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Sport a komunikowanie w sferze publicznej: wspó³uczestniczenie

Streszczenie: Artyku³ wpisuje siê w czêœæ badañ z zakresu leksyki pi³ki no¿nej we wspó³czesnym jêzy-
ku w³oskim i polskim, które prowadzê. Celem niniejszego artyku³u jest analiza wybranych zwrotów
i wyra¿eñ zaczerpniêtych przez uczestników ¿ycia publicznego, nadawców medialnych lub polityków
ze s³ownictwa z zakresu sportu i pi³ki no¿nej by skomentowaæ sytuacjê polityczn¹ w kraju. Siêganie po
s³ownictwo sportowe stanowi w opinii autorki wa¿ny element wspó³czesnego funkcjonowania œrodków
komunikowania masowego: pod wp³ywem globalizacji oraz za spraw¹ rosn¹cych wp³ywów kultury po-
pularnej jêzyk œrodków komunikowania masowego, w tym s³ownictwo z zakresu sportu, a w szczegól-
noœci z zakresu pi³ki no¿nej wdziera siê nie tylko do ¿ycia codziennego, do naszej codziennoœci, ale
równie¿ zadomawia siê w dyskursie publicznym i politycznym.

S³owa kluczowe: sport, s³ownictwo z zakresu pi³ki no¿nej i sportu, komunikowanie polityczne, dyskurs
publiczny, dyskurs polityczny

Wstêp

W
dzisiejszych czasach, zwa¿ywszy na tempo naszego ¿ycia oraz na globalizacjê

wielu jego sfer, nietrudno o zmiany w jêzyku. Zmiany te ³¹cz¹ siê z przemijal-
noœci¹ i nietrwa³oœci¹ wielu wspó³czesnych zjawisk. Nasz¹ obecn¹ kondycjê trafnie
okreœli³ Bauman w rozmowie z Gra¿yn¹ Gajewsk¹ (Bauman, Gajewska, 2005, s. 16)
mianem p³ynnej nowoczesnoœci. Filozof (Bauman, Gajewska, 2005, s. 15) przyznaje,
¿e wczeœniej przez wiele lat u¿ywa³ pojêcia ponowoczesnoœæ, lecz, jak sam pisze jedy-
nie „[…] dlatego, ¿eby przekazaæ wra¿enie, ¿e zastane pojêcia czy sieci pojêciowe,
które otrzyma³em w spadku po swoich nauczycielach nie oddaj¹ ju¿ tego, co dzieje
siê we wspó³czesnym œwiecie. Albo nie da siê owych zjawisk tam pomieœciæ, albo
– przeciwnie – przemkn¹ siê przez oka sieci”. Bauman podkreœla zatem nieadekwat-
noœæ zastanych przez siebie pojêæ do wspó³czesnoœci. Socjolog jednak konsekwentnie
wyjaœnia, ¿e wad¹ pojêcia ponowoczesnoœæ jest to, ¿e jest ono czêsto negatywne oraz,
¿e wyj¹wszy jedn¹ negacjê, jest ono semantycznie puste. To w³aœnie z tego powodu
autor ju¿ na pocz¹tku swych rozwa¿añ przyj¹³, ¿e pojêcie to bêdzie tymczasowe. Za
najbardziej adekwatne do naszej dzisiejszej kondycji uzna³ pojêcie p³ynna nowoczes-

noœæ: od dzisiaj, jak twierdzi (ibidem), „[…] nie mo¿na ju¿ w dawn¹ sieæ pojêciow¹
uchwyciæ tego, co jest najbardziej znacz¹ce dla wspó³czesnoœci”. Na zmianê naszego
sposobu postrzegania otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci mia³ wp³yw znaczny i szybki
rozwój techniki oraz tak zwana mediamorfoza prasy codziennej1, które by³y rów-
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1 Bonomi (2003, s. 127) pisze, ¿e pod wp³ywem konkurencji ze strony innych mediów, w szcze-
gólnoœci zaœ ze strony telewizji, w prasie codziennej nast¹pi³o wiele zmian, jak na przyk³ad pojawi³a



