
Analiza dyskursu 

w naukach humanistycznych

Wst p

Punktem wyj cia artyku u jest za o enie o rozmyciu poj cia dyskursu. 

Termin ten wyst puje obecnie w wielu znaczeniach, niekiedy tak odmien-

nych, e mo na odnie  wra enie, e mianem dyskursu mo na okre li  nie-

mal e ka d  dzia alno  cz owieka.

Celem niniejszego artyku u jest prze ledzenie stosowanych wyk adni 

dyskursu i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jak  rol  odgrywa i na ile 

przydatna jest analiza dyskursu we wspó czesnych naukach humanistycznych?

W pierwszej cz ci artyku u zarysowano genez  analizy dyskursu. Da-

lej zaprezentowano niejednorodne i interdyscyplinarne koncepcje s owa dys-

kurs i jego zastosowanie w ró nych dziedzinach naukowych. Omówiono tak-

e rozumienie poj cia dyskursu w Þ lozoÞ i Michela Foucaulta, która wywar a 

du y wp yw na popularyzacj  tego terminu w naukach humanistycznych.

Geneza analizy dyskursu

Analiza dyskursu powsta a z koncepcji, które z jednej strony s  wia-

dectwem zmiany w my leniu o j zyku, pojmuj cych j zyk jako elementarny, 

zasadniczy czynnik konstytuuj cy rzeczywisto , a z drugiej s  to koncep-

cje odnosz ce si  do sfery spo ecznej, ukazuj ce j zyk jako pewne dzia anie 
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umo liwiaj ce funkcjonowanie i obcowanie w ród ludzi oraz tworz ce fakty 

spo eczne1. Badania j zyka opieraj ce si  na analizach czysto teoretycznych 

otwarto na to, co spo eczne, co niestrukturalne.

J zykoznawstwo uleg o rozwarstwieniu na lingwistyk  czyst  i lin-

gwistyk  stosowan . Owo rozró nienie wynika o z kanonicznego niegdy  

podzia u na j zyk pisany i mówiony. Wyp ywa o ono z dwóch tradycji ba-

da : europejskich i ameryka skich2. Faworyzowana dotychczas lingwistyka 

zajmuj ca si  formalnymi systemami j zyka straci a w ostatnim pi dziesi -

cioleciu swoj  hegemoni  na rzecz j zykoznawstwa stosowanego, obejmuj -

cego swoimi dociekaniami aspekty j zyka jako rodka porozumiewania si  

ludzi z respektowaniem rodowiska spo ecznego. Efektem ukonstytuowania 

si  nowych trendów w nauce by o wy onienie si  nurtów badawczych skon-

centrowanych na autentycznej mowie w kontek cie spo ecznym. Zaliczamy 

do nich analiz  dyskursu, socjolingwistyk , pragmatyk , psycholingwistyk , 

a tak e etnograÞ czn  analiz  konwersacyjn 3.

Prace nad dyskursem w o rodkach j zykoznawczych prowadzone s  

w g ównej mierze w obr bie kierunku zwanego analiz  dyskursu. Z historycz-

nego punktu widzenia analiza dyskursu zyska a na pocz tku swojej kariery 

szerok  popularno  w Ameryce i Europie. Pocz tki tych bada  si gaj  lat 60. 

XX wieku4. W pierwszym etapie prac nad dyskursem mog oby si  wydawa , 

i  badania europejskie stoj  w opozycji do bada  ameryka skich, poniewa  

Europa sta a si  kolebk  nowoczesnej lingwistyki tekstu i wykazywa a zain-

teresowanie g ównie okre laniem cech tekstów pisanych5. W lingwistycznych 

badaniach europejskich naukowców przewa a y teoretyczne rozwa ania nad 

j zykiem (tu szczególn  rol  odegra  strukturalizm Levi-Straussa, jak rów-

nie  rosyjski formalizm)6 oraz opisywanie kombinacji i cech teksów7. Nato-

miast w Ameryce, bazuj c na ustaleniach Anny Duszak, mo na stwierdzi , 

1 L. Rasi ski, „Regu y” i „gry” wiata spo ecznego – Wittgenstein, de Saussure i zwrot lingwistyczny 

w Þ lozoÞ i spo ecznej, [w:] J zyk, dyskurs, spo ecze stwo, red., L. Rrasi ski, Warszawa 2009, s. 13.
2 B. Jab o ska, Krytyczna analiza dyskursu: reß eksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegl d Soc-

jologii Jako ciowej”, 2006, t. II, nr 1, s. 53–57, http://www.qualitativesociology.org.pl [dost p: 

22.10.2012]. 
3 N. Fairclough, A. Duszak red., Krytyczna analiza dyskursu, interdyscyplinarne podej cie do komu-

nikacji spo ecznej, Universitas, Kraków 2008, s. 11.
4 T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, ten e, PWN, 

Warszawa 2001, s. 35.
5 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja mi dzykulturowa, PWN, Warszawa 1998, s. 17.
6  B. Jab o ska, dz. cyt.
7 A. Duszak, Tekst, dyskurs…, s. 16–17.
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e niezwykle dynamicznie rozwin a si  dziedzina bada  etnometodologicz-

nych koncentruj ca si  przede wszystkim na j zyku mówionym, wywodz ca 

si  z obserwacji zwi zków jakie zachodz  mi dzy typami wypowiedzi, a ich 

uwarunkowaniami spo ecznymi i kulturowymi8 (w szczególno ci podej cie 

etnometodologiczne przyczyni o si  do rozwoju tzw. analizy konwersacyjnej).

