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Wst~p 

Swojq pracťť dyplomow'l poswiťťcilam grom jťťzykowym - tematowi, który pomimo iz 

interesujacy, nie zostal dot'ld zbyt szczególowo opisany w pracach naukowych. Brak 

zainteresowania badaczy grami jtťzykowymi jest w pewnym stopniu spowodowany charakterem 

gier w ogóle. Badacze uwazajq, ze tylko tematy powazne S'l odpowiedne do analizy zas zabawny, 

wyzwalaj'lcy charakter gier przekonuje badaczy o niereprezentacyjnosci tego tematu i jego 

niestosownosci do badania. 

Innym problemem przeszkadzajqcym glťťbszemu zainteresowaniu grami jtťzykowymi jest 

niesprecyzowanie i nieujednolicenie tego, co w ogóle do nich zaliczaé. Niektórzy badacze ujmujq 

gry jtťzykowe zbyt szeroko - na przyklad wedlug Delii Chiaro} obejmuj'l one "wszystkie 

wyobratalne sposoby, gdy j~zyka utywano z zamiarem rozsmieszaé (od kalambórów przez dowcipy 

po smieszne historie)". Szeroko rozumie gry jtťzykowe takze Ewa Jtťdrzejko2, wykorzystujqC przy 

tym pojťťcie konotacji asocjacyjnych w sensie, jaki nadaje im wspólczesna semantyka 

jtťzykoznawcza i lingwistyka kulturowa oraz pojtťcie nawi'lzan intertekstualnych wraz z wszelkimi 

nawi'lzaniami intersemiotycznymi. Zbyt w'l.sko natomiast pojmuj'l kategoritť gier jtťzykowych 

Aldona Skudrzykowa i Krystyna Urban w Malym slowniku terminów z zakresu socjolingwistyki i 

pragmatyki j~zykowej3, gdzie gry jtťzykowe utozsamiaj'l. z gr'l slów. 

Jedn'l z waznych cech gier jtťzykowych, która moze utrudniaérozwazania na ten temat, jest 

ich narodowa specyfika. Trzeba sobie uswiadomié, ze to, co ludzie traktuj'l.jako zabawne, zalezy od 

lingwistycznych, geograficznych, socjokulturalnych i osobistych czynników4
. Te same rzeczy nie 

wydaj'l sitť jednakowo smieszne we wszystkich spoleczenstwach i we wszystkich sytuacjach. DIa 

tego, jak s'ldzi D. ChiaroS, istotny jest koncept tzw. wspólnej wiedzy (shared knowledge), wiedzy, 

któr(l posluguje sitť zarówno nadawca i odbiorca gry jtťzykowej. Ten termin jest bardzo szeroki, 

poniewaz poza nim ukrywa sitť nie tylko kod jtťzykowy, ale równiez to, co D. Chiaro nazywa 

wiedzq o swiecie (world knowledge). Ludwig Wittgenstein stosuje dIa tego zjawiska pojtťcie 

1 Chiaro D.: The language oj Jokes. Analysing verbal play. Routledge, London, New York, 1992. 
2 J<ťdrzejko E.: Strategia tekstotwórc::a a gry j~::ykowe vIJ literackich na::wach wlasnych w: Gry w j~::yku, literatur::e i 

kultur::e. Energeia, Warszawa 1997. 
3 Wolos M.: Koncepcja "gry j~::ykowej" Wittgensteina w swietle badan wspólc::esnego j~=yko::nawstwa. Universitas, 

Kraków 2002, str. 9. 
4 Chiaro D.: The language oj Jokes. Analysing verbal play. Routledge, London, New York, 1992, str. 4-17 . 
5 Tamtez 
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"background knowledge" - uwaza, ze "tym, co sprawla, ze "gra j~zykowa u jest mi~dzy ludimi 

mozliwa, jest ich przynaleznosé do jednej wspólnoty kulturowej ((6. 

Inn't cechct gier jtťzykowych, któr't przy analizie trzeba uwzgltťdnié, jest ich podobieústwo do 

gier rzeczywistych. Na podobieústwo to wskazuje P. Farb w ksi'tzce Word play (What Happens 

When People Talk) 7, gdzie wymienia cechy wspólne obum rodzajom gier: "Po pierwsze, 

uczestniczq w nich minin1alnie dwaj gracze. Po drugie, osoba - widz zachowujqca pewny dystans 

od gry O~zykowej albo rzeczywiste}) moze przez nacisk spoleczeÝlstwa zostaé zmuszona do 

uczestnictwa w grze. Po trzecie, zawsze graje si~ o jakqs stawk((. i obaj gracze starajq si((. jq zdobyé. 

Po czwarte, katdy gracz ma swój osobisty styl (który odróznia go od innych graczów) i zdolnosé 

zmenié styl wedlug tego, gdzie i z kim gra odbywa si~. u 

Podobienstwo gier jtťzykowych z grami rzeczywistymi odzwierciedla sitť wyraznie równiez 

w mojej pracy, dokladnie w cztťsci o mikromodelu gry jtťzykowej. Podejscie do gier jako do 

pewnego modelu - mianowicie mikromodelu i makromodelu przejtťlam z pracy Marty Wolos: 

Koncepcja "gry j~zykowej" Wittgensteina w swietle badaÝl wspólczesnego j~zykoznavvstwa8. Do 

mikromodelu zaliczam zgodnie z Wolos elementy skladaj'lce sitť na pojedyncze zdarzenie gry 

jtťzykowej - pionki, reguly itp., do makromodelu natomiast schemat gier jtťzykowych oparty na 

teorii aktów mowy. Gry jtťzykowe, oprócz tego, ze odnosz'l sitť do gier rzeczywistych, opieraj'l sitť 

na doswiadzeniach z róznych dyscyplin naukowych. Na przyklad kategoria strategii zostala 

wprowadzona do gier jtťzykowych z matematycznej teorii gier itp. Grom w badaniach naukowych 

jest poswi<ťcony jeden z rozdzialów mojej pracy. 

W ostatním rozdziale cztťsci teoretycznej mojej pracy podaj<ť glówne cechy felietonu, 

gatunku, który nasttťpnie anaIizujtť w cztťsci analitycznej. Felietony - a mianowicie feIietony 

Michala Ogórka - wybralam sobie dIa zbadania dlatego, ze w duzym stopniu korzystaj'l z gier 

jtťzykowych. Gry dzieltť wedlug schematu przedstawionego przez Danuttť Ktťptť-Figurtť9 na gry 

przeprowadzone na plaszczyznie semantycznej, slowotwórczej, skladniowej i gry oparte na 

przekroczeniu podstawowych zasad konwersacyjnych. 

Ce lem mojej pracy jest teoretyczne objasnieie tego, co to S'l gry jtťzykowe i na podstawie 

tego przeprowadzenie analizy gier zastosowanych w felietonach Michala Ogórka. Mam nadziejtť, ze 

moja praca przyczyni sitť do zrozumienia zjawiska gier jtťzykowych i btťdzie impulsem do 

6 Wolos M.: Koncepcja "gry j~=ykowej II Wittgensteina w swietle badan wspólc=esnego j~=yko=nawstwa. Universitas, 
Kraków 2002, str. 65. 

7 Farb P.: Word Play (What Happens When People Ta/k. London, 1974. 
8 Wolos M.: Koncepcja "gry j~=ykowej li Wittgensteina w swietle badan wspólc=esnego j~=yko::,nawstwa. Universitas, 

Kraków 2002. 
9 K~pa-Figura D.: Gry )~=ykowe w komunikac)i radio-we) w: Pr::,emoc w )~::,yku mediów? Anali::,a semantyc=na i 

pragmatyc=na audyc)i radiowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskej, Lublin 2004, str. 80-104. 
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glťťbszego zainteresowania sitť tym problemem. 

Chcialabym podzitťkowaé Pani Dr. Renacie Rusin Dybalskiej za pomoc i wsparcie przy 

pisaniu pracy. Bez jej konstruktywnych uwag praca ta nie powstalaby. 

1 Gry j~zykowe 

1.1 O poj~ciu "gra" 

Aczkolwiek termin gra stosuje sitť od pewnego czasu w wielu dyscyplinach - w 

literaturoznawstwie, filozofii, logice, naukach scislych, kulturoznawstwie i ostatnio w lingwistyce lO 

- w zadnej z tych dyscyplin nie ustalila si<ť precyzyjna i ogólnie przyjmowana definicja tego 
. . 

pOJtťc1a . 

Oto naprzyklad definicja gry j<ťzykowej zeczerpni<ťta z Malego slownika terminów z zakresu 

socjolingwistyki i pragmatykij~zykowej11: "Graj~zykowa -poj~cie to nie spotkalo si~ dotychczas z 

jednoznacznym zdejinowaniem, jest nieostre, choé poslugujq si~ nim zarówno j~zykoznawcy, jak i 

literaturoznawcy (Szczerbowski, J~drzejko). Zwykle rozumie si~ je dosé szeroko: gry j~zykowe to 

wszelkie operaeje j~zykoweJ któryeh eelem jest ograniezenie "przezroczystosci íI komunikatu, 

pobudzenie odbiorey do szukania wieloznaeznych powiqzan mi~dzy poj~ciami. Gra j~zykowa moze 

wi~c polegaé na udoslowieniu frazeologizlnów, modyjikaeji ieh struktury, wyzyskiwaniu 

wieloznaeznosei wyrazów, nawiqzywaniu do innyeh tekstów ... Graj~zykowa dokonywaé si~ moze na 

kazdynl pozionlie j~zyka, nie tylko leksykalny,n (frazeologicznym). " 

Niedefinowalnosé jako jedna z cech gry j<ťzykowej pojawia si<ť zresztq juz li Wittgensteina. 

Ten podkresla, ze stworzenie definicji gry jest niemozliwe, poniewaz kazda tak a definicja poj<ťcie 

ogranicza, stwarza poj~cie idealne i zbyt wqskie: 

" - Chc~ jednak powiedzieé: mylnie rozumienly rol~} jakq w naszym sposobie mówienia gra idea/. 

Tzn.: nly tez nazwalibysnly to grq, tylko ze ideal nas oslepia i stqd nie widzimy wyrainie 

rzeczywistego zastosowania slowa "gra ".12 

10 Tmn g!ównie w tynl jej nurcie, który zainteresowany jest uZyciem i funkcjowanieln j<ťzyka w róznych rodzajach 
komunikacj i werbalnej. 

II Wolos M.: Koncepcja "gry j~=ykowej II Wittgensteina w swietle badan wspólc=esnego j~=yko=nawstH)a. Universitas, 
Kraków 2002, str. 9. ... 

12 Wittgenstein L.: Filosofická =koumání. Filosofický ústav AV CR, Praha 1993, str. 61. 
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Zdaniem Wittgensteina gra stanowi kategori~ o rozmytych granicach (juzzy-edged concept). 

Uwaza, ze gry hlczy wiele podobienstw, niemniej jednak nie mozna wedlug niego podaé cech 

wspólnych wszystkim grom. Poj~cie gry mozna wyjasnié jedynie poprzez opis róznych rodzajów 

gier: ,,Motna by mi postawié zarzut: ulatwiasz sobie spraw~: rozprawžasz o rótnych grach, a nie 

powiadasz nigdzie na czym polega istota gry j~zykowej, tym samym zas i j~zyk: co jest wspólne tym 

zjalviskom i co czyni je j~zykiem albo cz~sciq j~zykal .. /1 to jest prawda. Zamiast podaé co.{ co 

byloby wspólne wszystkiemu, co nazywamy j~zykiem, powiadam, ze nie ma wcaZe czegos jednego, 

co wszystkim tym zjawiskom byloby wspólne i ze wzgl~du na co stosowalibysmy do nich wszystkich 

to samo slowo. Sq one natomiast rozmaicie ze sobq spokrewnione. I to ze wzgl~du na to 

pokrewienstwo, czy tez pokrewienstwa, nazywamy je wszystkie j~zykami. "13 

1.1.1 Definicja gier poprzez model "podobieústwa rodzinnego" 

Wittgenstein wprowadza termin podobienstwo rodzžnne dIa okreslenia tego, co lqczy 

wszystkie gry: "Przypatrz si~ np. kiedys temu, co nazywamy "grami u. Chodzi mi' tu o gry typu 

szachów, gry w karty, w pilk~, gry sportowe žtd. Co jest im wszystkin1 wspólne? - Nie mów: 'Muszq 

mieé cos wspólnego, bo inaczej nie nazywalyby si~ grami' - tyZko patrz, czy majq cos wspólnego. -

Gdy im si~ bowiem przypatrzysz, to nie dojrzysz wprawdzie niczego, co byloby wszystkim wspólne, 

dostrzezesz natomiast podobienstwa, pokrewienstwa - i to caly ich szereg. A wi~c jak si~ rzeklo: nie 

mysl, lecz patrz! "1-1 

Model podobienstwa rodzinnego Wittgensteina znalazl swój odpowiednik w semantyce 

prototypowej i w teorii zwiqzanej z niemieckq kulturq metodoIogicznq. Do semantyki prototypowej 

zostalo wprowadzone przez George' a Lakoffa poj~cie kategorii radialnej. To poj~cie odnosi si~ do 

podobienstw w ramach struktury znaczeniowej. Lakoff jest, zgodnie z teoriq Wittgensteina 

przekonany, ze znaczenia mieszajq si~ w slowie na podstawie pewnych pokrewienstw, w 

odróznieniu od Wittgensteina jednak Lakoff stosuje kategori~ prototypu (stworzonq przez Eleonor~ 

Rosch) dIa oznaczenia ideaInego schematu znaczeniowego pewnego slowa. Prototypu towarzyszq 

tzw. rozszerzenia semantyczne (inne zastosowania danego slowa), które powstajq na mocy 

podobienstwa do znaczenia prototypowego. 

Teoria zwiqzana z niemieckq kulturq metodoIogicznq stosuje w odnosieniu do podobienstw 

13 Wittgenstein L.: Filosofická ::koumání. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993, str. 45. 
14 Tamtez, str. 46. 
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w jtťzyku termin poj~cie typologiezne. Pojtťcie uwazano za typologiczne: ,Jezeli nie posiada ono w 

tym j~zyku definicji równoseiowej. (. . .) intuicje tego negatywnego okreslenia dajq si~ równiez 

wyrazié przez nast~pujqce okreslenie pozytywne: poj~cie typologiezne ma zakres ustalony za 

pomocq paradygmatyeznyeh przykladów zastosowan, a co za tym idzie - przez relacje 

podobienstwa do obiektów wzorcowyeh ". J5 Podobnie jak w semantyce prototypowej pojawia si<ť 

tutaj pewny prototyp zwany obiektem wzorcowym. 

Semantyka prototypowa i teoria zwiqzana z niemieckq kulturq metodologicznq odznaczajq 

si<ť w odróznieniu od podobienstwa rodzinnego Wittgensteina twierdzeniem, ze ideal znaczeniowy 

istnieje, niemniej jednak nie zaprzecza on istnieniu znaczen dodatkowych. 

Koncepcja Wittgensteina nie zaklada sitť zdaniem Jacka Wozniaka, autora Logicznej analizy 

poj~é typologicznych16 na pojedynczym objecie wzorcowym i relacjach podobienstwa do tego 

obiektu, ale na relacjach pomitťdzy róznymi obiektami wzorcowymi. Obiekty te posiadajq pewne 

wlasnosci wspólne, brakuje im natomiast wlasnosci, która bylaby wspólna dIa wszystkich obiektów 

jednoczesnie. Wittgenstein okresla to nasttťpujqCo: " - Spójrz np. na gry typu szachów z žch 

rozmaityrni pokrewienstwami. Przejdi nastf2pnie do gier w karty: znajdziesz tu wiele 

odpowiedników lamtej klasy, ale tez wiele rysów wspólnych znika, a pojawiajq si~ inne. Gdy 

przeehodzimy teraz do gier w pilkf2, to niektóre cechy wspólne si~ zaehowujq, a wiele z nich si~ 

zatraca. - Czy kazda z tyeh gier jest rozrywkq? Porównaj szaehy z nl1ynkien1. A moze vvsz~dzže 

istnieje wygrana i przegrana albo wspólzawodnictwo graezy? Przypon1nij sobie pa5janse. W graeh 

w pilk~ istnieje wygrana i przegrana; gdy jednak dziecko rzuea pilkf2 o scian~ i znowu jq chwyta, to 

rysu tego juz nie ma. Zobacz, jakq rol~ grajq sprawnosé i szcz~scie. I jak rózna jest sprawnosé w 

szachach od sprawnosci w tenisie. Pomysl dalej o grach typu korowodów tanecznyeh: jest tu 

element rozrywki, ale ilez to innych rysów eharakterystycznych znikn~lo! ,,]7 

Na podstawie modelu podobienstwa rodzinnego przedstawionego przez Wittgensteina Marta 

Wolos18 proponuje okres1ié slowem gra wszystkie rodzaje dzialalnosci, które spelniajq okreslone 

warunki wystarczaj'lce (warunkiem wystarczaj'lcym rozumie sitť podobienstwo do pewnych innych 

gier, pod pewnymi, nie ustabilizowanymi i nie okreslonymi raz na zawsze wzgltťdami) i nie musz'l 

przy tym spelnié zadnego wyznaczonego warunku koniecznego (czyli takiego, który musí byé 

spelniony przez kazdy rodzaj dzialalnosci, by mogla ona otrzymaé miano gry). 

15 Wolos M.: Koncepcja "gry j~::ykowej" Wittgensteina w swietle badaft ·wspólczesnego j~zyko=nawstwa. Universitas, 
Kraków 2002, str. 20. 

16 Talntez, str. 22. 
17 Wittgenstein L.: Filosofická zkoumáni. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993, str. 45. 
18 Wolos M.: Koncepcja "gry j~zykowej" Wittgensteina w swietZe badan ·wspólczesnego j~zykoznawstwa. Universitas, 

Kraków 2002, str. 23. 
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1@182 "Gra" z semantycznego punktu ,vidzenia 

Prób~ lingwistycznej definicji slowa gra podala w terminach proponowanego przez siebie 

zestawu "semantic pritnitives" Anna Wierzbicka 19, WYlnienia ona skladniki znaczenia gra na 

dowód tego, ze slowo "gra" da sitť zdefinowaé i ze teza Wittgensteina, przyjtťta przez semantyków, 

jest falszywa. Skladniki Sq nasttťPujqce: 1) dzialanie ludzkie (zwierz~ta mogq si~ bawié, ale nie 

graj'l w zadne gry); 2) czas trwania (gra nie moze trwaé moment); 3) cel: przyjemnosé; 4) 

" 
zawieszenie rzeczywistosci" (uczestnicy wyobrazaj'l sobie,ze znajdujq siťť w swiecie odmiennYlTI 

od rzeczywistego); 5) wyrainie okreslone cele (uczestnicy wiedzq, co mogq, a czego nie mog't 

robié); 7) bieg wypadków jest nieprzewidywalny (nikt nie maze wiedzieé, co si<ť wlasciwie 

wydarzy). 

Wierzbicka wi~c definuje grťť (chodzi o definicjtť slowa polskiego i nie obejmuje ona rozszerzelÍ 

metaforycznych, ironicznych i zartobliwych) jako: 

-wiele radzajáw rzeczy, które ludzie robiq 

·~ludzie rnog'-l robié te rzeczy przez dlugi czas 

-ludzie robi'l te rzeczy "dIa przyjemnosci" (czyli dlatego, ze chc'l czué cos dobrego) 

-kiedy oni roblet te rzeczy, chcq, zeby pewne rzeczy sitť zdarzyly 

-gdyby ludzie nie robili tych rzeczy, nie chcieliby, zeby te rzeczy siťť zdarzyly 

-kiedy oni robiq te rzeczy, mUSZq wiedzieé, co mogq, robié 

-kiedy oni robi,! te rzeczy, mUSZq wiedzieé, czego nie mogq robié 

-zanim ludzie b~d't robié te rzeczy, ktos musí o tym powiedzieé 

Wierzbicka postanawia, ze taka definicja odpowiada w }~zyku polskitn grom planszowym, grom w 

karty czy w pilk~ i wielu innym dzialaniom zwanych gralni, nie obejmuje ona natomiast na 

przyklad sytuacji, kiedy dziecko od niechcenia rzuca pilkq o scian<ť i lapie jé\: z powrotem20
• 

Wierzbicka podkresla, ze (w sprzecznosci z pogh1dem Wittgensteina) granice slowa gra dajq sifť 

wyznaczyé i granice te przebiegaj'l w róznych j<ťzykach ráznie. 

Zastosowanie slowa gra w j<ťzyku polskim jest inne niž w j<ťzyku niemieckitn czy 

angielskim. Niemieckie slowo Spiel jest poj<ťciem szerszym niž polskie slowo gra i obejmuje 

równiez to, co w j<ťzyku polskim zaliczano do zabawy. Odpowiednikiem nielnieckiego Spiel jest 

angielskie playing raczej niz game. 

O zastosowaniu polskich pojtťé gra i zabawa pisze Boguslaw SulkowskFl: 

19 Wierzbicka A,: J~=yk _. umysl- kultura. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, str. 36-39. 
20 Tmntez 
21 Wolos Mo: Koncepcja 11 g;)l J?::ykowej II FVittgensteina w swietle badal1 wspólc=esnego J~=yko=nalJJstHJa. Universitas9 
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" 
Wpolskiej tradycji j~zykowej nie lna wspólnego terminu dIa zabaw i gier równoczesnieo Wedlug 

Aieksandra Bruclmera 'zabawiaé si~ czern' znaczylopierwotnie zajnlowaé siť., trudzié si~ czenl' 

(don1en1, gospodarstwern), Tak bylo jeszcze u Miko/aja Reja i dopieropó:iniej obok 'zajf2cia'J 

'zatrudnienia' sloVlJo nabralo znaczenia nowego, zacz~lo oznaczaé 'zajmujqce, wesole sp~dzanie 

czasu', Natomiast jednoznacznie ludycznq etyn10Iogí~, zgodnie z tynl san1yn1 zródlem, lna slowo 

'gra' - 'graé i, iigraé' znaczy pierwotnie 'skakaé iJ 'plqsaé f, H 

W podobny sposób jak Wierzbicka definuje gr'ť M, Grochowski22
• Wymienia on nast<ťpujctce 

skladniki charakterystyczne dIa poj<ťcia gry: 1) gra jest skonczonym ciqgiem powtarzaj'tcych si'ť 

czynnosci, wykonywanych przez co najlnniej dwie osoby - interpersonalnosé; 2) czynnosci te 

podlegaj(l swoistym regulom, które s't znane uczestnikom gry ~ znajomosé lub mozliwosé odrycia 

regul; 3) w grze lTIOZna sitť poslugiwaé w pewien sposób pewnego rodzaju przedmiotalTIi -

instrumentalnosé (narz<ťdzia/srodki/sposoby gry); 4) gra jest dzialaniem celowym, nastawionym na 

rezultat ~ celowosé; 5) celem jest osiqgni<ťcie przez kazdego z grajqcych stanu "Iepszego'" 

(korzystnego w jakims sensie) dia siebie ~ wartosciowanie (zysk/strata; funkcjonalnosé gry) 6) 

ostateczny rezultat nie jest do konca· znany (nie jest w pelni przedywalny 

fortunnosé/niefortunnosé gry). 

Ewa J'ťdrzejko i Urszula lydek-Bednarczuk23 wyrózniaJ'l natomiast jako glówne skladniki 

predykatywne wyrazen gra/graé: dzialanie (interakcja) x wobec y za pomOCq przedmiotu pw 

pe\vien sposób f, cel xly zeby z, oraz istnienie pewnych regul ľ stosowanych do p (wiedza xi/lub y 

o regulach r wobec p), przewidywanie mozliwych rezultatów zastosowania owych regul r do 

przedmiotu p (x/y nie wie, czy z) ~ z tego ·wzgl~du gra moze byé aktem fortunnylTI lub 

niefortunnYlTI. 

Jťťdrzejko i 2ydek-Bednarczuk dopelniaj'l skladniki predykatywne zgodnie z semantyk'l. 

generatywnq o tzw. argumenty, które pohtczone Sq ze znacZenielTI predykatu na podstawie 

implikacji semantycznej). Wymieniajq nast~puj'l.ce argumenty: 

x, y - argumenty osobowe w roli uczestników gry (Aktorzy relacji G) 

z - argument zdarzeniowyw umownej roli Celu ("stawki"), o który toczy sitť gra waloryzowanego 

pozytywnie przez przynajmniej jednego z Aktorów 

p - argument przedmiotowy (lub zdarzeniowy) - obiekt w roli narz<ťdzia (lub zdarzenie w roli 

quasi-naľztťdzia czyli srodka), za pomoc&. którego prowadzi si<ť dzialania, zwane gr&.. 

Struktura predykatowo-argumentowa stanowi skladniowosemantyczn'l baz<ť róznych 

Kraków 2002, str. 17, 
22 J~drzejko E., Zydek-Bednarczuk U,: O poj((.cžu gra žjego leksykalnych wykladnikach w aspekcie skladni 

semantyc::nej In: Gry Hl j~::yku, literatur::e i kultur::e. Energeia, Warszawa 1997, str. 121-126, 
23 Talntez 

7 



konstrukcji ze skladnikiem gra/graé. DIa ustaIenia tej struktury sruzy schemat walencJi predykatuw 

wariancie werbalnym (graé) i znominalizowanym (gra): 

VERB: kta gra ((z kim) (o co) (na czyrn/czyrn/za pomoc'l czego)) + COMP (w co) Uak) 

NOM: czyja gra ((z kim) (o co) (na czym/czym/za pomocq czego)) +- COMP (w co) (jak) 

Skladník (w co) lna syntaktycznct funkcj~ quasi dopelnienia i maze byé realizowany w zdaniu jako 

dopelnienie lub przydawka (naprz. graé w karty/w szachy/w pilk~// gra w karty/ w szachy/ w 

pilk~). 

Leksemy gralgraé Sčl polysemiczne i Ewa J(ťdrzejko i Urszula Zydek-Bednarczuk24 

wyliczaj'l glówne schelnaty znaczeniowe tych leksemów. Pierwszy schelnat znaczeniowy 

przedstawiaj'l. przyklady zdaÍl: 

1) Jan gra (z Piotrem) w brydza (znaczonymi kartami) (o duze pieniqdzel o sanl0chódj 

2) Obie druzyny grajq wpilk~ noznq o puchar przechodni II o 'wejscie do extraklasy 

3) Moja gra z Antkiem w warcaby dlaprzyjemnosci trwalajut kilka godzin 

Gra w tych konstrukcjach oznacza relacjtť zwrotnq (Jan gra zPiotrem ~ Piotr gra z Janem) i 

Aktorzy x, Y Sq równoprawnymi partnerami. R.oďzaj gry jest wyrazony explicite (w brydzal w pilkf2 

notnq) i argument Narz'ťďzia realizuje za kazdym razern inny rzeczownik (karty, pilka) -

odpowiednio do rodzaju gry. Argument Celu-Rezultatu przedstawiany jest najczlťsciej przez 

rzeczowniki konkretne, choé i tu celem moze byé pewien stan psychiczny - sygnalizuje to 

odmienna struktura: graé o co - graé dIa czego (naprzo graé o wysokq sta-wk{1 o duze pieniqdze/ o 

zwyci~stwo ~ graé dIa przyjelnnosci/ dia rozrywkil dia zabicia czasu). Gra podlega tez 

specyficznego rodzaju regulom, które musz'l byé znane wszystkim graj'lcym (por. Z Jankien1 nie 

motna graé w blydza, bo on nie zna nawet zasad licytacji.ITo nie jest futbol, tyZko zv1lykla 

kopanina.1 Oni nie grajq w szachy, lecz w warcaby, choé poslugujq sie takinu' san1yn1i pionkan1i.). 

To pierwsze z kolei znaczenie leksemów gra/graé mozna wraz z autorkami uznaé za 

podstawowe. Oznacza ono wspólne (z kim) dzialanie o charakterze swoistej rywalizacji dia zabawy, 

rozrywki, przyjernnosci, satysfakcji. Takie znaczenie gry, wlasnie ze wzgl~du na elen1ent 

wspólzawodnictwa i korzysci moze ulegaé metaforycznemu rozszerzeniu w postaci: kazda gra to 

walka. Przykladami takiego rozszerzenia SLl syntagmy: brutalna gra na boisku (- niezgodna z 

regulalni gry sportowej); bezwzgl~dna gra polityczna (= dia korzysci polttycznych) J" ostra gra o 

handel ( dIa korzy~~ci handlowych))' gra wyborcza ( o zvvyciestwo 11) wyborachl o poparcie 

wyborców); gra o wladz~ (- žeby mieé wladz((); gra o Polskf2 (- o interesPolskil o dobre i11'zie 

Polski), 

W podanych przykladach mozna wyróznié dwie struktury syntagmatyczne - dwa rodzaje 

24 Tamtez 
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--

l'l.czliwoscL Pierwszy typ struktury, zawíerajqcy pol'lczenie o co, charakterystyczny jest dIa gry z 

elementem rywalizacji i korzyscL Ten typ lqczliwosci podobny jest do konstrukcji z leksemami z 

pola walka (naprz, 'l1Jalczyé/bié si~/toczyé brutalnq walk~ z kim o co). Jesli dzialanie nie ma 

elementu rywalizacji, a celem-stawkél jest przyjemnosé~ realizowana forrnalnie w postaci dIa 

czegosJ wtedy skladnia jest podobna do lekselnów z pala zabawa (naprz. zartobliwa gra SIÓl!f)/ 

gestów/ usmiechów,' gry rodziców z dzieéwli; ten flirt to nlila gra,' gra z czytelnikiem dIa zabawy/ 

aby dostarczyé n1U przyje rnnosc i) , 

Drugi schemat znaczeniowy mozna pokazaé na nast~pujqcych przykladach: 

4)Piotr gra (na pianinie// na gitarze) (nlelodif2.) (dIa swojej dziewczyny) 

5)Cz~sto tez grywal na harn1onii, na zabawach i weselach - bez przyjenlnosci, ale dIa pieni~dzy 

W tych konstrukcjach gra oznacza relacje niezwrotnq ~ wsród uczestników relacji mozna wskazaé 

jedynieAgensa (Piotr). Ewentualny Adresat (dziewezyna Piotra) nie jest natomiast semantycznie 

implikowany, jest skladnikiem fakultatywnym i móglby byé zerowany lub tozsamy z Agensem 

(Piotr gra na pianinie jakq.s n1elodi~. Gra dia siebie/dla 'wlasnej przyjen1nosci).Argument 

Narz~dzia przedstawiaj'l rzeczowniki z klasy nazwy instrumentów muzyeznych w formie na + loe. 

Nie jest tu implikowany argument Celu, aczkolwiek zasadniczo kazde dzialanie swiadome maze 

byé tez celowe (dIa przyjernnosci/dla slawy/ dia zarobku/ dIa pienif2dzy). Implikowany 

semantycznie jest tu natorniast Wytwór/Rezultat ezynnosci z klasy nazwy utworów muzyeznyeh 

(nlelodta, walc, koncert szopenowski) o Taka charakterystyka skladników obligatoryjnych i 

fakultatywnych (kto gra co na czynl) postuluje strukturtť trájargumentow'l (G x, v, p W' ukladzie rál: 

Agens ~ Wytwór - Narztťdzie)i zapewnia sernantyczn't precyzjtť predykatu graé w znaczeniu 

wykonywaé utwór lTIUzyczny. 

Ostatni schemat wymieniony przez J'ťdrzejko i Zydek-Bednarezuk i przedstawiaj'lcy jeden z 

najcz'ťstszyeh znaczen polisemieznego leksemu gra jest zastqpiony zdanialni: 

6)Piotr gral na scenach wielu teatrów jako wykonawca wieZu róZ tytulowych. 

7)Anna grala Klarf2 W "Zen1scie H u boku Swiderskiego, który gral rolf2 Czesnika. 

Synonimem wyrazenia gra jest tu kreowaé (roltť), wyst~powaé Uako kto/w roli kogo) lub graé w 

teatrze. 

We wszystkich wymienionych znaczeniach slowa gra zachowany jest element ReguIy, choé 

za kazdYlTI razem jest jego charakter inny. Znajomosé regul,mozliwosé ieh kodowania lub 

dekodowania deeyduje o fortunnosci gry. Niefortunna bťťdzie gra w karty, na skrzypeach atd. jezeli 

gracz/gracze nie zna/znaj'l regul. Niefortunna bťťdzie równiez kazda interakcja podobnego typu (gra 

polityka, handlowea, rodzica), jesli nie Scl okreslane reguly dIa innych, którzy w tej grze 

uczestnicz'l. 
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1.2 Gry w badaniach naukowych 

Chociaz gry i zabawy róznego rodzaju towarzyszq czlowiekowi od tysictcleci, dopiero w 

naszym stuleciu staly siCť one przedmiotem badaú naukowych, POCZctwszy od podstawowego dziela 

J. Huizingi Horno Ludens, Zabawajako zródlo kultury (Warszawa 1985), w którym autor uznal grťť 

za pierwotny i wszechobecny element kulturotwórczy, poprzez Wittgensteinowskct koncepcj<ť gry 

jfťzykowej (WíttgensteinL,: Dociekania filozojiczne, Oxford 1945), która dala impuls do uznanía 

gry za jedno z narz~dzi badawczych wspólczesnej semantyki, analiza gier stala si<ť tez celem badan 

nauk scislych, kulminuj'lc w matematycznej teorii gier J. M. von Neumanna (Theory ofGames and 

EconomicBehaviour, Princeton, 1963) i biologiczno-chemicznej teorii M.Eigena i R. Winklera 

(Gra. Prmva natury sterujqprzypadkiem. Warszawa 1983). 

Teoria gier nie przestala interesowaé logików uprawiaj'tcych semantyktť formalnq, w 

szczególnosci E. Steniusa (Mood and Language-Game, Synthese,1967) i J. Hintikktť (Logic, 

Language-Gan1es and Information, Kantian Themes in the Philosophy oj Logic. Oxford 1973), 

inicjatorów tzw. semantyki opartej na teorii gier. Zagadnienie gry nieobce tez bylo badaczom 

zaangazowanym w filozoficzn'l i semiotyczl1'l teori~ dyskursu (P. Ricoeur i U. Eeo). 

Jerzy Jarztťbski w tekscie O zastosowaniu poj~cia ngra u w badaniach literackich25 dzieJi 

badania nad pojtťcielll gry na dwa kierunki. Do pierwszego zalicza psychologi<ť, pedagogik<ť, 

socjologiCť, antrolpologitť oraz teoriCť kultury. Te dyscypliny odznaczaj'l sitť tym, ze prowadzq 

empiryczne badania nad konkretnymi zachowaniami jednostek i grup spolecznych a te zachowania 

uWaZajqza gry. 

Drugi kierunek obejmuje dyscypliny, dia których podstawowe do badania jest pojtťcie 

konfliktu. Takie podejscie zaklada sitť na matematycznej teorii gier, wykorzystywany jest bowiem 

matematyczny model prostej sytuacji konfliktowej i nast<ťpnie usiluje sitť wykorzystaé ów model do 

ana1izy konkretnyeh konliktów w praktycznej dzialalnosci - ekonomicznej, militarnej, 

dyplomatycznej. 

25 Jarztťbski J,; O =astosowaniu poj~cia ngra" Hl badaniach literackich In: Problemy odbioru i odbiorcy. Polska 
Akadelnia nauk, Wroclaw 1977, str. 23-46, 
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1.2~1 Pocz~tki zainteresowania grami w teoriach naukowych 

Pierwszym i do dzis wplywowym dzielem na ternat gier i zabawy W ogóle jest ksi'lzka 

Honlo ludens. Zabawajako iródlo kultulY autorstwa Johana HuizingL Podstawowym tenninem tej 

ksiétZki jest zabawa (gra pojmowana jest jako jej specyficzna odmiana), ta stanowi fundament 

kultur wszystkich spolecznosci i przejawia si~ w róznych dziedzinach od sztuki poprzez handel az 
po wojn(ť. Huizinga podkreslal jako podstawowy w grach lch aspekt ludyczny (radosé, nawet 

szalenswo doswiadczane przez graczy), 

Teori~ t~ zdaniern Elzbiety Chrzanowskiej-Kluczew'skiej26 mozna nazwaé ludyczno-

eskapistyczn'l:, poniewaz traktuje ona grtť jako wyzwolenie od codziennych zajtťé i trosk, jako 

ucieczk'ť w wyizolowany swiat, odlegly od rzeczywistosci. 

N asladownikiem Huizingi stal si'ť Roger Caillois ('Zywiol 1 lad, Warszawa 1973), Ten 

zdefinowal grtť i zabawy jako pewne czynnosci 

1) dobrowolne: grajctcy czy bawictcy sitť nie moze tego robié z obowi'lzku, w przeciwnym razie 

gra czy zabawa traci od razu charakter wesolej, ochoczej rozrywki; 

2) wyodr'ťbnione: zamkniCťte W okreslonych z góry granicach czasowo-przestrzennych; 

3) zawieraj'lce element niepewnosci: przebieg ani wynik zabawy czy gry nie moze byé z góry 

wiadomy, niodzowne jest pozostawienie pewnego marginesu, pozwalajqcego graj'lcemu 

rozwijaé inicjatyw~ i przejawiaé pomyslowosé; 

4) bezproduktywne: gra czy zabawa nie prowadzi do tworzenia dóbr, bogactw ani 

jekiegokolwiek nowego elelnentu; prócz przelnieszczenia wlasnosci w zamknitťtYlTI kr~gu 

graj'lcych prowadzi on ado sytuacji identycznej z wyjsciowq; 

5) uj<ťte w nOrIny: poddane konwencjom, które zawieszajct zwykle prawa i chwiIowo 

wprowadzajq nowe "ustawodawstwo", jedynie obowiqzuj'lce; 

6) fikcyjne: towarzyszy im specyficzne poczucie wtórnej rzeczywistosci lub tez calkowitego 

oderwania od zycia powszedniego. 

Caillos równiez dokonal podziaru gier i zabaw do czterech grup wedlug ieh eharakterystycznyeh 

cech: 

1) Agon - tutaj nalez'l gry i zabawy, dIa których jest wspólna cecha wsólzawodnictwa (np. 

sport, konkursy, zawody) 

2) Alea _. ta kategoria jest typowa dia rozrywek, w których wazny jest przypadek (np. gry 

26 Chrzanowska-Kluczewska E.: "Gry }?=ykowe "w teoriach naukowych In: G,y Hl }?=yku, literaturze i kulturze, 
Energeia, Warszawa 1997, str 8-16, 
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losowe, karty, loteria) 

3) ~1imicry - te gry i zabawy polegaj'l na nasladownictwie i udawaniu (np. teatr, cykr, kultura 

masowa, zabawy dzieciťťce) 

4) Ilinx ,- tutaj za1iczano rozrywki, które maj'l na celu osiqgnitťcie stanu oszolornienia, ekstazy, 

utraty samokontroli (np. muzyka, alkohol, taniec). 

1~2.2 Gry w teorii matematycznej 

ScisIe naukowe podejscie do gry zaowocowalo matematyczn'l teorifť gierw<ťgierskiego 1. 

Morgensterna von Neumanna, zastosowanq wkrótce do ekonomii (von Neumann J. M., 

Morgenstern O.: Theory oj Gan1es and Economic Behaviour. Princeton 1963)0 

Wedlug tej teorii grtť utozsarniano z sytuacj'l konf1iktowGl" w której dwie lub wi<ťcej stron 

próbuje osiqgn'lé przeciwstawne cele, Glównym ieh celem jest zwyci<ťstwo (wygrana). Na 

podstawie tego kryterium gry dzieli si~ na zamknitťte (nie ma ani zwyci~zców ani pokonanych, 

suma wygranych po obu stronachjest rowna zeru) i otwarte (te nie odznaczajq si~ pOwyZSZ'l cechq). 

Gry mozna podzielié takZe wedrug tego, ile informacji jest do dyspozycji graczom. Te informacje 

sluz'l do wykonywania poszczególnych posuni<ťé. Matematyczna teoria gier bowiem pojmuje gr'ť 

jako ci'lg nast'ťpuj'lcych po sobie posuni<ťé (ruchów), polegaj'lcych na dokonywaniu wyboru 

pomi~dzy wszystkimi mozliwymi wariantami. Tzw. gry o kompletnej informacji odznaczaj'l sitť 

tym, ze przeciwnicy w kazdym momencie gry znaj'l rezultaty wszystkich poprzednich ruchów. Do 

tej grupy mozna zaliczyé grtť w szachy, natomiast nie pasuje tutaj np. gra w brydza, poniewaz 

gracze nie znajq karty otrzymane przeciwnikalni. 

Podstawowym poj~ciem w matematycznej teorii gier jest kategoria strategii. Ta kategoria 

okresla zbiór regu1 koryguj'tcych poszczególne ruchy uprawiane przez graczy. Przebieg gry 

uchwycony jest w tzw. macierzy wyplat lub drzewku decyzji, a celem takiego zabiegu jest 

przewidywanie optymalnej strategii dIa poszczególnych faz gry, przez co rozumie sitť naj lepszy 

mozliwy ruch na danym etapie rozwoju gry. 27 Celem teorii gier jest znalezienie tzw. strategii 

optymalnej dIa kazdego z graczy ~ taka strategia powinna prowadzié lub do maksymalnej sredniej 

wygranej lub minimalnej sredniej przegranej. Zbiór strategii optymalnych tworzy rozwiqzanie gry. 

Teoria matematyczna sprawdza siťť w przypadku gier stosunkowo prostych, ale zawodzi 

27 Chrzanowska-Kluczevvska E.: 5,G1Y jť.::,ykowe "w teoriach naukowych In: Gly Hl jť.::yku, literatur::e i kultur:::e. 
Energeia, Warszawa 1997, str, 8-16. 
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rzvklad w tzw. GIUcksspielen ~ grach losowych (loteria, kosei), gdzie nie istnieje okreslona nap ~ 

.L--~4-egl· a zastosowana przez gracza i nawet nie mozna przewidzieé rezultatów3 poniewaz 
SlHU 

statystyczny rachunek podobienstwa nie jest tu pomocny. Równie dobrze skomplikowana jest 

sytuacja w przypadku gier bardziej wyszukanych Gak naprzyklad szachy), w których inforrnacja o 

mo,Zliwych posuni'ťciaeh i strategiach jest tak rozlegla, ze nawet pot~zny kOlnputer nie jest w stanie 

przewidzieé wszystkich matów z pewnoschl, 

1 .. 2 .. 3 Gry w teorii biologiczno-chemicznej (naturalnej, kosmicznej) 

Teoria ta zostala zaproponowana przez zespól niemieckich badaezy M. Eigena i R, ·Winklera 

(Gra, PraVl1a natuly sterujq przypadkiem, Warszawa 1983). W ieh ujtťeiu eale zycie to makrogra 

natury czy tez wszechswiata, zapoczé1tkowana przez atomy i molekuly. Czlowiek wystfťpuje w niej 

biernie, jest on tylko cZ'lStk'l makrogry, pionkiern na szachownicy. Eigen i Winkler odrzucili teorifť 

ludycznct Huizingi, uwazali oni grfť za cos bardziej powaznego. Gra wedrug nich lezy u podstawy 

wszego, co zdarzylo sitť i zdarza w zyciu naszej planety. 

1.2.4 Semantyka oparta na teorii gier 

Ten typ semantyki powstal na przelomie lat 1960 i 1970 w krfťgu tzw. skandynawskiej 

szkoly semantyki formalnej (nalezali do niej Stenius, Hintikka oraz Saarinen). W porównaniu z 

innymi odrnianami semantyki (semantyka prawdziwosciowa, semantyka Boole'a, semantyka 

swiatów lTIozliwych, semantyka sytuacyjna oraz tez teoria kognitywna) semantyka oparta na teorii 

gier nalezy do najslabiej rozwinifťtych. Podstawowym problemem, przed którym teoria ta stoi, jest 

opracowanie zapisu (lingwistycznego lub logicznego), zdolnego do uchwycenia gier j~zykowych. 

Najwybitniejszym przedstawicielem szkoly skandynawsjiej jest firíski logik J. Hintikka 

(Logic, Language-Clan1es and lnformation, Kantian .Thenles in te Philosophy oj Logic. Oxford 

1973). Hintikka krytykowal tzw. operacjonizm, teorifť Hempla i Franka, wedlug której kazdemu 

wyrazowi danego jtťzyka odpowiada wyhlcznie jedna operacja/gra, w której mozna go zastosowaé, 

Niejasnosé takiego podejscia tkwi jednak w tym, ze pojfťcie gry zostalo zastosowane do 

pojedynczych SfÓW a jednak w tym, ze wyrazy w jťťzyku naturalnym odnoszq sitť do rzeczywistosci 
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w sposób bardziej skomplikowany. 

Hintikka poswi~cil uwagtť interpretacji wyrazeniom z tzw. kwantyfikatorami. Te nabieraj'l 

znaczenia (zyskujq interpretacjtť) pod warunkiem, ze istnieJe pewna wartosé semantyczna~ która 

podstawia si'ť pod zmienné!. kwantyfikatorow'l x, bowiem ta ostatnia sama w sobie nie posiada 
. 

ri wartosci selnantyczneJ o 

I, 

1 
! 
i 

1.285e Gry j~zykowe w tekscie/dyskursie 

Obszarem jtťzyka bardzo interesuj'lcym z perspektywy teorii gier wydaje si'ť dyskurs 

literaeki, a szezególnie jťť.zyk fikcji. Obszarem tym zajmowali si(ť P.Ricoeur (Jf2zyk~ tekst, 

intelpretacja. Uýbór písm, Warszawa 1989), U D Eeo (Lector in Jabula, Warszawa 1994), R. Ohmann 

(SpeechActs and the Definition ofLiterature. Philosophy and Rhetoric. 1971). 

Na podstawie podzialu zaproponowanego przez Hintikktť (ten podzielil gry na tzw. mikrogry 

albo podgry, obejmuj'lce swym zasiťťgiem co najwyzej jedno zdanie i na tzw. makrogry albo 

supegry, maj'lce zastosowanie do spójnej sekwencji zdali, a witťc do tekstu) powstal pomysl, aby 

potraktowaé trzy gatunki literackie (proztť~ poezj <ť i dramat) jako trzy odrtťbne makro gry, rZ'ldz'lce 

si'ť osobnyrni regulami. 

Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska28 proponuje przyj'lé nasttťpuj'lcy podzial gier: 

-gry semantyczne autora/tekstu, takie jak 1) gra imaginacji i tworzenie swiatów mozliwych, 2) 

gra zapraszania czytelnika do "dzielenia si~ wyobrazni,(' z autorem, 3) gra nasladowania 

rzeczywistosci (ikonicznosé czy tranfonnacja), 4) gra empatii, a witťc identyfikowania sitť z 

uczuciami bohaterów, 5) gra dystansowania si~ od tekstu/bohaterów, 6) gra zapozyczen 

leksykalnych z innych jtťzyków, 7) gra intertekstualnosci, a witťc zapozyezenie pomyslów, stylów, 

czy jtťzykowych srodków ekspresji z róznych tekstów literackich i nieIiterackich, 8) gra 

metatekstualnosci, a witťc uzywania dyskursu do opisu tworzenia innego tekstu, 9) gra figur 

stylistycznych i srodków retorycznych, polegaj'l,ca na odkrywaniu innowacji semantycznych i 

skladnikowych oraz przekazywaniu dodatkowego ladunku informacji w nich zawartego 

-gry pragmatyczne czytelnika, jak 1) gra "dzielenia sitť wyobrazni'l" z autorem, 2) gra 

interpretacji (przewidywanie, hipotezowanie, dedukcja), 3) gra empatii, 4) gra dystansowania sitť od 

tekstu, 5) gra rozpoznawania i interpretacji intertekstualnosci, 6) gra interpretacji metatekstu, itp. 

28 Tmntez 
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1,,3 Teoria gier jfzykowych w uj~ciu Ludwiga Wittgensteina 

Pierwszy pomysl porówania j~zyka z grami przypisywano Ludwigu Wittgensteinu, Ten 

napisa!: ,,Nikt nie zaprzeezy, ti studiun1 zasad gier n1usi byé przydatne przy studiu zasad 

gram atycznyc h
J 

poniewaz n1i~dzy nfn1i zachodzi pewnepodobiefzstwa,"29 I równiez: ,,,Uzycie slo1rva 

w j~zyku, to lego znaczenie. Gramatyka o/lisuje uzywanie slów w j~zyku, To znaezy, ze granlatyka 

odnosi siť co nieco tak san10 do jťzykajak opis zasad gry do gry, H 30 

Koncepcja Wittgensteina podkresla, i2 gry j<ťzykowe pOlnagaj'i pohlczyé j<ťzyk z 

rzeczywistosci'l opisywanq. i przeobrazan'l za pomocq. j~zyka,31 Wittgenstein mówi, iz ,,ternzln 

'language-game' sluty do pokazania tego, ze rozmavvianie o j~zykuJ to ezynnosé lub tez fornla 

tyefa, !O32 Porównanie j'ťzyka do gry umozliwia pokazaé celawy charakter j<ťzyka: "Czy rnozna 

zrozumieé jakies slovfJO wtedy, jak opisano tylko to, jak go stosovvaé?ZrozunlfenlY wtedy równiez 

jego cel? Jeteli zdawamy sobie spraw((. z uzycža jakiegos slowa to nie znaczy, ze rozumiemy jego 

cel. Slovvern cel trzeba tutaj rozunúeé rolr:. w tyefu czlowieka. Jak ludzie cos pow iedzq, to nie 

wiemy, jeteli nie chodzi o gr~ lub o form~ etykiety. Trzeba zrozumié dlaezego zachowujq sir:. ludzie 

w taki sposób; jakjf?zyk od]Jowiada ieh zyciu. 6(33 Aby zrozumieé gr'ť j~zykow'b to trzeba zrozurnieé 

jej cel, zamiar albo zasadtť, jak zwycitťzyé: "Co zaklada zwyci~stwo lub .przegranq w grze ?Nie 

tyZko zwyci~ska pozycja, ale tez szczególna zasada zwycif2stwa stanowi, kto jest zwyei~zea. Ten, kto 

wygral, to nie tylko ten) kto jest zadowolony, ale ten, kto jako pier-vvszyprzywiódl swojq jigurkf2 do 

konca. Ta zasada lqczy gr~ z tyeiem. 34 

Wittgenstein nie zamierzal rozwin'lé swoich pomyslów do systematycznej teorii. 35 Wrtťcz 

przeciwnie uwazal taki zamiar za niewykonalny, poniewaz samotne pojtťcie gry przeciwstawia sitť 

definicji. 

Problematyka uzycia jtťzyka zastala opisana w jegoDociekaniach senlantycznyeh: "DIa 

duzej wif2kszoséi przypadów kiedy uZywano slowa "sens" nl0zna sens slowa definovvaé jako jego 

uZycie w lr:.zyku. u To znaczy, ze przez sens slowa nie mozna rozumieé jakis obiekt, który jest 

slowem nazwany, ale równie dobrze nie mozna sens slowa rozulnieé tylko w j ego postaci 

29 Wittgensteín L.: Philosophical Grammar, Basil BlackwelI, Oxford 1974. 
30 Tamtez 
31 Saarinen E.: Game~theoretical Semantics< D, Reide!, Dordrecht 1979. 
32 Wittgenstein L.: Philosophische [Jntersuchungen/Philosophica! lnvestigatžons, Basil BlackweII, Oxford 1953. 
33 Wittgenstein L.: Philosophical Grammar, Basil Blackwell, Oxford 1974, 
34 Tmntez 
35 Wittgenstein L.: Philosophische Untersuchungen/Phžlosophicallnvestigations, Basil Blackwell, Oxford 1953. 
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psychologicznej, poniewaz: kaz:dy uzytkownikjlťzyka mógl by zrozumieé sens slowa inaczej . 

