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R

ozwaĪając kwestiĊ etyki sáowa, naleĪaáoby przypomnieü, Īe naukowy namysá
i debata nad tą problematyką to są zjawiska
wĞród Þlozofów jĊzyka i Þlologów nienowe.
Warto przytoczyü dociekania lingwistyczne
sprzed 1500 lat p.n.e. lub wywody Sokratesa,
Platona i Arystotelesa w V w. n.e. Niezwykle
nasilony okres badaĔ nad jĊzykiem to XIX w.
i dziaáalnoĞü m.in. duĔskiego Þlozofa Sørena
Kierkegaarda, który pisaá, Īe jĊzyk jest zestawem elementów, które dane są pierwotnie i tych, które rozwijają siĊ w sposób swobodny1. Kolejny waĪny przeáom to wydanie
w 1916 roku pracy Ferdinanda de Saussure’a,
zatytuáowanej Kurs jĊzykoznawstwa ogólnego. Badaczy interesowaáy kluczowe problemy
związane z naturą znaczenia, uĪyciem jĊzyka,
jego rozumieniem, relacją do rzeczywistoĞci,
a takĪe jĊzykiem jako skáadową innych dziedzin: logiki, historii, polityki, a takĪe aksjologii. Namysá nad etyką sáowa jest zjawiskiem
powracającym, szczególnie w obliczu uaktywniających siĊ zjawisk, jak np. bĊdącej przed-
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miotem niniejszego artykuáu mowy nienawiĞci
(ang. hate speech).
Zarówno wyznawcy ÞlozoÞi analitycznej,
jak i przedstawiciele orientacji ÞlozoÞi kontynentalnej pytali o jĊzyk jako narzĊdzie komunikacji pomiĊdzy nadawcą i odbiorcą w procesie
spoáecznym oraz o fenomen – jak znaczenia
odnoszą siĊ do prawdy i do rzeczywistoĞci.
W tym kontekĞcie warto przywoáaü teoriĊ bezpoĞredniego odniesienia Johna Stuarta Milla2 do
prawdy. Chodziáo nie tyle o spór, czy zdanie jest
faktycznie prawdziwe (to znajdowaáo siĊ raczej
w polu zainteresowania jĊzykoznawców i Þlozofów poznania), co o rozstrzygniĊcie, jakie
rodzaje znaczeĔ są prawdziwe (np. jak zdania
wyraĪają prawdĊ o rzeczach nieistniejących).
Dla Þlozofów jĊzyka i jĊzykoznawców istotnym zagadnieniem byáo odnalezienie zaleĪnoĞci
pomiĊdzy jĊzykiem i myĞlą. Filozofowie umysáu pytali, czy jĊzyk wpáywa na myĞlenie, czy
teĪ myĞlenie na jĊzyk. JĊzykoznawcy – Edward
Sapir i Benjamin Lee Whorf3 – widzieli funkcjonowanie okreĞlonych tematów w obszarze
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„jĊzykowej wspólnoty”, zaĞ prymarną rolĊ myĞlenia podkreĞlaá np. Paul Grice4, pisząc o jĊzyku zakodowanym w umyĞle. Z perspektywy
kolejnych dekad badaĔ moĪna mówiü o przenikaniu siĊ i – jak twierdzą niektórzy – zacieraniu
granic pomiĊdzy tym, co jest jĊzykowym opisem rzeczywistoĞci, a tym, co jest „metajĊzykowym tworem performatywnym”5.
Istotną rolĊ w kontekĞcie rozwaĪaĔ nad
mową nienawiĞci zajmuje takĪe retoryka, która bada uĪycie jĊzyka dla osiągniĊcia konkretnego celu (wywoáanie emocji lub poruszenie
myĞlenia), jakim moĪe byü np. przekonanie
do wáasnych racji, poparcie swoich poglądów
przez zmianĊ nastawienia drugiej osoby (np.
w propagandzie), zainspirowanie do reßeksji
nad dotychczasowymi poglądami (dydaktyzm)
lub – co waĪne w kontekĞcie mowy nienawiĞci
– sprowokowanie odbiorcy do zareagowania na
rzeczywistoĞü spoáeczną. W przypadku ostatniego z wymienionych obszarów retoryka skupia
siĊ na analizie wyraĪeĔ pejoratywnych, badaniu
sáów i zwrotów wulgarnych lub obraĨliwych oraz
konsekwencjach takich aktów i dziaáaĔ, jakimi
są zmiany relacji i zachowania u osób podlegających temu zjawisku. W przypadku pokrewnego mowie nienawiĞci hejtu, rozumianego jako
wszelkie dziaáanie w internecie, które jest przejawem nienawiĞci i agresji przez ranienie Innego
gáównie sáowem, ale takĪe zdjĊciem/graÞką/memem lub Þlmem, szczególne znaczenie miaáyby
wypowiedzi performatywne (akty mowy), które
mają moc „dziaáania jĊzykiem”. Zjawisko hejtu
byáoby równoczeĞnie zerwaniem z opisanymi
przez Herberta Paula Grice’a zasadami konwer-
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sacyjnymi oraz maksymami grzecznoĞciowymi
Geoffreya N. Leecha.
Wychodząc poza okreĞlone struktury jĊzykowe w sytuacji omawiania zjawiska mowy
nienawiĞci prymarnego dla niniejszego tekstu,
naleĪy takĪe wspomnieü te dyscypliny, które
badają interpretacje caáych przekazów, przede
wszystkim dwudziestowieczną hermeneutykĊ
Martina Heideggera, Hansa-Georga Gadamera i Wilhelma Diltheya oraz fenomenologiĊ
ze swą reguáą „przeĪycia prawdy”. To wáaĞnie
Gadamer widziaá jĊzyk jako miejsce, gdzie „zachodzi konkretne zrozumienie i zgoda miĊdzy
dwojgiem ludzi”6. Analogicznie moĪna by powiedzieü, Īe przy nieporozumieniu dochodzi do
swoistego konßiktu pomiĊdzy osobami.
Jedną ze zmiennych, która moĪe ten spór
wywoáywaü, jest uĪycie jĊzyka dwu- lub wieloznacznego (np. symbolicznego), o czym pisaá
m.in. Paul Ricoeur7 i Jacques Derrida8. Zgodnie
ze znaną formuáą semiotyki, Īe wszystko moĪe
mieü znaczenie (kaĪdy kontekst czy niuans), recepcja znaków i symboli jĊzykowych w procesie budowania znaczenia – o czym pisali m.in.
Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, Roman Jakobson i Umberto Eco – jest czynnoĞcią
skompilowaną. W przypadku zaĞ mowy nienawiĞci, która posáuguje siĊ podtekstami, ukrytymi znaczeniami, niedopowiedzeniami etc. –
takĪe wielopiĊtrową. Nie sposób nie przytoczyü
w tym momencie znanej tezy Þlozofów jĊzyka
potocznego z Johnem Langshawem Austinem,
twórcą teorii aktów mowy9 z poáowy ubiegáego
wieku, Īe same wypowiedzi mają wtórne znaczenie, a prymarne to, do czego zostaną uĪyte
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J.L. Austin, How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard University
in 1955, Oxford 1962.
5