W Stanach Zjednoczonych podstaw  obserwacji by  j zyk stosowany 

wiadomie w ró nych kontekstach spo ecznych i kulturowych. Badacze ame-

ryka scy zajmowali si  ywym j zykiem, j zykiem w u yciu, w konkretnej 

sytuacji spo ecznej. Du  uwag  po wi cali równie  minom, gestom towarzy-

sz cym procesowi komunikowania si . Podstaw  docieka  ameryka skich 

uczonych sta o si  przekonanie, e j zyk jest silnie powi zany z my leniem 

i dzia aniem, jest form  aktywno ci spo ecznej kszta tuj c  rzeczywisto 9. 

Centralnym punktem zainteresowa  by  wi c u ytkownik j zyka i tekst pro-

dukowany przez niego w dynamicznym procesie kreowania i interpretowania 

znacze  w kontek cie10.

G ównym nurtem docieka  sta  si  w Ameryce niew tpliwie j zyk mó-

wiony i niewerbalne zachowania ludzkie, a w Europie du  popularno  zy-

ska y badania tekstu. W obr bie obydwu nurtów, w odmienny sposób pojmo-

wano przedmiot bada  nad dyskursem, co przez d ugi czas przyczynia o si  

do zam tu terminologicznego w tym zakresie11.

Pojawi y si  wi c dziedziny w j zykoznawstwie zorientowane na dzia-

ania w dwóch obszarach – w przestrzeni tekstu i przestrzeni j zyka mówio-

nego w odniesieniu do kontekstu, tj.: lingwistyka tekstu zwi zana z trady-

cjami europejskimi (lata 70. XX w.) i analiza dyskursu wyros a z tradycji 

ameryka skich (lata 50. XX w.). Cech  wspóln  obu tych dyscyplin by o 

traktowanie zdania jako sk adnika o wiele wi kszych struktur. W badaniach 

lingwistycznych zacz to interesowa  si , poza izolowanym zdaniem, wy sz  

organizacj  j zyka12 i u ytkownikami danego j zyka. Wraz z rozwojem kon-

cepcji pragmatycznych tekst zacz to pojmowa  jako proces, a nie jako gotowy 

wytwór, struktur  o okre lonych cechach13. Tekst postrzegany jako proces by  

zorientowany na uczestnika aktu komunikacji, który wyznacza jego charakter 

8 Tam e, s. 27.
9 Tam e, s. 27.
10 Tam e, s. 28.
11 B. Jab o ska, dz. cyt.
12 A. Duszak, Tekst, dyskurs…, s. 13.
13 Tam e, s. 29.
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poprzez intersubiektywn  ocen 14. W przeci gu ostatnich czterdziestu lat 

nast pi y g bokie przemiany w my leniu o j zyku jako narz dziu dzia ania, 

co skutkowa o ewolucj  w lingwistyce tekstu, analizie dyskursu i wykrystali-

zowaniem si  krytycznej analizy dyskursu15 oraz likwidacj  w pocz tkach lat 

80. autonomiczno ci lingwistyki tekstu i analizy dyskursu:

W latach 80. dochodzi do faktycznej niwelacji rozró nienia mi dzy poj ciami: 

tekstowy, a dyskursywny. Odbiciem tego stanu rzeczy jest chocia by deklara-

cja umieszczenia bada  nad tekstem pisanym w ramach analizy dyskursu16.

Lingwi ci coraz cz ciej zacz li u ywa  terminu „analiza dyskursu” 

na okre lenie analizy z o onych aktów mowy i tekstów pisanych w relacji 

do ich kontekstów spo ecznych. Stanowi o to ró nic  wzgl dem g ównego 

w lingwistyce badania abstrakcyjnych konstruktów j zykowych w oderwaniu 

od u ycia j zyka, skupienia si  na zdaniach oraz odwo ywanie do przyk adów 

wymy lonych, a nie zaobserwowanych17.

Metoda ta sta a si  bardzo dynamicznie rozwijaj c  si  now  dzie-

dzin  naukow , wyodr bniaj c  ró ne poziomy i konstrukcje u ycia j zyka 

w interakcjach spo eczno-kulturowych dot d pomijanych na polu innych 

dyscyplin. Dostarcza wiedzy, wyja nia, jak ludzie oddzia uj  na siebie i jak 

tym samym tworz  swoj  spo eczn  i kulturow  rzeczywisto . Anna Duszak 

spostrzega, e analiza dyskursu: „staje si  has em wywo awczym dla studiów 

nad szeroko poj tymi aspektami struktury i funkcjonowania tekstów pisa-

nych i mówionych”18.

Do tej pory analiza dyskursu przeby a d ug  drog  od tradycyjnej lin-

gwistyki poprzez pionierskie badania u ycia j zyka w konkretnych kulturach.

