
Logos – Etos – Patos

RETORYKA I ARGUMENTACJA
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1 Marek Sokołowski

Invectiva oratio. Nienawiść w języku polskiej polityki

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

Invectiva oratio, czyli "mowa obraźliwa" związana jest z polityką już od czasów ateńskiej

agory czy rzymskiego forum jako centrach życia politycznego. Pisali o niej w swoich

pracach dotyczących retoryki antyczni filozofowie: Arystoteles i Cyceron. Jest jednym

z elementów skodyfikowanych przez nich wzorów retorycznej argumentacji używanej

w różnych wypowiedziach. Opracowanie dotyczyć będzie przejawów "mowy obraźli-

wej", szeroko stosowanej w dyskursie komunikacyjnym współczesnej polskiej polityki.

Wykorzystują mowę nienawiści wszyscy politycy, niezależnie od ich partyjnych szyldów,

zarówno politycy obozu władzy, jak i opozycji.

Słowa kluczowe: invectiva oratio, mowa obraźliwa, mowa nienawiści, nienawiść

w języku polityki
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2 Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik

„Seksowny anioł”. Symbole religijne w identyfikacji wiz-

ualnej samorządów w Polsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Abstrakt

Powstanie artykułu zostało zainspirowane dyskutowanym w branży place brandingu

wydarzeniem - usunięciem z logo miasta Kolonia nawiązania do sławnego zabytku kul-

tury chrześcijańskiej – katedry. Ta inspiracja zdefiniowała:

Cel. Autorzy postanowili sprawdzić jak dziedzictwo Polski, kraju postrzeganego jako

jednolicie katolicki, jest wykorzystywana w brandingu miejsc. Powstały pytania: czy

w kraju takim jak Polska pojawią się elementy religijne w markach terytorialnych i jakie

w tej dziedzinie występują trendy?

Tło teoretyczne. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, wykorzystuje koncepcje:

a. G. Ashwortha, który odróżnia przeszłość (past), historię (history) i dziedzictwo

(heritage), gdzie to ostatnie jest świadomym wyborem i wykorzystaniem przeszłości

jako towaru;

b. „sceny” (stage) jako konstrukt teoretyczny łączącym branding terytorialny,

socjologię i analizy retoryczne w ujęciu K. Burke’a;

c. S. K. Foss, która symbole uznaje za medium retoryczne.

Przyjęto, że symbolami religijnymi są te, które łączą się z religią na podstawie relacji,

skojarzeń i konwencji i w związku z tym wyznaczają scenę do działań promocyjnych.

Metoda badań. Metodą badawczą była ilościowo-jakościowa analiza zawartości

(content analysis). Dodatkową metodą weryfikacji danych były nauki teologiczne, które

pozwalają zweryfikować dany symbol jako religijny oraz posłużyły do opracowania tak-

sonomii symboli.

Wyniki. Badania wykazały, że symbole religijne są stosowane marginalnie, głównie

jako znaturalizowany element krajobrazu (kościoły i budowle religijne), bywają też

zeświecczane czego przykładem jest „seksowny anioł” w logo miasta i gminy Zawidów.

Głębsza świadomość tła religijnego występuje rzadko i dotyczy głównie miejsc (places),

gdzie religia jest konstytutywna dla marki danej miejscowości (np. sanktuaria).

Podstawowy wniosek. Badania autorów potwierdzają, wielokrotnie formułowaną

w literaturze przedmiotu tezę o obrzędowym (zewnętrznym) charakterze polskiej re-

ligijności. Wiara przekształca się w towar, np. dla turystów.

Wnioski praktyczne. Historia religii może być wykorzystana w marketingu terytori-

alnym jako narzędzie retoryczne, głównie w modelu 3E (Education, Entertainment, Ex-

citement).

Dyskusja. Badania dotyczą Polski, interesujące byłyby porównania międzynarodowe,

zwłaszcza w krajach o mniej jednolitym układzie kulturowym.

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, place branding, symbole religijne, retoryka

wizualna, scena,
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3 Iwona Grodź

Strategie retoryczne we współczesnych polskich filmach

fabularnych. Casus reklam filmów

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu,

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Abstrakt

Tematem rozważań będą retoryczne strategie wywierania wpływu stosowane w rekla-

mach polskich filmów o artystach i sztuce. Doskonałym sposobem efektywnego wpły-

wania na odbiorców filmów jest wykorzystanie arystotelesowskiej triady: etosu, patosu

i logosu lub sześciu mechanizmów wywierania wpływu, o których pisał Robert Caldini

(m.in. taktyki: zaangażowania, wzbudzania zainteresowania poprzez kreowanie aury

wyjątkowości czy wzajemności i wymienności perspektyw). Mediami tych praktyk są

słowa (język), obraz i dźwięk. Twórcy spotów filmowych wykorzystują w tym celu przede

wszystkim: chwytliwe tytuły (Bo we mnie jest seks), znane wszystkim nazwiska w ty-

tułach (Osiecka) i obsadzie, czasem skróty, które mają wzbudzić zaciekawienie (Bodo).

W warstwie wizualnej przyciąganie uwagi sprowadza się przede wszystkim do użycia

określonych kolorów, grę oświetleniem, zbliżeniami czy nieoczywistymi ujęciami.

Celem tych rozważań jest wskazanie strategii wywierania wpływu stosowane przez

twórców biograficznych filmów-seriali na konkretnych przykładach polskich seriali

(wybór): Bodo (2016) w reżyserii Michała Kwiecińskiego i Michała Rosy, Osiecka (2020)

Roberta Glińskiego i Michała Rosy, Bo we mnie jest seks (2021) Katarzyny Klimkiewicz.

Ważną kwestią jest też odpowiedź na pytanie: czy reklama filmu może przysłużyć się

do zwiększenia jego „potencjału frekwencyjnego”, a przy tym do dystrybucji (tj. zwięk-

szenia międzynarodowej cyrkulacji treści, które przekazuje)?

Materiał badawczy: plakaty, zwiastuny, reklamy filmów w kinach, telewizji, strony

internetowe, czołówki wskazanych filmów.

Metodologia: teoria komunikacji i analiza mechanizmów perswazji.

Słowa kluczowe: strategie retoryczne, film polski, artysta
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4 Agnieszka Budzyńska-Daca

Ethos retoryczny a gatunek

Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Propozycja referatu dotyczy obszaru krytyki gatunkowej. Rozważa się tu zagadnie-

nie umiejscowienia, opisu i analizy kategorii ethosu mówcy w zespole komponen-

tów stanowiących o potencjale retorycznym gatunku. Zagadnienie to jest interesujące

z punktu widzenia badań retorycznych nad gatunkiem i dowodzi odrębności perspek-

tywy retorycznej od innych (lingwistycznej, medioznawczej, literaturoznawczej). Ethos

w tradycji arystotelesowskiej przynależy do mówcy, nadaje wiarygodność jego słowom

(Retoryka, 1356a), jest więc jego indywidualną kreacją zależną od czynników sytuacji

retorycznej. Tymczasem proponowane rozważania sytuują ethos w obszarze potenc-

jału gatunkowego, jako w pewnej mierze utrwalony zestaw zachowań retorycznych

wpisanych w „kod DNA” gatunku. Celem tych rozważań jest udowodnienie, że ethos

należy do horyzontu oczekiwań (Jauss 1972) odbiorczych gatunku, a mówca realizując

dany gatunek „odkrywa dla siebie” jego potencjał etosowy. Proponowane rozważania

mają charakter teoriopoznawczy tak w obszarze genologii, jak i retoryki.

