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Funkcja relacyjna w przestrzeni dyskursu w interakcj i1

ialog, komunikacja, dyskurs, interakcja, konwersacja, a także neologizm
communiversation (który pojawił się na okładce „DRLAV” z 1983 roku) to
słowa – z kategorii internacjonalizmów – nazywające zjawiska, które lin-

gwistykę zaczęły interesować stosunkowo niedawno.
Tradycja strukturalistyczna dawała prymat zainteresowaniu systemem językowym

– abstrakcyjnym i zdekontekstualizowanym, jakkolwiek w fundamentalnym dla tej
orientacji teoretyczno-ideologiczno-metodologicznej dziele de Saussure’a widoczne
jest postrzeganie społecznej natury języka (a także – co ważne dla interesującego
nas zagadnienia – rangi oralnej formy istnienia języka). Dopiero jednak klimat inte-
lektualny końca lat 60. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych – pojawienie się
i rozwój lingwistyki pragmatycznej i socjolingwistyki, czyli tych domen języko-
znawstwa, które można określić jako integracjonistyczne – otworzył lingwistykę
na mówienie, działanie językiem, komunikowanie // komunikowanie się w sytu-
acji. Bardzo szybko taki sposób pojmowania i uprawiania językoznawstwa trafił
do Europy, do Polski. Jego mottem mogłaby być opinia Romana Jakobsona wyra-
żona już w 1952 roku:

Je pense que la réalité fondamentale à laquelle le linguiste a affaire, c’est l’interlocution – l’échange
des messages entre émetteur et receveur, destinateur et destinataire, encodeur et decodeur (Jakobson
1963, 32)2.

Polskie badania nad rozmową (konwersacją rozumianą jako synonim rozmowy) –
uznawaną za prototypową formę użycia języka w interakcji3 – można określić obec-
nie jako dynamiczne i zróżnicowane (zarówno tematycznie, jak i metodologicznie).
                                                          

1 Artykuł jest polską wersją tekstu Relative function in space of discourse in interaction (Kita 2009).
2 „Sądzę, że fundamentalną rzeczywistością, z jaką ma do czynienia językoznawca, jest interlokucja –

wymiana komunikatów między nadającym a odbierającym, nadawcą a adresatem, kodującym a dekodu-
jącym” (tłum. – M.K.).

3 Por.: „Conversation is clearly the prototypical kind of language use” (Levinson 1983, 284). („Roz-
mowa jest ewidentnie prototypową formą użycia języka” – tłum. M.K.).
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Dotyczą strukturyzacji dialogu, aspektu genologicznego, typologii. Obejmują też od
niedawna aspekt stylistyczny (por. Witosz, red. 2006).

Uczynienie z rozmowy zasadniczego obiektu badawczego zachęca do podjęcia
także wątku funkcjonalistycznego dyskursywnych praktyk interaktywnych wystę-
pujących w niej.

Już Austinowska teoria aktów mowy wywołała modyfikacje w spojrzeniu na funkcje
językowe z klasycznego ujęcia Romana Jakobsona z 1960 roku, co zaowocowało
w polskim językoznawstwie nośnym i wielokrotnie dyskutowanym tomem z serii „Język
a Kultura” Funkcje języka i wypowiedzi (Bartmiński, Grzegorczykowa, red. 1991).

Zainteresowanie interakcyjnym wymiarem języka4 dało asumpt do podjęcia
problemu jakości samego kontaktu, kształtowanego także językowo. Dwa pod-
mioty, pozostające w kontakcie, tworzące tekst we współpracy, działają we
wzajemnej relacji, wchodzą w różnego typu relacje. Ta współpraca (interactio-
nal achievement, zgodnie z określeniem Schlegloffa) oznacza, że rozmawiający
koordynują swoje działania, by wspólnie wytworzyć produkt finalny, czyli roz-
mowę sensu largo.