Niektórzy teoretycy twierdz , e mimo du ego do wiadczenia naukowe-

go analiza dyskursu nie opracowa a spójnych narz dzi, metod teoretyczno-

-analitycznych konfrontuj c naukowców z wieloma, cz sto skomplikowanymi 

strategiami, co nie pozwala jej aspirowa  do statusu autonomicznej dziedziny 

bada . Innego zdania jest Teun A. van Dijk stwierdzaj c, e analiza dyskursu 

„sta a si  nie tylko szeroko zakrojonym i interdyscyplinarnym przedsi wzi ciem, 

14 Tam e, s. 28.
15 A. Majkowska, Od lingwistyki tekstu do krytycznej analizy dyskursu, [w:] NeoÞ lologie na prze omie 

tysi cleci – najnowsze tendencje w literaturze, j zykoznawstwie, przek adzie i glottodydaktyce, 

red. P. Sznurkowski i inni, Cz stochowa 2012, s. 303–317.
16 Tam e, s. 17.
17  N. Fairclough, A. Duszak red., Krytyczna analiza dyskursu…, s. 9.
18 A. Duszak, dz. cyt., s. 17.
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anga uj c co najmniej kilka dyscyplin, ale te  wyraÞ nowanym instrumen-

tarium, pozwalaj cym si  stosowa  na wielu polach […]. Analiza dyskursu 

osi gn a dojrza o  i przypomina teraz inne nauki humanistyczne czy spo-

eczne, cho  jej interdyscyplinarny charakter zapewnia nap yw nowych im-

pulsów i inspiracji na styku istniej cych dziedzin wiedzy”19.

Zdaniem Dawida Howartha w genealogii teorii dyskursu mo na wyod-

r bni  trzy g ówne okresy20. W pierwszym, g ównym przedmiotem bada  by a 

analiza j zyka w u yciu, w kontek cie. Ta w ska koncepcja analizy skupia a 

si  przede wszystkim na „regu ach rz dz cych struktur  grup zda  w mowie 

lub pi mie”21. U jej róde  le y teoria aktów mowy skupiaj ca uwag  na j zyku 

w dzia aniu i analiza konwersacyjna, bazuj ca na analizie ról jakie przyjmuj  

interaktanci podczas prowadzenia rozmowy. Na pod o u tych teorii wy oni a 

si  analiza dyskursu jako nowa, interdyscyplinarna dziedzina bada .

Uwa am, e teoretyczne fundamenty teorii dyskursu stanowi  idee 

wypracowane w j zykoznawstwie, teorii literatury i Þ lozoÞ i. Aby odzwier-

ciedli  histori  jej konceptualizacji nale y zarysowa  drog  rozwoju j zy-

ka jako mowy i tekstu, rozumianych jako praktyczne dzia ania cz owieka. 

Te zagadnienia wykraczaj  jednak poza ramy niniejszego artyku u.

Interdyscyplinarna przestrze  analizy dyskursu

Dyskurs porusza ró ne obszary ludzkiego dzia ania, których nie da o 

si  przypisa  jednej konkretnej dziedzinie. Jednoczesne pojawienie si  tego 

poj cia w badaniach ró nych nauk dostarczy o dowodów na sztuczno  po-

dzia u na nauki humanistyczne i spo eczne oraz wydzielania jakichkolwiek 

w sko rozumianych dyscyplin wiedzy22.

Jak twierdzi Teun Adrianus van Dijk: „idea nowych, systematycznych 

i eksplicytnie sformu owanych bada  interdyscyplinarnych zacz a nabiera  

kszta tu dopiero od po owy lat 60. Grunt pod te analizy przygotowa a antro-

pologia, na onie której narodzi y si  etnograÞ czne opisy «zdarze  komuni-

kacyjnych» oraz «stylów mówienia» w ich kulturowych kontekstach”23.

19 T. A. van Dijk, dz. cyt., s. 42.
20 D. Howarth, Dyskurs, Warszawa 2008, s. 20.
21 Tam e, s. 20.
22 N. Fairclough, A. Duszak red., Krytyczna analiza dyskursu…, s. 8.
23 T. A. van Dijk., dz. cyt. s. 35.
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Utrzymanie autonomii i rozgranicze  mi dzy dyscyplinami naukowymi 

opisuj cymi aspekty komunikacji sta o si  nierealne i przyczyni o si  do zmie-

szania wielu metod. Prze amanie starej klasyÞ kacji nauki i kontaminacja meto-

dologiczna zrewolucjonizowa a podej cie badaczy, otwieraj c drzwi badaniom 

interdyscyplinarnym. Naukowcy korzystaj cy z dorobku kilku nauk, reprezentu-

j cy ró ne ga zie wiedzy i pracuj cy nad tym samym polem badawczym wpro-

wadzali do bada  nad dyskursem nowe, ciekawsze teorie. Koherencja ró norod-

nych pomys ów, punktów widzenia i metod poszczególnych macierzystych nauk 

w badaniach nad dyskursem ma na celu kompleksowe opisanie tego zjawiska.

We wspó czesnych badaniach nad dyskursem niezmiernie istotne jest 

podej cie interdyscyplinarne, które umo liwia szersze i dok adniejsze spoj-

rzenie na ten termin. T. A. van Dijk uwa a, e:

Badania nad dyskursem wchodz  w obr b zainteresowa  wielu dyscyplin 

– lingwistyki (badaj cej j zyk i formy jego u ycia), psychologii (zainte-

resowanej analiz  przekona  i tym w jaki sposób s  one komunikowane) 

oraz nauk spo ecznych tj. etnograÞ i, socjolingwistyki czy socjologii (które 

pozwalaj  analizowa  interakcje w kontekstach spo ecznych)24. 

Dyskurs funkcjonuje na pograniczach i sprzyja powstawaniu subdyscy-

plin. Tradycyjn  dyscyplin  zajmuj c  si  analizowaniem dyskursu jest lin-

gwistyka, w której rozwa ania nad funkcjonalnymi cechami tekstów wypar y 

badania abstrakcyjnych systemów j zykowych. Lingwistyczna analiza dyskur-

su opiera poj cie dyskursu na teorii dzia ania. Dyskursy s , z tej perspektywy, 

przestrzeniami dzia ania znajduj cymi si  pod wp ywem czynników zewn trz-

nych. Zainteresowanie j zykiem w u yciu, j zykiem jako form  dzia ania za-

owocowa o w czeniem do bada  lingwistycznych czynników spo ecznych, 

kulturowych, psychologicznych i innych, w których rozwija  si  j zyk.