Materiałem do analizy są (1) elementy teorii z zakresu genologii normatywnej

i opisowej z obszaru gatunków medialnych i politycznych; (2) teksty prasowe i zapisy

nagrań wystąpień polityków jako realizacje gatunków medialnych i politycznych.

Porównane zostaną gatunki prasowe, gdzie podstawowymi kodami semiotycznymi

są kod werbalny i wizualny – zapis tekstu i layout pisma (zapowiedź, wzmianka, notatka,

felieton, komentarz), a także gatunki polityczne z komponentem performatywnym (de-

bata przedwyborcza, orędzie do narodu, przemówienie na wiecu wyborczym). Zestaw-

ienie opisów wzorców gatunkowych z realizacjami gatunków pozwoli wskazać kompo-

nent ethosowy w podziale na trzy właściwości (arete, phronesis, eunoia) i scharaktery-

zować jego znaczenie dla badań genologicznych.

Słowa kluczowe: ethos, gatunek, genologia retoryczna
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5 Agnieszka Grażul-Luft

Definicja retoryczna jako narzędzie perswazji w dyskur-

sie medialnym związanym z tematyką kreowania wiz-

erunku osobistego.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Abstrakt

W retoryce celom perswazyjnym służy również definicja (Sobczak 2014, 42). Dzięki

niej można wpływać na sposób postrzegania rzeczywistości przez odbiorcę w celu re-

alizacji przyjętych przez nadawcę założeń (Sobczak 2014, 44), pozwala ona również

uwydatnić pożądaną perspektywę (Korolko 1990, 63). W przypadku kreowania wiz-

erunku osobistego już sam wybór przyjętej terminologii nadrzędnej, nazwa obszaru

tematycznego, pociąga za sobą konsekwencje retoryczne. Obok terminu wizerunek os-

obisty, funkcjonują, często stosowane zamiennie, terminy, takie jak: marka osobista,

image, personal branding. Zastosowanie wybranego z nich wiąże się z tworzeniem

określonej perspektywy i ram interpretacji. Sandra Oliver w pracy pt. „Strategia pub-

lic relations” napisała, że słowo wizerunek z wielu powodów budziło negatywne sko-

jarzenia z czymś sztucznym i powierzchownym, z samozwańczymi kreatorami wiz-

erunku, „którzy nie noszą żadnej treści a tylko pogłębiają jej deficyt” (Oliver S., 2005, s.

80). Joanna Malinowska-Parzydło w książce „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać

sobą” wyjaśnia: „To nie jest książka o tym, jak się lansować. Ani o tym, jak udawać ko-

goś innego” (Malinowska-Parzydło J., 2015, s. 17). Tematyka kreowania wizerunku jest

bowiem obciążona silnym wartościowaniem, sięgającym obu biegunów jednocześnie:

dodatniego i ujemnego.

Dyskurs medialny niesie przykłady stosowania definicji retorycznych tworzonych

zarówno w ramach zachęty do kreowania wizerunku osobistego (poradnictwo,

edukacja), jak i ekspozycji wizerunków osób. Proponowana analiza pozwoli zaprezen-

tować i omówić przykłady stosowania perswazji (w różnych celach) z użyciem metody,

jaką jest stosowanie definicji retorycznych.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza

Powszechna.

Malinowska-Parzydło, Joanna. 2015. Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Gli-

wice: HELION.

Oliver, Sandra. 2005. Strategia public relations, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne.

Sobczak, Barbara. 2014. „O definicjach retorycznych (na przykładzie hasła gender)”. Forum

Artis Rhetoricae 4: 41-59.

Słowa kluczowe: definicja retoryczna, perswazja, wizerunek osobisty, dyskurs medialny
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6 Marcin Cząba

Strategie storytellingowe we współczesnym dyskursie

publicznym

Uniwersytet Śląski

Abstrakt

Dyskursywna natura nowych mediów wzmacnia znaczenie opowiadania historii. Silna

tendencja do dzielenie się w mediach społecznościowych interpersonalnymi relac-

jami pomaga rozpowszechniać się cyfrowym opowieściom. W wymiarze biznesowym,

w dobie banner blindess, przedsiębiorcy coraz częściej sięgają do storytellingu per-

swazyjnego. Opowieści znane są nam od tysiącleci, jednak środowisko cyfrowe każe

nam spojrzeć na nie w całkiem nowym kontekście.

Pojęcie „storytelling” już w swojej nazwie zawiera opowiadanie historii („story”)

z pewnym widocznym celem i skutkiem („telling”), jaki dana opowieść wywołuje lub

powinna wywołać. Wygląda więc na to, że już w samym znaczeniu słowa „storytelling”

mamy wpisaną intencjonalność w interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

Jeżeli potraktujemy tę intencjonalność jako grę, można spróbować poddać ją tak-

sonomii Richarda Bartle’a. W ten sposób otrzymujemy cztery rodzaje graczy/inter-

akcji/opowieści - Killers (Zabójcy), Achivers (Zdobywcy), Explorers (Odkrywcy) i Social-

izers (Społecznicy).

Używając tej taksonomii w storytellingu, otrzymujemy cztery typy strategii story-

tellingowych o całkiem różnych strukturach narracyjnych. I całkiem różnym oddzi-

aływaniu perswazyjnym. W swoim referacie opiszę i scharakteryzuję te cztery rodzaje

opowieści.

Słowa kluczowe: storytelling; storytelling perswazyjny; struktury narracji; strategie nar-

racyjne;
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7 Agnieszka Kula

Retoryka początku w korespondencji literackiej (Szym-

borska, Herbert, Barańczak)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Koncepcja wystąpienia zasadza się na kilku zaciekawieniach: z jednej strony interesuje

mnie fenomen początku tekstu, retoryczny i pragmalingwistyczny potencjał wstępu.

Z drugiej strony – korespondencja literacka ze względu na ponadprzeciętny talent po-

etycki autorów i autorek wymyka się skodyfikowanym zasadom epistolografii. Tutaj

dobrze opisana teoria listu zdaje się zawsze niewystarczająca, gdy wziąć pod uwagę

konkretne sytuacje nadawczo-odbiorcze i wymiar kreacyjny (oraz autokreacyjny) listów.

Tym bardziej, że sprawa komplikuje się jeszcze (i jak sądzę uatrakcyjnia), gdy weźmiemy

pod uwagę, że z korespondencji Szymborskiej z Herbertem i Barańczakiem wyłaniają się

portrety przyjaźni, bliskości – i przenikają się światy publiczne i prywatne, a wraz z in-

tymizacją, większą bliskością relacji pojawia się także pytanie o ucieczkę od konwencji.

Retorykę początku będą tutaj wskazywać dwie perspektywy: rozpoczynania pisania

w wymiarze makrosytuacyjnym, a więc wyznaczającym początek „spotkania episto-

larnego” – tu ciekawa będzie ewolucja listów w kontekście stopniowego niwelowania

dystansu w korespondencji; druga perspektywa jest ściślej mikrosytuacyjna i jako taka

odnosi się do różnych strategii rozpoczynania listu, charakterystycznych dla tych trojga

literatów. Spróbuję pokazać, czy znana teoria listu-mowy, w której początek wyznaczany

jest przez salutatio oraz captatio benevolentiae, może zostać ponownie wykorzystana

oraz – przede wszystkim – na czym polega zjednywanie przychylności odbiorcy, jak

łączy się z konstruowaniem tożsamości piszącego czy włączaniem listu do gatunków

autobiograficznych.