W dyskusji nad programowym artykułem Renaty Grzegorczykowej (1991) Mał-
gorzata Marcjanik postulowała:

Sądzę ponadto, że warto byłoby się zastanowić nad bardziej wyrazistą hierarchizacją funkcji
oraz nad s k o n s t r u o w a n i e m  t a k i e g o  s c h e m a t u ,  k t ó r y  m i a ł b y  c h a r a k t e r
o t w a r t y , tzn. nie stanowiłby skończonego rejestru funkcji, lecz zawierałby na najniższych szcze-
blach swojej postaci graficznej puste miejsca, które można byłoby ewentualnie zapełnić f u n k -
c j a m i  o charakterze podrzędnym, c o  d o  k t ó r y c h  i s t n i e n i a  n i e  m a m y  j e s z c z e
p e w n o ś c i  l u b  n a  p o s t u l o w a n i e  i c h  i s t n i e n i a  n i e  p o z w a l a  w  p e ł n i  d o -
t y c h c z a s o w y  s t a n  b a d a ń  (Marcjanik 1991, 32; wyróżnienia – M.K.).

I artykuł mój jest głosem, który zwraca uwagę na to, że pewne działania językowo-
-komunikacyjne są w służbie relacji między rozmawiającymi. Wyrażają ją, definiują,
nazywają, konstruują, utrwalają, także burzą, czyli mają nie tylko moc konstrukcyj-
ną, lecz również – destrukcyjną. Wynikają z oczywistego faktu, że w rozmowie
biorą udział dwa podmioty komunikujące się, dwoje interlokutorów, między którymi
zachodzi // jest konstruowana relacja społeczna.

Do spełnienia zadań zorientowanych na relacje między uczestnikami aktu komu-
nikacji są predestynowane pewne działania strategiczne (np. wybór postawy komu-
nikacyjnej, w tym: kooperacja vs konflikt, grzeczność vs niegrzeczność vs brak

                                                          
4 Najnowsze określenie istoty tego nurtu – nazywanego obecnie „dyskursem-w-interakcji” – brzmi

tak: „Par « discours-en-interaction » on designe le vaste ensemble des pratiques discoursives qui se
déroulent en contexte interactif, et dont la conversation ne représente qu’une forme particulière”
(Kerbrat-Orecchioni 2005, 14). („Jako »dyskurs-w-interakcji« określa się rozległy kompleks praktyk
dyskursywnych, które zachodzą w kontekście interakcyjnym. Rozmowa stanowi tylko jedną z ich
form” – (tłum. M.K.).
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grzeczności, dominacja vs podległość; wybór tematu, wybór gatunku wypowiedzi)
i taktyczne (np. wybór odmiany językowej, rejestru językowego, aktu mowy), a także
niektóre kategorie i zjawiska z systemu językowego. Każde z nich może być propo-
nowane lub narzucane przez jednego interaktanta i respektowane przez drugiego
bądź też podlegać negocjacjom konwersacyjnym5.

Funkcja relacyjna w dyskursie w interakcji może występować jako funkcja jedy-
na, bądź może współwystępować i współdziałać z inną funkcją – jako dominująca,
równorzędna, poboczna. Szczególnie podatne na symbiozę wydają się dwie funkcje:
fatyczna i impresywna. Obie mają na względzie odbiorcę.

Funkcja fatyczna wyspecjalizowana jest w nawiązywaniu, zawiązywaniu i pod-
trzymywaniu kontaktu. Funkcja impresywna sprowadza się do wywierania wpływu
na drugiego. Funkcja relacyjna odpowiedzialna jest natomiast za jakość kontaktu
i za kształt relacji interpersonalnych.

W badaniach nad zachowaniami komunikacyjnymi rozpatruje się sposób, w jaki
interaktanci pojmują, kategoryzują i wyrażają relacje zachodzące między nimi (Kerbrat-
-Orecchioni 1994, 71). Istnieją w nich dwie osie. Jedną stanowi wymiar poziomy –
o zasadniczym parametrze, jaki stanowi dystans. Kontinuum komunikacyjne rozcią-
ga się tu między dwoma biegunami: bliskością (to, co łączy) i dystansem (to, co
dzieli, oddala) traktowanymi jako parametry natury i fizycznej, i społecznej, i psy-
chicznej. Drugą osią jest wymiar pionowy, łączony z władzą, dominacją, czyli – by
nie używać określeń ewokujących przewagę – nierównością. Obie osie relacyjne –
pozioma i pionowa – dysponują pewnymi faktami semiotycznymi, które je wyraża-
ją, odbijają, potwierdzają, kontestują czy wreszcie konstytuują.

