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Wstęp

Problem kreatywności językowej nie został do  tej pory wy-
czerpująco omówiony, niniejsza publikacja stwarza zatem okazję 
do przyjrzenia się różnym sposobom twórczego wykorzystania ję-
zyka w  literaturze, sztuce i  edukacji. Młodzi adepci językoznaw-
stwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, dziennikarstwa i filo-
zofii dzielą się spostrzeżeniami na  temat kreacyjnych możliwości 
tkwiących zarówno w samym języku, jak i jego użytkownikach.

Do dyskusji włączyli się studenci, doktoranci i młodzi dokto-
rzy ze  wszystkich najważniejszych krajowych ośrodków nauko-
wych: Akademii Ignatianum w Krakowie, Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub-
linie, Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie, Uniwersytetu 
Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Artykuły zebrane w tomie dotyczą atrakcyjnych zabiegów słow-
nych i słowno-wizualnych wykorzystywanych we współczesnej ko-
munikacji. Poruszone zostały zagadnienia kreatywności genologicz-
nej, innowacji w przekładach i oryginalności słownej w rozmaitych 
odmianach polszczyzny. Analizy licznych przekazów służące syste-
matyzacji i  pogłębieniu wiedzy w  szerokim obszarze wskazanych 
problemów uzupełnione są o teoretyczne rozważania nad komuni-
kacją, kreatywnością językową i sposobami jej rozwijania.

Publikacja adresowana jest nie tylko do humanistów zajmujących 
się opisem komunikatów językowych, ale też do  wszystkich osób, 
które chciałyby pracować nad własnymi umiejętnościami pisarskimi 
i rozwijać kompetencje językowe. Żywimy nadzieję, że zaprezentowa-
ne w monografii artykuły staną się inspiracją do dalszych badań nad 
rolą kreatywności językowej w komunikowaniu (się).

Książka ukazała się staraniem Koła Naukowego Językoznaw-
ców Uniwersytetu Łódzkiego.

Katarzyna Burska
Bartłomiej Cieśla



KREATYWNOŚĆ GENOLOGICZNA



Ewa Bulisz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Kreatywność genologiczna we współczesnej prasie dla 
kobiet na przykładzie analizy edytoriali prasowych

Współczesna prasa dla kobiet jest bardzo zróżnicowana − za-
równo pod względem poznawczym, jak i  stylistycznym. Badając 
te  dwa aspekty, można wyróżnić następujące jej typy: prasę po-
radnikową, feministyczną, plotkarską (bulwarową), magazyny 
luksusowe oraz polskie wersje pism zagranicznych (tzw. kalki). Od-
mienność ich charakteru wynika poniekąd z  profilowania innego 
wizerunku modelowej adresatki czasopisma oraz z możliwości per-
cepcyjnych samych czytelniczek. Jak zauważa Zofia Sokół ,,prasa 
taka jest redagowana pod kątem zainteresowań kobiet w zależno-
ści od ich wieku, wykształcenia, zawodu, pochodzenia społecznego, 
środowiska życia i pracy, roli i miejsca w rodzinie i społeczeństwie” 
[Sokół 1998: 8]. Wymienione czynniki wpływają nie tylko na pro-
fil pisma, ale także na  pragmatyczne, stylistyczne i  strukturalne 
ukształtowanie tekstów prasowych. ,,W odniesieniu do gatunków 
wypowiedzi ‘kreatywność’ wiąże się przede wszystkim z modyfi-
kacjami konwencji gatunkowych” [Wojtak 2009a: 165]. Szczególną 
kreatywnością genologiczną, czyli bogactwem realizacji różnych 
wariantów gatunkowego wzorca, wyróżnia się edytorial prasowy1.

1 Nazwa edytorial pojawiła się stosunkowo niedawno. Przed transfor-
macją ustrojową gatunek ten nazywano wstępniakiem lub artykułem wstęp-
nym. Piętno okresu PRL-u uwidocznione zostało w definicji Zbigniewa Baue-
ra, w której wyjaśnia on, że edytorial to ,,komentarz redakcyjny, publikowany 
w eksponowanym miejscu gazety lub czasopisma. Redakcja (naczelny redaktor 
lub wydawca) określa tu własną linię polityczną lub wyraża stanowisko jakiejś 



12

Głównym przedmiotem analizy uczynię zatem edytoriale 
publikowane na łamach różnych czasopism kobiecych. Uwzględ-
niam zatem: ,,Zadrę” reprezentującą prasę feministyczną, ,,Pa-
nią” – magazyny luksusowe, ,,Galę” – czasopisma sytuujące się 
na  pograniczu prasy plotkarskiej i  magazynów ekskluzywnych, 
,,Cosmopolitan” – należący do  przedruków, czyli tzw. kalk pism 
zagranicznych oraz ,,Dobre Rady” – najpopularniejszy miesięcznik 
w segmencie czasopism poradnikowych.