Słowa kluczowe: list, kompozycja, intymistyka, wstęp
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8 Monika Grzelka

Werdykt niejednomyślny jako sytuacja retoryczna

(dyskurs wokół Nagrody im. Kazimierza Kutza 2022)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

W 2022 roku kapituła Nagrody im. Kazimierza Kutza przyznała wyróżnienie

Szczepanowi Twardochowi (w pierwszej edycji nagrodzono Annę Dymną). Decyzja

nie była jednomyślna – od werdyktu odcięły się dwie osoby – członkowie kapituły:

Iwona Świętochowska-Kutz oraz Jerzy Ilg. Ich odrębne zdania zostały wyrażone wprost:

wdowa po reżyserze wygłosiła je podczas gali wręczenia nagród, w obecności samego

laureata w kontakcie twarzą w twarz. Jerzy Ilg swoje votum separatum przekazał na

łamach „Gazety Wyborczej”, na uroczystości był nieobecny.

Zdarzenie retorycznie jest zaskakujące. Gala jako sytuacja zrytualizowana jest

uroczystością całkowicie przewidywalną, scenariusz jest zwykle jednakowy, tradycyjnie

ustalony, bardzo silnie zretoryzowany: przemowy (powitania, mowy okolicznościowe,

laudacje, podziękowania etc.), artystyczne występy gościnne, wręczenie statuetek. At-

mosfera w trakcie takiego wydarzenia jest podniosła, odświętna, radosna. Etykietalny

model takich sytuacji nie przewiduje wystąpień obraźliwych czy przykrych: ma być miło

i uroczyście.

Interesujące stają się zatem sposoby wprowadzania do dyskursu tekstów „obcych”,

„egzotycznych”: głos odrębny zwykle jest maskowany – nie wspomina się o nim, eufem-

izuje, unika się mówienia o nim, gdyż narusza rytuał i towarzyszący mu nastrój. Są oczy-

wiście sytuacje, w których obecność takiego głosu jest dopuszczona, wręcz umocowana

prawnie i nie jest on niczym nadzwyczajnym (np. wyroki trybunałów, postępowania

awansowe etc.). Przyznanie nagrody nie mieści się w tej kategorii.

Wnioski płynące z analizy i porównania obu głosów odrębnych wynikają z różnicy

w materii (język mówiony i sytuacja bezpośredniego kontaktu z osobą, której mówi się

przykre rzeczy; język pisany i sytuacja pośrednia), zaangażowania w relację z patronem

nagrody (żona, redaktor wydawnictwa „Znak”), wreszcie stosunku do laureata (pisarz,

felietonista). Dyskurs zaogniają polemiczne wymiany Twardocha ze Świętochowską-

Kutz i Ilgiem. Retorycznie kształtuje się tu kilka osi: wokół postaci samego Kazimierza

Kutza, spraw Śląska, społeczeństwa obywatelskiego, współczesnej roli pisarza aż po

kwestie osobistych urazów.

Słowa kluczowe: sytuacja retoryczna, uprzejmość, polemika, dyskurs publiczny
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9 Marcin Selinger

Ad hominem a imperatyw kategoryczny

Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt

Proponowany odczyt dotyczy tego rodzaju argumentacji ad hominem, w której zarzuca

się komuś niezgodność głoszonych poglądów z postępowaniem. Konkluzja takiej ar-

gumentacji nie zawsze jest jasna, jednym z głównych celów referatu będzie więc anal-

iza rozmaitych możliwych konkluzji, a w szczególności tych, które mają charakter ocen

moralnych.

Jako podstawę rozważań przyjmiemy imperatyw kategoryczny Kanta: „Postępuj

tylko według maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszech-

nym prawem” (Uzasadnienie metafizyki moralności (4:421), cytat w tłum. M. Warten-

berga; sformułowanie podstawowe, ale też inne będą brane pod uwagę). Zakładając

określony w ten sposób, ustawodawczy charakter wolnej woli, przyjrzymy się kwestii

zgodności poglądu i działania z nieco nietypowej perspektywy, a mianowicie od strony

zagadnienia, czy z czyjegoś działania da się odczytać tę maksymę/normę, wedle której

on postępuje i którą wciela w życie, a jeśli się da, to jaką—tak, żeby móc potem oceniać

jej zgodność czy też niezgodność z głoszonymi przez niego poglądami. W szczególności

rozważymy sytuację, w której rozpatrywanym działaniem jest akt mowy. Zwrócimy też

uwagę na związek badanego typu ad hominem z innymi rodzajami argumentów jak ex

concessis czy rozumowania praktyczne.

Argumentacja ad hominem ma charakter dialektyczny i z tego punktu widzenia

zmierza do podważenia w dyskusji poglądów przeciwnika. Ma też swój wymiar reto-

ryczny w tym sensie, że wprost atak może być skierowany nie tyle na poglądy, ale na

samego przeciwnika (mówcę) i jego etos, a dopiero za tym pośrednictwem na jego

poglądy. W wyniku rozważań wyróżnimy trzy rodzaje ataku na etos (odpowiadają im

trzy rodzaje możliwych konkluzji): na zdolności logiczno-poznawcze (brak wiedzy, in-

teligencji, bystrości) atakowanej osoby, na jej intencje i kompetencje komunikacyjne

(nieszczerość, konformizm, skłonność do manipulacji) oraz na cechy wolicjonalne

i kompetencje moralne (brak wolnej woli, zło moralne).

Słowa kluczowe: ad hominem, imperatyw kategoryczny, ex concessis, rozumowania

praktyczne
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10 Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Argumentacja w dyskursie emancypacyjnym kobiet

przedsiębiorczych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Abstrakt

Wskazany w tytule dyskurs emancypacyjny odnosi się do specyficznego rodzaju eman-

cypacji, którą w polskich realiach społecznych można obserwować po przełomie 1989,

a jeszcze intensywniej po wstąpieniu Polski do UE w 2004. Mowa jest o zjawisku, które

wiąże się z dążeniami i staraniami Polek chcących prowadzić własną działalność gospo-

darczą (własny biznes) na takich samych prawach i przywilejach, które mają mężczyźni.

Inaczej mówiąc, rzecz dotyczy wyzwalania (się) świata polskich bizneswomen spod

dominacji świata biznesmenów. Przedmiotem omówienia będą sposoby argumentacji

obecne w narracji i praktykach komunikacyjnych kobiecych środowisk biznesowych

skupionych wokół fundacji i portali dotyczących kobiecej przedsiębiorczości. Argumen-

tacja dotyczy m.in. eksponowania zawodowej samodzielności kobiet komunikowanej

jako unikalnej dla nich przedsiębiorczości, akcentowania wspólnotowości/solidarności

kobiet dążących do biznesowej aktywizacji czy też uzasadniania specyficznego rozu-

mienia kobiecego sukcesu, który może wynikać z działań nie tylko stricte biznesowych,

ale także społecznych, kulturalnych czy naukowych.