T. A. van Dijk wymienia trzy wa niejsze parametry dyskursu: u ycie j zy-

ka, przekazywanie idei, interakcj  w sytuacjach spo ecznych25. Bior c pod uwa-

g  te trzy wymiary nie trudno zauwa y , e analiza dyskursu zacz a poszerza  

swój obszar dochodze  naukowych czerpi c z do wiadczenia ró nych dyscy-

plin wiedzy. Rozpocz a wspó prac  z rozmaitymi dzia ami nauk nawi zuj c 

dialog interdyscyplinarny, celem którego sta o si  przesuni cie tradycyjnych 

granic obszarów badawczych. To przekraczanie granic mi dzy dyscyplinami 

umo liwi o spostrze enie problemów i zagadnie , których z jednorodnego 

24 Tam e, s. 10.
25 Tam e, s. 10.
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punktu widzenia nie sposób by o dostrzec. Zadaniem analizy dyskursu wed ug 

T. A. van Dijka jest:

Dostarczenie zintegrowanego opisu trzech wymiarów komunikacji: jak 

dane u ycie j zyka wp ywa na wyobra enia cz owieka o wiecie, na przebieg 

interakcji, oraz vice versa jak ró ne aspekty interakcji warunkuj  form  wy-

powiedzi, a tak e jak przekonania ywione przez uczestników komunikacji 

decyduj  o wyborze okre lonych rodków j zykowych […]26.

Analiza dyskursu integruje ró ne koncepcje w badaniach nad komuni-

kacj . Wolfgang Heinemann twierdzi, e dyskurs w swojej ca o ci okazuje si  

heterogenicznym obrazem o niejednorodnej strukturze, wyst puj cym w ró -

nych dziedzinach naukowych. Jego heterogeniczno  jest przyczyn  z o ono ci 

analizy. Nie jest zatem jednolit  metod  lecz zwi zkiem ró nych metod27.

Interdyscyplinarno  implikuje ró norodno  praktyk i relacji mi dzy 

dyscyplinami i jest immanentn  cech  docieka  naukowych. Takie patrzenie 

na problem z ró nych perspektyw przynosi zazwyczaj fascynuj ce odkrycia. 

Fragmentaryzacja bada  czy izolowanie dziedzin naukowych przys oni yby 

rzeczywisto  dyskursu i wykluczy yby obiektywne badania. Szczególn  for-

m  interdyscyplinarno ci s  badania transdyscyplinarne. 

Interdyscyplinarno  obejmuje ró norodno  praktyk i relacji mi dzy dys-

cyplinami – transdyscyplinarno  natomiast nale c w sensie ogólnym 

do interdyscyplinarno ci, postrzega teoretyczne i metodologiczne dzia ania 

zaanga owanych dyscyplin ( ci le mówi c, chodzi tu raczej o konkretne sta-

nowiska i podej cia w ramach danej dyscypliny) jako co , co w cz ci wy a-

nia si  z transdyscyplinarnego badania i dialogu28.

Transdyscyplinarno  rozumiem jako zapo yczenie metod i praktyk ba-

dawczych z jednej dyscypliny do drugiej, celem wyja nienia konkretnej kate-

gorii wyst puj cej w jednej dyscyplinie poprzez zestawienie kategorii zasta-

nych w innej. Badania transdyscyplinarne nie tylko zestawiaj  ze sob  dwie 

ga zie naukowe dla uzyskania rozleg ej wiedzy na jaki  temat, ale równie  

poprzez zaw aszczanie sposobów post powania z problemem jednej dziedzi-

ny rozwijaj  wewn trzne metody poznawcze innej. Jaka  domena akomoduje 

teorie i praktyki innej dziedziny na w asne potrzeby poznawcze, nie trac c 

swoich w a ciwo ci i swojej specyÞ ki. Transdyscyplinarno  emancypuje 

26 Tam e, s. 10.
27 W. Heinemann, Diskursanalyse in der Kontroverse, „Tekst i dyskurs – text und discurs”, Warsza-

wa 2011 nr 4, s. 41. 
28 Tam e, s. 13.
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ró norodne drogi badawcze na p aszczy nie jednej dyscypliny i wykorzystu-

je pe ne mo liwo ci tych d e  w innej. Poszukiwania transdyscyplinarne 

od wie aj  form  my lenia teoretycznego i sposoby metodologiczne w grani-

cach jednej dyscypliny i krzy uj  je z podej ciami innej.

Celem transdyscyplinarno ci jest wi c nie tylko przybli enie dwóch 

ró nych dyscyplin i ich zwyczajów teoretyczno-analitycznych aby uzyska  

w ten sposób bogatsze spojrzenie na now  ideologi , ale tak e pokazanie, jak 

dialog mi dzy tymi dyscyplinami i ich tradycjami badawczymi mo e prowa-

dzi  do ich rozwoju przez proces wewn trznego przyw aszczania sobie logiki 

jednej dyscypliny przez drug  jako ród a jej w asnego rozwoju29.

Poj cie dyskursu i prace prowadzone nad nim po czy y ze sob  wiele 

dziedzin wiata nauki. Przedstawiciele ró nych bran  stosowali odmienne 

optyki badawcze pracuj c nad poszerzeniem wiedzy dotycz cej dyskursu, 

co wprowadzi o inny i szerszy punkt widzenia zagadnienia.