1.3~1 Mikromodel "gry j~zykowej" 

Pionki 

Wedlug koncepcji Wittgensteina slowa w grze j~zykowej podobne Sq do pionków w grze 

planszowej. Stanowiq one obiekty czy narzCťdzia sruz'lce do grania. Te obiekty/slowa rózni'!. si<ť 

swoj'l funkcj(:l, podobnie jak odrózniaj'l. si~ róznego rodzaju narz<ťdzia: 

" 
Pon1ysl o narz~dziach w skrzynce z narz~dziami"' jest laJn n1lotek, sq obc~giJ pila} srubokrC2t, 

calówka, garnek do klej u} klej, gwoidzie i sruby. ~ Jak rózne sqfunkcje tych przedmiotów, tak rózne 

sq tez funkcje wyrazów. u36 

Objasnianiu funkcji wyrazów pošwi~ca "W swej teorii Wittenstein du.:lo uwagi. Zaklada, ze 

dia wlasciwego zrozumienia uzycia/sensu pewnego slowa trzeba znaé roI~, jak'l ono pelni w mowieo 

Podobnie, ucz'lé kogos gry w szachy, zdaniem "to jest król) n'lozna nÍln poruszaé tak a tak" objasnié 

mozna uzycie pewnego sfowa tylko wtedy, jezeli sruchaj'lcy juz zna, co to jest figura gry. 

Reguly gier 

Reguly tworzq we wszystkich naukowych uj<ťciach Jeden z czynników dla gry 

konstytutywnych .37 

Peter Parb38 przypuszcza, ze gry j<ťzykowe podobne S'l do innych znanych gier, poniewaz 

zkonstruowane Sq na podstawie pewnych regul, które gracz oswaja sobie nieswiadomie tylTI, ze 

przynalezy do szczególnej grupy j<ťzykowej. Jezeli komus nie podobajq si~ reguly jego 

spoleczenstwa j<ťzykowego~ to wedlug Farba ma mozliwosé opuscié to spoleczenstwo i wstqpié do 

spoleczenstwa innego, którego reguly musí sobie przyswoié. 

36 Wittgenstein L.:Filosofická ::koumání. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993, str 18. 
37 Wolos M,: K"oncepcja "gry jť::ykol1l ej ,l Wittgensteina 11' swietle bada/ll1I spólc::.esnego jťzykoznawstwa. U"niversitas, 

Kraków 2002~ str. 53. 
38 P. Farb: Tl'ordplay (FVhat Happens When People Talk). Londýn 1974, str. 9. 
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W porównaniu z podejsciem Po Farba Wittgenstein okresla reguly konkretnych gier 

J
. p7vkowych, nie abstrakcyjnego j~zyka W ogóle, Poswitťca uwag<ť ternu, jak szukano regul w nowej 

'C ...... .' 

grze jtťzykowej, Dopíero odkrycie regul i ieh przyswojenie jest znakiem tego, ze ktos naprawd~ 

umie graé: "Regula lna byépOl110Cq lV nauce gry. Podaje si~ jq uczniovvi, évviczqc z niTn jej 

zastosowania. ~ Bqdi tez jest ona narzr;.dzienl w sanIe grze, ~ Alho: regula nie n1a zastosowania ani 

w nauce gry, ani w sanle grze)' nie wystf2puje tez w spisie regul. Uczynly sif2 graé patrzqc jak grajq 

inni. MówinlY jednak, ti gra siť. tu wedlug tych a tych regul, poniewaz postronny obserwator 

móg/by je odczytaé z taktyki gry _. jak prawo przyrody, którenlU podlegajqposuni((cia w tej grze. ((39 

Przyswojenie regul nowej gry pozwala pózniej na realizacjtť tego schelnatu w innych sytuacjach, 

Gra to wedlugWittgensteina zrytualizowany ciqg czynnosci, który powielano. 

,,_ Pozwól, ze spytan1: Co nla wspólnego wyraz reguly ~ ,powiedzmy, drogowskaz - z nlOlm 

dzialaniem? Jakž zachodzi tu zwiqzek? - Ano np, ten: wyéwiczono mnie W okre,§lonym reago'waniu 

na tem znak, i tak teraz reaguj~. 

(, . .) tylko o tyle ktotÝ kieruje si~ drogowskazem, o lZe istnieje tu staly nawyk) staly zVlJyczaj. u-lO 

Wittgenstein wskazuje na zwi'tzek lniťťdzy regulalni i dziaianielTI. Podobnie charakteryzuje 

gry Jerzy Jarzťťbski41, który twierdzi, ze z jednej strany jest zawsze dzialanie i z drugiej - zbiór 

regul, który ono realizuje. 

Jerzy Jarzfťbski wyrnienia dwa sposoby powstania regul: redukcjťť pewnej klasy dzialan do 

modelu gry oraz realizacjtť ze spolu norm (zbioru reguf).W przypadku pierwszym reguty 

(poprzednio tkwi'lce immanentnie w dzialaniach) mUSZq zostaé rozpoznane i uj'ťte w system. To 

odpo\viada zaproponowanemu przez Wittgensteina podejsciu, ze gry mog'l istnieé przy calkowitym 

braku regul, reguly te nie powstaly wczesniej i SCl ustalone doplero w ciqgu gry: "Czy analogia 

mi~dzy jť:zykienl a grq nie daje nam tu pewnej wskazówki? Latwo nl0zenly sobie przeciez wyobazié 

ludzi, którzy zabawialiby si~ na lqce grqw pilkC2 w takž oto sposób: rozpoczynajq rózne znane gry, 

niektóryc nie doprowadzajq do konca, od czasu do czasu rzucajq pilk(( bezcelowo do góry, zarten'l, 

goniq sieJ rzucajq w sžebie pilkq itd. A teraz ktospowiada: prze caly czas ludzie ci grajq w pilk12, a 

wiC2c przy kazdym rzucie kierujq si~ okreslonymi regu/ami. A czy nie zdar za siť: tez, ze gramy i

make up the rule s as we go along (tworzyn1y reguly po drodze)? A nawetJ ze je znlieniamy - as we 

go along, H42 

Drugim przypadkiem powstania regul wymienionym przez J arz{ť,bskiego jest sytuacj a, gdy 

zespól regul moze alba zostaé powolany arbitraln't decyzjq (np. powstanie gry w koszykówk~) lub 

39 Wittgenstein L.: Filosofická ::koumáni. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993, str. 40. 
40 Tamtez 
41 JarzCťbski 1.: O =astosowaniu pojftcia J) gra li w badaniach literackich In: Problemy odbioru i odbiorcy. Polska 

Akadelnia nauk, Wroclaw 1977, str, 23-46. 
42 Wittgenstein L.: Filosofická =koumání. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993, str.54. 
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moze zostaé wyodrťťbniony ze zbioru nie pisanych konwencji (npo kodyfikacja narciarstwa 

wodnego, które istnialo uprzednio, jako nie uj<ťte w normy éwiczenie fizyczne)o 

Przy definicji gry Jarztťbski wychodzi nie z konkretnych dzialan, ale z systemów regul, które 

nazywa "systemami gier", Te systemy powoluj q: 

_uniwersa elementów idealnych, które w konkretnych realizacjach reprezentowane Stl przez 

przedmioty; 

-zespoly zasad rzqdz'l:.cych operacjalni na tych elelnentach; 

-zbiory potencjalnych uczestników gry ("ról"), majqce takie cechy, ze: a) W oparciu o reguly mog't 

dokonywaé operacji na uniwersum; b) przynajmniej jeden z nich dqzy do uzyskania okreslonego, 

obdarzenego preferencjq, ukladu elementów gry, Ten uklad lTIOZe byé kOIÍcz'tcym grťť zwycifťstwem 

(mat w szachach) lub tylko stanem rzeczy, unloz1iwiajétcyrn kontynuowanie gry w pozqdany sposób 

(np. przy odbijaniu pilki przez kiIka osób tak, by jak najdluzej nie spadla na ziemi~). 

Czynnosé grania 

Jerzy Jarz~bski43 podsumuje czynnosci grania nastťťpujétCo: 

-Gra ten, kto wykonuje jakies czynnosci dajqce si<ť kodyfikowaé (a witťc uporzctdkowane, 

powtarzalne ); 

-Czynnosci te wykonywane Set na pewnym "uniwersum", czyli konwencjonalnie okreslonym 

zbiorze przedtniotów (elelnentów); 

-Ka.zdej czynnosci towarzyszy reakcja innego partnera rozgrywki lub przedmiotowego uniwersuln; 

-Sekwencje czynnosci majq pewien wewnťťtrzny cel (zalotony w regulach postťťpowania), do 

którego dqzy przynajmniej jeden z uczestników dzialania; 

-Cel ten wynika z roli przyj~tej W' ciqgu grania przez uczestnika, nie jest lub nie m usi byé 
, 

rownoznaczny z celami, jakie realizuje on jako indywiduum, osadzone w realnyrn czasie i 

przestrzeni; 

-Czynnosci maj'l takže odrťťbne cele zewn~trzne, spelniajq funkcje ludyczne, ksztalcqce, poznawcze 

itp., których nie ujtťto w reguly, a które dotycz'l. gracza jako jednostki; 

-.Realizacja celuwewnťťtrznego nie implikuje w sposób konieczny realizacji celu zewnťťtrznego - i 

odwrotnie (np. jesli za cel wewntťtrzny gry uznana jest "wygrana" a za cel zewntťtrzny "rozrywka", 

43 Jarzybski 1: O =astosowaniu pojť.cia "gra li w badaniach literackich In: Problemy odbioru i odbiorcy. Polska 
Akadelnia nauk, Wrodaw 1977, stl: 23-46 
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to przegrana nie przeszkadza uczestnikowi W' realizacji celu ludycznego; 

_Czynnosé grania jest czynnosciq "nieautentycznqďb w tym sensie, ze implikuje u gracza "podwójnq 

swiadomosé": siebie jako konkretnej osoby w calym jej indywidualnym uposazeníu oraz siebie 

jako "rolib~ W' pewnej rozgrywce (w tym sensie "graé" znaczy "graé roltť'"); 

-Gry mog't niekiedy ukladaé si'ť hierarchicznie, tak 1Z cele zewnťťtrzne gry nizszego stopnia stan't 

si~ celami wewn'ťtrznymi w grach wyzszego stopnia (np. celem zewntťtrznym gier menedzerskich 

granych w pewnych finnach jest ksztalcenie pracowników w ulniej~tnosci podejlnowania trafnych 

decyzji handlowych, co z kolei maze byé celem zewn~trznym w makrogrze o umocnienie 

ekonomiczne przedsi(ťbiorstwa), 

Rywalizacja w grze 

Wazne pytanie dotyczél.ce gier odnosi si<ť do aspektu rywaliz acji oraz ch<ťci 

wspólzawodniczenia, Zgodnie z Elzbietél Chranowskq-Kluczewskél44 mozna sobie polozyé pytanie~ 

czy rywalizacja lezy u podstaw kaz dej gry. Odpowiedz wedlug niej brzmi zdecydowaníe 

negatywnie. Z jednej strony wyróznia ona liczne gry~ w których element wspólzawodnictwa i walki, 

okreslany przezHuizing~ terminem agonalny, niew'ttpliwie wyst'ťpuje - nalez'l tutaj naprzyklad 

szachy czywarcaby, wywodzqce sitť z imitacj i prawdziwych bitew, Z drugiej strony istniej 'l gry 

jednoosobowe, takie jak naprzyklad pasjans, w których wspólzawodnictwa nie ma. Na podstawie 

tego Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska porównuje dialogi i rOZlTIOwy do gier dwuosobowych i 

zespolowych, monologi przypominajq wedlug niej raczej grtť w pasjansa, nie posiadajqc ani 

oczywistych cech wspólzawodnictwa, ani tez wpólpracy. 

Transformujélc teoriťť agonalnq na jtťzyk ludzki, mozna odkryé aspekt rywalizacji w takiem 

typu konwersacji jakim jest argumentacja, polemika, klótnia itp. Wedlug Elzbiety Chrzanowskiej

Kluczewskiej jest niemniej jednak najbardziej odpowiednia do opisu j~zyka naturalnego teoria 

kooperacji (i jej pochodne maksylny konwersacji Grice' a , wraz z pojťťcielTI relewancji), poniewaz 

aspekt wspólpracy znajduje oczywiste zastosowanie do jtťzyka (szczególnie kiedy rozpatrywano go 

jako narz~dzie komunikcji) a nawet jest wyrózniany jako wazny wymiar wielu zespolowych gier. 

-------------------
44 Chrzanowska-Kluczewska Eo: "Gry j~::ykowe II w teoriach naukowych In: G,y wj~::yku, literatur:::e i kultur:::e. 

Energeia~ Warszawa 1 997, str, 8-16. 
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1.3~2 Makromodel "gry j~zykowej" 

Teoria aktów mowy i koncepcja gier j~zykowych 

~ Fundament pod teoritť aktów mowy polozyIi filozofowie jťťzyka nalezajqcy do tzw, 
t 
~ oksfordzkiej szkoly analitycznej. Byl to przedewszystkirn John Austin (1911-1960), który swoj'l 

teoritť przedstawil w ksiqzceHow to do Znings with Words) opub1ikowanej posmiertnie w roce 

1962. 

Koncepcja Austina (mianowicie Jej pierwsza wersja zwana teoriq wypowiedzi 

performatywnych - wykonawczych) zaklada siťť na objasnieniu tego, co robiono, gdyz mówiono. 45 

Austin rozróznia dwa rodzaje wypowiedzi _. performatywy i konstatacje. Konstatacje to takíe 

wypowiedzi, które oznajmuj'llub opisuj'!. wydarzenia wokól nas. Jako takie mogq byé przyjmowane 

za prawdziwe lub bl~dne. Performatywy natomiast nie podlegajq ocenie prawdziwosciowej, nie 

mozna ieh zakwa1ifikowaé jako prawdziwe lub falszywe. Owe wypowiedzi odgrywaj'l waznq rol~ 

w dzialaniach j(ťzykowych, stwarzaj;l okreslonél rzeczywistosé pozajtťzykowq - stanowiq akty 

powstale za pomoc'l mowy, Za ieh pomOCq to, co robimy nie opisujemy, wrtťcz robimy.46 

Pojtťcie aktu performatywnego jest w teorii Austina bardzo szerokie.47 Obejmuje ono nie 

tylko akty o charakterze prawno-insytucjonalnym, ale równiez takie dzialania mowne, jak obietniee, 

prosby, podzitťkowania, gratulacje itd,48 Przykladem aktu performatywnego jest zdanie ,~Obiecuj~J 

ze wróct2 do donlu szybko ", poniewaz jego wypowíedzenie konstytuuje jakqs akcj<ť - rnianowicie 

akcj<ť obietnicy. Natomiast przykladem konstatacji jest zdanie "Obiecala zrobié zadanie domowe ", 

poniewaz jest to opis tego, co zdarzylo sifť w przeszlosci.Austin równiez okreslil zasady, których 

realizacja czyni wypowiedi udanq lub nieudan'l, wlasciw'llub niewlasciwq. 

'feoria Austina zostala pózniej przefonnulowana. Powodem tej transformacji byla 

nieprecyzyjnosé pierwotnego rozróznienia. Austin bowiem doszedl do wniosku, ze wypowiedzi o 

formalnej postaci konstatacji mog'l w pewnych warunkach pelnié rolfť performatywów. 

Austin dlatego wyróznil w kazdym akcie mowy trzy aspekty: lokucyjny, illokucyjny 

perlokucyjny. 

Aspekt lokucyjny btťd'lcy aktem powiedzenia, czyli wytworzenia wypowiedzi znaczqcej. 
" 

45 Machová S., Švehlová M.: Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny. Pedagogická fakulta Uníverzity 
Karlovy v Praze, Praha 19960 

46 Tamtez 
47 Zdunkiewicz Do: Akty mowy w: Wspólc:=esny jrr:yk polski. Wiedza o kulturze, Wrodaw 1993, str. 259-27 L 
48 Tamtez 
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Odnosí si'ť do procesu tworzenía wyrazenia o tresci wynikaj'lcej z systenlu jfťzyka. 49 (~hodzi wi<ťc o 

zastosowanie j~zyka bez uwzglfťdnienia sytuacji oraz uczestników aktu mowy. Aspekt lokucyjny 

b · uJ'e akt fonetyczny (czyli artykulacja diwiťťków wchodzqcych w zakres danego jtťzyka), akt 
o eJm 
fatyczny (czyIí poslugiwanie sitť tymi diwitťkalni w sposób zgodny ze slownikiem i regulami 

gramatycznymi) i akt retyczny (posiadanie przez wypowiedi wlasnego sensu i odnesienia).50 

Aspekt illokucyjny wyraza illtencjtť mówhlcego, wl<ťc to, co chce osiqgn'l.é przez dane 

wypowiedzenie,51 Illokucjtť danego wypowiedzenia przedstawia na przyklad obietnica, prosba oraz 

ostrzezenie. Wartosé illokucji mierzona jest w kategoriach skutecznosci (zwanej tez fortunnosciq)o 

Ostatní aspekt zwany efektetTI perlokucyjnym polega na tym, jaki wplyw wywiera dane 

wypowiedzenie na odbiorcfť. Ten aspekt zwiqzany jest z ubocznymi, wtórnymi rezultatami aktu 

komunikacyjnego. Efektami perlokueyjnymi mog'l byé na przyklad rozbawienie, obraza, 

zlekcewazenie oraz inne mentalne i emocjalne zmiany wywolane u odbiorcy. 

Koncepcja Austina zostala skrytykowana przez J. Searle' a, który w swej propozycji 

uwzgltťdnH parametry, wedlug których mozna dokonaé podzialu aktów illokucyjnych: 

-cel komunikaeyjny danego aktu mowy 

-ukierunkowanie aktu mowy, stosunke miťťdzy aktem mowy i rzeezywistosci'l 

-stan mentalny nadawey 

-role pelnione przez nadawc<ť i odbiorc'ť 

Na ieh podstawie Searle wyróznH pitťé glównych typów aktów mowy: 

1, asertywy ~ ieh celem jest przedstawienie s'ldów o stanaeh rzeczy (konstataeje, w'l.tpienie, 

przysi<ťganie) 

2. dyrektywy - ieh celem jest wywarcie naeisku na odbiorc<ť, sklonienie go do dzialania 

(rozkazy, prosby, pozwolenia) 

3. komisywy - ieh eelem jest podjťťte przez nadawc'ť zobowi'lzanie wykonania szeregu dziala1Í 

wyrazonyeh w zawartosci zdaniowej (obietniee, zobowiélzania) 

4, ekspresywy .~ wyrazajq warunek szezerosci aktu mowy - stany psyehiezne, emoejalne 

(gratulacje, kondoleneje) 

5. deklaratywy - ich celem jest wywolanie za pomoe'l pewnych wypowiedzi okreslonych 

stanów rzeczy w stosunkach spolecznych (mianowania, odwolania, ogloszenia). 

49 Tamtez 

50 Skowronek K.: Reklama. Studium pragmalinglYistyc::ne, lnstytut J~zyka Polskiego, Kraków 1993. 
51 Tamtei 
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Posuni~cia j~zykowe 

Teoria aktów mowy zastala wprowadzona do koncepcji gier j~zykowych. Wedlug Marty 

Wolos52 akty mowy przedstawiaj't modelowy typ tego, cow grze jtťzykowej lTIOZna zakwalifikowaé 

do poziomu tzw. posunitťé Jtťzyko\\rych. PosunÍtťcÍern rozumÍe sitť w teorii gier Jtťzykowych pewne w 

czasie skonczone zdarzenie jťťzykowe, które jest przejaweln aktywnosci jednego z graczy.53 

Kategoria posuni'ťé pojawiala sifť jak w matematycznej teorii gier Johna von Neumanna i 

Oscara Morgersterna (dzielo Theory oj Gan1es nad Econon1ÍcBehaviour z roku 1963), tak w 

koncepcji Ludwiga 'Wittgensteina. W poj~ciu Wittgensteina posuniťťcia nie zawierajq tylko ruchy 

pionkami (slowami), ale równiez zjawiska pozajfťzykowe jak zachowania graczy, gesty, lniny, pozy, 

dotyki a równiez róznego rodzaju dzialalnosé, jak na przyklad przynoszenie czegos, wykonywanie 

obliczen, podbieganie, uzywanie narz~dzi i tak dalej oWittgenstein opisa! to nast~puj'lCo: "Tak sanlO 

ruch szachowy nie po lega jedynie na tynl, ze si~ tak a lak przesunie figurf!:. na szacholvnicy -, ale 

takte nie na 11'lyslach i przetyciach grajqcego, które ruchowi ternu towarzyszq, lecz na 

okolicznosciachJ które nazywamy H rozglywaniem partii szachów u, 1J rozwiqzywaniem problenlu 

szachowego I( itp,54 

Wittgenstein nie wyznaczyl pewnych granic mi~dzy poszególnymi posuni<ťciami. 

Rozwazajélc róznic<ť miťťdzy stwierdzeniem ,JJiťé plyt" i rozkazem "pif2é plyt!" , Wittgenstein uwaza, 

ze wypowiedzi te rózni sitť tonem oraz minet- Przypuszcza jednak, zemozliwa jest sytuacja, gdy ton 

tych wypowiedzi b<ťdzie taki sam iw tym razie podstawowym czynnikiem rozrózniaj'lcyrTI te dwie 

wypowiedzi btťdzie rola, jakél pelní one w grze j~zykowej. Innylni slowy nie postaé fonnalna 

poszególnych posunitťc jest glównym kryteriem leh odzcytywalnosci, lecz ich funkeja. Podobnie 

moze zdaníe o fonnalnej postaci pytania mieé funkcjfť rozkazu ("Zrobil bys to? U) albo ten sam 

usmiech moze byé oznakct sympatii, lub klamstwern. 

Wedlug Wittgensteina istnieje nieskonczona liczba gier jťťzykowych. Pisze lnianowicie: "lZe 

istnieje rodzajów zdal,? Chyba stwierdzenie) rozkaz ipytanie? ~ lstnieje mnóstwo tych rodzajów) 

nieskonczona ilosé rodzajów utyé lego, co nazywano "znakanli ", "slovlJalni ", "zdanian1i".,. Zwróé 

uwagf2 na przyklad na to, ilu róznych rzeczy uznawano jest za JJ opis u: opis pozycji ciala, opis 

wyrazu twarzy, opis nastroju. '155 Ta rozmaitosé nie jest czyms pewnym i stalym. Niektóre gry 

znikaj'l a pojawiajq si~ nowe. leby pokazaé rozmaitosé gier, Wittgenstein wymienia liczne 
-
52 Wolos M,: Koncepc}a Jl gTy}?,=yko11Je} 0/ Wittgensteina w swietle badan wspólc::esnego }f(.::yko::.nawstwa. Universitas, 

Kraków 2002, str. 51. 
53 Tamtez 
54 Tmntez 
55 Wittgenstein Lo: Filosofická ::koumání. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993, str. 23, 
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przyklady: 

kazywaé i dzialaé wedle rozkazu -roZ 
'sywaé przedmiot z wygkqdu alba wedlug pomiarów 

-Opl 

_sporz~dzaé przedmiot wedle opisu (rysunku) 
'i' • 

_zdawaé spraw'ť z zaJscla 

-snué domysly na ternat zaj scia 

_wysunqé hipoteztť i sprawdzaé J'l 

_przedstawiaé wyniki eksperymentu za pomoc'l tabel i wykresów 

_wymyslié historyjk~; i czytyé jq 

-odgrywaé cos jak w teatrze 

-spiewaé w korowodzie tanecznym 

-odgrywaé zagadki 

-powiedzieé dowcip; opowiadaé 

-rozwiqzywaé zwykle zadania rachunkowe 

-przekladaé z jednego J'ťzyka na inny 

-prosié, dzitťkowaé, przeklinaé, witaé, modlié si~ 

I .. 4 .. Teoria implikatur konwersacyjnych i gry oparte na przekroczeniu 

podstawowych zasad konwersacyjnych 

Autorem teorii hnplikatur konwersacyjnych jest H. P. Grice. Grice pracowal razem z J. 

Austinem w Oxfordzie w 40, i 50. latach i jego praca dotyczqca maksym konwersacyjnych i zasady 

kooperacji powstala z tej samej tradycji przecitťtnej filozofii jtťzyka. Podobnie jak Austin wczesniej, 

Grice zostal zaproszony na Harvard tJ niversity, zeby tam przeprowadzié 'wyklady iwlasnie tam w 

1967 roku powstala jego teoria implikatur. Jej krótsza wersja zostala opublikowana w 1975 roku, W 

dzielach opublikowanych w 1978 i 1981 roku Grice poszerzyl swojq wczesniejszq prac{ť, ale nigdy 

jej nie doprowadzil do konca (w jego dzielach pojawiajq si~ przerwy i sprzecznosci). Niemniej 

jednak jego praca jest jedné!. z najbardziej wplywowych teorii w dziedzinie pragmatyki. 

Teoria Austina objasnia róznice miydzy tyrn, co mówiťlcy mówi i tym, co mówieniem 

zamierza powiedzieé, 

Teoria Grice'a wyjasnia natomiast, jak sruchacz dotrze od tego, co powiedziano, k ternu, co 
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zamyslano powiedzieé, to znaczy od tzw, znaczeniawyrazonego k intencj i 

Grice wprowadzil dwa pojtťcia, które sluZél do pokazania dodatkowego sensu (sensu3 który 

istnieje poza podstawnwym sensem slów). Jest to tzw. implikatura umowna i irnpHkatura 

konwersacyjna. J ezeli chodzi o impIikatury umownq, to zawsze jest przekazywana ta sama 

implikatura bezwzgl«du na kontekst Natolniast impIikatura konwersacyjna zlnienia si<ť wedlug 

kontekstu. Irnplikatury urnowne nie Sq zbyt liczne, I..ievinson56 wymienia cztery: ale, nawet, dlatego, 

jednak. 

Teoria Grice'a zaklada, ze komunikacja polega na obustronnej wspólpracy partnerów 

rozmowy - nadawcy i odbiorcy. leby osiqgnqé sukces kOlTIUnikacyjny, to trzeba kierowaé si'ť 

zasad't kooperacji oraz maksymami konwersacyjnymL Zasada kooperacji polega na wspólpracy 

uczestników rozmowy, na ieh realizacji ogólnego celu rozmowy. Grice opisuje té!: zasadtť 

nast~puj'tco: "Uczyn swój wklad do konwersacji takž, jaki jest wymagany na danym etapie, na 

którym sú~ znajduje,poprzez akceptacj~ celu lub kierunku wyn1iany vverbalnej, w którq jestes 

zaangazowany. u57 Zasada kooperacjiwspierana jest nasttťPuj'lcymi maksymami konwersacyjnymi: 

-maksyma jakosci: Staraj si~ czynié swój udzial takún, aby byl zgodny z prawdq: 1) nie lnów tego, 

o czym sqdzisz) zejes(falszywe; 2) nie mów tego, dIa czego nie masz nalezytego uzasadnienia. 

-maksyma Hosei: 1) [fczyn swój udzial tak inforlnatywnym, jak to jest wylnagane z punktu 'widzenia 

aktualnych celów wynziany, 2) Nie czyn swego udzialu bardziej inforn1atywnym nit to jest 

wylnagane. 

-maksyma odniesienia: MÓ111 na lelna!. 

-maksyma sposobu:Mó111 zrozumiale,' 1) unikaj niejasnosci wyrazania; 2) unikajwieloznacznosci,' 

3) mów zwž~ile (unika) niepotrzebnej rozwleklosci),' 4) mów w sposób uporzqdkowany. 

Grice przypuszcza, ze efektywna konwersacja przebiega jak przy stosowaniu maksym, tak 

zarówno przy ieh Jamaniu. Zlamanie Jednej lub witťcej maksym powoduje wedlug teorii Grice'a 

nastqpienie tzw. implikatury konwersacyjnej, 

Ta jest wynikiem procesu wnioskowania, który rozpoczyna sitť wtedy, kiedy odbiorca 

ušwiadomi sobie, i1: jego partner rozlnowy lamie niektóre zasady zwitťz!ej kOlTIUnikacji, 

ewentualnie 12 dochodzi do sprzecznosci mitťdzy tym, co od nadawcy oczekiwano i tym, co 

faktycznie mówiono58
• Innymi s!owy implikatura konwersacyjna odpowiada ternu, co jest w 

konwersacji powiedzano w sposób niejawny, ukryty. W wypowiedzi wedlug Grice'a dUZél cztťsé 

56 Levinson S. C.: Pragmatics. Cambridge University Press, Cambridge 1983. 
57 KCťpa-Figura D.: Gry j~=ykowe w komunikacji radioljiej w: Pr::emoc w j~::yku mediów? A.nali::a semantyc=na i 

pragmatyc=na audycji radiowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskej, LubIin 2004, stL 98-102. 
58 Hirschová M.: Pragmatika v češtině. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2006. 
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znaczenia stanowiq inforrnacje sugerowane, implikowane, natomiast informacje podlegajqce 

warunkowi prawdziwosci Sq nieliczne. 59 

Proces prowadzqcy do wydobicia imp1ikatury konwersacyjnej (ktos, stwierdzaj'lc p, 

implikuje konwersacyjnie q) przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie odbiorca zaklada, ze 

przestrzegane Sq przez nadawctť maksylny konwersacyjne lub przynajlnniej zasada kooperaejL W 

drugim nalezy przypuszczaé, ze nadawca jest swiadomy, ze q jest niezbfťdne po to, by powiedzenie 

p bylo zgodne z zalozenialni etapu pierwszego. W ostatnim etapie nadawca zaklada, ze odbiorca 

przyjmuje, ze przypuszezenie, o którym wzmianka W' poprzednim etapie, jest niezbtťdne do 

odezytania implikatury (odbiorca uzna, ze trzeba powidzieé q, by mozna bylo powiedzieé p ).60 

Danuta K<ťpa-Figura uwaza, ze impIikatury konwersaeyjne pozwalajq na odkrycie gier 

j~zykowych mifťdzy nadawcq i odbiorCét61, Na podstawie teorii GriceYa wyróznia ona gry z regulalni 

konwersacyjnymi. Twierdzi, ze na takie rozumienie gier pozwala sarn Grice, skoro przypuszcza, ze 

maksymy lTIOgq si'ť niekiedy wzajelnnie wykluezaé a nawet ieh }amanie moze przyczynié sitť do 

realizacji intencji nadawcy. 

Intencje nadawcy sCl rozmaite.Nadawca moze chcieé za pomoc'"t gier rozbawié odbiorey 

alba moze w ten sposób wyrazaé swój stosunek do tematu rozmowy (naprz. ma do tematu stosunek 

lekcewazqcy). Równie dobrze moze gra sluzyé do ksztaltowania poghtdów sluchaezy (w tym 

wypadku ma gra funkcjtť perswazyjnq) oraz moze przyczyniaé sitť do formowania obrazu danej 

gazety.62 Wazne dIa zrozumienia intencji nadawcy jest przypuszczenie odbiorcy, ze nadawca nie 

respektowaniem regu} konwersacyjnych przekazuje dodatkowe tresci. Odbiorca staje sitť aktywnym 

partycypantem dyskursu, gry konwersacyjne zachtťcajq go do odczytania siebie jako adresata 

wypowiedzL Implikaeje wprowadzone do wypowiedzi przez nadawctť zaistniejq dopiero wtedy, 

kiedy odczytano jeh przez odbiorctť. 

59 Zdunkiewicz D.: Akty mowy In: Wspólc:;esny j(r=yk polski. Wiedza o kulturze, Wroclaw 1993, stro 259-271. 
60 Tatnze 

61 K€ťpa-Figura D,: Gly j~=ykowe Hl komunikacji radiowej In Pr:;emocw jť=yku mediów? Anali:;a semantyc:;na i 
pragmatyc=na al/dycji radiowych. Wyda\vnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sldodowskej, Lublin 2004, stL 98-102, 

62 Przyklady intencji nadawcy wymienione w pozmienionej postací wedlug: K'ťpa-Figura D,: Gly jť::ykowe H' 

komunikacji radžowej w: Pr=emoc wjť:::yku mediów? Anali:::a semantyc:::na i pragmatyc:::na audycji radiOl''''ych 
WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Sklodowskej, Lublin 2004, str. 100, 
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1~4.1 Ironia jako jeden z rodzajów gier j~zykowych i jej porównanie do klamstwa 

lronia przedstawia jeden z rodzajów gier z regularni konwersacyjnymi. W taki sposób 

przynajlnniej okresla ironi<ť Marek Nekula, który dokladnje mówi o niej jak o "grze w 

wypowiedzenie"63, Wedlug Nekuly specyficznosé ironii najlepiej widaé przy jej porównaniu z 

64 klamstwem. 

DIa wypowiedzi ironicznych charakterystyczna jest róznica miydzy sensem doslownym 

wypowiedzi a jej u kryt '1 intencj'l. Ta sama róznica pojawia si<ť równiez w przypadku klalnstwa, 

Klamstwo zaklada si'ť na tyrn, ze róznica mitťdzy znaczeniem doslownyrn i intencjq nadawcy nie ma 

byé odkryta przez odbiorc<ť. Nadawca stara si<ť o co najwi<ťksze prawdopodobierístwo wypowiedzi, 

usiluje o nieprzerwany przebieg komunikacji (przystosowuje wypowiedzenie oczekiwaniom 

odbiorcy, zeby nie doszlo do konfliktu). Pozornie (na zewn'ltrz) zachowuje nadawca zasad<ť 

kooperacji oraz rnaksymy konwersacyjne, faktycznie natorniast zasadtť kooperacji narusza 

(znaczenie ukryte nie odpowiada znaczeniu interpretowanemu). 

lronia jednak od klamstwa odróznia si'ť tym, ze odbiorca ma rozpoznaé intencj<ť nadawcy, 

Lamanie pryncypu kooperacji przebiega w sposób jawny, odbiorca ma uswiadomié sobie, ze 

rni~dzy znaczeniem wyrazonym i intencj'l nadawcy jest róznica. 65 Nadawca wskazuje na 

nieprawdopodobierístwo swojej 'wypowiedzi i umozliwia odbioľcowi poprawnie odczytaé ukrytq 

intencj<ť. 

Jak zasugerowal H. Po Grice, wypowiedi ironiczna nie tyle znaczy przeciwienstwo tego, co 

mówiono doslownie, Be implikuje interpretacj'ť odbiorcy66 

Grice rozumial ironi'ť jako specyficzny rodzaj implikatury. Jezeli ma nadawca w przypadku 

ironicznejwypowiedzi kooperowaé, musí powiedzieé cos wobec nada\vcowi nieprzyjemnego oraz 

niegrzecznego. On jednak nie kooperuje, poniewaz mysli cos innego niz lnówi. Kooperacja wi<ťc 

nie przebiega na plaszczyznie sensu doslownego, ale na plaszczyznie sensu rzeczywistego -

intencji nadawcy. Odbiorca interpretuje wlasciwq intencje nadawcy. 

Praglnatyczne pojmowanie ironii i nacisk na jej antyfrastyczny charakter (sprzecznosé 

mi~dzy sensem zewn<ťtrznym wypowiedzi i ukryté! intencjq) jest we wspólczesnych refleksjach nad 

ironiq cZ'ťsto zastťťpowane naciskiem na element negatywnego wartosciowania oraz na dystans 

zachowywany przez ironizuj'lcego wobec obiektu swej ironii67
• 

63 M, Nekula: Pragmalingvistická interpretace ironie. In: Slovo a slovesnost 1990, So 95-1100 
64 Tamtei 
65 Hirschová M,: Pragmtika v češtině. Univerzita Palackého v OlomoucÍ, Olomouc 2006, 
66 M, Jochen1czyk: O n1echani=n1ie ironii w feietonach Michala Ogórka In: Poradnikjyzykowy 1997~ n, 5, str. 32-4] o 

67 Tatntez 
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Element wartosciowania przy popisu ironii podkreslala juz w 70. latach ubieglego wieku 

francuzka badaczka Co Kerbrat-OrecchionL Dostrzegla ona, ze ironia jest nie tyle strukturq 

antyfrastycznq, ile strategi't wartosciowania: ,,ironizowaé to bardziej kpié, nit nlóvviéprzez 

antyfrazy'", "ironizowaé to zawsze w pewien sposób szydzié, dyskwalifikowaéJ osn1ieszaé, kpié z 
. ~, 68 

kogos lub czegos > 

powi'tzanie ironii z kpin't przywoluje takZe Jadwiga Puzynina: ,,jest ona [ironia] czesto 

utozsamiana z ka:idq) takte jawnq kpinq, a wii2c osnlieszaniem z porniniť.ciem ironii bolesnej, 

pozbawionej elenlentu osnúeszaniaH69
• Jadwiga Puzynina stwierdza, ze warunki konieczne i 

wystarczaj'tce dia zaistnienia ironii, to delnaskacja, kpina i rewokacja. Wypowiedz ironiczna to 

wedlug niej "wypowiedz) które) trel§ciqjest demaskowanie pozornej autentycznosci lub slusznosci, 

wlasciwosci czyichs wypowiedzi albo innych zachowan syn1bolicznych i ieh wytworów (tj, sytuacji), 

Ocena negatywna ironizujqcego ma charakter kpiny [,.J, Elementem koniecznyn1 forn1Y 

wypowiedzi ironicznej jest rewokacja ocenianej wypo1tviedzi lub obrazu, a wi~c szeroko rozunliany 

(krypto) cytat ironiczny U 700 

68 Tamtez 
69 Tmntez 
70 Tanltez 

27 



I 2 Felieton 

2,,1 Historia felietonu 

POCZ'ltki tego gatunku przypadaj,t na pierwsze lata XIX. wieku, kiedy w Francji recenzent 

teatralny Julien de Geoffroy zaczqJ w pismie ,,lournal des Debats" w dodatku "La Feuille" 

publikowaé materialy o charakterze rozrywkowym, obyczajowym i kulturalnym. Pózniej dodatek 

stal si'ť integraln'l cZfťsciq pisma i zostal wyodrybniony graficznie grubct kreskq u dolu kolumny" 

Wlasnie dlatego oznaczano felieton w francuskiej prasie naZWq "rez-de-chaussé"' ("dolne piytro") i 

w niemieckiej "unter dem Streích". Prawie przez caly XIX wiek nazwa felieton oznaczala 

wy1'lcznie okreslonq rubrykCť pislna. Funkcja felietonu w tyln czasie byla powi'tzana z gwahowyln 

rozwojem wysokonakladowej prasy ( i jej przejsciem z prasy abonametowej w prasCť sprzedawanq). 

P. StasinskF I twierdzi, ze w felietonie znajdowaly odbicie informacje, które nie odpowiadaly 

dotychczczasowym standardom przyzwoistosci i rzetelnosci, Felieton gral nawet waznq rol<ť z tego 

powodu, ze jako mozaika tekstów skomponowana wedlug zasady "cos dIa kazdego" przyciqgal 

wieIu odbiorców í decydowal o popularnosci písma.72 

Kontynuatorem Juliena de Geoffroy stal siťť Jules Janin, autor felietonu teatralnego. Po nim 

krytyk Charles Augustin Saint-Beuve zapoczqtkowal felieton literacki. 

Slowo feIieton pochodzi z jťť.zyka francuskiego, franc, "feuille" to ,~lisé", franc. ,jeuilleton'G 

to "kartka zloiona na CZl1Joro" . Termin poczqtkowo uzywanow dwu znaczeniach. Jednak w 

znaczeniu wskazanym poprzednio - jako wyodr~bnionej rubryki pisma zawieraj'tcej teksty o 

sprawach kulturalnych i obyczajowych, jednak w znaczeniu nowym - jako samodzielny gatunek o 

wyrainych cechach. FeIieton w obydwu znaczeniach pojawia sitť do dzis w prasíe anglosaskiej 

("column"),w prasíe niemieckiej do czasów wspólczesnych utrzylTIuje si~ pojmowanie felietonu 

jako rubryki pisma. 

Na terenie Polski dokonuje si'ť ewolucja selnantyczna tenninu w ostatnich dwudziestu latach 

XIX wieku, Wtedy coraz cz<ťsciej stosuje si~ go do okreslenia tresciowo-formalnych cech pewnego 

gatunkuo 73 Stopniowo felieton uzyskuje status gatunku, najpierw scisle publicystycznego, by staé si<ť 

obecnie bardziej literackim. 

71 Stasiríski Po: Poetyka ipragmatykafelietonu, Wroclaw 1982, str. 5-17. 
72 Klein To: Felieton -, niektóre historyc=ne i teoretyc:ne aspekty gatunku In: Polonistyka 1983, nr. 4, str, 260-266, 
73 Tmntez 
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W polskiej tradycji publicystycznej pierwsza wzmianka o felietonie pochodzi spod pióra 

Cypriana Kamila Nor\vida. Ten roku 1851 opisa! w artykulu O felietonie felieton funkcj(ť felietonu 

nast~pujélCO: ~,Felieton, tak-jak kazde inne na <polu sztuki postaciowe zjawisko, wzgl~dnq swojq n1a 

prawd~. poszukhtVaé w nŽln prawdy obowiqzujqcej bezpo,-~rednio i prawdy ,sciile literarnej by/oby 

poszukiwaé nieprawdy w forlnie felietonu. 

To, czymw dziedzinie naturalnego pi~kna jest na przyk/adfamilia tak zwanych roslin pasozytnych, 

oplatajqcych glaz i drzewo, cz~sto nis~czqcych je powolnie, a dajqcych wzór do arabeski, która vll 

I architekturze (tym pí~knen1 juznadnaturalnyn1) swiat ów ro.§linny zast'?pujeo" to jest. w polityeznej 

t ! sferze postacr' felieton. 
~ 
~ Prawdy obowiqzujqce bezposrednio wychodzq za obrf:2b felietonu; stanowiq glównq cz~sé 

dziennika, 

Felieton jest liryzmen1 politycznym. 

W dziedzinie natuly pojaw ten pasozytnym roslinom o dpovviada J wedle ieh stanovviska do tycia i 

utycía, które si(t, powyzej okreslilo. 

W dziedzinie rzeiby jest to ornamentacja. 

Warchitekturze.' arabeska. 

W malarstw ie: Ilo i chiaro-scuro. 

Wmuzyee: scherzo, .. 

W tragedii alba dramacie: ChÓl~ póiniej smieszek, i ta trywialno-filozoficzna postaéJ której to 

Calderon zwykl uzywaé. 

W formie ogólnej sztuk jest to ilustracja, która dlatego wspólczesnie z rozwijanien1 si~ felietonowej 

literatury zakwitn(t,la, 

Pod tymi warunkan1i nalezaloby si(t, na felietony zapatrywaé i na sposób uzycia prawdy w nich, 

choéby nawet wpokrewnych ilustracjach albo i o samynl n1óvtJily felietonie. ((7-/ 

Norwid dotknq! 'W swej definicji bardzo waznej cechy felietonu - jego pasozytowania na 

innych tekstach. Tq cechťť przytaczano pózniej jako jedn'l. z podstawowych cech tego gatunku. 

W ciqgu XIX wieku pojawialy siťť rozmaite refleksje na temat felietonu, pochodzqce najczťťsciej od 

salnotnych felietonistów. FeEetonista Stanislaw Egbert Koimian w Dziennikarstvvie wyrazil swój 

poghld na status felietonu w nastťťPujqcy sposób: "Coraz tez wif2cej szkodzi sporon1 polityeznym 

partyzantka felietonowa i zajqtrzajqc je zohydza,Felieton wi~cJ je,§lf chce spelnié w/asciwe sobie 

powolanie, powinien byé zawsze w jawnyn1 zwiqzku, w najdobitniejszej zgodzie, 11' neprzerwanej 

zaty/osei z olilnp?jskiln sqden1, który u gÓly oglasza [.,J, Wolno mu jest utywaé odmiennego, a 

sobie tylkowlasciwego sposobu, uciekaé si~ do pOlviesciowej jorn1y, bujaé po niezn1ierzonyeh 

74 Stasinski P.: Poetyka i pragmatykafelietonu. Wrodaw 1982, str. 5-17. 
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obszarach przenosni} porównan i alegoriiJ czasem nmvet godzi Sle 111U jJoigraé, uzbroié w 

rynsztunek satyry [".l PrzytfU)iaé ostrze zbyt dolegliwychpociskówJ wesolosciq koté zas~pione 

politycznyn1i niesnaskami twarze, dobrodusznosciq zbhzaé przeciwnikól1J, byé tynlJ CZy111 jest przy 

wspólnej biesiadzie pogadanka po svJlarlivvym zgro111adzeniu '.- odetchnienien1 i poczqtkiem zgody -

oto vvlasciwe powolanie ,fe/tetonu, Winien zachowaé oblžcze dziennika, ale byé rozmarszczonynl 

onego wyrazen1, 1675 Kozmain krytykowal fakt, ze fe1ieton byl wówczas wykorzystywany w walce 

politycznej, nie chcial, zeby pojawia1y si<ť w felietonach tematy "uczone", preferowal natomiast 

tematy anegdotyczne i jasny i zwiťťz!y styl. 

Podobny stosunek do felietonu lnial Czeslaw Jankowski, który podkreslal przejrzysty, 

dosadny styl i potocznoséwypowiedzi z aforyzmami, paradoksami, pointami. Felitonista wedlug 

Diej powinien byé sarkastyczny, spostrzegawczy i mieé poczucie humoru, J ankowski formulowal 

wlasn'l definícje felietonu: "Felieton to pewien rodzaj twórczosci pismienniczej, cos zupelnie tak 

niepochwytnego, a dajqcego si~ doskonale odczué, jak liryzm. [.o.J /stotf2. jego stanowi ów 

niepochwytny, subteln~ kunsztowny, ze spec;jalnego plynqcy uzdolnienia, felietonistyczny sposob 

podania czytelnikowi danego tematu. u76 

Cechy felietonu posiadala w XIX. wieku popularna kronika. Nazwa ta pochodzi z 

starorzymskiego "chronica", w której notowano wydarzenia w chronologicznym porz'ldku, W 

kronice poswi'ťcono uwag<ť tematom aktualnym, dotyczqcym konkretnych przejawów zycia. 

Wedlug Zbigniewa Mitznera kronika to: ,,[oo.}publicystyczno-literacki róznorodny przeglqd 

wydarzen, dokonywany W okreslonych odstwach czasu przewaznie co tydzien, przez tego san1ego 

autora. C1echq charakterystycznq kroniki jest jej osobísty ton [ ... J "77 

NajwybitniejsZYlTI autorem kronik w 19. wieku byl Boleslaw Prus, lego kroniki byly 

drukowane ponad trzydziesciupi<ťciu lat w Niwie, Tygodniku Ilustrowanyn1J Kurieru Warszawskin1, 

Kurieru Codziennynl, J ego kroniki wedlug E. Chudzinskiego 78 lnozna podzielié na przeglqdowe 

(synkretyczne), problemowe (eseistyczne) i dysertacyjne (popularno~naukowe), W jego kronikach 

pojawialy si<ť gatunki pograniczne, jak na przyklad list, gawtťda, obrazek (w kronikach 

przeglqdowych), esej, dyskurs, monografi<ť, aforyzm, paradoks (w kronikach eseistycznych), 

dokulnenty, rozprawy, \\rywody naukowe (w kronikach dysertacyjnych).79 Jak dalej WYlnienia E. 

Chudzinski, w kronikach Prusa mozna spotykaé si<ť z monologami, dialogami, rozmowami, 

75 Chudziúski E,:Felieton Gene=a i ewolucja gatunku w: D:::iennikarstwo i swiat mediów. Universitas, Kraków 2000, 
str. 197-204. 

76 Tatntez 
77 Klein T.: Felieton -- niektóre historyc::ne i teoretyc:::ne aspekty gatunku In: Polonistyka 1983~ nr. 4, str. 260-266. 
78 Chudzinski E.: Felieton. Gene=a i ewolucja gatunkuw: D:::žennikarsfH1o i slviat mediów. Universitas, Kraków 2000, 

str. 197-204. 
79 Talntez 
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wywiadami, raportami, sprawozdaniami~ fragmentami utworów literackich, ogloszeniami, 

sloganami reklamowymi~ apelami, reportazem. Prus uzywal jťťzyk literacki~ ale nie unikal jťťzyka 

potocznego, kolokwializmów i prowincjonalizmów, 

Oprócz kronik, których calosé stanowi 20 tomów, Prus zajmowal sitť feUetonistykq 

teoretycznie. W Uwagach nad pisaniem felietonów napisal: "Dzisiejszy felietonista 111usi byé 

wszl2dzie i wiedzieé o wszystkim, Musí zwiedzaé nOvtJo zabudowujqce sif2 place, ulice pozbawione 

chodnikó1-1!, tan1y; n10sty, targi welniane i vtJolo}1Je, nluzea, teatly, uczone psy, cyrkowe konie, 

posiedzenia róznych towarzystw akcyjnych, fnstytucje dobroczynne) jatki, lazienki itp. Musí czytaé i 

robié wyciqgi zevvszystkich pism, spravvozdan, nowych ksiqzek, reklanl, skarg i procesów. Musi byé 

kawaleczkiem astronoma, technika; pedagoga, prawnika itd., jeteli zas brak rnu jakiejs czqstki 

wszechwiedzy i wszechn1qdrosci ,- wówczas nlusi, nie przynúerzajqc, z wywieszonyn1 jf2zykien1, 

gonié po miescie specjalistów lub do góry nogami przewracaé encyklopedie, u80 

Jak widaé, poglq~ Prusa na felieton róznii sitť od poglqdów jego poprzedników. Prus radzH 

"obsenvowaé zyeže ž nature H, "gromadzié najrozmaitsze fakta H i przedstawiaé je "historycznie i 

wyczerpujqco t', Z lekkosci't i dowcipem. 81 

2.2 Cechy felietonu 

Wyznaczyé charakterystyczne cechy felietonu nie jest zbyt latwe, poniewaz wi(ťkszosé prac 

teoretycznych o felietonie nie podaje wystarczajqcej charakterystyki tego gatunku. Stanowiska 

zajmowane przez posczególnych badaczy rázni'!. si<ť w znaczny sposób. Jak przytacza Tadeusz 

Klein82
, felieton okreslano jako ,~worek, smietnik", 'W którym wszystko da sÍ<ť pomiescié. Klein 

pisze: "Tematyczne i stylistyczne granice dokladnego uj?,cia felietonu praktycznie sq niemotlil1Je -

równie trudno ustalié, co jest felietonem, jak i co nin1 nie jest Formuluje si? wif2c sqdy o 

wielotematycznosci i wielostylowosci tego gatunku, okreslenie Sl1Joistych dyrektyw gatunkoV/Jych 

napotyka ogrOl1'lne trudnosci.Nie nl0ze zatem dziwié brak zgodnosci w opinii w literaturze 

przedlniotowejJ co jednak przez niobiektY1vizln srodkóV/J opisu degraduje w sensie naukowY111 

dotychczasowe wypowiedzi o strukturze j'elietonu. u83 

Trudnosci z definowaniem felietonu wspomina równiez Edward Chudzinski: "Fe lie to ny 

80 Tamtez 
81 Tamtez 
82 Klein To: F--oelieton - niektóre historyc=ne i teoretyc=ne aspekty gatunku In: Polonistyka 1983, nr. 4, str. 260--2660 
83 Tamtez 
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bedqc z racji swej natuly gatunkien1 trudnym do zdefinowaniaJ nastr~cza równiez szereg klopotów, 

jesli chodzi a jego typologi~ czy klasyfikacjr:.o [, o oj Felieton bowiem nie jest skrepavtJany, tak }1) 

zakresie tre,§ci, jak iofornl~ zadnymi ograniczeniami. 1 w tym sensie 71102na by go uznaé za gatunek 

antykanoniczny, poniewaz trudno by/oby ustalié, co jest kanonen1 fe lie tonu. Felieton 11102na napisaé 

na katdy ternat, dopiero sposób jego uj~cia rozstrzyga () przynaleznosci gatunkowej. u 84 

Felieton wi'ťc (jak wzmianka powyzej) odznacza sitť ogromnq. róznorodnosci't co dotyczy 

tematyki i z tegowzglťťdu felietony lTIOZna podzieIié na obyczajowe, literackie, s'ldowe, sportowe, 

teatralne, muzyczne, telewizyjne itp. 