Komunikacyjną kategorią wyrażającą (eksplicytnie lub implicytnie) relacje między
uczestnikami aktu komunikacji są relacjonemy. Ich natura, co w sposób oczywisty
wynika z właściwości komunikacji (jej wielokodowości i wielokanałowości), jest
heterogenna: są to zjawiska językowe, jak również parajęzykowe oraz niejęzykowe.

Tak, jak istnieje oś pozioma i oś pionowa, tak istnieją odpowiednio relacjonemy
poziome i relacjonemy pionowe (te bywają też nazywane taksemami6, z grec. taxis
‘miejsce, pozycja’).

Obie osie „obsługuje” ta sama kategoria językowa7, mianowicie formy adresatywne,
które pozwalają gospodarować przestrzenią dyskursową i fizyczną (nie jest ona
jednak ich jedynym eksponentem). Systemowym ekwiwalentem bliskości, poufało-
ści w języku polskim jest forma gramatyczna drugiej osoby liczby pojedynczej,
czyli ty i odpowiednie formy czasownikowe, podczas gdy dystans, oficjalność wyra-
ża się formą pan/pani łączącą się z czasownikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
                                                          

5 W tym artykule zostaną omówione tylko niektóre z nich.
6 Mimo zbieżności z tym słowem funkcjonującym jako termin w teorii L. Bloomfielda, gdzie ma on

znaczenie: „pojedyncza cecha układu gramatycznego” (Polański, red. 1999). Taka polisemantyczność
terminów nie jest jednak wyjątkiem w różnych teoriach, szkołach, metodologiach lingwistycznych.

7 Pełny opis relacjonemów przynosi: Kerbrat-Orecchioni 1992, 9–155.
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Formy adresatywne

Bardzo – ciągle jeszcze mimo tendencji upraszczającej – rozbudowana polska ty-
tulatura pozwala rozmówcom zdefiniować tożsamość allokutora dzięki formom
adresatywnym, które pozwalają nazywać zawód (panie prokuratorze, panie redaktorze,
panie doktorze), funkcję (panie dyrektorze), stopień naukowy (panie profesorze),
godność (eminencjo) itp. Wskazanie pozycji rozmówcy w strukturze społecznej
może być precyzyjne (panie dziekanie), a może też być tylko przybliżone. W drugim
przypadku w rozmowie zwyczajowo podnosi się status rozmówcy, niejako go się
awansuje, np. panie dziekanie wobec prodziekana, panie pułkowniku wobec podpuł-
kownika. W przypadku polszczyzny uznać można to działanie za przejaw podpo-
rządkowania się zasadzie poszanowania rozmówcy, a ogólniej: to forma realizowa-
nia Goffmanowskiej zasady poszanowania twarzy rozmówcy8.

Dzięki systemowi adresatywnemu i zasadzie wzajemności rozmówcy sygnalizują
wzajemnie pozycję drugiego, a pośrednio i swoją. Używając danej formy adresa-
tywnej, eksplicytnie informują o tym, jak postrzegają i kategoryzują // chcą postrze-
gać i kategoryzować allokutora – to w akcie nadawczym. W reakcji na zastosowaną
wobec siebie formę adresatywną potwierdzają ustalenia statusowe drugiego bądź też
weryfikują jego decyzje w tym zakresie (np. A: Proszę pana, … – B: Dla pana
jestem panem doktorem lub dosadna formuliczna reakcja na przedwczesne i wza-
jemnie nieuzgodnione „tykanie”: Świń razem nie paśliśmy). Pośrednio zaś, nazywa-
jąc rozmówcę, wskazują swoją wobec niego pozycję, np. zwracając się do lekarza
panie doktorze (podczas gdy lekarz używa formy zmniejszającej dystans, np. pani
Małgosiu, nawet jeśli zna imię tylko z karty pacjenta), rozmówca realizuje skrypt
relacji pacjent – lekarz.

Użycie danej formy adresatywnej wynika z natury stosunków (społecznych i afektyw-
nych) między rozmówcami. Z drugiej strony decyzje adresatywne mają istotne (choć
nie jedyne) znaczenie dla kształtowania relacji społecznych, w tym interakcyjnych.