noczeœnie czynnikami stanowi¹cymi Ÿród³o tych przemian. Metafora p³ynnoœci, cie-
czy, wskazuje na niesta³oœæ, niestabilnoœæ, zmiennoœæ. Bauman (Bauman, Gajewska,
2005, s. 17) zmiennoœæ dostrzega w ka¿dym aspekcie naszego ¿ycia: „[…] w aspekcie
kwalifikacji, które mog¹ zapewniæ miejsce we wzglêdnie stabilnym spo³eczeñstwie;
wiedzy, któr¹ musimy posiadaæ, by poruszaæ siê w tym œwiecie; przyzwyczajeñ,
których trzeba siê pozbyæ, bowiem s¹ balastem uniemo¿liwiaj¹cym znalezienie siê
w obecnej rzeczywistoœci”. I tak zmienne s¹ codzienne informacje: czêsto dzisiejsze
nag³ówki b¹dŸ wiadomoœci nazajutrz s¹ ju¿ nieaktualne, szybko zmieniaj¹ siê relacje
miêdzyludzkie: dzisiaj jesteœmy przyjació³mi, a jutro nie mamy dla siebie czasu, dzi-
siejsze zmienne to równie¿ miejsce zamieszkania (przemieszczamy siê w poszukiwa-
niu zatrudnienia) i grupy do których przynale¿ymy: zawody, miejsca pracy, znajomi.
¯yjemy w zmieniaj¹cym siê œwiecie, w kulturze konsumpcji, zmieniaj¹ siê zatem
sieci pojêciowe, normy spo³eczne, pogl¹dy, a wiêzy i wspólnoty miêdzyludzkie s¹
nietrwa³e. Zerwaniu dawnych struktur i relacji, tkaniu sieci nowych znaczeñ, szybkim
przemianom cywilizacyjnym wspó³czesnego œwiata towarzysz¹ dynamiczne zmiany
w jêzyku. Bardziej stabilnym komponentem jêzyka jest gramatyka – niepodlegaj¹ca
zmianom z ³atwoœci¹, jakiej podlega leksyka. Zmiany w obrêbie gramatyki s¹ rzad-
kie, poniewa¿ w porównaniu ze s³ownictwem jest ona komponentem w miarê stabil-
nym, mniej podatnym na wp³ywy z zewn¹trz (Markowski, 2012a, s. 11). Leksyka
natomiast pozostaje w miarê plastyczna, podatna na wp³ywy i czynniki zewn¹trzjêzy-
kowe, gdy¿ jêzyk jest tworem spo³ecznym, jego prymarn¹ form¹ by³a postaæ mówio-
na, a celem – komunikowanie siê. Specyfikê komunikowania siê w Baumanowskiej
p³ynnej rzeczywistoœci wyró¿nia zmiennoœæ. Zjawisko p³ynnoœci obserwujemy tak¿e
na przyk³adzie przenikania siê i swoistego mieszania siê jêzyków specjalnych. Dzieje
siê tak w przypadku s³ownictwa sportowego, które zostaje zapo¿yczane i u¿ywane
powszechnie w jêzyku w polityce. Rzeczywistoœæ wspó³czesnego œwiata jest global-
na. I taka rzeczywistoœæ uobecnia siê w przestrzeni medialnej, w polskim dyskursie
publicznym. W s³ownictwie poszczególnych dziedzin pojawiaj¹ siê wyrazy zapo¿y-
czone z innych stylów polszczyzny. Jednym z przejawów p³ynnej nowoczesnoœci

w jêzyku jest w mojej opinii mieszanie siê leksyki z ró¿nych pól semantycznych.
W ten sposób odnajdujemy s³ownictwo z zakresu sportu oraz z zakresu pi³ki no¿nej
w polskim dyskursie publicznym. Jest to zjawisko doœæ powszechne w dzisiejszych
czasach i, wed³ug mnie, warunkowane wieloma czynnikami, takimi jak fakt, i¿ zarów-
no pi³ka no¿na, jak i polityka s¹ dziedzinami, w których lubuj¹ siê mê¿czyŸni, oraz
to, ¿e wielu polityków polskiego rz¹du jest zapalonymi pi³karzami-amatorami. Nie
bez znaczenia pozostaj¹ równie¿ funkcje s³ownictwa gwar œrodowiskowych i zawo-
dowych2: integruj¹ca i odró¿niaj¹ca.