W niniejszym artykule korzystam z metodologii wypracowa-
nej przez Marię Wojtak, gdyż metodologia ta umożliwia odtwo-
rzenie nie tylko wzorca kanonicznego gatunku, ale przede wszyst-
kim jego wariantów alternacyjnych i adaptacyjnych – szczególnie 
istotnych z  punktu widzenia zakładanych celów analizy. Krea-
tywność redaktorska ujawnia się bowiem najwyraźniej przy prze-
kształceniach ilościowych i  jakościowych wzorca kanonicznego 
oraz w  adaptacji cech charakterystycznych dla obcych wzorców 
gatunkowych [Wojtak 2004a, 2008]. Inwencja twórcza redakto-
rów decyduje o  czterech aspektach wzorca gatunkowego: struk-
turalnym, pragmatycznym, poznawczym i stylistycznym. Dopiero 
analiza wszystkich tych komponentów pokazuje, jak odmienne 
są edytoriale w różnych typach prasy kobiecej. 

Zanim jednak przejdę do omówienia wzorców alternacyjnych 
i adaptacyjnych, warto uściślić, jakie cechy decydują o istnieniu 
wzorca kanonicznego omawianego gatunku. Wśród podstawo-
wych wyznaczników edytorialu należy wymienić: stałe miejsce 
druku, nazwę gatunkową lub inny genologiczny indeks, np. Od re-
dakcji2, Od redaktora naczelnego, Komentarz , dane osobowe re-
daktora naczelnego, jego zdjęcie oraz autograf. Składają się one 
na strukturę tekstu (architektonikę, model kompozycyjny), którą 

partii, ugrupowania (o ile pismo pełni funkcję organu prasowego takiej forma-
cji). Często edytorial jest również rodzajem autokomentarza szefa pisma (lub 
redaktora wydania) do  treści prezentowanych w  artykułach, zachętą do  ich 
lektury” [Bauer 2010: 270−271].

2 Formuła charakterystyczna dla następujących tytułów: ,,Twój Styl”, 
,,Pani”, ,,Wysokie Obcasy”, ,,Cosmopolitan”.

Ewa Bulisz



13

tworzą nagłówek (nazwa gatunkowa, tytuł, formuła wprowa-
dzająca, ekspozycja), segment główny, czyli korpus oraz formuły 
finalne. W  prasie kobiecej utarły się następujące zwroty otwie-
rające wypowiedź, np. Drogie Czytelniczki, Serdecznie polecam 
oraz zamykające ją: np. Zachęcam do lektury [Zob.: Wojtak 2005: 
113−122]. W  czasopismach poradnikowych edytorial ulokowany 
jest wśród pozostałych gatunków anonsujących, czyli zapowiedzi 
i spisu treści. Taka praktyka realizowana jest m.in. w: ,,Dobrych 
Radach”, ,,Kobiecie i Życiu”, ,,Poradniku Domowym”, ,,Olivii” czy 
,,Przyjaciółce”. Natomiast w  magazynach luksusowych poświę-
cona jest mu cała strona, przez co tekst zostaje wyeksponowany 
i  uznany przez redakcję jako ważny. Takie usytuowanie edyto-
rialu występuje m.in. w  ,,Twoim Stylu”, ,,Pani” i  w  ,,Wysokich 
Obcasach”.

Aspekt poznawczy edytorialu uwarunkowany jest przez profil 
pism. Powiązany jest z pragmatycznymi uwikłaniami komunika-
tu, czyli obrazem nadawcy i odbiorcy oraz jego celem (potencja-
łem illokucyjnym). ,,Świat przedstawiony to rzeczywistość bliska 
określonemu kręgowi ludzi (czytelników pisma i  redaktorów), 
rzeczywistość, którą oni się pasjonują” [Wojtak 2008: 101], inaczej 
mówiąc: ,,swoi mówią do swoich, entuzjaści komunikują się z en-
tuzjastami” [Wojtak 2006: 116]. Zróżnicowanie form edytorialu 
sprawia, że nie sposób wymienić wszystkich wyznaczników sty-
listycznych. Realizacje tekstowe edytorialu pokazują, że jego styl 
jest zdeterminowany przez tematykę, do której się odnosi (języ-
kowy obraz świat, hierarchia wartości, przyjęty punkt widzenia) 
oraz przez cel komunikatu i jego model kompozycyjny3. 