Z róznorodnosci tematycznej wynika niejednolitosé stylistyczna. P. Stasiiíski85 tq 

niejednolitosé nazywa "stylistycznq wieloksztaltno,~ciq wypowiedzi felietonowej ", Wielokszta1tnosé 

nie musí dokonywaé si'ť w ramach jednego tekstu, ale jest wynikiem ewolueji gatunku. W wyboru 

stylu panuje znaczna swoboda, i ta ma wedlug P. Stasinskiego 86 dwa aspekty: n Tawolnosé w 

wyborze stylu, bedqca konsekwencjq wolno.)~ci (pretekstowosci) ten1atycznej i zmvsze nasu'vvajqca 

mysl a instru111entalnym traktowaniu zarówno prze dm iotu, jak i sposobu jego ujť:cia, 111a sens 

dwuznacznyo Z jednej strany, stwarza zludzenie niezaleznosci satyrycznej, autononúi 

'felietonistycznej postawy' wobec zjawisk publicznych, i sklania do krytycznego uogólniania 'stylu 

felietonowego' lub nawet 'felietonowego swiatopoglqdu', Z drugiej strany zas sugeruje cos wrť:cz 

przeciwnego - obnaza nieautonOl1'licznosé stylu w felietonie, nieautentycznosé jego p rzysw oje n iaJ

o 

styl jest prekornq zwykle reakcjq na terna!, któryn1 wszak n10ze byé cokolwiek i ktÓ1Y skqdkolvt;fek 

moze .pochodziéo { .. J, II Kompozycja felietonu jest wi~c swobodna, zawsze jednak powinna 

podporz'tdkowaé si~ zasadzie jasnej prezentacji poruszanyeh kwestii. 

Otwarta postaé felietonu (dowoIny wybor tematu i srodków ieh prezentacji) pociqga za sobq 

zarazem heterogenicznosé jak i synkretycznosé tego gatunku. Tak okresla podstawowe cechy tego 

gatunku E. Chudzinski.87 Chudzinski w taki sposób opisuje struktur<ť charykterystycznq dIa 

felietonu, która wykorzystuje rózne formy, style, gatunki i przetwarza je za pomoc't odpowiednich 

zabiegów stylistycznych. Ta transfomacja powoduje, ze formy te (naprz. opis, dialog, monolog, 

aforyzm, anegdota, przemówienie, dziennik itp.) w koncu pelniq nowe funkcje, jak naprz. funkcjtť 

humorystycznq, satyryeznq, polemieznél atd. Felieton wiťťc w taki sposób formy parodiuje. 

Felietonisci wykorzystuj't asocjacyjno-dygresyjne zwiqzki mitťdzy poszczególnymi skladnikami 

treSci. P. Stasinski mówi w zwiqzku z tym o dygresyjnym, asocjacyjnym czy tez wielotematycznYlTI 

84 Chudzinski E,: Peheton Gene:=a i ewolucja gatunku w: D:::iennikarstwo i swiat mediów, Universitas,Kraków 2000, 
str, 197-204, 

85 Stasinski P.: Poetyka i pragmatykafelietonu, Wrodaw 1982, str. 5-17, 
86 Tamtez 
87 Chudziríski Eo: Felieton Gene:::a i ewolucja gatunkuw: D:::iennikarstwo i ,~wiat medtówo Universitas, Kraków 2000, 

str" 197-204, 
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toku dyskursu i o wtórnej kompozycji wielu odrtťbnych tekstów spowododowanej ograniczonq 

spójnoscict tekstu felietonu. Mozna wi<ťc powiedzieé, .ze regula skojarzeniowa dominuje w 

konstrukcji feIietonowej. 

W' pol'lczeniu z tym trzeba wymienié, ze felieton jest gatunkiem pasozytniczym. Felieton 

przedstawia wypowiedz niesamodzielnq, która pasozytuje na cudzych problemach lub tekstach5 i 

czťťsto stanowi kornentarz czy ocen~ do nich. Jest on wlasnie repHkét na jekies zjawisko. 

\ Nastlťpn<t cech<t charakterystycZD'l dIa felietoDu jest wedlug E. Chudziúskiego88 jego 

\ hybrydycznosé. Felieton stoi na pograniczu rnitťdzy gatunkiem pubIicystycznym i gatunkiem 

literackitn/paraliterackim. E, Chudziríski kOlnentuje to w taki sposób: J} hybrydycznosé j'elietonu 

wynika mi~dzy innyn1i zfaktu, ze gatunek ten cechuje stan chwiejnej równowagi zachodzqcy n1i~dzy 

publicystycznq doslownosciq a literackq umownosciq, n1Žťdzy jednoznacznq perswazyjnosciq 

dziennikarstwa i wieloznacznosciq literatury n, 

b 

O przynaleznosci tekstu do literatury decyduj't nasttťpujqee wyznaczniki: fikcyjnosé, 

obrazowosé oraz tzw. upoľzqdkowanie naddane, przez które okreslano literackie srodki wyrazu 

(srodki ekpresyjne, elTIocjalne i estetyczne). Wedrug tego, czy felietonista skupia SW'l uwagtť na 

tematu lub na srodkach wyrazu, feHeton zbliza si<ť bqdz do publicystyki, bqdi do literatury. Felieton 

zaklada sitť na faktach rzeczywistych, gatunek jednak dopuszcza moiliwosé istnienia flkcji. Fikcja 

ta jest trochtť inna niž ta pojawiajqca sitť w gatunkach typowo literackich. Wedlug T. Kleina 89 jest to 

fikcja intelektualna, konwencjalnie zakladajqca jakis stan nieistniej'tcy za istniejqcy i odwrotnie. 

Michal Szulczewski w pracy Publicystyka i wspólczesnosé upatruje funkcje fikeji felietonowej w 

tym, ze ,,[,.J ma sluiyé zagf2szczeniu realiów; paradoksalnemu kondensowaniu rzeczywistosciy 

stworzeniu realnym fakton1 takich punktów odniesienia, które choé same níeprawdzivve, lepie.i 

pomagajqprawd~ ukazywaé (j. 90 

W odróznieniu od innych gatunków dziennikarskich, felieton lna strukturtť narracyjn'l. 

Narracja ma charakter personalny, przejawia si'ť w niej osoba autora. 10 pozwala na pewien 

stopien autokreacji (narator cZCťsto nie ujawnia sitť wprost, lecz w cudzej roli, korzystaj'lc przy tym z 

mistyfikacji) i na czasami skrajny subiektywizm. W przeciwienstwie do publicysty, felietonista nie 

musí udowodnié swoich poghldów i ocen. P. Stasiilski91 rozumie subiektywnosé w felietonie jako 

"projekcj~ do wewnqtrz tekstu zasady nieoficjalnosci narzuconej przez kontekst,§rodka przekazu. 

Uwewn~trzniona pragmatykafelietonujest konstruowana i rozwija si~ wokól po dl1'zio tu tekstu "~o 

Autor felietonu narzuca swojq podmiotowosé. Prawie zawsze przejawia siťť jego postaé w sposób 

88 Talutez 
89 Klein T.: Felieton- niektóre historyc=ne i teore~yc=ne aspekty gatunku In: Polonistyka 1983, nI', 4, str. 260-266. 
90 Tamtei 
91 Stasinski P.: Poetyka ž pragmatykafelietonu. Wroclaw 1982, str. 5-17. 
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bardzo widoczny, jako ktos majqcy specjalne przywileje. Do czytelnika zwraca si<ť z pozycji 

wyzszej, moralizatora i nauczyciela, Jest to jednak dzialalnosé zamierzona,w rzeczywistosci autor 

kpi z odbiorcy i z sebie. 

K.oniecznosciq dIa felietonisty jest opisywanie faktów humorystycznie, .z pewnym 

przymruzeniem oka" DIa wypowiedzi felietonowej charakterystyczna jest nieoficjalnosé, przewaza 

ton satyryczno-swawolny daleki od oficjalego charakteru wiťťkszosci prasowych publikacjL W 

felietonie istnieje napitťcie mi<ťdzy powagq tematu i humorystycznynl sposobelll jego ujycia. 

Felietonista zachowuje pewien dystans wobec przedmiotu wypowiedzi, co przejawia siy w 

wykorzystaniu takich forem jak ironia, autoironia, satyra, parodia, pastisz, hiperbola, aluzja, 

alegoria atd. P. Stasi1Í.ski92 komentuje nastawienie satyryczne felietonu z pewnym sceptycyzmem: 

" 
To nastawienie satyryczne, 'perskie oko' felietonu staje si~ san10 regul[{y która jednak ustanawia 

odr~bnosé gatunkowq przede wszystkim negatywnieJ a mianowicie przez wytworzenie u czytelnika 

oczekiwania, it spotka si12 tu z ironicznyn1. kon1entarzem do innych rytualów zycia publicznego. 

Natarczywosé ironii; 'obowiqzek' drwiny, doprowadzajq cZfťsto do dezawuowania tematu i do 

poswi~cenia wartosci dIa dowcipu. Z drugiej jednak strony uswidamiajq wzgl~dnosé fOrl1'1 

spolecznego porozun1iewania sit:.J przechodzqc tyln samym w autoironicznosé gatunkowq, u 

Autor felietonu skupia siťť nie na samych faktach, lecz na wyrazeniu do nich wlasnego 

stosunku. Posluguje siCť przy tym lekkim i zywym stylem jCťzyka. }Cťzyk ten powinien pelnié dwie 

funkcje: oddaje stosunek i uczucia felietonisty do tematu i ma zainteresowaé odbiorcCť93. W 

Stylistyce polskle} j~zyk felietonu zostal opisany w taki sposób: "Slownictwo zasadniczo literackie z 

licznymiwstawkami zwrotów i wyraien potocznych, sporo wyrazów i okreslen dosadnych) o silnyn1 

zabarwieniu uczuciowyrn, budovva zdania jasna i .przejrzysta, z przevvagq zdan krótkich, 

parataktycznych, II 

Na podstawie strategií nadawcy E. Chudzinski94 dokonal podzial felietonu na trzy typy: 

-fe1ietony publicystyczne: podejmuj'lwazne i aktualne problemy spoleczne, odzwierciedla sitť w 

nich subiektywny pogl'ld autora, indywidualny styl przejawia si~ 'W warstwie myslowej i jtťzykowej, 

tresé ma przewagtť nad form'l 

-felietony literackie: tematycznie Set najcz'ťsciej powi'lzane ze sfer'l kultury i twórczosci, 

chaakteryzuje je dbalosé o form~ i jtťzykowy kstalt wypowiedzi, autor posluguje siy literackimi 

sľodkami ekpresji i przedstawia swoje pogI'ldy lub w tonacji serio (mini-esej, szkic, recenzja) lub 

buffo (pastisz, parodia, groteska) 

92 Tamtez 
93 Klein T.: Felietan ~ niektóre histalyc:::ne i teoretyc::ne aspekty gatunku In: Polonistyka 1983, nr. 4, str. 260-266. 
94 Chudziriski E.:Felieton Gene:::a i ewolucja gatunku w: D:::iennikarsf11Jo i swiat mediów. Universitas~ Kraków 2000, 

str, 197-204, 
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_feIietony satyryczno-rozrywkowe: ieh glówn'l funkcjq jest funkcja ludyczna, maze si~ ona 

realizowaé w formie klasycznej (tekst), synkretycznej (slowo i obraz), ikonicznej (zart rysunkowy, 

film animowany), slowno-muzycznej (tzw, felietony spiewane) 

Cechy felietonu mozna podzielié na tzw, forrn~ zewn~trznél i wewn~trzn,e5. Do cech 

wewntťtrznyeh mozna zaliczyé cechy omawiane wyzej: wielotresciowosé, wielostylowosé, 

ograniczona spójnosé tekstu (dygresyjnosé, asocjacyjnosé), synkretyZ111 gatunkowy, pasozytnictwo, 

hybrydycznosé, literackie srodki ekspresji, narracyjnosé, podmiotowosé, nieoťicjalnosé, 

subiektywizm, lekkosé, zwi<ťzlosé, aktuanosé itd. Forma wewntťtrzna obejmuje wyhtcznie czynniki 

tekstowe, šwiadcz'tca o odrtťbnosci felietonu od innych gatunków, zarówno publicystycznych~ jak i 

literackich. 

Wedlug cech zewn~trznych dokonuje si~ natorniast podzial na podstawie miejsca publikacji 

(to narzuca charakter i tematyk'ť felietonu), stalego tytulu (wyodr~bnianego z reguly duz't czcionk't 

nad tytulami oszczególnych tekstów), rodzaju druku, niezmiennego wyglqdu w ukladzie 

hierarchicznym pisma (najcz'ťsciej na dwóch ostatnich stronach), wyraznym pi~tnem autorskim 

(pseudonim, kryptonim), efektów graficznych i przede wszystkim cyklicznosciq ukazywania Sitť96. 

Pod koniec trzeba powiedzieé slowami Jacka Maziarskiego, ze ,felieton VlJ swynl zasadniczyn'l 

zr~bie jest tworern heterogennynl, który da sif2 w pe/ni obja.snié tylko przy równoczesnej analizie 

formy zewnE2.trznej i jorn1y wel1)n~trznej. u97 

3 Cz~sc analityczna 

W cztťsci praktycznej pracy b~d<ť analizowala felietony dziennikarza Gazety Wyborczej 

Michala Ogórka, Michal Ogórek jest znanym dziennikarzem, felietonistq, krytykiem filmowym i 

satyrykiem. Urodzil si'ť 22 lipca 1955 w Katowicach, studiowal nauki polityczne na Uniersytecie 
, 

Slcl.skim. W 1979 roku na stale opuscil Katowice, aby podjqé pracťť w Warszawie. Powodem byly 

klopoty z cenzurq, z któr'l mial do czynienia pisz'lC jeszcze w Studenckim Magazynie ReporteróvtJ. 

W latach osiemdziesi'ttych pisal w Przeglqdzie Technicznym, a od 1989 roku jest sta1ym felietonisté\: 

Gazety Wyborczej. Od 2004 roku jest zwiqzany z kanalem telewizyjnym Kino Polska, gdzie 

95 Tamtez 
96 Klein T,: Felieton - niektóre historyc=ne i teoretyc::,ne aspekty gatunku In: Polonistyka 1983, nI'. 4. 
97 Tamtez 
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b Wia komentarzem kroniki filmowe z czasów PRL w programie Na przelaj przez PRL. Od 
II ar 
wrzesnia 2006 przygotowuje felietony radiowe dIa Programu T Polskiego Radia. Jest autorem 

ksi'liek Wydostaé sif2 spod pily (1985), Polska mif2dzy wierszan1i. Zyeie eodzienne w P RL (1991), 

Przewodnik po Polsce (1991), Jak przekonaé do aresztu (1991), Mister O'GoreckPien1Jsze 

czytanki (1994), Nasz Stalin (2003), Poezet królów polskich (2007). 

Gry pojawiaj'lce sitť w felietonach dzieltť wedlug schematu przedstawionego przez Danuttť 

K'ťP'ť_Figurtť98 na gry przeprowadzone na plaszczyznie semantycznej, slowotwórczej, skladniowej i 

gry oparte na przekroczeniu podstawowych zasad konwersacyjnych. Definicje poszczególnych 

leksemów biortť bqdz ze Slownikajf2zyka polskiego PWJt9 lub z innych slowników1oo. 

3.1 Gry przeprowadzone na plaszczyznie znaczeniowej 

Polisemia, homonimia, homofonia, homografia 

Wieloznacznosé (polisetnia) nalezy generalnie do bardzo cztťstych gier jtťzykowych, które cztťsto 

wystepujq równiez w felietonach Michala Ogórka. lstota polisemii polega na tym, ze wyraz posiada 

dwa lub witťcej znaczen. Mitťdzy poszególnymi znaczeniami (uzyciami) pewnego wyrazu zachodzq 

zwi'lzki semantyczne lub genetyczne. Polisemia powstaje bqdz w wyniku leksykalizacj i 

kontekstowych znaczen, bqdz na podstawie zaistnialych znaczen przenosnych. Jedno ze znaczen 

(stylistycznie i emocjonalnie neutralne) wieloznacznego wyrazu uznaje sitť za podstawowe, 

natomiast pozostale znaczenia Sq poboczne. 

PoHsemia jest bardzo podobna do innego rodzaju gry jtťzykowej - homonimii. Homonimia, jak 

podaje Slownik jf2zyka polskiego101
, to ,,jednakowe brzmienie dwóch wyrazów majqcych rózne 

znaezenia ". Homonirny to wi'ťc wyrazy tozsame brzmieniowo, o identycznyrn paradygmacie, ale 

odmiennej etymologii i calkowicie róznych znaczeniach. 102 Wyróznia si'ť zwyczajowo dwa typy 

98 Ktťpa-Figura D.: Gry}?=ykowe w komunikac}i radiowe} w: Pr=emoc w}?=yku medió-vv? Anali=a semantyc=na i 
pragmatyc=na audycji radiowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskej, Lublin 2004, str. 80-104. 

99 Slownik}?=yka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
100 Bqba S., Liberek J.: Slownikfra=eologic=ny wspólc:::.esne} polsc:::.y:::.ny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 

2002 lub Skorupka S.: Slownikfra:::.eologic::ny}?:::.yka polskiego. Wiedza powszechna, Warszawa 1989 lub 
Anuszewicz J., Skawiríski J.: Slownik pols::c=y:::.ny potoc=nej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa-Wroclaw, 
1996. 

101 Slownik}~::yka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
102 Glombik K.: Gra w science fiction. O }?:::.ykowych srodkach komic:::.nych i ichjitnkc}i w: Cyberiad:::.ie Stanislawa 
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niIllii' homonimi(ť calkowitq, gdy zbieznosé dotyczy wszystkich form gramatycznych leksemu 
hotnO . 

i homonimi(ť cZ(ťsciowq, gdy zbieznosé dotyczy tylko niektórych form fleksyjnych. Oprócz tego 

O'z'nia si(ť homonimi(ť absolutnq, która obejmuje zarówno ksztalt diwi(ťkowy, jak i graficzny rozr 
wyrazu, homofoni(ť, która dotyczy wyrazów o tozsamosci ksztaltu diwi(ťkowego (naprz. watyé -

warzyé) i homografi(ť typOWq dIa wyrazów o tozsamosci pisanej (naprz. zamarzaé [zamažaé] -

czasownik wielokrotny od zamarzyé i [zamarzaé] - 'pokrywaé si(ť lodem'). 

Granica mi(ťdzy po1isemiq i homonitni't nie jest ostra. Jest to spowodowane tym, ze homonimia 

moíe powstaé w wyniku rozpadu polisemii Uezeli poszczególne znacznia wyrazu polisemicznego 

oddal'!. si~ na tyle, ze ich zwiqzki genetyczne lub semantyczne zostan'l ukryte). WyjqJkowo 

dochodzi do sytuacji odwrotnej - dwa rózne wyrazy zacznq byé na podstawie podobnosci formalnej 

i wspólnej cesze znaczeniowej uwazane za polisemitť. Odróznienie polisemii od homonimii a witťc 

rozstrzygni(ťcie tego, czy chodzi o rózne znaczenia tej samej jednostki leksykalnej lub o rózne 

jednostki o tym samym ksztalcie jest trudne i komplikuje w pewnym stopniu analiztť felietonów 

Ogórka. 

Polisemia 

Trudno nawet powiedzieé, aby ambasada amerykanska wyst~powala z pozycji sily, bo przeciez sily 

powietrzne USA nie potrafiq do nas dolecieé. (Nowe obrazy rzqdu) 

Leksem sila pojawia sitť tutaj w ramach jednego zdania w dwóch znaczeniach. Pierwsze z tych 

znaczen to znaczenie leksykalne. Slownik jfťzyka polskiego J03 podaje definicjtť: 'energia fizyczna lub 

duchowa, zdolnosé do wysilku, do dzialania, moznosé podolania czemus; moc'. W tym przypadku 

mozna zamienié slowo sila slowem moc bez zmiany sensu. Drugie znaczenie polisemicznego 

leksemu - sily powietrzne - nalezy do terminologii wojskowej i uzywa sitť go w odniesieniu do 

armii, wojska oraz odzialów wojska. Komicznosé zdania nie wynika tylko z polisemii slowa sila, 

ale glównie z tego, ze dwa zupelnie odmienne znaczenia tego samego leksemu zostaly uzyte w 

bezprosredniej bliskosci. 

Podobny typ wieloznacznosci zachodz'lcy mitťdzy znaczeniem wyrazu i znaczeniem zwi'lzku 

wyrazowego o charakterze terminu pojawia sitť w felietonie Wojna na urlopie: 

Lema w: Gry w jť=yku, literatur=e i kultur=e, Energeia, Warszawa 1997, str. 81. 
103 Slownikjť=yka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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podczas alarnlu antyterrorystycznego pren1ier Blafr nie przerwal urlopu na Karaibach, Kontrastuje 

to z postawq prenúera Kaczynskiego. który przerwal urlop, aby poinfornzowaé, kto vv.ywolalll'ojnr:: 

w 1939 r.,' byli to - okazuje si~ - jednak Nien1cy, Sprawa ·wydaje síť dosé stara jak na to, aby 

przerywaé odpoczynek, 

leželi rzqd bC2dzie regowal w takim tenlpie, to aby udzielié pon10cy Ofiar0111 powodzi, która 

aktualnie nla nu'ejsce, bC2dzie n1usial chyba przervtJaé swój odpoczynek wieczny. 

Komicznosé felietonu zaklada si<ť na wykorzystaniu polisemicznego leksemu, mianowlcle na 

podkresleniu rozbieznosci mitťdzy jego poszczególnymi dwoma znaczeniami. DIa wyrazu 

odpoczynek charakterystyczna jest krótkotrwaIosé, jest to 'przerwa w pracy dIa nabrania sil', 

natomiast wieczny odpoczynek odznacza si~ dlugotrwalosciq, nieskoríczonoseiq, jest to 'zbawienie 

po smierei', Te dwa znaczenia o odmiennych ceehach sluz'l do wskazania niedorzecznosei, z jak'l 

premier Kaczyrískí przyst'ťpuje do spraw hístorycznych i publicznych. 

Inny przyklad wieloznacznego leksemu mozna wskazaé na nast'ťpujqcych dwóch zdaniaeh: 

Renata .Beger ujawnila, ze .podczs "negocjacji H, jakieprowadzila PiS, technik telewizijny i 

dziennikarka siedzieli w toalecie, bo nie zdqtyli wyjsé i W ostatniej chwili zastali tan1 przez niq 

wepchni~ci. W· tym, ze trwa wlasnie agólne wpychanie dziennikarzy do ust~pu przez polityków; 

zorientowali sit( jut chyba w kraju }jJszyscy i ukryé si~ tego nie da. (Dziennikarz n1a ust12powaé) 

Jak widaé, pojawlaJq sitť równiez tutaj dwa znaczenia tego samego wyrazu. Aczkolwiek ieh 

odmiennosé nie jest na tyle widoczna, pewna rozbieznosé mi~dzy tylni znaczenialni zachodzi. 

Gra rozwija si'ť powoli. Najpierw przyblizona jest czytelnikowi realna, konkretna sytuacja. Uzyty 

jest w tym wypadku dokonany czasownikw formie biernej. Czasownik wepchnqé w tym sensie 

oznacza 'pchni'ťciem wtloczyé~ wbié, wtrqcié,wcisnqé cos, kogos do czegos'. Ta konkretna sytuacja 

jest podstawow'l dia nast<ťpnego uogólnienia i zastosowania gerundia wpychanie do sytuacj i 

odmiennej: zmuszania dziennikarzy do usttťpu przez polityków. To znaczenie z podstawow't cech'l 

'zmuszanie, wbrew czyjejs woli' jest analogiezne do potocznych znaczelÍ czasownika wpychaé: 
, . 
umleszczaé kogos gdzies wbrew jego woli'; 'zmuszaé, naklaniaé do wzi~cia, przyj~cia, kupienia 

czegos'. 
, 

Smiesznosé felietonu wynika z polqczenia absurdalnej sytuacji w toalecie i porównania tej sytuacji 

(za pomocq tego samego czaso\vnika) do stosunków mi'ťdzy politykami i dziennikarzy, Ogórek 

38 



. znosé t'1 doprowadzi ad absurdulTI uzyciem metaforycznych okreslen toaletavvladzy i 
snlles 

skanalizowanie mediów: 

Wszystkie nledia lvladza zan2ierza skanalizowaé, a na przyklad TVN grozi, ze nie zostawi ani 

lufeika, aby bylo czynl oddychaé, Równoczesnie v1lidaé wyraznie, ze sq dziennikarze, którzy Vil 

toalecie w/adzy dobrze si~ czujq: zamierzajq tam zostaé i tanl lvykonyvvaé swój zawód, W telewizji i 

radiu publicznynl zatrzasn~/a si~ duta ieh grupa iwywiesila tabliczk~ "occupied"o 

Z ironicznym brzmieniem felietonu, który pokazuje dziennikarzy jako ludzi o slabym charakterze, 

poslusznych wylnyslolTI wladzy, koresponduje ironiczna nazwa: Dziennikarz ma ust~po}vaé. 

Homonimia 

Homonimia pojawia si<ť cz<ťsto w felietonach Michala Ogórka, uzywa j'l nawet w tytulach: 

Wykluczeni sq wykluczeni 

Ten typ homonimii zaklada sitť na przejsciu jednej czťťsci mowy do innej. Aczkolwiek takie slowa 

pohlczone S'l ze sobq genetycznie lub semantycznie, nie zaIiczano leh do polisemii wlasnie ze 

wzgl~du na ieh odrtťbn'l przynaleznsé do róznyeh CZíťscÍ mowy, 

W podanyln przykladzie stoi obok siebie rzeczownik odprzYlniotnikowy i czasownik w fonnie 

biernej. 

Innym przykladem homonimii, szczególnie tzw. niewlaseiwej homonin1ii SCl. wyrazy w podanej 

nizej cz<ťsci felietonu Mistel" O rGoreck widzi, jak vvokól szczytujq: 

Persyflaz, szantaz, inwokacje, prowokacje - wyn1ieniala wzruszona Bibliotekarka, a moze tylko 

Mister O 'Gorckowi si~ wszystko myli/o. - Prowadzenie hiperboli. 

Hiper holi - notowal Mistel" O 'Goreck. - To sq wszystko az tak bolesne doswiadczenia. 

Ten typ homonimii, to homonimia mitťdzywyrazowa. Zachodzi ona mitťďzy wyrazem na jednej 

stronie i zwiqzkem wyrazowym na stronie drugiej. Komicznosé felietonu zaklada sitť na tym, ze 

Mister Q?Goreck zle rozumie ,vyrazy obcego pochodzenia wymawiane przez Bibliotekarktťo 
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Dlatego powtarza je sobie, Przy wymowie wyrazu hiperboli zrobi przerwtť mitťdzy poszczególnymi 

znaczeniami, które sanle o sobie oddaj'l jakis cz'tstkowy sens. Boli to czasownik w trzeciej osobie 

liczby pojedynczej czasu terazniejszego i hiper to przedrostek oznaczaj'lcy 'nadmiar5 nadwyzk{ť 

cZegos', Mi~dzy czasownikiem boli i zwi'lzkiem wyrazowym bolesne dos1viadczenia jest 

pokrewienstwo w powtarzaniu sl'ť cZqstek slówotwórczych bál - boli - bolesne, Zwiqzek 

wyrazowy bolesne doswiadczenie pojawia sitť pod koniec felietonu, zeby za jego pomoc'1 podkreslié 

w metaforyczny sposób, ze wYlnawianie wyrazów cudzego pochodzenia jest zbyt trudneo 

Homofonia 

Grze slów apartej na wykorzystaniu homofonii Ogórek poswiťťci! felieton pod tytulelTI Akcja litera.· 

,Od czasuy kiedy "Super Express" us ta lil, ze slowo "obžad" JaroslawKaczynski zapisuje sobie jako 

"obžat"J zaczynajq byé zrozu"liale jego dotychczasol1Je wypowiedzi, ktÓlych dziwnosé lvynika 

prawdopodobnie tylko z žch bl~dnej transkrypcji, "Walka Z' ukladem", którq w swych notatkach 

zapisal pel1Jnie jako "walk~ Z ókladem", byla poczqtkowo prawdopodobnie w ogóle "walkq Z 

okladeru", czyli - jak "miesiqc z okladenl" - walkq z kornunizmem wszcz~tqponiewczasie, i to by sž~ 

zgadzalo. Kasetť wyborczq pokazywanq przez PO, na której jest takž caly powykrzywiany, zapisal 

sobie jako "Gazet~ Wyborczq" i to jq obciqza za wszystkoo Staje si~ jasne, dlaczego Jaroslaw 

Kaczynski, przemawiajqc, nigdy nie posluguje si~ notatkalni, bo nic by z nich nie zrozunlial Kiedy 

zakladal parti~ ,Prawo i Sprawiedliwosé, zapisal to sobie chyba jako "hrawo" i "zdradliwosé", a 

terazjutjest za pózno. 

Ogórek osmiesza to, ze Jaroslaw Kaczynski nie zna polskiej ortografii i zapisuje polskie slowa tak, 

jak si'ť je wymawía. W taki sposób zamiast slowa obiad Kaczynski zapisuje slowo obiat. Na 

podstawie bltťdnej transkrypcji Kaczynskiego felietonista rozwija grlť z hOlllofoni't. Walka z 

ukladem ('systemem') jest w taki sposób przeksztalcona na walk~ z okladem ('ponad, witťcej niz'), 

kaseta wyborcza na Gazet~ Uýborczq i Prawo i Sprawiedliwo.sé na bra1;vo i zdradli11Jo.§é. 
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Synonimia, antonimia 

Nast'ťpnylni relacjami semantycznymi przeprowadzanymÍ W grach j~zykowych na plaszczyznie 

znaczeniowej set synonimia i antonomia, Jak wyrnienia Píotr Zmigrodzki 104 istnieJq trzy rodzaje 

podejscia do synoniIniL Pierwsze podejscie za warunek synonimii uznaje tozsamosé znaczen (przy 

róinosCÍ formalnej), natomiast bliskoznacznosé uznaje za pojtťcie nieostre. Drugie podejscie 

definuje synonimi<ť jako bliskosé, podobienstwo znaczen, które rózní jakis element uboczny z 

punktu widzenia struktury semantycznej. Nieliczne przyklady tozsamosci znaczeníowej kwalifikuje 

si~ nie jako synonimy, ale jako dublety leksykalne. Trzecie podejscie pozostaje przy rozróznieniu 

dwóch rodzajów synonimii~ dokladnej (absolutnej) i niedokladnej (czfťsciowej). Antonimia to 

wedlug Piotra lmigrodzkiego105 relacja semantyczna, polegaj'tca na obecnosci elementu negacji w 

strukturze sel11antycznej jednego z wyrazów tworzqcych dan'l partť. 

Synonimia 

Synonimitť mozna pokazaé na wyrazach glowa panstwa i prezydent: 

W prasie pojawily si~ sugestie, ze glowa panstwa - a wlasciwie jedna z dwóch glów panstwa, jakže 

mamy, to jest prezydent - boi si~ opuszczaé swój palae z powodów nieuzasadnionych lf2ków, 

Zwroty glowa _panstwa i .prezydent Sq synonimiczne. 

Nasttťpny przyklad jest przykladem tzw. synonimíi cZfťsciowej. Ta synonimia zachodzimifťdzy 

leksemami, które oznaczaj't zjawiska bardzo bliskie, nie mozna ieh ale zamieniéwe wszystkich 

kontekstach. 

WIll Rzeczypospolitej prosby i nagabywania zachodnich dzienntkarZYJ aby trn cos wyjasniéJ nagle 

si~ skonczyly jak rf2kq odjql. 

Przy spojrzeniu na definicje wyrazówprosié i nagabywaé (korzystam z definicji czasowików, 
-
104 lmigrodzki Po: Wprowad=enie do leksykograjii polskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Sl'lskiego, Katowice 2003, str. 

173. 
105 TalTItez 
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poniewai Slownik j(~zyka polskiegoJ06 nie podaje definicji gerundia nagabywanie) widaé, ze ieh 

znaczenia leksykalne SCl bardzo podobne. Prosié jest definowane jako 'w grzecznej formie zwracaé 

si~ do kogos, by cos uzyskaé5 otrzymaé, wyjednaé, by kogos do czegos sklonié', u wyrazu 

nagabywaé jest na pierwszym miejscuwymienione 'zwracaé sitť do kogos z zétdaniem lub prosb'lo 

COŠI, na drugim n1iejscu jest lzaczepiaé kogos dIa zapytania o cos, nawiqzania rozmowy'. Wyraz 

prosté/prosba zawiera wi~c w porównaniu z wyrazem nagabywania cechťť grzecznoscL Wyraz 

nagabywaé/nagabywanie posiada oprócz swojego leksykalnego znaczenia jeszcze cechtť pytania i 

wlasnie dlatego niektóre slowniki synonimiczne uznaj ,t czasownik pytaé za odpowednik 

nagabywaé. 

Oba wymienionewyrazy majq w pewnym stopniu podobnct l'lczliwosé, mozna zastosowaé je tak 

samo w niektórych kontekstach, naprz. nagabywaé/nagabywante kogos o dlug/pozyczk~ -

prosié/prosba kogos o dlug/potyczke:, natomiast w innych kontekstach wyrazy zamienié nie mozna, 

naprz. spelnié czyjqsprosbe:. 

Synonimia absolutna zastala zastosowana w felietoniePierwsza czytanka: 

~Mote byé jeszcze porozumienie telepatyczne - dodal Specjalista od Kon1unikacji. 

-Ale to znaczy pozarozunl0we - zauwatyl Mistel" O 'Goreck. 

-No llllasnie -potwierdzil Specjalista. 

Ten typ synonimii zachodzi, tak jak w podanym przykladzie, najcztťsciej mitťdzy wyrazami obcego 

pochodzenia a ieh polskiIni odpowiednikatnL Podanie polskiego synonhnu dia obcego wyrazu jest 

nadmiarowe, poniewaz czytelnik zda sobie spraw<ť z tego, co znaczy wyraz telepatyczne bez 

podania polskiego odpowiednika. 

leželi w ramach synonimii zostan'l wykorzystane znaczenia z odrťťbnych plaszczyzn stylistycznych, 

wtedy mowa o synonimii stylistycznej. Takim przykladem SCl synonimy z felietonu Ostatni dzwonek 

na remontowanie. 

W rekZalnie wyborczej PiS rodzina w jakims amoku renl0ntuje swoje mieszkanie, zlnieniajqc stare 

wyposazenie iwyrzucajqc wszystko j lqcznie z grajqcyn1 teZewizoren1, tyZko dZatego, ze zobaczyli tan1 

Tuska. Robi to, pominlo ze telewizja zostala juz prez PiS odzyskana, Pytanie, jakte zadavvaé sobie 

nluszq wszyscy oglqdajqcy, brznli: dlaczego robiq to w tak opf2tanczym ten1pie? DZaczego sili tak 

106 Slownikj~:yka polskiego PWN.Wydawnictvvo Naukowe PWN. 
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r I rozpaczliwie spieszq? 

Komicznosé felietonu zaklada sty na zastosowaniu jednego synollllTIlCznego wyrazu i dwóch 

synonimicznych zwi'lzków wyrazowych. Zwi'lzki wyrazowe robié CO~~ w op~tanczy111 tenlpie i 

speszyé si~ rozpaczliwie zgadzaj'l si<ť w znaczeniu leksykalnym. Oznaczajq wspólnie 'robié cos w 

gwa1townie, z nat~zeniem'. Znamienne dIa tych leksemów jest szybkie tempo. Wyraz robié cos 11! 

opť.tanczyn1 ten1pie nawet zawiera cech<ť 'robié cos nieopanowanie, szalenczo'. T'e cechy lqczy ten 

zwi'lzek wyrazowy z wyrazem amok, który jest uzyty w potocznym sensie tego slowa i znaczy 

'sHne podniecenie, atak szalu', Uwzgl<ťdnienie nie tylko szybkosci, ale takze szalenstwa, z jakq 

rodzina w reklamie rernontuje swoje mieszkanie, podkresla smiesznosé opisywanej sytuacjL 

Pleonazm 

Szereg synonimów dIa okreslenia Polaków 1 lch sytuacji w Europie mamy w felietonie Pod szklenl: 

Tym sanlynl Polacy w Europiepotwierdzajq SWOJq reputacj~ anarchistów, rebeliantów, 

huntowników i kontestatorówJ którzy nie podporzqdkovllujq siť. tadnym prawdom wszť.dzie 

oczywistym, nmvet jeJli bylby to bunt w vvydaniu wczesnosredniowiecznym. 

Ten typ synoniInii, którego podstaw'tjest gromadzenie synonim, mozna oznaczyé zgodnie z Světlct 
" Cmejrkovql07 jako pleonazm.Wedrug Encyklopedii j~zyka polskiego108 pleonazm to "wyratenie lub 

zwrot, którego skladniki powtarzajq tq san1q tresé H, 

Przyjrzymy si<ť po kolei poszczególnym wyrazom synonimicznym. Wyraz anarchista jest obcego 

pochodzenia i oznacza 'zwolennika anarchizmu; czlowieka opowiadaj'tcego si<ť za nieograniczonct 

wolnosciqjednostki w zycu spolecznym, nie podporzqdkowujqcy si~ obowi'l.zujqcY1n przepisom', 

Rebeliant jest w Slowniku jť.zyka polskiego109 definowany jako 'uczestnik rebelii; buntownik, 

powstaniec'" Ten wyraz jest przestarzaly, to znaczy, ze tworzy z pozosta1ymi synonimy tego szeregu 

synonimi'ť styIistycznct. Trzecim po kolei jest synonimum buntownik, wiCťc 'czlowiek buntujqcy sitť, 

bior'lcy udzial w buncie' i ostatním synonimem jest kontestator, 'osoba protestujqca przeciw 

czemus, biorélca udzial w publicznej kontestacji'. Wszystkie te synonimy majq wspólnq cechtť 

107 Čmejrková S.: Reklama v češtině, Leda, Praha 2000, stL 103. 
108 Encyklopediaj?=ykapolskiego. Wydawnictwo, Wrodaw 1994. 
109 SlownikJ?=ykapolskiego PTllNo Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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protestowania przeciw czemus, rózniq si~ jednak sposobem organizacji protestuj'lcych ludzi ~ brak 

organízacji jest pod pewnym wzgl<ťdem typowy dIa buntownika - buntownikiem jest czlowiek 

bior'lcy udzial w buneie, ale takze ten, kto wyraza niezadowolenie z ezyms i jest w swoim buncie 

samotny, 'Natomiast anarehizn1 to ruch organizowany, anarchizowanie znaczy 'sklanianie si'ť ku 

anarchizlllOwi', wi<ťc post<ťpowanie zgodnie z zasadami ruchu. 

Antonimia 

Antonomia, podobnie jak synonimia srnzy do przeprowadzenia gry jtťzykowej i rozbawieniu 

odbiorcówo Odbiorca na pewno zostanie rozbawiony przy przeczytaniu ponizszego felietonu. 

System .przedsta:witelski sklada síe w Polsce z samych poslów-bogaczy, którzy reprezentujqjednak 

wylqcznie biednycho Wyborcy i jJoslowíe dobierajq síe kontrastowo.o najbardziej nadziane w Sejlnie 

towarzychoJ tj. Salnoobrona, jest tanl akurat przedstavvicielenl vvarstwy najuboiszych, W žeh 

obronie ci poslowie nluszq jeidzié lilnuzynarni dwa razy szybczej, utrzymujqc z wyborcanli bliski 

kontakt podczas potrqcenia ieh na poboczach. (Sezonowy redaktor naczelny Michal Ogórek 

komentuje) 

Gra podj'ťta w tym felietonie stosuje zarówno antonimi'ť, jak i synonimifť, Antonirnia pojawia sifť w 

parze poslowie-bogacze i biedni. Znamienne dia tej antonomii jest, ze podczas gdy wyraz bogacze 

jest dopelniony okresleniem, które uzupelnía o kim mowa,wyraz biedni takiego okreslenia nie lna. 

Z tego wynika, ze dia felietonisty wazne jest wskazanie warstwy bogatej, natomiast warstwa 

biednych zostawiona jest nieokreslona, Jest w tym maze zamiar, zeby do grupy biednej zaliczyé jak 

mozna najwi'ťcej Iudzi. Oczywiste jest pewne wspólczucie i solidarnosé z wszystkÍ1ni biednymi a 

nawet najubozszymi. Ten chwyt j<ťzykowy ma sluzyé na nawiqzania bliskiego kontaktu z odbiorcq, 

z jego uczuciami i pogI'ldami. leby jeszcze bardziej wzmocnié róznicfť mi~dzy bogatymi poslami i 

biednymi, Ogórek wprowadza antonimi(ť w postaci hiperboli - uzywa wyrazów w formie stopnia 

najwyzszego przymiotników. Zarówno przeksztalca za pomoc~ synomimii wyraz uzyty poprzednio: 

Poslowie~bogaczy majq swój odpowiednik w potocznym z\viqzku wyrazowym nadziane 

towarzycho. 

W ostatnim zdaniu pojawia si'ť wyrazenie metaforyczne. Polega ono w tym wypadku na 

Udoslowieniu znaczenia wyraZll kontakt. Kontakt, który rozumie siťť jako 'blizsze zetknitťcie sitť z 
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kims lub z czyms1 jest tutaj przenosnie pojmowany jako potr't.cenie w efekciewypadku 

samochodowego. 

Na antonirnii jest oparty takže felieton o stosunku polityków i mediów: 

iale polityków koalicji rzqdzqcej idqprzy tym W odwrotnym kierunku nit zwykle: chodzi in1 o to] ze 

n1edia zajn1ujq si~ ninú za duzo, To nie brak zainteresowania jest powodeln tej nenvicy, ale 

nadmiar. [Jtvazajq oniJ i to akurat slusznieJ ze ludzie mieliby o nich lepszq opini~, gdyby žch tak 

nieznali. (Pod szklem) 

Antonimami w tym przykladzie Set vvyrazy brak i nadmiar, .Brak llzywa sitť w sytuacjach, gdy 

czegos jest niedostatek, natomiast nadnúar w sytuacjach, gdy czegos jest nadwyzka, Brak jest 

zwykle czyrns negatywnym, nadmiar natorniast moze odznaczaé cech'l pozytywnq lub negatywnct, 

w zaleznosci od kontekstu, W· tym przypadku nadmiar zainteresowania mediów politykami jest 

powodem ieh niezadowolenia. 

Metafora, personifikacja, metonimia, synekdocha 

Metafora nalezy do najcztťstszych gier J<ťzykowych. Encyklopedia j~zyka polskiegollO oloAesla 

metafortť jako "przenosne uzyciewyrazu na oznaczenie czego.§, co jest tylko pod pewnyn1 11lzgl~den1 

podobne do rzeczy czy zjarvisk, które sq norn1alnie obejnl0wane znaczeniem tegowyrazu "o 

Metafory dziel'l si<ť na te tworzone w sposób spontaniczny i na te, których znaczenie przenosne 

utrwalilo si<ť w swiadomosci uzytkowników j<ťzyka. 111 Inny podzial opiera siťť na tylTI, na podstawie 

jakiego typu padobienstwa metafora powstala. Maze chodzié o podobienstwo zewn<ťtrzne (tj o 

podobienstwo ksztaltu, koloru), podobienstwo w sposobie zachowania czy dzialania, podobienstwo 

funkcji itp. 

MetoniInia definiowana jest w Encyklopedii j~zyka polskiego JJ2 jako "przenosne utycie wyrazu na 

oznaczenie czegos, co pozostaje w stosunku stycznosci do rzeczy czy zjawisk, które sq norn1alnie 

znaCZeniel1'l tego wyrazu obejlrlOWane t!, 

Specyficznyrn rodzaj em metonimii jest synekdocha, która okresla "przenosne uzycie 11lyrazu 

110 Tmntez 
111 K~pa-Figura D.: Gry j~=ykov!Je w komunikacji radiowej w: Pr:::emoc w j~=yku mediów? Anali:::a semantyc:::na i 

pragmatyc=na audycji radiowych Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Slodowskiej, Lublin 2004, stL 93. 
112 En cy kl op e dia j~::yka polskiego, Wydawnictwo, \Vroclaw 1994. 
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oznaczajqcego cz~séprzedlniotuJ który siť lna na nlysli. Jest to Wl~C nazwanze cz~sci zal7'ziast 

caloset (lac o .pars pro totO)}]3. 

Metafora 

Przyjrzymy siťť metaforycznelllu znaczeniu wyrazuw nast<ťpujqcym felietonie. 

Jako Pafzstwa recenzent telewizyjny nie sprawdzam si~, poniewaz nie manl nawet szczqtkowej 

cz~sci wiedzy, jakq dysponowaé n10zna na ten1at progran1U. Na przyklad Przemyslaw Gosiewski 

ustalil, ze PO atakowala PiS W ostatnim czasie 104 razy. 

Zamiast siedzieé przed ekranenl i liczyé ataki, zdaj~ si~ na calkiem intuicyjne i n1ylqce wra:ienia,' 

jestem na przyklad przekonany, ze Przemyslawa Gosiewskiego widzialen1 juz co najmniej 70 234 

razy, z czego znacznq ilosé razy faktycznie wyglqdal, jakby rnial atak. Dokladnych danych z 

dokladnosciq do jednego ataku nie jestem jednak w staniepodaé, eOJ rzecz jasna, rujnuje 1110jq 

wiarygodnosé. (Pod szkleln) 

Polisemiczny wyraz atak jest uzyty w dwóch znaczeniach tego leksemu, nigdy jednak w znaczeniu 

leksykalnym, W pierwszym uzyciu ma wyraz znaczenie przenosne i oznacza: 'gwaltowne 

wystqpienie przeciwko komus alba czernus'. Fakt, ze PiS zostal zaatakowany przez PO prowadzi do 

gry z polisemicznym znaczeniem wyrazu atak. Przemyslaw Gosiewski zdaniem felietonisty 

wyghl.da najczysciej jakby mial atak.W tym kontekscie jest zastosowane znaczenie medyczne 

leksemu atako' 'nagle, gwaltowne wystqpienie objawów choroby, takze przejaw niezwyklego stanu 

psychicznego', Powi'lzanie ataków na partitť politycznq z chorym wyglqdem Przemyslawa 

Gosiewskiego jest zródlem efektu komicznego. 

Metaforťť Ogórek uzywa równiez przy przeprowadzeniu gry w felietonie Co jest przegrane, dawniej 

gazeta Co jest grane: 

Równiez najnowsze .filnly, jakže vvchodzq na ekrany, sqjuz zalvsze odpo'vviednio l1Jczesniej przegrane 

na kasety czy plyty DVD i sprzedawane tanio na bazarach. Do opisu tej sytuacji bardziejpasuje 

wi~c nasz nowy ty tul "Co jest przegrane". 

-------------------
113 Tatntez 
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W tym felietonie odzczytywalna jest wieloznacznošé lekselllU przegrane. Zeby zrozumieé tq 

wieloznacznosé, trzeba spojrzeé na caly felieton, nie tylko na jego cztťsé. W felietonie tym Ogórek 

wyraza swój stosunek do kultury polskiej i jej przyjmowania przez publicznosé. Jego poghtd jest 

sceptyczny, odzwierciedla si~ w niIn beznadziejnosé sytuacji zaistnialejw polskiej kulturze: 

Ten1aty takže, jak ksiqzka, teatl~ fibn etc, prezentowalislny dotychczas pod haslen1: "Co jest grane", 

Sqdzimy jednak, ze czas juz postawié spraw~ jasno i szczerze .powiedzieé sobie, jaka jest ieh 

sytuacja. Jesli nawel dochodzi do lego) ze cos jest grane, to na ogól bez udzialu publicznosci. 

publicznosé jest tylko wtedy, je.§li cos nie jest grane, jak np. w k/ubie Le Madan'ze czy na 

speklaklach Mariusza Trelinskiego 11J Teatrze Wielkfn1 j które jut wystawiane nie bť.dq. 

Na podstawie tego,ze publicznosé nie szanuje kultury, nie docenia przedstawieii teatralnych a filmy 

przegrawane S'l na pl}'ty DVD zanim wchodz'l na ekrany, Ogórek uwaza sytuacj~ za przegran'l. W 

takÍ1n razie zaproponowany ty tul ~,Co jest przegrane" odnosí si~ nie tylko do plyt w sensie 'nagraé 

na nowo utrwalony juz utwór muzyczny, tekst itp. na inny material rejestruj'tcy diwitťki (np. plyty, 

tasm~ magnetofonowq_'), ale na podstwie metaforyprzegraé zycie przenosnie równiez do 

nieszcz~sliwej sytuacji w polskiej kulturze ( a witťc co jest przegrane - sytuacja)o 

Nast'ťpuj'lcy przyklad zaczerpniety z felietonu Wielkie odkrycie jest oparty na aktualizacji znaczenia 

wyrazu odk7ycie: 

Niewiadorno, dlaczego w szkole uczy si~J jak dokonywano kolejnych odkryé ge ograficzny ch, a 

tego, jak dokonywano kolejnych odklyé kobiety -juz nfe n1a. A n10glyby to byé lekcje ciekawsze. 