Zjawisko migracji s³ownictwa z jednej dziedziny do drugiej œwiadczy o plastycznoœci
zarówno dyskursu publicznego, jak i samej leksyki sportowej. Zwrotom i wyra¿eniom
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siê tendencja do sensacyjnoœci, widowiskowoœci opisu. O wp³ywie telewizji na jêzyk prasy codziennej
pisze te¿ Szemberska (2010, s. 249).

2 Zgodnie z tym, co pisze Markowski (2012b, s. 151), „S¹ to elementy jêzykowe zrozumia³e tylko
dla grupy osób tworz¹cych pewn¹ spo³ecznoœæ powi¹zan¹ wspólnym zawodem, zainteresowaniami,
czasem wiekiem i miejscem zamieszkania”.



z zakresu sportu pojawiaj¹cym siê w dyskursie publicznym przyjrzymy siê w dalszej czê-
œci mojej refleksji. Korpusem analizy s¹ serwisy informacyjne oraz materia³y publicys-
tyczne w postaci debat, dyskusji, artyku³ów prasowych. Zebrany materia³ leksykalny
pochodzi zatem zarówno z tekstów mówionych, jak i tych pisanych. Analizowane mate-
ria³y pochodz¹ z nastêpuj¹cych mediów: gazeta.pl, interia.pl, rp.pl, tokfm.pl, tvn24.pl,
wp.pl, wprost.pl.

S¹ to wiod¹ce portale internetowe i media w Polsce. Kryteria doboru opiera³y siê na
pochodzeniu danego leksemu, zwrotu lub wyra¿enia z pola semantycznego pi³ki no¿nej.
Zebrany korpus liczy 63 jednostki. Pocz¹tek pracy nad korpusem siêga 1 stycznia 2011
roku. Analizê zakoñczy³am w grudniu 2013 roku. Rok rozpoczêcia badania by³ czasem
obfituj¹cym w pi³karskie porównania w polskim dyskursie publicznym, dlatego te¿ sta-
nowi³ asumpt do przeprowadzenia analizy. Za³o¿enia metodologiczne przyjête przeze
mnie wpisuj¹ siê w nurt badañ nad metafor¹ konceptualn¹ (Lakoff, Johnson, 1988):
DZIA£ALNOŒÆ POLITYCZNA TO MECZ PI£KI NO¯NEJ oraz jêzykowym obrazem
œwiata (Bartmiñski, 2006; D¹browska, Anusiewicz, 2000), a tak¿e Baumanowsk¹ kon-
cepcjê p³ynnej nowoczesnoœci (Bauman, Gajewska, 2005).

Etymologia leksemu sport

Nie bez znaczenia dla moich rozwa¿añ jest sama sportowa etymologia: s³owo sport

pochodzi od francuskiego déporter, które z kolei wywodzi siê od ³aciñskiego deportare,
z³o¿onego z przedrostka de- oraz z czasownika portare – ‘przenieœæ, przetransportowaæ,
zabraæ ze sob¹’, a tak¿e ‘wygnaæ kogoœ z jego pañstwa’. W póŸnej ³acinie musia³o ozna-
czaæ równie¿ ‘zabawiaæ, odrywaæ umys³ od czegoœ, odwracaæ czyj¹œ uwagê’, poniewa¿
znaczenie to odnajdujemy w innych jêzykach romañskich: w³oskie diportarsi, hiszpañ-
skie deportarse, czy staroprowansalskie deportar (Rey, Tomi, Horde´ et al. (red.), 1993,
s. 582). Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e s³owo to funkcjonowa³o w znaczeniu ‘bawiæ siê,
dobrze siê bawiæ’(Rey, Tomi, Horde´ et al. (red.), 1993, s. 582). Jak wskazuje etymolo-
gia, sport by³ rozrywk¹, sposobem spêdzania czasu, hobby, zabaw¹. Znaczenie takie od-
najdziemy w staropolskich polowaniach, wyœcigach konnych. Do dziœ w polszczyŸnie
funkcjonuje zwrot robiæ coœ dla sportu. Sport czyli ludus. Sport zatem bêdzie kojarzy³ siê
nam z rozrywk¹, zabaw¹, spêdzaniem czasu wolnego: asocjacja bêd¹ca przeciwieñ-
stwem skojarzeñ ze s³owem polityka, które przypuszczalnie nie bêd¹ tak pozytywne. Ze
sportem wi¹¿e siê inne pojêcie, a mianowicie agonizm. Jest to pojêcie istotne dla poli-
tyczno-sportowych rozwa¿añ, poniewa¿ ukazuje podwójn¹ naturê sportu: pochodzi od
greckiego agonismós – ‘walka, wspó³zawodnictwo’, agón jest derywatem od ágein