Jak ju  wspomnia am, analiza dyskursu, obok tego co j zykowe, zawie-

ra rozmaite elementy pozaj zykowe, dlatego nie powinno si  rozpatrywa  

tego problemu tylko w obr bie j zykoznawczym.

Odczuwalny jest równie  udzia  dyskursu w psychologii i neurologii, któ-

re badaj  ludzki umys  i jego procesy. Nie mo na oddzieli  ludzkich zachowa  

j zykowych od sk onno ci do ich interpretacji w kategoriach tego, co dany roz-

mówca chcia  za pomoc  u ycia j zyka przekaza  i jaki cel chcia  osi gn . 

Badania prowadzone nad dyskursem by yby niekompletne bez uj cia w nich 

relacji ludzkiego umys u do otaczaj cego wiata.

Zjawisko dyskursu obecne jest równie  w literaturoznawstwie, Þ lozoÞ i, eko-

nomii czy politologii. Wszystkie te dyscypliny traktuj  o spo ecze stwie, zatem 

nie mo na ich rozpatrywa  nie poruszaj c tematu dyskursu. Uwa am, e nie ma 

dziedziny naukowej, w której nie da oby si  dowie  u yteczno ci dyskursu. Uka-

zuje on przestrze  interakcji mi dzyludzkich, jest obrazem bardzo szerokim, bo-

gatym, dynamicznym, twórczym i niew tpliwie interdyscyplinarnym. Jest rów-

nie  systemem aktualnych wyrobów j zyka i ywo ujawnia problemy spo eczne30. 

Silny zwi zek j zyka ze spo ecze stwem wyra a teoria dyskursu poststrukturali-

stów Ernesto Laclau’a i Chantal Mou  e (polityczna teoria dyskursu)31. 

29 Tam e, s. 374.
30 R. de Beaugrande, Krytyczna analiza dyskursu a znaczenia demokracji w wielkim korpusie, [w:] 

Krytyczna analiza dyskursu…, red. N. Fairclough, A. Duszak, Kraków 2008, s. 107.
31 G. Majkowski, Laclau, demokracja, dyskurs. W stron  lingwistyki zaanga owanej, [w:] NeoÞ lo-
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Interdyscyplinarno  dyskursu scala wiele nauk, nie brnie w podzia y 

dyscyplinarno-przedmiotowe, wykorzystuje narz dzia wypracowane na grun-

cie teorii ró nych dyscyplin. Odr bno  badawcza nie przynios aby oczekiwa-

nych rozwi za . Da aby w ski pogl d rozpatrywanych zjawisk i prowadzi aby 

do powierzchownych interpretacji.

My l Þ lozoÞ czna Michela Foucaulta

Michel Foucault nale a  do generacji my licieli francuskich lat 60. i 70. 

Dzi ki opublikowaniu ksi ek: Historia szale stwa, Archeologia wiedzy, S owa 

i rzeczy oraz Porz dek dyskursu sta  si  popularnym my licielem czasów post-

strukturalistycznych32. Jego badania charakteryzuj  si  brakiem naukowego ry-

goryzmu. Ogromna ilo  publikacji o interdyscyplinarnej tematyce, w których 

nie ma uzasadnie  dla wysuwanych twierdze , ukazuje z jednej strony nieustan-

n  ewolucj  my li M. Foucaulta, z drugiej, nie pozwala wy oni  elementu central-

nego omawianych kategorii. M. Foucault w swoich rozwa aniach skupia uwag  

na psychiatrii, analizuje w adz , dominacj , my l spo eczn  i polityczn , histori  

i j zyk. Mimo braku wypracowanej metodologii foucaultowskie teorie Þ lozoÞ cz-

ne znalaz y zastosowanie w wielu dziedzinach, równie  i w literaturoznawstwie.

Z ró norodno ci tematycznej M. Foucaulta postaram si  wyeksponowa  

teorie k ad ce nacisk na kategori  dyskursu.

Uwa am, e prace tego francuskiego Þ lozofa da y asumpt do rozpatry-

wania dyskursu z punktu widzenia wielu odr bnych dyscyplin.

Foucault zrywa radykalnie ze strukturalistycznymi tendencjami, 

z badaniem abstrakcyjnych systemów j zykowych. Odrzuca koncepcj  Levi-

-Straussa, który twierdzi , e ludzie w okre lonym czasie historycznym maj  

wspólne struktury my lenia33. Foucaultowska koncepcja dyskursu przyczy-

ni a si  do popularyzacji tego terminu w naukach humanistycznych i innych. 

W pracach M. Foucaulta to dyskurs jest jedn  z g ównych kategorii. Bada  

on dyskursy, odnosz c je do pojedynczych wypowiedzi. Próbowa  okre li  

logie na prze omie tysi cleci – najnowsze tendencje w literaturze, j zykoznawstwie, przek adzie 

i glottodydaktyce, red. P. Sznurkowski i inni, Cz stochowa 2012, s. 287.
32 FilozoÞ  Foucaulta ci gle starano si  przypisa  ró nym kierunkom. Spotyka o si  to z jego niezadowo-

leniem. Sam uwa a , e nie jest zwi zany z adnym nurtem my li wspó czesnej. Uwa am, e Foucault, 

mimo ró nych faz swojej Þ lozoÞ cznej twórczo ci, wpisuje si  w szerokie ramy potstrukturalizmu.
33 J. Topolski, Wst p, [w:] Archeologia wiedzy, M. Foucault, Warszawa 1977, s. 6.
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ich regularno ci i ich relacje z rzeczywisto ci  pozaj zykow 34. Centralnym 

przedmiotem foucaultowskiej analizy by y wi c wypowiedzi, które uznawa  

za elementy konstytuuj ce dyskursy. Uwa a , e wypowiedzi formuj  si  

seryjnie i wyró niaj  si  regularno ci  zdarze , w zwi zku z czym przyj , 

i  musi istnie  okre lony porz dek, wzgl dnie uregulowany ci g dyskursu, 

wytwarzany przez sam dyskurs35. Filozof wydzieli  cztery zasady, w oparciu 

o które wypowiedzi kszta tuj  dyskursy. S  to zdarzenie, seria, regularno  

oraz warunek mo liwo ci36.