Metafora w tym feHetonie zbudowana jest na podstawie zastosowania doslownego znaczenia 

po1isemiczengo wyrazu. Odkrywaé w sensie odkrycia geograficznego ma znaczenie 'poznaé rzecz 

dotqd nieznanq, natrafié na cos, wynaleié cos; dokonaé odkrycia'. To znaczenie odnosí sitť 

najcz'ťsciej do odkryé geograficznych (odkryé nowy lqd, nowq wysp~) albo do odkryé w zakresie 

badaú naukowych (odkryé nowq n1etod~ badan, odlayé nowy pierwastek chen1iczny), Ogórek 

dokonal aktualizacji tego znaczenia i uzyl go w zwi'tzku odkrycie kobiety. Dokladnie chodzi o 

odkrycie ciala kobiecego, na co zreszt'l wskazuje felietonista w drugim akapicie felietonu: 

Pod vvarunkien1, ze kabiece cialo nle stalaby SIl2 11) szkole przedn1ioten1 obawiqzkoVlJyn1 I 
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wymaganyn1 na 111aturze, bo wtedy uCZniOllle przestali by si~ ni111 intereS011Jaé, 

Fakt, ze odkrycie dokonaé ma si'ť na kobiecyrn ciale, odsy!a do innego znaczenia tego wyrazu: 

'odslonié to, co bylo zakryte; uczynié cos 'widocznym' o 

To, že w felietonie chodzi o odkryte kobiece cialo ujawnia si'ť w salnym tekscie: 

Historia odkrywania kobiecego ciala zupelnie nie pokrywa Sl~ z tyn1, cowzerny z historii 

powszechnej. W srednioweczu - które byS111y o to zupelnie nie podejrzewali - kobiety kqpaly si~ 

nago razem z nl~:iczyznan1i, Nie oznacza to, ze jedyne w naszyn1 zestawie z4J~cie dziewczyny 

kqpiqcej si? bez stroju pochodzi ze sredniowecza, Zostalo zrobione w roku 1968 w NRD, Okazuje 

sif2; ze w krajach i epakach} w których panuje 111rok i ciemnota, kobieta maze pokazaé wi~cejoo, 

Typ metafory uzytej w tym felietonie okrešla Irena Bajerowa 114 jako metaforfť dwustronn'l.. Pol ega 

ona na obecnosci metafory a równoczesnie na jej znoszeniu. Metafora jest w tekscie obecna, gdyž: 

tkwi w utartym zwrocie, zleksykalizowanym wlasnie z rnetaforq i w pierwszej chwili w wyniku tej 

leksykalizacji tak wlasnie jest odczytana przez odbiorc~. Jednak calosé tekstu kaze t~ formlť 

rozumieé konkretnie - Bajerowa w zwi'lzku z powrotem do konkretu mówi o "udoslowieniu", 

W przypadku wymienionego felietonu odbiorca najpierw zwraca uwag~ na zleksykalizowane 

znaczenie wyrazu odkrycie i dopiero pózniej blťdzie staral si'ť zrozumieé znaczenie konkretne tego 

wyrazu. 

Gra z poszczególnymi znaczeniami wyrazu odkrycie podj<ťta jest zresztq jut w samej nazwie 

felietonuo Wielkie odklyciew pierwszyln rztťdzie odnosi si'ť do okryé geograficznych, które, jak 

pokazuje historia, bylywielkie nie tylko swym rozmiareln, ale tez waznosciq. Oprócz rozmiaru 

geograficznego przymiotnik wielkie przywoluje odbiorcy na lnysl takže rozmiar odkrycia kobiecego 

ciala, W tekscie jest rzecz o nagosci i wlasnie dlatego moze Ogórek uzyé dla felietonu 

metaforycznej nazwy. Istnieje niemniej jednak jeszcze trzecie podejscie do nazwy, i to za pomOCq 

trzeciego znaczenia polisemicznego leksemu odkrycie: 'spostrzec, zauwazyé kogos, cos; 

zaobserwowaé cos, dopatrzyé sitť czegos', Tematem felietonu jest szkola i przedmioty, których w 

szkole nauczano. Spostrzezenie, ze kobiece cia!o mogloby staé si'ť jednym z szkolnych 

przedmiotów, jest oceniane przez samego autora felietonu jako wielkie odkrycie. 

Pryncyp metafory dwustronnej zosta! wykorzystany tez w felietonie Mister O r Goreck jest 

-
114 Bajerowa 1.: Gry i =abawy}?=ykowe na skralu drogi w: Studia =jilologií slowial1skie} ojiarowane profesor Teresie 

Zofii Dr/oS. Wydawnictwo Uniwersytetu J agielloIÍ.skiego, Kraków 2000, str. 19. 
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zalatwiany poza kolejnosciqo' 

4) No wlaJniey jedno wypiera drugie-j~knql Prokurator ()pylacyjny. - Zadne sledztlvo juz nie robi 

na nikimwrazeniao Ludzie zaczf21i uwazaé dochodzenie za zjawisko atnl0sferyczne. 

5) Chodzi () tOJ ze by jakas wina za/snila wreszcie pelnym blaskiem! - don1yslil sir:. Mistr O rGoreck. 

Zwi'lZek wyrazowy zja11Jisko atmo~felyczne jest utartym zwiqzkietTI. W kontekscie felietonu 

znaczenie tego zwiqzku jest zaktualizowane i okresla dochodzenie jako zja-wisko nie jasne. 

Nast\ťpne zdanie pobudza czytelnika do zrozumienia metafory konkretnie. Zjawisko atlTIosferyczne 

w znaczeniu przenosnym jest polqczone z prawdziwym zjawiskiem atmosferycznym ~ blaskiem, 

Ten wyraz jest wli{czony w zwiqzek metaforyczny - wina zalsni pelnyn1 blaskiem, co oznacza wintť, 

która przejawi si'ť w pelni. 

Metafora jest takzezastosowanaw felietonie lZe koni ma silnik? 

Jarosla11l Kaczynski ujawnilJ ze od sz~sciu miesi~cyjego rzqdy byly samoc/todem bez silnika.l czyli 

samq nlaskq, Silnikienl ma zostaé terazAndrzej Lepper. 

Metafora tutaj llzyta Die jest wymyslona przez felietonist'ť, ale pochodzi od Jarosfawa 

KaczY!Ískiego. SiInik jest jedn'l z podstawowych cZ'ťsci samochodu i jezeli jej brakuje, to samochód 

nie moze jezdzié, Przez powiedzenie, ze rZ'tdjestsamochodem bez sinlika Kaczynski zamierzal 

powiedzieé, ze niefunkcjonowal tak, jak od niego oczekiwano. Metafora rozwija si'ť W nast'ťpnylTI 

zdaniu. Andrej Lepper jest porównywany do silnika. W tym wypadku zostaje zaktualizowana ta 

cecha silnika, ze za pon10C't energii mechanicznej naptťdza samochód,W znaczeniu przenosnyITI ma 

wi~c Andrzej Lepper napCťdzaé rzqd. 

Personifikacj a 

Prawo i Sprawiedliwosé poszukuje nowych elit, NOliJe elity powinny wykazaé si~ legitY111acjq 

Samoobrony i zdj~cien1J najZepiej kogos z lze-elity. Mozna zglaszaé si~ od zaraz w Trybunale 

Konstytucyjnynl oraz zarzqdzie tele11Ji~ji, 
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personifikacja~ to wedlug Encyklopedickiego slovníka češtiny1l5 rodzajmetafory, dIa której 

charakterystyczne jest przyznawanie cech typowych dIa czlowieka przedmiotom, zwierz(ť,tom itp. 

W przykladzie, który podano, to czasownik poszukiwaé w polqczeniu ze zjawiskami 

abstrakcyjnymL Smieszne przy tym nie jest tylko to, ze Prawo i Sprawiedliwosé poszukuje nowych 

elit, ale równiez to, ze elity lTIUSZq siťť przed tylni abstrakcyjnymi zjawiskami wykazaé legitytnacjq. 

Metonimia 

Przyjrzymy sitť metonimii z felietonuDodatek JJ Praca" 

Radio Maryja poszukujepapieta. Warunek: nieznajomosé nien1ieckiego. 

Metonimia polega na tym, ze zamiast uzycia okresIonej grupy ludzi - na przyklad redaktorzy radia 

Maryja uzyty zostal wyraz dIa oznaczenia radia jako calosci. 

Metonimia pojawia si<ť takZe w felietonie Kobiety usadzone: 

, 
Byla minister ds. równego statusu pIci Magdalena Sroda musi terazprzyznaé, ze ile zdiagnozowala 

sytuacj~ w kraju: uznala, ze rzqdzi u nas przenl0C dOn10WQ) podczas gdy tymczasem rzqdzi pomoc 

domowa. 

W tym felietonie metonilniczny jestwyraz ponl0C. IJeksykalne znaczeniewyrazu to 'praca, vvysilek, 

dzialanie (fizyczne lub moralne), podjtťte dIa dobra innej osoby w celu ulzenia w jej dzialaniu lub 

ratowania w niebezpieczenstwie; wsperanie kogos, pomaganie komus', przez zastosowany zwi'lzek 

wyrazowy pon10C don1owa oznacza si'ť 'osoba zatrudniona II kogos w celu wykonywania ľóznych 

prac domowych'. Gra miťťdzy zachodz'lca mitťdzy wyrazami pon10e domowa i przen10c dOnl0}1Ja jest 

omówiona w cztťsci o grach na plaszczyznie slowotwórczej. 

-------------------
115 Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2002. 
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Synekdocha 

W przeciwienstwie do metonimii w przypadku synekdochy calosé zastqpiona jest przez cZ'ťsé: 

Trudno nie zauwazyé, ze poglqdy w kraju - co oznacza w tej chwili w telewizji - zmieniajq sie w 

zaleinosci od tego, kto jest premierenl czy prezydentem. Osoby, które jeszcze kilka miesiecy tenlU 

uchodzily za twardoglowe, okazaly sie mif(czakami. (Pod szklem) 

W tym felietonie wedlug zasad synekdochy calosé - kraj - jest zastqpiony przez cz~sé - telewizje. 

Telewizja pokazana jest jako nosnik poghldów calego kraju. 

Frazeologizmy 

Frazeologim lub idiom, to wedlug Encyklopedii jezyka polskiego l16 "dwu lub kilkuvvyrazovva 

ustalona konstrukcja jezykowa, której znaczenia nie da sif( wyprowadzié ze znaczenza 

poszczególnych wyrazów skladajqcych sif( na tf( konstrukcje u. Frazeologizmy wedlug Pajdzinskiej 

S'l ,Jakby stworzone do tego, by pokazaé odbiorcy brak symetrii mif(dzy pIanem wyrazenia a planenl 

tresci". 117Jeden z najcz~stszych sposobów gry z frazeologizmami opiera si'ť na udoslowieniu 

zwi'tZku frazeologicznego. Jak pisze Danuta K'ťpa-Figura 1l8, "udoslowienie frazeologizmóvv 

nast~puje poprzez umieszczenie ich w kontekscie, który uaktualnia znaczenie poszczególnych 

skladników zwiqzku. Celenl takich gier jest oczywiscie intensyfikacja procesu odbioru wypowiedzi u. 

Przyjrzymy si~ przykladowi z felietonu Dwunietakt: 

Posad rzqdowych jest u nas tak malo, ze jednym ministerstwem kierowaé nlusÍ dwóch nlinistrów. 

Ministrem rolnictwa bf(dzie Lepper, ale i Jurgiel, którego premier nie dal Sejmowi odwolaé, 

argumentujqc, ze nie usuwa sif( ministra na przednówku. Na przednówku minister w rzqdzie 

bowiem wegetuje, a ten to juz nawet zapuscil w tym gabiniecie korzenie. 

--------------------
116 Encyklopedia j~=yka polskiego. Wroclaw, Wydawnictwo 1994. 
117 Ktťpa-Figura D.: Gry j~=ykOH)e w komunikacji radiowej w: Pr=emoc w j~=yku mediów? Anali=a semantyc=na i 

pragmatyc=na audycji radiowych. Wydawnictwo UniwersytetuMarii Curie-Slodowskiej, Lublin 2004, str. 95. 
118 Buttler D.: Polski dowcip j~=ykowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 139-151. 
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W przytoczonym felietonie poja\via siťť frazeologizm zapu,§cié korzenie w swoim utrwalonym 

znaczeniu: 'umocnié siť;ť, ugruntowaé swoje wplywy, przyj'1.é Si~i. Przy spojrzeniu na kontekst,w 

jakim ten frazeologizm siťť pojawia~ trzeba uwzgl~dnié wyraz wegetowaé, okreslaj'tcy sposób 

istnienia, bytowania ministraw gabiniecie. Oprócz tego znaczenia podstawowego ma polisemiczny 

wyraz wegetowaé jeszcze znaczenie odnosz'lce sitť do roslin: rosnqé, roz\vijaé sitť'. Wyrazy 

wegetowaé i korzenie pochodz'l, z tego samego pola semantycznego i w odniesieniu do rn inistra 

okreslaj't go jako osobtť, któej dobrze sitť w rzqdzie powodzi. 

Aktualizacja zwi'tzku frazelogicznego dokonana jest równiez w felietonie Premier katdynl 

polakiem: 

Klopoty doprowadzajq prenlÍera do choroby. Zbiera si~ przybite konsylium lekarskie (widoczni 

proj: Zbigniew Religa oraz Mariola Ochman - przedstawicielka JI Solidarnosci u w kon.syliunl) , 

które orzeka, zeprelnier ile stoi, Orzeczenie lekarskie: powinien rnocniej oprzec siť na wlasnych 

nogach, bo inaczej gotów s ft:. jeszcze wywrócié. 

W tym feHetonie, podobnie jak w felietonie poprzednim, jest zwi'lzek frazeologiczny oprzec si~ na 

wlasnych nogach/ stanqé na wlasnych nogach w znaczeniu utrwalonym 'usamodzielnié si<ť, 

uniezaleznié sitť'. Frazeologizm nawi'lzuje do innego frazelogizmu w tym felietonie: prelnier ile 

stoi. Podstawowym znaczeniem tego frazeologizmu jest 'byé w zlym polozeniu, w zlej sytuacji'o 

Kontekst felietonu i wyrazy z lekarskiego pola semantycznego: choroba, orzeczenie lekarskie 

aktualizujq znaczenia podstawowe obu frazeologizlnów. Dzitťki odwolaniu do wieloznacznosci 

wyrazu staé dokonuje si~ reinterpretacja frazeologizmu: ile staé w kontekscie felietonu znaczy 

równiez zle sitť wspieraé na nogach. Podobnie zwiqzek oprzeé si~ navvlasnych nogach ma w 

felietonie oprócz znaczenia idiomatycznego znaczenie doslowne: utrzymaé si~ na wlasnych nogach, 

Jak twierdzi Danuta Ktťpa-Figura1l9, "glY j~zykowepolegajqce na wykorzystaniu relacji mú~_dzy 

idiomatycznym a doslownym znaczeniem zwiqzku frazeologicznego w naturalny sposób prowadzq 

do rozbawienia odbiorcyo Sluchacz zostaje bowiem zaskoczony nieoczekivvanym udoslowieniem ". 

Frazeologizmy pojawiaj'l sitť takze w innych felietonach : 

Mister O 'Goreck widzi, jak vvokól sczytujq: 

119 Kťťpa-Figura Do: Gly j~::ykowe ll) komunikacji radiowej w: Pr=emoc w j~=yku mediów? Anali::a semantyc::na i 
pragmatyc=na audycji radiowych \Vydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. Lublin 2004, stL 96, 
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_DoSZU do klťbka nerwów - zapisywal sobie Mistel" () FGoreck ~ A czy l1Jiadolno, jakie srodki 

Uterackie na} bardziej cenili? 

Frazeologizm tutaj uzyty dojsé po nitce do kl~bka oznacza 'wykryé, wyjasnié, wysledzié cos przez 

kolejne poznawanie wi'lzqcych sitť ze soh'l szczególów, kierujqc sitť sladarni, wysnuwajqc wnioski' o 

Innym frazeologizmem jest pies z kulawq nogq: 

Malo lego: za jakis czas, gdy go jut odwolajq z funkcji premiera -jak katdego jegopoprzednika -

przestanie coko/wiek sqdzié, a jeslí nawet mu to zostanie i bt2dzie to z przyzwyczajenia robié dalej, 

psa z kulawq nogq nie b~dzie tojuz interesowalo. 

Pies z kulawq nogq nie zainteresuje si~ czyn1s lub kims znaczy, ze 'nikt nie zainteresuje sitť CZylTIS 

lub kims'. 

Ostatnim frazeologizmem, który tutaj przytoczťť, jest frazeologizm graé kon1us na nosieoO 

Man-ly wi~c na antenie do czynenia z jestiwaZen1 twórczosci definityvvnie usunir::.tej,Pravvd12 n1ówiqc j 

nie bardzo nawet wiadon'zo, kto tu gra na nosie, ale zdaje si~widzowie zarzqdowi, co by/oby 

zjawiskien1 rzadkim, 

Graé kon1us na nosze jest frazeologizm ze znaczeniem 'kpié z kogos, okazywaé komus 

lekcewazenie' , 

InDe przyklady gier j((zykowych 

Gra z graficznym ukladem wyrazu 

Powoli stoje Sl~ ]asne J po co w spoleczenstwie istnieje polityk: aby byé infor7rlatoreln po licji. 

Minister sluty do tego, aby zalarmovvaé policje, kiedy}acys ludzieprzyjdq n1U do ln in iste rstl1JG. 

Nawet patriotyczny nlinister jest 'wi~c taln tyZko jakim.s szwajcarem. (Katde przest~pstwo nasze) 
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Gra podjtťta w tym felietonie nie jest zbyt widoczna. Polega ona bowiem doslownie na jednej 

literze. Czytelnik przyzwyczaj ony do prowadzonej w felietonach Michala Ogórka zabaVily 

formalnej i znaczeniowej zauwazy, ze w tym feHetonie zostala wykorzystana jak zabawa formalna-

graficzna, tak znaczeniowa. Oba rozaje zabawy 1110zna odkryé w slowie sn1Jajcar, Wyraz SZ11Jajcar 

oznacza portiera lub odiwi'ťrnego.Aczkolwiek w tekséie jest zastosowany wyraz szw ajc ar, jest 

bardzo prawdopodobne (i ze strony felietonisty zasugerowane) odczytaé ten wyraz z duz'l pierwszq 

liter'!, witťc jako Szwajcar w znaczeniu 'obywatel Szwajcarii'. Na takq formalnq, jak i zarówno 

znaczeniow'l zmianťť wskazujq dwa czynniki. Po pierwsze, wyraz szwajcar jest przestarzaly i jest 

moiliwe, ze wiťťkszosé czytelników felietonów Ogórka tego wyrazu nie zna. Po drugie, na 

odczytaniewyrazu szwajcar jako Szwajcar wskazuje sam kontekst. W felietonie mówi si'ť o tylTI, ze 

ministrowie majq informowaé o tym, jak nieznani ludzie przychodzq do ministerstwa. Z tego 

powodu minister moze si'ť czué jak szwajcar.Równie dobrze moze tez si~ czué jako Snvajcar, na co 

wskazuje przymiotnik patriotyczny.W kontrascie z przywolanym wyrazem patriotyczny n1inister 

stoi Szwajcar. Ministrowi, nawet patriotycznemu, moze \V)'dawaé siťť, ze jest cudzozielTICelTI, który 

nie rozumie zadan, jakie trzeba w ministerstwiewykonywaé. 

r 

Podobn't gr~ z graficznym ukladem slowa widaé w felietonie Miejsce Po/ski w Swieciu: 

Szanowni Czytelnicy, 

rozpocz~la siť2 kafnpania wizerunkowa MSZ majqca znlienié obraz naszego kraju w swiecie. Nie 

wiadomo, kiedy nastqpilo przej~zyczenie, ale juz widaé, ze MSZ prowadzi kan1paniť w 
, 

~ zdecydowanie innyn1 kierunku,' wypracowuje n1iejscePoIski nie Vf} §),viecie, ale w Swieciu nad 
, 

Wislq. Jednak trzeba przyznaé, ze kan1pania ta w Swieciu przyniosla rezultaty i opinia o naszyn1 
r 

kraj u w Swieciu jest juz lepsza, choé naturalnie nie tak dobra, jak na to zasluguje. 

Tematem felietonu jest kalnpania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która lna na celu zlnienié 

obraz Poslki w swiecie. Niemniej jednak, pewne przej~zyczenie stalo si~ powodem tego, ze przez 
p , 

MSZ uwzgl'ťdniana jest opinia nie w swiecie, lecz w polskim miescie Swiecie nad Wisht. Svlliat i 
, 

Swiecie nad Wislq nie odróznia siy tylko graficznie malq i duzq liter'l, ale równiez fleksyjnymi 
, 

kOlÍcówkami (w swiecie - w Swieciu nad Wislq). Zmiana graficzna pociqga za sobq zmiantť 

znaczeniow'l. Oprócz tego wykorzystana jest w felietonie takZe synekdocha. Swiecie nad Wislq 

okresla w felietonie nie tylko konretne miasto, ale równiez kraj jako calosé: 
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Generalnie juz sam po mysl, aby MSZ i prezydent po/itykf2 zagranicznq prowadzi/i w kraj u, 

zbierajqc od razu lepsze oceny niz w nieprzychylnym nam swíecie, przyczynia sif2 znacznie do 

polepszenía obrazu ministerstwa. Skoro zas ministerstwo to ma dotqd z calej Polski opinif2 za 

granicq najgorszq, lepiej zeby zostalo w kraju. 

, 
Ogórek sqdzi, ze opinia o Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest lepsza w Swiecie nad Wislq - to 

znaczy w kraju, niz w swiecie - za granicq. 

Kontrast, paradoks 

Jest decyzja: premier postanawia dzis byé niewzruszony jak skala. Nic mu nie drgnie nawet podczas 

ruchu. Wlasnie zamierza zostaé w panstwie Nieruchomym Poruszycielem. (Premier kazdym 

Polakiem) 

Ta cz~sé felietonu zbudowana jest na kontrascie pomi~dzy ruchem i bezruchem. Na tej podstawie 

zkonstruowany jest zwiqzek wyrazowy Nieruchomy Poruszyciel. Felietonista, zeby wprowadzié 

zwrot b~dqcy w kontrascie do zwrotu nieruchomy wprowadza zwrot PoruszycieI, który oparty jest 

na czasowniku poruszaé i powstal na drodze analogii do wyrazu naruszyciel. 

Paradoks jest wykorzystany równiez w felietonie Dwunietakt: 

Posad rzqdowych jest u nas tak malo, ze jednym ministerstwem kierowaé musí dwóch ministrów. 

Ministrem rolnictwa bf2dzie Lepper, ale i Jurgiel, którego premier nie dal Sejmowi odwolaé, 

argumentujqc, ze nie usuwa sif2 ministra na przednówku. 

Paradoks zaklada si~ na absurdalnej sytuacji powstalej w ministerstwie rolnictwa na przednówku: 

dwóch ministrów kieruje jednyrn ministerstwern. 
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Gra potocznosci~ 

Irena Bajerowa120 rozurnie gr<ť potocznosci't jako "opozycj~ do oficjalnosci, jako uzycie jorm 

typowych dia obiegu towarzysko-rodzinnego. "Zabawa" polega tu na niespodziance, zaskoczeniu 

odbiorcy u. Wedlug Bajerowej dzialanie potocznosci jest dwojakie: "uderza odbiorcf( jako cos w tej 

sytuacji spolecznej nieoezekiwanego, ale zarazenz jest sygnalenz bliskosei, tozsamosei swiata i 

j~zyka nadawcy ze swiatem i jf(zykienz czytelnika u. 

podobnie charakterysuje postaé kolokwializlnów I. Loewe 121: "postaé kolokwia/izmów w reklan1ie 

to wynik odwolania sif( do powszeehnyeh przyzwyezajen i potoeznego myslenia - odwolania 

zmierzajqeego do tego, by osiqgnqé wspólny swiat i jf(zyk z odbiorcq i poslugiwaé si~ wspólnyn1 

kodem j~zykowym, zaakeeptowanym przez odbiore~ H. 

leby zrozurnieé gr'ť potocznosci't w nazwie felietonie Kobiety usadzone, trzeba przytoczyé caly 

felieton: 

Zast~pezyniq Andrzeja Leppera na stanowsku wieernarszalka Sejmu zostala jego sekretarka, 

okreslana jako Gienia. Prezydent Kaczynski mianuje na stanowiska panstwowe tylko rózne panie, 

które zna z praey biurowej w róznyeh instytuejach; stanowisk do obsadzenia jest jednak tyle, ze 

teraz b~dzie musial juz si~gnqé po pon10ce biurowe. 

Jest to ze strany obecnego ukladu rzqdzqeego prawdopodobnie próba skon1promitowania 

feministek, które don1agaly si~ gwarantowanego, proeentowego udzialu kobiet we wladzach, bez 

wspominania o kompetencjach - a wif(c ieh postulat jest w zasadzie realizowany. 

, 
Byla minister ds. równego statusu pici Magdalena Sroda musí teraz przyznaé, ze ile zdiagnozowala 

sytuacjf( w kraju: uznala, ze rzqdzi u nas przemoc domowa, podezas gdy tymczasem rzqdzi pon10C 

domowa. 

Felieton okresla, w jaki sposób mianuje sitť w Polsce panie na stanowiska panstwowe. Z wyrazem 

stanowisko l'tczy si'ť czasownik obsadzié. Ogórek gra ze slowami i wychodz'tc ze slowotwórczej 

podstawy wyrazu obsadzié stwarza imieslów przymiotnikowy bierny usadzone (kobiety). Wyrazy 

obsadzié i usadzié Set podobne formalnie, natomiast zachodzi mi'ťdzy nim i pewna róznica 

120 Bajerowa 1.: Gry i ::abawy j~::ykowe na skraju drogi w: Studia :.Jilologii slovdanskiej ofiarovvane profesor Teresie 
Zojií Drl os. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2000, str. 18. 

121 Tamtez, str. 18. 
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znaczeniowa: obsadzié znaczy 'daé komus jakies stanow'isko, jakqs posad~', usadzié znaczy 

wskazaé poszczególnym osobom miejsca, gdzie maj'l usi'lsé; posadzié, usadowié'. Zamiast poj~cia 

abstrakcyjnego (obsadzié) zostalo wi<ťc zastosowane w ty tule felietonu pojtťcie o znaczeniu 

konkretnym (usadzžé - usadzone). Na podstawie tego, co Encyklopedia JezykapolskiegoJ22 pisze o 

metaforze, dokladnje, ze "CZeStyn1 typenl lnelafar jest uzycie wyrazu a znaczeniu konkretnyn1 na 

oznaczenie pajeé abstrakcyjnych 6iJ rnozna ty tul felietonu Kobiety usadzone uznaé za metaforycznyo 

Nazwa ale nie odnosi si~ tylko do pierwszej cz~sci felietonu a witťc do pan ~ kobiet, które Scl 

mianowane na stanowiska panstwoweoWyraz usadzžé ma równiez znaczenie potoczne, dokladnle 

znaczy 'powstrzymaé czyjes zap'ťdy, poskrolnié, pohamowaé kogos'oW tym sensie hlCZY sitť 

zwi,!zek kobiety usadzone do feministek, które domagaly si<ť udzialu kobiet wewladzach. 

Zagwarantowanie stanowisk pewnylTI paniom, które prezydent Kaczynski zna z bíur róznych 

in stytucji, jest zdaniem felietonisty skompromitoaniem feministek. Innymi slowami, feministki 

zastaly przez wladz(ť usadzone. 

Inny przyklad kolokwializmu znajdujemy w felietonie Mister O f'Goreck widzi, jak VlJokál szczytujq: 

6) aJakze si~ cieszf2 - poyviedziala WzruszanaBibliotekarka - ze dozylan1 takžej chVlJili .. Mlada 

inteligencja zbiera si~ znów po dOlnach, aby czytaé! 

7) Bibulf? _. zapytal Mister Q'Goreck 

8) W pewnym sensie, Ogólnie rzec biorqc, autorów dotychczas niewydanych ~ povviedziala 

Wzruszana Bibliotekarka. 

9) Po to, zeby ieh wydaé -

WyraZelTI potocznylTI w tym felietonie jest wyraz bibu/a. Okresla on 'nielegalnq, podziemn,! pras'ť, 

zwlaszcza W okresie okupacji hitlerowskiej'. Komizm w tym felietonie jest osiqgnitťty po kolei, za 

pomoc,!, dialogu BibIiotekarki i Mistra O'Gorecka. Mister O'Goreck robi wrazenie, ze b'tdi nie 

rozumie dokladnie tego, co powiedziano przez Bibliotekarktť, bqdi ceIowo jej slowa osmiesza. 

Kazda wypowiedi Bibiotekarki jest nasladowana reakcj,t Mistra Q' Gorecka. To, ze inteligencja 

zbiera si(ť po domach i czyta, jest sytuacja charakterystycznq. dIa polskiej kultury w latach braku 

swobody i dlatego Mister O'Goreck przyworuje prasťť czytan'l wówczas w kr<ťgu inteligencji. Na 

zdanie Bibliotekarki o tym, ze inteliegencja czyta ksi'lzki dotychczas niewydane Q'Goreck reaguje 

pytaniem - wydaé k07nu? Ta gra j'ťzykowa miesza odr(ťbne walencje dwóch ľóznych znaczen 

polisemicznego leksemu lvydaé. T1ýdaé w znaczeniu 'wydrukowaé, oglosié cos druIdem w fOfmie 

122 Encyklopedia jť:;:yka polskiego, Wydawnictwo, Wrodaw 1994. 
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publikacjj' ma innčl walencJe nll: 'daé, wydzieIié cos komus'. Mieszaniewalencji pociqga za sobq 

mieszanie sensu dW'óch wymienionych znaczen polisemicznego lekselTIU, 

Porównanie 

Moja habcia bladla jak papier i osuwala sifi na krzeslo, kiedy dostavvala telegram. Reagowala tak 

na kazdy telegram: równiez na ozdobny blankiet z zyczeniami na urodziny, 

Nowosciq ostatnio jest to) ze przezenterzy wiadomosci podajq najpowatniejsze w intencji 

informacje z nieukrywanym rozbawieniem.Trudno oczywL~cie nie parsknqé smiecen1) mówiqc"pakt 

stabilizacyjny ti na oznaczenie tej komedii pomylek, ale lektoron1 zawsze ]Jlacilo sif2 jednak raczej to, 

aby czytali najwi~ksze brednie z twarzq kanliennqjak wťgiel. 

Porównanie ma zawsze trzy CZtťSCP23: to, co jest porównywane (tzw, comparandum), to, z czym sitť 

porównuje (tzw. comparatum) i to, co jest dIa obu czlonów wspólne (tzw. tertius comparationis). W 

podanych przykladach jest comparandum babcia i twarz, comparaturn papier i w'ťgiel i tertius 

comparationis stl w pierwszym przypadku bialosé i w drugim twardosé. Oba te porównania Sčl. 

zwiqzkarni frazeologicznymi. Znaczenie wynika tylko z calosei tych zwiqzków, nie z ieh odr'ťbnych 

leksemów.Blady jak papier uzywa sitť dIa czlowieka, który nie ma rumienców, wyghtda mizernie. 

Zwrot z kanúennq twarzq oznaeza 'spokojnje, oboj'ťtnie, nie zdradzajqc zadnych elTIoeji'. 

3.1~1 Slowniczek trudniejszych terminów 

Osobno trzeba omówié specjalnct gruPíť definicji, które Ogórek podaje W cZíťsci (którct Mariusz 

Jochemczyk nazywa zewn'ltrztekstow't sekwencjlq odautorskq124
) Slowniczek trudniejszych 

ternúnów, 

Przyjrzymy si<ť niektórym terminom podanym w Slowniczku: 

123 Člnejrková S,: Reklama v čéštině. Leda, Praha 2000, str. 94. 
124 JochelTIczyk M.: O mechani=mie ironii w felietonacMichala Ogórka w: Poradnik jtťzykowy, 1997, n, 5, str. 32-4] . 
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Dziecko wylane razen1 z kqpželq - oczyszczanie oswiaty poprzez 11lylelvanie ze szkoly brudów razenl 

z dzieélni. 

Reputacja - czyli putacja jeszcze raz; to co jednakjest putacja, nie ~wiadoJ110, 

Czytanie ze zrozunllenzem - lektura akt personalnych - pzerwsza, która spotkala Sl~ z takiln 

rozumienienl spolecznym o 

Kiedyposlowie po.prq projekt budzetu pa-nstwa? - kiedy b~dqw ninl .przewidziane srodki na 

wykupienie ieh weks/i, 

Chodnik - to, co obywatele dostali zamiast autostrady. 

Uczen -przedmiot nienadajqcy si~ do nauczania w nowej szkole. 

Dyplon1atka _. osoby lub przedmioty przeznaczone do rozwozenia stanowiska Polski po PoLr.;ce, 

Pojednanie z Niemcarni - zmiana naszego stosunku do Niemców pod warunkiem, ze nic nie b~dq 

mówili. 

Stojak - elen1ent podtrzymujqcy koalicj~ rzqdowq. 

Pogotowie strajkowe -protestujqca karetka, 

rryborca - osoba, która nie ma wyboru. 

lnjlacja bankowa - drastyczne zmniejszanie si~ wartosci banku jako przedmiotu sledztwa w miar~ 

dochodzenia dochodzen. 

Polityk rzqdzqcy - osoba, która wie, jak.poV1JŽnni post~powaé wszyscy, zwyjqtkiem niej sanlej. 

Przodek górniczy - rzecz absolutnie uniemotliwiajqca obj~cie stanowiskaw przenlysle w~glovlJym. 

Co najgorszego n10ze spotkaé kobiet~ ~ znaleié si~ 111if2.dzy czlonkanli Samoobrony. 
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pytanže do ustavfJodawcy,' Czy zasada; ze w niedziele b~dq mogly byé on-varte tylko lnniejsze sklepy, 

dotyczy tez wi~zien? 

Koalicjanci -- osoby, które po wyborach zevvstydu nie nl0gq wychodzié z rzqdu ani z domu, 

Slowniczek trudniejszych terminów ulnieszczany jest reguralnie w felietonach z cyklu Pierwsza 

czytanka, Nazwa Pžerwsza czytanka odnosi si(ť do czytanki, któr'l dzieci czytajq w szkole.Podobnie 

Slowniczek rob i wrazenie, jak gdyby mial wyjasniaé trudniejsze tenTIiny dzieciolTIo Tyle, ze autor 

odwoluje si<ť do czytelnika - dziecka, w pewnym sensie wysmiewa si~ z dojrzalego czyteInika i 

jego zdolnosci zrozurnienia tego, co jest przeznaczone dIa dziecL 

Terminy wyjasniane w Slowniczku zawsze odnoszq si~ do tematu poszczególnego felietonu - w 

sposób ironiczny lub stosuj'lC przerost i przesad~ podsumujqto, co w feUetonie omawiano. 

Mariusz Jochernczyk komentuje hasla slowniczka jako "konsekwentne wyprowadzenie logiczne, 

zawsze absurdalnych, wniosków ze zdarzen przedstawionych i zdelnaskowanych w felietonach". 

Jochemczyk dodaje, ze ,,prezentowane terminy slowniczka sq zwykle redefinowane tak, aby 

skolnpromitovvaé i vvykpié rewokowanq tresé H, 

Tak przykladowo w feIietonie o przyborach szkolnych dIa dzieci zeszyty zakupione przez Mistra O 

'Gorecka z powodu swoich wyrazistych, koIorowych okladek nazywane Sél. pornografiq. Ten fakt 

prowadzi do szkoInej reformy - wprowadzenia tabliczek glinianych i rylców. Ogórek nazywa tet 

reform'ť ironicznie jako oswiat~ i zmiany potrzebne dIa jej reaIizacji jako wylewanie brudów razem 

z dzieélni. FelietonMister O PGoreck nla krajowq zagranice poswi'ťcony jest polskiej poIityce 

zagranicznej, Prowadzony jest jako dialog pomi<ťdzy Mistrem O' Goreckiem i Dyplolnatk'to 

Dyplomatka wyjasnia nOWq koncepcjt( polskiej polityki zagranicznej, która bťťdzie realizowana 

tylko w Polsce, poniewaz za granicq nie ma takiej nadziei na sukces. Na podstawie tego wywodzi 

Ogórek okreslenie dIa Dyplomatki: Set to osoby lub przedmioty przeznaczone do rozwozenia 

stanowisk Polski po Polsce. 

Hasla Slowniczka zbudowane zostaly za pomOCq róznych zabiegów jťťzykowych wykorzystujqcych 

gr'ť slów: od metafory (Stojak - element podtrzymujqcy koalicje rzqdowq) przez hiperbol(ť (Co 

najgorszego n10ze spotkaé kobiete ~ znaleié si? n1i~dzy czlonkalni Sanl0obrony) i gry na 

plaszczyinie slowotwórczej (Reputacja - czyli putacja jeszcze raz)' to co jednak jest putacja, nie 

wiado1110) po grtť opartq na pytaniu i odpowiedzi (Kiedy poslovvie poprqprojekt budzetu pansf11Ja? -

kiedy b~dq w nin1 przewidziane srodki na wykupienie ieh weksli). 

Przyjrzymy sitť dwóm haslom szczególowo.Metaforyczne haslo Stojak - elelnent podtrzyn1ujqey 
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koalicj~ rzqdovvq zbudowane zastalo na \V)'korzystaniu gláwnejfunkcji stojakaJ który sluzy do 

podtrzymywania czegos. Przeniesienie znaczenia na podstawie funkeji stalo si~ podstawél 

metaforycznego uzycia wyrazu stojak, Hiperbola i ironia zostala zastosowana w hasle Co 

najgorszego nlote spotkaé kobiett;. -, znaleié si~ 111i~dzy czlonkalni Sall1oobrony. Widoczny jest W' 

tyln zdaniu pewien nadmiar. Na pytanie Co najgorszego n10te spotkaé kobiet~ czytelnik oczekuje 

odpowiedi typu: morderstvvo, gwalt itp. Odpowiedz znaleié si~ mif2dzy czlonkami San10obrony nie 

odpowiada oczekiwaniom czytelników i mozna jíl zaliczyé do kategorii zawiedzionego 

oczekiwania. Porównanie sytuacji znalezenia si~ mi~dzy czlonkami San10obrony do morderstwa, 

jest zarówno hiperboliczne, jak i ironiczneo 

Gry przeprowadzone na plaszczyznie slowotwórczej 

Neologizm 

Danuta Buttler125 za jeden z rodzajów gier na plaszczyznie slowotwórczej uznaje "zartoblivvq 

konlpozycj~ dwu wyrazów dajqcej w efekcie neologiznl leksykalnyU, 

Dzi~ki tej oddolnej inicjatywie nasze dzienniki TV dosluszowaly do swiatowej czolówki. Obecnyn1 

trendem jest bowien1 nie suche podawanie nudnych informacji, ale "infortainment U

, czyli 

infornlacjny show (polqczenie inforrnacji i "entertainnlent H, czyli rozrywki). (Pod szklem) 

Neologizm, czyli innowacja j~zykowa, to wedlug Encyklopedii j~zyka polskiego126 "nowy elen1ent 

jť.zyka (wyraz, vvyrazenie, forn1a granlatyczna, znaczenie lub konstrukcja skladniowa), który mote 

byé alba uzasadniony i potrzebny, albo nieuzasadniony i niepozqdany ", 

Neologizmy powstaj'l dIa nazwania nowych przedmiotów i poj'ťé. Takim przykladelTI jest wyraz 

infortainment w felietonie podanym wyzej. Ten okresla nowy rodzaj dzienniku telewizyjnego, 

który podaje informacje w formie rozrywki ~ show, Neologizm ten oznaczyémozna zgodnie z 

Danut't Buttler127 za "mieszaninť:. slowotwórczq", która powstala na podstawie ,,:iartobli11Jej 

kompozycji dwu wyrazów u, mianowicie wyrazów inforn1acje i entertainment. Neologizm mozna 

125 Buttler .D.: Polski dowcipjť=ykoH)Y Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 108 
126 Encyklopedia j~=yka polskiego. Wydawnictwo, Wroc1aw 1994 
127 Buttler D.: Polski dowcip }ť=yko'wy Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 111. 
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zaliczyé takze do grupy neologizmów, które Buttler oznacza jako neologizmy z komentarzem, 

zawieraj'lcym wyrazy, które sitť staly podstaw'l kontaminacji. 

Neologizmy równiez powstawaj'l z tego powodu, zeby przez nie wyrazié stosunek do tego, o czym 

mowa. Do neologizmów powstalych w taki sposób mozna zaliczyé neologizm lze-elita, 

powtarzaj'lcy sitť kilkakrotnie w felietonach Michala Ogórka: 

" 
lze-elita" - wolajq wlasciciele swoje bue suki,które przynoszq inl w pysku z kiosku gazely. 

Prawo i Sprawiedliwosé poszukuje nowych elit. Nowe elity powinny wykazaé si~ legitymacjq 

Samoobrony i zdj~ciem, najlepiej kogos z lze-elity. Mozna zglaszaé si~ od zaraz w Trybunale 

Konstytucyjnym oraz zarzqdzie telewizji. 

W odróznieniu od pierwszego przykladu w tym przypadku nie jest podane objasnienie neologizmu i 

czytelnik moze sitť jedynie domysleé, co dokladnie ten wyraz oznacza. Jest oczywiste, ze wyraz 

odnosi sitť do grupy polityków, mozna ale tylko zgadywaé, kogo ta grupa obejmuje. Przytaczam 

osoby, które do grupy lze-elity zalicza dziennikarz Po1ityki Daniel Passene28
: Aleksander 

Kwasniewski, Adam Michnik, Leszek Balcerowicz, Marek Safjan, Cezary Stypulkowski, Adam 

Boniecki, Stefan Meller, Pawel Janas. Autorem tego neologizmu jest Jaroslaw Kaczynski, który 

lizyl go na oznaczenie wrogów IV Rzeczpospolitej 

Za inny z rodzajów gry jtťzykowej na plaszczyznie slowotwórczej uznaje D. Buttler 129 oprócz 

kompozycji wyrazów tzw. "zartobliwq dekompozycj~ wyrazu polegajqcq na wyodr~bnieniu w 

wyrazie elementów znaczqcych w sposób niezgodny z rzeczywistymi jego granicami 

morfologicznymi ". 

Rodzajem takiej gry jtťzykowej jest nasttťPuj'lcy przyklad: 

Reputacja - czyli putacja jeszcze raz)' to co jednak jest putacja) nie wiadomo. 

Gra zaklada si<ť na dekompozycji wyrazu reputacja, i to na dwa sladniki: re-putacja. Skladnik re-
. 
Jest pierwszym czlonem wyrazów zlozonych, który oznacza 'powtórzenie czynnosci, wykonanie 

128 Passent D.: Wybieramy l=e-elit~ w: Polityka, 12.06.2006. 
129 Buttler D.: Polski dowcipje=ykowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 108. 
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cZegos na nowo; znów, ponownie, powtórnie'. N~atomiast skladnik putacja nie posiada zadnego 

sensu. Kon1iczny efekt takich gier polega na oczy,vistosci faktu, ze skladniki zostalywyrwane z 

pewnego zwi'lzku, w którym Jedynie majél sens. Ogórek najpierw udaje, ze wyraz putacja istnieje, 

wreszcie ujawnia, ze nie wiadomo, co to jest putacja. 

Slowan1i Danuty Buttler130 lTIOZna powiedzieé, ze "dzialanie kon1Žczne tego rodzaju gier polega na 

chwilowyn1 wprowadzeniu w blqd ieh odbiorców pozoraJ1'lÍ samodzielnosci i pelnowartosciowosci 

znaczeniowej sztucznie wyodr12bnionego czlonu wyrazu i na mon1entalnym zden1askoVflaniu tej 

mistyfikacji u. 

Przyjrzymy si(ť troch~ innemu przykladowi gry apartej na slowotwórczej dekompozycji: 

Wyborca - osoba, która nie ma wyboru. 

Dekompozycja wyborca - wybór tutaj przeprowadzona zgadza sitť z morfologicznyrni granicami 
p 

wyrazów. Smiesznosé, która tutaj zachodzi, nie polega wyhtcznie na dekompozycji slowotwórczej, 

ale ujawnia siťť dopiero w konktekscie calego zdania. Okreslenie, które udaje definowaé slowo 

wyborca jest zupelnie przeciwstawne ternu, co wyborca w rzeczywistosci oznacza: 'osoba 

uprawniona do udzialu w glosowaniu maj'lcym rozstrzygn'lé o wybraniu kogos, bior'lca czynny 

udzial w wyborach'. 

Nonsensowne set szczególnie gry slowotwórcze, które Danuta Buttler 131 zaIicza do komicznych 

przewal1osciowan ~ dokladnie do tzw. pozornych etymologii. l'e gry "kojarzq slowa ~fikcyjnq 

wiedzq etyn10logicznq na podstawie zbieznosci czysto diwi12kowych, Zgodnie z Buttler mozna te gry 

nazwaé gry ,,z maskq", ,,zamaskowanego nonsensu" lub "pozornego sensu u, poniewaz "bliskosé 

diwi12kowa dwu wyrazáw maskuje absurdalny charakter owych pseudoetymologii". Jak twierdzi 

Buttler, ,,zródlem efektu kon1icznego nie jest realna tresé, ale sugerowanie wi~zi etyn1010gicznej 

wyrazów, ktÓlych w istocie nie lqczy :taden zwiqzelť'. 

Przyklady tego typu w felietonach Ogórka SCl:. nagromadzone w felietonie Mister O 'Goreck . 

kompletuje list~, 

DEMONSTRAC'JA - oddanie si~ dernonon1, pójscie z diablem; 

130 Buttler D,: PoZski dowcipj~=ykowy. WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 2001, str, 129, 
131 Buttler D.: Polski dowcipj(r:ykowy Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 213, 
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NIEUK - przecíwnik United Kingdoln,' 

OBIEKTYU1IZM ~ skoncentrovvanie sil2 najakims vvybranym obiekcie; 

W pierwsyzm przypadku pohtczene sCl slowa den10nstracja i demon, znaczenie wyrazu 

den10nstracja Ogórek wywodzi z wyrazu denl0n, przy CZylTI jak wiadomo, chodzi o dwa 

znaczeniowowo odrniene leksemy. Podobnie w drugim przypadku, Ogórek spaja dwa wyrazy 

odmienne znaczeniowo. Za pomoc'l zapornego czlonu nie i sktótowca nazwy panstwa Wielkiej 

Brytanii, tworzy neologizm nieuk, który w rzeczywistosci oznacza 'osobtť, która nie chce sitť uczyé'. 

Równiez w ostatnim przypadku podane wyjašnienie uwzgl<ťdnia dwawyrazy nie maj'tce niczego 

wspólnego semantyeznie. leh podobienstwo formalne spowodowalo, ze Ogórek wywodzi te slowa z 

podobnej podstawy etymologieznej. 

Michal Ogórek uzywa gry slowotwórczej cz~sto przy formalnym podobienstwie poszezególnych 
, 

wyrazow. 

Zwyciťstwo PiS-u do nlczego nie bylo potrzebne Bronislawovvi Wildsteinowi, któJy poprzednio 

pojawial si~ na ekranie znacznie cZf2scie} i l11ial wi~ksze motliwosci prezentacji swoich poglqdów 

niž teraz jako prezes. Wó)vczas sluchali go wszyscy telewidzowie, a teraz tylko pracownicy 

telewizji, a i to tylko nieliczni. Wzi~cie TVP przez PiS nie zmieni nic w sytu acj i Jana 

Pospieszalskiego, klóTy wi~cej razy na ekranie pojawiaé si~po prostu fizycznie nie jest w stanie, bo 

juz teraz przebywa w telewizji dluže} niž wartownik, do czego zresztq na),viqzuje chyba ty tul jego 

1.Tf, t " programu" rr'ar 0,,0 

Slowa warto i wartownik, wybrane dia przeprowadzenia gry jyzykowej S't podobne formalnie, nie 

zachodzi mi~dzy nimi jednak podobienstwo znaczeniowe, aczkolwiek Ogórek na pewne 

podobienstwo wskazuje. Wedlug niego tytul programu "Warto ... " powstal na podstawie faktu, ze 

jego autor Jan Pospieszalski przebywa w telewizji dluzej niz wartownik. Smieszne jest nie tylko to, 

ze wyraz warto wywodzi si'ť wedlug Ogórka z wyrazu wartownik, ale glównie to, ze okreslenie 

wartownik nie moglo byé uwzgl(ťdniane przy stwarzaniu programu, poniewaz jest to okreslenie 

istniejqce tylko w felietonie, nie w rzeczywistosci. Ackolwiek formalnie podobne, wywodzq si'ť 

wyrazy wartownik i warto od innych czlonów motywuj'tcych. Wartownik jest derywatem od slowa 

wartowaé, potocznego okreslenia dia 'pelnienia warty, pilnowania'. N atorniast predykatyw warto n ie 
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ma z czasownikiem wartowaé nic wspólnego. 

SlowotwórCZq ana1iztť dla wywolania efektu komicznego przeprowadza Michal Ogórek w 

felietonie o pani de Barbaro: 

Bez echaprzeszlo ujawnienie przez Jaroslawa Kaczynskiego istnienia niejakiejpani de Barbaro. 

Na tZe innych aberracji rewelacje o tajenlniczej pani de Barbara nie zastaly nalezycie docenione, a 

nawet zauwazone, aprzeciet - nalety toprzyznaé -jej postaé dziala na wyobraini~. [ ... J 

Upajajqce miano, jakin1 zastala obdarzona, nawiqzuje wprost do tajemniczega don Pedra z bajki o 

Smoku Wawelskim i ustawia jq w rzedzie zlowrogich cudzoziemców spiskujqcych przechvko 

naszemu niewinnemu krajowi. Pani de Barbara nie ma nawet imienia - a przynajmniej nic o tym 

nie wiemy .. A nloze wlasnie odwrotnie " ma tylko inú~? 

Jest kobietq, a wi~c ogólnie sprawkq diabelskq, w tym przypadku diabla Rokity. Okreslenie de 

Barbaro sugeruje jej barbarzynstwo i obcosé, a "barba" sugerowaé maze navvet kobiet~ z 

hrodq.[, .. } 

Równoczesnie czujemy - bo pora roku taka i bo zbyt blisko tej Barbaro do Rabarbaro - ze nie 

n10ze ona byé calkien1 na ,povvaznie. (Pod szklem) 

Ogórek zaczyna od dekompozycji iInienia de Barbara. Podzial Ogórek prowadzi w taki sposób, 

zeby w jej wyniku uzyskaé pewien skladník, bez uwzgl~dniena tego, czy posiada sens. Tak 

powstaje skladnik barba, który w jtťzyku polskitn sensu nie ma, ale Ogórek mu jej dodaje na 

podstawie analogii slowa francuskiego pochodzenia, gdzie la barbe oznacza brodtť. O górek stwarza 

neologizm leksykalny z podstawy slowotwórczej barb i formantu -a (wedlug analogii do wyrazów 

rodzaju zenskiego zona, kobieta itp.) i dochodzi do wniosku, ze "barba" moze byé kobietct z brodct. 

Oprócz tego Ogórek próbuje odkryé pochodzenie tejemniczego imiena de Barbaro. Jego postaé 

formalna wskazuje na obcosé tego imienia i postaci'l slowotwórczqjest wedlug Ogórka imi~ bliskie 

wyrazu barbarzynstwo. Barbarzynstwo okresla 'brak cywilizacji i kultury; nieokrzesanie, dzikosé, 

okrucienstwo'. Z tego felietonista wywodzi, ze pani de Barbaro jest sprawkq diabelskél. 