Mowa nienawiĞci – etyczne ramy komunikowania i podmiotowa odpowiedzialnoĞü…
w przekazie (np. do zranienia, czy walki), czym
zajmuje siĊ pragmatyka. JĊzyk ma ogromną
moc sprawczą i oddziaáuje spoáecznie, o czym
przypomina Jerzy BartmiĔski: „MoĪemy – nawiązując do zaáoĪeĔ lingwistyki antropologiczno-kulturowej – rekonstruowaü jĊzykowy obraz
mówienia i kulturowy wzorzec komunikacji.
Metodologia badaĔ jĊzykowego obrazu Ğwiata
preferuje pod tym wzglĊdem sáownictwo i frazeologiĊ, które są najdobitniejszym klasyÞkatorem doĞwiadczeĔ spoáecznych. MoĪna w nich
odnaleĨü informacje o spoáecznie akceptowanych scenariuszach zachowaĔ komunikacyjnych, o wzorcach jĊzykowych”10.
Potwierdzeniem tytuáu ksiąĪki Dwighta Bolingera JĊzyk to nabita broĔ11 jest jĊzyk, z jakim
mamy do czynienia w dyskursie medialnym.
„JĊzyk mediów z jednej strony odzwierciedla
prymitywnoĞü i brutalnoĞü dyskursu publicznopolitycznego, a z drugiej strony sam przyczynia
siĊ do tabloidyzacji komunikowania spoáecznego. Jednym z elementów tego zjawiska jest
tzw. jĊzyk nienawiĞci, którym etykietuje siĊ
wybrane wypowiedzi, czyny, postawy i dziaáania Īycia publicznego, co jest zjawiskiem coraz
czĊĞciej stosowanym na poziomie metajĊzykowym, oceniającym jĊzyk mediów”12.
Z perspektywy aksjologii komunikowania
i mediów moĪna powiedzieü, Īe mowa nienawiĞci staje siĊ zjawiskiem autotelicznym. Takie
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swoiste etykietowanie w mediach jest wykorzystywane zarówno do opisywania i oczyszczania
sfery publicznej, jak i – niestety – do tworzenia
i powiĊkszania obszarów wrogoĞci w mediach,
a tym samym do promocji postaw nienawiĞci
w sferze kulturowej i komunikacji spoáecznej
(np. jako narzĊdzie podsycania do nienawiĞci).