Grzeczno ść  vs  n iegrzeczno ść  vs  b rak  grzecznośc i

Badacze grzeczności – fenomenu socjalnego par excellence – uznają, że w for-
mułach grzecznościowych ich aspekt znaczeniowy nie jest najważniejszy, schodzi
na plan dalszy wobec funkcji relacyjnej, a w istocie ustępuje miejsca funkcji: stwo-
rzenia „atmosfery grzecznościowej”, czyli takiego otoczenia i klimatu, w którym
rozmówcy czują się dobrze, a przynajmniej bezpiecznie. Przewidywalność zacho-
wań konwencjonalnych, tworząc klimat bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia,
daje sposobność skupienia się na innych partiach, aspektach i celach interakcji.
                                                          

8 Być może także podniesienia własnego statusu: jako osoby rozmawiającej z np. dziekanem, a nie
z jego reprezentantem, choć to dowartościowanie siebie dzieje się tylko w świecie systemu symbolicznego.
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Odwrotność grzeczności, świadome zachowania niegrzeczne, czyli niezgodne
z niepisanym kodeksem postępowania, wywołują pogorszenie stosunków między
rozmówcami. Tu też działa zasada wzajemności (por. Mickiewiczowskie sformuło-
wanie: Gwałt niech się gwałtem odciska…). Brak kokonu, jaki stanowi atmosfera
grzecznościowa, generuje emocje negatywne.

Ale niegrzeczność językowa może być konsekwencją pogorszenia się relacji mię-
dzy rozmówcami. Konflikt sprowokować może odejście od form neutralnych, ofi-
cjalnych na rzecz eksponentów agresji (np. w gorącej atmosferze sporu nienacecho-
wana forma trzecioosobowa pan/pani może zostać zastąpiona przez degradującą
w zamyśle mówiącego formę drugoosobową).

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa zjawiska: niegrzeczność i brak
grzeczności, których nie powinno się utożsamiać. Niegrzeczność można zdefinio-
wać jako świadome zachowania komunikacyjne, które polegają na stosowaniu środ-
ków językowych uznawanych za niezgodne z tym, co traktowane jest – na mocy
konwencji – jako grzeczność. To celowy wybór tego, co może dotknąć odbiorcę,
zranić lub zniszczyć jego twarz. Dotknąć oznacza tu wielorakie efekty perlokucyjne:
urażenie, obrażenie, spotwarzenie itp. Jest to zatem zabieg celowego użycia FTA
(Face Threatening Acts, akty zagrożenia twarzy w koncepcji grzeczności wypraco-
wanej przez Brown i Levinsona, 1987).

Brak grzeczności natomiast rozumiem jako świadome powstrzymanie się od uży-
cia tych środków komunikacyjnych, które są wymagane w danej sytuacji. Tym sa-
mym traktuję go jako niestosowanie zarówno FTA, jak i FFA (Face Flattering Acts,
zob. Kerbrat-Orecchioni 2005). To postawa, dla nazwania której stosowny byłby
nieistniejący (ale potencjalny) derywat z prefiksem a-: agrzeczność, przez analogię
do amoralność.

Zaniechanie zachowań grzecznościowych9 może wypływać z różnych pobudek.
Może więc wynikać z braku szacunku, niechęci i podobnych uczuć negatywnych
wobec rozmówcy (wobec osoby bądź jej poglądów, postępowania itp.). Także prze-
konanie o czysto ornamentacyjnej funkcji zachowań grzecznościowych może skło-
nić mówiącego do powstrzymania się od ich używania10. Brak spodziewanych ak-
tów grzecznościowych może jednak wywołać u adresata wypowiedzi ich pozbawio-
nych wrażenie, że rozmówca jest „niegrzeczny”. A stąd krok, by on z kolei zastoso-
wał aktywną niegrzeczność.

                                                          
9 Mowa tu o powstrzymywaniu się od pewnych zachowań, co w presupozycji ma stwierdzenie, że takie

decyzje nie są wynikiem braku kompetencji komunikacyjnej, nieznajomości zasad grzecznościowych
obowiązujących w danym czasie i miejscu.

