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Analiza dyskursu
w nauk ach humanistycznych

WstĊp
Punktem wyjĞcia artykuáu jest zaáoĪenie o rozmyciu pojĊcia dyskursu.
Termin ten wystĊpuje obecnie w wielu znaczeniach, niekiedy tak odmiennych, Īe moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe mianem dyskursu moĪna okreĞliü niemalĪe kaĪdą dziaáalnoĞü czáowieka.
Celem niniejszego artykuáu jest przeĞledzenie stosowanych wykáadni
dyskursu i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jaką rolĊ odgrywa i na ile
przydatna jest analiza dyskursu we wspóáczesnych naukach humanistycznych?
W pierwszej czĊĞci artykuáu zarysowano genezĊ analizy dyskursu. Dalej zaprezentowano niejednorodne i interdyscyplinarne koncepcje sáowa dyskurs i jego zastosowanie w róĪnych dziedzinach naukowych. Omówiono takĪe rozumienie pojĊcia dyskursu w ÞlozoÞi Michela Foucaulta, która wywaráa
duĪy wpáyw na popularyzacjĊ tego terminu w naukach humanistycznych.

Geneza analizy dyskursu
Analiza dyskursu powstaáa z koncepcji, które z jednej strony są Ğwiadectwem zmiany w myĞleniu o jĊzyku, pojmujących jĊzyk jako elementarny,
zasadniczy czynnik konstytuujący rzeczywistoĞü, a z drugiej są to koncepcje odnoszące siĊ do sfery spoáecznej, ukazujące jĊzyk jako pewne dziaáanie
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umoĪliwiające funkcjonowanie i obcowanie wĞród ludzi oraz tworzące fakty
spoáeczne1. Badania jĊzyka opierające siĊ na analizach czysto teoretycznych
otwarto na to, co spoáeczne, co niestrukturalne.
JĊzykoznawstwo ulegáo rozwarstwieniu na lingwistykĊ czystą i lingwistykĊ stosowaną. Owo rozróĪnienie wynikaáo z kanonicznego niegdyĞ
podziaáu na jĊzyk pisany i mówiony. Wypáywaáo ono z dwóch tradycji badaĔ: europejskich i amerykaĔskich2. Faworyzowana dotychczas lingwistyka
zajmująca siĊ formalnymi systemami jĊzyka straciáa w ostatnim piĊüdziesiĊcioleciu swoją hegemoniĊ na rzecz jĊzykoznawstwa stosowanego, obejmującego swoimi dociekaniami aspekty jĊzyka jako Ğrodka porozumiewania siĊ
ludzi z respektowaniem Ğrodowiska spoáecznego. Efektem ukonstytuowania
siĊ nowych trendów w nauce byáo wyáonienie siĊ nurtów badawczych skoncentrowanych na autentycznej mowie w kontekĞcie spoáecznym. Zaliczamy
do nich analizĊ dyskursu, socjolingwistykĊ, pragmatykĊ, psycholingwistykĊ,
a takĪe etnograÞczną analizĊ konwersacyjną3.
Prace nad dyskursem w oĞrodkach jĊzykoznawczych prowadzone są
w gáównej mierze w obrĊbie kierunku zwanego analizą dyskursu. Z historycznego punktu widzenia analiza dyskursu zyskaáa na początku swojej kariery
szeroką popularnoĞü w Ameryce i Europie. Początki tych badaĔ siĊgają lat 60.
XX wieku4. W pierwszym etapie prac nad dyskursem mogáoby siĊ wydawaü,
iĪ badania europejskie stoją w opozycji do badaĔ amerykaĔskich, poniewaĪ
Europa staáa siĊ kolebką nowoczesnej lingwistyki tekstu i wykazywaáa zainteresowanie gáównie okreĞlaniem cech tekstów pisanych5. W lingwistycznych
badaniach europejskich naukowców przewaĪaáy teoretyczne rozwaĪania nad
jĊzykiem (tu szczególną rolĊ odegraá strukturalizm Levi-Straussa, jak równieĪ rosyjski formalizm)6 oraz opisywanie kombinacji i cech teksów 7. Natomiast w Ameryce, bazując na ustaleniach Anny Duszak, moĪna stwierdziü,
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Īe niezwykle dynamicznie rozwinĊáa siĊ dziedzina badaĔ etnometodologicznych koncentrująca siĊ przede wszystkim na jĊzyku mówionym, wywodząca
siĊ z obserwacji związków jakie zachodzą miĊdzy typami wypowiedzi, a ich
uwarunkowaniami spoáecznymi i kulturowymi8 (w szczególnoĞci podejĞcie
etnometodologiczne przyczyniáo siĊ do rozwoju tzw. analizy konwersacyjnej).
W Stanach Zjednoczonych podstawą obserwacji byá jĊzyk stosowany
Ğwiadomie w róĪnych kontekstach spoáecznych i kulturowych. Badacze amerykaĔscy zajmowali siĊ Īywym jĊzykiem, jĊzykiem w uĪyciu, w konkretnej
sytuacji spoáecznej. DuĪą uwagĊ poĞwiĊcali równieĪ minom, gestom towarzyszącym procesowi komunikowania siĊ. Podstawą dociekaĔ amerykaĔskich
uczonych staáo siĊ przekonanie, Īe jĊzyk jest silnie powiązany z myĞleniem
i dziaáaniem, jest formą aktywnoĞci spoáecznej ksztaátującą rzeczywistoĞü9.
Centralnym punktem zainteresowaĔ byá wiĊc uĪytkownik jĊzyka i tekst produkowany przez niego w dynamicznym procesie kreowania i interpretowania
znaczeĔ w kontekĞcie10.
Gáównym nurtem dociekaĔ staá siĊ w Ameryce niewątpliwie jĊzyk mówiony i niewerbalne zachowania ludzkie, a w Europie duĪą popularnoĞü zyskaáy badania tekstu. W obrĊbie obydwu nurtów, w odmienny sposób pojmowano przedmiot badaĔ nad dyskursem, co przez dáugi czas przyczyniaáo siĊ
do zamĊtu terminologicznego w tym zakresie11.
Pojawiáy siĊ wiĊc dziedziny w jĊzykoznawstwie zorientowane na dziaáania w dwóch obszarach – w przestrzeni tekstu i przestrzeni jĊzyka mówionego w odniesieniu do kontekstu, tj.: lingwistyka tekstu związana z tradycjami europejskimi (lata 70. XX w.) i analiza dyskursu wyrosáa z tradycji
amerykaĔskich (lata 50. XX w.). Cechą wspólną obu tych dyscyplin byáo
traktowanie zdania jako skáadnika o wiele wiĊkszych struktur. W badaniach
lingwistycznych zaczĊto interesowaü siĊ, poza izolowanym zdaniem, wyĪszą
organizacją jĊzyka12 i uĪytkownikami danego jĊzyka. Wraz z rozwojem koncepcji pragmatycznych tekst zaczĊto pojmowaü jako proces, a nie jako gotowy
wytwór, strukturĊ o okreĞlonych cechach13. Tekst postrzegany jako proces byá
zorientowany na uczestnika aktu komunikacji, który wyznacza jego charakter
8
9
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poprzez intersubiektywną ocenĊ14. W przeciągu ostatnich czterdziestu lat
nastąpiáy gáĊbokie przemiany w myĞleniu o jĊzyku jako narzĊdziu dziaáania,
co skutkowaáo ewolucją w lingwistyce tekstu, analizie dyskursu i wykrystalizowaniem siĊ krytycznej analizy dyskursu15 oraz likwidacją w początkach lat
80. autonomicznoĞci lingwistyki tekstu i analizy dyskursu:
W latach 80. dochodzi do faktycznej niwelacji rozróĪnienia miĊdzy pojĊciami:
tekstowy, a dyskursywny. Odbiciem tego stanu rzeczy jest chociaĪby deklaracja umieszczenia badaĔ nad tekstem pisanym w ramach analizy dyskursu16.