Od etyki sáowa (w jĊzyku) do etyki
dyskursu (w komunikacji)
Niezwykle ciekawą dyskusjĊ o etyce sáowa w polskiej myĞli jĊzykoznawczej wywoáali jeszcze
w latach 80. XX w. Jadwiga Puzynina oraz Michaá
GáowiĔski, pisząc na temat nowomowy13, a potem
raz jeszcze w 1995 r. wspomniana badaczka, wraz
Anną PajdziĔską, przedstawiając „zasady etyki
sáowa oparte na takich wartoĞciach, jak ĪyczliwoĞü, potrzeba kontaktu z drugim czáowiekiem,
szczeroĞü, prawda, uczciwoĞü, szacunek dla innoĞci, gotowoĞü dziaáaĔ dla dobra wspólnego”14.
Autorki tzw. oĞmiu reguá pisaáy: „Aby komunikacja miĊdzyludzka byáa »zdrowa«, musi byü respektowane prawo czáowieka – zarówno nadawcy
jak i odbiorcy – do braku lĊku (przed ujawnieniem
wáasnych sądów opinii, przed naruszeniem intymnoĞci aktów komunikacji, przed naruszeniem
godnoĞci osobistej, przed káamstwem, przeinaczeniem, manipulacją itd.) oraz prawo do wyboru postaw”15. Z czasem konstytuowaáy siĊ liczne
komisje etyki i Īywego sáowa16, a ich pokáosiem
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byáy publikacje na tematy etyczne. Naukowcy, o czym pisaáa Anna Cegieáa we wstĊpie do
ksiąĪki Sáowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki sáowa17, mieli jednak wątpliwoĞü dotyczącą
badaĔ nad etyką z wykorzystaniem metodologii
sensu stricto jĊzykoznawczej. Po pierwsze, to
kwestie pragmatyczne i wymiar komunikacyjny áączyáy siĊ z kwestiami etycznymi. W sukurs
jĊzykoznawstwu przyszli Þlozofowie, socjologowie, politologowie, historycy, a z czasem
specjaliĞci z zakresu nauk o mediach, np. w badaniu komunikacji politycznej czy manipulacji,
káamstwa medialnego, przemilczeĔ i omijania
istotnych spoáecznie kwestii oraz omawianej
tematyki etyki w mediach. Tu warto wspomnieü
wyraz troski o etykĊ, jako istotną czĊĞü dyskusji o mediach, zawartą w tekĞcie Michaáa DroĪdĪa Etyczne aspekty mediów integralną czĊĞcią
nauk o mediach18. Badacz postuluje etyczny cel
dialogu, który zmierza do porozumienia, a nie
– jak w przypadku omawianego zjawiska – do
konßiktu i konfrontacji.
DziĞ dysponujemy zapleczem naukowym
– mnogoĞcią publikacji na tematy etyki sáowa,
inicjatywami naukowymi (m.in. cykl odbywających siĊ regularnie od kilkunastu lat konferencji
„Etyki mediów”), a takĪe instytucjonalnym (np.
Stowarzyszenia Etyki Sáowa). Jak pisaá BartmiĔski, doceniając zarówno konferencjĊ „Retoryka i etyka”, jak i powoáanie w 2008 r. Stowarzyszenia Etyki Sáowa: „Temat »etyka sáowa«,
wáączony do programu naszego Kongresu JĊzyka Polskiego, wpisuje siĊ w seriĊ podobnych
tematów, podejmowanych coraz czĊĞciej w Ğrodowisku ludzi nauki, mediów, polityków, by nie
wspomnieü juĪ o tradycyjnie z tymi problema-
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mi borykających siĊ Þlozofach i teologach. Zainteresowanie to wynika z rosnącej roli sáowa
w dziaáalnoĞci spoáecznej i z pojawiających siĊ
przy tym naduĪyü”19.
Warta przywoáania jest takĪe deÞnicja przytoczona przez profesor PuzyninĊ, promotorkĊ
tematyki aksjologicznej w lingwistyce polskiej,
w artykule Mowa nienawiĞci – a etyka sáowa
ZES, która pisze: „WyraĪenie mowa nienawiĞci
(ang. hate speech) jest obecnie miĊdzynarodowym terminem okreĞlającym negatywnie oceniane i zwalczane przez wiele Ğrodowisk agresywne wypowiedzi kierowane do jednostek lub
zbiorowoĞci, ale wáaĞciwie adresowane zawsze
do zbiorowoĞci, zbiorowoĞci takich, których siĊ
w zasadzie nie wybiera. Są to przede wszystkim
grupy naturalne, w których udziaá determinowany jest biologicznie (kolor skóry, páeü, preferencja seksualna, przynaleĪnoĞü etniczna i kalectwo) albo spoáecznie (jĊzyk, obywatelstwo, religia, miejsce zamieszkania), które czĊsto trudno
zmieniü, czy zawód, w wielu wypadkach »dziedziczony« rodzinnie. Niektórzy autorzy artykuáów i ksiąĪek zajmujących siĊ mową nienawiĞci
chcą ją widzieü takĪe jako piĊtnującą osoby
i grupy ludzkie o odmiennych (wybieranych
przez nie) poglądach, szczególnie orientacjach
politycznych”20. Gdyby nie to ostatnie zdanie,
koĔcowa czĊĞü deÞnicji brzmiaáaby wáaĞciwie
anachronicznie, szczególnie w kontekĞcie ostatniego z wymienionych argumentów dotyczącego dziedziczenia zawodów oraz rodzącego siĊ
dopiero myĞlenia o mowie nienawiĞci w zakresie odmiennoĞci poglądów politycznych, stanowiących dziĞ silną dominantĊ tematyczną tego
zjawiska. Ta dopowiedĨ autorki dotycząca kry-
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tyki odmiennoĞci orientacji politycznych dotyczy bardzo waĪnego artykuáu Michaáa GáowiĔskiego zatytuáowanego Retoryka nienawiĞci21,
na który powoáuje siĊ badaczka.
Autorka, co bardzo cenne, deÞniuje pojĊcie
mowy nienawiĞci jako przeciwieĔstwo retoryki
empatii i wyáącza spoĞród nich te wypowiedzi,
których osąd jako nienawistnych jest – jej zdaniem – przesadny. NienawiĞü jest bowiem przejawem wrogoĞci wobec osoby i Īyczeniem jej
nieszczĊĞcia, a tym, co pojawia siĊ w przestrzeni medialnej jest najczĊĞciej wypowiedĨ pogardliwa, poniĪająca, obraĨliwa, oĞmieszająca czy
zwyczajnie nieĪyczliwa. Potwierdzeniem takiego sposobu deÞniowania mowy nienawiĞci
przez nestorkĊ polskiej etyki sáowa jest jej wypowiedĨ zacytowana na áamach „Rzeczpospolitej” w 2017 roku, kiedy w rozmowie z Magdaleną Bajer, zaznaczaáa: „OtóĪ my káadziemy
nacisk na postawy, których wyrazem jest uĪywany jĊzyk, nie na sam jĊzyk. JeĞli sáyszymy
okreĞlenie: mowa nienawiĞci, to jest ono sygnaáem mówiącym o istnieniu nienawiĞci, którą
trzeba siĊ staraü przezwyciĊĪyü. UwaĪam, Īe to
jest pojĊcie przesadzone, ale ono staáo siĊ juĪ
terminem miĊdzynarodowym. Wiele sáów obraĨliwych, przeĞmiewczych to nie jest jeszcze
mowa nienawiĞci, ale z perspektywy etyki sáowa są naganne i powinno siĊ ich unikaü”22.
Dodatkowo, do tego korpusu cech mowy nienawiĞci podkreĞlanych przez jĊzykoznawców,
naleĪy wáączyü kwestie immanentnie áączące
siĊ z tym zjawiskiem, a rozwaĪane gáównie na
polu ÞlozoÞcznym, tj. wypowiedzi káamliwych
(brak wiedzy na temat wypowiadanych kwestii
– np. wprowadzanie w báąd) i prawdy, rozumianej jako przeciwieĔstwo káamstwa (intencjonal-