10 Takim „pragmatycznym”, „praktycznym” czy ekonomicznym podejściem można chyba wytłuma-
czyć niektóre przykłady podawane w artykule: Dąbrowska 2006. Z badań nad stosunkiem współczesnej
młodzieży do języka wynika, że jest on traktowany czysto instrumentalnie, jako „narzędzie” do skutecz-
nego, w tym szybkiego osiągania rezultatu.
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Wybór  odmiany językowej

Wybór odmiany języka // odmiany językowej ma konsekwencje dla charakteru
interakcji, w tym dla formatowania relacji między jej uczestnikami.

Przyjrzyjmy się kilku sytuacjom.
W rozmowie rodzimego użytkownika języka z obcokrajowcem, kiedy rozmówcy

znają język drugiego, decyzja, który język będzie mediatyzował komunikację, okaże
się istotna dla kształtu relacji między rozmówcami i może być przedmiotem ustaleń.

Zakładam, że podjęcie decyzji wynika z przesłanek grzecznościowych – by oka-
zać szacunek i życzliwość drugiemu. A zatem cudzoziemiec mówi językiem gospo-
darza, a ten odpowiada w języku gościa. I w tym miejscu rodzi się dyskomfort
u obcokrajowca, który nie ma pewności, czy taka reakcja nie wynika z tego, że opa-
nował on język w stopniu niedoskonałym i uprzejmy gospodarz chce zmniejszyć
jego wysiłek kognitywny wkładany w mówienie obcym językiem.

W ramach konsultacji lekarskiej (czyli relacji komplementarnej) lekarz może wo-
bec pacjenta używać języka specjalistycznego (medycznego) lub języka ogólnego.
Język medyczny w tej sytuacji staje się nośnikiem wiedzy i władzy, autorytetu. Sta-
tus specjalisty w kontakcie z niespecjalistą stawia tego drugiego w sytuacji podle-
głej, bo zmusza go do przyznania się do niewiedzy, do stawiania pytań o wyjaśnie-
nie „ludzkim” językiem, do prośby, by fachowiec powiedział „po polsku” to, co
wyraził swoim językiem. Język specjalistyczny staje się językiem dominacji.

Alternatywą jest używanie języka ogólnego, czyli tej odmiany, która jest dostępna
obu stronom. Ale i to rozwiązanie jest tylko pozornie egalitarne, bo i tak to specjalista
„zniża się” do poziomu językowego rozmówcy. Pacjent też może poczuć się niedowar-
tościowany tym, że lekarz mówi do niego tak „normalnie”, tak „zwyczajnie”. W istocie
w dalszym ciągu może poczuć się jako uczestnik interakcji o statusie niższym.

Język potoczny – ta odmiana, która jest „pierwszym językiem człowieka” czy „ję-
zykiem bliskości”, którą charakteryzuje największy zasięg użytkowania – ma duży
potencjał relacyjny. Trzeba nim jednak gospodarować z pewną ostrożnością.

Przyznanie odrębnego miejsca w przeglądzie zjawisk językowych o funkcji rela-
cyjnej wulgaryzmom, czyli tej klasie leksykalnej, dla której kontekst życiowy sta-
nowi język potoczny, wynika z ich ogromnego potencjału emocjonalnego.

Jedna ich grupa wpisuje się w kategorię zwrotów apelatywnych: to wyzwiska,
a szerzej – inwektywy. Relacyjna natura wyzwisk ujęta jest już w ich definicji: „wy-
zwisko to zwykle spontanicznie wypowiedziane wyrażenie, ujawniające emocje
mówiącego wobec adresata; może być ono użyte po to, aby adresat wiedział, że
mówiący czuje wobec niego coś złego, i żeby czuł się źle z tego powodu” (Gro-
chowski 1995, 18). Funkcję wyzwisk można zatem sprowadzić do pragnienia wy-
tworzenia atmosfery emocji negatywnych, która ma wprowadzić odbiorcę w stan
dyskomfortu i zagrożenia, wytworzyć u niego przekonanie, że jest gorszy i znajduje
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się w pozycji zdecydowanie niższej. Konstruują one relację tyleż natury społecznej,
co afektywnej.