LingwiĞci coraz czĊĞciej zaczĊli uĪywaü terminu „analiza dyskursu”
na okreĞlenie analizy záoĪonych aktów mowy i tekstów pisanych w relacji
do ich kontekstów spoáecznych. Stanowiáo to róĪnicĊ wzglĊdem gáównego
w lingwistyce badania abstrakcyjnych konstruktów jĊzykowych w oderwaniu
od uĪycia jĊzyka, skupienia siĊ na zdaniach oraz odwoáywanie do przykáadów
wymyĞlonych, a nie zaobserwowanych17.
Metoda ta staáa siĊ bardzo dynamicznie rozwijającą siĊ nową dziedziną naukową, wyodrĊbniającą róĪne poziomy i konstrukcje uĪycia jĊzyka
w interakcjach spoáeczno-kulturowych dotąd pomijanych na polu innych
dyscyplin. Dostarcza wiedzy, wyjaĞnia, jak ludzie oddziaáują na siebie i jak
tym samym tworzą swoją spoáeczną i kulturową rzeczywistoĞü. Anna Duszak
spostrzega, Īe analiza dyskursu: „staje siĊ hasáem wywoáawczym dla studiów
nad szeroko pojĊtymi aspektami struktury i funkcjonowania tekstów pisanych i mówionych”18.
Do tej pory analiza dyskursu przebyáa dáugą drogĊ od tradycyjnej lingwistyki poprzez pionierskie badania uĪycia jĊzyka w konkretnych kulturach.
Niektórzy teoretycy twierdzą, Īe mimo duĪego doĞwiadczenia naukowego analiza dyskursu nie opracowaáa spójnych narzĊdzi, metod teoretyczno-analitycznych konfrontując naukowców z wieloma, czĊsto skomplikowanymi
strategiami, co nie pozwala jej aspirowaü do statusu autonomicznej dziedziny
badaĔ. Innego zdania jest Teun A. van Dijk stwierdzając, Īe analiza dyskursu
„staáa siĊ nie tylko szeroko zakrojonym i interdyscyplinarnym przedsiĊwziĊciem,
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angaĪując co najmniej kilka dyscyplin, ale teĪ wyraÞnowanym instrumentarium, pozwalającym siĊ stosowaü na wielu polach […]. Analiza dyskursu
osiągnĊáa dojrzaáoĞü i przypomina teraz inne nauki humanistyczne czy spoáeczne, choü jej interdyscyplinarny charakter zapewnia napáyw nowych impulsów i inspiracji na styku istniejących dziedzin wiedzy”19.
Zdaniem Dawida Howartha w genealogii teorii dyskursu moĪna wyodrĊbniü trzy gáówne okresy20. W pierwszym, gáównym przedmiotem badaĔ byáa
analiza jĊzyka w uĪyciu, w kontekĞcie. Ta wąska koncepcja analizy skupiaáa
siĊ przede wszystkim na „reguáach rządzących strukturą grup zdaĔ w mowie
lub piĞmie”21. U jej Ĩródeá leĪy teoria aktów mowy skupiająca uwagĊ na jĊzyku
w dziaáaniu i analiza konwersacyjna, bazująca na analizie ról jakie przyjmują
interaktanci podczas prowadzenia rozmowy. Na podáoĪu tych teorii wyáoniáa
siĊ analiza dyskursu jako nowa, interdyscyplinarna dziedzina badaĔ.
UwaĪam, Īe teoretyczne fundamenty teorii dyskursu stanowią idee
wypracowane w jĊzykoznawstwie, teorii literatury i ÞlozoÞi. Aby odzwierciedliü historiĊ jej konceptualizacji naleĪy zarysowaü drogĊ rozwoju jĊzyka jako mowy i tekstu, rozumianych jako praktyczne dziaáania czáowieka.
Te zagadnienia wykraczają jednak poza ramy niniejszego artykuáu.