21

121

ne wypowiadanie stwierdzeĔ, których nadawca
nie uznaje za prawdziwe – np. w przypadku powielania stereotypów). Wraz z rozwojem etyki
sáowa zostaá bowiem wypracowany zestaw zasad, które odnoszą siĊ do pozytywnie rozumianego jej zakresu. Są to wypowiedzi prawdziwe
oraz pozbawione agresji i manipulacji. Tworząc na podstawie kodeksów listĊ takich reguá,
na pierwszym miejscu naleĪaáoby wymieniü:
uĪytkowanie jĊzyka z zachowywaniem wymiaru osobowego czáowieka, a zatem wyraĪanie
siĊ o Drugim z przysáugującą mu niezbywalną
godnoĞcią. Kolejna istotna zasada to postawa
antyredukcjonistyczna, czyli traktowanie osoby
w jej wielowymiarowoĞci jako bytu záoĪonego,
którego etykietowanie jest najczĊĞciej zdeterminowane przez próbĊ dyskredytacji. I trzecia
z najwaĪniejszych zasad etyki sáowa to umiejĊtnoĞü odróĪniania potrzebnej krytyki przedmiotowej od nieuzasadnionego ataku personalnego. Etycy, rozwaĪając kwestiĊ teleologiczną,
mówią tu o celu wypowiedzi krytycznej, jakim
moĪe byü ludzkie dziaáanie albo jego skutek,
ale nie osoba. W przypadku mowy nienawiĞci
agresja sáowna skupia siĊ na uogólnianiu i nacechowanym emocjonalnie wartoĞciowaniu
czáowieka, a nie jego czynów bądĨ ich skutku.
„NienawiĞü nie jest tylko kwestią emocjonalnej
antypatii, ale jest wyrazem dobrowolnego odrzucenia drugiego czáowieka w postawie, jĊzyku i dziaáaniu. NaturĊ nienawiĞci okreĞla cel odrzucenia drugiego czáowieka: albo ze wzglĊdu
na zagroĪenie dla mnie (odium abominationis),
albo odczuwam odrazĊ ze wzglĊdu na drugiego,
Īycząc mu záa (odium inimicitiae). W jednym
i drugim przypadku przekreĞlam wartoĞü i godnoĞü drugiego czáowieka”23.