Pocz tkowo koncypowa  M. Foucault dyskursy jako autonomiczne for-

macje. Z biegiem czasu zacz  je uzale nia  w swoich pracach od pozady-

skursywnych praktyk. Wed ug jego koncepcji dyskurs nale y odnosi  do y-

cia spo ecznego, polityki, kultury itd., dowodz c, i  znaczenie kszta tuje si  

w dyskursie i jest doprecyzowywane przez kontekst37.

Istotn  rol  w pracach M. Foucaulta odgrywa a krytyka humanistycznej 

koncepcji dyskursu. Za cel jego krytyki mo na uzna  uprzywilejowan  pozycj  

podmiotu jako twórcy i ród a dyskursu uwik anego w procesy historyczne. Pod-

miot w rozwa aniach foucaultowskich uzale niony jest od kontekstu, który wy-

wiera na niego wp yw. W zale no ci od sytuacji podmiot przyjmuje ró ne role.

Koncepcj  M. Foucaulta znamionuje tak e analiza przedmiotów dys-

kursu, w której stara si  wyja ni  regu y tworzenia si  przedmiotów w ob-

r bie dyskursu, podkre laj c konstytutywn  rol  praktyk dyskursywnych, 

które determinuj  formowanie si  przedmiotów38.

Foucault próbuje przedstawi  heterogeniczno  dyskursów wytworzo-

nych w ramach pewnego czasu historycznego i zrozumie  ich logik 39. 

Fascynuj  go zachowania j zykowe produkowane przez wyspecjalizowanych 

ekspertów, osoby zajmuj ce wa ne stanowiska.

W dalszych swoich badaniach skupi  si  na procesach ograniczaj cych 

wytwarzanie dyskursów. Pod uwag  bra  sfery polityki, seksu, jak równie  cho-

rób psychicznych. W opublikowanym w 1971 roku Porz dku dyskursu czytamy: 

34 A. Burzy ska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podr cznik, Kraków 2006, s. 324.
35 C. Spieß, Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa. Przyczynek do pro-

blematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej, „Tekst 

i dyskurs – text und discurs”, 2011 nr 4, s. 215. 
36 Tam e, s. 215.
37 Tam e, s. 216.
38 D. Howarth, dz. cyt., s. 88.
39 M. Foucault, Archeologia wiedzy, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 52.
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Spo ecze stwo takie jak nasze zna, rzecz jasna, procedury wykluczenia. Naj-

bardziej oczywista, najbli sza nam, to zakaz. Dobrze wiemy, e nie mo emy 

mówi  o wszystkim, w ka dej sytuacji, wreszcie, e byle kto nie mo e mówi  

o byle czym40.

Filozof ten nieustannie podkre la  ogromn  w adz  jak  posiada dys-

kurs. Twierdzi , e w adza i wiedza wi  si  ze sob  i okre laj  si  w dyskur-

sie. Uwa a , e dyskurs nie tylko opisuje rzeczywisto , ale j  wspó kszta tu-

je, ma wp yw na jej kszta t i przebieg: 

[…] dyskurs jest nie tylko czym , co t umaczy walki i systemy panowania, 

lecz równie  tym, dlaczego i poprzez co walczymy – jest w adz , któr  usi-

ujemy zdoby 41.

Foucault podkre la , e g ównym przedmiotem jego bada  by y prak-

tyki dyskursywne, które t umaczy  jako aspekty mówienia, pisania i komu-

nikowania si , podkre laj c ich szczególne znaczenie w kontek cie dominacji 

i w adzy42. Polemizuje z twierdzeniem, e istnieje tajemny mechanizm for-

muj cy i wyja niaj cy w adz  oraz, e wszelki sprzeciw wobec w adzy nie ma 

sensu, poniewa  jest wpisany w system dominacji43.

Koncepcja dyskursu wypracowana przez M. Foucaulta umo liwi a po-

wstanie nowej dyscypliny naukowej – analizy dyskursu. Ukonstytuowanie 

si  i rozwój analizy dyskursu jako oddzielnego pola badawczego doprowadzi-

o do zmiany w klasycznym my leniu lingwistycznym, poszerzaj c struktu-

ralno-j zykow  p aszczyzn  badawcz  o p aszczyzn  dyskursu44.

Idee Þ lozoÞ czne M. Foucaulta uelastyczni y ramy wielu dyscyplin da-

j c naukowcom wi cej empirycznej i kognitywnej swobody w prowadzeniu 

docieka . Otworzy y granice metodologiczne nauk, zwi kszaj c ich mo li-

wo ci poznawcze.