Maria Wojtak poddając analizie bogaty i  urozmaicony 
materiał prasowy, wyróżniła następujące odmiany edytoria-
li publikowanych na  łamach prasy specjalistycznej: w  formie 

3 Maria Wojtak wyróżniła 3 style charakterystyczne dla edytoriali pub-
likowanych na łamach prasy specjalistycznej: styl ,,zajawkowy” (zapowiadający 
inne teksty), styl reklamowy (z  typowymi dla reklamy sposobami komu-
nikowania), styl recenzyjny (łączący powiadomienie o  zawartości czasopisma 
z jego rekomendowaniem) [Wojtak 2008: 102].

Kreatywność genologiczna we współczesnej prasie dla kobiet...
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komentarza autonomicznego, kontaminacji komentarza z  za-
powiedzią oraz w  formie tekstu nawiązującego do  konwencji 
recenzji publicystycznej [Wojtak 2008: 98]. Pierwszy z wymie-
nionych wariantów jest charakterystyczny dla magazynów luk-
susowych, nazywanych także ekskluzywnymi. Oto stosowny 
przykład realizacji edytorialu w formie komentarza autonomicz-
nego z miesięcznika ,,Pani”:

Warszawa, marzec 2014
CO  JEST PRZYPADKIEM, A  CO  PRZEZNACZENIEM? 
I znowu odpowiedź na trudne pytanie? Na tym też polega 
trud życia codziennego. A  więc tak: wszystko, co  przypad-
kowe, wydaje się nam zazwyczaj mniej warte i  jakby z sa-
mej definicji podważa sens tego, co ze sobą przynosi. Poza 
tym przychodzi łatwo i przy okazji. A z kolei przeznaczenie 
autonomicznie wyróżnia nas z  tłumu, czyni z  nas ludzi na-
znaczonych miłością, ale i cierpieniem. Może być darem, ale 
i  karą. W  swoim kajeciku, w  którym od  lat zapisuję różne 
sensacje, znalazłam także i  autorstwa Anatole’a  France’a: 
Przypadek jest być może pseudonimem Boga, ale tylko wte-
dy, kiedy on sam nie chce się podpisać. Ładne, prawda? A jak 
się bardziej zastanowić, to też bardzo życiowe. Ja sama nie 
lubię proroctw, wróżek i  ich kabał. Kiedyś, jeszcze podczas 
studiów, w jednej z wrocławskich kawiarni o małej nazwie 
Hawana przysiadł się do naszego stolika nieznany mężczy-
zna. Niepytany, a tym bardziej nieproszony przez nikogo, za-
czął przepowiadać nam przyszłość. Zapamiętałam własną 
i przyjaciółki. Do dziś zgadza się liczba mężów i dzieci. Był 
łaskawy, bo roztoczył przed nami wizję długiego życia. Czas 
pokaże. I mimo że był jakiś taki bez wyrazu, to wydaje mi 
się, że i dziś bez problemu potrafiłabym stworzyć jego por-
tret pamięciowy. Tyle tylko, że nadal żyję w przeświadcze-
niu, że wszystko ma swój czas i miejsce. I jeśli tak ,,nauczymy 
się” myśleć o  sobie, to  prędzej czy później będzie TOWA-
RZYSZYŁO NAM POCZUCIE WEWNĘTRZNEJ RÓWNO-
WAGI I  PEWNOŚĆ, ŻE  TO  NASZE ŻYCIE TO  WŁAŚNIE 

Ewa Bulisz



Bartłomiej Cieśla
Uniwersytet Łódzki

Poziomy kreatywności genologicznej

Celem artykułu jest wskazanie na  problem kreatywności ge-
nologicznej. Tok zasadniczej części wywodu wyznaczać będą odpo-
wiedzi na trzy pytania, tj.: 1) co właściwie oznacza sformułowanie 
kreatywność genologiczna? 2) które poziomy wzorca gatunkowego 
można wyzyskiwać w twórczy sposób? 3) jakie mogą być konkret-
ne przejawy kreatywności w obrębie jednego z aspektów wzorca? 

Materiał, który wykorzystano do  analizy, przejęty został 
z łódzkiej prasy humorystycznej okresu międzywojnia.

Nawiązując do  słownikowych definicji1, można by wskazać, 
że  kreatywność genologiczna to  twórcze wyzyskanie wzorca orga-
nizacji tekstu. Z  jednej strony ma charakter wewnętrznotekstowy, 
uobecnia się w wypowiedzi na poziomie strukturalnym, stylistycz-
nym, poznawczym i  pragmatycznym (na  jednym z  nich lub kilku 
jednocześnie)2, z  drugiej zaś stanowi koncept autora, zewnętrzny 
wobec konkretnej aktualizacji. Oznaczać może zabiegi podejmowa-
ne na wypowiedzi polegające na rozszerzaniu jej konwencjonalnej 
pojęciowo-formalnej struktury − w  tym sensie kreatywne jest to, 
co w stosunku do kanonicznej postaci wzorca okazuje się naddane − 
a także wskazywać na każdy przejaw oryginalności, również tej, któ-
ra obok innych parametrów decyduje o tożsamości danego gatunku.