Interdyscyplinarna przestrzeĔ analizy dyskursu
Dyskurs porusza róĪne obszary ludzkiego dziaáania, których nie daáo
siĊ przypisaü jednej konkretnej dziedzinie. Jednoczesne pojawienie siĊ tego
pojĊcia w badaniach róĪnych nauk dostarczyáo dowodów na sztucznoĞü podziaáu na nauki humanistyczne i spoáeczne oraz wydzielania jakichkolwiek
wąsko rozumianych dyscyplin wiedzy22.
Jak twierdzi Teun Adrianus van Dijk: „idea nowych, systematycznych
i eksplicytnie sformuáowanych badaĔ interdyscyplinarnych zaczĊáa nabieraü
ksztaátu dopiero od poáowy lat 60. Grunt pod te analizy przygotowaáa antropologia, na áonie której narodziáy siĊ etnograÞczne opisy «zdarzeĔ komunikacyjnych» oraz «stylów mówienia» w ich kulturowych kontekstach”23.
19
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Utrzymanie autonomii i rozgraniczeĔ miĊdzy dyscyplinami naukowymi
opisującymi aspekty komunikacji staáo siĊ nierealne i przyczyniáo siĊ do zmieszania wielu metod. Przeáamanie starej klasyÞkacji nauki i kontaminacja metodologiczna zrewolucjonizowaáa podejĞcie badaczy, otwierając drzwi badaniom
interdyscyplinarnym. Naukowcy korzystający z dorobku kilku nauk, reprezentujący róĪne gaáĊzie wiedzy i pracujący nad tym samym polem badawczym wprowadzali do badaĔ nad dyskursem nowe, ciekawsze teorie. Koherencja róĪnorodnych pomysáów, punktów widzenia i metod poszczególnych macierzystych nauk
w badaniach nad dyskursem ma na celu kompleksowe opisanie tego zjawiska.
We wspóáczesnych badaniach nad dyskursem niezmiernie istotne jest
podejĞcie interdyscyplinarne, które umoĪliwia szersze i dokáadniejsze spojrzenie na ten termin. T. A. van Dijk uwaĪa, Īe:
Badania nad dyskursem wchodzą w obrĊb zainteresowaĔ wielu dyscyplin
– lingwistyki (badającej jĊzyk i formy jego uĪycia), psychologii (zainteresowanej analizą przekonaĔ i tym w jaki sposób są one komunikowane)
oraz nauk spoáecznych tj. etnograÞi, socjolingwistyki czy socjologii (które
pozwalają analizowaü interakcje w kontekstach spoáecznych)24.