Odnosz  wra enie, e zró nicowane teorie, dotycz ce tak wielu zjawisk, 

cz sto sprzeczne ze sob , wysuwane przez M. Foucaulta sta y si  momentem 

prze omowym w badaniach, w pierwszej kolejno ci socjologicznych, j zyko-

znawczych i medycznych, poniewa  doda y odwagi badaczom do interdyscy-

plinarnych poszukiwa  odpowiedzi na stawiane pytania.

40 M. Foucault, Porz dek dyskursu. Wyk ad inauguracyjny wyg oszony w College de France 2 grud-

nia 1970, S owo/obraz terytoria, Gda sk 1998, s. 7.
41 Tam e, s. 8.
42 D. Howarth, dz. cyt., s. 131.
43 Tam e, s. 131.
44 C. Spieß, dz. cyt., s. 215.
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Znaczenie analizy dyskursu w naukach humanistycznych

Analiza dyskursu jest zatem dziedzin  interdyscyplinarn , obejmuj -

c  j zykoznawstwo, literaturoznawstwo, Þ lozoÞ , socjologi , psychologi , 

semiotyk  i wiele innych nauk. Przenosz c pewne idee z jednej dyscypliny 

naukowej do drugiej pozwala na obiektywne ukazanie, jakie znaczenie dla 

ró norodnych procesów spo ecznych ma tekst mówiony czy pisany i jak rze-

czywisto  spo eczna wp ywa na form  naszego j zyka.

J zyk w tym uj ciu nie jest biernym narz dziem, ale aktywnym czyn-

nikiem, wp ywaj cym zarówno na osob , która stara si  przekaza  pewne 

znaczenia, jak i na odbiorc  przekazywanego znaczenia45.

Konceptualizacje literaturoznawcze harmonizuj  z za o eniami innych 

dziedzin nauki tj.: psychologia, dydaktyka, Þ lozoÞ a, socjologia, lingwistyka, 

a tak e teoria komunikacji. Dzi ki wykorzystywaniu narz dzi dyscyplin po-

krewnych literaturoznawstwo zalicza si  do interdyscyplinarnych dziedzin 

naukowych. Bior c pod uwag  skutki spo eczne i ukazuj c ich konteksty, lite-

raturoznawstwo wci gn o równie  w swój zakres badawczy analiz  dyskur-

su. Analiza dyskursu umo liwi a wzi cie pod uwag  w badaniach literaturo-

znawczych szeroko poj tych kontekstów spo eczno-kulturowych. Otworzy a 

równie  drog  do liberalizmu w badaniach literackich.

Obecnie nie buduje si  podwalin czy uzasadnie  dla metod interpre-

towania dzie  literackich, lecz poszerza si  literaturoznawstwo o coraz to 

nowsze konteksty kulturowe, przez co proces czytania literatury we wspó -

czesnym wieku zdaje si  by  ywy i twórczy46. Analiza dyskursu wprowadza 

do literaturoznawstwa, obok swobody i wielowymiarowo ci interpretacyjnej, 

spojrzenie pragmatyczne na literatur . Odej cie od czysto naukowych rozwa-

a  i zwrot pragmatyczny w literaturoznawstwie doprowadzi  do rezygnacji 

z poszukiwania odpowiedzi na pytanie „czym jest literatura?” na rzecz pyta-

nia „jak literatura dzia a?”47.

Uwa am, e rozwój analizy dyskursu przyczyni  si  do powstania naj-

nowszych postaw interpretacji literatury, które wprowadzi y do teorii litera-

tury kategorie rozpatrywane przez socjologi  i psychologi  i inne dziedziny 

45 L. Nijakowski, Analiza dyskursu na temat mniejszo ci narodowych i etnicznych w polskich me-

diach, http://www.racjonalista.pl [dost p: 18.11.2012].
46 A. Burzy ska, M. P. Markowski, dz. cyt., s. 40.
47 Tam e, s. 40.
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tj. „rasa”, „p e ”, „seksualno ”, „odmienno  seksualna”, „odmienno  kul-

turowa” i inne. O miel  si  powiedzie , e analiza dyskursu dodaje odwagi 

literaturoznawcom mówi  o iluzji obiektywizmu czy neutralno ci w bada-

niach literatury.

Trzeba pami ta , e analiza dyskursu nie jest analiz , ani interpreta-

cj  tekstu literackiego, jednak praktykowana jest na tekstach. Twierdzenie 

to mo e wyda  si  sprzeczne i przysporzy  wielu problemów w zrozumieniu 

znaczenia analizy dyskursu w zakresie literaturoznawstwa. Pojawienie si  

koncepcji analizy dyskursu w literaturoznawstwie, a w szczególno ci próba 

przeniesienia i zastosowania idei focaultowskich na teksty literackie48, przy-

j te zosta o emfatycznie i zosta o ostro skrytykowane49.

Analizy M. Foucaulta nie daj  si  bezpo rednio zastosowa  na tekstach 

literackich. M. Foucault bada  dyskursy naukowe. W obszarze jego zaintere-

sowa  nie le a y dyskursy tekstów literackich.

Wychodz  z za o enia, e analiza dyskursu, mimo tego, i  przez wielu 

naukowców nie jest uznawana za metod , oferuje efektywne narz dzia pracy 

i stawia wiod ce terminy z zakresu literaturoznawstwa pod znakiem zapyta-

nia, a zmodyÞ kowane, pod k tem literatury, teorie Foucaulta da y pocz tek 

nowym badaniom literaturoznawczym. Narz dzia foucaultowskiej analizy 

dyskursu s , w moim odczuciu, bardzo istotne w badaniach tekstu literackie-

go. Tekst literacki jest cz ci  dyskursu i zawiera liczne wypowiedzi, które 

przecie  odzwierciedlaj  praktyk  spo eczn .