Słowa kluczowe: dyskurs emancypacyjny, kobiety w biznesie, argumentacja
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11 Joanna Kiereś-Łach

Logos, pathos i ethos w biznesie na przykładzie

schematu rozmowy oceniającej i wzmacniającej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Abstrakt

Współczesna komunikacja biznesowa odbywa się według konkretnych kryteriów. Ist-

nieje wiele opracowań z tego zakresu. Specjaliści HR opracowują specjalne schematy

konwersacyjne, dzięki którym pracodawca może efektywnie przekazać komunikat

swojemu pracownikowi, a przy tym nie naruszyć jego motywacji, nie obniżyć jego

samooceny, a także zbytnio się nie spoufalić i nie naruszyć relacji zawodowych (ethos

i pathos). Oprócz opracowań i wskazań stricte teoretycznych, od kilku lat coraz

bardziej popularne stają się gry symulacyjne, które pozwalają przejść proces komu-

nikacyjny według określonego schematu i od razu uzyskać fachowy feedback wskazu-

jący na popełnione błędy oraz ujawniający podstawy teoretyczne uwiarygadniające

poprowadzenie rozmowy w określony sposób (logos). Wystąpienie skoncentrowane

będzie na dwóch schematach konwersacyjnych, a mianowicie na rozmowie oceniającej

(assesment) oraz rozmowie wzmacniającej (development). System oceny pracowników

służy kompleksowej ocenie wyników pracy członków organizacji pod kątem realizacji

jej celów. Z punktu widzenia pracownika jest to ocena jego wyników pracy, kompe-

tencji i możliwości. Wzmacnianie jest z kolei ostatnim, ale nie mniej ważnym etapem

cyklu kierowania ludźmi. Definiowane jest jako dostarczenie pracownikowi bodźców,

których celem jest powtarzanie oczekiwanych zachowań oraz sposobu i jakości wykony-

wania pracy. Właściwie przygotowany cykl kierowania ludźmi pozwala mieć uzasad-

niona nadzieję na to, że następnym razem dany pracownik wykonując konkretną pracę

będzie umiał wykonać ją samodzielnie i efektywnie.

Słowa kluczowe: Ethos, patos, logos, ocena, wzmacnianie
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12 Barbara Konat, Ewelina Gajewska

Odwołania do patosu - słowa i schematy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

W jaki sposób mówcy i mówczynie w debatach przedwyborczych stosują odwołania

do emocji? Czy można oceniać skuteczność patosu na podstawie obserwacji reakcji

w mediach społecznościowych? Niniejsza praca proponuje zastosowanie narzędzi

obliczeniowych do systematycznej obserwacji relacji między logosem (zastosowaniem

argumentów) a patosem (wzbudzaniem emocji) podczas debat telewizyjnych przed

wyborami prezydenckimi w Polsce w 2021 roku oraz w Stanach Zjednoczonych w 2016

roku. Struktura argumentacyjna została zaanotowana z wykorzystaniem Teorii Za-

kotwiczania Inferencji (Reed i Budzynska, 2011), która pozwala na wydobycie struk-

tur argumentacyjnych i dialogowych. W wybranych debatach obserwujemy stosowanie

dwóch typów odwołań do emocji: stosowania słów wzbudzających reakcje emocjonalne

oraz schematów argumentacyjnych związanych z patosem, np. argumentów z negaty-

wnych czy pozytywnych konsekwencji, ad baculum, czy odwołania do strachu (Walton

i in., 2008). Prezentowane badanie jest uzupełnione automatyczną analizą wydźwięku

emocji wyrażanych przez użytkowników mediów społecznościowych, która pozwala

nam stwierdzić, czy odwołania uczestników debat do wybranych emocji znajdują swoje

odzwierciedlenia w emocjach wyrażanych przez odbiorców.

Słowa kluczowe: patos, debata, walencja, sentyment, schematy argumentacji
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13 Jacek Ziobrowski

Chwyty erystyczne w dyskursie o praworządności we

współczesnej Polsce

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstrakt

Spór o praworządność stanowi w ostatnich latach jedną z najczęściej dyskutowanych

kwestii w dyskursie publicznym w naszym kraju. Jedną z dwóch głównych stron sporu

stanowią politycy rządzącej koalicji (i związani z nimi dziennikarze), a drugą – poli-

tycy Komisji Europejskiej i proeuropejskiej opozycji (z innymi dziennikarzami). Dyskurs

dotyczący praworządności zazwyczaj, nawet jeśli przybiera formę dialogu, nie jest kon-

struktywny; co najmniej jedna ze stron dyskusji (na ogół obie) nie wykazuje zdolności

do zmiany swego stanowiska w wyniku poprawnych argumentów oponenta. Rozmówcy

powtarzają swoje tezy i racje ignorując argumenty, które są dla reprezentowanych przez

nich stronnictw niewygodne.

W referacie przytoczone zostaną wybrane wypowiedzi (obu stron sporu) w kwestii

praworządności będące wyrazem stosowania chwytów erystycznych lub co najmniej

sofizmatów, m.in. zmieniania tematu rozmowy, zniekształcania tez oponenta, etyki-

etowania, wygłaszania opinii dostosowanych do upodobań słuchaczy, rozbudzających

ich lęki, zwodniczego odwoływania się do osoby wygłaszającej inne poglądy, do korzyści

słuchaczy, ich próżności, do słabej analogii. Wspomniane zostaną też inne elementy

medialnej i politycznej manipulacji w wypowiedziach dotyczących wskazanej kwestii.

Słowa kluczowe: chwyty erystyczne, sylogizmy, praworządność

16



14 Marcin Koszowy

Refraza - logos - etos: między badaniami korpusowymi

i eksperymentalnymi

Politechnika Warszawska

Abstrakt

Celem referatu jest sformułowanie propozycji systematycznej refleksji nad logoty-

cznymi i etotycznymi własnościami refrazy rozumianej jako zjawisko komunikacyjne

polegające na modyfikacji oryginalnej wypowiedzi (bądź własnej, bądź innego mówcy),

w celu osiągnięcia pewnego efektu perswazyjnego. Treść komunikatu poddana za-

biegowi refrazy może być wprawdzie prezentowana przez nadawcę komunikatu jako

zgodna z oryginalnym stwierdzeniem (a przez to jako niedodająca nowych treści do re-

frazowanego komunikatu), tymczasem dokonana modyfikacja może nieść ze sobą

niekiedy bardzo silny ładunek perswazyjny. W ramach współczesnych badań nad per-

swazyjnym oddziaływaniem refrazy zaobserwować można dwie tendencje: (1) badanie

perswazyjności struktur refrazy w porównaniu ze strukturami argumentacji (logos) oraz

(2) badanie refrazy jako narzędzia kształtowania wizerunku i pozycji mówcy (etos).