Dyskurs funkcjonuje na pograniczach i sprzyja powstawaniu subdyscyplin. Tradycyjną dyscypliną zajmującą siĊ analizowaniem dyskursu jest lingwistyka, w której rozwaĪania nad funkcjonalnymi cechami tekstów wyparáy
badania abstrakcyjnych systemów jĊzykowych. Lingwistyczna analiza dyskursu opiera pojĊcie dyskursu na teorii dziaáania. Dyskursy są, z tej perspektywy,
przestrzeniami dziaáania znajdującymi siĊ pod wpáywem czynników zewnĊtrznych. Zainteresowanie jĊzykiem w uĪyciu, jĊzykiem jako formą dziaáania zaowocowaáo wáączeniem do badaĔ lingwistycznych czynników spoáecznych,
kulturowych, psychologicznych i innych, w których rozwijaá siĊ jĊzyk.
T. A. van Dijk wymienia trzy waĪniejsze parametry dyskursu: uĪycie jĊzyka, przekazywanie idei, interakcjĊ w sytuacjach spoáecznych25. Biorąc pod uwagĊ te trzy wymiary nie trudno zauwaĪyü, Īe analiza dyskursu zaczĊáa poszerzaü
swój obszar dochodzeĔ naukowych czerpiąc z doĞwiadczenia róĪnych dyscyplin wiedzy. RozpoczĊáa wspóápracĊ z rozmaitymi dziaáami nauk nawiązując
dialog interdyscyplinarny, celem którego staáo siĊ przesuniĊcie tradycyjnych
granic obszarów badawczych. To przekraczanie granic miĊdzy dyscyplinami
umoĪliwiáo spostrzeĪenie problemów i zagadnieĔ, których z jednorodnego
24
25
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punktu widzenia nie sposób byáo dostrzec. Zadaniem analizy dyskursu wedáug
T. A. van Dijka jest:
Dostarczenie zintegrowanego opisu trzech wymiarów komunikacji: jak
dane uĪycie jĊzyka wpáywa na wyobraĪenia czáowieka o Ğwiecie, na przebieg
interakcji, oraz vice versa jak róĪne aspekty interakcji warunkują formĊ wypowiedzi, a takĪe jak przekonania Īywione przez uczestników komunikacji
decydują o wyborze okreĞlonych Ğrodków jĊzykowych […]26.

Analiza dyskursu integruje róĪne koncepcje w badaniach nad komunikacją. Wolfgang Heinemann twierdzi, Īe dyskurs w swojej caáoĞci okazuje siĊ
heterogenicznym obrazem o niejednorodnej strukturze, wystĊpującym w róĪnych dziedzinach naukowych. Jego heterogenicznoĞü jest przyczyną záoĪonoĞci
analizy. Nie jest zatem jednolitą metodą lecz związkiem róĪnych metod27.
InterdyscyplinarnoĞü implikuje róĪnorodnoĞü praktyk i relacji miĊdzy
dyscyplinami i jest immanentną cechą dociekaĔ naukowych. Takie patrzenie
na problem z róĪnych perspektyw przynosi zazwyczaj fascynujące odkrycia.
Fragmentaryzacja badaĔ czy izolowanie dziedzin naukowych przysáoniáyby
rzeczywistoĞü dyskursu i wykluczyáyby obiektywne badania. Szczególną formą interdyscyplinarnoĞci są badania transdyscyplinarne.
InterdyscyplinarnoĞü obejmuje róĪnorodnoĞü praktyk i relacji miĊdzy dyscyplinami – transdyscyplinarnoĞü natomiast naleĪąc w sensie ogólnym
do interdyscyplinarnoĞci, postrzega teoretyczne i metodologiczne dziaáania
zaangaĪowanych dyscyplin (ĞciĞle mówiąc, chodzi tu raczej o konkretne stanowiska i podejĞcia w ramach danej dyscypliny) jako coĞ, co w czĊĞci wyáania siĊ z transdyscyplinarnego badania i dialogu28.

TransdyscyplinarnoĞü rozumiem jako zapoĪyczenie metod i praktyk badawczych z jednej dyscypliny do drugiej, celem wyjaĞnienia konkretnej kategorii wystĊpującej w jednej dyscyplinie poprzez zestawienie kategorii zastanych w innej. Badania transdyscyplinarne nie tylko zestawiają ze sobą dwie
gaáĊzie naukowe dla uzyskania rozlegáej wiedzy na jakiĞ temat, ale równieĪ
poprzez zawáaszczanie sposobów postĊpowania z problemem jednej dziedziny rozwijają wewnĊtrzne metody poznawcze innej. JakaĞ domena akomoduje
teorie i praktyki innej dziedziny na wáasne potrzeby poznawcze, nie tracąc
swoich wáaĞciwoĞci i swojej specyÞki. TransdyscyplinarnoĞü emancypuje
26
27
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róĪnorodne drogi badawcze na páaszczyĨnie jednej dyscypliny i wykorzystuje peáne moĪliwoĞci tych dąĪeĔ w innej. Poszukiwania transdyscyplinarne
odĞwieĪają formĊ myĞlenia teoretycznego i sposoby metodologiczne w granicach jednej dyscypliny i krzyĪują je z podejĞciami innej.
Celem transdyscyplinarnoĞci jest wiĊc nie tylko przybliĪenie dwóch
róĪnych dyscyplin i ich zwyczajów teoretyczno-analitycznych aby uzyskaü
w ten sposób bogatsze spojrzenie na nową ideologiĊ, ale takĪe pokazanie, jak
dialog miĊdzy tymi dyscyplinami i ich tradycjami badawczymi moĪe prowadziü do ich rozwoju przez proces wewnĊtrznego przywáaszczania sobie logiki
jednej dyscypliny przez drugą jako Ĩródáa jej wáasnego rozwoju29.
PojĊcie dyskursu i prace prowadzone nad nim poáączyáy ze sobą wiele
dziedzin Ğwiata nauki. Przedstawiciele róĪnych branĪ stosowali odmienne
optyki badawcze pracując nad poszerzeniem wiedzy dotyczącej dyskursu,
co wprowadziáo inny i szerszy punkt widzenia zagadnienia.
Jak juĪ wspomniaáam, analiza dyskursu, obok tego co jĊzykowe, zawiera rozmaite elementy pozajĊzykowe, dlatego nie powinno siĊ rozpatrywaü
tego problemu tylko w obrĊbie jĊzykoznawczym.
Odczuwalny jest równieĪ udziaá dyskursu w psychologii i neurologii, które badają ludzki umysá i jego procesy. Nie moĪna oddzieliü ludzkich zachowaĔ
jĊzykowych od skáonnoĞci do ich interpretacji w kategoriach tego, co dany rozmówca chciaá za pomocą uĪycia jĊzyka przekazaü i jaki cel chciaá osiągnąü.
Badania prowadzone nad dyskursem byáyby niekompletne bez ujĊcia w nich
relacji ludzkiego umysáu do otaczającego Ğwiata.
Zjawisko dyskursu obecne jest równieĪ w literaturoznawstwie, ÞlozoÞi, ekonomii czy politologii. Wszystkie te dyscypliny traktują o spoáeczeĔstwie, zatem
nie moĪna ich rozpatrywaü nie poruszając tematu dyskursu. UwaĪam, Īe nie ma
dziedziny naukowej, w której nie daáoby siĊ dowieĞü uĪytecznoĞci dyskursu. Ukazuje on przestrzeĔ interakcji miĊdzyludzkich, jest obrazem bardzo szerokim, bogatym, dynamicznym, twórczym i niewątpliwie interdyscyplinarnym. Jest równieĪ systemem aktualnych wyrobów jĊzyka i Īywo ujawnia problemy spoáeczne30.
Silny związek jĊzyka ze spoáeczeĔstwem wyraĪa teoria dyskursu poststrukturalistów Ernesto Laclau’a i Chantal Moŭe (polityczna teoria dyskursu)31.
29
30