1 W Słowniku wyrazów obcych pod red. J. Tokarskiego czytamy, że krea-
tywny to ‘tworzący coś nowego lub oryginalnego; twórczy’, ang. creative.

2 Aspekty, o  których mowa, usystematyzowała Maria Wojtak w  pracy 
Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, [w:] Polska genologia lin-
gwistyczna, red. R. Cudak i D. Ostaszewska, PWN, Warszawa 2008.
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Kreatywność językowa w tutorialach internetowych

O  tym, że  Internet stanowi źródło wiedzy, nie trzeba nikogo 
specjalnie przekonywać. Można powiedzieć, że  jest to swojego ro-
dzaju truizm. Zasoby internetowe pozwalają nam na  odnalezienie 
wiedzy niemal na  każdy temat1. Nie wychodząc z  domu, możemy 
skorzystać z  wielu słowników, encyklopedii, opublikowanych czy 
też zdigitalizowanych książek, czasopism, artykułów, stron interne-
towych o różnorodnej tematyce. Jest to jeden z aspektów funkcjo-
nowania sieci internetowej. Dzięki temu możemy poszerzać naszą 
wiedzę o świecie. Internet daje nam również możliwość rozwiązy-
wania wielu problemów, jakie napotykamy w naszym codziennym 
życiu. Szczególnie pomocne mogą okazać się tutoriale internetowe, 
które to stanowią przedmiot moich badań2. Są one odmianą mate-
riałów szkoleniowych. Ich zadaniem jest zaprezentowanie odbior-
com, jak wykonać określoną czynność, użyć jakiegoś przedmiotu, 
naprawić go lub stworzyć. Sam termin „tutorial” został zapożyczony 
z języka angielskiego. Na polski jest tłumaczony między innymi jako 
‘seminarium, zajęcia; zajęcia prywatne, korepetycje, wprowadzenie, 
podręcznik, pouczenie; program dla samouka, samouczek’3. Tutoriale 

1 Choć trzeba zaznaczyć, że  jakość informacji pochodzących z  Internetu 
może być w niektórych przypadkach słaba, a nawet wątpliwa. 

2 Do druku przygotowywany jest mój artykuł Norma językowa w tutoria-
lach internetowych. Odwołuję się do niego w części teoretycznej niniejszej pra-
cy, w której opisuję, czym jest tutorial internetowy [Gaweł w druku]. 

3 Podawane przeze mnie tłumaczenia angielskich wyrazów pochodzą 
ze strony www.ling.pl. 
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Kreatywność genologiczna na przykładzie powieści 
Andrzeja Makowieckiego „Ziemia nawrócona”

Tematem niniejszego artykułu jest kreatywność genologiczna, 
a dokładniej zmiany, pewnego rodzaju novum w obrębie gatunku, 
jakim jest powieść. Postaram się rozważyć oraz udzielić odpowie-
dzi na  następujące pytania: co  stanowi przyczynę zmian gatun-
kowych, jakie nowe cechy zyskała powieść dzięki kreatywności 
autora, czemu służyły te  zabiegi? Kwestie te  będę rozpatrywać 
na konkretnym przykładzie, mianowicie na podstawie utworu An-
drzeja Makowieckiego pt. Ziemia nawrócona.

Ziemia nawrócona – klasyfikacja gatunkowa

Analizowany utwór zalicza się do gatunku, jakim jest powieść. 
Według Słownika terminów literackich[Sławiński 2002: 416] „(…) 
głównymi elementami strukturalnymi są  narracja oraz jej przed-
miot – świat przedstawiony, na który składają się bohaterowie oraz 
wydarzenia, w jakich oni uczestniczą przebiegające w określonym 
czasie oraz przestrzeni i  tworzące układ fabularny. Narracja jako 
podstawowy czynnik językowy powieści organizuje świat przed-
stawiony. (…) Gatunek głównie wiązany ze stylem artystycznym”. 
Dookreślając, Ziemia nawrócona wpisuje się w  krąg powieści 
współczesnej (akcja fabuły jest paralelna z czasem powstania utwo-
ru), a  jeszcze dokładniej powieść współczesna z  elementami kry-
minalnymi. Celowo nie używam określenia powieść kryminalna, 