Pod koniec felietonu zupelnie zmienia siťť podejscie do imiena de Barbaro. Za pomoc'l dodania 

przedrostku Ra- powstaje wyraz ,Rabarbaro, który jest analogiczny do wyrazu rabarbar: 'roslina z 

ľodziny rdestowatych, bylina o duzych lisciach osadzonych na grubych, miťťsistych jadalnych 
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ogonkach, wytwarzajqca klqcze o wlasciwoscíach leczniczych'. Efekt komiczny tego felietonu jest 

osi'illnitťty dzi<ťki róznorodnemu podejscíu do tego sarnego imienia. Dzi<ťki wykorzystaníu zabiegów 

slowotwórczych uwzgl<ťdnia siťť najpierw· dzikosé imiena, nasttťpnie porównuje siy go do pewnego 

rodzaju rosliny. 

podobienstwo formalne dwóch slów jest podstaw'l gry jtťzykowej w felietonieKobiety usadzone: 

I' 

Byla minister ds. Równego statusu .plci Magdalena Sroda musi teraz przyznaé, ze ile 

zdiagnozowala sytuacj~ w kraju: uznala, ze rzqdzi u nas przenl0C domowa, podczas gdy tyn1czasem 

rzqdzi pomoc domowa. 

Oba uzyte zwi'lzki wyrazowe SCl zwi'lzkami utartymi. Oba majq zupelnie odmienne znaczenie. Za 

pomoc,\: wprowadzenia odmiennych przedrostków do podstawy slowotwórczej powstaly obok 

siebie wyrazy, które Set wobec siebie kontrastowe. Pomoc domowa oznacza 'osob<ť, która jest 

zatrudniona li kogos w celu wykonywania róznych prac domowych'. Przen10C domowa to 'sila 

przewazaj'lca czyjqS sil<ť, fizyczna przewaga wykoľzystywana do czynów bezprawnych, 

dokonywanych na kims; gwalťo Aczkolwiek oba te zwiqzki wyrazowe odnosz'\. siťť do tego samego 

pala semantycznego (skojarzeniowego) - dom, przedrostki dodane do podstawy slowotwórczej moc 

decydu j cl:. o odmiennych znaczeniach cale go zwi'lzku. 

Podobnie, za pomoc'l przedrostków, zrealizowana jest gra z naZWq tego samego felietonu i z 

poszczególnym wyrazem w tekscie: Kobiety usadzone: 

ZastťPczyniq Andrzeja Leppera na stanowsku wicemarszalka Sejn1u zostala jego se kretarka, 

okreslana jako Gienia. Prezydent Kaczynski mianuje na stanowiska panstwowe tyZko rózne pante, 

które zna z pracy biurowej w róznych instytucjach; stanowisk do ohsadzenia jest jednak tyle, ze 

teraz bf2dzie nlusial juz si~gnqépo ponloce biurowe. 

W tym felietonie gra sitť ze slowami usadzié - obsadzié. Wyrazy te odzaczajq siťť podstaw'l 

slowotwórcz'l zwhlZanq (-sadzié), która wystfťPuje w wyrazach o tzw. motywacji wzajemnej. To 

znaczy, ze kazdy ze zwi'lzanych tym stosunkiem wyrazów jest zarazem motywowany i 

motywujqcy132, Ogórek wifťc pozwolil sobie gr<ť z wyrazami, które odznaczaj'l si~ wspólnq 

motywacjq slowotwórczq, aczkolwiek zneczeniowo zachodzi mi<ťdzy nimi pewna róznicao 

Czasownik usadzié znaczy 'wskazaé poszczególnym osobom miejsca, gdzie nlajq usiqsé', obsadzié 

132 Encyklopediaj~=yka polskiego. Wydawnictwo, Wroclaw 1994. 
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. zasownikiem polisenllcznym i z kontekstu 
Jest c 

felietonu (poiqczenie ze slowem stanowisko) 

- 'ka ze idzíe o znaczenie 'daé komus jakies stanowisko, posadťť', ",ynl , 

ostatni przyklad gier slowotwórczych zaciyrpnÍtťty zastal z felietonu Watergate w kropli wodyoo 

Trwa zaciekla rywalizacja o to, co jest polskq aferq Watergate. Z racji bliskosci nazwy aspirowala 

do tego mzana ajera Wasserwanny - tej, która próbowala dokonaé zan1achu na ministra 

Wassermanna. 

Gra w tym felietanie oparta jest na angielskirn terminie Watergate, który oznacza seri'ť skandalów 

politycznych W okresie, gdy prezydentem byl Richard Nixon. Gra podj'ťta w nazwie feIietonu 

zaklada si<ť na na kontrascie angielskiego terminu i polskiego zwi'l:zku wyrazowego, na kontrascie 

wielkosci skandalu i malosci kropli wody. 

Termin polski dia afery zostal utworzony przez Ogórka przez dokladne odwzorowanie obcego 

wyrazu. N eologizm Wasserwanny przedstawia wi<ťc kalkťť jtťzykowťl. 

3.3 Gry przeprowadzone na plaszczyznie skladniowej 

Zartobliwe odwrócenie paralelne 

Przykladem tego rodzaju gry wyróznionego przez Danuttť Buttler133 jest felieton o odrťťbnym 

podejsciu Polski i Unii Europejskiej do homoseksualistów: 

W procesie integracji róznice pomi~dzy Europq a Polskq nie znikajct a juz szczególnie pon1iedzy 

Europq a polskim rzqdem. O ile w Polsce jest nlinister edukacji, który uwaza, ie 

homoseksualistów nale~y leczyé, o tyle w Europie uwaža siť, že nalezy leczyé takiego nlinistra 

edukacjl Jest to róznica nie do pogodzenia, jako ze mi~dzy tylni dvviema postavvami nie ma lniejsca 

na kompromis: chyba žeby uznaé, ze do leczenia kwalifikujq si~ wszyscy. (Pod szklem) 

~-------------------
133 Buttler Do: Polski dowcipjť=ykowy \Vydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 257-263. 
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Zartobliwe odwrócenie paralelne nazywane jest w niemieckiej teorii gry slów komicznq antytezq134. 

Jak okresla Buttler, charakteryzuje Jet "budovlla dVlluczlonowa,' jej cz/ony pod wzgl~den1 

syntaktycznynl sq wobec siebieparalelne, pod wzgl~denl zas tresciOvllyn1 jeden stanowi niejako 

odwrócenie sensu drugiego. Antyteza cz~sto daje w wyniku tresé przecistal1Jnq"o 

Skladnikieln, do którego odnosz<l sitť obie paralelne struktury jest czasownik leczyé.W pierwszej 

cz~sci zdania zlozonego jest czasownik pohlczony z homoseksualistami (nalezy leczyé 

homoseksua!istów), w drugim z polskim ministrem edukacji (ten powinien si'ť leczyé). 

Przecistawnymi skladnikami Sq tu wi'ťc homoseksualisci i polski minister edukacjL Struktury 

zdaniowe, w których te poszczególne skladniki wysttťpuj'b S'l paralelne syntaktycznie, znaczeniowo 

jednak druga cZ'ťsé zdania zlozonego jest uzalezniona od pierwszej. N egatywny stosunek polskiego 

ministra edukacji do homoseksualistów powoduje reakcj'ť ze stronyUnii Europejskiej: negatywne 

ustosunkowanie si'ť do ministra edukacjL Sens wypowiedzi jest umocniony za pomocq spójników o 

ile ~ o tyle o 

Sytuacj<ť nie nadajqc'l siťť do rozstrzygni'ťcia Ogórek podsumuje za pomocét uzycia hiperboIi: do 

leczenia kwylifikujq siť-. wszyscyo 

Podobny typ gry j'ťzykowej, polegaj'lcej na odwóceniu znaczeniowym dwu strukturw zdaniu 

zlozonym, jest zastosowany w felietonie Rzeczpospolita czarta: 

Sytuacja na W~grzech i w Polsce rozlvija si~ w przeciwnych kierunkach: w Budapeszcie obywatele 

rzucajq si~ na premiera i partif rzqdzqcq, a w Warszawie prenlier i partia rzqdzqca rzucajq siť na 

obywateli. 

, 
Slniesznosé w tym felietonie polega na wyrazie rzucaé sif2 na kogo,~ w sensie 'przypadaé, 

przyskakiwaé do kogos z zamiarem zadania ciosu, uderzenia; napadaé, atakowaé'. Czasownik w 

obu konstrukcjach jest taki sam, tylko zmienia si'ť nadawca i odbiorca ataku. 

N ajprostszym zabiegiem komicznej antytezy jest wedlugDanuty Buttler135 ,,zan1iana okreslen dlVU 

rzeczowników (c, Przyklad tego znajdujen1Y w felietonÍe Nowy stanikwojenny: 

Z powodu przyjazdu papleza nie moznaprzeprowadzié wyborów do Sejmu, ale mozna 

przeprowadzié WybOly Miss World. 

134 Tatntez 
135 Buttler D.: Polski dowcip j~::ykowy Wydawnictwo Naukowe P"WN, Warszawa 200], str, 257. 
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W tym felietonie antyteza polega po pierwsze na wymianie formy przecz'lcej i twierdz,\.cej 

orzeczenia przeprowadzié, po drugie na zmianíe znaczenia polisemiczengo leksemu WybOlyo 

zwi'lZkiemprzepro'wadziéwybol'Y okresla si~ 'akcja polityczna maj'lca na celu powolanie 

odpowiednich kandydatów do okreslonych funkcji przez glosowanie', wybory w zwiťtzku Wyb07y 

Miss World maj'l znaczenie iwybieranie spomi~dzy pewnej Hczby osób, rzeczy'. Efekt komiczny 

felietonu zastal osiqgnitťty tym, ze te dwa znaczenia polisemicznego leksemu wstawiono przeciwko 

sobie. 

Felietonem, w którym pojawia si~ zamiana dwóch czlonów zdania, jest felieton Mister O 'Goreck 

przechodzi drog~ zawodowq." 

Eksperci ustali/i, ze niektóre grupy zawodowe wbrew rzqdowi i nawet whrew sobie sanlym majq 

byé automatycznie wysylane na wczesniejsze enlerytury - mówil Rozgoryczony znajon1y Mister () 

'Gorcka, rozchJnurzajqc sif2 niecoo 

Smiesznosé zachodz'lca w tym felietonie oparta jest na przyimku wbrew, wyrazaj'lcemu 

sprzecznosé z kims lub czymso Logiczne wywodzenie, ze niektóre grupy zawodowe SCl wysylane na 

emerytury wbrevv rzqdowi jest uzupelnione zwi'lzkiem stoj'lcym w przeciwienstwie wobec 

poprzedniemu - grupy zawodowe Scl wysylane na emerytury vvbrew sobie san1yn1. 

3.4 Gry oparte na przekroczeniu podstawowych zasad konwersacyjnych 

Ten rodzaj gier wykorzystuje zasady przebiegu racjonalnej i efektywnej komunikacji 136. Naruszenie 

koherencji tekstu zachodzi wtedy, gdy nadawca w nieuprawniony sposób zmienia temat (naruszanie 

maksymy odniesienia), gdy jego wypowiedz jest wieloznaczna (naruszanie maksymy sposobu), gdy 

mówi o czyms falszywym lub czyms, dIa czego nie ma naIezytego uzasadnienia (naruszanie 

maksymy jakosci) lub gdy podaje witťcej informacji, niž trzeba (naruszanie maksymy ilosci). 

Przyjrzymy si~ przykladowi z felietonu Mister O 'Goreck bierze szkolf2jako narkotyk: 

136 Opis regul konwersacyjnych Grice'a zostal podany w cz~sci teoretycznej mojej pracy, 
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6) Kiedy nie tylko pedojiloln Roman Giertyeh si12 nie podoba - przypo111 nial sobie jego lllypo}viedzi 

.Mister O ~Goreck Podobno jeszcze ~ym, ktÓry7rl brakuje narkotyków ·w szkole, 

7) Ciekawe,po czynl on ieh wszystkieh natychnlŽast tak rozpoznaje? ~ zastanawial si~Mlody 

Czlolvieko 

8) SanJi n1U powiedzieli - domyslil si~ lvfister O 'Goreck. ~ JJ Ministerstwo Giertycha nie jest n10jq 

ulubionq heroinq H, 

Felieton ma form~ rozmowy mi~dzyMlodym Czlowiekiem i Mistrem Q'Gorckiemo Podczas leh 

dialogu zostaje zaehowana zasada kooperacji, to znaczy, ze uezestnicy rozmowy staraj'l siťť 

wspólpracowaé. Naruszona natomiast zostala maksyma jakosci, ilosci i sposobuo W felietonie jest 

wzmianka o tym, ze Roman Giertych nie podoba si<ť tym, którym brakuje narkotyków w szkoleo Ta 

informacja nie zgadza si<ť z maksym'l jakosci: nie mów tego, dIa czego nie masz nalezytego 

uzasadnienia. Nast<ťpnie Mister QPGoreek domysla si<ť, ze informaeja ta dotarla do Giertycha w takj 

sposób, ze mu tego ci, którym brakuje w szkole narkotyków, sami powiedzeli. Wypowiedzenie 

Ministerstwo Giertycha nie jest mojq ulubionq heroinct które okresla to, co oni s'ldzi o Giertychowi 

i jego ministerstwie, jest wi<ťc nadmierne i jest przykladem naruszania maksymy ilascL ZdanÍe 

Ministerstwo Giertycha nie jest mojq ulubionq heroinq trzeba ľozumieé przenosnie, to znaczy nie 

odpowiada ono maksymie sposobu. 
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Zakoóczenie 

W pracy dyplolnowej pod tytulemGry jfizykowe na przykladzie j'elielonów Michala ()górka 

staralam si~ poruszyé nast~puj'tce zagadnienia: pojCťcie gry Jtťzykowej, model podobierístwa 

rodzinnego, gry w teoriach naukowych, gry w ujtťciu Ludwiga Wittgensteina, mikromodel gier 

j'ťzykowych, makromodel gier j<ťzykowych - teoria aktów mowy, implikatury konwersacyjne, 

przekroczenie podstawowych zasad konwersacyjnych, ironia i felieton. 

Podstaw'l mojego teoretycznego podejscia do analizowanego zagadnienia stala si<ť 

koncepcja Ludwiga Wittgensteina, opisana w ksi'lzce Marty WolosKoncepcja ngry j~zykowej 

Wittgensteina w swietle badan wspólczesnego j~zykoznawstwa. 137 Aczkolwiek Wittgenstein nalezy 

. do pierwszych badaczy, który zaezq.l zajmowaé siťť grami na plaszezyznie j'ťzykowej 5 a jego 

koncepcja byla prekursorska i na dlugi czas jedyna w swoim rodzaju, na badania jego nie 

zwrócono zbyt wiele uwagi. Jak pisze Marta Wolos138
, "prace, wykladajqce jego koncepcje, nze 

podnoszq kwestii utycia budowanych przez sieble definicji 117 badaniachjf2zykoznawczych u. 

Wlasnie fakt ten ~ brak zainteresowania j'ťzykoznawezymi pogl'ldami Wittgensteina _. 

wywarl na mnie wplyw w tym sensie, ze wiťťkszosé pracy poswitťeÍlalTI wykladowi jego koncepcji. 

Innym powodem bylo to, ze oprócz koncepej iWitgensteina nie powstala inna, rozlnÍarem i 

szczególnosciq opracowania podobna, którq byloby lllozliwe w pracy przytoezyé. 

CZ'ťsé pracy prezentuje ·wyklad na ternat aktów mowy i podstawowyeh zasad 

konwersacyjnych. Te zjawiska z zakresll pragmatyki J'ťzykowej oznaczajq to, co w teorii gier 

j~zykowyeh zalieza sitť do kategorii posuni'ťé j'ťzykowyeh. Posuni'ťcia j'ťzykowe stanowi'l jeden z 

glównych czynników gier jťťzykowyeh i leh analiza wymagalaby szezególnego omówienia. Jak 

wymienia Wittgenstein, istnieje ieh bowiem nieskonczona liezba, i dlatego ograniczylam si'ť w 

pracy tylko do wymienienia kiIku z nich. Teoretyezne opisanie zasad konwersaeyjnyeh równie 

dobrze jak ieh przekraczanie jest niezbtťdne z tego powodu, ze komunikaeja moze przebiegaé jak 

przy zaehowaniu zasad konwersaeyjnych, tak przy ieh przekraezaniu. 

W cZ'ťsei analitycznej pracy dokonalam analizy ponad trzydziestu felietonów Michala 

Ogórka, Felietony te byly eennyrn i bardzo wdzitťcznym rnaterialem do analizy. Cel, jaki sobie 

wytyczyla!l1 na poez'ltku mojej pracy, zostal chyba osiqgni'ťty. Zamierzalam pokazaé gry jtťzykowe 

na róznych plaszczyznach: semantycznej, slowotwórczej, skladniowej i gry oparte na przekroczeniu 

137 Wolos M.: .Koncepcja "gry jf!.:;ykowej" Wittgensteina w swietle badan H'spólczesnego jf!.=ykoznmiJStv1J Q. Universitas, 
Kraków 2002. 

138 Talutez, str. 8. 
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podstawowych zasad konwersacyjnych. Felietony Michala Ogórka Séi tematycznie i formalnie 

bardzo rozmaite i wlasnie ta rozmaitosé pozwala na wykorzystanie róznego rodzaju gier 

j~zykowycho N ajbardziej stosowane SCl 'W tych felietonach gry na plaszczyznie semantycznej, to 

znaczy rnetafora, metonimia, personifikacja, synonimia, antanimia itp. 

Najwtťcej uwagi poswitťcilam analizowaniu poszczególnych wyrazów lub zwi'lzków 

wyrazowych, natomiast gry zachodzqce na pozionlach wyzszych - skladnia, tekst, zastaly 

omówione tylko na marginesie, Szczególnej uwagi wymagalaby równiez tematyka poszczególnych 

felietonówo Jest to niemniej jednak zadanie dosé trudne, poniewaz jak wiadomo~ felietony 

podejmuj,\:. zawsze telnaty aktualne, odnosz'lce siťť do wydarzen politycznych, kulturalnych itp. 

Czlowiek dokonujqcy analizy felietonów musí nie tylko dobrze orientowaé si<ť w aktualnych 

wydarzeniach, ale musí równiez rozpoznaé si'ť, z jakim zamiaren1 przekazuje te wydarzenia 

felietonista w tekstach. Intencja autora jest w tekstach cztťsto bardzo zle rozpoznawalna, Jezeli przy 

dokonywaniu analizy jest odkryta, to w tym wypadku analiza jest skuteczna. 

Badania nad feli etonami Michala Ogórka daj,l. mozliwosci poszerzenia analizy, Mam 

nadziej 'ť, ze uwagi zawarte w ln oj ej pracy dyplomowej stan'l sitť wkladem do badalÍ. nad gralni 

j~zykowymi. 
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Resumé 

The purpose af the work was to clarifY the term of the language galnes. The definitions of 

this term vary from author to author which show very clearly that the tenn games has not a stable 

position in the linguistics. One part of the work 1S therefore trying to outline the origin and history 

af the term.The term games appeared in almost aU discipHnes what evoked diffusing thc different 

apinions on this subject from one discipline to another. The linguistic theory of games for example 

accepted some cathegories for the game description from the mathematic game theory. The term 

language games 1S not anly problematic because af the definition uncertainty but as well because 

af the huge amount of things which he represents. My work is an example of that fact. ~rhe work 

show s that the tenn language games can cover up everything from the theoretical interpretation 

done by Ludwig Wittgenstein to feuilletons af polish journalistMichal Ogórek. 

Cílem práce bylo objasnit pojem jazykové hry. Definice tohoto pojmu se u jednotlivých 
v 

autorů liŠÍ, což je důkazem toho, že pojem hry nemá v lingvistice stabilní místo. Cást práce je proto 

věnována původu a vývoji pojmu hry. Pojem se objevil téměř ve všech odborných disciplínach, což 

mělo za následek mezioborové prolínání názorů na tento jev. Jazyková teorie her tak například 

přejala některé pojmy užívané předtím v rámci matematické teorie her. Pojem jazykové hry není 

problematický jen z hlediska definice, ale také z toho důvodu, že zahrnuje lnnoho rozmanitých jevů" 

Důkazem toho je má práce, která ukazuje jazykové hry jak z hlediska teoretického (teorie Ludwiga 

Wittgensteina), tak z hlediska praktického (analýza fejetonů Michala Ogórka). 
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Felietony Michala Ogórka 

OGóREK NA .NIEDZIEL~ 
NOWE OBRAZY RZ.t\DU 
[podpis] MICIIAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 263, wydanie waw z dnia 10/11/2006 - 12/11/2006 JE'DYNKAJ str, 1 

lm bardziej bunczuczny staje si'ť polski rzqd, tym mniej si<ť z niIn na swiecie licz't. Dyplomata 
amerykanski przychodzi go zniewazyé, zupelnie nie bior'lc pod uwagtť5 ze jest to nasz rZ'td 
najbardziej honorowy od wielu lat. Nie da on sobie podyktowaé niczego, z wyj'ltkiem jednak tajnej 
notatki. Trudno nawet powiedzieé, aby ambasada alnerykanska wyst<ťpo\vala z pozycji sily, ba 
przeciez sity po"wietrzne lTSA nie potrafiét do nas dolecieé. To raczej my jestesmy teraz zmuszeni 
nasze samoloty do Ameryki wyslaé - do naprawy. Tymczasem wszystko wskazuje na to, ze nOWq 
przywódczyni'l Ameryki zostanie Hillary C!inton - w PiS rosnie panika, ze ona to juz zazqda 
wymiany prezydenta na J olant<ť K wasniewsk'l. 

GW 

PIERWSZA CZYTANKA 
Mister O' Goreck cofni~ty, ale do pierwszej klasy 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 258, wydanie waw z dnia 04/11/2006 - 05/11/2006 SWL{TECZNA, str. 17 

Dzieci Mister O'Gorcka po powrocie ze szkoly oswiadczyly, ze potrzebuj'l zupelnie nowych 
przyborów szko lnych . 

.. Jak to! - zlapal siťť za glow<ť Mister O'Goreck. - Przeciez dopiero kupilem wam te kilogramy 
zeszytów i kalkulatorów ... 

.. No wlasnie - powiedzialy Dzieci Mister O'Gorcka. - Przez zeszyty o malo co wylecialyslny ze 
szkoly. Jak'ts pornografitť nam kupiles . 

.. Pornografiťť? - zdumial siťť Mister O'Goreck. - Normalne zeszyty w sklepie. 

Dzieci z wyrzutem pokazaly Mister Q'Gorckowi okladki w modne piosenkarkL 

'" Faktycznie, z takim wyglqdem musiano ieh nie wpuscié do szkoly lTIUzycznej i st'ld osiqgajq takie 
rezultaty - przyjrzal si'ť blizej Mister O'Goreck. "" Tyle ze przeciez zeszytów nie w piosenkarki w 
sklepach nie ma! 
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~ Dlatego szkola musi z zeszytów zrezygnowaé - poinformowa1y go DziecL - Wracamy do 
dawnych, sprawdzonych form nauczaniao 

... To znaczy? - Mister O'Goreck wolal juz nie domyslaé sitť, co to moze oznaczaé. 

,. Tabliczki gliniane i rylce ... wyjasnilyDziecL 

.. Malarstwa btťdziecie si'ť uczyly tylko naskalnego? - zapytaiMister O'Goreck. 

- Wielny jedynie, ze karane btťdzie w szkole poslugiwanie si'ť fotografiq - powiedzialy .Dziecl. -
Nasze tableau na koniec roku musimy sobie namalowaé albo ulepié z gHny. 

- Znowu ta glina - j<ťknql zrezygnowany Mister Q'Goreck, - To glina b'ťdzie w szkole teraz 
najwazniejsza? 

- No a co! - zawolaly Dzieci. - Policjant b'ťdzie w szkole na stale! 

StOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

DZIECKOWYLANE RAZEM Z KA.PIELA - oczyszczanie oswiaty poprzez 'wylewanie ze szkoly 
brudúw razem z dzieémL 

GW 

Mister O'Goreck szafuje Lesiakiem 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 253, wydanie waw z dnia 28/10/2006 ~ 29/10/2006 SWI.;tTECZNA, str 17 

Jak co rano Mister O'Goreck obudzii si'ť w komisariacie policji. W sz~dzie wokól: W sypialni iw 
kuchni Mister O'Gorcka trwalo wylapywanie przest~pców i przyskrzynianie podejrzanych. 

Do lazienki Mister O'Gorcka wprowadzanowiasnie kolejn'i gruPťť zatrzymanycho Przy goleniu 
zostal poinformowany przez radio, przeciwko komu sledztwa zastaly wszcztťte przez noc. 
Szczególowo relacjonowano brak dowodów, na podstaw'ie których mozna by bylo postawié im 
zarzuty. Glos dyzurnego prokuratora peien byl bálu i pretensji do podejrzanych, ze mimo tak 
powaznych oskarzen dowody Síl tak wqtle, a nawet te si<ť nie potwierdzaj'l. 

Mister O'Goreck zd'l.zyl sitť przyzwyczaié, ze potwierdzenie podejrzen bťťdzie musial znaleié i 
dostarczyé sam sobie jako radiosluchacz, Wiedzial juz, ze ci\ťzar dowodu spoczywa wlasnie na nim, 
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Jak co rano pop~dzil wi<ťc po materialy operacyjne, Jakie w kraju za drobnq oplat'\. mozna zakupié w 
kazdym kiosku Ruchu. Komplet hipotez sledczych i wykaz podejrzanych znajdowal sitť w kazdej 
gazecie; w kazdej jednak inny,Na teJ podstawie Mister O'Goreck rozpoczqJ pracťť operacyjnq -
dopasowywanie osób do popelnionych przez kogos czynów. Zaraz pojawil siťť ciekawy problem 
metodologiczny z dziedziny filozofii prawa, czy Milanowi 1110Zna postawié zarzut o to, ze byl 
Milanem, a nie kim innyrn, 

pewnym sukcesem wywiadowczym Mister O'Gorcka byla dedukcja sledcza, jak'\. zastosowal przy 
osobie niejakiego "Delegata". Wedlug tej hipotezy nie mógl on hyé legatem, o czym swiadczy 
charakterystyczny przedrostek "de". 

Nowych podejrzanych, jakich przez caly dzien dostarcza do domu Mister O'Gorcka telewizja, nie 
ma juz gdzie upychaéo Doszlo do tego, ze Dziadek Mister O'Gorcka, nawet oghldaj'tc w telewizj i 
or~dzia prezydenta, pyta zawsze: "A ten to co zrobil?". 

GW 

AWANSE CZLOWIEKA PIERWOl'NEGO 
[podpis] MICHAl", OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 247) wydanie waw z dnia 21/10/2006 - 22/]0/2006 JED.YNKA, str. 1 

Okazalo si'ť, ze ludzie w Polsce dzielq si~ na takich, którzy prze- szli ewolucj<ť czlowieka, oraz na 
takich, którzy nie przeszli, i w do- datku to wszem i wobec oglaszaj'l. Ci ostatni wstqpili do Ligi 
Polskich Rodzin i kieruj'l Ministerstwem Edukacji. Negujqc swój proces ewolucji, osoby te chcq 
nam dowiesé, ze nie ewoluowa1y od czasów neandertalskich, a nawet wczesniejszych, i pozostaj'l 
caly czas na tym samym, niezmienionyrn etapie, co na pocz'ltku. Same gotowe Sq sluzyé za dowód 
swojej tezy, 

Nie wiadomo, co z resztq swiata polityki: pozostali uczestnicy zycia politycznego przyj<ťli na razie 
pozycjtť nie stoj'lcq, ale wyczekujqc'l. 

GW 

[podpis] MICHAL OGÓREK 
GazetaWyborcza nr 247) wydanie waw z dnia 21/10/2006 - 22/10/2006 SWI4:TECZNA) str. 14 

Mister Q'Goreck poszedl do specjalisty od komunikacji interpersonalnej, aby dowiedzieé si'ť, jak 
mozna porozumiewaé si~ inaczej anizeli przez rozmow'ť. 

- Premier powíedzial, ze nie btťdzie rozmavvial z ludzmi o marnej reputacji - wyruszczyl swój 
problem Mister O'Goreck. - Nast'ťpnie stworzyl z nimi rzqd. Jak pana zdaniem si'ť porozumiewali, 
skoro rozmowa byla niemozliwa? 

... Pisanie na karteczkach chyba nie wchodzi 'W gr'ť? - upewnil si~ Specjalista od Komunikacji. 
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'" Rozumie si'ť, nic na pisrnie - potwierdzil Mister O'Goreck. 

'" Jest wiele sygnalów pozawerbalnych, którylni ludzie przekazuj'i sobie komunikaty - powiedzial 
specjalista od Komunikacji. - Choéby pomruki. 

.. Mruczenie, warczenie, prychanie? - dopytywal si'ť Mister O'Goreck . 

.. Reakcje swoiste organizmu - wymienial dalej Specjalista od Komunikacji. '" Slinotok, czkawka, 
odruchy wymiotne. Zmiany na skórze, jak wysypka i rumien.o . 

.. . "czerwienienie si<ť? - zapytalMister Q'Goreck .... Ale jesli wyst'ťpuje stale, wiťťc trudno uznaé to za 
jakis sygnat 

_ Ruchy mimowolne oka i twarzy - wyliczal Specjalista od Komunikacji. - Wreszcie caly ogromny 
zasób mowy ciala . 

.. Miny? - zapytal Mister O'Goreck. - Tylko ze miny to raczej cos wojowniczego, a nie . 
porozuffilewawczego . 

.. Moze byé jeszcze porozulnienie telepatyczne - dodal Specjalista od KOlTIUnikacji. 

-Ale to znaczy pozarozumowe - zauwazyl Mister Q'Goreck . 

.. No wlasnie - potwierdzil Specjalista. 

StOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH 

TERMIN-ÓW: 

REPUTACJA - czyli putacja jeszcze raz; co to jednak jest putacja, nie wiadolTIo. 

GW 

MICHAL OGÓREK POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazeta Televvizyjna nr 246, vvydanie z dnia 20/10/2006 FELIET()NY, str. 20 
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Michal Ogórek pod szklem 

Schylkowemu PRL-owi towarzyszyly nieustanne pytania zachodnich dziennikarzy, którzy nic nie 
rozumiej'lc z tego, co si~ tu dzialo z samozaparciem dociekali prawdy. PamÍtťtam, jak nie bylemw 
stanie wyjasnié im~ co takiego bylo w robieniu zakupów przez premier Margaret Tha-tcher w 
sklepie WSS Spolemw Hali Mirowskiej, ze dawny "Przegl'ld Tygodniowy" dal ieh opis na 
pierwsz'l stron~. Oczywisty dia nas komizm calej tej sytuacji W ogóle do nich nie przemawiat 

W III Rzeczypospolitej prosby i nagabywania zachodnich dziennikarzy, aby Íln cos wyjasnié, nagle 
sitť skoríczy1y jak r~k'l odj'lt Wszystko zacz~lo byé dia nich w rniartť zrozumiale, az 'wkrótce stalo 
siťť nieinteresuj'lce. Jest wi\ťc rzecz'l, znamiennq, ze obecnie wrócili i znów jak przed laty chc'l. 
zrozumieé, co si~ w Polsce dziej e. 

Pytania zadaj'l jednak duzo bardziej ambarasuj'tce, Mlada dziennikarka holenderska kiedy 
mówilem jej o odrodzeniu sitť dowcipu politycznego w Polsce i jego zwyczajowo znacz({cej roli ? 
zaz'tdala ode mnie wyjasnien, jak to si~ dzieje, ze tak wysoko ceniqc poczucie humoru, wybieramy 
do wladzy samych ponuraków, Musialem si<ť zgodzié, ze prezentujemy raczej humor tnakabryczny i 
wisielczy. 

Rozmowy takie uswiadamiajq cos zawsze obu stronom: dia mnie miar'l zmian bylo to, ze kiedy 
omawialismy podzial na dwie Polski, nie mówilismy ju:z o "PolsceA" i "Polsce B"., tylko o "Polsce 
Ej" i o "Polsce Bi". 

Michal Ogórek 

RP-TTW 

PIERWSZA CZYTA.NKA 
Wykluczeni s~ wykluczeni 
[podpis] MICHAlj OGÓREK 
Gazela Tfýborcza nr 241, wydanie waw z dnia 14/10/2006 - 15/10/2006 SWL{TECZNA, str, 23 

Prezydent Kaczyríski zapowiedzial ostatnio w przelTIówieniu, ze w Polsce nie b~dzie juz witťcej 
wykluczonych, Aby zrealizowaé zapowiedi prezydenta, nalezy bezzwlocznie doprowadzié do tego, 
zeby w Polsce wi<ťcej nie bylo: 

.. opozyeyjnyeh partii, ze szezególnym uwzgI<ťdnienielTI PO i SLD. "Prezydent popiera kazd't 
koa1icjtť poza koalicjq z SIJD i PO" (Aleksander SzezygIo, szef kancelarii); 

... w tym szezególnie Jana Rokity, bo "Rokita powinien zniknqé z polityki" (Jaroslaw Kaezynski); 
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.. komunistów, ale szezególnie postkOlTIUnistów, "Preez z komunq, ale szczególnie precz z 
postkomun'l" (Jaroslaw Kaczynski); 

.. wyksztalconyeh nie tak jak minister Dorn~ 

.. dziennikarzy, którzy dostajél histerii akurat niew tych momentach, w których rZqq; 

.. elit, które dostajq. wscieklicy (termin wieemarszalka Senatu, profesora filozofii Ryszarda l./egutki, 
nieznanego innym profesorom) akurat nie przy tych tematach co PiS; 

.. Milana Suboticia ~ na wszelki wypadek ani jednego - bez wzgl'ťdu na to, czym by si~ zajmowal i 
jak by wygl'ldal; 

- bankowców; 

- czterech pancernych i psów. 

Nast'ťpne Sél ograniczenia terminowe, aby pewnych osób pozbyé si~ w pewnych okresaeh:Adama 
Michnika mialoby nie byé od roku 1989, a Lecha Waltťsy od. roku 1991. Oraz ograniezenia 
rzeczowe, kiedy pewne osoby lnialyby byé nie w calosci: pulkownika Lesiaka lna nie byé, ale zeby 
jego szafa byla. 

SCl równiez wykluczenia sinusoidalne, jakw przypadku Samoobrony. 

Postanowieniem prezydenta wykluczonych ma nie byé: kiedy uda si<ť ieh wszystkich pozbyé~ 
osiqgnie si~ stan, ze nikt taki w Polsce juz nie zostanie. 

Nie chodzi jednak bynajmniej o to, aby ta lista byla zamkni'ťta. 

GW 

MICHAL OGÓREK POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazeta Telewizyjna nr 240, wydanie z dnia 13/10/2006 FELIETO.NY, str. 18 

Michal Ogórek pod szklem 

Dziennikarze utozsamili sitť z wladzCi do tego stopnia, ze razem z niél atakujq jU:l sarnych siebie. 
Stowarzyszenie Antydziennikarzy Polskich z rozpťťdu i ze wzgl<ťdów historycznych poslugujqce sitť 
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star't nazw'l Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich SDP za cel statutowy obralo ataki na swoich 
c,zlonków. Kiedy tylko kampanitť przeciwko dziennikarzon1 wszcz'ťfy 'wladze" ochoczo stan<ťlo na 
jej czele. Zarzqd Stowarzyszenia Antydziennikarzy przypomina wiCťc Towarzystwo Opieki nad 
Zwierz~tami, które podczas polowania zglasza sitť do organizowania nagonki, i Polski Zwhlzek 
J eídziecki, który zaklada restaurac j <ť z koninélo 

Obserwujtť to wszystko z takct przykrosciq, jako ze sam doznalem ze strony SOP post<ťpowania 
dokladn1e odwrotnego: w czasach, kiedy po rozwi'lzaniu w stanie wojennym dzialalo ono 
nielegalnie, Przeprowadzilo wówczas jedn'!. z bardziej przewrotnych akcji, przyznajťlc mi jako 
dziennikarzowi pisz'lcemu w prasie oficjalnej swoj'l nagrody. Przypominam o tym nie tylko po, 
zeby si(ť pochwalié (to tez), ale glównie po to, žeby pochwaIié tamto SDP, które nawet w czasach 
duzo bardziej zasadniczych podzialów politycznych potratilo wzniesé si<ť ponad nie. 

Pam i <ťtarn , ze tego "ekumenicznego" i ryzykownego gestu za nic nie mozna bylo wytlumaczyé 
dziennikarzom zagranicznym: oto podziemna i represjonowana organizacja zdobywa si'ť na to~ aby 
docenié cos nawet w prasie gntťbiťlcego j'l rezlInu, To, co si'ť dzieje w SDP dzis, równie trudno 
wytlumaczyé prasie zagranicznej, ale z powodów odwrotnych: srodowiskowa organizacja zdobywa 
si~ na to, aby pottťpié nawet swoich czlonków, .leby tylko zasrnzyé na nagrod'ť od režimu. 

Michal Ogórek 

o GÓREK NA NIEDZIELli. 
DZIENNlKARZ MA USTF;POWAé 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 235J wydanie waw z dnia 07/10/2006 = 08/10/2006 JETJYNKA, str. 1 

Renata Beger ujawnila, ze podczas "negocjacji", jakie prowadzila z PiS, technik telewizyjny i 
dziennikarka siedzieli w toalecie, ba nie zdqzyli wyjsé i W ostatniej chwili zastali tam przez niet 
wepchnitťci. W tym, ze trwa wlasnie ogólne wpychanie dziennikarzy do ust<ťpu przez polityków, 
zorientowali si<ť juz chyba w kraju wszyscy i ukryé si<ť tego nie da. Wszystkie media wladza 
zamierza skanaIizowaé, a na przyklad TVN grozi, ze nie zostawi ani lufcika, aby bylo cZyln 
oddychaé. Równoczesniewidaé wyrainie, ze sét dziennikarze, którzy w toalecie wiadzy dobrze sitť 
czuj'l: zamierzajťl tam zostaé i tam wykonywaé swój zawód. W telewizji i radiu publicznym 
zatrzasntťla si<ť duza ieh grupa i wywiesila tabHczkfť "oecupied lt

• 

GW 

PIERWSZA CZ.YTANKA 
Mister O' Goreck widzi, jak wokól sczytuj~ 
[podpis] MICHAL OGÓREK 

Gazeta Uýborcza nr 235, wydanie waw z dnia 07/10/2006 - 08/10/2006 SWI4:TECZNA, str. 14 

.. Jakže si<ť ciesz<ť - powiedziala Wzruszona Bibliotekarka - ze dozyiam takiej chwili. Mloda 
inteHgencja zbiera si'ť znów po domach, aby czytaé! 

.. Bibul(ť? - zapytal Mister Q'Goreck. 
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.. W pewnym sensieo Ogólnie rzecz biorqc, autorów dotychczas niewydanych - powiedziala 
Wzruszona B ibliotekarka . 

.. Po to, zeby ieh wydaé - domyslil si~ Mister O'Goreck. - Ale komu? 

Wzruszona Bibliotekarka pokazaia Mister O'Gorckowi relacjtť ze spotkarí towarzyskich, Jakie 
odbywa1y sitť li prezesa telewizji Wieslawa Walendziaka, gdzie grornadzili si<ť po pracy mlodzi 
dziennikarze i !iteraci, aby przeghldaé teczki personalne swoich kolegów, na przyklad.Milana 
Suboticia . 

.. Wybuchaly spory literackie o interpretacjtť tych tekstów! - entuzjazmowaia si'ť Wzruszona 
Bibliotekarkao - Ci ludzie z pasjél zajmowali si'ť ieh egzegez'l . 

.. Egze ... co? ... zapytal Mister O'Goreck, ktáry z tej kategorii znal tylko slowo egzekucja i 
egzekutywa i nie wiedzial, które stosuje si~ bardziej . 

.. Znajdowaniem ukryty ch powi'lzan - wyjasnHa Wzruszona Bibliotekarka. - Po nitce doszli do 
kl~bka . 

.. Doszli do kltťbka nenvów - zapisywal sobie Mister O'Goreck. - A czy wiadomo, jakie srodki 
literackie najbardziej cenili? 

.. Persyf1az, szantaz, inwokacje, prnwokacje -wymieniala Wzruszona Bibliotekarka, a Inoze tylko 
Mister O'Gorckowi si'ť wszystko mylHo. - Prowadzenie hiperboli. 

- Hiper boli - notowa} Mister O'Goreck. - To Set wszystko az tak bolesne doswiadczenia. 

SLO\VNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM. - lektura akt personalnych - pierwsza, która spotkala si'ť z takilTI 
zrozumieniem spolecznym 

MICHAL OGÓREK POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazeta Telewizyjna nr 234j wydanie z dnia 06/10/2006 FELIETONť str. 21 

Michal Ogórek pod szklem 
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Jak spowodowaé, abysrny w kinie czy w powiesci uwierzyli w jakqswypowiedz? Ten staly ból 
glowy w kinie czy literaturze: 11jak konstruowaé dialogi tak, aby brzlnialy prawdziwie?" zostal juz 
definitywnie rozstrzygni'ťty przez jedno slowo "kuo .. ", bez uzycia którego trudno w jak'15 
wypowiedz uwierzyé. 

Prawdopodobnie to straszne, co si'ť stalo, ale warunkiem autentycznosci kazdego dialogu stala si'ť 
jego wulgarnosé. Uwazamy powoli, ze jak ktos nie klnie, to cos udaje. Zwraca si<ť do nas jak z 
"telewizora", bo juz tylko tam rózni dyskutujqcy publicysci i bohaterowie seriali Sq tak sztuczni i 
oderwani od zycia i mówiq do nas akurat nie to, co tak naprawd'ť chcieliby powiedzieé. 

VI nagranych przez Renattť Beger ukrytq kamenl "negocjacjach" z czolowymi dzialaczami PiS-u nie 
pada ani jedno brzydkie slowo, co natychmiast budzi podejrzenie, ze rozmówcy odgrywaj'l przed 
sob,! jakies sceny z serialu "Rodzina Blotopolskieh", Trudno bowielTI doprawdy uwierzyé, ze 
Renata Beger ma kurwiki tylko W oczaeh, a w ustach jut ieh nie ma. Cokolwiek by o tym mówié, to 
autentycznosci, choéby rozmowie Miehnik Rywin czy ostatnio wypowiedzi premiera Wťťgier, 

dodawalo to, ze gťťsto padaly tam grube slowa. 

Rozmowa Beger LipiÍlski jest strasznie belkotliwa (co jeslí chodzi o autentycznosé swiadczy na jej 
korzysé), ale prowadzona tak, jakby jej uczestnicy bez przerwy sitť kontrolowali. Nie lTIusi to 
oznaczaé, ze wiedzieli, ze S'l nagrywani: prawdopodobnie i przed sob'l wzajetnnie stale odgrywaj,t 
jedynie jak'lS rnistyfikacjtť. 

Michal Ogórek 

PIERWSZA CZYTANKA 
Misíer O'Goreck ma elity od razu zbankruíowane 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Uýborcza nr 229, 'wydanie waw z dnia 30/09/2006 - 01/10/2006 SWL1TECZNA, str. 21 

Jest to chyba dosé rzadki przypadek w historii - zauwazyl Mister O'Goreck. - Nikt nie chce byé elitq_ 
IV Rzeczypospolitej . 

.. Ma pan na mysli Renattť Beger? ... zapytal Znajomy Socjolog. 

- No, Renata Beger za próbťť wciqgnitťcia jej do elity IV RzeczypospoHtej to juz dala w zťťby -
powiedzial Mister O'Goreck. - Ale przeciez w ogóle na elitťť urz'tdza sitť w Sejmie lapanki. 

.. Stosuje siťť tu zupelnie nowe, nieznane socjologii sposoby <wylaniania elit w spoleczenstwie - w 
Znajomym Socjologu obudzHa sitť pasja badawcza. - Nawet Vilfredo Pareto tego nie opisat 

.. Wylanianie nowych elit przez przekupstwo - podsuwal Mister O'Goreck, 
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.. , .. przez szantaz - Znajomy Socjolog tworzyl juz now'l klasyfikacjtť, - Wchodzenie do elity z 
uiyciem przel11ocy ... 

.. Ale nawet takie groiby Sq bezskuteczne - dodal Mister O'Goreck. - <Nawet Renata Beger na SalTIq 

mysl, ze zostanie elit'l IV' Rzeczypospolitej, zalamala si~, a nie jest to przeciez znów tak wybredna 
osoba, 

.. Jest kilka osób, które nie maj'l.c innego. wybaru, z dusz<l na rarnieniu i na zasadzie "raz kozle 
smieré ll

, W ostatecznosci na prób'ť e1it'l IV Rzeczypospolitej zgodzily si~ zostaé - przypomnial 
Znajomy Socjolog. 

'" Chodzi panu o tych przerazonych uciekinierów z Samoobrony? .., zapytal Mister O'Goreclc 

.. Czy jednak zostawanie e1it'l pod przymusem jest aby socjologicznie wazne? - pow'ltpiewal 
Znajomy Socjolog .... Ješlí pod wzgl(ťdem prawnym nie ma zadnego znaczenia., . 

.. Niech pan tez zwróci uwag'ť, ze osoby te stoj'l na progu banlauctwa ze wzgl<ťdu na weksle, które 
ma na nich I,Jepper - przypomnial mu Mister Q'Goreck. - To Sq elity zbankrutowane jeszcze przed 
swym utworzeniem. 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: KIEDY POSLOWIE POPRA PROJEKT' 
BUDZETU PANST'WA? - kiedy bťťdq w nim przewidziane srodki na wykupienie ieh weksli 

OGÓREK NA NIEDZIELF; 
ALBO SLUZBY,ALBO SLUZBA 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 229, wydanie waw z dnia 30/09/2006 - 01/10/2006 JEDYNKA 9 str. 1 

Jaroslaw Kaczynski uwaza, ze to sluzby specjalne chc,! usuni~cia go ze stanowiska. Jako ze sondaze 
wskazujq, ze osób, które tego chcq, jest w Polsce 68 proe., okazuje si~, ze sluzby specjalne stanowiq 
juz ponad dwie trzecie spoleczenstwa. Likwidacja ieh wszystkich jako Wojskowych Sluzb 
Informacyjnych nie b~dzie latwa i maze ternu nie podolaé nawet minister Macierewicz. Trudno nie 
przyznaé premierowi racji, ze sytuacja, w której sluzby stanowi'l w kraju wi~kszosé ludnosci, jest 
nie do wytrzymania. Sluzbami, bo nie sluzbq dIa Kaczynskiego, okazali si~ wicepremierAndrzej 
Lepper i ci jego poslowie, którzy nie chcq wstqpié do PiS. I kiedy prezydent powiedzial w 
Szczecinie~ ze w Polsce nie b~dzie juz wi~cej wykluczonych, to chyba mi::ll na mysli, ze z 
"Samaobrony". 

GW 
OGÓREK NA NIEDZIELJ; 
RZECZPOSPOLITA CZARTA 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 223, wydanie lvaw z dnia 23/09/2006 - 24/09/2006 Z DRUGIEJ STR ONY, str. 2 
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sytuacja na W ~gľzech i w Polsce rozwija si'ť w przeciwnych kierunkach:w Budapeszcie obywatele 
rzucaj'l si{ť na premiera i parti<ť rZ'tdz'lcq, a w Warszawie prelnier i partia rZqdz'lca rzucajél si'ť na 
obywatelL KUku poslów zaatakowalo od razu caly sektor bankowy w Polsce, i to golytni rťťkami~ bo 
iadnych argumentów w rtťkach nigdy nawet przez chwil'ť nie mielio Sam premier nie maze scierpieé 
nikogo, kto rózní siťť od niego bardziej nlz jego brat, i kolejno wszystkie takie osoby zrzuca ze 
schodów swojej Rady Minístrów. Kaleczy przy tym wszystko - nawet polszczyzn~ ~ powtarzajq,c 
ci'l,gle: "Czarta RzeczpospoHta". Polski parlament zachowuje sitť wiťťc tak jak na W ~grzech 
demonstranci pod parlamentem. Pozostaje tez tylko nadzieja, ze wkrótce si~ tam znajdzie. 

GW 
o GÓREK NA NIEDZIELF; 
WINA 1M S1"'ARSZA, TYM LEPSZA 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 217, wydanie waw z dnia 16/09/2006 -17/09/2006 JEDYNKA, str. 1 

W Krakowie podsluch zainstalowano jU2:W wykopaliskach archeologicznych. Trudno siťť dziwié, ze 
wychodz't na jaw coraz starsze afery. Aleksandra K wasniewskiego zamierza si~ przesluchaé jako 
ministra mlodziezy - brzmi to nie jak pozew s'ldowy, ale jak kOlnplelnent; chociaz tez falszywy. 

Jeszcze starsza jest afera z XVI wieku: na liscie darczynców fundacji nowego prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia "Zamek Chudów" znalazl siCť wlasciciel tego zamku, który zyl w renesansie. 

Wychodzi na to, ze jako prawdziwie renesansowy czlowiek darczynca ten stal siy po smierci 
wlasnym spadkobierc'l. Poniewaz zachodzi tu wyrazne podejrzenie ° konflikt interesów, jest to 
nowe wyzwanie dia komisj i sledczej. 

Doprowadzenie XVI-wiecznego wlasciciela witťkszych trudnosci niž wezwanie Leszka 
Balcerowicza nastr~czaé juz nie moze.A komisja i tak tylko u podejrzanego przeciez bada, czy jego 
kosciec jest moralny. 

GW 
FELIETON 
OSTATNI DZWONEK NA REMONTOWANIE 
[podpis] MICHAL OGÓREK, GAZETA WYBORCZA 
Gazela Wyborcza nr 214, wydanie waw z dnia 13/09/2006 Z DRUGIEJ STR ONY, str. 2 

Premier Kaczynski zaapelowal wczoraj, aby w kampanii wyborczej bylo mniej agresji. Po co 
fatygowal silť z tym az do telewizji~ nie wiadomo, bo wystarczyloby, zeby podzielil si'ť tym z 
rodzin'l. 

W reklamie wyborczej PiS rodzina w jakims amoku remontuje swoje mieszkanie, zmieniaj'lc stare 
wyposazenie i wyrzucaj'lc wszystko, l'lcznie z graj'lcym telewizorem, tylko dlatego, ze zobaczyli 
talll Tuska. Robi to, pornimo ze telewizja zostala juz przez PiS odzyskana. Pytanie, jakie zadawaé 
sobie musz'l wszyscy oglctdaj'lcy, brzmi: dlaczego robi'l to w tak op'ťtanczym tempie? Dlaczego si~ 
tak rozpaczliwie spiesz'l? 
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Lektura eodziennyeh gazet nie pozostawia wqtpliwosci. Muszq si'ť z tym tak spieszyé, poniewaz 
wszystko zaraz podrozeje i za chwil~ na nic nie b~dzie leh juz staé. "Rz'ld szykuje dIa nas straszny 
kalendarzl1 - ostrzega nawet "Faktll .Benzyna ma kosztowaé 4,80, a gaz do samoehodów - 2,25 zl. 
Rodzina z reklamówki nie zdola juz przewiezé swojego dywanu, tym bardziej ze i sam dy\van 
naturalnie zdrozeje. 