M. GáowiĔski, Retoryka nienawiĞci, „Nauka” 2007, nr 2, s. 19–27.
M. Bajer, Prof. Jadwiga Puzynina o tym, jak káamstwo zyskaáo przewagĊ, „Rzeczpospolita 2016, dodatek „Plus Minus” nr 228, http://www.etykaslowa.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/121211_Rzepa.pdf [dostĊp:
12.12.2016].
23
M. DroĪdĪ, JĊzyk nienawiĞci…, dz. cyt., s. 22.
22
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JeĞli nawet etycy opracowali zestaw zasad,
to jednak jĊzykoznawcy i medioznawcy badający praktyczne uĪycie jĊzyka pytają o „spoáecznie akceptowany wzorzec komunikacji jĊzykowej. Zakáadam, Īe taki istnieje, nawet jeĞli
nie zawsze jest w praktyce respektowany, a niekiedy nawet ostentacyjnie áamany”24 – twierdzi
BarmiĔski. Badacz przypomina, Īe w dyskursie
publicznym juĪ w warunkach paĔstwa demokratycznego w komunikacji zapoĞredniczonej
medialnie zapanowaáo coĞ, co Marek CzyĪewski, Sergiusz Kowalski i Andrzej Piotrowski
nazwali „rytualnym chaosem”25, a potem nastaá
czas niezwykáej brutalizacji zachowaĔ jĊzykowych. Efektem tego stanu rzeczy w XXI wieku
jest – jak zaznacza BartmiĔski – „merytoryczne
wyjaáowienie dyskursu publicznego (politycznego) i utrata jego wiarygodnoĞci”26.

Mowa nienawiĞci w przestrzeni
internetu
Jak pisze BoĪena Witosz: „Hejtingu ani mowy
nienawiĞci nie zrodziáa wiĊc dzisiejsza medialna moda na agresjĊ i obraĪanie, z pewnoĞcią
jednak przyczyniáa siĊ do ich rozpowszechniania”27. Media, w których pojawia siĊ mowa
nienawiĞci, nie tylko speániają rudymentarną
funkcjĊ epistemologiczną, jaką jest opisywanie
rzeczywistoĞci, ale kreują wáasny obraz Ğwiata.
TreĞci medialne, jakie pojawiają siĊ we wszelkich formach – od sáów w prasie drukowanej,
po memy w przestrzeni wirtualnej – powstają
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nie tylko za sprawą dziennikarzy, ale najczĊĞciej
przy udziale samych „uĪytkowników”. Nastąpiáa silna fuzja ekspresji ze sfery prywatnej do
publicznej czy zmediatyzowanej28. Jest to przestrzeĔ do badaĔ w obrĊbie nie tylko psychologii
spoáecznej, ale wrĊcz zjawisko z zakresu psychologii klinicznej, jak pisaá Zbigniew Bauer
w artykule Polskie fora internetowe. Przykáad
„mowy nienawiĞci” i „mowy agresji”29.
„Dzisiaj przestrzeĔ Internetu umoĪliwia
prezentacjĊ najrozmaitszych sensów – takĪe
tych, które kiedyĞ funkcjonowaáy na marginesie
i które obecnie oceniamy negatywnie. Jako uĪytkownicy páacimy wiĊc cenĊ za moĪliwoĞci sieci
– niestety, jest nią prawo gáosu równieĪ dla osób
agresywnych lub po prostu niemądrych”30. Bogusáaw Skowronek doáącza do tego stwierdzenia caáy wachlarz rudymentarnych cech internetu: dialogowoĞü, kontaktowoĞü, powszechnoĞü,
dostĊpnoĞü, demokracjĊ i anonimowoĞü oraz
moĪliwoĞü zakrywania wszelkich obszarów
tabu, które sprzyjają temu zjawisku.
Mowa nienawiĞci nabudowana na ekspresji
negatywnych emocji (gáównie struktur poznawczych) jest zjawiskiem záoĪonym, bowiem – jak
twierdzą psychologowie – nie jest to ostatecznie nienawiĞü skierowana do konkretnej osoby,
ale bezosobowe pogwaácenie norm za poĞrednictwem medium. Jest najczĊĞciej wyrachowanym i Ğwiadomym atakiem, który ukrywa siĊ
pod páaszczem nacechowanych emocjonalnie
wyraĪeĔ, które mają kogoĞ poniĪyü. Skraj-

J. BartmiĔski, Etyka sáowa a potoczny wzorzec komunikacji…, dz. cyt.
M. CzyĪewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa

1997.
26

J. BartmiĔski, Etyka sáowa a potoczny wzorzec komunikacji…, dz. cyt.
B. Witosz, Czy „hejt” to problem genologiczny [w:] Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii
Wojtak, red. I. Hofman, D. KĊpa-Figura, Lublin 2017, s. 202.
28
I. Loewe, Neomedia jako przestrzeĔ aktywnoĞci publiczno-prywatnej [w:] Styl–dyskurs–media, red. B. BogoáĊbska, M. Worsowicz, àódĨ 2010, s. 399.
29
Z. Bauer, Polskie fora internetowe. Przykáad „mowy nienawiĞci” i „mowy agresji” [w:] Komunikowanie
(siĊ) w mediach elektronicznych, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009, s. 46–60.
30
B. Skowronek, Hejt jako zjawisko lingwistyczno-medialne. Zarys problemu [w:] Gatunki w mediach…,
dz. cyt., s. 184.
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nym przykáadem jest funkcjonowanie „zawodowych” hejterów w obrĊbie partii politycznych, czy konkurencyjnych Þrm. Wspomniany
hejt – zjawisko z obrĊbu cyberprzemocy (ang.
cyberbullying31), choü czĊsto pojawia siĊ zarówno w wypowiedziach potocznych, publicystycznych, jak i naukowych zamiennie z nazwą „mowa nienawiĞci”, „mowa agresji”, czy
„jĊzyk wrogoĞci”32 – jest szerzej pojmowany
niĪ mowa nienawiĞci, bowiem ta ma okreĞlony zestaw tematyczny. Hejting odnosi siĊ nie
tylko do „osób publicznych propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój paĔstwa
albo nawoáujących do nienawiĞci na tle róĪnic
narodowoĞciowych, etnicznych, rasowych albo
wyznaniowych”33, ale w doborze tematów jest
wrĊcz nieograniczony. Tyle Īe cechą go wyróĪniającą jest atak jednostkowy (zniewaga
i zniszczenie oponenta jako cel performatywny
w aspekcie perlokucyjnym), podczas gdy mowa
nienawiĞci ma najczĊĞciej charakter zbiorowy,
wrĊcz instytucjonalny. Podobnie jednak do
mowy nienawiĞci jest on mocno nacechowany
aksjologicznie (hejt posáuguje siĊ aksjologią negatywną), bowiem zmierza do polaryzacji ludzi
i deprecjacji drugiej osoby. Wizja Ğwiata, jaka
jest przestawiana, to obrazy skrajne (dobro–záo;
dominacja hejtera wobec „unicestwienia” oponenta), a celem ostatecznym jest atak i doprowadzenie do skrzywdzenia i atak na godnoĞü
osoby. W tym kontekĞcie moĪna wyznaczyü
takĪe granice miĊdzy pojĊciami mowy nienawiĞci i hejtu. Jak pisze Agnieszka WiĊckiewicz:
„Podczas gdy niebezpieczna mowa (ang. dangerous speech), obejmująca zachĊcanie do pod-
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jĊcia Þzycznej przemocy wobec obraĪanych,
moĪe zostaü okreĞlona jako radykalniejsza wersja mowy nienawiĞci, hejt moĪna by wstĊpnie
okreĞliü jako lĪejszą jej formĊ, która moĪe, ale
nie musi siĊ w nią przeradzaü, a takĪe rodzaj
szeroko pojĊtej krzywdzącej wypowiedzi, które nie wykorzystuje jednak z góry zaáoĪonej
ideologii, bĊdącej czynnikiem konstytuującym
mowĊ nienawiĞci”34.

Styl dyskursu publicznego: mowa
nienawiĞci i retoryka empatii
Próbując okreĞliü mechanizmy, jakimi rządzi siĊ
mowa nienawiĞci, moĪna powiedzieü za GáowiĔskim: „ĝrodkami retoryki nienawiĞci posáugują
siĊ osoby rozmaicie uplasowane w przestrzeni
publicznej, w pewnych sytuacjach toĪsama jest
ona z jĊzykiem wáadzy i jej akolitów, siĊgają po
nią polityczni przywódcy, zajmujący najwaĪniejsze stanowiska w paĔstwie, dziaáacze mniej
lub bardziej powaĪnych organizacji, ale teĪ zawodów i propagandyĞci i dziennikarze zajmujący siĊ komentowaniem bieĪących wydarzeĔ.
Jako przedmiot nienawiĞci traktowany moĪe byü
kaĪdy, kogo uwaĪa siĊ za wroga, którego naleĪy zniszczyü (im szybciej, tym lepiej!); w tym
ujĊciu bycie wrogiem jest pewną z góry wyznaczoną rolą, caákowicie nie podmiotową, to znaczy niezaleĪną od osoby, której by taką pozycjĊ
przyznano (podobnie rzeczy mają siĊ, jeĞli chodzi o instytucje i organizacje)”35. Co interesujące,
jak dodaje GáowiĔski w zacytowanym tekĞcie
z 2007 r: „W obecnej polskiej sytuacji istnieje
w zasadzie jeden tylko czáowiek, który ochronie
podlega – Jan Paweá II”36.