31

JWK2_12.indd 42

TamĪe, s. 374.
R. de Beaugrande, Krytyczna analiza dyskursu a znaczenia demokracji w wielkim korpusie, [w:]
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InterdyscyplinarnoĞü dyskursu scala wiele nauk, nie brnie w podziaáy
dyscyplinarno-przedmiotowe, wykorzystuje narzĊdzia wypracowane na gruncie teorii róĪnych dyscyplin. OdrĊbnoĞü badawcza nie przyniosáaby oczekiwanych rozwiązaĔ. Daáaby wąski pogląd rozpatrywanych zjawisk i prowadziáaby
do powierzchownych interpretacji.

MyĞl ÞlozoÞczna Michela Foucaulta
Michel Foucault naleĪaá do generacji myĞlicieli francuskich lat 60. i 70.
DziĊki opublikowaniu ksiąĪek: Historia szaleĔstwa, Archeologia wiedzy, Sáowa
i rzeczy oraz Porządek dyskursu staá siĊ popularnym myĞlicielem czasów poststrukturalistycznych32. Jego badania charakteryzują siĊ brakiem naukowego rygoryzmu. Ogromna iloĞü publikacji o interdyscyplinarnej tematyce, w których
nie ma uzasadnieĔ dla wysuwanych twierdzeĔ, ukazuje z jednej strony nieustanną ewolucjĊ myĞli M. Foucaulta, z drugiej, nie pozwala wyáoniü elementu centralnego omawianych kategorii. M. Foucault w swoich rozwaĪaniach skupia uwagĊ
na psychiatrii, analizuje wáadzĊ, dominacjĊ, myĞl spoáeczną i polityczną, historiĊ
i jĊzyk. Mimo braku wypracowanej metodologii foucaultowskie teorie ÞlozoÞczne znalazáy zastosowanie w wielu dziedzinach, równieĪ i w literaturoznawstwie.
Z róĪnorodnoĞci tematycznej M. Foucaulta postaram siĊ wyeksponowaü
teorie káadące nacisk na kategoriĊ dyskursu.
UwaĪam, Īe prace tego francuskiego Þlozofa daáy asumpt do rozpatrywania dyskursu z punktu widzenia wielu odrĊbnych dyscyplin.
Foucault zrywa radykalnie ze strukturalistycznymi tendencjami,
z badaniem abstrakcyjnych systemów jĊzykowych. Odrzuca koncepcjĊ Levi-Straussa, który twierdziá, Īe ludzie w okreĞlonym czasie historycznym mają
wspólne struktury myĞlenia33. Foucaultowska koncepcja dyskursu przyczyniáa siĊ do popularyzacji tego terminu w naukach humanistycznych i innych.
W pracach M. Foucaulta to dyskurs jest jedną z gáównych kategorii. Badaá
on dyskursy, odnosząc je do pojedynczych wypowiedzi. Próbowaá okreĞliü