Dyskurs sta  si  kategori  modeluj c  na nowo autora, czytelnika i tekst. 

Znacznie poszerzy  mo liwo ci interpretacji.

Dzie o literackie nie powinno by  interpretowane jako pojedynczy fe-

nomen, w którym centraln  rol  odgrywa autor i tekst. Tekst powinno si  

postrzega  jako cz  rozleg ego literackiego dyskursu nadaj cego sens poje-

dynczemu tekstowi50. Nast pi  zatem odwrót od hermeneutycznego modelu 

podej cia do tekstu. Tekst zacz to analizowa  jako otwart  struktur  uwik a-

n  w procesy spo eczne, a nie szczelnie zamkni t , statyczn  jednostk  dzia-

ania j zykowego. W tek cie dostrze ono szerok  gam  tematów spo ecznych. 

48 W literaturoznawstwie zwyk o si  czy  nazwisko Foucault z analiz  dyskursu. Warto jednak 

zaznaczy , e Foucault nigdy nie bada  literatury metod  dyskursywn .
49 A. Klawitter, Diskursanalyse als Untersuchungsmethode für literarische Texte. Foucaults Kon-

zeption moderner Literatur, http://www.johannes-angermueller.de [dost p: 18.11.2012].
50 W. Heinemann, Diskursanalyse in der Kontroverse, „Tekst i dyskurs – text und discurs“, Warsza-

wa 2011, nr 4, s. 46.
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Zacz to szuka  analogii tekstu z mediami, mod , potocznymi rozmowami. 

Tekst literacki przesta  by  postrzegany jako genialne uniesienie, co  wyj t-

kowego. Sta  si  cz ci  kulturowego archiwum tekstów.

W dyskursywnych badaniach literackich autor nie pod a za genialnym 

natchnieniem, które go rozwija, lecz jest wplatany w sie  otaczaj cych go dys-

kursów i przez nie kszta towany51;

Czytelnikowi odebrano przypisywan  mu dot d produktywn  rol  su-

werennego w adcy nad tekstem. Czytelnik równie  jest elementem dyskursów.

Uwa am, e z za o e  analizy dyskursu zrodzi y si  w latach 80. i 90. 

nowe dyscypliny, które wywar y wp yw na literaturoznawstwo: Nowy Histo-

ryzm i badania kulturowe.

W Nowym Historyzmie obserwujemy ideologiczn  analiz  praktyk dys-

kursywnych, które przejawiaj  si  poprzez odrzucenie rozgraniczenia mi dzy 

tekstem literackim a nieliterackim. Ka dy tekst to konstrukcja dyskursyw-

na uwik ana w konteksty spo eczne, a literatura jest polem praktyk s ow-

nych a nie zbiorem kanonicznych dzie . Tekst literacki nie jest odizolowanym 

od rzeczywisto ci wyj tkowym bytem52. Jest produktem danej epoki, którego 

nie da si  obiektywnie zbada . Badanie tekstu literackiego to ci g e okre la-

nie w asnego stanowiska w danym kr gu kulturowym, pod wzgl dem cho by 

politycznym czy ideologicznym53.

Badania kulturowe54 adoptuj c koncepcje analizy dyskursu wp yn y 

równie  na my l o literaturze: literatura to wynik praktyk dyskursywnych, 

które determinowane s  regu ami spo ecznymi; literatura nie na laduje rze-

czywisto ci; czytelnik i autor s  podrz dni wobec przyj tej w danym czasie 

ideologii i spe niaj  spo eczne funkcje; sens, w tym dzie a literackiego, jest 

produktem dzia a  spo ecznych55.

51 B. Jeßing, R. Köhnen, Einführung in die deutsche Literaturwissenschaft, J. B. Metzler, Stuttgart, 

Weimar 2012, s. 330.
52 A. Burzy ska, M. P. Markowski, dz. cyt., s. 512.
53 Tam e, s. 512.
54 Badania kulturowe s  dyscyplin  niejednorodn . Niezwyk  popularno  zyska y na ameryka skich 

uniwersytetach, w Anglii i we Francji. Charakteryzuj  si  brakiem rygoryzmu metodologicznego.
55 A. Burzy ska, M. P. Markowski, dz. cyt., s. 538–539.
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Zako czenie

Analiza dyskursu wprowadzi a nowe spojrzenie na wiod ce terminy 

i nada a im nowego znaczenia wpl tuj c je w sie  kontekstów spo eczno-

-kulturowych. Odrzucaj c strukturalistyczne i hermeneutyczne koncepcje 

w badaniach, nowym przedmiotem analizy sta  si  tak e wiat praktyk spo-

ecznych, kwestie klasowe, polityczne, rasowe.

Analiza dyskursu, ods aniaj c codzienne ycie, zanurzy a tekst w re-

aliach spo ecznych i politycznych, odsuwaj c w zapomnienie czytanie i inter-

pretowanie tekstów jako genialnych, indywidualnych fenomenów.
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Summary

The analysis of the discourse in humanities 

In the following article the authoress presents applied interpretations of dis-

course and tries to Þ nd the answer; what is its role and how useful is the 

discourse analysis in contemporary research in humanities? The Þ rst part 

of the article outlines the genealogy of discourse analysis. Next the author-

ess presents heterogeneous and interdisciplinary concepts of discourse and 

its application in various scientiÞ c Þ elds. The understanding of the concept 

of discourse in the philosophy of Michel Foucault is discussed as well. 
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