середовища, „дикий олигархат”, „абсолютный 
олигархат”.) lub -  przy zlozeniu tematow albo slow -  przez 
jeden z rdzeni: реформофрения (о reformie systemu ochro- 
ny zdrowia), крахоуправление (о rozdzieleniu upowaznien 
w sprawie rozwi^zania problemow firm-bankrutow), Еврозона. 
W kazdym z przypadkow jedna z czisci zawiera negatywnq ko- 
notacji (-френия -  jako wskazowka na nieprzyjemn^ chorobi, 
крах- -  na stan upadku, -зона -  aluzja do „strefy wiiziennej").

4. Negatywna ocena obiektu mowy powstaje na skutek paradoksal- 
nej kolizji sprzecznych pojic: удревнение истории, безмэрия 
(stan miasta przy braku mera), wariant двухмэрия.

5. Dose skutecznym srodkiem realizacji strategii emotywno-aksjo- 
logicznej jest rowniez metaforyczne lub metonimiczne prze- 
niesienie nazwy. Nie zatrzymuj^c sii na tym specjalnie podaji 
tylko jeden jaskrawy przyklad tego rodzaju: «Любі друзі» -  па 
zewn^trz „niewinna" nazwa proprezydenckich sii politycznych 
(czasem -  przyjaciol і krewnych prezydenta lub nawet konkret- 
nej postaci politycznej) -  zawiera dose zjadliw^ ironii, odnoto- 
wan^ przez wszystkich respondentow. Manipulacyjny potencjal 
takich derywatow jest uwarunkowany przez ich kognitywne po- 
chodzenie: sfera-zr6dlo modelu zawiera trwale znaczenia prag- 
matyczne і okreslon^ oceni, a jednoczesnie odbiorca ma iluzji 
samodzielnego podjicia decyzji.

A wiic, srodki slowotworcze w trakcie dzialania werbalnego
реіпіз nastipuj3ce funkeje:

1. Wykorzystanie rdzennego і sufiksalnego powtorzenia, ujawnie- 
nie wewnitrznej formy slowa za ротоез kalamburu lub fono- 
graficznego wyodribnienia czisci slowa, aktywizacja slowotwor
czej struktury slowa za ротоез skojarzen z wypowiedzi3  prece- 
densow3 , osobne wykorzystanie morfemow реіпіз przewaznie



funkcji ksztaltowania zainteresowania odbiorcy, przyci^gania 
jego uwagi.

2. Ekspresywnych, nieemotywnychi okazjonalizmow roznych ty- 
pow strukturalnych uzywa sii w celu skrocenia dystansu komu- 
nikacyjnego, wzmagania zaufania do nadawcy, imitacji niewy- 
muszonej atmosfery konwersacji «swoich» ludzi -  czyli w celu 
wykreowania porz^danej sylwetki nadawcy oraz poz^danego, 
emotywnego tla komunikacji.

3. Okazjonalizmy zawierajqce ukryte oceny S3  jednym z narzidzi 
kreowania implikatur wartosciuj3 cych, jednym z najskutecz- 
niejszych sposobow manipulacji swiadomosci3  spoleczn3 .

Na zakonczenie zaznaczi, ze srodki slowotworcze oczywiscie S3  

tylko jednym ze skladnikow calego systemu perswazji і manipula
cji jizykowej, a jednak skladnikiem wyrazistym, wplywowym i, jak 
s ii wydaje, bardzo efektywnym.

Perswazyjne funkcje stowotw6rcze srodk6w j^zyka
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