32
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logie na przeáomie tysiącleci – najnowsze tendencje w literaturze, jĊzykoznawstwie, przekáadzie
i glottodydaktyce, red. P. Sznurkowski i inni, CzĊstochowa 2012, s. 287.
FilozoÞĊ Foucaulta ciągle starano siĊ przypisaü róĪnym kierunkom. Spotykaáo siĊ to z jego niezadowoleniem. Sam uwaĪaá, Īe nie jest związany z Īadnym nurtem myĞli wspóáczesnej. UwaĪam, Īe Foucault,
mimo róĪnych faz swojej ÞlozoÞcznej twórczoĞci, wpisuje siĊ w szerokie ramy potstrukturalizmu.
J. Topolski, WstĊp, [w:] Archeologia wiedzy, M. Foucault, Warszawa 1977, s. 6.
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ich regularnoĞci i ich relacje z rzeczywistoĞcią pozajĊzykową34. Centralnym
przedmiotem foucaultowskiej analizy byáy wiĊc wypowiedzi, które uznawaá
za elementy konstytuujące dyskursy. UwaĪaá, Īe wypowiedzi formują siĊ
seryjnie i wyróĪniają siĊ regularnoĞcią zdarzeĔ, w związku z czym przyjąá,
iĪ musi istnieü okreĞlony porządek, wzglĊdnie uregulowany ciąg dyskursu,
wytwarzany przez sam dyskurs35. Filozof wydzieliá cztery zasady, w oparciu
o które wypowiedzi ksztaátują dyskursy. Są to zdarzenie, seria, regularnoĞü
oraz warunek moĪliwoĞci36.
Początkowo koncypowaá M. Foucault dyskursy jako autonomiczne formacje. Z biegiem czasu zacząá je uzaleĪniaü w swoich pracach od pozadyskursywnych praktyk. Wedáug jego koncepcji dyskurs naleĪy odnosiü do Īycia spoáecznego, polityki, kultury itd., dowodząc, iĪ znaczenie ksztaátuje siĊ
w dyskursie i jest doprecyzowywane przez kontekst37.
Istotną rolĊ w pracach M. Foucaulta odgrywaáa krytyka humanistycznej
koncepcji dyskursu. Za cel jego krytyki moĪna uznaü uprzywilejowaną pozycjĊ
podmiotu jako twórcy i Ĩródáa dyskursu uwikáanego w procesy historyczne. Podmiot w rozwaĪaniach foucaultowskich uzaleĪniony jest od kontekstu, który wywiera na niego wpáyw. W zaleĪnoĞci od sytuacji podmiot przyjmuje róĪne role.
KoncepcjĊ M. Foucaulta znamionuje takĪe analiza przedmiotów dyskursu, w której stara siĊ wyjaĞniü reguáy tworzenia siĊ przedmiotów w obrĊbie dyskursu, podkreĞlając konstytutywną rolĊ praktyk dyskursywnych,
które determinują formowanie siĊ przedmiotów38.
Foucault próbuje przedstawiü heterogenicznoĞü dyskursów wytworzonych w ramach pewnego czasu historycznego i zrozumieü ich logikĊ39.
Fascynują go zachowania jĊzykowe produkowane przez wyspecjalizowanych
ekspertów, osoby zajmujące waĪne stanowiska.
W dalszych swoich badaniach skupiá siĊ na procesach ograniczających
wytwarzanie dyskursów. Pod uwagĊ braá sfery polityki, seksu, jak równieĪ chorób psychicznych. W opublikowanym w 1971 roku Porządku dyskursu czytamy:
34
35
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A. BurzyĔska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. PodrĊcznik, Kraków 2006, s. 324.
C. Spieß, Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa. Przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej, „Tekst
i dyskurs – text und discurs”, 2011 nr 4, s. 215.
TamĪe, s. 215.
TamĪe, s. 216.
D. Howarth, dz. cyt., s. 88.
M. Foucault, Archeologia wiedzy, PaĔstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 52.
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SpoáeczeĔstwo takie jak nasze zna, rzecz jasna, procedury wykluczenia. Najbardziej oczywista, najbliĪsza nam, to zakaz. Dobrze wiemy, Īe nie moĪemy
mówiü o wszystkim, w kaĪdej sytuacji, wreszcie, Īe byle kto nie moĪe mówiü
o byle czym40.

Filozof ten nieustannie podkreĞlaá ogromną wáadzĊ jaką posiada dyskurs. Twierdziá, Īe wáadza i wiedza wiąĪą siĊ ze sobą i okreĞlają siĊ w dyskursie. UwaĪaá, Īe dyskurs nie tylko opisuje rzeczywistoĞü, ale ją wspóáksztaátuje, ma wpáyw na jej ksztaát i przebieg:
[…] dyskurs jest nie tylko czymĞ, co táumaczy walki i systemy panowania,
lecz równieĪ tym, dlaczego i poprzez co walczymy – jest wáadzą, którą usiáujemy zdobyü 41.