Por. Cyberbulling. Zjawisko, konteksty, przeciwdziaáanie, red. J. PyĪalski, àódĨ 2012.
B. Witosz, Czy hejt to problem genologiczny?..., dz. cyt., s. 194.
33
A. Naruszewicz-DuchliĔska, NienawiĞü w czasach Internetu, Gdynia 2015, s. 16.
34
A. WiĊckiewicz, Wobec krzywdzących sáów. Kilka uwag o niezmiennych mechanizmach mowy nienawiĞci
[w:] Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, red. J. Dynkowska i in., àódĨ 2017,
s. 39–40.
35
M. GáowiĔski, Retoryka nienawiĞci…, dz. cyt., s. 19.
36
TamĪe.
31
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Jak pokazują obecne przykáady (choüby
spektakl „Klątwa” Olivera Frljicia w stoáecznym Teatrze Powszechnym i póĨniejsza debata
m.in. w prasie i na internetowych forach pism
opiniotwórczych), juĪ dekadĊ póĨniej – zarówno obecna gáowa KoĞcioáa katolickiego,
jak i wspomniany Jan Paweá II – nie podlegają
juĪ takiej ochronie. Wspóáczesny jĊzyk debaty
publicznej – jak nigdy wczeĞniej – zbrutalizowaá siĊ, czego przyczynĊ Jerzy Bralczyk widzi
w zjawisku Ğcierania siĊ dwóch silnych idei.
Twierdzi on, Īe jĊzyk siĊ zaostrza wówczas,
gdy scena publiczna (i polityczna) jest miejscem walki (areną) dwóch wyraĨnie zarysowanych stron. „Dwie metafory najczĊĞciej próbują
opisaü nasz dyskurs publiczny, zwáaszcza polityczny: wojny i teatru. Nawiązują do nie tylko
komunikacyjnych przewinieĔ: agresji i káamstwa”37.
Analizując piĊtrzące siĊ przykáady mowy
nienawiĞci w sieci, moĪna stwierdziü, Īe wspomniana metafora (odnosząca siĊ do przeáomowych badaĔ Lakoffa i Johnsona) ustawia dyskutantów w pozycji walki. Czy jednak jest to
wróg (którego siĊ nienawidzi), czy teĪ przeciwnik (z którym siĊ polemizuje), to – jak uwaĪa
GáowiĔski – jedynie róĪnica stopnia. „Hejterstwo (od ang. hate – nienawiĞü, nienawidziü)
to forma dewiacyjnych zachowaĔ podczas publicznych dyskusji internetowych. Polega ono
na uĪywaniu obelĪywego jĊzyka, pogardliwej
ocenie róĪnych zjawisk, zniewaĪaniu zarówno
rozmówców, jak i róĪnych innych podmiotów
oraz na wyraĪaniu agresji i nienawiĞci pod ich
adresem”38 – pisze Marta Juza. Celem walki jest
zniszczenie drugiego, celem polemiki z przeciwnikiem moĪe byü nawet porozumienie. Wy-
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daje siĊ, Īe w przypadku mowy nienawiĞci nie
ma takiej páaszczyzny porozumienia z adwersarzem. Stanowiska pod wpáywem naduĪyü jĊzyka wrogoĞci nigdy nie dąĪą do zbliĪenia, lecz
jeszcze bardziej siĊ polaryzują.
Drugi wniosek, jaki wynika z przeprowadzonych analiz, to ten, Īe z czasem uĪytkownicy internetowych forów nie walczą juĪ z konkretną osobą (np. bohaterem jakiegoĞ artykuáu),
ale przede wszystkim sami ze sobą w obrĊbie
danego medium, uĪywając gáównie pojĊü nacechowanych emocjonalnie i nieprecyzyjnych
semantycznie.
Za GáowiĔskim naleĪy wymieniü nastĊpujące wyróĪniki mowy nienawiĞci39:
• retoryka racji bezwzglĊdnych (Ğwiat przestawiany w postaci skrajnej: czarno-biaáej)
• brak perswazji, bowiem nikogo siĊ nie chce
zmieniü i przekonaü, tylko „moralnie skompromitowaü” i obrzydziü jego wizerunek
• bezwzglĊdnoĞü racji – podziaáy dychotomiczne (np. uniwersalia: my–oni, áączące
siĊ bezpoĞrednio z aksjologią)
• spiskowe widzenie Ğwiata (od sfery materialnej do moralnej)
• jednorodne i jednoznaczne wartoĞciowanie
i etykietowanie
• apodyktycznoĞü podmiotu mówiącego
i równoczeĞnie brak odniesieĔ indywidualnych (zdepersonalizowany podmiot nie
legitymizuje siebie, stosuje internetowego
nicka, ukrywając osobĊ pod jego zasáoną).
Wszystkie przejawy mowy nienawiĞci obecne
we wspóáczesnych mediach, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem sieci, mają skutki zarówno natychmiastowe, jak i dáugofalowe. „Silne emocje
miĊdzygrupowe prowadzą do uprzedzeĔ i dys-

J. Bralczyk, O agresji sáownej, http://www.naukaonline.pl/felietony/item/2807-etyka-jezyka [dostĊp:
12.11.2017].
38
M. Juza, Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziaáania, „ProÞlaktyka Spoáeczna i Resocjalizacja” 2005, nr 25, s. 29.
39
M. GáowiĔski, Retoryka nienawiĞci…, dz. cyt., s. 23–26.
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kryminacji, czego wyrazem jest wiĊksza obecnoĞü mowy nienawiĞci, szczególnie w Internecie
– przestrzeni spoáecznego rozhamowania. (…)
Niewykluczone, Īe ekspozycja na mowĊ nienawiĞci sprawia, Īe po pewnym czasie przestaje
siĊ ją uwaĪaü za obraĨliwą, szokującą i naruszającą standardy spoáeczne. Takie wnioski moĪna
wysnuü na podstawie badaĔ nad desensytyzacją
(odwraĪliwianiem) na obrazy przemocy. CzĊste
oglądanie scen przemocy skutkuje uznaniem ich
po pewnym czasie za mniej szkodliwe. Kontakt
z mową nienawiĞci moĪe mieü podobne dziaáanie do opisanego przez kryminologów efektu
»rozbitej szyby«: obserwowanie przejawów áamania norm spoáecznych sprawia, Īe czáonkowie spoáeczeĔstwa sami stają siĊ mniej skáonni
ich przestrzegaü”40.
Dáugofalowym skutkiem medialnego jĊzyka
nienawiĞci jest – szczególnie w sieci – stworzenie odrĊbnych wirtualnych przestrzeni nienawiĞci, które zaczynają wpáywaü na rzeczywistoĞü
pozasieciową (pozamedialną).
Próbując okreĞliü etyczne ramy mowy nienawiĞci, naleĪy podkreĞliü, Īe medialne konstrukty przyczyniają siĊ coraz czĊĞciej do jej
zakorzeniania siĊ w rzeczywistoĞci i mogą stanowiü podáoĪe (i narzĊdzie) manipulacji przy
uĪyciu negatywnych, szkodliwych spoáecznie
wartoĞci – od wulgarnoĞci, przez wyeksponowanie i banalizowanie záa, aĪ po destrukcjĊ
wartoĞci w imiĊ medialnej atrakcyjnoĞci.