– ‘prowadziæ’, ale agón oznacza tak¿e ‘zebranie, wydarzenie towarzyskie’3. I ten w³aœnie
aspekt odnajdujemy w dyskursie publicznym i komentowaniu wydarzeñ politycznych za
pomoc¹ s³ownictwa sportowego: chodzi miêdzy innymi o wspó³uczestniczenie, silnie za-
rysowuje siê funkcja integruj¹ca dane œrodowisko (polityków/nadawców medialnych
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3 Por. Szemberska (2012).



i odbiorców komunikatu). W dalszej czêœci rozwa¿añ przyjrzymy siê baczniej relacji
sport–komunikowanie w dyskursie publicznym.

Fenomen sportu na przyk³adzie pi³ki no¿nej we W³oszech

– Zjednoczenie W³och a powstawanie pierwszych stowarzyszeñ sportowych

Powi¹zania na linii sport–polityka odnajdujemy ju¿ w XIX-wiecznych W³oszech.
Wydaje siê, i¿ europejsk¹ kolebk¹ codziennej prasy sportowej s¹ w³aœnie W³ochy – co-
dziennie ukazuj¹ siê tam trzy tytu³y prasowe poœwiêcone wy³¹cznie sportowi: mediolañ-
ska „Gazeta Sportowa” (La Gazzetta dello Sport), rzymski „Kurier Sportowy-Stadion”
(Corriere dello Sport-Stadio) oraz wydawany w Turynie dziennik „Ca³y Sport” (Tutto-

sport). Pochylaj¹c siê nad genez¹ zjawiska popularnoœci pi³ki no¿nej w skali europej-
skiej, warto przedstawiæ rys historyczny dotycz¹cy rozpowszechnienia siê nowo¿ytnych
dyscyplin sportowych we W³oszech. Zjawisko to zostanie przeanalizowane na przy-
k³adzie sytuacji we W³oszech po politycznym zjednoczeniu, które mia³o miejsce w 1861
roku. Dzisiaj jest poza wszelk¹ w¹tpliwoœci¹, ¿e w kronice pi³karskiej widoczne s¹ zjawis-
ka spektakularyzacji i widowiskowoœci opisu, oddawanie emocji poprzez s³owo, emfaza
i patos metafory, a dzienniki sportowe sytuuj¹ siê wœród najpoczytniejszych we W³o-
szech: wed³ug badañ nad czytelnictwem prasy codziennej przeprowadzanych trzy razy
w roku przez Audipress. Z danych za I kwarta³ 2013 r. opublikowanych 27.05.2013 roku
wynika, i¿ najpoczytniejszym dziennikiem we W³oszech jest „Gazeta Sportowa” (La