Widoków na odwrócenie tego trendu, prawd~ mówi'lc, nie widaé, bo w rZ'ldzie nie ma nikogo, kto 
znalby si~ na gospodarce, 'W zyciorysie ministra skarbu J asinskiego najbardziej uderzylo mnie nie 
to, ze byl PRL-owskim wysokim urztťdnikiem partyjnym, ale to, ze przebywaj'lc i pracuj'lc 2,5 roku 
w Stanach Zjednoczonych, nie nauczyl si~ angielskiego. To ile on bfťdzie teraz uczyl si~ tego 
swojego ministerstwa? 

Wracaj'lc do reklarnówki PiS, na remontowanie tego mieszkania przez nasz'l rodzinťť to jest 
doprawdy ostatní dzwonek. Potem rodzina b~dziemusiala przyniesé z powrotem ze smieci 
telewizor z Tuskiem, 

MICHAL OGÓREK, Gazeta WYBORCZA 

FELIETON MICHALA OGÓRKA CO WTOREK W "SYGNALACH DNIA" RADIOWEJ 
"JED YNKI" 

OSTATNI DZWONEK NA REMONTOWANIE 
[podpis] MICHA.L OGÓREK, GAZETA WYBORCZA 
Gazela Wyborcza nr 214} wydanie waw z dnia 13/09/2006 Z DRUGIEJ STR ONY, str. 2 

PremierKaczynski zaapelowal wczoraj, aby w kampaniiwyborczej bylo mniej agresjí. Po co 
fatygowal si'ť z tym az do telewizji, nie wiadomo, bo wystarczyloby, zeby podzielil sitť tym z 
rodzin'l. 

W reklamie wyborczej PiS rodzina w jakims amoku remontuje swoje mieszkanie, zmieniaj'tc stare 
wyposazenie i wyrzucaj'lc wszystko, hlcznie z graj'lcym telewizorem, tylko dlatego, ze zobaczyli 
tam Tuska. Robi to, pornimo ze telewizja zastala juz przez PiS odzyskana. Pytanie, jakie zadawaé 
sobie rnusz'l wszyscy oglqdaj'tcy, brzmi: dlaczego robi'l to w tak op<ťtanczym tempie? Dlaczego si~ 
tak rozpaczliwie spieszq.? 

Lektura codziennych gazet nie pozostawia w'ltpliwosci. Muszq si'ť z tym tak spieszyé, poniewaz 
wszystko zaraz podrozeje i za ehwil<ť na nic nie b~dzie ieh juz staé. "Rzctd szykuje dia nas straszny 
kalendarz" - ostrzega nawet "Fakt". Benzyna ma kosztowaé 4,80, a gaz do samochodów - 2,25 zl. 
Rodzina z reklamówki nie zdola juz przewieié swojego dywanu, tym bardziej ze i sam dywan 
naturalnie zdrozeje. 

Widoków na odwrócenie tego trendu, prawdtť mówi'lc, nie widaé, bo w rzqdzie nie ma nikogo, kto 
znalby si'ť na gospodarceo W zyciorysie ministra skarbu Jasinskiego najbardziej uderzylo mnie nie 
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to, že byl PRL-owskim \vysokim urz~dnildem partyjnym, ale to, ze przebywaj'lc i pracuj 'lC 2,5 roku 
VI Stanach Zjednoczonych, nie nauczyl si'ť angielskiegoo To iIe on b'ťdzie teraz uczyl si'ť tego 
swojego ministerstwa? 

WracajqC do reklamówki PíS, na remontowanie tego mieszkania przez nasz'l rodzinťť to jest 
doprawdy ostatni dzwonek. Potem rodzina btťdzie musiala przyniesé z powrotem ze snlieci 
telewizor z Tuskiem. 

MICHAL OGÓREK, Gazeta WYBORCZA 

FELIETON MICHALA OGÓRKA CO WTOREKW "SYGNALACH DNIA" RADIOWEJ 
"JEDYNKI" 

o GÓREK' NA NIEDZIELII 
AKCJA LITERA 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 211, wydanie waw z drda 09/09/2006 - 10/09/2006 JEDYNKA, str. 1 

Od czasu, kiedy "Super Express" ustali!, ze slowo "obiad" Jaroslaw Kaczynski zapisuje sobie Jako 
"obiat", zaczynaj'l byé zrozumiale jego dotychczasowe wypowiedzi, których dziwnosé wynika 
prawdopodobnie tylko zich blCťdnej transkrypcji. "Walka z ukladem", którq w swych notatkach 
zapisal pewnie jako "walk(ť, z ókladem", byla pocz'ltkowo prawdopodobnie w ogóle "walk'l z 
okladem", czyli - jak "miesi'lc z oklademl! - walk'l z komunizmem wSZCZCťtél poniewczasie, i to by 
sifť zgadzalo. Kasetťť wyborcz'l pokazywan'l przez PO, na której jest taki caly powykrzywiany, 
zapisal sobie jako "Gazettť Wyborcz'l" i to j'l obci'lza za wszystko. Staje sitť jasne, dlaczego Jaros!aw 
Kaczyflski, przemawiajqc, nigdy nie posluguje sitť notatkami, bo nic by z nich nie zrozumial. Kiedy 
zakladal partitť Prawo i Sprawiedliwosé, zapisa! to sobie chyba jako "brawo" i "zdradliwosé", a 
teraz ju:z jest za pózno. 

GW 
POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewizyjna nr 21 OJwydanie z dnia 08/09/2006 FELIETO.N.Y, str. 13 

pod szklem 

W mediach coraz cztťsciej pojawiaj'l si'ť "informacje" wypuszczane przez rZéldowe czy partyjne 
osrodki propagandowe, które z braku pozytywnych zdarzen mówiq o tym, co si~ dopiero ma 
zdarzyé. W okolorzqdowym "Dzienniku" mozna bylo przeczytaé na czolówce, ze PiS mysli, ze nie 
odd a wladzy przez osiem lat. 

W intencji informacja ta miala byé zapewne uspokajajqca. W sytuacji, kiedy PiS postrzegany jest 
jako ugrupowanie zamierzaj'lce nie oddaé \vladzy jU2: nigdy, to, ze nie zamierza tego zrobié ty1ko 
przez osiem lat, powinno ludziolTI dodaé trochtť otuchy. 
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Ciekawsze jest tu jednak samo informowanÍe o tym, co kto pomyslal, zreszt'l komentowane jako 
zaistniale wydarzenie. Tyle ze myšI nie jest czymš istniej'lcym obiektywnie: "Samo siťť nie lnysIi 5 

tak jak grzmi samo lub samo si~ bryska" jak powiedzial Witkacy. 

N·a pierwszym roku studiów uczq, ze dziennikarz nie maze nigdy napisaé, co kto mysli, bo tego nie 
može wiedzieé ani w zaden sposób sprawdzié, O tylU, co kto w danej chwili pOlnyšlal, 1110ze 
napisaé powiesciopisarz chociaz raczej dawno zmarly lub podrztťdny bo konwencj a literacka 
dopuszcza takiewchodzenie ludziom do glowy. Dziennikarz maze najwyzej napisaé, ze ktos 
powiedzial, co mysli, ale co naprawd<ť przy tym myslal, to pozostaje niezbadane. 

Tak witť.c tego~ czy PiS naprawd'ť mysli, ze nie odda wladzy przez osiem lat9 nie wiemy, Gdyby 
myslal, chyba by tak nie mówil. 

Michal Ogórek 

OGÓREK NA NIEDZIEL~ 
NASZE MIEJSCE W UNII 
[podpis] MICH.AL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 205, wydanie waw z dnia 02/09/2006 - 03/09/2006 JEDYNKA, str. 1 

Jezeli IV RzeczpospoHta jest jak'lS cztťsciq organizmu Unii Eurapejskiej, to chyba jej slepét kiszkq. 
Premier - mimo swoich lat - jest traktowany w Brukseli jak wyrostek i kiedy tam pojedzie, wszyscy 
jedynie modl'l si~, aby tylko nie pťťkal. Ogl'ldaj'l t<ť swoj'1 nieznan'l. cztťsé ze zdziwieniem na 
monitorach. Z naszego ciemnego zakqtka Unii nie widaé W ogóle: prezenterka glównych 
"Wiadomosci" tak zgrabnie potrafi pohlczyé nazwiska Borella i Barroso w jedno Borosorello, ze 
nikt ... z nié\:. sarn'l na czele - sitť nawet nie zorientuje, ze jest ieh dwóch. Jest to chyba odwet za to, ze 
dIa nich bracia Kaczyiiscy to jest jedna osoba. Na co dzien w lJnii o takim organie wewn'ťtrznym 
jak Polska, jesli nie wysyla zadnych sygnalów, sitť nie pamitťta. Ale jesli zacznie dokuczaé, to si<ť go 
wytnie. 

GW 

[pagina] BUJ O POLSK~, DAWNIEJ KUJON POLSKI 
Drodzy Czytelnicy! 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 204J wydanie waw z dnia 01/09/2006 GAZETA. OGÓRKOWA, st~ 20 

W nowej doktrynie nauczania, jaka zaczyna si<ť ksztaltowaé w polskiej szkole, zauwazalne SCl. dwa 
dominujqce elementy: z jednej strony nacisk kladziony na wychowanie patriotyczne, a z drugiej -
obnizenie wymagan egzaminacyjnych na maturze. Z polqczenia tych tendencji wynika, ze szkole 
chodzi obeenie o wyksztalcenie niedouczonego patrioty. 

Ministerstwo Edukacji zaklada z jakichs powodów - których nie nam dochodzié - ze aby byé 
patriot'!, lepiej nie wiedzieé za duzo. 
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W zmienionej sytuacji nazwa naszego dodatku edukacyjnego "Kujon Polski" przestaje mieé sens i 
Zll1ienialny go na bardziej odpowiedni "Buj o Polsk(ť". Owszem, tytul ten jest z bltťdem 5 ale tylko 
jednym, ajeden bl'ld na kazdym egzaminie system oswiatowy dopuszcza3 

Jak sífť dowiaduje redakcja "Buj o Polsktť", niezb~dnq wyprawkq dia ucznia w tym roku szkolnym 
btťdzie prawdopodobnie wyprawka na Niemca. 

Sezonowy redaktor prowadz'lcy 

MICHAL OGÓREK 

dzis ostatní raz w tej roli 

(przynajmiej) tym sezonie 

GW 

SEZONOWY REDAK'TOR NACZELNY MICHAL o GÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Tfýborcza nr 203; wydanie waw z dnia 31/08/2006 GAZETA OGÓ,RKOWA, str. 18 

Wedlug oswiadczenia ministra 'Darna ajcem jego zasttťpcy urodzonego w roku 1955 byl policjant, 
który zginq.l W obozie w Ostaszkowie w roku 1940 .Wielny jUi:, co oznacza "patriotYZlTI 
genetyczny", nie wiemy tylko, jak'l drog't si~ przenosi. 

MICHAL OGÓREK 

GW 

, 
SEZONOWYREDAKTOR NACZEL.NY MICHAL O GOREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 203, wydanie waw z dnia 31/08/2006 GAZETA OGÓRKOWAJ str. 18 

Wedlug oswiadczenia ministra Dorna ojcem jego zasttťpcy urodzonego w roku 1955 byl policjant, 
który zgin'll w obozie w Ostaszkowie w roku 1940. Wiemy juz, co oznacza "patriotyzm 
genetyczny", nie wiemy tylko, jakq drog,! si<ť przenosi. 

MICHAL OGÓREK 

GW 

SEZONOWY REDAKTOR NACZELNY MICHAL OGÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MlCH,AL OGÓREK 
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Gazela Wyborcza nr 201} wydanie waw z dnz'a 29/08/2006 GAZETA OGÓ.RKOWA, Stl~ 18 

S iganie przez s'td i policjtť bezdolnnego obrazaj'lcego glowťť panstwa szef Kancelarii Prezydenta 
d~iwnie przyrównaI do "Martwych dusz" Gogola, bo jesli ktos tu jest "martw<t dusz<t", to tylko 

~~yde~ . 

MICHAL OGÓREK 

GW 

OGÓREKNA NIEDZIELlI 
ZONA WRAZLIWA , 
[podpis] MICHAL OGOREK 
Gazeta Wyborcza nr 199J wydanie waw z dnia 26/08/2006 - 27/08/2006 JEDYNKA j str. 1 

Pierwsz'l osob'!. do przesluchania przed bankow'l komisj'l sledczq jest zana prezesa NBP Ewa 
Balcerowicz, która nigdy nawet w zadnym banku nie pracowala. Mazna to uznaé za uspokajaj'tce, 
ze najbardziej podejrzane II bankowców nie Sq banki, ale :lony. Równiez i prezydenta 
Kwasniewskiego swego czasu starano si'ť ugodzié w zontť; jest to miejsce najbardziej narazone u 
polityka. St'ld wielu obecnie byd'lcych li wladzy zontť stara siy zminímalizowaé i zredukowaé. 
Dotyczy to nie tylko prelniera Kaczyrískiego, który na wszelki wypadek žony W ogóle nie ma, ale 
równiez szefa bankowej komisji sledczej, który w wywiadzie dia "Gazety" przyznal sitť do "zycia w 
pólcelibacie". Nalezy przez to rozumieé chyba pól zony; jesli polowa zony zostanie wezwana na 
przesluchanie, to trudno oczekiwaé od niej calej prawdy. 

GW 

(pagina] CO JEST PRZEGRANE 
CO JESTPRZEGRANE, DAWNIEJ GAZETA COJESTGRANE 
[podpis] SEZONOWY REDAKTOR PROWADZ1\CY MICHAL OGÓREK 
Gazeta Jlfýborcza nr 198) wydanie waw z dnia 25/08/2006 GAZETA OGÓRKOWA, str. 22 

Tematy takie, jak ksi'l.zka, teatr, film etc. prezentowalismy dotychczas pod haslem: "Co jest grane". 
Sctdzimy jednak, ze ezas juz postawié spraw<ť jasno i szczerze powiedzieé sobie, jaka jest ieh 
sytuacja, Jesli nawet dochodzi do tego, ze cos jest grane, to na ogól bez udzialu publicznosci. 
Publicznosé jest tylko wtedy, jeslí cos nie jest grane, jak np. w klubie Le Madame czy na 
spektaklach Mariusza Treliilskiego w Teatrze Wielkim, które juz: wystawiane nie byd'l' Równiez 
najnowsze filmy, jakie wchodz'l na ekrany, SCl jU2 zawsze odpowiednio wczesniej przegrane na 
kasety czy plyty DVD i sprzedawane tanio na bazarach. Do opisu tej sytuacji bardziej pasuje witťc 
nasz nowy tytul l1Co jest przegrane". 

GW 

SEZONOWY REDAKTOR NACZELNY MICHAL o GÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 197, wydanie waw z dnia 24/08/2006 GAZETA OGÓRKOWA, str. 20 

Aby cofn'lé proces prywatyzacji cukrowni, a takie zadanie stawiajq przed sob'l czlonkowie koalicji 
ľZctdz'lcej, z "podejrzanie wyprodukowanego" cukru bydq musieli odzyskaé z powrotern buraki 
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GW 

, 
SEZONOWY REDAKT,0R NACZELNYMICll,AL OGOREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGOREK .? 

Gazeta Wyborcza nr 196) wydanie waw z dnia 23/08/2006 GAZETA ()GORKOWA, str. 16 

Zlapano bandCť przest~pczq, której hersztem byl czterolatek. Jest nadzieja, ze z pojazdów~ jakimi 
poruszaj~ siCť przest~pcy, ministrowi Ziobro uda sitť zabraé przynajmniej wózek dzieciťťcy 

MICHAL OGÓREK 

GW 

SEZONOWY REDAKTOR NACZELNYMICHAL O GÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK ~ 
Gazeta Uíýborcza nr 195, wydanie waw z dnia 22/08/2006 GAZETA OGORKOWA, str. 18 

Miss Polonia ogloszono kandydatkCť, która za ideal mtťzczyzny uznala Kaczynskich, Dorna i 
Wassermanna oraz WHdsteina, który byl w jury. Podczas konkursu stracila przytomnosé, ale nie 
podczas tej deklaracj i 

GW 

OGÓREK NA NIEDZIELE; 
JUZ PO TWARZY? 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 193, wydanie waw z dnia 19/08/2006 ~ 20/08/2006 JEDYNKA, str. 1 

Dlaczego nikt wysttťPuj'lcy na billboardach wyborczych PiS jako "obywatel IV Rzeczypospolitej" 
nie pokazuje twarzy? Powstaj't na ten temat rózne spekulacje: ze na zdj~ciach mog'l byé na 
przyklad pozostaj'lcy w ukryciu czlonkowie komisji weryfikacyjnej powolanej przez ministra 
Macierewicza do likwidacji Wojskowych Sruzb Informacyjnych. Nie zostali oni chyba jednak 
obywatelami IV RzeczypospoHtej jako jedyni? Byé moze taki obywatel IV Rzeczypospolitej nie 
chce pokazywaé twarzy, bo si~ po prostu normalnie tego wstydzi. To, ze woli sitť nie ujawniaé, 
maze równiez wynikaé z ostroznosci kogos, kto wie, czego zostal obywatelem. 

GW 

SEZONOWY REDAKTOR NACZELNY MICHAL o GÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK , 
Gazeta Wyborcza nr 191" wydanie waw z dnia 17/08/2006 GAZETA OGORKOWA J str. 16 

Brak oryginalnego nagrania w archiwach NASA powoduje, ze zdobycie Ksitťzyca przez 
Amerykanów moze zostaé uznane za sfingowane. Tymczasem wiadomosé, ze kt05 ukradl 
Amerykanom Ksi~zyc, spowodowala, ze od razu przestano zarzucaé braciom Kaczynskim mal'l 
aktywnosé 

90 



GW 

OGÓREK NA NIEDZIELJi 
WOJNA NA lJRLOPIE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 188, wydanie waw z dnia 12/08/2006 - 13/08/2006 JEDYNKA~ str, 1 

podczas alarmu antyterrorystyeznego premier Blair nie przerwal url opu na Karaibacho Kontrastuje 
to z postaw'l premiera K_aczynskiego, który przerwal url op, aby poinformowaé, kto wywolal wojn~ 
w 1939 f.: byli to ~ okazuje si~ ~ jednak Niemcy. Sprawa wydaje si<ť dosé stara jak na to, aby 
przerywaé odpoczynek. 

Ježeli fZ'ld b~dzie reagowal w takim tempie, to aby udzielié pomocy ofiarom powodzi, która 
aktualnie ma miejsce, bťťdzie musial chyba przerwaé swój odpoczynek wieezny. 

Kiedy p.o. prezydenta Warszawy Marcinkiewicz dowiedzial si'ť z oswiadczenia premiera, ze 
Niemcy wywolaly wojn(ť, zaraz odwolal wyjazd do Berlina.Byla obawa, ze zostanie talTI zaIiczony 
do wyptťdzonych przez wladze polskie z Gorzowa do Warszawy. 

GW 

, 
Miejsce Polski w Swieciu 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 187, wydanie waw z dnia 11/08/2006 GAZETA OGÓRKOWA, str. 20 

Szanowni Czytelnicy, 

rozpoczyla siy kampania wizerunkowa MSZ maj'lea zmienié obraz naszego kraju w swiecie. Nie 
wiadomo, kiedy nastqpilo przejyzyczenie, ale juz widaé, ze MSZ prowadzi kampaniy W , 
zdecydowanie innym kierunku: wypracowuje miejsce Polski nie w swiecie, ale w Swieciu nad 
Wisl'l. Jednak trzeba przyznaé, ze kampania ta w Swieciu przyniosla rezultaty i opinia o naszym 

, 
kraju w Swieciu jest juz lepsza, ehoé naturalnie nie tak dobra, jak na to zasluguje. 

Generalnie juz sam pomysl, aby MSZ i prezydent polityky zagraniczn'l, prowadzili w kraj u, 
zbieraj'lc od razu lepsze oeeny niž w nieprzychylnym nam swiecie, przyczynia siťť znacznie do 
polepszenia obrazu ministerstwa. Skoro zas ministerstwo to ma dotqd z calej Polski opiniy za 
granic'l najgorszq, lepiej, zeby zastalo w kraju. 

GW 

POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazeta Telewizyjna nr 187, wydanie z dnia 11/08/2006 FELIETONY, str. 7 

pod szklem 
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Wobec kandydaturyKazimierza Marcinkiewicza na urzqd prezydentaWarszawy w mediach 
puszczono zlos1iwq poglosk<ť, ze kandydat na prezydenta danego miasta musi byé zameldowany co 
najmniej od 12 miesi~cy akurat w tym miescie. 

W calej tej konstrukcji prawnej mialoby chodzié o to, aby taki kandydat przynajmniej rokwczesniej 
wiedzial, którym miastem lna rzqdzié, a nie rzucal si~ od sciany do sciany wschodniej" Polskie 
prawo i tak byloby tu bardzo liberalne, bo w USA prezydent musi si~ na terenie Stanów 
Zjednoczonych urodzié i premierMarcinkiewicz, chcqc zostaé prezydentem w takim ukladzie, 
musialby w ogóle ponownie przyjsé na swiat gdzie indziej od poczqtku. 

Po kHkudniowym zamieszaniu medialnym szcz'ťs1iwie okaza}o si'ť jednak, ze wymóg 12 miesiťťcy 
jest w Polsce nieobowiqzuj'lcy. W Polsce kazdy moze zostaé kimkolwiek w kazdym miescie ? 
wlasciwie móglby siťť staraé zostaé prezydentelTIW kUku miejscach jednoczesnie, tak jak przy 
przyjťťciu do liceum ? podaj'tc kolejne swoje preferencje w miarťť wolnych miejsc. 

Troch<ť niepokojqca byla tylko w tym kontekscie notatka zamÍeszczona tego samego dnia w 
"Gazecie Stolecznej", ze nie moze korzystaé z biblioteki w Warszawie ktos, kto nie lna tu 
zameldowania. Prezydentem maze zostaé, a ksi'lzek czytaé nie moze. Przynajmniej wiemy, czemu 
prezydenci nie czytaj'l. Prawo im tego zabrania, 

Michal Ogórek 

RP-TTW 

TURUSZMYKA 
[podpis] MICHAl.! OGÓREK 
Gazeta Tfýborcza nr 181, wydanie waw z dnia 04/08/2006 GAZETA OGÓRKOWA j str. 16 

Dostosowujélc koIejne cz<ťsci "Nowej G"azety Wyborczej" do wymogów i wyzwan chwili obecnej, 
jakie stawia przed calym spoleczenstwem PiS, gruntownie zmieniamy dzis kosmopolityczny "W swej 
wymowie dodatek "TURYSTYKA". Nie powinien on dluzej tak beznamitťtnie si'ť nazywaé i 
dlatego przelnianowalismy go na "TU RlJS ZMYKA'" ktáry to ty tul oddaje od razu nasze intencje i 
zainteresowania. Nie b'ťdziemy juz poIecaIi zwiedzania byle czego, a jedynie znacz'lce dIa nas 
miejsca, z których kiedys kogos przegoni1ismy, ewentualnie odnieslismy jeszcze inne jakies 
zwyci'ťstwo. 

Gdzie bowiem, jak nie w turystyce, mozemy z takim powodzeniem nawhlzaé do starej tradycji 
"Bolszewika gotí., golÍ., gon". 

GW 

o GÓREKNA NIEDZIELlI 
CO JESTNIE DLA DZIECI 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 176, wydanie waw z dnz'a 29/07/2006 - 30/07/2006 JEDYNKA, str. 1 
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pomysl, aby publikacje zawieraly teraz ostrzezenia przed tresciami szkodliwymi dIa dzieci, 
najbardziej uderzy w samych polityków. N'ajpierw dIa dzieci powinny staé siťť bowiem niedosttťpne 
písemka LPR,. Zaden zboczeniec nie zajmuje sitť tyle swoimi zboczeniami co dzialacze Ligi 
polskich Rodzin, którzy opowiadajq o tym na okrqglo. Ostatnio na konferencji z blyskiem w oku 
mówili obrazowo i w szczególach, jak vvyobrazaj'l sobie ušmiercenie pedofila. (~aly ten zgielk, jakl 
mlodziutcy przeciez dzialacze Mlodziezy 'Wszechpolskiej wywolujél w sprawie pedofilii, robi 
wrazenie zalatwiania spraw prywatnych i uSlnierzania wlasnych Iťťków. Mozna zrozumieé, ze Sq W 

tym wieku, ze jeszcze obawiajél si'ť pedofilii~ ale politycy nie powinni zalatwiaé pubIicznie swoich 
spraw prywatnych. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
GazetaTelewizyjna nr 175, wydanie z dnia 28/07/2006 FELIETONY, str. 7 

pod szklell1 

W telewizji publicznej trwa wieczór kawalerski. Jest to jak wiadomo moment, w którym od jutra 
nie b{ťdzie wolno juz robié róznych rzeczy, i wobec tego na zapas nalezy jeszcze sobie uzyé ostatní 
raz w dwójnasób, 

Tak i stan wlasnie obserwujelny: zarzqd telewizji zapowiada, ze nie btťdq juz wyswietlane filmy z 
PRL-u jak "Czterej pancerni" czy porucznik Kloss. Co witťc robi,! uczestnicy wieczoru 
kawalerskiego? Pokazujq w Dwójce Klossa w najlepszym czasie, a po zapoznaniu sitť z 
komunikatem zarz'tdu prawdopodobnie z obawy, ze mog'l. nie zdélzyé pokazaé go do konca ? 
zwitťkszaj'l cztťstotliwosé emisji do dwóch razy w tygodniu. Mamy wi'ťc na antenie do czynienia z 
festiwalem twórczosci definitywnie usuni<ťtej, Prawdťť mówiqc, nie bardzo nawet wiadomo, kto tu 
komu gra na nosie, ale zdaje si{ť widzowie zarzéldowi, co byloby zjawiskiem rzadkim. Podobne 
wieczory kawalerskie przed przyjsciem nowej wladzy trwajq zreszt'l w najlepsze w ca1ym kraju, a 
nawet poza jego granicalni. I tak alnbasador Polskiw Niemczech mówi glosno, co ll1ysli o polskiej 
polityce zagranicznej w przewidywaniu, ze jega nastťťpca maze nigdy nie btťdzie do tego n1íal 
okazji. Trzeba si'ť wyszaleé. Jutro bowiem wszyscy, którzy nie chc'l zostaé w zyciu opuszczeni i 
sami, btťdqlTIusieli juz slubowaé, ze nie opUSZCZq nowej wladzy w jej chorobie. 

Michal Ogórek 

RP-TTW 

SEZONOWY REDAKTOR NACZELNY MICHAL OGÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK , 
Gazeta Wýborcza nr 174, wydanie waw z dnia 27/07/2006 GAZETA OGORKOWA, str. 17 

Elektryfikacja telewizji. Ma byé tak, ze jesli ktos ma préld, placi za telewizjtť. Uznanie, ze energia 
elektryczna plynie do domu lqcznie z telewizj'l, jest nieuzasadnione - telewizja nie musi byé 
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energÍq, bywa knoteln 

MICHAEj OGÓREK 

GW 

OGÓREK NA .NIEDZIEL~ 
OCZEKIWANIA POMOCY 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 170, wydanie wmv z dnia 22/07/2006 - 23/07/2006 JEDYNKA, str. 1 

W prasie pojawily si<ť sugestie, ze g}owa paiístwa - a wlasciwic jedna z dwóch glów panstwa, jakie 
mamy, to jest prezydent ... boi si'ť opuszczaé swój palac z powodu nieuzasadnionych l~ków. Czy te 
l~ki Sq takie calkiem nieuzasadnione, mozna by si<ť zastanawiaé, bo jakies uzasadnienie dIa nich by 
si'ť jednak chyba znalazlo. Aby jednak przeciwdzialaé takiemu wrazeniu, prezydent wyszedl do 
ludzi, ale to, gdzie poszedl, moze tylko te podejrzenia potwierdzié, Pierwsze kroki skierowal na 
policjtť, a nasttť.pnie spotkal si<ť z ratownikami górskirni i strazakami. Set to wszystko sluzby, od 
których oczekuje sitť pomocyc Moze na przyszlosé lepiej od razu do kontaktów prezydenta z 
ludnosciq wezwaé pogotowie? 

GW 

WIELKlE ODKRYCIE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
WYSOKlE OBCASY nr 29 dodatek do Gazety Wyborczej nr 170, wydaniewaw z dnia 22/07/2006 
60 LAT BIKIN!, stl: 18 

Nie wiadomo, dlaczego w szkole uczy si~, jak dokonywano kolejnych odkryé geograficznych, a 
tego, jak dokonywano kolejnych odkryé kobiety .. jut nie. A moglyby to byé lekcje ciekawsze 

Pod warunkiem ze kobiece cialo nie staloby sitť w szkole przedmiotem obowiqzkowym i 
wylnaganylTI na lnaturze, bo wtedy uczniowie przestaliby si<ť nim interesowaé. 

Historia odkrywania kobieeego eiala zupelnie nie pokrywa siťť z tym, co wiemy z historii 
powszechnej. W sredniowieczu - które bysmy o to zupelnie nie podejrzewali - kobiety kqpa1y sitť 

nago razem z mtťzczyznalni. Nie oznacza to, ze jedyne w naszym zestawie zdjtťcie dziewezyny 
kqpi'lcej sitť bez stroju poehodzi ze sredniowiecza (nr 6). Zostalo zrobione W' roku 1968 w NRD. 
Okazuje sitť, ze w kraj ach i epokach, w których panuje mrok i ciemnota, kobieta maze pokazaé 
wi(ťcej. 

Ba paradoksalnie, w ojczyinie wolnosci i bikini - Stanach Zjednoczonych .. na pewno nie. Bikini 
pólnocnoamerykanskie jest wprawdzie najwczesniejsze, ale i najszczelniejsze (nr 8). O ile na 
plažach Brazylii i Kuby nosí sitť kostiulTI o kilka numerów za maly, o tyle w USA majq kostiulny o 
kilka numerów za duze. Piersi w Stanach mUSZq mieé obowiqzkowo zakryte nawet te plazowiczki, 
które ieh nie majq, tj. kilkuletnie dziewczynki, a co dopiero Marílyn Monroe czy Jayne Mansfield 
(nr 5). 
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Za to w Rosji i na Ukrainie zakrywa si~ raczej nie ciala, lecz twarze - okazuje si~, ze kazdy wstydzi 
si'ť czego innego. Plazowiczka z Ukrainy to poza "Krymskim Komsomolcem II swiata W ogóle nie 
widzi. 

polka wypada na tym tle jako osoba zupelnie bez kompleksów: jut podczas pierwszych wyborów 
miss, które odbyly sitť w roku 1956 w Sopocie, pokazuje i twarz, i cialo (nr 4). Bezkolnprolnisowa 
polka weszla od razu na dach Grand Hotelu, nie przejmujqc sitť, jak papa to zniesie. 

MICHAL OGÓREK 

[Podpis pod fot.] 

1. 1959 r. Hawana 

2. 1972 r.,Anglia 

3. 1990 f., Brazylia 

4. 1956 f., Sopot, pierwsze wybory miss w komunistycznej Polsce, Konkurs przyciqgn'tl taki tlum, 
ze zostal przeniesiony na dach kasyna Grand Hotelu 

5. 1963 f., Stany Zjednoczone, Alabama, Jayne Mansfield nad brzegiem basenu w motelu 

6. 1968 f., Niemcy, wyspa Sylt 

7. 1988 r., Zwi'tzekRadziecki, Soczi 

I 8. 1946 r., N owy J ork, plaZa na Coney Island 

9. 1995 r., Ukraina, Jaha 

10.2001 r., Kuba 

ll. 1988 r., Zwi'tzek Radziecki, Jalta 

[autor fot./rys] MAGNUMlEK PICTURES 
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CZERWONY OGÓREK 
[podpis] MICHAL OGÓREK . r· 

Gazeta Wyborcza nr 169, lvydanie 'waw z dnia 21/07/2006 GAZETA OGO.RKOWA, str. 18 

POCZ'ltki autolustracji w "Gazecie",Michal Ogórek trumaczy sitť ze swojego urodzenia 

Protokól z posiedzenia Komisj i "Gazety Ogórkowej 11 powolanej ds. przeswietlenia przeszlošci 
redaktora naczelnego. 

KOlnisja podj<ťla practť, aby dla dobra Michala Ogórka ujawnié wszystkie najgorsze fakty z jego 
iyciorysu, maj'lc nadziej~, ze wyniki bťťd,t porazajq,ce. 

Na poczqtek stwierdzono ponad wszelkq w'ltpliwosé, ze juz: monogram Michal Ogórek ma MO, 

Od razu uwag(ť Komisji zwrócil fakt, ze w dniu, który wlasnie ma zostaé oficjalnie uznany za dzien 
ofiar komunizmu - 22 lipca - Michal Ogórek ostentacyjnie si<ť urodzil. W sposób oczywisty czerpal 
z tego dnia korzysci. Jako obiekt oddany do uzytku jednego dnia z PalacemKultury i Nauki stal si<ť 
jego rówiesnikiem i zostal dIa niego kims bliskim. 

Michal Ogórek nie zaprzeczyl tym faktom, próbowal swojq odpowiedzialnosé jednak pomniejszyé. 
U sprawied1iwial si<ť tym, ze urodzenie si'ť przez niego tego dnia nie bylo z jego strany zamierzone. 
Swoje zwi'lzki z PalaCelTI Kultury bagatelizowal, powoluj'lc siťť na fakt, ze w odróznieniu od niego 
nie jest darem Zwi'lzku Radzieckiego. Ale to mozna by juz sprawdzié tylko w archiwach w 
Moskwie (w tyrn miejscu Kornisja zglosila sugestiťť, aby Instytutowi Pami'ťci Narodowej powierzyé 
równiez opublikowanie archiwów sowieckich). 

Jakby nie dosé bylo tych wszystkich zastanawiajqcych przypadków u Ogórka, Komisja natkn<ťla 
si~ na dowody, ze na dodatek urodzil si'ť on w miescie Stalinogrodzie. W szelkie slady istnienia tego 
miasta, jak i faktu, ze wlasnie z nim zwi'lzany byl Michal Ogórek, próbowano zniszczyé, a jednak 
odnaleziony dokument nie pozostawia zadnych wqJpliwosci (patrz dokument). 

Wybór swojego miejsca urodzenia Ogórek znów naturalnie próbuje tlumaczyé przypadkiem. Czy 
jednak fakt, ze wybral akurat ten krótki okres, aby urodzié si<ť wlasnie wtedy, kiedy KatoV\/ice 
pomi<ťdzy marcem 1953 a pazdziernikiem 1956 r. byly Stalinogrodem, nie jest znamienny? 

Zachowaly si'ť relacje swiadków, jak to pierwsi pasazerowie wysiadaj'lcy z pociqgu na dworcuw 
Katowicach na widok napisu "Stalinogród l1 natychmiast wszyscy rzucali si'ť z powrotem. Czy 
Ogórek, zorientowawszy si<ť tego 22 lipca, gdzie si'ť znalazl, nie mágl zrobié tego samego? 
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Przestal mieszkaé 'W Stalinogrodzie jedynie dlatego, ze Stalinogród zlikwidowano. Komisja uwaza, 
ze gdyby nie to, Ogórek dalej by w nim w naj lepsze mieszkal do dzis. 

Zdaniem Komisji suma wszystkich faktów jednoznacznie wskazuje, ze urodzenie si~ Ogórka pod 
tak czerwon'l gwiazdét nastqpilo z jego pelnym udzialem i w najmniejszy sposób Die próbowal on 
ternu przeciwdzialaé. Cale jego dalsze zycie mozna uznaé za - niewspóhniern'l i nieudan'l - prób<ť 

rehabilitacji za ten kornpromituj'lcy poczqtek. 

Komisja zaliczyla przy tym Ogórkowi równiez pewne zaslugi, npo nie wziql on udzialuw obradach 
Okrqglego Stolu, bo nikt go tam nie zaprosil. 

MICH,AL OGÓREK 

[Podpis pod fot.] 

Oto dowód, ze Michal Ogórek urodzil sj~ w Stalinogrodzie: ksero z "Ksičtzeczki Stanu Cywilnego 
rodziny Ogórek" zalozonej 7 wrzesnia 1948 roku Ueszcze w Katowicach)o Fakt urodzenia 
sezonowego redaktora naczelnego "Gazety" odnotowano na stronach 4 i 5 i uwiarygodniono 
urz~dow'l piecz<ťciq z wyrainym napisem Stalinogród 

Oto szyld jednej z licznych instytucji, które czekaly na Michala ()górka w rodzinnym miescie 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
GazetaTelewizyjna nr 169, wydanie z dnia 21/07 /2006 F~LIET()NY, str. 14 

pod szklem 

Moja babcia bladla jak papier i osuwala si~ na krzeslo, kiedy dostawala telegralTI. Reagowala tak na 
kazdy telegram: równiez na ozdobny blankiet z zyczeniami na urodziny. 

Dzisiaj, kiedy telegramów juz nie ma, ieh funkcj(ť pelni pasek na ekranie telewizora, Nagle w 
zwykle telewizyjne zycie, tj. w jakis przeci'ťtnie nieinteresuj'lcy film, wdziera si'ť jak dzwonek 
Ustonosza na dole ekranu jakiš pasek, sugerujetc nadejscie jakiejš hiobowej wiesci. Jeszcze nie 
wiemy jakiej: poczqtkowo widaé samq tylko obwódktť. Nasttťpnie po liczbie bl~dów ortograficznych 
i tzw. literówek ocenié juz mozemy pilnosé wiadomosci, jakq gorqczkowo wklepal kt05 niemajqcy 
po ternu zadnych kwalifikacj i, a pozostawiony na dyzurze. 

W tym momenciewyswietlany filn1 traci nawet ten niewielki sens, jaki mial dot'td. Jeslí jest fihnem 
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katastroficznym, w którym wszyscy oczekuJ'l wlasnie trz~sienia ziemi, a wchodzl napis: "Jaroslaw 
Kaczynski desygnowany na premiera", to czy jeszcze potem moze si<ť cos wydarzyé? Czy jakas 
komedia moze zmierzyé si~ z gagiem, w którym posel Gosiewski zapowiada wyslanie 
mi'ťdzynarodowego listu gonczego za autorem z Niemiec? Przeciez te filmy Sqjuz bez szanso 

Po tych przykladach widaé, ze nie wszystkie paski S'lod razu zwiastunami jakiegos nieszcztťscia i 
nie ma co przyprawiaé telewidzów za kazdym razem o palpitacj~ serca .. Moze w"i~c wzorem 
dawnych telegramów wprowadzié tez paski ozdobne dia tych informacji, które maj'l nas tylko 
rozbawié? 

Michal Ogórek 

RP-TTW 

o GÓREK NA NIEDZIELF; 
PANSTWO TO JA I JA 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Uýborcza nr 164, wydanie waw z dnia 15/07/2006 -16/07/2006 JEDYNKA, str: 1 

Nie ulega wqtpliwosci, ze w przyszlym roku wyniki matur z wiedzy o Polsce i swiecie 
wspólczesnym b~d'l jeszcze gorsze. Wszystkim uczniom od zawsze najwi~kszq trudnosé sprawia 
odróznienie w kaz dym panstwie prezydenta od premiera i zrozumienie, ze SLl to dwie rózne funkcje 
i dwie rózne osoby, nie mówi'tc juz o orientacji, która jest którao Odt'ld w Polsce b~dzie to jut nie 
tylko niemozliwe dIa uczniów, ale w ogóle. Jezeli do tej pory tylko gorsi uczniowie nie mogli pojcté, 
po co Sq w panstwie az dwie takie osoby i po co wszystko si~ tam tak dubluje, to obecnie stanie si'ť 
to nie do wytlumaczenia wszystkim pozostalym. 

GW 

ZAZARTY BÓJ PRL Z KRZYZAKAMI 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Uýborcza nr 163p wydanie waw z dnia 14/07/2006 GAZETA ()GÓRKOWA, stl~ 22 

Do wrogów PRL oprócz kulaków czy wstecznego kleru dohlczono Krzyzaków, niewidzianych w 
Po lsce od kilkuset lat 

Nasza poczytna kolumna historyczna "Zdarzylo sitť? Ciszej!" dotarla do materialów wskazujqcych 
jednoznacznie, ze twórc'l "polityki historycznej" jest nie kto inny, tylko Wladyslaw GOlTIulka, za 
PRL-u I sekretarz komunistycznej partii w latach 1956-70. 

Do wrogów PRL oprócz kulaków, sabotazystów, reakcyjnego podziemia i wstecznego kleru wlqczyl 
on tez Krzyzaków, niewidzianych w Polsce od kilkuset lat. Mitno to przez caly czas Polska Ludowa 
prowadzila zazarty báj z jeszcze sredniowiecznym zakonem. 
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Do calkowitego powtórzenia zwycitťs1wa pod Grunwaldem, a wlasciwie nawet jego przewyzszenia, 
doszlo w 550. ľocznic~ bitwy w roku 1960. Wladyslawowi Gomulce udalo si~ po stronie polskiej 
zgromadzié 200 tysi<ťcy osób, awi<ťc znacznie wi<ťcej niz swego czasu Jagielle~ na szcztťscie po 
stronie krzyzackiej nie bylo tym razem nikogo. Zwycitťstwo bylo tak druzgocqce, ze tym razem nie 
trzeba bylo odprawiaé ani jednej mszy, a nawet bylo to zabronione. 

Niestety, na "polityce historycznej 19 PRL najbardziej zyskal i Krzyzacy - sredniowieczny zakon, z 
którym po pi'ťciuset latach wladze pozostawaly w ciqglym konflikcie. Jednak ciqgle odtwarzanie siCť 
Krzyzaków pozostaje pewn'l zagadk'l. Jak udawalo siťť im przetrwaé przez 500 z gónllat, ciqgle 
przez nas rozgramianym? W jaki sposób udalo siťť im nie wygin'lé, skoro byli wsród nich sami tylko 
mťťzczyzni? Przeciez nikt nigdy nie widzial malego Krzyzaka. Jest to fenolnen z biologicznego 
punktu widzenia. 

[Podpis pod fot.] 

22 lipca 1966 roku podczas defilady tysiqclecia Wladyslawa Gomulktť (na zdjtťciu z podniesion'l 
r<ťkq) za swego wodza uznali woje Boleslawa Chrobrego oraz zolnierze napoleonscy. Oddzialy, 
które szly na Moskw~, urz'tdzily defiladtť zwyci<ťstwa przed Palacem Kultury wWarszawieo Malo 
brakowalo, aby pojawili si~ zolnierze antybolszewickiej wojny 1920 roku, ale ci, zobaczywszy, kto 
stoi na trybunie honorowej, lTIusieliby si<ť chyba rzucié na niq z bagnetalni 

[autor fot./rys] AFP /.EAST NEWS, 3XARCHIWUM WFDIF 
GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewizyjna nr 163J wydanie z dnia 14/07/2006 FELIETONY, str. 10 

pod szklem 

Zupelnie nowego znaczenia nabralo sformulowanie "wezwanie do prokuratury" o Zobaczylisl11Y to 
wlasnie na przykladzie sledztwa w sprawie szantazu lustracyjnego wobec Zyty Gilowskiej. 

Nast<ťpnego dnia po wszcz~ciu sledztwa a wszcztťto je natychmiast na przesluchanie do prokuratury 
wezwani zastali ministrowie Dorn iWassermann. 

To nieublagane i ultymatywne wezwanie ich do prokuratury polegalo na tyln, ze prowadzqcy 
sprawťť prokuratorzy z GdaÍlska pierwszym pociqgiem przyjechali do Warszawy. Prokuratura 
Wezwala bowiem swiadków do lch wlasnych gabinetáw. Nie jest jasne, czy ministro,vie ci tak 
unikaj'l stawiania sitť w swoich gabinetach, ze prokuratura musi ich tam wzywaé na pismieo 

Niestawienie sitť na przesluchanie jest czynem karalnym. W tym przypadku karťť za niestawienie si~ 
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poniesliby prokuratorzy, poniewaz swiadkowiew miejscu przesruchania byli pierwsi. Nie wiadomo, 
czy na krótko przed przesruchaniem ministrowie nlusieli wyjsé na chwilfť ze swego gabinetu3 aby 
prokuratorzy mogIi ieh tam wezwaé~ czy tez prokuratorzy wzywali ieh do ieh gabinetu, pomirno ze 
ci jui: tam byli. Naturalnie, aby prokuratorzy mogli we-zwaé swiadków, ci musieli imwystawié 
przepustktť. 

Ciekawa rzecz, ze gdyby ministrowie Dorn i Wassermann wzywali prokuratorów do siebie, to 
wszystko wygl'ldaloby dokladnje tak samo jak wzywanie ieh przez prokuratorówo Co si~ naturalnie 
zdarzyé nie moze, bo ministrowie prokuratorów wzywaé nie mogél. 

Michal Ogórek 

SEZONOWY REDAKTOR NACZELNY MICHAL OGÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 162} wydanie waw z drzia 13/07/2006 GAZETA OGÓRKOWA, str. 21 

System przedstawicielski sklada sitť w Polsce z samych poslów-bogaczy, którzy reprezentujqjednak 
wy1'lcznie biednych.Wyborcy i poslowie dobierajq. siťť kontrastowo: najbardziej nadziane w Sejmie 
towarzycho, tj. Samoobrona, jest tam akurat przedstawicielem warstw najubozszych. W ieh obronie 
ci poslowie musz'l jezdzié lillluzynami dwa razy szybeiej, utrzylllujqC z wyborcami bliski kontakt 
podczas potr'tcania ieh na poboczach. 

MICHAL OGÓREK 

SEZONOWY REDAK.TOR NACZELNY MICHAL o GÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela T1ýborcza nr 161, 'wydanie waw z dnia 12/07/2006 GAZETA ()GÓRKOWA y stJ~ 18 

Teraz Warszawa to juz wiyeej nÍz caly kraj razem wziťťty. Premiera Polski awansowano na 
komisarza stalicy, 

Czy czťťsé maze byé czyms wi~cej niz calosé? W polityce tak - partia to wi~cej nit wszystko, ehoé 
"partia" to "czťťsé". 

GW 

SEZONOWY REDAKTOR NACZELNY MICHAL o GÓREK KOMENTUJE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 160, wydanie waw z dnia 11/07/2006 GAZETA OGÓRKOWA) str. 22 

Najbardziej aktualnq postaciq w "Lalce" jest subiekt Rzecki, ktáry bojqc sitť kazdego wyjazdu, 
zachowuje si<ť jak polskie wladze W oficjalnej delegacji:w ostatniej chwili wyskakuje z pociqgu 
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GW 

PIER»:~ZA CZYTANKA 
Mister O'Goreck przezywa nalot dywanowy 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Uýborcza nr 158, wydanie waw z dnia 08/07/2006 = 09/07/2006 SWI4TECZNA, str, 13 

- Nie mialem poj~cia, ze glównYlTI osiqg-ni~ciem IV Rzeczypospolitej jest dywan - przyznal sitť 

Mister O'Goreck po obejrzeniu reklamówki wyborczeJ . 

.. Dywan bardzo pozyteczna rzecz - zauwazyla Praktyczna Sctsiadka. '"" Wszystkie smieci mozna pod 
II II ,,. 

nI ego zamlesc, 

.. Dywan kojarzyl mi si'ť dot'ld ze swiatem arabskim .. powiedzial Mister O'Goreck. 

- A, to dywan latajqcy, a ten jest wynoszony z supermarketu., powiedziala Praktyczna Sctsiadka, -
Rodzina wynosi go w takim pospi echu, bo supermarkety maj'l przeciez teraz likwidowaéo 

.. Maze chc'l jak najszybciej opuscié sklep, bo ten dywan jednak przeciez zwin<ťli - mia} inn'l 
interpretacJ'ť Mistel' O'Goreck. 

- Nie pokazujq, dokqd ten dywan niosq - zwrócila uwagtť Praktyczna S'lsiadka. - Ciekawe, gdzie ta 
rodzina go sobie rozlozy. 

- Arabowie dywan rozkladajq na ulicy - powróci} do swej pierwotnej koncepcji Mister O'Goreck. -
Tam, gdzie akurat si'ť zn aj dq, tam k1ad'l . 

.. I co? - zapytala Praktyczna S'lsiadka. 

- Rozkladaj tl i si'ť rnod1'l - powiedzial Mister Q'Goreck . 

.. To jak w naszym panstwie - musiala przyznaé Praktyczna S'lsiadka po zastanowieniu. 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

CHODNIK - to, co obywatele dostali zamiast autostrady. 
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PS Mister O'Goreck jest obecnie zawieszony, Obecne lato sp<ťdza na bilIboardach iwróci do , 
"Gazety SwiqJecznej n jesieni't. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Micha} Ogórek 
Gazela Tele'wizyjna nr 157J wydanie z dnia 07/07/2006 FELIETONY, str, II 

pod szklem 

Bez echa przeszlo ujawnienie przez Jaroslawa Kaczynskiego istnienia niejakieJ pani de Barbara, Na 
de innych aberracji rewelacje o tajelnniczej pani de Barbaro nie zostaly nalezycie docenione~ a 
nawet zauwazone, a przeciez nalezy to przyznaé jej postaé dziala na wyobraznitť. 

Formalnie pani de Barbaro mialaby byé specjalistkq od socjotechniki stojqCq za agresywnym 
dzialaniem Platformy Obywatelskiej, ukrytq sprawczynÍ'l i patronkq lnedialnej wojny. Niezaleznie 
jednak od tego, czy istnieje i kim jest, pani de Barbara jest urzekaj'lc'l postaci'l wyj<ťt'l z podan i 
wierzen ludowych. 

Upajajqce miano, jakim zostala obdarzona, nawiqzuje wprost do tajemniczego don Pedra z bajki o 
Smoku Wawelskinl i ustawia j'l w rz<ťdzie zlowrogich cudzoziemców spiskuj'lcych przeciwko 
naszemu niewinnemu krajowi. Pani de Barbaro nie ma nawet imienia ? a przynajmniej nic o tym 
nie wiemy. A lTIOZe wlasnie odwrotnie: ma tylko imi~? 

Jest kobiet'b a witťc ogólnie sprawkq diabelskq, w tym przypadku diabla Rokity. Okreslenie de 
Barbara sugeruje jej barbarzyňstwo i obcosé, a "barba" sugerowaé moze nawet kobiety z brod'lo 

Dzi<ťki niej mamy odpowiedz, dlaczego Platforma tak si<ť klóci. Jedynym logicznym 
wytrumaczeniem takiego zachowania jest de Barbaro. 

Równoczesnie czujemy bo pora roku taka i bo zbyt blisko tej Barbaro do Rabarbaro ze nie moze 
ona byé calkiem na powaznie. 

Michal Ogórek 

RP-'TTW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewizyjna nr 151, wydanie z dnia 30/06/2006 FELIETONY, stl~ 15 
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POD SZKLEM 

Na przykladzie telewizji pubIicznej widaé, dIa kogo PiS wygral wybory" Nawet salna ta partia 
zrozumiala, ze bynajmniej nie dia siebie: wygrala je dIa swoich sojuszników z Samoobrony i LPR. 

ZwyciCťstwo PiS-u do niczego nie bylo potrzebne Bronislawowi Wildsteinowi, który poprzednio 
poja\vial siCť na ekranie znacznie cz~sciej i mial wi<ťksze mozliwosci prezentacji swoich poglqdów 
niz teraz jako prezes. Wówczas sruchali go wszyscy telewidzowie, a teraz tylko pracownicy 
telewizji, a i to tylko nieIiczni. 'Wzi~cie TVP przez PiS nie zmieni nic w sytuacji Jana 
Pospieszalskiego, który wi€ťcej razy na ekranie pojawiaé si<ť po prostu fizycznie nie jest w stanie5 bo 
juz teraz przebywa w telewizji dluzej niz wartownik, do czego zresztq nawiq;luje chyba tytu} jego 

I "W: t " programu ar o .... 