Uwagę skupia też takie świadome i celowe użycie wulgaryzmów przez osoby
o dużej kompetencji i dużych umiejętnościach performancyjnych, które celowo
posługują się nimi, traktując je jako składnik gry komunikacyjnej z rozmówcą
o dużej wrażliwości językowej. Wulgaryzmy są tu traktowane jako eksponent bli-
skości mentalnej rozmówców. Znajomość drugiego, wspólna historia, wypracowana
w trakcie znajomości, upoważniają – przy obustronnej zgodzie – do tego, by unie-
ważnić we wzajemnym kontakcie społeczną i obyczajową negatywną waloryzację
wulgaryzmów. Traktowane jako gra – wchodzą one w zakres języka prywatnego
interaktantów, aktywowanego w ich przestrzeni interakcyjnej. Historia interakcyjna
rozmówców, konstruowana wspólną pracą, wyznacza ramy wzajemnie akceptowa-
nej dosadności językowej.

Zakończen ie

Ogląd relacji w interakcji (werbalnej) każe zrewidować radykalną opozycję meto-
dologiczną: determinizm vs konstruktywizm. Tu nie sposób orzec, czy szeroko rozumia-
ny kontekst komunikacyjny (w tym typ relacji) determinuje kształt interakcji, czy też
jest on (także relacja // relacje) konstruowany przez interakcję. Rozwiązaniem dylematu
jest przyjęcie postawy kompromisowej: relacje między interaktantami determinują
ich aktywność dyskursywną, ale też wybory dokonywane przez podmioty mają moc
transformowania stosunków między nimi. A więc: „Le contexte façonne le discours
et le discours façonne le contexte en retour” (Kerbrat-Orecchioni 2005, 74)11.

Funkcja relacyjna obecna w dyskursie w interakcji i ujawniająca się w zjawiskach
językowych o różnym statusie wpisuje się w ten model pośredni: elementy języko-
we, w których się uobecnia, wynikają z relacji między rozmówcami i również mają
moc transformowania stosunków w przestrzeni dyskursowej.

Podjęcie badań nad funkcją relacyjną to również zabranie głosu w innej ważnej
kwestii dotyczącej pytań o tożsamość językoznawstwa: istotne dla nurtu interakcyj-
nego (w tym konwersacyjnego) jest pojęcie relacji. A ono stanowi obiekt oglądu
także z punktu widzenia socjologicznego i psychologicznego. Tym samym jest to
kolejny argument na rzecz lingwistyki integracjonistycznej.
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M A Ł G O R Z A T A  K I T A

R e l a t i v e  f u n c t i o n  i n  s p a c e  o f  d i s c o u r s e  i n  i n t e r a c t i o n

This article pays attention to the fact that some language-communication activities are subject to relations
between and/or among speakers. Certain strategic activities are predestined to fulfill tasks orientated to
relations between communicating participants (e.g. a choice of a communicative approach, including: co-
-operation vs conflict, politeness vs impoliteness vs lack of politeness, dominance vs subordination; a
choice of theme, a choice of kind of utterance) and tactical (e.g. a choice of type of language, language
register, speech acts), as well as some categories and linguistic phenomena. Each of them may be sug-
gested or imposed by one participant but respected by the other one, or being the subject of conversa-
tional negotiations.

D i e  R e l a t i o n s f u n k t i o n  b e i m  D i s k u r s  i n  I n t e r a k t i o n s s i t u a t i o n e n

Der Artikel stellt heraus, dass gewisse sprachlich-kommunikative Handlungen der Beziehung zwischen
den Sprechern unterliegen. Prädestiniert für die Erfüllung von Aufgaben in Bezug auf die Beziehung der
Teilnehmer eines Kommunikationsakts sind bestimmte strategische Handlungen (z. B. die Wahl der
Kommunikationseinstellung, darunter: Kooperation vs. Konflikt, Höflichkeit vs. Unhöflichkeit vs.
mangelnde Höflichkeit, Dominanz vs. Unterordnung, die Wahl eines Themas, die Wahl der Art der
Äußerung) und taktische Handlungen (z. B. die Wahl der Sprachvariante, des Sprachregisters, des
Sprechakts) sowie auch bestimmte Kategorien und sprachlichen Phänomene. Sie alle können durch einen
Interaktanten vorgeschlagen bzw. auferlegt und durch den anderen respektiert werden oder auch
Gesprächsverhandlungen unterliegen.