Gazzetta dello Sport). Na kolejnych miejscach znalaz³y siê nastêpuj¹ce dzienniki: „Re-
publika” (La Repubblica), „Kurier Wieczorny” (Corriere della Sera) oraz drugi sporto-
wy dziennik, „Kurier Sportowy-Stadion” (Corriere dello Sport-Stadio). Ósme miejsce
wœród najpoczytniejszych dzienników nale¿y do trzeciego sportowego tytu³u prasowego,
„Ca³y Sport” (Tuttosport). W tym miejscu warto odnotowaæ, ¿e pierwsze wiadomoœci
sportowe pojawi³y siê w Anglii i w Ameryce oko³o 1840 roku. Nie dotyczy³y one jednak
pi³ki no¿nej, a sportów, które wówczas cieszy³y siê najwiêkszym zainteresowaniem, to
jest boksu, ¿eglarstwa, gimnastyki czy zapasów (Faustini, 2006, s. 210). By pi³ka no¿na
zdoby³a porównywaln¹ popularnoœæ potrzeba by³o jeszcze kilku dekad: do I wojny œwia-
towej najpopularniejsz¹ dyscyplin¹ sportow¹ we W³oszech by³o kolarstwo, na drugim
stopniu podium plasowa³a siê jazda konna, pi³ka no¿na by³a trzecia. Tu¿ przed wybu-
chem I wojny œwiatowej pi³ka no¿na przesunê³a siê na drug¹ pozycjê, by ostatecznie
stan¹æ na najwy¿szym stopniu podium w latach 50-tych ubieg³ego stulecia. Dyscyplina ta
niepodzielnie króluje na Pó³wyspie Apeniñskim do dzisiaj. Informacje sportowe po raz
pierwszy zaczêto regularnie publikowaæ we francuskim „Le Figaro” w 1856 roku (Faus-
tini, 2006, s. 210), natomiast ju¿ w 1833 roku powsta³o pierwsze stowarzyszenie sporto-
we na terenie dzisiejszych W³och – Turyñskie Królewskie Towarzystwo Gimnastyczne

(Reale Società Ginnastica di Torino). Jak pisze Ormezzano (2008, s. 390), dziennikar-
stwo sportowe w dziewiêtnastowiecznych W³oszech zrodzi³o siê z mi³oœci do racz-
kuj¹cego wówczas sportu. Za pierwszy w³oski biuletyn sportowy (ówczesne tytu³y
prasowe liczy³y kilka stron) uznaje siê „Kwartalny Biuletyn Turyñskiego Klubu Alpinis-
tycznego” (w oryginale Bollettino Trimestrale del Club Alpino di Torino), wydany po raz
pierwszy w 1865 roku (zaledwie 4 lata po Zjednoczeniu W³och) przez Casson & C.:
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„Biuletyn” liczy³ raptem kilka stron, zawiera³ dwie kolumny tekstu na stronê, informacje
i programy wspinaczek. Opisano w nim tak¿e za³o¿enie przez Quintino Sellê Turyñskiego

Klubu Alpinistycznego, które mia³o miejsce dwa lata przed ukazaniem siê pisma. Ju¿ wów-
czas podkreœlano duchowy wymiar i piêkno sportu kultywowane podczas górskich wspi-
naczek. Rok póŸniej – 1 stycznia 1866 roku w Livorno ukaza³ siê pierwszy numer
dwustronicowej „Gimnastyki”, natomiast „Sport” (Lo Sport), biuletyn w³oskiego Regio