Sytuacja takich publicystów tylko pogorszyla siťť, bo o ile w przeszlosci ieh ujrzenie w telewizj i 
moglo oznaczaé dia kogos tak rzadkie szcz~scie jak zobaczenie kominiarza, o tyle obecnie trudno, 
aby ktokolwiek doznawal takich uczué na widok komisarza. 

Jedyni, którzy na tym zyskajq, to przedstawiciele partii uwazanych dot'ld zgodnie przez wszystkich 
za obciachowe. Ci, którzy dot'ld na ekrany wpuszczani byli jedynie w programach "997" oraz 
"Patrol ? kronika kryminalna". Ale zgodnie z konwencj'l tych programów poszukiwani znajdq si~ w 
koncu w studiu i to jako prowadzqcy 

Michal Ogórek 

o GÓREKNA NIEDZIEL~ 
CO MA WISIEé, TOUTONIE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Tfýborcza nr 146~ wydanie waw z dnia 24/06/2006 - 25/0612006 JEDYNKA~ str. 1 

Cechq charakterystycznq kazdego w Polsce jest to, ze jest podejrzany. Ale podejrzany tylko przez 
innych podejrzanych, co troch~ polepsza sytuacjtť. Premier Gilowska - co udokumentowal na 
zdj<ťciach jeszcze przed ujawnieniem wobec niej podejrzen "Super Express" - na obradach rZ'ldu 
zawsze siedziala na swojej teczce, a jednak nawet w tej pozycji któremus z kolegów udalo si~ do 
niej zajrzeé, Prokuratura bada teraz wszystko, co nie jestwykluczone: "Szef policji nie wyklucza, 
ze w Komendzie GIównej dzialala zorganizowana grupa przestťťpcza" .Wykluczony jest jedynie 
brak podejrzen. 

PS Redakcja "Wyborczej" uprzedzila mnie, ze wkrótce zawisn<ť na billboardzie. Osoby w tak 
kryminogennej sytuacj i powinno siťť talTI pokazywaé z zasloniťťt'i twarz'l i nie uzywaé pelnego 
nazwiska. Pozdrawiam, gdybysmy mieli jU2 siťť nie zobaczyé. Michal o. 

GW 
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PIERWSZA CZYTANKA 
l\'Iister O' Goreck bierze szkol~ jako narkotyk 
[podpis] MICHAL OGÓREK 

p 

Gazeta Uýborcza nr 140, wydanie vvaw z dnia 17 /06/2006 ~ 18/06/2006 SWI4TE(~ZNA, str. 17 

- Slyszal pan, podobno w Polsce jest 200 tys, pedofilów - zaczepil Mister O'GorckaMlody 
Czlowiek. - Zwazywszy na malej'lcy przyrost naturaIny, dzieci moze dIa nich zabraknélé, 

.. Sk'ld te szacunki? ... Mister O'Goreck próbowal zachowaé zimn'lkrew. 

- To SCl wyliczenia Romana Giertycha - powiedzial Mlody Czlowiek, unikajélc w tym kontekscie 
slowa "szacunek", .., Pedofile to Sq wedlug niego ci wszyscy, którym nie podoba si~ jako minister 
edukacji. 

- Wynika st'ld, ze ieh liezba w spoleczetístwie moze jeszcze gwaltownie wzrosn'lé - uswiadolnili 
sobie prawie równoczesnie. 

-Wynikaloby st'ld jednak, ze Roman Giertych nie jest juz dzieckiem - zauwaiyl Mister O'Goreck, 
który zawsze chcial widzieé jakies dobre str ony kazdej sytuacji. - Bo wtedy pedofiIolll by siťť 

podobal. 

- Mówi'lc scisle, nie jest ladnym dzieckiem .. sprostowal Mlody Czlowiek niezbyt odkrywczo. 

- Kiedy nie tylko pedofilom Roman Giertych siCť nie podoba - przypomnial sobie jego wypowiedzi 
Mister O'Goreck. - Podobno jeszcze tym, którylTI brakuje narkotyków w szkole. 

- Ciekawe, po czym on ich wszystkich natychmiast tak rozpoznaje? - zastanawial sitť Mlody 
Czlowiek. 

- Salni lnu powiedzieli - domyslil sifť Mister Q'Goreck. - "Ministerstwo Giertycha nie jest 1110jq 
ulubion'l heroin'l". 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

ueZEN - przedmiot nienadaJ'lcy si~ do nauczania w nowej szkoIe 

GW 

o GÓREK NA NIEDZIEL~ 
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J(AZDE PRZESTF;PSTWO N_ASZE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 140, ·wydanie waw z dnia 17/06/2006 - 18/06/2006 JEDYNKA, str, 1 

powoli staje siCť jasne5 po co w spoleczenstwie istnieje polityk: aby byé infonnatorem policji. 
Minister sluzy do tego, aby zaalarmowaé poHcjtť, kiedy jacys ludzie przyjd'l mu doministerstwa. 
Nawet patriotyczny minister jest wiťťc tam tylko jakims szwajcarem. O wszystkich najgorszych 
stronach kazdego czlowieka najwi{ťkszC\; wiedz(ť ma]'l czlonkowie PiS, z wyj'ltkiem jednak tych 
ludzi, których sami mianuj'l na stanowiska; o nich z kolei wie wszystko PO. Sk'ld politycy PiS 
znaj'l wszystkie dokonane w Polsce przest~pstwa jak wlasn't kieszen? Czemu kazdy przekrťťt znajq. 
lepiej od jego autora? Jest to wlasciwie pytanie do prokuratury, ale nie tej, tylko dopiero nast'ťpnej, 
Na razie pozostaje nam tylko ubezpieczyé dziadka przed Wehrmachtem w PZU. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewizyjna nr 139, wydanie z dnia 16/06/2006 FELIETONY, str. 14 

POD SZKLEM 

Jako Panstwa recenzent telewizyjny nie sprawdzam si'ť, poniewaz nie mam nawet szcz'l.tkowej 
cz<ťsci wiedzy, jak'l dysponowaé mozna na ternat programu. Na przyklad Przemyslaw Gosiewski 
ustali!, ze PO atakowala PiS W ostatnim czasie 104 razy. 

Zamiast siedzieé przed ekranem i liczyé ataki, zdajťť sitť na calkiem intuicyjne i mylc.lce wrazenia: 
jestem na przyklad przekonany, ze Przelnyslawa Gosiewskiego widzialem jui: co najmniej 70 234 
razy, z czego znaczn<t i10sé razy faktycznie wygl'ldal, jakby mial atak, Dokladnych danych z 
dokladnosci'l do jednego ataku nie jestem jednak w stanie podaé, co, rzecz jasna, rujnuje mo]'l 
wiarygodnosé. 

Chc2tc podejšé do oghldania programu profesjonalnie, na pocz'l.tek dla wprawy postanowilem 
policzyé w telewizj i wszystkie wyze i nize. To dziecinnie prostewydawaloby siťť zadanie bardzo 
szybko okazalo sitť nielnal niewykonalne z przyczyn lnetodologicznych, Czy pokazywany przez 
wszystkie stacje ten sam niz traktowaé jako jeden, czy tez 1iczyé go tyle fazy, ne razy pokazuj'l go 
na ekranie? W šwiadomosci widzów jest to bowiem za kazdyrn razem nowy niž, poniewaz w 
telewizji niczego nie jest tyle, ile jest tego obiektywnie, tylko tyle, ile razy sitť o tym dowielllY. 
Niektóre nize zaslonitťte byly moze celowo przez prezenterów i znów pojawila siťť trudnosé 
metodologiczna, czy niz domyslny, czaj'lcy si'ť jedynie za plecami, mozna uznaé za pokazany. 

Obawiam si'ť, ze salna telewizja w ogóle nie wie, ile czego pokazuje, i dopiero Prawo i 
Sprawiedliwosé wymierzy jej wszystkie razy. 

Michal Ogórek 
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RP-TTW 

PIERWSZA CZYTANKA 
Mister O'Goreck ma krajow~ zagranic~ 
[podpis] MICHAI.J OGÓREK , 
Gazela Wyborcza nr 135p wydanie 'waw z dnia 10/06/2006 - 11/06/2006 SWl/lTECZNA J st~ 25 

... Zauwazylem, ze z naszego kraju juz calkiem zamierzamy wyeliIninowaé zagranic'ť ... Mister 
O'Goreck zwierzyl sitť ze swych obserwacji Znajomej Dyplomatce *. - Caia Polska s{yszala, ze 
nawet nasz hymn narodowy jest teraz przez prezesa rZqdz'lcej partii spiewany w wersji "z ziemi 
polskiej do Polski" . 

.. Trafnie odczytuje pan nasze preferencje ... powiedziala ostroznie Dyplomatka. 

'" Ale czy "z ziemi polskiej do Polski" nie jest troch<ť krtťceniem sitť w kólko? - przedstawil swe 
w'ltpliwosci I\1ister O'Goreck. 

- Eliminuje sitť przez to ryzyko, ze zostanie si'ť gdzies po drodze - powiedziala Dyplomatka. 

- Minister spraw zagranicznych wyglasza teraz przemówienia jedyniew Polsce - 'wylíczal dalej 
Mister O'Goreck. 

- Gdzies musi - powiedziala Dyplomatka~ ale zaraz ugryzla siťť w jťťzyk. - Chodzi o now'l koncepcj'ť 
polskiej polityki zagranicznej, you know? 

... Know-how - odszczeknaJ sitť Mister Q'Goreck . 

... Koncepcja polega na tym, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych dzialalo tylko w Polsce, bo tu 
znacznie latwiej lnu realizowaé swoj'l po1itykťť niz za granic'l - wyjasniala Dyplomatka. 

- B<ťdzie realizowaé polityktť zagranicznc:t tylko w Polsce? - Mister O'Goreck upewnial si<ť, czy 
dobrze zrozumial. - Tylko do nas bfťdzie wysylaé te wszystkie noty dyplomatyczne i tak dalej 0.0 

... Tak jest - powiedziala Dyplomatka i sobie poszla, czyli wykonala demarche. - Z ziemi polskiej do 
Polski. 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH 
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TERMINÓW: 

*DYPLOMATKA - osoby lub przedlnioty przeznaczone do rozwoženia stanowiska Polski po 
polsce. 

GW 

OGÓREK'NANIEDZIELF; 
WATERGATE W KROPLI WODY 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 135, wydanie waw z dnia 1 0/06/2006 ~ 11/06/2006 JEDYNKA, str, 1 

Trwa zaciekla rywalizacja o to, co jest polsk'l aferq Watergate. Z racji blískosci nazwy aspirowala 
do tego miana afera Wasserwanny - tej, która próbowala dokonaé zamachu na ministra 
Wassermanna. Jedn'l z glównych podejrzanych, której nazwisko tam wyplyn<ťlo, jest G'lsior; jut 
samo to wygl'lda na prowokacj<ť w chwili, kiedy za po1sk'l. afertť Watergate zostala uznana - przez 
nich samych - sprawa braci Kaczynskich. W tej sytuacji problem: kto jest w Prawie i 
Sprawiedliwosci wi<ťksz'l ofiar'l - nie zastal rozstrzygnitťty. Róznica pomi<ťdzy afer'l Watergate w 
Ameryce i li nas jest jednak spora: tam z jej powodu prezydentem sitť byé przestaje, a u nas si~ 
zaczyna. Sprawca calego zamieszania plk Lesiak utrzymuje, ze uzupelnial w latach 90. teczk~ 
dzialalnosci opozycyjnej braci Kaczynskich, aby nie byla taka chuda. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewizyjna nr 134, wydanie z dnia 09/06/2006 FELIETONY, str, 16 

pod szklem 

Caly czas jestesluy swiadkami gry w tzw. generalskiego brydza. Brydz generalski poIega na tylTI, ze 
kiedy wszyscy gracze przy staliku porozurniej'l sitť i wylicytuj'l juz szlemika w kiery, przychodzi 
jakis general, mówi "dwa tref1e" i wszystko zaczyna si'ť od pocz'ltku, 

To, ze w generalskiego brydza graj'l ciqgle w polityce, gdzie stale dochodz'l nowi gracze, którzy 
zaczynajq od alfabetu, a niektórzy od analfabetu mozna zrozumieé. Ale dzieje si'ť to tez w 
obyczajach. 

Przez cale moje swiadorne zycie symbolem najwi~kszega obciachu byl tzw. dancing zwany czasami 
równiez "fajfem" od angielskiego "five o' cIoek"; w Polsce jednak fajf odbywal si'ť zwykle o szóstej, 
Trudno bylo znaleié cos w równie zlym guscie jak "taniec towarzyski", który wi'lzal sitť z cahl 
specyficznq, tandetn'l kulturk'l, Sila przetrwania dancingu byla jednak nie do przejscia kiedy 
Wojciech Mlynarski napisal Uuž w latach 60. ub. wieku!) swojq slynnq z niego drwin'ť pi. "Jestesmy 
na wczasach", wykonawcy dancingowi nie tylko si'ť nie przejtťli, ale wl'lczyli j'l po prostu do swego 
repertuaru. 
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Wydawalo sÍ'ť, ze od czasu, kiedy parkietern zawladn'ťly imprezy techno, scena klubowa, a nawet 
zwykle dyskoteki cokolwiek by o nich powiedzieé, to jednak nie tak szmirowate dia przybierania 
póz w "tancach towarzyskich" nawet fizycznie nie ma juz nigdzie rniej sea. loto nagle odnalazly siCť 
w telewizji. Miliony ludzi oglctdaj'l dancing, którego do telewizji nigdy przedtem nie wpuszczano. 
Nawet w PRL-owskiej telewizji jako "wyroby walcowane il pokazywano tylko huttť. 

Michal Ogórek. 

RP-TTW 

PIERWSZA CZYTANKA 
Mister O'Goreck posz~tkuje szkol~ 
[podpis]MICIIAL OGÓREK 
Gazela Wýborcza nr 129, wydanie waw z dnia 03/06/2006 - 04/06/2006 l~W14TECZNAJ St7~ 14 

.. Zauwazyl pan, jak wszyscy politycy zacz~li sitť wzorowaé na papiezu? - zapytal Mister O'Gorcka 
Znajomy NauczycieL 

- Pod jakim wzglydem? - zapytal Mister O'Goreck. 

- Polszczyzny - powiedzial Znajomy Nauczyciel. - luz kazdy stara siťť mówié po polsku tak jak on . 

... Myslalem, ze prezydent mylil si'ť z kurtuazji - powiedzial Mister O'Goreck. - Przekr'ťcal kazdy 
wyraz, aby nie wygl'tda1o, ze sitť popisuje tym, ze zna polski lepiej, 

~ Trzeba przyznaé, ze udalo mu si'ť to ukryé - zauwazyl N-auczycieI. 

- Ale to chyba zrozumiale, ze polityk mówi tym podobniej do papieza, im bardziej jest wiesz'lcy? -
zastanawial si'ť Mister O'Goreck .... To znaczy, tfu, wierz'lcy . 

... Nasz minister kazal sitť pilnie wsluchiwaé w slowa papieza - przypomnial Nauczyciel. - Czy tak a 
wymowa nie bťťdzie teraz w szkolach obowi'lzkowa? 

... Moze tylko na lekcjach religii - próbowal pocieszyé goMister OiGoreck. - Na lekcjach etyki 
akcenty b'ťdzie mozna klasé dowolnie. 

on Ale slyszal pan, ze podrťťczniki maj'l byé teraz jednakowe i zatwierdzane centralnie - N auczycieI 
byl bardzo markotny. 
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- Ale pan przeciez i tak b~dzie uczyl tego samego? - upewnial si~Mister Q'Goreck . 

.. <Wlasnie zlapalen1 sitť na tyn1, ze nie ~ powiedzialNauczyciel. - Ostatnio ukrylem przed ueznia111i, 
ze Romanowych byla eala dynastia, zeby ieh nie stresowaé, 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCI-I TERMINÓW (zapozyezony): 

AUTORYTETNAUCZYC:IELANIE MIESCI SI~ W PALE. 

DedykacjaWandy Chotomskiej dIa Ministerstwa Edukacji. 

GW 

OGÓREK NA .NIEDZIEL~ 
PRAWO JEST NIEZRÓWNANE 
[podpis] MICI-IAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 129, wydanie waw z dnia 03/06/2006 - 04/06/2006 JEDYNKA, stl: 1 

Jaroslaw Kaczynski b~dzie mial sprawiedliw'llustracjtť; szkoda, ze jako jedyny, W jego przypadku 
do odpowiedzialnosci pociqgnie sitť bowiem tego, kto mu teezk<ť zalozyl, a nie jego samego. 
Dlaczego wewszystkich innych przypadkach wini siťť tych, którzy S'l w tych teczkach opisani, a nie 
tych, którzy je prowadzili? W kazdej innej sprawie autorów teczek nie tylko nie uwaza si<ť za 
sprawców, ale za ... cz<ťsto jedynych ... swiadków. Jaroslawem Kaczynskimwszyscy pos'ldzani o 
ciemn'l przeszlosé zostaé jednak nie mog'l- nie ma zreszt't pewnosci, czy nawet w takiej sytuacji by 
chcieli - ale majél inne wyjscie, B<ťdq traktowani inaczej, jesli zostan'l ksi<ťzmi. Wystarczyloby, 
gdyby dajmy na to Malgorzata Niezabitowska miala swi<ťcenia kaplanskie, a jej sytuacja 
wyghldalaby zupelnie inaczej. 

PIERWSZA CZYTANKA 
Mister O'Goreck jedna si~ bez slowa 
[podpis] MICHAL OGÓREK , 
Gazeta Wýborcza nr 123, wydanie waw z dnia 27/05/2006 - 28/05/2006 SWI/lTECZNA, str. 21 

Z tym wyksztalceniem nie jest to chyba dIa pana najlepszy okres - powiedzial z trosk'l Mister 
O'Goreck do Znajomego Germanisty. 

OD Alez dlaczego? - powiedzial Znajomy Germanista. - Warum? 

- Nie tak glosno - powiedzial Mister Q'Goreck, rozgIqdajqc si'ť na boki. - Gazet pan nie czyta czy 
co? 
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" A co tam napisali? - zapytal Znajomy Germanista, a Mister Q'Goreck pospieszyl z odpowiedzi2t, 
zaním ten zd'lzyl to przetlulnaczyé . 

.. Prasa uspokaja Polaków, ze papiez nie odezwÍe sltť po niemiecku ani sfowem ~ Mister O'Goreck 
pokazal na dowód zapewnienia . 

.. Ani slowa? - zapytal Znajomy Germanista, - Keine .. o 

'"" Niechze pan przestanie - przerwal mu Mister Q'Goreck, - Czy pan nie rozulnie, ze nie jest to 
jtťzyk, którego mozna uzywaé w Polsce? 

- Chcialem tylko zapytaé, czy mozna powiedzieé "ja" - usprawiedliwial sifť Znajomy Germanista. 

- Ja, jako osoba nie znajqca níemieckiego, mog<ť powiedzieé "ja" - rozstrzygnql t(ť kwesti<ť Mister 
Q'Goreck. - Ale pan nie powinien. Nie moze sí<ť pan wypowiadaé w Palsce jako 'ja". 

- A co pan powie na to - nie poddawal si{ť Germanista - ze gazety, które ciesz't sitť, ze papiez nie 
uzyje niemieckiego, Sq niemieckie? leh wydawcqjest Axel Springer. 

- Mazna zabieraé w Polsce glos po nielniecku, ale tylko po jego uprzednim przetlul11aczeniu -
powiedzial Mister Q'Goreck. - Chodzi tylko o to, aby niemiecki nie byl po niemiecku . 

... To jest cos dIa mnie - klasnql W rtťce Germanista. - Mówitť po polsku tylko to, co pomysltť po 
niemiecku. Nie s'tdzi pan? 

... Ja? - bqJ<nqJ Mister O'Goreck, ale juz nie byl pewien, w jakim to bylo jtťzyku. 

SLO\VNICZEK TRlJDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

POJEDNANIE Z NIEMCAMI - zmiana naszego stosunku do Niemców pod warunkiem, ze nic nie 
b(ťdq mówili 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewizyjna nr 128, wydanie z dnia 02/06/2006 PEL/ETONY, str, 14 
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pod szklem 

luz dawno <wladze nie traktowa1y dziennikarzy jak wrogów do tego stopnia. Jaroslaw Kaczynski 
sprawia zwykle wrazenie kogos, kto ch~tnie 'wlasnorťťcznie by ieh udusil. Kierowaé dziennikarzami 
w TVP a wkrótce i w radiu mogq teraz tylko ci, którzy im zYCZq jak najgorzej. Dzienníkarze 
pragn'tcy utrzymaé zaufanie prezesa PiS (i stolek) a którzy to SCl, m~ina si<ť zorientowaé juz po 
tygodniu oglqdania telewizji ? mUSZq przede wszystkim atakowaé dziennikarzy, co wyglqda juz na 
jakis rodzaj autoagresji. Wlasciwie powinni oni zalozyé jakies Stowarzyszenie Antydziennikarzy 
polskich. 

Zale polityków koalicji rZ'ldz'lcej idq< przy tym W odwrotnym kierunku niz zwykle: chodzi im o to, 
ze media zajmuj'l si'ť nimi za duzo. To nie brak zainteresowania jest powodem tej nerwicy, ale 
nadmiar, Uwazajq oni? i to akurat slusznie ? ze ludzie mieliby o nich lepszq opinitť, gdyby ieh tak 
nie znali. 

Nie przypadkiem pierwszq rzeez'b którq zadeklarowal nowy prezes telewizji Bronislaw Wildstein, 
bylo to, ze polityków jest w programie za duzo i ze maj&, z ekranu zniknqé. Pewnie, ze lepiej 
wypadnq, kiedy siťť ieh nie b<ťdzÍe ogl'tdaé. 

Co w zamian? Tak jak dziennik "Fakt" trzeba btťdzie wymyslié jakiegos wieloryba, który 
przeskoczyl tamtť we Wloclawku, aby Wishl. wplyn&,é do Warszawy. Co to musi byé za monstrum, 
aby przyslonié Jaroslawa Kaczynskiego? 

Michal Ogórek 

RP-TTW 

OGÓREK NA NIEDZIELE; 
WLADZA OGRANICZA 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 117, wydanie waw z dnia 20/05/2006 - 21/05/2006 JEDYNKA, Stl~ 1 

Dobrze, ze S'l. na swiecie ludzie, którzy cos tworz'l i budujq, zeby potem inni mieli co sprawdzaé, 
ograniczaé i kontrolowaé. Obecny minister edukacji btťdzie ograniezalw szkolach dostťťp do 
internetu. Ciekawe, czym by siťť zaj'll, gdyby wczesniej nie bylo poslanki Grazyny Staniszewskiej i 
jej wieloletniej akcji wyposazania szkól w komputery; taki minister w ogóle nie mialby teraz ezym 
sitť wykazaé, nie maj'tc gdzie pilnowaé moralnosci. Szcztťsliwie ma teraz czego zabronié. Sejmowa 
komisja sledcza zaczyna sprawdzaé wszystkie banki, które zdolaly utrzymaé siťť na rynku. Nie jest 
wykluczone, ze w ten sposób doprowadzi je do bankructwa i wówczas btťdzie musiala oddaé 
wladz~, aby jej znowu ktos cos zalozyl do sprawdzania. 

MICHAL OGÓREK 

111 



rtf 

GW 

PIERWSZA CZYTANKA 
Mister Q'Goreck kompletuje list~ 
[podpis] MICHAL OGÓREK y 

Gazela Uýborcza nr li7y vvydanie l1laW z dnia 20/05/2006 - 21/05/2006 SWlflTECZNA J str: 26 

Jedyne, co tak naprawdťť pokazala dotychczas IV Rzeczpospolita, to pokazala nam jťťzyk, KiIka 
slów Gak FILIPINKA, PRZEST~PCA NIEKRYMINAI-JNY, UKLAD, WICEPREMIER i kiIka 
innych) zacz~lo znaczyé ju:z co innego niz niegdys. 

Ponizej lista innych, stale uzupelnianych slów w nowych znaczeniach: 

AROMAT ZL YLUB FALSZYWY - cos zle pachn'lce w Rzymie; 

DEMOKRATA - ktos do demonstracyjnego i pokazowego wsadzenia za kraty w ramachwalki z 
ukladem; 

DEMONSTRACJA - oddanie si~ demonom, pójscie z diablem; 

, 
EKSKOMUNIKOWAC - przekazywaé poz'ldane wiadomosci zawolno; propagandowo pozostawaé 
w tyle; 

KURATOR - kt05, kto znosi jaja W oswiacie; 

MINISTER - kt05 steruj'lcy czyms niewielkim; 

NIE'UK ... przeciwnik United Kingdom; 

OBIEKTYWIZM - skoncentrowanie sitť najakims wybranym obiekcie; 

PEDAL GAZU - sila nap~dowa Wszechpolaka; 

POTANIANIE PANSTWA - osoby niaríczqce panstwowe stanowiska; 

SATELITA - miejsce przewídywane przez wladzťť dla telewizji. 
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Wykradzionq przez siebie list<ť zarrlieszczam w internecie, zeby sprostaé najwyzszym standardom 
dziennikarskim. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazeta .Telewizyjna nr I16J wydanie z dnia 19/05/2006FELIETONY, str. 12 

pod szklem 

W procesie integracji róznÍce pomi~dzy Europ'l a Polsk'l nie znikaj'l, a ju:z szczególnie pomi~dzy 
Europ'l a polskim rzqdem. O Ue w Polsce jest minister edukacji, który uwaza, ze hOllloseksua1istów 
nalezy leczyé, o tyle w Europie uwaza sitť, ze nalezy leczyé takiego ministra edukacji. Jest to 
róznica nie do pogodzenia, jako ze miťťdzy tymi dwiema postawami nie ma miejsca na kompromis: 
chyba žeby uznaé, ze do leczenia kwalifikuj't sitť wszyscy. 

Polski minister edukacji sam maze w kazdej szkole slllzyé za eksponat i pomoc naukow'l wUnii 
Europejskiej na lekcjach o obskurantyzmie b~dzie go mozna pokazywaé zamiast obiektu w 
formalinie. 

Tym samym Polacy w Europie potwierdzaj'l swoj'l reputacj<ť anarchistów, rebeliantów, 
buntowników i kontestatorów, którzy nie podporz'ldkowujq sitť zadnym prawdom wsztťdzie 
oczywlstym ? nawetjesli bylby to bunt w wydaniu wczesnosredniowiecznym, 

Jednak opini<ť o naszej ,vrodzonej buntowniczosci potwierdzi tez druga niejako strana powstalej 
sytuacji politycznej coraz liczniejsza kolonia polska w krajach Unii. Trudno sobie wyobrazié, aby ci 
mlodzi i w wÍťťkszosci dobrze wyksztalceni Polacy nie wyrazali tam glosno oburzenia i odrazy do 
tego, co dzieje si~ w Polsce. Zreszt'l bez tego zyj'lC na co dzien wsród tych Francuzów czy 
Anglików musieliby chodzié caly czas czerwoni ze wstydu. A zeby Polaków poznawaé po tym, ze 
Sčl czerwoni, nie chcialby chyba nawet PiS? 

Michal Ogórek 

RP-TrrW 

o GÓREK NA NIEDZIELE; 
KOBIETYUSADZONE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 111, wydanie waw z dnia 13/05/2006 - 14/05/2006 JEDYNKA, str 1 

Zastťťpczyniq Andrzeja Leppera na stanowisku wicemarszalka Sejmu zostala jego sekretarka, 
okreslana jako Gienia. Prezydent Kaczynski mianuje na stanowiska panstwowe tylko rózne panie, 
które zna z pracy biurowej w róznych instytucjach; stanowisk do obsadzenia jest jednak tyle, ze 
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teraz btťdzie musial juz sifťgnqé po pomoce biurowe. 

Jest to ze strony obecnego ukladu rZqdz'lcego prawdopodobnie próba skompromitowania 
feministek, które domagaly sifť gwarantowanego, procentowego udzialu kobiet \vew-tadzach, bez 
wspom.inania o kompetencjach - a witťc ieh postulat jest w zasadzie realizowanyo 

Byla minister ds. równego statusu pIci Magdalena Sroda musi teraz przyznaé, ze zle zdiagnozowala 
sytuacj~w kraju: uznala, ze rZ'ldzi u nas przemoc dOlTIOWa, podczas gdy tymczasem rzqdzi pOlnoc 
domowa. 

GW 

Premier kazdymPolakiem 
[podpis] TEKSTY: MICHAL OGÓREK 
GAZETA W CZWARTEJ RP dodatek do Gazety Wyborczej nr 106, wydanie waw z dnia 08/05/2006 , 
str. 2 

Kiedy stalo siťť jasne, ze prezydent Kaczynski nie lTIOZe byé prezydentenl wszystkich Polaków, bo 
jakkolwiek by sitť ustawil, zawsze przypomina jedynie przywódctť jednej agresywnej partii, zadanie 
to spadlo na premiera. To premier Marcinkiewicz musial w tej sytuacji zostaé premierem 
wszystkich Polaków, a nawet w tniarťť ll102Jiwosci poniekqd stara si'ť SalTI zostaé kazdym PolakielTI 

1. Pocz'ttek dnia. Premier Marcinkiewicz wstaj e z lózka i zastanawia si<ť, kím dzis byé. To chwila, 
kiedy premier jeszcze nikÍln nie jest, ale zostaé moze kazdym. Stoi witťc (choé w zasadzie siedzi) 
przed podjyciem pierwszej rzqdowej decyzji. 

2. Jest decyzja: premier postanawia dzis byé niewzruszony jak skala. Nic lnu nie drgnie nawet 
podczas ruchu. Wlasnie zamierza zostaé w paiístwie Nieruchomyrn Poruszycielem. 

3. Ale co to? W premiera wst~puje dzikus. Wyzwala sitť z konwenansów i zrywawszelkie kr~pujqce 
go p<ťta. W jednej chwili postanawia byé lnacho lnanelTI i King Kongiel11. Nie wielny, pod wplywem 
czego nastqpily w ninl tak widoczne nawet golym okiem zmiany. Czy reaguje tak na widok 
kobiety? 

4. Klopoty finansowe rzqdu zmuszajq premiera do zainteresowania siy dodatkowymi zródlami 
dochodu. Skuszony krqz'lcymi opowiesciami, ze na kazdym nowo narodzonym dziecku mozna dziš 
trafié 1000 zlotych, rusza wyszukiwaé po kraju wolne dzieci, które jeszcze nie pobraly swojego 
przydzialu. Szybko okazuje si~, ze dia rZ'ldu taki sposób wzbogacania si'ť nie jest jednak tak dobry 
jak dIa obywateli, poniewaz wychodzi na jaw, ze te 1000 zlotych na dziecko musi sobie wyplacié 
sam rzetd. 

5. Klopoty doprowadzaj'l prelniera do choroby. Zbiera si<ť przybite konsylium lekarskie (widoczni 
prof. Zbignie\v Religa oraz Mariola Ochman - przedstawicielka "Solidarnosci ll w konsylium), które 
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orzeka, ze premier zle stoL Orzeczenie lekaľskie: powinien mocniej oprzeé, si'ť na wlasnych nogach, 
bo inaczej gotów si€ť jeszcze wywrócié. 

60 Poniewaz musial gdzies uSfyszeé, ze najzdrowsi ludzie to górale, premier zostaje góralelTI" 
Jednak lata, kiedy nim nie byl, pozostawily na nim widoczne slady i premier jest wyraznie starszy 
od górali, którzy SCl nimi od urodzeniao 

7. Premier Marcinkiewicz pozuje do zdj~cia ze swoim nowym zasttťpc'l Lepperem. 

GW 

.PIERWSZA CZYTANKA , 
Swiat braci Kaczyóskich 
[podpis] OPRACOWAL MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 101~ wydanie waw z dnia 29/04/2006 - 01/05/2006 SWI~TECZNA, str. 14 

ZLE STRO'NY ZYCIA, 

WROGOWIE 

I PRZYKROSCI 

(w porz'ldku alfabetycznym) 

Afront (przeciwienstwo frontu); 

Bank centralny i Balcerowicz Leszek; 

Cialo przedstawicielskie (zreszt'l 

kazde); 

Donald Tusk i domniemanie 

" j) , \fl 

nleWlnnOSCl; 

Ekspert; 

115 



Feministka; 

Giertych i gej; 

Historia III Rzeczypospolitej; 

lnwigilacja prawicy; 

. 
JW.; 

Kaczka we wszystkich postaciach; 

Ludowiec, liberal, lider; 

Lze-elita; 

MichnikAdam i media; 

Niezawislošé sCťdziowska; 

Orientacja seksualna; 

Podzial wladzy; 

Rozejm; 

Swoboda obywatelska; 

rusk Donald; 

lJklad; 

Wszyscy dotychczasowi prelnierzy 
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i wszyscy 

dotychczasowi prezydenci; 

Zoll Andrzej; 

Z arty 

ccc 

RADOSCI ZYCIA 

(w porzqdku alfabetycznym) 

Lepper Andrzej 

OPRACOWAL MICHAL OGÓREK 

GW 

o GÓREK NA NIEDZIELF; 
DWUNIETAKT 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 10l, wydanie waw z dnia 29/04/2006 - 01/05/2006 JEDYNKA, str, 1 

Posad rz,\:dowych jest II nas tak malo~ ze jednym ministerstwem kíerowaé musí dwóch ministrów. 
Ministrem rolnictwa b'ťdzie l,epper, ale i Jurgiel, którego premier nie dal Sejmowi odwolaé, 
argumentuj'lc, ze nie USllwa si'ť ministra na przednówku. Na przednówku minister w rZ'ldzie 
bowiem wegetuje, a ten to jU2 nawet zapuscil w tym gabinecie korzenie. Tym salnym okazalo siťť, 
ze ministrów rolnictwa moze byé dowolna liczba, a nawet, ze ministrem moze byé kazdy, i to 
jednoczesnie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swej krótkiej kadencji miala juz dwie 
przewodnicz'lce Elzbiety Kruk, rZqdz'lce tam na róznych podstawach prawnych. Jasno widaé, ze w 
dziedzinie wymyslania ministerstw wzorujemy si'ť na komedii Monthy Pytona: u nich bylo 
Ministerstwo Dziwnych Kroków, a u nas Dziwnych K.ruków. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewizyjna nr 100, wydanie z dnia 28/04/2006 }~LIETONY, str. 16 
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pod szklem 

Mozna si<ť bylo spodziewaé mniej wiCťcej, co kultura lnasowa b~dzie próbowala zrobié jak z kazdej 
wielkíej, porywaj'lcej postaci z Jana Paw}a II. Ale czy ktos mág} przypuscié, ze obchody jut: 
pierwszej rocznicy jego smierci telewizja publiczna uczci wyswietleniem mjn. "Trtťdowatej "? 

Dyskretne przerabianie Karola Wojtyly na Stefcitť Rudeck'ljuz si<ť zacz\ťlo. Dlaczego musialo sitť to 
przytrafié wlasnie Jemu Chodzi przeciez o czlowieka uksztaltowanego j eszcze w krakowskitn 
Teatrze Rapsodycznym Romana Kotlarczyka przez najwitťksz'l polsk'1 literatur<ť, gdzie nic ponizej 
Mickiewicza i Slowackiego sitť nie liczylo, Karol Wojtyla stal si'ť zresztq. w ten sposáb jakiIns 
niepoj<ťtym pozagrobowym zwyci'ťstwem polskiego romantyzmu: prawdziwym triumfem naszych 
wieszczów odniesionym przez nich w 150 lat po smiercL Dzi'ťki Bogu to oni Go "napisali", a nie 
Helena Mniszek, ba dopiero bysmy w tym Watykanie wypadlL 

Jak to siťť stalo, ze ta prowincjonalna, dawno zapomniana 'Isila fatalna" polskiego romantyzmu pod 
postaciq, Papieza wp!yn<ťla po takim czasie na losy swiata? Mam gor'iCq prosb'ť i wielki apel do pani 
profesor Marii Janion, aby o tylTI napisala. Tak jak nasi rOlnantycy okazalisi{ť stworzeni dia 
Papieza, tak ona przeznaczona jest do podjtťcia tego tematu i sitť od niego nie uwolni. 

Widaé juz zresztq, ze musi to zrobié. Niewiele brakuje, aby nasz caly romantyzm, ktáry wlasnie w 
osobie Jana Pawla II zaczqJ wreszcie odnosié swe pózne sukcesy w swiecie, zostal sprowadzony do 
ronlansu. I to na powrót nieudanego. 

Michal Ogórek 

RP-TTW 

PIERWSZA CZYTANKA 
Dodatek "Praca" 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 95,wydanie waw z drlia 22/04/2006 - 23/04/2006 SWI4:TEC1ZNA, str. 15 

Prawo i Sprawiedliwošé poszukuje nowych elit. Nowe elity powinny wykazaé siťť legitymacjét 
Samoobrony i zdjťťciem, najlepiej kogos z lze-elity. Mozna zglaszaé si<ť od zaraz w Trybunale 
Konstytucyjnym oraz zarz'ldzie telewizji. 

- Do przeprowadzania rewolucji rnoralnej przyjmie sitť kazdego. Zaswiadczenia o niekaralnosci nie 
lTIusi przynosié - wystawi mu si'ť na lniejscu. Zakres obowi'lzków: zwalczanie partii 
komunistycznych XX W., tj. Komunistycznej Partii Polski i PZPR, Czlonkostwo w PZPR mile 
widziane. 

- Rolnik, karany, wicepremier poszukuje dIa siebie zakresu obowiq,zków w rzqdzie. Poniewaz z 
róznych wzgltťdów nie mog'i to byé: gospodarka, s'ldownictwo, drogownictwo, sprawy zagraniczne, 
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nauka i edukacja, kultura ani uroda - za wskazanie jakichs innych mozIiwosci nagrodao 

- SpecjaIista od papy (ze szczególnym uwzglťťdnienielll papy red. Morozowskiego z TVN 24) 
chťťtnie utworzy i obejmie w nowym rZ'ldzie resort budownictwa. 

- Przewodnicz'lca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogiasza konkurs na przewodniczqcq. 
Kandydatka musi spelniaé tylko jeden warunek - nie moze wyklué przewodnicz'lcej oka. 

- Na zyczenie ograniczamy wolnosé siowa. Zgioszenia: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
Dotyczy calego kraju oprócz Torunia. 

- Prezydent Rzeczypospolitej (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie) przyjmie kazdq ciekawq 
practť . 

... Radio Maryja poszukuje papieza. Warunek: nieznajolTIOsé niemieckiego. 

- Miesi<ťcznik "Sukces" przyjmie kazdq Bosé felietonistów na brakuj'lce strany. 

- Kto zatankuje benzyn~ poselstwu Lyzwióskim, którzy nie majq samochodu? 

- Pracownicy siuzby zdrowia majq nadziejtť na trochťť serca od profesora ReIigi. 

- Socjolodzy szukajq pokolenia JPII, tylko zeby to nie byl Jan PospieszalskL 

MICHAL OGÓREK 

GW 

o GÓREK NA NIEDZIELF; 
KIEDY ZOSTANIEMY DZIAD,AMI 
[podpis] MICHAL OGÓREK . 
Gazeta Tfýborcza nr 95, wydanie waw z dnia 22/04/2006 - 23/04/2006 JEDYNKA, str. 1 

Liga Polskich Rodzin ma pIan poIityczny, aby Polska wprowadzHa u siebie euro w roku 2050. 
Widaé juž, ze gdyby to Liga rz~dzila w poprzedniej kadencji, do Unii Europejskiej weszlibysmy w 
XXXI wieku. Jednak obecnie pewna powolnosé tej partii wydaje si~ stwarzaé pewne nadzieje. 
Moze by caly program polityczny rzqdzqcej koalicji lTIogli zrealizowaé w roku 2050? Czy nie lepiej 
by bylo, gdyby to dopiero wówczas stuletni Andrzej Lepper zostal wicepremierem? Do rZ'ldu 
musieliby go wtedy za kaz dym razem wprowadzaé harcerze, ale nie byioby to zadnq przeszkodq, 
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skoro i dzisiaj znalazl tam druhów. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazeta .Telewizyjna nr 94J wydanie z dnia 21/04/2006FELIETONY, str. 14 

Trudno nie zauwaZyé, ze poghtdy w kraju co oznacza w tej chwili:w telewizji zmieniajq si<ť w 
zaleznosci od tego, kto jest premierem czy prezydentem. Osoby, które jeszcze kilka lTIiesÍtťcy ternu 
uchodzily za twardoglowe, okaza1y si~ mi<ťczakami. 

Jesli w tym wzgltťdzie chctť si<ť odwolaé do wlasnych doswiadczen, to nie z próznosci, ale dlatego 
ze ilustrowanie takich tez kolegami tTIogloby W obecnej sytuacji wyghl.daé na jakis ? jakze zresztq 
mile widziany donosiko Przypomn<ť wi<ťc to, jak startuj'tca kilka lat ternu stacja Kino Polska 
powierzyla mi komentowanie przypominanych tam klimatów peerelowskich, na co nami~tnie sitť 

rzucilem. Uzywalismy sobie na tym "dziedzictwie l1 jak nalezy, nawet nie podejrzewaj'tc, jakie to ? 
W okresie najwi<ťkszej buty SLD magIo wywolywaé oficjalne reakcje. Dopiero ostatnio dotarlo do 
mnie wystqpienie jakiegos pociesznego senatora SLD z tamtego czasu, który na posiedzeniu 
komisji kultury pytal, kto na to obrzydliwe oczernianie polskiej historii daje pienic:tdze.(J alco firma 
prywatna, telewizj a ta Iozyla na senatora, a nie odwrotnie). 

B<ťd'tc dia tego Senatu "czarnym ludem" i nie oszczťťdzajqc choéby generala Jaruzelskiego, teraz 
nagle okazalo si<ť, jak byIismy wobec niego w Kinie Polska poblazliwi. Nigdy nie sforrnulowalismy 
opinii, ze nalezy go zamkn'té czy cokolwiek mu fizycznie zrobié, co w obecnej sytuacji moze jut 
wyglqdaé na obron~. 

Okazuje siťť, ze nie zmieniajqc swojego poglqdu ani na jot'ť nagle lTIOZna si<ť znalezé w tej dyskusji 
po przeciwnej stronie. Pora tracié zludzenia, ze rozstrzygnie jq jakis sqd historii: proces w tej 
sprawie odb<ťdzie si<ť przed s'tdem rejonowym. 

Michal Ogórek 

pod szklelTI 

RP-TTW 

PIERWSZA CZYTANKA 
Mister O'Goreck przechodzi drog~ zawodow~ 
[podpis] MICHAL OGÓREK , 
Gazela Wyborcza nr 90,wydanie waw z dnia 15/04/2006 - 17/04/2006 SWI4TECZNA, str. 15 

- Znalazlem pewnq optymistyczn'l informacjťť - powiedzial ostroznie Rozgoryczony Znajomy 
Mister O'Gorcka, skIadajqc gazetťť z najnowszymi inforn1acjatni. 
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- Chyba w dodatku "Kwietnik" - zauwazyl Mister Q'Goreck. 

- Eksperci ustalili, ze niektóre grupy zawodowe wbrew rZ'ldowi i nawet wbrew sobie salnym majq 
byé automatycznie wysylane na wczesniejsze emerytury - mówil Rozgoryczony Znajomy Mister 
O'Gorcka, rozchmurzajqc sitť nieco . 

... Same tego nie chcete? ... zapytal Mister O'Goreck. 

- Eksperci twierdzq, zew niektórych zawodach po jakims czasie czlowiek jest w takim stanie, ze 
juz nie zdaje sobie z niego sprawy oe tlumaczyl Rozgoryczony Znajorny. - Trzeba go wyslaé 
przymusowo. 

- No i jakie to zawody? - pytal Mister O'Goreck. 

- Wszystkie wykonywane na powietrzu - powiedzial Rozgoryczony Znajomy. - lezeli kt05 dIugo w 
zyciu stal na szosie, to powinno sifť go teraz jak najprtťdzej odeslaé na emeryturfť. 

- Ale w jakim charakterze stal na szosie? - spytal Mister Q'Goreck. - Stracha na wróble? 

- Postracha ... powiedzial Rozgoryczony Znajomy. - Krótko mówictc, jezeli kt05 taki zostanie potelTI, 
powiedzmy, wicepremierem, to przebieg jego pracy zawodowej kwalifikuje go wprost na 
emerytur~. 

- Tylko takie kwalifikacje pod jakq wlasciwie mozna podciqgnqé kategori<ť zawodowq? - zapytal 
Mister Q'Goreck. - Drogowiec? Dróznik? Ulicznik? 

- Moze Stanczyk? ... zaproponowal Znajomy i nawetjakby przestal byé Rozgoryczony. 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

STOJAK - element podtrzymuj,\:cy koalicj<ť rZ'l.dowq 

GW 

OGÓREK NA SWI~TA 
RZ1\DY POKUTNE 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 90, wydanie 11JGW z dnia 15/04/2006 - 17/04/2006 JEDYNKA, str: 1 
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WysttťPuj'lC w Wielki Czwartek i powiadamiajqc o wejsciu Leppera do rZ'ldu, Jaroslaw Kaczynski 
powiedzial, ze Polacy maj q to, na co czekali. Nikt nie ITlial chyba Wcttpliwosci, ze chodzílo lnu o 
Drogtť Krzyzowq. Andrzej I.lepper obiecal jej nie zablokowaé, Zapowiadane od dawna tegoroczne 
umaltwieniaWielkiego Tygodnia nadeszly tak pózno, ze spoleczenstwo nie moglo juz sitť ich 
doczekaé - ale tez pokuta w tylTI roku okazala sitť ci<ťzkawyj'ltkowo. Wiele osób wysypalo sobie 
prochy na glowy; inni wciqgn<ťli je do nosa. W kosciele organizuje sitť umartwienia lqczone: salna 
spowiedz II ojca Rydzyka jest juz od razu pokut'l. 

GW 

PODSZKLEM , 
[podpis] MICHAL OGOREK 
Gazela Telewizyjna nr 89, wydanie z dnia 14/04/2006 FELIETONY, str, 31 

pod szklem 

Piotr Najsztub mial dziwny pomysl, aby sfilmowaé radio gadaj'lce w samochodzie. Dokonano tu 
jednak zamiany ról: to rozmówcy siedzq w samochodzie, a sluchacz ? czyli widz ? w domu. Poza 
tym wszystko jest tak samo. 

-W programie "Pasazer" Piotr Najsztub wywozi swojego goscia nie wiadomo gdzie i po co 
samochodem, po czym go tam zostawia i rozmówca musí chyba wracaé taksówkčl. Najsztub juz 
kiedys w jakims programie kladl si~ przy gosciach na lezance, i jak widaé, w jego programach jest 
coraz grzecznleJ o 

Poniewaz jednak normalnych ludzkich rozmów' i zwyklej wymiany zdan jest w telewizji coraz 
mniej, wszystko bym mu wybaczyl. Níechby te rozmowy odbywaly si~ nawet "na drqgu, w 
pociqgu"; sama telewizja najch<ťtniej widzialaby zreszt'l rozmowy podczas nurkowania, gdzie 
goscie nabieraliby wody w usta. Tylko dlaczego w telewizji jesli jU2 ktos si~ wypowiada to muszčl 
to ciqgle byé politycy? 

Ja wiem, a Panstwo i tak mi nie uwierz'l. Ale daj<ť slowo, ze politycy Sčl tam nie ze wzgl~dów 
koniunkturalnych czy lizusowskich. Chodzi o to, ze Set za darmo. Obnizaj'l koszty programu. 
Niestety, automatycznie poziom równiez. 

"Pasazer", czwratek TVP 2 21.40 

MICHAL OGÓREK 

ILE KONI MA SILNIK? 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 84, wydanie z dnia 08/04/2006 ledynka, Stl~ 1 
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OGÓREK NA NIEDZIEL~ 

ILE KONI MA SILNIK? 

Jaroslaw Kaczynski ujawnH, ze od szesciu mÍesÍtťcy jego rzqdy byly sarnochodem bez sHnika, czyli 
sam'l. maskq. Silnikiem ma zostaé, teraz Andrzej Lepper. W jaki sposób, skoro jest on znany z tego, 
ze zwykle na szosie stoi? Nie wiadomo. Od miesÍtťcy zreszt'l juz nie warczy, tylko robi wszystko, 
aby wlasnie zobaczono w nim czlowieka. OdciqJ sitť od zwyklego bydla i zaczql hodowaé bizony 
amerykanskie; pozwala mu to jakos uzasadnié, ze jest czerwonoskóry, Na okreslenie sytuacji, ze siťť 
go wstydz'l wzi'lé do rZ'ldu9 uzyl sformulowania "patologia". Patologia to jest, ze juz nikogo innego 
nie mozna znalezé do rzqdu Rzeczypospolitej; wstyd z powodu obecnosci Samoobrony w rzqdzie to 
jest lopatologia. 

MICHAL OGÓREK 

RP-DGW 

Mister O?Goreck walczy z golizn~ II lekarzy 
[podpis] MICHAL OGÓREK , 
Gazeta Wyborcza nr 84, wydanie z dnia 08/04/2006 Swiqteczna, stťo 21 

PIERWSZA CZYTANKA 

Mister O?Goreck walczy z golizn'l II lekarzy 

Wie pan, kto teraz leczy w naszej sluzbie zdrowia? pomachal do Mister O? Gorcka maszeru j 'lcy W 

pochodzie Manifestant Medyczny. Mniszek lekarski! 

Takie ziola? nie kojarzyl Mister O'Goreck. ?Bo co, bo na lekarstwa nas nie staé? 

Lekarze zyjqjak mniszki powiedzial Manifestant Medyczny. 

A, tylko ze oni umartwiajq nie tylko siebie zauwazyl Mister O'Goreck. Pacjentów takže. 

W szystkim zadano na pokuttť rewolucj~ moraln'b to pan nie wie? powiedzial Manifestant 
Medyczny. ? Tacy seksuolodzy chociazby nie lTIOg'l zwi'tzaé kolÍca z koncem, žeby nie propagowali 
rozwi'tzlosci. 

Seksuolog po przebyciu rewolucji moralnej powlnlen si<ť chyba przekwalifikowaé na lekarza 
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rodzinnego? zapytal Mister O?Goreck. 

Prorodzinnego poprawil Mister O~Gorcka Manifestant Medyczny. W kazdYlTI razie na pewno nie 
powinien byé anty. Zapisywaé wyhlcznie srodki koncepcyjne. 

W obecnej sytuacji wyznacznikiem skromnosci lekarza powinien byé laryngolog powiedzial Mister 
O"Goreck. lego przyklad pokazuje, ze aby zbadaé pacjentów, nie trzeba od razu ieh rozbieraé. 