Foucault podkreĞlaá, Īe gáównym przedmiotem jego badaĔ byáy praktyki dyskursywne, które táumaczyá jako aspekty mówienia, pisania i komunikowania siĊ, podkreĞlając ich szczególne znaczenie w kontekĞcie dominacji
i wáadzy42. Polemizuje z twierdzeniem, Īe istnieje tajemny mechanizm formujący i wyjaĞniający wáadzĊ oraz, Īe wszelki sprzeciw wobec wáadzy nie ma
sensu, poniewaĪ jest wpisany w system dominacji43.
Koncepcja dyskursu wypracowana przez M. Foucaulta umoĪliwiáa powstanie nowej dyscypliny naukowej – analizy dyskursu. Ukonstytuowanie
siĊ i rozwój analizy dyskursu jako oddzielnego pola badawczego doprowadziáo do zmiany w klasycznym myĞleniu lingwistycznym, poszerzając strukturalno-jĊzykową páaszczyznĊ badawczą o páaszczyznĊ dyskursu44.
Idee ÞlozoÞczne M. Foucaulta uelastyczniáy ramy wielu dyscyplin dając naukowcom wiĊcej empirycznej i kognitywnej swobody w prowadzeniu
dociekaĔ. Otworzyáy granice metodologiczne nauk, zwiĊkszając ich moĪliwoĞci poznawcze.
OdnoszĊ wraĪenie, Īe zróĪnicowane teorie, dotyczące tak wielu zjawisk,
czĊsto sprzeczne ze sobą, wysuwane przez M. Foucaulta staáy siĊ momentem
przeáomowym w badaniach, w pierwszej kolejnoĞci socjologicznych, jĊzykoznawczych i medycznych, poniewaĪ dodaáy odwagi badaczom do interdyscyplinarnych poszukiwaĔ odpowiedzi na stawiane pytania.
40
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Znaczenie analizy dyskursu w naukach humanistycznych
Analiza dyskursu jest zatem dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą jĊzykoznawstwo, literaturoznawstwo, ÞlozoÞĊ, socjologiĊ, psychologiĊ,
semiotykĊ i wiele innych nauk. Przenosząc pewne idee z jednej dyscypliny
naukowej do drugiej pozwala na obiektywne ukazanie, jakie znaczenie dla
róĪnorodnych procesów spoáecznych ma tekst mówiony czy pisany i jak rzeczywistoĞü spoáeczna wpáywa na formĊ naszego jĊzyka.
JĊzyk w tym ujĊciu nie jest biernym narzĊdziem, ale aktywnym czynnikiem, wpáywającym zarówno na osobĊ, która stara siĊ przekazaü pewne
znaczenia, jak i na odbiorcĊ przekazywanego znaczenia45.
Konceptualizacje literaturoznawcze harmonizują z zaáoĪeniami innych
dziedzin nauki tj.: psychologia, dydaktyka, ÞlozoÞa, socjologia, lingwistyka,
a takĪe teoria komunikacji. DziĊki wykorzystywaniu narzĊdzi dyscyplin pokrewnych literaturoznawstwo zalicza siĊ do interdyscyplinarnych dziedzin
naukowych. Biorąc pod uwagĊ skutki spoáeczne i ukazując ich konteksty, literaturoznawstwo wciągnĊáo równieĪ w swój zakres badawczy analizĊ dyskursu. Analiza dyskursu umoĪliwiáa wziĊcie pod uwagĊ w badaniach literaturoznawczych szeroko pojĊtych kontekstów spoáeczno-kulturowych. Otworzyáa
równieĪ drogĊ do liberalizmu w badaniach literackich.
Obecnie nie buduje siĊ podwalin czy uzasadnieĔ dla metod interpretowania dzieá literackich, lecz poszerza siĊ literaturoznawstwo o coraz to
nowsze konteksty kulturowe, przez co proces czytania literatury we wspóáczesnym wieku zdaje siĊ byü Īywy i twórczy46. Analiza dyskursu wprowadza
do literaturoznawstwa, obok swobody i wielowymiarowoĞci interpretacyjnej,
spojrzenie pragmatyczne na literaturĊ. OdejĞcie od czysto naukowych rozwaĪaĔ i zwrot pragmatyczny w literaturoznawstwie doprowadziá do rezygnacji
z poszukiwania odpowiedzi na pytanie „czym jest literatura?” na rzecz pytania „jak literatura dziaáa?”47.
UwaĪam, Īe rozwój analizy dyskursu przyczyniá siĊ do powstania najnowszych postaw interpretacji literatury, które wprowadziáy do teorii literatury kategorie rozpatrywane przez socjologiĊ i psychologiĊ i inne dziedziny
45
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A. BurzyĔska, M. P. Markowski, dz. cyt., s. 40.
TamĪe, s. 40.