Punktem odniesienia propozycji systematycznych badań nad refrazą z punktu widzenia

logosu i etosu są prace dotyczące związków refrazy z argumentacją (m.in. Konat,

Budzyńska, Saint Dizier), argumentacyjnych struktur refrazy stosowanych w ramach

techniki „słomianej kukły” (m.in. Lewiński, Oswald, Aikin, Casey, Visser, Budzyńska,

Konat), eksperymentalnych badań nad refrazą stosowaną w ramach techniki „słomianej

kukły” (Schumann, Zufferey, Oswald), lingwistyczno-eksperymentalnych badań nad

generalizowaniem i determinowaniem jako typami refrazy (Oswald, Konat, Budzyńska,

Gygax, Koszowy) oraz refrazą jako narzędziem kształtowania etosu mówcy (Younis, de

Oliveira Fernandes, Gygax, Oswald, Koszowy). Proponowany model refrazy uwzględnia

dwa kierunki badań, dotyczące: (1) sposobu, w jaki badania nad refrazą prowadzone

z perspektywy lingwistyki korpusowej mogą wyznaczyć kierunek eksperymentalnych

studium perswazyjności refrazy oraz (2) sposobu, w jaki dotychczas uzyskane wyniki

badań eksperymentalnych nad perswazyjnością refrazy z perspektywy logosu i etosu

mogą udoskonalić model służący do analizy jej lingwistycznych i argumentacyjnych as-

pektów. Istotnym z punktu widzenia modelu refrazy obszarem rozważań jest również

sposób, w jaki ów model powinien uwzględnić aspekt patosu, tj. wyrażanie i wywoły-

wanie emocji za pomocą refrazy. Praktyczną motywacją opracowania modelu uwzględ-

niającego wymienione komponenty jest opracowanie narzędzi wspomagających kształ-

towanie postawy krytycznej umożliwiającej identyfikowanie nadużyć refrazy.

Słowa kluczowe: refraza, logos, etos, lingwistyka korpusowa, eksperymentalne badania

nad refrazą
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15 Kinga Rogowska, Marcin Będkowski

„Może to trochę zabrzmi jak zarzut, ale wydaje mi się,

że mało usłyszałem jednak takich rzeczywiście argu-

mentów. . . ”. Nie tylko argumenty – czyli o tym, co się

dzieje w debatach konkursowych

Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

W ostatnich latach debaty konkursowe uzyskały w Polsce status popularnej formy ak-

tywności o charakterze edukacyjnym, wykorzystywanej jako środek pozwalający na

kształtowanie kompetencji komunikacyjnych uczestników, ich zdolności retorycznych,

umiejętności krytycznego myślenia i skutecznego wyszukiwania informacji. Jako typ

wypowiedzi argumentacyjnych debaty konkursowe stanowią obszar wciąż niewystar-

czająco zbadany, a niewątpliwie zasługujący na zainteresowanie ze strony badaczy ar-

gumentacji. Debaty tego typu – oprócz swojej popularności czy walorów edukacyjnych

– w swoich założeniach zbliżają się do ideału dyskusji krytycznej sformułowanego w ra-

mach teorii pragma-dialektycznej. Z tego względu – oraz z uwagi na swój symulacyjny

charakter – stwarzają możliwość obserwowania różnych zjawisk z poziomu dyskursu

podporządkowanych idei racjonalnego przekonywania sędziów i publiczności.

W naszym wystąpieniu chcielibyśmy przedstawić wieloaspektową analizę mikrokor-

pusu debat konkursowych pod kątem zachodzących w nich różnych zjawisk dyskursy-

wnych. Będą to kwestie dotyczące zarówno argumentacji merytorycznej odnoszącej

się wprost do danego zagadnienia, jak i zjawisk jej towarzyszących, a mających wpływ

na ostateczne rozstrzygnięcie debaty, takich jak np. formułowanie stanowiska, defin-

iowanie kluczowych pojęć, odpieranie oraz wykazywanie luk i wad argumentacji strony

przeciwnej, a w końcu metakomentarze i ramowanie debaty.

W części pierwszej wystąpienia pokrótce scharakteryzujemy a) debaty konkursowe:

ich ogólną strukturę, wyróżniki gatunkowe i formaty, w których się odbywają, oraz

b) korpus będący podstawą naszych analiz. W części drugiej przedstawimy wybrane

przykłady argumentacji zaczerpniętych z korpusu oraz dalsze reakcje i ruchy debatan-

tów, w które były one uwikłane: m.in. metakomentarze oceniające argumentacyjną

wartość wypowiedzi, ramowanie mające na celu hierarchizację poruszonych kwestii

w debacie, wykazywanie luk argumentacji. W części trzeciej przedstawimy wstępne

wnioski i hipotezy dotyczące statusu argumentacji w debatach konkursowych płynące

z przeprowadzonych analiz, z uwzględnieniem podziału na mowy początkujących i za-

awansowanych debatantów.

Słowa kluczowe: debaty konkursowe, mikrokorpus debat, argumentacja, strategie per-

swazyjne
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16 Ewa Rosiak-Zięba

Dezinformacja: kwestia prawdziwości narracji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Abstrakt

Dezinformacja nie musi się wiązać z przekazywaniem informacji fałszywych w sen-

sie klasycznym, tj. jako niezgodnych z szeroko pojmowaną rzeczywistością. Można

też mówić m.in. o przekazach prawdziwych, które byłyby skonstruowane lub prezen-

towane w taki sposób, by mogły wprowadzać w błąd – w tym celu, by odbiorca zaak-

ceptował narrację, którą podsuwa mu propagandzista. Jednocześnie wraz z rozwojem

technologii metody dezinformacji stają się coraz bardziej wyrafinowane (m.in. deep

fake), w rezultacie zaś coraz trudniej jest rozpoznać wprowadzające w błąd przekazy,

w każdym razie osobie, która nie jest w danej dziedzinie (lub dziedzinach) ekspertem.

Coraz większym wyzwaniem staje się też zapobieganie czy powstrzymywanie kolpor-

tażu dezinformacji, zwłaszcza w dobie rozkwitu Web 2.0, a w szczególności mediów

społecznościowych, dzięki którym dystrybucja tego rodzaju przekazów na szeroką skalę

jest zdecydowanie łatwiejsza, niż w czasach mediów tradycyjnych. W debacie pub-

licznej pojawiają się zaś głosy, iż współcześnie granice pomiędzy prawdą i fałszem „tracą

na znaczeniu”. W swoim wystąpieniu chciałabym się przyjrzeć zagadnieniu prawdzi-

wości przekazów noszących znamiona dezinformacji – z uwzględnieniem różnych teorii

prawdy, a także perspektywy zarówno twórcy danego komunikatu, jak i jego odbiorcy.

Słowa kluczowe: Dezinformacja, koncepcje prawdy
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17 Kamila Dębowska-Kozłowska

Badanie empiryczne argumentacji interpersonalnej

studentów filologii angielskiej WA UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Referat podejmuje tematykę argumentacji interpersonalnej. Celem referatu jest

przedstawienie wyników badania empirycznego przeprowadzonego na grupie 243 stu-

dentów filologii angielskiej WA UAM (Dębowska-Kozłowska i Hample 2022). W bada-

niu wykorzystano kwestionariusz samooceny percepcji argumentacji interpersonal-

nej (Hample 2005), zawierający narzędzia badające motywacyjne, kognitywne i afekty-

wne aspekty komunikacji. Szczególny nacisk położony został na badanie argumentaty-

wności, agresji werbalnej, personalizacji konfliktu oraz dystansu władzy. Badana próba

wskazała na negatywną korelację między dystansem władzy a uprzejmością językową.

Wyniki porównano z danymi otrzymanymi w badaniach przeprowadzonych w Stanach

Zjednoczonych i w Ukrainie (Hample 2018). Analiza komparatywna wykazała między

innymi mniejszą skłonność do agresji zakodowanej językowo i konfliktu interperson-

alnego wśród respondentów polskich w porównaniu z pozostałymi nacjami. Uwzględ-

niono różnice płci kulturowej, wskazujące na wyższy stopień agresywności w argumen-

tatywnej warstwie językowej mężczyzn niż kobiet.