MICHAL OGÓREK 

st,OWNICZEK, TRUDNIEJSZYCI-I TERMINÓW: 

POGOTOWIE STRAJKOWE ? protestuj'tca karetka, 

RP-DGW 

POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
Gazela Telewízyjna nr 83, wydanie z dnia 07/04/2006 FELIETON,Y, sIr. 12 

pod szklem 

Kazda manipulacja zaczyna siťť zawsze od pomieszania j~zyka. Przez slowo "uklad" , a wlasciwie 
UKt,AD rozumiemy teraz wcale nie sytuacjCť, w której urz'ld prezydenta RP stal siCť brygadq (i to 
bynajmniej nie pierwszq) jednej partii politycznej i w której premier, prezydent, marszalek Sejnlu 
etc. etc. S'l towarzystwem z jednyeh imienin, a w zasadzie z jednej switťtej komunU. UKLADEM Sq 
ich rozproszeni i pogubieni przeciwnicy. OsiGl UKL.ADU zagrazajqcego panstwu jest byly 
prezydent, od miesiťťcy nieobecny; w zasadzie wszystkie filary lJKLADU zastaly jui: wyploszone z 
kraj u a nielicznych pozostalych usiluje si'ť wypchncté ale to one wlasnie stanowiq zlowrog'l 
struktur~. 

A cóz to jest insynuacja, a w zasadzie wróé INSYNUACJA Jest to niekorzystne stwierdzenie 
dotycz'lce Jaroslawa Kaczynskiegoo INSYNUACJA nie jest wiCťc wcale opinia, ze ktos jest pijanym 
zomoweem, ale spostrzezenie, ze J aroslaw Kaczynski jest nieuczesany co sam moze przeciez w 
kazdej chwili zobaczyé, spogl'ldaj'lc na brata. 

Nie jestem wcale zwolennikiem ukutego na internetowych forach terminu "kaczyzm II na oznaczenie 
tej mieszaniny obsesj i i bufonady, jakq mamy okazjCť oglqdaé, ale muszCť przyznaé, ze przynajmniej 
trudno telTIU slo\VU podlnienié znaczenie. Chociaz nie znaczy to, ze nie uslyszylny kiedys z ust 
najwyzszych przedstawicieli panstwa, ze typowym przedstawicielem kaczyzmu jest Donald Tusk. 
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Michal Ogórek 

RP-TTW 

o dwóch takich, co ukradli ksi~zy (sequel filmowy) 
[podpis] MICHAl OGóREK 

I' 

Gazela Uýhorcza nr 78, wydanie z dnia 01/04/2006 SwiqtecznaJ str, 25 

o dwóch takich, co ukradli ksitťzy (sequel filmowy) 

PIERWSZA CZYTANKA 

Jak siťť dowiadujemy, przyst<ťpuj'lC do ksztahowania polityki historycznej, Instytut Sztuki Filmowej 
zainicjowal projekt sequela (dalszego ciqgu) klasycznego dziela polskiej kinematografii "O dwóch 
takich, co ukradli ksi<ťzyc", B<ťdzie to dalsza cz<ťsé budujqcej historii brací Kaczytí.skich pod 
roboczym tytulell1 "O dwóch takich, co ukradli ksi<ťzy". Tresci'l filmu jest historia ich zwycitťstw. 

Film nie unika drazliwych wqtków.W okresie mlodzienczych poszukiwaú i bltťdów bracía 
Kaczynscy . dostajq si'ť pod przejsciowy wplyw Lenina, którego idee przenikaj'l do ich pracy 
doktorskiej. Kieruje nimi mlodzieúcza naiwnosé, jako ze bardziej od nich cwane i kute na cztery 
nogi osoby žeby daleko nie szukaé, chociazby prezydent Kwasniewski ? specjalnie nie pisa1y prac 
magisterskich, aby nikt nie mág} im w przyszlosci znalezé w nich Lenina. 

Falszywe idee o czym bracia pocz'ltkowo nie wiedz't? trafiaj'l do nich za podszeptem KPP (1918--
1938). Kiedy organizacja ta przeradza sitť nast'ťpnie w "Gazet'ť Wyborcz't" (1989-?), bracia nie 
wahaj'l si'ť rzucié wyzwania tej papierowej pot'ťdze. 

Odtqd ieh zycie b'ťdzie podporzqdkowane idei stworzenia wlasnego rzqdu dusz. Najprostsza 
wydawaloby siťť droga do tego celu poprzez stworzenie wlasnej gazety ("Tygodnik Solidarnosé", 
"Express Wieczorny") zostaje w lumpenliberalnej džungli storpedowana natychmiastowym 
bankructwem naslanYlTI na nich przez Leszka Balcerowicza. 

Bracia trafiaj'l do odtrqconej cz<ťšci spoleczenstwa i tak odkrywajq przeznaczone dIa niego Radio 
Maryja, w ktárym dostrzegajq swoj'l szans'ť. Radio okazuje si'ť byé wprawdzie chwilowo 
okupowane przez niejakiego Giertycha, którego braciom udaje sifť jednak w ostatniej chwili 
zr<ťcznie podmienié .. Katolicki glos okazuje siťť byé glosem braci. 

Symboliczna scena koncowa. Bracia Kaczynsey informujq kardynala Dziwisza, ze papiez 
przyjezdza do nich,KL.APS 
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MICHAl OGóREK 

RP-DGW 

Mister O'Goreck sp~dza dzieIÍ 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 72, wydanie waw z dnia 25/03/2006 ~ 26/03/2006 SWI~TECZNAJ stl: 14 

"Tak rodzi si<ť »Nowy Dzien«" ~ mówi Dozorczyni, wstajqc do odgarniania sniegu. 

"Lze-elita" ... wolaj,t wlasciciele swoje bure suki, które przynosz'l itnw pysku z kiosku gazety. 

"Jurek, ale nie Owsiak" - wykrzykuj'l matki za dzieémi wyprawianymi do szkoly. Uczniowie na 
drugie sniadanie mogq przynosié ser, pod warunkiem, ze nie jest to Cervantes. 

Nowym wyzwiskiem na podwórku II Mister O'Gorcka stala siťť odzywka "pan jest niezgodny z 
konstytucj'l" . 

Lekarz z sqsiedztwa wklada kamasze i wychodzi do pracy. 

Reszta mieszkanców' tkwi w starym ukladzie. Po cichu rozstawia stolik, który ostatnio si<ť juz 
chwieje, bo ktos go ciqgle próbuje wywrócié. Przy stoliku gra w brydza z dziadkiem z Wehrmachtu, 
Nie wiadomo jednak, czy dlugo to jeszcze potrwa, bo stolik tymczasem zostal juz nakryty. 

Podajq obiad, na ktáry ostatnio zjada sitť tylko przystawkL 

Pod wieczór wszyscy siadaj'l ogl'ldaé te media, które nie s'lwolne, Na to bowiem, .leby wolne 
media podaly jak'lS wiadolTIOsé, nie mo.lna sitť doczekaé. Czuwa nad tym Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizj i, któr'l rZ'ldzi jakis Prawny Kruczek. 

Pierwsza kladzie sitť zawsze gospodarka. 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

WYBOR_CA - osoba, która nie ma wyboru 

GW 
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o GÓREK NA NIEDZIEL~ 
Nowy stanik wojenny 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 727 wydanie waw Z drzia 25/03/2006 - 26103/2006 JEDYNKA 1 str, 1 

Z powodu przyjazdu papieza nie mozna przeprowadzié wyborów do Sejmu, ale mozna 
przeprowadzié wybory Miss World, Poslowie - w wyborach przeciez calkowicie przebrani - stali sitť 
juz nawet bardzíej nieprzyzwoici od rozebranych dziewczyn. W ciqgniťťcie do programu 
wyborczego PiS ciala kobiecego nastqpHo~ ostatnio w Warszawie zupelnie nieoczekiwanie i z 
zaskoczenia, aczkolwiek w znanej atmosferze awantury i pogrózek. Nauczeni doswiadczeniern z 
poprzednich wybiegów wyborczych PiS mozemy si~ spodziewaé, ze transmisja z konkursu Miss 
World odb~dzie si~ wylqcznie na antenie Telewizji Trwam. 

MICHAL OGÓREK 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Telewizyjna nr 71, wydanie z dnia 24/03/2006 FELIETONY, str. 12 

W spoleczenstwie przyj'il sitť dziwny rytual, ze wybiera ono sobie kogos np. na premiera i nagle 
zaczyna go o wszystko pytaé i ze wszystkim do niego si'ť zwracaé. Premier Marcinkiewicz, o 
którego istnieniu niedawno nikt nie wiedzial, teraz zd'lzyl juz staé si~ autorytetem w takich 
dziedzinach, jak: zarazone lab~dzie, bank centraIny, szpiegostwo woj skowe czy zaleganie sniegu na 
dachu, nie mówi'lC juz o ogólnych poghtdach egzystencjalnych na istot'ť zycia jako takq .. Skq.d ten 
czlowiek towszystko wie, skoro jeszcze w zeszlym roku nie mial o tym poj<ťcia nie wiadomo. Mala 
tego: za jakis czas, gdy go juz odwolaj'l z funkcji premiera jak kazdego jego poprzednika 
przestanie cokolwiek s'idzié, a jesli nawet mu to zostanie i b~dzie to z przyzwyczajenia robié dalej, 
psa z kulaw'l nog't nie b<ťdzie to juz interesowalo. 

Szczególnct wazn'l kwalifikacj't dIa takich okreso"W)'ch wybranców narodu jest nie wiedzieé czemu 
taniec. Premier Marcinkiewicz tanczyl na Balu Charytatywnym Dziennikarzy wprost desperacko. 
Bylemu prezydentowi Kwasniewskiemu nic nie zaszkodzilo tak jak odmowa "zatanczenia i 
zaspiewania" jak to ujqJ przed komisj'l sledcz'l. Poniewczasie próbuje naprawié ten bhld jego córka 
Ola, która tanczy za niego w programie TVN-u IiTaniec z gwiazdami". Aleksandra Kwasniewska 
wysttťPuje tam jako gwiazda. Ale w jakiej dziedzinie? Jest zupelnie nieznanym psychologiem, wi~c 
chyba zbiorowej hipnozy. 

MICI-lAL OGÓREK 

PIERWSZA CZ.YTANKA 
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Mister O'Goreck jest zalatwiany poza kolejnosci~. 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 66J wydanie waw z dnia 18/03/2006 - 19/03/2006 SW14TECZNA J str. 20 

Przechodz'l.C nOCq pod prokuraturq, Mister O'Goreck uslyszal straszne halasy. Po pi'ťtrach wte i 
wewte biegali praeownicy z aktamL OprózniaIi szafy, wrzucaj'l.cwifťkszosé dokumentów do 
piwnicy, a na ieh miejsce wkladaj,tc nowe segregatory. 

- Co pan robi z tymi aktami? - zaapelowal Mister O'Goreck do Prokuratora Apelacyjnego. - Chce je 
pan wszystkie gdzies opylié? 

"" Proszťť pana, muszťť - wychrypial Prokurator Opylacyjny. .. Sledztwa sobie wzajemnie 
przeszkadzaj q i trzeba j akies wybraé do prowadzenia . 

... Przeciez sledztwo to nie jest Auto Roku, aby tylko jedno mozna prowadzié naraz - troch'ť zdzi·wil 
si~ Mister O'Goreck. 

- Nic pan nie wie? - j<ťknql Prokurator Opylacyjny. - W zwiqzku ze sledztwem w sprawie banków 
wszystkie pozosta!e post<ťpowania majq byé odsuni~te. 

- Jak to? - Mister Q'Goreck byl zaskoczony. - Przeciez mialy byé same sledztwa: mafia paliwowa, 
skorumpowani adwokaci, zagenturyzowani dziennikarze ... Wszyscy czekajq) 

'"' No wlasnie, jedno wypiera drugie - j'ťknql Prokurator Opylacyjny. - Zadne sledztwo juz nie robi na 
nikim wrazenia. Ludzie zacztťli uwazaé dochodzenie za zjawisko atmosferyczne. 

- Chodzi o to,zeby jakas wina zalsnHa wreszcie pelnym blaskiem! - domyslil si'ť Mister O'Goreck . 

.. Na dzis nic nie moze przeslonié winy banków - mówH Prakurator Opyl acyj ny, ladujqc akta 
seryjnych morderców do worków z napisem "moze poczekaé". - Ale nie wiemy, czy ranD nie 
przyjd'l nowe instrukcje. Maze inne przest<ťpstwa b€ťd'l w promocji. 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

INFLACJA BANKOWA .. drastyczne zmniejszanie si~ wartosci banku jako przedmiotu sledztwa w 
miarfť dochodzenia dochodzen. c 

GW 

o GÓREK NA NIEDZIELII 
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PRZY-PISY DO HISTORII 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Uýborcza nr 66, wydanie waw z drda 18/03/2006 ~ 19/03/2006 JEDYNKA) str, 1 

W salonie "Polityki" Jaroslaw Kaczynski uczynU zaskakujqco szczere wyznanie, ze za dobre okresy 
w zyciu redaktorów IIGazety Wyborczej II uwaza te, kiedy siedzieli w witťzienÍu, a za zle - kiedy 
przebywaj't na wolnosci.Nic straconego. Jako osoba zyczliwa ludziom i obecnie wp1ywowa maze 
przeciez sprawié - i wieIe na to wskazuje, ze chce - aby redaktorzy "Gazety" mieli znów dobry 
okres w swoim zyciu. Po co trwonié i marnowaé je na wolnosci, skoro tyle dobrego mogq - jak to 
maj't w zwyczaju - zrobié w wi'ťzieniu.Do tych historiozoficznych przemyslen J aroslawa 
Kaezynskiego chcielibysmy dolqczyé swoje: dIa niego z kolei najlepszym okresem w zyciu jest ten, 
kiedy siedz'l w wi'ťzieniu inni. 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Telewizyjna nr 65, wydanie z dnia 17/03/2006 FELIETONY; str. 7 

MICHAL OGÓREK 

pod szklem 

Nowosci'l ostatnio jest to, ze prezenterzy wiadomosci podajq najpowazniejsze w intencji 
informacje z nieukrywanym rozbawieniem. Trudno oczywiscie nie parsknqé smiechem, mówiqc 
"pakt stabilizacyjny" na oznaczenie tej komedii pomylek, ale lektorom zawsze placilo si<ť jednak 
raczej za to, aby czytaIi najwitťksz't bredni~ z twarz'l kamienn'ljak wtťgiel. 

Dzitťki tej oddoInej inicjatywie nasze dzienniki TV doszlusowa1y do swiatowej czolówki. Obecnym 
trendem jest bowiem nie suche podawanie nudnych informacji, ale "infortainment", czyli 
infonnacyjny show (polqczenie infonnacji i "entertainment", czyli rozrywki). 

Z zachwytem oglqdam pewne wloskie "telegiornale ll i nieznajolnosé wloskiego w niczYlTI mi nie 
przeszkadza, Wiadomosci czyta tam zjawiskowa dziewczyna, która W leh trakcie rzuca po studiu 
kartkami, wa1i pi<ťsci'l w stól i puka si'ť po glowie. A kiedy raz zgubila siťť w tekscie, powiedziala 
"tataratata" i pOP'ťdzila dalej. 

Mozliwe, ze informacje lektorzy btťdq przed nami odtanczaé (np. aresztowania w rytm "Mazura 
kajdaniarskiego"). Ale wszystko juz bylo. Do pitťknych tradycji Piwnicy pod Baranami nalezy 
odspiewanie najglupszych artykulów z gazet. A swietny lektor Jerzy Rosolowski, odczytujqC W 

stanie wojennym z ekranu l'V co bardziej nieprawdopodobne kwestie, najpierw wpatrywal siy W 

kaliky z osrupieniem, po czym czytal, trzymajqc jqjak najdalej od siebie. 

RP-TTW 
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OGÓREK'NA NIEDZIELlI 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 60, wydanie wmtJ z dnia 11/03/2006 - 12/03/2006 Z.D,RUGIEJ STR ONY; str, 2 

Politycy i dziennikarze zamienl'l si'ť teraz w Polsee rolami - poslowie zajmq sitť opisywaniem 
sprawozdawców parlamentarnyeh. Dziennikarz sledczy chodz'ley za po1itykiem zrobi w tyl zwrot i 
polityk sledczy zacznie odt'ld chodziéza dziennikarzem. Gdyby podobne regulacje prawne 
obowÍ'tzywaly w czasach SLD, to nie Stelmasiak i Patora z "Gazety" wsadziliby za kratki posla 
Ptťczaka, tylko posel PCťczak ieh. W TVP przesruchiwana btťdzie odt'ld codziennie dziennikarka 
Olejniko Odpowie na wszystkie pytania, jakie zlos1iwie przez kilkanascie lat stawiala innYlTIo Ta 
ozywcza dIa naszego zyeia publicznego zamiana moze si'ť rozbié tylko o to, ze to politycy teraz 
b€ťdq musieli umieé wypowiedzi dziennikarzy zapisaé. Przedstawiony w tej sprawie projekt kOlnisji 
sledezej przekonuje, ze moze to przekraezaé ieh mozliwosci: figuruj'lce tam sformulowanie "co raz 
liczniejsze swiadectwa" znaczy co innego, niž mysl'l ustawodawcy. 

MICHAL OGÓREK 

GW 

[paginaj W OCZA CH SB 
PIERWSZA CZYTANKA 
Mister O'Goreck nie pasuje do wymiaru sprawiedliwosci 
[podpis] MICHAL OGÓREK 

p 

Gazeta Wyborcza nr 60, wydanie waw .z dnža 11/03/2006 - 12/03/2006 SW14TECZNA, str. 21 

Nie odnosi pan wrazenia, ze wystarczyloby, aby w kraju byli tylko salni poHtycy? - przy wejsciu do 
s'tdu zagadnq.l Mister O'Gorcka Jakis Facet, cZ€ťsciej zwany obecnie raezej Gostkiem. 

- Nie, przeciwnie - burknqJ Mister O'Goreck . 

.. Oni wszystko lepiej wiedz'l, jak zrobié - nie dawal za wygran'l Gostek. 

- Tak? - powiedzial Mister O'Gorecke - A co na przyklad? 

- Minister Ziobro choéby lepiej wie, Jaki wyrok naIezy wydaé w s'ldzie w Chorzowie - dziwil sifť 
Gostek. 

- Szkoda, ze nie jest stťdzi'l w Chorzowie - mrukn'll Mister O'Goreck . 

.. No, s~dzia jest tam w ogóle niepotrzebny - zauwazyl Gostelc - Jes1iw ministerstwie wszystko 
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wiedz'lwczesníej i lepiej.Niech od razu uchyI'l wyrok, zanim zostanie wydany. 

- .Ale lninister musialby tez jeszcze zastqpié adwokata - dodal Mister O'Goreck po zastanowieniu. -
Adwokat móglby si~ bowiem okazaé skorumpowany. 

- A poniewaz minister jest jU2: prokuratorem, to sam jeden wystarczylby za caly proces - až: klasn,!.! 
w r~ce Gostek. - Juz wiadomo, jak mozna wydaé wyrok w 24 godziny! Wystarczy, ze minister nie 
pójdzie spaé. 

- I tak nie moze przymkncté oka. Nie udaje mu si~ przeciez powolaé uczciwej sluzby wiťťziennej -
zwrócil uwagCť Mister Q'Goreck. ... Przy takim nawale obowi'lzków b<ťdzie musial jeszcze 
równolegle jednym okiem caly czas pilnowaé skazanych. 

MICfIAL OGÓREK 

SI.lOVVNICZEK TRlJDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

POLITYKRZf\DZi\CY - osoba, która wie, jak powinni postťťpowaé wszyscy, z wyjqtkiem niej . 
sameJ 

GW 

PODSZKLEM 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Telewizyjna nr 59, wydanie z dnia 10/03/2006 PEL/ETONY, str. 21 

pod szklem 

Jezeli teraz chcemy si~ czegos dowiedzieé o telewizji, radiu czy prasie, informacji nalezy szukaé w 
dziale "gospodarka". Zamkniťťcie dziennika "N owy Dzien" odnotowano wyl'tcznie w serwisach 
biznesowych, jakby chodzila o fabryk~, Pornima ze gazeta formalnie nalezy do dziedziny 
pismiennictwa (sprzedaje w zasadzie litery), dzis traktuje siťť j'l tylko jako najszybciej psuj'l.cy siťť 
towar ? produkt, który datťť waznosci traci tego samego dnia. 

Równiez zmiany w "Gazecie Telewizyjnej" potraktowano jako news ekonomiczny. Dotyczy to nie 
tylko zreszt'l dodatku telewizyjnego "Gazety Wyborczej", ale kazdego. Na stronach ekonomicznych 
bo gdziezby czytalTI o planach dotycz'lcych tzw. tv guide' a "Zycia Warszawy": "Kolorelll wiod'lcYlTI 
ma byé pomaranczowy, czerwony albo niebieski Geszcze nie zapadla decyzja)". W najblizszych 
dniach to fundamentalne rozstrzygniťťcie zostanie dokonane; chcialem tylko zauwazyé, ze wielu 
wiCťcej kolorów to juz nie ma. 

131 



, 

Na stronach ekonomicznych nikogo nie interesuje, co b<ťdzie w tych gazetach napisane, tylko czy 
bťťdzie na pomaranczowo. Pamitťtam poczq~ki "Gazety Wyborczej", która wyghtda!a tak, ze nic nie 
bylo w niej mozna przeczytaé, a zdj<ťcia mozna bylo wkladaé dowolne, bo na kazdym bylo widaé 
tylko jakis material w pepitk<ť, a czytelnicy to rozchwytywalL Kiedy przyjechal jakis "media 
planner" z Ameryki, to si~ zachwycil. Wygl'ld ten uwazal za celowe upodobnienie do gazet 
podzíemnych i uznal za swietny chwyt marketingowy, Takie to byly czasy, kiedy wyniki 
ekonomiczne osiqgalo si<ť przy okazji, a nie zamiast. 

~MICHAL OGÓREK 

pagina] FELIETONY 
pod szklem 
[podpis] Micha! Ogórek 
nr 53, wydanie z dnia 03/03/2006 , str. 15 

pod szklem 

Przemówienie Jaroslawa Kaczynskiego przeszlo do historii, bo nie poinformowaly o nim 
"Wiadomosci ". Nie poruszyly tego tematu, ba "tego dnia byl w Sejmie tylko praktykant" i to 
tlumaczenie otwiera jakis nowy rozdzial dziennikarstwa. Zacznijmy od tego, ze zauwazenie faktu:) 
ze prZelTIÓwi! Jaroslaw Kaczyflski, nie wymaga chyba jakiegos ogromnego przygotowania 
zawodowego: ten praktykant zawsze mógl przeciez spytaé, kto przemawia, a co naprawd'ť 

powiedzial, to i tak jest przeciez sferq domyslów. 

Zostawmy jednak tego nieszcz~snego praktykanta, który przeciez jU2: swoje wycierpial: nie dosé, ze 
jako jedyny musial sruchaé przemówienia, to jeszcze za to oberwal. Ciekawsze jest podejscie, ze 
wag<ť jakiegos wydarzenia wyznacza dopiero obecnosé dziennikarza. Dziennikarz uznany nadaje 
faktom jakélS powagťť; praktykant rang'ť \vydarzenia obniza, a w niektórych przypadkach jak widaé 
w ogóle je kasuje. 

Prowadzélca tego dnia "Wiadomosci" Dorota Gawryluk wyrazila poglqd, ze to dobrze, ze widzowie 
nie obejrzeli niedobrego materialu. Wedlug niej lepiej jest oglqdaé SalTIq Dorottť Gawryluk, nie 
podajqcq fachowo zadnych informacji. 

o napasci woj sk niemieckich na ZSRR w 1941 roku poinformowal (i to bynajmniej nie od razu) 
J ózef Stalin, który nie mial zadnego doswiadczenia dziennikarskiego i byl w tej dziedzinie 
praktykantem. Niczym nieuzasadnione opóinienie, z jakiIn podal t<ť informacjtť, potwierdzaloby 
zresztqjego nisk'l fachowosé. Juz takiej informacji "Wiadomosci" by nie wzitť1y. 

Michal Ogórek 

RP-TTR 
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PIERWSZA CZYTANKA 
Mister O'Goreck przelyka i w~giel 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Wyborcza nr 48y wydanie wmv z dnia 25/02/2006 ~ 26/02/2006 SWI4:TECZNA J st~ 24 

Co to jest~ ze tacy prezesi spólki skarbu panstwa zawsze UCZ'i sitť tego, czym majq zarzqdzaé, 
dopiero po nominacji ... zauwazyl Mister O'Goreck po lekturze prasy *. 

~ To naturalne: przed nominacj q taki prezes przeciez nie wie, czym btťdzie kierowaé, wiCťc czego ma 
siCť uczyé? ... powiedziala Osoba Zblizona (ale nie za bardzo) do Kól Rzqdowych. 

"" Móglby sÍ<ť uczyé choé czegos w tym kierunku - zwrócil uwagťť Mister O'Goreck. - A nie, zeby 
. P 

lekarz z Gorzowa Wielkopolskiego mial kierowaé Kompani't Wtťglowq na Slqsku. 

? 

- ProszCť pana, przeciez on nie jest Duchem Switťtym, aby przewidzieé, ze trati do górnictwa -
prychn~la Osoba Zblizona (choé nie za bardzo) do Kól Rz'ldowych. - Dopiero by bylo nienormalne, 
gdyby na medycynie uczyl siCť o wCťglu. 

- Wtťgiel w medycynie odgrywa jednak pewn'l roltť - zaoponuwal Mister O'Goreck. - Stosuje sitť go 
na biegunktť. 

- Sam pan widzi, ze nowy lekarski zarz'ld Kompanii W Cťglowej na wCťglu si'ť zna - triumfowaia 
Osoba Zblizona do Kól Rzqdowych ... Choé moze na razie z odwrotnej strony. 

- A czemu wszyscy bez wyjqtku, którzy majq. kierowaé Kompaniq 'W<ťglow'b mUSZq przedtem nie 
widzieé kopalni? - chciai sitť jeszcze dowiedzieé Mister O'Goreck. 

- Dobrze, kiedy wszyscy sCl na jednym poziomie. W grupie latwiej si<ť uczyé - powiedziala Osoba 
Zblizona do .Kól Rzqdowych. - Mozna na posiedzeniach Rady Nadzorczej robié wspólne zaj~cia 
wyrównawcze dIa calego jej opóznionego w rozwoju skladu. 

SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

PRZODEK GÓRNICZY - rzecz absolutnie uniemozliwiajqca objfťcie stanowiska w przemysle 
w~glowym. 

*) "Cztery osoby z Gorzowa hurtenl wprowadzone do wladz .Kompanii W~glovfJej" 

GW 
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o GÓREKNA NIEDZIEL~ 
Zaniki pami~ci 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 48, l~ydanie waw z dnia 25/02/2006 - 26/02/2006 JEDYNKA J str. 1 

Zapowiadana sprawnosé i bezwzgltťdnosé w lapaniu zloczynców nie maze sitť cos zacz'lé, 
Pracownikom Instytutu Pamitťci Narodawej .., który ma w swojej strukturze pian sledczy - nie udalo 
sitť wykryé~ który z nich wyniósl stamt'ld "listfť Wildsteina", Jak ten lnstytut ma odkrywaé 
zamierzchh:l przeszlošé Polski, skoro nie umie ustalié, co si'ť talu dzialo wczoraj? Jak pracownicy 
lnstytutu majq poznaé agentów sobie nieznanych, skoro nie umiejq nawet znalezé i rozpoznaé slebie 
samych? Podejrzani kryé sitť tam mogq nie tyIko w kazdej teczce, ale i za kazd'l teczkq, Nie mozna 
przy tym oprzeé sitť wrazeniu, ze gdyby to nie lnstytut Pamitťci prowadzil sledztwo w sprawie 
dawnych sruzb, ale dawne sluzby 'W sprawie lnstytutu Pamitťci, to juz by sprawca tak latwo nie 
uszedl. Trudno jednak postulowaé, aby to zbi( o)ry lapaly teraz archiwist~Q 

MICHAL OGÓREK 

pagina] FELIETO.NY 
PODSZKLEM 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Telewizyjna nr 47, wydanie waw z dnia 24/02/2006 - 02/03/2006 , str. 75 

Z programu Planete dowiedzialem sitť, ze z Ziemi caly czas wysylane Set sygnaly maj'lce przekonaé 
ewentualnych kosmitów, ze jestesmy cywilizacj't rozumn't. W tym celuwysyla si'ť zakodowane 
infarmacje i daje si~ im do zrozumienia, ze wiemy cos o tym, ze suma przyprostokqtnych sitť tam 
czemus równa, Tu przepraszam, ale zapomnialem czemu, co jest jedynie przykladem na to, ze 
rozumni SLl nie wszyscy Ziemianie i Ziemianki. (Nawiasem mówi'tc, "Wysokie Obcasy" 
rozprawiajqce sitť z róznymi fatalnymi okresleniami na kobiety powinny od slowa "Ziemianka" -
oznaczajqcego przeciez najprymitywniejsz'l konstrukcj'ť na Ziemi - zacz'lé.) 

Nie wiadolno, dlaczego przyprostok'tJna mialaby wywrzeé na kosmitach tak piorunuj'tce wrazenie, 
jezeli jednak tak nam na zaitnponowaniu kornetom i czarnym dziurom zalezy, to przede wszystkim 
nie powinno sitť do nich wysylaé kosmonautów. Pojawia sitť ostatnio coraz witťcej prawdziwych 
relacji z pierwszych lotów: byli na przyklad tacy kosmonauci radzieccy, którzy przemycili na 
poklad statku kosmicznego flaszkťť wódki. lezeli cos jest zastanawiaj'lce, to to, ze tylko jednq. 
Musieli liczyé na to, ze jak wpadnqjacys kosmici, to jeszcze cos przynios't. 

To, ze kosmonauci mogIi nie zostaé uznani za przedstawicieli istot rozumnych, okazalo siťť na 
przykladzie Walentyny Tierieszkowej - pierwszej kobiety wyslanej na przyn~t~ dia kosmitóww 
kosmos. Wiadomo dzis, ze przez trzy dni pozostawala ona na swoim statku w ataku gl~bokiej 
histerii. Ladnie bysmy wyglélda!i, gdyby to jé\: w napadzie szaleIÍstwa spotkali jacys kosmici i na jej 
podstawie \vyrobili sobie o nas wszystkich zdanie.Nawet - a maze zwlaszcza - gdyby w tym stanie 
na dodatek powitala ieh informacj't o sumie przyprostokqtnych. 

MICHAL OGÓREK 
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TV 

PIERWSZA CZYTANKA 
Misíer O'Goreck w domu coraz bardziej publicznym 
[podpis] MICHAi~ OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 287, wydanie waw z dnia 09/12/2006 ~ 10/12/2006 SW14TECZNA J str, 21 

- Kogo ty do domu sprowadzasz? - powiedziala lodowato Rodzina Mister O'Gorcka. 

- Jak to kogo? - zmartwial Mister O'Goreck, usiluj'lc sobie przypomnieé. 

- To juz ty powinienes lepiej wiedzieé - sqczyla jadowicie Rodzina. - 10 SCl twoi znajomL 
Str~czyciele jacys, gwalciciele ... 

To mówi'tc, Rodzina wskazala na jakichs opuchni<ťtych dzialaczy Samoobrony, którzy rozsiedli siťť 
w salonie Mister O'Gorcka na ekranie telewizora. 

- Przyjmujesz tu indywidua, jakich za próg nie powinno si~ wpuszczaé - pastwHa sitť nad Mister 
Q'Gorckiem Rodzina. - Zachowuj'l.ce si<ť jak kryminalisci, którzy po latach Wyszli z wi<ťzienia, i to 
jeszcze zanim tam trafili. 

- To moze ja ieh wynios'ť pod schody - zaofiarowal si'ť Mister O'Goreck, lapi'lc za najgorszego z 
nich, który akurat w domu Mister O'Gorcka wykwitl wraz z wqgrami na ekranie, 

- Chyba zwariowales! - wrzasnťťla Rodzina. - Pod schody! Przeciez tam jest calkiern ciemno! 
Zebyslny po ciemku we wlasnym domu wpadli na jakiegos Quasimodo! 

- To maze ja calkiem przyciemniCť obraz - zaproponowal Mister O'Goreck. 

Zalowal, ze - wzorem telewizji dIa nies1yszqcych - nie ma tez telewizji dIa niewidz'1cych, gdzie kt05 
opowiadalby wlasnYlni SlOWalTIi, co widaé. Na przyklad: "Konferencj~ zwolala jakas Poharatana 
G~bail czy cos w tym rodzaju. 

- J ezeli wyhlczysz obraz, b~dq sapaé po ciemku - zauwazyla Rodzina. "" Zrobisz nam z lnieszkania 
pokój w hotelu poseIskim . 

.. Wiem: pomieszczenie gospodarcze! .. olsnilo Mister O'Goreka. - TalTI b~dziemy ieh przyjmowaé. 
Pami<ťtacie, ze dawniej mówilo siťť na to chlewik. 
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SLOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH T'ERMINÓW: 

CO NAJGORSZEGO MOZE SPOTKAé KOBIET~ - znalezé si~ mi~dzy czlonkami 
Samoobrony. 

G'W 

o GÓREK NA NIEDZIELF; 
SZCZEGÓLY RZ~DZ~ 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 287J wydanie waw z dnia 09/12/2006 - 10/12/2006 JEDYNKA j st," 1 

Obawy przed Samoobron'l rosn'l nawet w niej samej. Co do Lyzwirískich to jU:l nie tylko pozostali 
obywatele, ale nawet oni sami mod1'l siťť teraz o to, aby ich wiťťcej na swiecie nie bylo. Równiez 
premier Kaczynski - dowiedziawszy si~\ co spotyka kogos, kto znajdzie siťť w pokoju z dzialaczem 
Samoobrony - obawia sitť pozostawaé z Lepperem w jednym gabinecie .. Eskalacja horroru ciqgle 
jednak nasttťpuje: prokuratura ma teraz zbadaé szczególy anatolniczne Lyzwirískiego i Leppera, 
przy czym fakt okreslenia ieh od razu jako "szczegól" jest juz: chyba dosé wystarezaj'lcym opiserl1, 
Jedynct zupelnie zrozumialq informacjél:. w tym zalewie jest to, ze opiektť zdrowotn'l nad czlonkami 
Samoobrony sprawuje weterynarz. 

GW 

PIERWSZA CZYTANKA 
Jakie Mister O'Goreck ma wolne dni 
[podpis] MICHAE, OGÓREK 

r 

Gazeta Uýborcza nr 281, wydanie waw z dnia 02/12/2006 - 03/12/2006 SWI4TECZNA, str 13 

Mister O'Goreck dowiedzial si'ť o nowej sobotnio-niedzielnej propozycji rzqdu dia obywateli: 
weekendowego odsiadywania kary pozbawienia wolnosci. 

- To zupelnie nowa organizacja zycia codziennego - zachwycal si'ť spotkany przez Mister O'Gorcka 
Straznik Wilťzienny. - Obywatele, jak tylko maj'l woln'l chwil'ť, id'l do wifťzienia. 

- Wpadaj'l sobie do wiťťzienia na chwil<ť? - dopytywal Mister Q'Goreck. 

- W kazdej wolnej chwili sCl karani - sprostowal Straznik Wifťzienny. - Odwrotnie niž w 
libera1izmie. Teraz filozofia panstwa b'ťdzie taka: kiedy nie wiesz, co ze sob'l zrobié, zapewniamy ci 
kar<ť. 

- Czy ONZ nie uzna tego za system represyjny? - zaniepokoil siťť Mister O'Goreck. 

- Wprost przecíwnie - obruszyl siťť Straznik Wiťťzienny. - Kary stan'l, siťť dIa obywateli bardziej 
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atrakcyjne. 

- Na te sobotnie wypady do wifťzien nie jest chyba przygotowana infrastruktura? - Mister Q'Goreck 
zapytal Strazníka Witťziennego. OB Przeciez na co dzien jest tam juz wielkie przepelnienie, a w nocy z 
soboty na niedzielfť to jU2 trudno btťdzie o jakikolwiek nocleg! 

- Szczególnie w atrakcyjnych miejscowosciach - zauwazyl Straznik Witťzienny. ... Do takiego 
Barczewa pi<ťknie polozonego wsród lasów albo do Czarnego w Bieszczadach trudno btťdzie si<ť 

dopchaé. To idealne rniejsce na sp<ťdzenie niedzieli na swiezym powietrzu. 

, 
- Swiq,teczny wyjazd na spacerniak "" rozmarzal sitť Mister O'Goreck coraz bardziej. - A jeslí komus 
zostan'l przyznane widzenia, to b<ťdzie mógl weekend sptťdzié z cal'l rodzin'l. 

SLOWNICZEK TRUI)NIEJSZYCH TERMINÓW 

PYTANIE DO USTA WODA WCY: Czy zasada, ze w niedziele btťd'l mogly byé otwarte tylko 
mniejsze sklepy, dotyczy tez witťzien? 

GW 

OGÓREK.NA .NIEDZIELlI 
CZY UTONIEMY W PAMIF;CI? 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Wyborcza nr 281} wydanie waw z dnia 02/12/2006 - 03/12/2006 JEDYNKA, str. 1 

Ludzie zwykle obawiaj'l si'ť, ze utonCl w niepamiCťci, ale nam wszystkim grozi raczej, ze utoniemy w 
pami<ťci. Nieproporcjonalnie dotkliwa porazka w wyborach na. prezydenta Krakowa, jak'l poniósl 
szef tamtejszego Instytutu PamiCťci Narodowej wystawiony przez PiS, pokazuje, ze nawetw 
najbardziej historycznym polskim miescie wyborcy wystraszyli siCť, w co moze je zamienié, gdyby 
rz'tdzil nim calym. Tymczasem w Warszawie Instytut Pami<ťci Narodowej zaj'll nawet miejsce 
slynnej restauracji Budapeszt przy ulicy Marszalkowskiej: w najgorszych czasach PRL-u, kiedy nie 
bylo co jesé, byla tam restauracja, a teraz jui: tylko b<ťd'l wydawaé zaswiadczenia, ze byla tam 
restauracja, Okazuje sitť, ze pami<ťé jest w stanie pozreé wszystko, nawet cal'l restauracj'ť. 

GW 

MICHAL OGÓREK. POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
nr 274j wydanie z dnía 24/11/2006 SERlALOWE HITY, str. 18 

Michal Ogórek pod szklem 

Wbrew pozorom realistycznego serialu "Samo lycie" jest opowiadaniem o zyciu z pozycji gl<ťboko 
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metafizycznych. "Samo zycie" jest to witťc nawet nie tyle "zycie po zyciu", ale "zycie po zycie", 
czyli po (co najmniej) jednym gltťbszym. 

Niespodziank't dia widza moze byé dosé wierny obraz redakcji, Gazeta "SamoZ:ycie" rzeczywiscie 
zaskakujqco przypomina redakcj~ w porównaniu choéby z duzo bardziej ambitnyrn filmem 
pokazywanym chyba w telewizyjnej Dwójce, ktáry bylla<ťcony nawet w autentycznych wnťťtrzach 
redakcji "Gazety Wyborczej", ale dziennikarki biegaj'tce w nim tam i z powrotem po naszych 
azurowych schodach byly skrzyzowaniem czerniakO"wskiej Marilyn Monroe z Orian'l Fallaci. 

Równoczesnie z tq calkiel11 prawdziwie pokazanq W' "Samym lyciu" redakcj'l. lnalny w nhn obraz 
polskiego biznesu, jakby wyjtťty z programu wyborczego PiS: jest to jakis zbiór tylko cudem 
niedobitych potworów i zwyrodnialców. Ta tendencja do przemieszania tonacji pastelowej z nOC,t 
zywych trupów jest dia "Salnego Zycia" typowa i uosabiana przez postaé gran'l przez Edyt<ť 
Olszówkťť, która jest Kopciuszkiem zyjqcym sobie dostatnio i w miarťť szcz'ťsliwie na tym wybiegu 
dzikich zwierz'lt. 

Serial ten jest najbardziej niekonsekwentny ze wszystkich znanych 111 i produkcji, gdzie jeden i ten 
sam czlowiek po okresie chorobliwego pracoholizmu maze wpasé w wyuzdanie, aby zamienié si'ť 
nasttťpnie w spiskujélcego filantropa i czulego szantazyst'ť; wszystko na przestrzeni kiIku tygodni. 
W szystko dzieje sitť talu nie jak w serialu, ale jak w nowoczesnej psychologicznej powiesci, która 
przyjmuje zalozenie, ze w kazdym z nas mieszka wielu ludzi, z których kolejno dochodzi do glosu 
inny, a czasem wszyscy naraz. W serialu najwi'ťkszq zaletq takiego zabiegu jest to, ze tego calkiem 
nowego czlowieka po kazdej przemianie moze graé dalej ciqgle ten sam aktor. 

Michal Ogórek 

RP-TTE 

PIERWSZA CZ.YTANKA 
Mister O'Goreck jest kierowany przez niewybranych 
[podpis] MICHAL OGÓREK , 
Gazeta Wyborcza nr 269, vvydanie waw z dnia 18/11/2006 - 19/11 /2006 SWI4TECZNA~ str. 15 

- Zastanawiam si~, ile trzeba mieč niepoparcia, aby nie rzqdzié - zauwazyl Zaprzyjazniony Filozof, 
kiedy z Mister O'GorckielTI oghldali wyniki wyborów. 

- Trudno zaprzeczyé, ze Liga Polskich Rodzin rzqdzi w Polsce na tej podstawie, ze ostatnio nikt na 
ni'!. nie glosowal - nie mógl zaprzeczyé Mister O'Goreck. - Resort edukacji, aby jakos uzasadnié 
swoje istnienie, bťťdzie musia! wprowadzié do programu matematyki procenty ujemne. - Powstal 
ciekawy problem ontologiczny, czy Ministerstwem Gospodarki Morskiej moze kierowaé ktos, kto 
znalazl sitť za burt'l ... rozwazal Zaprzyjazniony Filozof. - Minister wypadly za burttť dzi~ki ternu 
bCťdzie mógl pilnowaé, czy Rosjanie z NielTICalni nie podkladajq nam rury pod BaltykielTI - staral sitť 
znalezé dobre strony tej sytuacji Mister O'Goreck. 
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- ProszCť zwrócié uwag<ť, ze uJawnilo si'ť nowe znaczenie slowa "wszech" - Zaprzyjazniony Filozof 
przeszedl do analizy sen1antycznej zaistnial~j sytuacji. 

- Chodzi panu o to, ze "wszech" w odniesieniu do Mlodziezy Wszechpolskiej oznacza, ze mniej juž: 
nie mozna? - zapytal Mister O'Goreck. 

- To filozoficznie jest uzasadnione - nieoczekiwanie zaczClJ entuzjazmowaé siťť Zaprzyjazniony 
Filozof. - "Wszystko" jest jak "nic", Set to dwie strany tego saľnego pbj<ťcia. 

- Wynika z tego, ze zbiór pusty moze byé calosciq? ... glówkowal Mister O'Goreck, spoglqdajqc na 
Zaprzyjaznionego Filozofa podejrzliwie. - Nie tylko moze, ale przeciez jest - powiedzial 
Zaprzyjazniony Filozof. - Na Lig<ť Polskich Rodzin nie glosowalo 100 proc. wyborców, prawda? 
Maj '1 za SObél calosé. 

SLOWNICZEK. TRUDNIEJSZYCH TERMINÓW: 

.KOAIJCJANCI - osoby, które po wyborach ze wstydu nie lnogq "W)'chodzié z rZCl.du ani z dotnu, 

GW 

o GÓREK NA NIEDZIEL~ 
TELEWIZJA NADAWCA: PACZEK 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazela Uýborcza nr 269, wydanie waw z dnia 18/11/2006 - 19/11/2006 JEDYNKA, str. 1 

Telewizja Polska ostatnio nie przebacza, a jesli cos komus daruje - to tylko zagranicznym 
koncernom. 

Wybory samorz'ldowew TVP wygral Axel Springer, którego produkt, to jest dziennik "Dziennik", 
byl jedynym kandydatem Telewizji Polskiej na wszystkich trzech kanalach, bo ona sama jako 
nadawca publiczny z góry zrezygnowala w tych wyborach z wystawienia wlasnego, 

W dwa dni póiníej TVP oglosila telewizjtť Polsat stacjq zalozonq przez služby specjalne, nie 
popieraj'lc tego ani jednym dowodem poza profesorem Zybertowiczem, który sw'l osobCl. zawsze 
moze sruzyé za dowód kaZdej patologii. 

Polsat jest wlasnie w trakcie negocjacji handlowych z zagranicznYlni koncernami lnedialnYlni, 
którym trudno bylo zrobié lepszy prezent To, czego dopuscil sitť wlasciciel Polsatu w roku 1983, W 

porównaniu z dzisiejszymi manipulacjami to Scl tylko jakies tanie sztuczki: przynajmniej byly za 
darmo. 
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GW 

MICHAL OGÓREK POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
nr 268, wydanie z dnia 1711112006 SERlALOWE HITY, str. 13 

Michal Ogórek pod szklem 

Sytuuj'lC akcjtť serialu na Wspólnej, autorzy chcieli naturalnie odwolaé sitť do poczucia jakiejs 
wspólnoty Polaków, niestety coraz bardziej utopijnej. Sam pierwowzór ulicy W spólnej w 
Warszawie nijakiej i bez charakteru pokazuje, ze to raczej zbieranina nizwspólnota. 

Cóz bowiem wspólnego lTIOZe mieé mieszkaniec zamknitťtego osiedla pracu- jqcy W 

klimatyzowanym biurze i nie wysiadaj'lcy nigdy ze swojego sarnochodu z wracaj'lcq tramwajem z 
lumpeksu emerytkq} Prowadzcl oni tak inne zycia, jakby mieszkali w róznych krajacho Jednak 
pokusa, aby zrobié dIa nich wspólny sedal o ieh zyciu, jest ogrolnna. W telewizji brytyjskiej 
poradzono sobie z tym kr<ťcétc "Schodanli w gór<ť, schodami w dól" ("Upstairs, downstairs") 
tasiemiec, portretujqcy przemiennie "parístwa" i ich sluzbtťo U nas próbuje sitť wskrzeszaé ide<ť 

zamieszkiwania po s'lsiedzku róznych warstw spolecznych: jest to o tyle jakos umotywowane 
historycznie, ze prawdziwa ulica Wspólna styka sifť z MDM-em socjalistyczn'l dzielnicq budowanq , 
pod has lem "lud wkracza do Sródrniescia" i pól wieku ternu powolanej wlasnie po to, aby rózne 
srodowiska ze sobq przemieszaé; z dosé oplakanymi jednak skutkami. 

Z tego punktu widzenia nie przypadkiem chyba jednct z glównych ról powierzono Bozenie Dykiel: 
w odbiorze spolecznym aktorce najlepiej chyba lqczqcej rózne swiaty. Bfťd'lc'l gwiazdct a wi<ťc 
"kims lepszym", ale gwiazdq ze wszystkich najbardziej plebejskq ciqgle gotuj'lCq i zajmujqc'l sitť 
domem. 

Wolno s'ldzié, ze równÍez z tego punktu widzenia nie przypadkiem do serialu wprowadzono postaé 
alkoholika. Jest to jedna z ostatnich wspólnych przypadlosci i'lczqcych w Polsce bogatych i 
biednych, wygranych i przegranych, wyborców PiS, LPR i PO. Jak powiedzial mi nasz osiedlowy 
przeszukiwacz smieci, pod kazdym domem po weekendzie iIosé f1aszek jest taka sama, a domy 
zamozne i ubogie rózni'l si~ tylko ksztaltami butelek. 

Michal Ogórek 

o GÓREK NA NIEDZIEL~ 
N"OWE OBRAZY RZ~DU 
[podpis] MICHAL OGÓREK 
Gazeta Uýborcza nr 263, lvydanie waw z dnia 1011112006 -1211112006 JEDYNKA, str. 1 

lm bardziej bunczuczny staje si<ť polski rZ'ld, tym mniej si~ z nim na swiecie liczq. Dyplomata 
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amerykaríski przychodzi go zniewazyé, zupelnie nie biorqc pod uwagtť, ze jest to nasz rzqd 
najbardziej honoro\vy od wielu lat Nie da on sobie podyktowaé niczego, zwyjqtkiem jednak tajnej 
notatki. Trudno nawet powiedzieé, aby ambasada amerykanska wysttťpowala z pozycji sily, bo 
przeciez sily powietrzne USA nie potrafiél do nas dolecieé. 'To raczej my jestesmy teraz zmuszenÍ 
nasze samoloty do Ameryki wyslaé - do naprawy. Tymczasem wszystko wskazuje na to, ze nOWq 
przywódczyniél Ameryki zostanie BiHary Clinton - w PiS rosnie panika, ze ona to juz zaz'lda 
wymiany prezydenta na Jolant~ Kwasniewskq: 

GW 

MICHAL OGÓREK POD SZKLEM 
[podpis] Michal Ogórek 
nr 263, wydanie z dnia 10/11/2006 SERlALOWE HITY; str. 16 

Michal Ogórek pod szklem 

Pomyslodawczyni i scenarzystka "M jak milosé" Ilona Lepkowska zwykla po-wtarzaé, ze tak 
naprawd<ť to wszystkie filmy Sq o milosci. Jesli tak, to chyba do samego siebieo 

M jest tu nie tyle jak lnHosé, co jak Me. Jesli w dawnych rOlnansach slowa bohaterów "zrobi~ 
wszystko dIa s'wojej mHosci" oznaczaly "zrobi<ť wszystko dIa swojego ukochanego (ukochanej)", to 
obecnie Sčl nawolywaniem, aby zrobié wszystko dIa realizacji swojego uczucia. 
Psychoterapeutyczne przeslanie serialu "nie bój si<ť swoich pragnien" (b'ťd'tce odmian't reklamowej 
wersji "zaslugujesz na to!") jest przeciez tylko upudrowaniem zwyklego kierowania sitť w zyciu 
jedynie wlasnymi potrzebami. 

Serial "M jak lnHosé" pozwala pokochaé si<ť naln bardziej jako jednostktť, ale i jako calq 
zbiorowosé. Kluczowq postaci'l jest tu z tego punk-tu widzenia Steffen MaIler, który jest 
europejskim plastrem na naSZq nisk'l samoocen~: oto uroczy Niemiec zostawia swój Wuppertal, aby 
mieszkaé wsród nas i jeszcze lnu sitť tu podoba. Jak zniewalajélco taki gest dziala na Polaków, 
mialem okazj'ť przekonaé si<ť naocznie, kiedy jechalem raz ze Steffenem pociqgiem i jeden pijany 
zolnierz na jego widok doznal czegos w rodzaju wniebowstqpienia. 

W filmie "M jak milosé" nasz wlasnyNiemiec odtwarza postaé cudzoziemca, który kocha sitť ? i 
wi'tze ? z dowolnymi okolicznymi kobietami pod jednym wszakze warunkiem, ze S'l Dne Polkami. 
PostlťPuje tak byé maze dIatego, ze innych tam nie ma, ale i tak wystarczaj'lco lechce tym nasz'l 
narodow'l dumtť. 

Przeslanie filmu, abysmy si<ť bardziej kochali, jest wlasciwie ewangeliczne: to w Biblii napisano: 
"Kochaj bliiniego swego jak siebie samego". Bardziej pewnie jU2: nie mozna. 

Michal Ogórek 
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