Yacht Club zosta³ po raz pierwszy wydany w Genui w 1870 roku. Piêæ lat póŸniej wydano
w Livorno „Czasopismo szachowe” (La Rivista degli Scacchi). Uœciœliæ nale¿y, ¿e nie by³y
to dzienniki jak te, które kupujemy dzisiaj, a kilkustronicowe biuletyny wydawane przez
stowarzyszenia sportowe, utrzymywane przez nie i niekiedy s³u¿¹ce propagandzie. Jak
podkreœla Faustini (2006, s. 210) „Ówczesna sytuacja nie pozwala na nic innego. We
W³oszech w 1861 roku 78% populacji to analfabeci; nieliczni mog¹ sobie pozwoliæ na
uprawianie drogich sportów; równie¿ ci, którzy mogliby pozwoliæ sobie na uprawianie
sportów bardziej dostêpnych finansowo, jak marszobieg, zapasy, gimnastyka, nie maj¹ ani
czasu, ani ochoty, zwa¿ywszy na fakt, ¿e tydzieñ pracy wynosi od 78 do 84 godzin”. Jak
widzimy, wówczas na uprawianie sportu mog³y pozwoliæ sobie osoby dobrze sytuowane,
majêtne: innymi s³owy takie, które mog³y nie pracowaæ. Tezê tê potwierdza fakt, ¿e to
w³aœnie dwaj baronowie, Fenoglio i Viarigi, pocz¹wszy od 1883 roku wydaj¹ w Turynie
„Czasopismo Rowerowe” (Rivista Velocipedistica), pierwszy tytu³ prasowy dedykowany
wy³¹cznie kolarstwu (Faustini, 2006, s. 210). Badacze zauwa¿aj¹, ¿e w przypadku dzie-
wiêtnastowiecznych W³och to przemys³ wydawniczy antycypuje czasy – najpierw po-
wstaj¹ pierwsze tytu³y prasowe, dopiero w drugiej kolejnoœci same towarzystwa i kluby
sportowe (Ormezzano, 2008, s. 391). Oczywiœcie towarzystwa sportowe i gimnastyczne
zak³ada siê g³ównie we W³oszech Pó³nocnych, które s¹ bardziej rozwiniête przemys³owo
i gospodarczo. Zauwa¿my równie¿, ¿e pomimo braku jêzyka narodowego – ogólnona-
rodowego narzêdzia komunikacji (równoczeœnie w Zjednoczonych W³oszech trwaj¹ debaty
dotycz¹ce tak zwanej kwestii jêzykowej (Questione della lingua)4, powstaje najpoczytniej-
szy dzisiaj w³oski sportowy tytu³ prasowy: „Gazeta Sportowa” (La Gazzetta dello Sport)
(Ormezzano, 2008, s. 393). W 1924 roku powstaje w Rzymie „Kurier Sportowy” (Corriere

dello Sport), zaœ po II wojnie œwiatowej w Bolonii w roku 1945 – „Stadion” (Stadio),
a w Turynie „Ca³y Sport” (Tuttosport). W wyniku po³¹czenia siê tych dwóch ostatnich
dzienników w 1977 r. tworzy siê „Kurier Sportowy – Stadion” (Corriere dello Sport – Sta-

dio). Dzienniki te istniej¹ do dziœ i s¹ jednymi z najbardziej poczytnych we W³oszech.
Na podstawie powy¿szych danych ³atwo zrozumieæ, ¿e sport zajmuje wa¿ne miejsce

w ¿yciu codziennym przeciêtnego W³ocha. Bez w¹tpienia skutkuje to obecnoœci¹ sporto-
wych i pi³karskich zwrotów i wyra¿eñ w dyskursie publicznym.

Sport i polityka

Jak widzieliœmy, ju¿ pod koniec XIX stulecia sport znalaz³ swoje miejsce w panora-
mie prasy w³oskiej. Strony poœwiêcone sportowi zaczê³y siê wówczas pojawiaæ równie¿
w dziennikach i periodykach politycznych, z aktualnoœciami. Publikacje te odegra³y
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wa¿n¹ rolê w rozwoju sportu we W³oszech. Dostrzec tutaj mo¿na po raz pierwszy
powi¹zanie polityka–sport. Ten wspólny mianownik dla pary polityka–sport bêdzie jesz-
cze niejednokrotnie powraca³: nieprzypadkowo Ormezzano (2013) zaczyna swój artyku³
pytaniem retorycznym „Czy uda siê wszystkim naszym politykom, poza Berlusconim,
który wykorzystuje na w³asne potrzeby jedynie pi³kê no¿n¹ i to te¿ jedynie jako kibic Mi-
lanu, nie wypowiedzieæ jednosylabowego s³owa «sport» w ich kampanii wyborczej?”.
Ten sam publicysta komentuje gorzko, ¿e jedyne powa¿ne potraktowanie sportu przez
w³oski rz¹d siêga roku 1861, kiedy to pisarz Francesco De Sanctis zosta³ wybrany Minis-
trem Edukacji w rz¹dzie Cavoura, w pierwszym rz¹dzie Zjednoczonych W³och. Za
spraw¹ ministra De Sanctisa sport zosta³ wprowadzony do szkó³: pocz¹tkowo by³y to
dwie godziny gimnastyki w tygodniu, a æwiczenia wykonywano pomiêdzy szkolnymi
³awkami. W 1994 r. Silvio Berlusconi doszed³ do w³adzy, pos³uguj¹c siê w wyst¹pie-
niach publicznych s³ownictwem z zakresu sportu: Berlusconi swoj¹ partiê nazwa³ Forza