Dębowska-Kozłowska, K & D. Hample. 2022. “Agreement Builds and Disagreement Destroys:”

How Polish Undergraduates and Graduates Understand Interpersonal Arguing. Argumentation.

(date of access 14 April 2022)

Hample, D. 2005. Arguing: Exchanging reasons face to face. Mahwah: Lawrence Erlbaum As-

sociates.

Hample, D. 2018. Interpersonal arguing. New York: Peter Lang.

Słowa kluczowe: argumentacja interpersonalna, agresja werbalna, konflikt interperson-

alny
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18 Ewa Modrzejewska

Kolejny modus? O perswazyjno-argumentacyjnej roli

interakcji w wizualizacjach danych

Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Przedmiotem wystąpienia jest analiza multimodalnej argumentacji w interaktywnych

wizualizacjach danych, które dotyczą istotnych społecznie problemów, będących

również kontrowersyjnymi kwestiami.

Rozważania skupią się wokół pytań: 1) o charakter multimodalnej relacji między

tekstem a grafiką; 2) o wpływ tej relacji na budowanie (nie)rzetelnej argumentacji; 3)

o wpływie na charakterystykę argumentacji dodatkowego elementu typowego dla ze-

branych przykładów, tj. interakcji między odbiorcą a dynamiczną wizualizacją danych.

Ramą badawczą dla analizy będzie spojrzenie retoryczne, które poza proceduralną

ewaluacją argumentacji, bierze pod uwagę perswazyjne kształtowanie charakteru

nadawcy, zawartość merytoryczną i wydźwięk emocjonalny przekazu.

We wnioskach przedstawione zostaną rozważania na temat tego, czy możemy mówić

o modusie interakcji, który – obok słowa, obrazu i dźwięku – pełni funkcję argumenta-

cyjną.

Słowa kluczowe: argumentacja multimodalna, interakcja, wizualizacja danych, argu-

ment wizualny, retoryka
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19 Agnieszka Kampka

Specyfika sytuacji retorycznej w mediach społecznoś-

ciowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

Jednym z elementów sytuacji retorycznej są oczekiwania audytorium dotyczące tego,

jaki gatunek i styl wypowiedzi powinien wybrać nadawca, aby sprostać retorycznemu

wyzwaniu. Skuteczna komunikacja wymaga dostosowania formy i treści przekazu

do tych oczekiwań. Są one efektem praktyk komunikacyjnych znanych odbiorcom,

uwarunkowań kulturowych czy specyfiki wybranego medium. Celem referatu jest

wskazanie cech komunikacji w mediach społecznościowych, które należy uwzględ-

nić w badaniu tego aspektu sytuacji retorycznej. Analiza wybranych wypowiedzi osób

publicznych i prywatnych na Twitterze, Instagramie i YouTube na tematy publiczne

wskaże wyzwania stające zarówno przed samymi uczestnikami danej sytuacji, jak i jej

badaczami. W jaki sposób interaktywność i naprzemienność ról nadawcy i odbiorcy

wpływają na kształtowanie się etosu? Czy multimodalność oraz mieszanie gatunków

i stylów dyskursu zaciera granice między logos i patos? Od czego zależy wybór strate-

gii retorycznej i kryteria oceny przedstawionych argumentów? – to pytania, na które

odpowiem w referacie.

Słowa kluczowe: sytuacja retoryczna, media społecznościowe, retoryka cyfrowa

22



20 Paweł Gondek

Podmiotowe uwarunkowania w kształceniu argumen-

tacji retorycznej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Abstrakt

Nauczanie w ramach edukacji szkolnej czy akademickiej kompetencji argumen-

tacyjnych jest pierwszorzędnie skoncentrowane na kształceniu przedmiotowych

warunków poprawności rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Tymczasem

wypowiedź retoryczna wymaga uwzględnienia indywidualnych czynników towarzyszą-

cych procesom przekonywania, które występują w relacji komunikacyjnej: nadawca

– odbiorca. Odizolowanie argumentacji od uwarunkowań podmiotowych i sytua-

cyjnych sprawdza się w ramach dialektyki, gdzie nauczanie argumentacji zmierza

do doskonalenia operacji uzasadniania lub obalania jakiegoś zdania w zakresie czyn-

ności czysto intelektualnych (logos). Natomiast w retoryce bierze się pod uwagę także

inne strukturalne czynniki podmiotowe, które mają wpływ na formułowanie argu-

mentacji typu ethos i pathos. W referacie zostaną przedstawione osobowe i kulturowe

uwarunkowania, bezpośrednio lub pośrednio determinujące konstruowanie form ar-

gumentacji, które mają wpływ zrozumienie różnorodnych procesów komunikacyjnych.

Zostaną także wskazane możliwe formy poszerzenia treści nauczania o interpersonalny

kontekst stosowania argumentacji.

Słowa kluczowe: argumentacja retoryczna, edukacja, uwarunkowania podmiotowe,

relacja interpersonalna, komunikacja
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21 Joanna Szczepańska-Włoch

(Nie)racjonalność jako strategia manipulacji. Wywiad

polityczny w Polsce i Wielkiej Brytanii

Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

Korzystając z terminologii pragma-dialektycznej teorii argumentacji zaproponowanej

przez Fransa H. van Eemerena i Roba Grootendorsta (1984, 1992, 2004, 2010), dowodze-

nie uznajemy za błędne jeśli osoba wysuwająca argumenty przydaje większą wagę

potrzebie przekonania (często tożsamej ze strategią manipulacji) uczestników dialogu

aniżeli przyjętym normom wymiany argumentacyjnej. Rezultatem takiego stanu rzeczy

jest triumf celu retorycznego nad celem dialektycznym. Bazując również na myśleniu

strategicznym (strategic thinking), w którym strategia rozumiana jest jako plan działa-

nia (Dixit i Nalebuff 1993, 2010) odwołujący się do sztuki racjonalnego myślenia (vide

postępowania) we wzajemnych relacjach (Dixit i Skeath 1999), i które zakłada mariaż

nauki (Eng. science; wiedzy naukowej, ekspertyzy naukowej, doświadczenia) ze sz-

tuką (Eng. art; umiejętności, zdolności) do osiągnięcia pożądanego efektu, tj. wygranej,

uczestnicy dialogu będą korzystać ze wszelkich dostępnych środków by ów cel zma-

terializować, nawet kosztem racjonalności swojej argumentacji. To właśnie zadaniem

graczy/uczestników dialogu będzie weryfikacja w jakich okolicznościach powinni pode-

jmować konkretne działania, strategiczne ruchy, a kiedy nie; w jakich okoliczności-

ach ustąpić, przedsięwziąć środki by uzyskać wypłatę (payoff), czyli w odniesieniu

do analizowanego materiału wygraną w wyborach. Zatem, w niniejszym referacie uwaga

zostanie skupiona na zastosowaniu strategii (nie)racjonalności jako strategii manip-

ulacji obecnej w wywiadzie politycznym w Polsce i Wielkiej Brytanii. Analiza kom-

paratystyczna gatunku wywiadu politycznego pozwoli wskazać czy i w jakim stopniu

dowodzenie, argumentacja, logos współistnieją z pozostałym strategiami triady reto-

rycznej.