22.04.2013 20:02

Analiza dyskursu w naukach humanistycznych

47

tj. „rasa”, „páeü”, „seksualnoĞü”, „odmiennoĞü seksualna”, „odmiennoĞü kulturowa” i inne. OĞmielĊ siĊ powiedzieü, Īe analiza dyskursu dodaje odwagi
literaturoznawcom mówiü o iluzji obiektywizmu czy neutralnoĞci w badaniach literatury.
Trzeba pamiĊtaü, Īe analiza dyskursu nie jest analizą, ani interpretacją tekstu literackiego, jednak praktykowana jest na tekstach. Twierdzenie
to moĪe wydaü siĊ sprzeczne i przysporzyü wielu problemów w zrozumieniu
znaczenia analizy dyskursu w zakresie literaturoznawstwa. Pojawienie siĊ
koncepcji analizy dyskursu w literaturoznawstwie, a w szczególnoĞci próba
przeniesienia i zastosowania idei focaultowskich na teksty literackie48, przyjĊte zostaáo emfatycznie i zostaáo ostro skrytykowane49.
Analizy M. Foucaulta nie dają siĊ bezpoĞrednio zastosowaü na tekstach
literackich. M. Foucault badaá dyskursy naukowe. W obszarze jego zainteresowaĔ nie leĪaáy dyskursy tekstów literackich.
WychodzĊ z zaáoĪenia, Īe analiza dyskursu, mimo tego, iĪ przez wielu
naukowców nie jest uznawana za metodĊ, oferuje efektywne narzĊdzia pracy
i stawia wiodące terminy z zakresu literaturoznawstwa pod znakiem zapytania, a zmodyÞkowane, pod kątem literatury, teorie Foucaulta daáy początek
nowym badaniom literaturoznawczym. NarzĊdzia foucaultowskiej analizy
dyskursu są, w moim odczuciu, bardzo istotne w badaniach tekstu literackiego. Tekst literacki jest czĊĞcią dyskursu i zawiera liczne wypowiedzi, które
przecieĪ odzwierciedlają praktykĊ spoáeczną.
Dyskurs staá siĊ kategorią modelującą na nowo autora, czytelnika i tekst.
Znacznie poszerzyá moĪliwoĞci interpretacji.
Dzieáo literackie nie powinno byü interpretowane jako pojedynczy fenomen, w którym centralną rolĊ odgrywa autor i tekst. Tekst powinno siĊ
postrzegaü jako czĊĞü rozlegáego literackiego dyskursu nadającego sens pojedynczemu tekstowi50. Nastąpiá zatem odwrót od hermeneutycznego modelu
podejĞcia do tekstu. Tekst zaczĊto analizowaü jako otwartą strukturĊ uwikáaną w procesy spoáeczne, a nie szczelnie zamkniĊtą, statyczną jednostkĊ dziaáania jĊzykowego. W tekĞcie dostrzeĪono szeroką gamĊ tematów spoáecznych.
48

49

50

JWK2_12.indd 47

W literaturoznawstwie zwykáo siĊ áączyü nazwisko Foucault z analizą dyskursu. Warto jednak
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ZaczĊto szukaü analogii tekstu z mediami, modą, potocznymi rozmowami.
Tekst literacki przestaá byü postrzegany jako genialne uniesienie, coĞ wyjątkowego. Staá siĊ czĊĞcią kulturowego archiwum tekstów.
W dyskursywnych badaniach literackich autor nie podąĪa za genialnym
natchnieniem, które go rozwija, lecz jest wplatany w sieü otaczających go dyskursów i przez nie ksztaátowany51;
Czytelnikowi odebrano przypisywaną mu dotąd produktywną rolĊ suwerennego wáadcy nad tekstem. Czytelnik równieĪ jest elementem dyskursów.
UwaĪam, Īe z zaáoĪeĔ analizy dyskursu zrodziáy siĊ w latach 80. i 90.
nowe dyscypliny, które wywaráy wpáyw na literaturoznawstwo: Nowy Historyzm i badania kulturowe.
W Nowym Historyzmie obserwujemy ideologiczną analizĊ praktyk dyskursywnych, które przejawiają siĊ poprzez odrzucenie rozgraniczenia miĊdzy
tekstem literackim a nieliterackim. KaĪdy tekst to konstrukcja dyskursywna uwikáana w konteksty spoáeczne, a literatura jest polem praktyk sáownych a nie zbiorem kanonicznych dzieá. Tekst literacki nie jest odizolowanym
od rzeczywistoĞci wyjątkowym bytem52. Jest produktem danej epoki, którego
nie da siĊ obiektywnie zbadaü. Badanie tekstu literackiego to ciągáe okreĞlanie wáasnego stanowiska w danym krĊgu kulturowym, pod wzglĊdem choüby
politycznym czy ideologicznym53.
Badania kulturowe54 adoptując koncepcje analizy dyskursu wpáynĊáy
równieĪ na myĞl o literaturze: literatura to wynik praktyk dyskursywnych,
które determinowane są reguáami spoáecznymi; literatura nie naĞladuje rzeczywistoĞci; czytelnik i autor są podrzĊdni wobec przyjĊtej w danym czasie
ideologii i speániają spoáeczne funkcje; sens, w tym dzieáa literackiego, jest
produktem dziaáaĔ spoáecznych55.

51

52
53
54

55

JWK2_12.indd 48

B. Jeßing, R. Köhnen, Einführung in die deutsche Literaturwissenschaft, J. B. Metzler, Stuttgart,
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ZakoĔczenie
Analiza dyskursu wprowadziáa nowe spojrzenie na wiodące terminy
i nadaáa im nowego znaczenia wplątując je w sieü kontekstów spoáeczno-kulturowych. Odrzucając strukturalistyczne i hermeneutyczne koncepcje
w badaniach, nowym przedmiotem analizy staá siĊ takĪe Ğwiat praktyk spoáecznych, kwestie klasowe, polityczne, rasowe.
Analiza dyskursu, odsáaniając codzienne Īycie, zanurzyáa tekst w realiach spoáecznych i politycznych, odsuwając w zapomnienie czytanie i interpretowanie 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 discourse and tries to Þnd the answer; what is its role and how useful is the
discourse analysis in contemporary research in humanities? The Þrst part
of the article outlines the genealogy of discourse analysis. Next the authoress presents heterogeneous and interdisciplinary concepts of discourse and
its application in various scientiÞc Þelds. The understanding of the concept
of discourse in the philosophy of Michel Foucault is discussed as well.
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