Podsumowanie
Wspólnota komunikacyjna to takĪe
powinnoĞü wspóáodpowiedzialnoĞci
Proponowany przez czĊĞü mediów – zarówno
tych o prawicowej, jak i lewicowej linii redakcyjnej – oraz jĊzyk waĞni i nienawiĞci prefero-
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wany na wielu portalach w przestrzeni internetu próbuje pozbawiü odbiorcĊ osobistej oceny
i wolnego myĞlenia. Wobec wieloĞci orientacji
aksjologicznych we wspóáczesnych zróĪnicowanych mediach prowadzi to do stanu, w którym rzeczywistoĞü medialna odnosi siĊ czĊsto do samej siebie (media są i przedmiotem,
i kontekstem dyskursu). W takiej przestrzeni
znika ich rola referencyjna – media, posáugując siĊ mową nienawiĞci tracą walor narzĊdzia
przekazywania obiektywnych znaczeĔ na rzecz
kreowania intermedialnego dyskursu komunikacyjnego. To budowanie przestrzeni w oparciu
o mowĊ nienawistną ma jednak konsekwencje,
które ostatecznie bezpoĞrednio wpáywają na
rzeczywistoĞü pozamedialną, bowiem przenoszą siĊ na relacje miĊdzyludzkie bohaterów medialnego show.
Media tworzą ludzie. I to wáaĞnie na nich
spoczywa odpowiedzialnoĞü za jakoĞü jĊzyka.
Ta granica miĊdzy wolnoĞcią (tu: szczególnie wolnoĞcią sáowa) a odpowiedzialnoĞcią
rozgrywa siĊ w bardzo wraĪliwym obszarze
sumienia, a jak podkreĞlają etycy „WartoĞciowanie etyczne, które siĊ dokonuje w sumieniu
czáowieka, ma zawsze wymiar subiektywnopodmiotowy”41.
Warto równieĪ przypomnieü postulat GáowiĔskiego, który przypominaá, Īe „jako przeciwstawienie retoryki nienawiĞci traktowaü
moĪna retorykĊ empatii. A ona, nawet gdy
powoáana do celów organizacji polemicznych,
wobec osób, instytucji, wysoce krytyczna, wykazuje dla drugiej strony pewne zrozumienie,
uznaje, Īe to, co mówią jej przedstawiciele, co
reprezentują i do czego zmierzają, nie jest po
prostu wynikiem záej woli, bandyckich zamierzeĔ, podáych i potĊpienia godnych gier. [...]

Mowa nienawiĞci, mowa pogardy, raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszoĞciowych,
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Mowa%20Nienawi%C5%9Bci,%20Mowa%20Pogardy,%2027.02.2017.pdf [dostĊp: 12.11.2017].
41
M. DroĪdĪ, JĊzyk nienawiĞci…, dz. cyt., s. 30.
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W interesujących nas przypadkach empatycznoĞü retoryki polega przede wszystkim na tym,
Īe mówca, publicysta, komentator jest w stanie
choüby w stopniu minimalnym zrozumieü racje
tego, z którym polemizuje lub którego oskarĪa. Innymi sáowy nienawiĞü i pogarda nie stają
siĊ czynnikami bezwzglĊdnie dominującymi
w wypowiedzi42”. W przeciwnym razie jĊzyk
ufundowany na bazie pogardy, czy wrĊcz mowa
nienawiĞci bĊdą poszerzaü swoje krĊgi w kierunku caáych opowieĞci, które moĪna okreĞliü
mianem narracji nienawiĞci.

42

Medioznawcom pozostaje waĪne zadanie
odkrywania i promowania dialogu w komunikacji; wartoĞci w jĊzykowym obcowaniu
z sobą; kultury w Īyciu osobistym i publicznym
ujawnianym w przestrzeni medialnej; dojrzaáoĞci w przyjmowaniu odmiennych poglądów;
poszukiwania konsensusu w negocjacjach
w miejsce walki. I na koniec, przypominania
o aksjologicznym wymiarze dyskursu etycznego, w którym – jak podkreĞlaá BartmiĔski
w Kulturowym kanonie wartoĞci, najwyĪej jest
godnoĞü, a dopiero po niej wolnoĞü sáowa.

M. GáowiĔski, Retoryka nienawiĞci…, dz. cyt., s. 20–21.
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