Dixit, Avinash K. and Nalebuff, Barry J. 1991/1993. Thinking Strategically. New York, London:

W.W. Norton & Company.

—. 2010. The Art of Strategy. New York, London: W.W. Norton & Company.

Dixit, A.K. and Skeath, Susan. 1999. Games of Strategy. New York, London: W.W. Norton &

Company.

Eemeren van, F.H. and Grootendorst, Rob. 1984. Speech Acts in Argumentative Discussions:

A Theoretical Model for the Analysis of Discussions Directed Towards Solving Conflicts of Opin-

ion. Dordrecht: Floris Publications.

—. 1992. Argumentation, Communication and Fallacies. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum As-

sociates.

—. 2004. A Systematic Theory of Argumentation. The Pragma-Dialectical Approach. Cam-

bridge: Cambridge University Press.

Fairclough, Norman. 1992/2008. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

—. 1995. Media Discourse. London: Arnold.

—. 1995/1999. Critical Discourse Analysis. London, New York: Longman.
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—. 1989/2001. Language and Power. Harlow: Longman.

—. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London, New York: Rout-

ledge.

Greenbaum, Sidney and Quirk, Randolph. 1990. A Student’s Grammar of the English Lan-

guage. Harlow: Longman.

Hintikka, Jaakko. 1979a. Language-Games. In: Game-Theoretical Semantics, ed. Esa Saari-

nen. “Synthese Language Library”, 5. Dordrecht, Boston, London: D. Reidel. 1–26.

Hintikka, J. and Kulas, Jack. 1983. The Game of Language. Studies in Game-Theoretical Se-

mantics and Its Applications. Dordrecht: D. Reidel.

Lichański, Jakub Z. 2007. Retoryka, Tom I i II. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Szczepańska-Włoch, Joanna. 2013. Rhetoric—Martial Art or the Art of Winning the Soul by

Discourse? Language of Politicians vs. Ethos, Pathos and Logos. In: What Do We Know about

the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives, eds. Gabriela Kišiček and Igor Ž. Žagar.

Digital Library Dissertations series (volume 25); Windsor Studies in Argumentation, University

of Windsor. 129–142.

Słowa kluczowe: (nie)racjonalność, strategia manipulacji, wywiad polityczny, analiza

komparatystyczna
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22 Leonard Kupś, Mariusz Urbański

Relewancja a Ewokacja Pytań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

W naszej wiedzy istnieją luki i jesteśmy tego świadomi. Aby wypełnić owe luki zadajemy

pytania (co zostało zauważone już przez Arystotelesa).

To jak je zadajemy nie jest jednak przypadkowe: jeżeli naszym celem jest zapełnienie

danej luki w naszej wiedzy, zadajemy pytania relewantne względem tego celu. Przed-

stawione w referacie badania modelują właśnie taki proces zadawania pytań ukierunk-

owanych na cel.

Skupiamy się na idei ewokacji pytania Q przez zbiór przesłanek deklaratywnych X.

Q jest ewokowane przez X jeżeli dwa warunki są spełnione: (i) prawdziwość wszys-

tkich elementów X gwarantuje istnienie prawdziwej bezpośredniej odpowiedzi na Q,

ale (ii) żadna pojedyncza odpowiedź na Q nie jest implikowana przez X. Ewokacja

jest bardzo użytecznym pojęciem przy rozważaniach związanych z modelowaniem dy-

namiki przetwarzania informacji. Niestety, podstawowa definicja ewokacji nie narzuca

jakiejkolwiek zależności semantycznej pomiędzy X a Q, przez co ewokowane pytanie

może być zupełnie nieistotne względem pierwotnego zbioru przesłanek. Aby tego

uniknąć tworzymy teoriomnogościową wersję ewokacji, zakorzenioną w semantyce

sytuacyjnej. Takie ujęcie – znacznie bardziej dokładne niż standardowe podejście oparte

na wartościach logicznych, umożliwia zdefiniowanie ewokacji w znacznie bardziej pre-

cyzyjny sposób. W rezultacie, przedstawiamy wersję pojęcia ewokacji dalece bardziej

wrażliwą na szereg zarówno semantycznych jak i pragmatycznych zjawisk, objawiają-

cych się w naturalnojęzykowym kontekście używania pytań. Przede wszystkim, defini-

ujemy pojęcia relewancji i kompatybilności zdań i tekstów, oraz mocną i słabą wer-

sję ewokacji pytań relewantnych i kompatybilnych. Badamy relacje pomiędzy tymi

różnymi wersjami oraz sprawdzamy ich dokładność i użyteczność na danych zaczerp-

niętych z języka naturalnego. Nasze wyniki pokazują jak relewantna ewokacja umożli-

wia adekwatne modelowanie przetwarzania pytań w dialogach i procesach argumenta-

cyjnych, a tym wspomaga komunikację.

Słowa kluczowe: inferencyjna logika pytań, ewokacja, relewancja, semantyka sytua-

cyjna
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23 Monika Kostro

Etos, pre-etos, post-etos: etos retoryczny a mediatyzacja

dyskursu politycznego

Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Dzięki telewizyjnym kanałom informacyjnym i serwisom internetowym, które

relacjonują wydarzenia polityczne w sposób ciągły, wystąpienia publiczne polityków są

poddawane natychmiastowej analizie, a w przypadku takich gatunków dziennikarskich

jak internetowa relacja na żywo – właściwie w czasie rzeczywistym. Analiza, w której

uczestniczą dziennikarze, eksperci, inni politycy i internauci, dotyczy przy tym nie tylko

samej zawartości przekazu, ale także jego formy – stylu wypowiedzi czy komunikacji

niewerbalnej. Na dyskurs oryginalny nakłada się od samego początku jego reprezen-

tacja medialna, a odbiorca postrzega etos mówcy w sposób zapośredniczony. O ile

każde przytoczenie cudzej wypowiedzi wpływa potencjalnie na odbiór kreowanego

w niej etosu, o tyle efekt mediatyzacji dyskursu politycznego wykracza poza efekt mowy

przytoczonej, skłaniając do zastanowienia się, w jakim zakresie należy uwzględniać go

w analizie etosu retorycznego w polityce.

Francuska analiza dyskursu wyróżnia, obok etosu dyskursywnego, rozumianego

w duchu arystotelesowskim jako autowizerunek mówcy kreowany w wypowiedzi

(Amossy, 2000: VI-VII, 60), także etos "predyskursywny" lub "wstępny" ("ethos prédis-

cursif" – w ujęciu D. Maingueneau, 1999: 78; 2014: 34; "ethos/image préalable" w uję-

ciu Amossy, 2000: 70), który odnosi się do wcześniejszych wyobrażeń odbiorców na

temat mówcy. Nadawca wykorzystuje bowiem w swojej wypowiedzi pozytywne aspekty

swojego publicznego wizerunku i koryguje elementy niekorzystne (Amossy 2000: 69-

72; 2010: 71-73; 2018). W moim wystąpieniu proponuję uzupełnienie powyższego mod-

elu analizy o trzeci komponent, który odnosiłby się do reprezentacji medialnej etosu

dyskursywnego. Przez analogię do etosu „predyskursywnego” można by go nazwać

etosem „postdyskursywnym” (ethos postdiscursif, Kostro 2015), jednak ze względu na

niejednoznaczność obu tych przymiotników posługuję się terminami: pre-etos, etos

i post-etos.

Kreowanie etosu mówcy w dyskursie politycznym można zatem badać jako pro-

ces, obejmujący wizerunek polityka „przed-wypowiedzią” (pre-etos), wizerunek „w-

wypowiedzi” (etos) oraz wizerunek „po-wypowiedzi” (post-etos), co staram się pokazać

na przykładach sposobu relacjonowania orędzi, wywiadów i konferencji prasowych

francuskich prezydentów François Hollande’a i Emmanuela Macrona w serwisach in-

ternetowych dzienników „Le Monde” i „Le Figaro” oraz w dziennikach telewizyjnych

stacji France 2.

AMOSSY, R. (2000), L’argumentation dans le discours, Paris, Nathan.

AMOSSY, R. (2010), La présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, Presses universi-

taires de France.
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AMOSSY, R. (2018), Introduction. Analyser la réparation d’image dans le discours électoral :

bilan et perspectives, „Langage et société” 2018/2 (N° 164), 9-23; https://www.cairn.info/revue-

langage-et-societe-2018-2-page-9.htm (dostęp: 14.07.2022).

KOSTRO, M. (2015), L’image de l’homme politique construite à travers le décryptage médi-

atique de son discours : vers un ethos postdiscursif ?, [in :] K. Wróblewska-Pawlak, J. Sujecka-

Zając, E. Pachocińska (éds), Regards sur l’oral et l’écrit, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego, 89-98.

MAINGUENEAU, D. (1999), Ethos, scénographie, incorporation, [in :] R. Amossy (éd.), Images

de soi dans le discours : la construction de l’ethos, Lausanne: Delachaux et Niestlé, 75-100.

MAINGUENEAU, D. (2014), Retour critique sur l’éthos, „Langage et société”, 3/2014

(n° 149), 31-48; https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2014-3-page-31.htm (dostęp:

14.07.2022).

Słowa kluczowe: etos, dyskurs polityczny, mediatyzacja polityki, francuska analiza

dyskursu
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24 Agnieszka Szurek

Wyobraźnia: racjonalna, emocjonalna czy etyczna?

Przegląd definicji pojęcia i próba jego zastosowania

do opisu literatury lokalnej.

Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Wyobraźnia jest pojęcie obecnym "od zawsze" w teorii retoryki, a zarazem takim,

któremu zazwyczaj nie poświęcano wiele uwagi. Umieszczano ją w obrębie inven-

tio, jako zdolność kreatywnego wynajdowania argumentów, dispositio - jako umiejęt-

ność spójnego, przekonującego, ale również zaskakującego uporządkowania materiału

i również w obrębie elocutio - jako talent do "obrazowego" przemawiania. Widziano

w niej zdolność racjonalną, emocjonalną lub też cechę charakteru mówcy/twórcy.

Moja prezentacja, nie przedstawiając oczywiście całej historii pojęcia, wskaże różne

sposoby jego rozumienia w retoryce, koncentrujac się na tym, jak umieszczano

wyobraźnię w obrębie logosu, pathosu bądź ethosu. Chcę również pokazać, w jaki

sposób można wykorzystać pojęcie "retorycznej wyobraźni" w analizie literatury

lokalnej - amatorskich publikacji związanych z historią małych miast.

Słowa kluczowe: wyobraźnia, literatura lokalna,

29



25 Paweł Nowak

Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą?

- argumentacja we współczesnej komunikacyjnej

przestrzeni publicznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Abstrakt

Kultura obrazu i nadmiaru zmusza wszystkich uczestników aktu komunikacji

do poszukiwania skutecznych sposobów argumentacji w różnych krainach komunika-

cyjnej przestrzeni publicznej. Jedną z tych najbardziej rozległych krain jest równina ko-

munikacyjna, na której nadawcy oficjalni (urzędy, organizacje, instytucje i firmy, a częś-

ciowo także media i partie polityczne) wykorzystują informacyjną i perswazyjną argu-

mentację (komunikacja odbiorcy) albo sensacyjną i manipulacyjną argumentację (ko-

munikacja odbiorcą). Jak w tej sytuacji wygląda logos, etos i patos współczesnej ko-

munikacji urzędowej, prawniczej i administracyjnej? Czy komunikacja odbiorcy zad-

owala kompetencyjnie i elokwencyjnie nadawców tych tekstów? Co zyskuje, a co traci

w komunikacji odbiorcy sam komunikat? Za którą intencją - nadawcy czy odbiorcy -

opowiada się logos, za którą etos, a za którą patos? Co dziś oznacza argumentacja po-

toczna w przestrzeni publicznej? O tym będę mówił w swoim wystąpieniu.

Słowa kluczowe: Komunikacja odbiorcy; Komunikacja odbiorcą; Komunikacyjna

przestrzeń publiczna; Intencja; Argumentacja potoczna
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26 Danuta Kępa-Figura

Toposy i entymematy w memach internetowych

jako przejawy wzorców wiedzy społecznej wspólnot

użytkowników internetu(ów)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Abstrakt

Zasadniczym celem wystąpienia będzie dotarcie do wybranych wzorców wiedzy

społecznej, do których w memach internetowych odwołują się wspólnoty internetu/ów.

Celem dodatkowym zaś - rozpoznanie pragmatycznego aspektu memu. Realizacji tych

celów będzie służyło połączenie perspektyw genologicznej (w określaniu relacji między

poznawczym i pragmatycznym aspektem memu) i retorycznej (której przyjęcie polega

na wykorzystaniu narzędzi opisu takich jak topos i entymemat), uwzględniających mul-

timodalność jako immanentną właściwość tekstu.

Słowa kluczowe: Mem internetowy, wzorce wiedzy społecznej, topos, entymemat, mul-

timodalność
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27 Anna Bendrat

Logos, patos i cisza – retoryka socjoprzestrzeni we

współczesnym dramacie amerykańskim

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Abstrakt

Na przykładzie wystawianego obecnie na Broadwayu dramatu Martyny Majok Cost of

Living dokonana zostanie analiza jego socjoprzestrzeni zgodnie z paradygmatem reto-

ryki dramatu W. B. Worthen’a. Chociaż tło „miejskiego wschodu Ameryki”, jak Majok

opisuje miejsce akcji, nie objawia się poprzez krajobraz i architekturę, jego stała obec-

ność w spektaklu wykracza poza rolę scenerii. Zgodnie z koncepcją destrukcyjnej plas-

tyczności Catherine Malabou, miasto z jego koncentryczną mobilnością staje się kon-

ceptualną ramą dla wyartykułowania konsekwencji braku „zewnętrzności” (out-side),

która zwykle służy jako mentalna ucieczka i tym samym oferuje egzystencjalne uko-

jenie. Celem referatu jest odtworzenie retorycznej konstrukcji owej przestrzeni przez

dwie główne bohaterki - Ani, niepełnosprawną kobietę polskiego pochodzenia, której

tragiczny wypadek pozostawił ją w opiece byłego męża, oraz Jess, świeżo upieczoną ab-

solwentkę prestiżowej uczelni, która walczy zarówno finansowo, jak i emocjonalnie, aby

znaleźć swoje miejsce w mieście, które aktywnie neguje obecność imigrantów.

Słowa kluczowe: socjoprzestrzeń, retoryka dramatu, W. B. Worthen, Martyna Majok
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