Italia (dos³. ‘Naprzód W³ochy’), czyli dok³adnie tak, jak brzmi zawo³anie dopinguj¹ce
w³osk¹ dru¿ynê narodow¹. Co wiêcej, by³y premier W³och swoje spektakularne i, jak siê
póŸniej okaza³o zwyciêskie, wkroczenie na scenê polityczn¹ zwyk³ okreœlaæ mianem
„staniêcia na placu boju” (discesa in campo) lub „wyjœcia na boisko” [do gry] (entrata in

campo)5. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e zwroty „stan¹æ na placu boju” oraz „wyjœæ na boisko”
[do gry] wyraŸnie nawi¹zuj¹ do œredniowiecznych potyczek rycerskich i funkcjonuj¹
w s³ownictwie z zakresu pi³ki no¿nej obok zwrotu „stan¹æ w szranki” (scendere in lizza).
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e z doœwiadczenia Berlusconiego czerpa³ szeroko Donald Tusk,
który nigdy nie ukrywa³ swego zami³owania do pi³ki no¿nej, czêsto porównuj¹c swoje
poczynania do manewrów zawodników na boisku pi³karskim.

S³ownictwo gwar œrodowiskowych i zawodowych

Sama leksyka z zakresu pi³ki no¿nej to s³ownictwo socjolektów (gwar socjalnych)
– s³ownictwo gwar œrodowiskowych i zawodowych jest z za³o¿enia zbiorem o ograni-
czonym zakresie u¿ywania (Markowski, 2012b, s. 151). Chodzi bowiem o wyrazy na-
cechowane, u¿ywane przez dan¹ grupê i zrozumia³e dla grupy o wspólnej profesji,
zainteresowaniach. Za pomoc¹ tych swoistych elementów jêzykowych dana spo³ecznoœæ
nazywa realia dla niej istotne. Te ostatnie nie s¹ jednak wa¿ne w jêzyku ogólnym, dlatego
te¿ w nim pozostaj¹ nienazwane, niescharakteryzowane. Ograniczony zakres pos³ugiwa-
nia siê leksyk¹ gwar œrodowiskowych i zawodowych zwi¹zany jest równie¿ z faktem, ¿e
jest ona czêsto nacechowana ekspresywnie, tym samym nie mo¿na u¿ywaæ jej w wielu
sytuacjach. Dla po³¹czenia polityka–sport nie bez znaczenia pozostaje fakt, ¿e s³ownic-
two gwar œrodowiskowych i zawodowych, jak pisze Markowski (2012b, s. 151), s³u¿y
równie¿ przekazaniu wartoœci wspólnych cz³onkom danej spo³ecznoœci oraz wskazuje
ich stosunek do rzeczywistoœci. W przypadku œrodowiska pi³karskiego leksyka s³u¿y
z jednej strony precyzyjnemu scharakteryzowaniu realiów danej spo³ecznoœci, opisaniu
dziedziny, z drugiej natomiast – odnosi siê do sposobu bycia i ¿ycia danej grupy, któr¹
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³¹cz¹ wspólne zainteresowania i która spotyka siê w sytuacjach nieoficjalnych. Dlatego
te¿ czêœæ s³ownictwa bêdzie mia³a charakter zawodowy (dziennikarze sportowi, pi³karze,
trenerzy), czêœæ natomiast, œrodowiskowy (kibice). W leksyce z zakresu pi³ki no¿nej wy-
ró¿nimy zapo¿yczenia wewnêtrzne, to jest z innych odmian jêzyka, zapo¿yczenia z jê-
zyków obcych, neologizmy i neosemantyzmy, a tak¿e frazeologizmy.

Komunikowanie masowe, komunikowanie polityczne

Dobek-Ostrowska (2006, s. 61) zaznacza, ¿e sam termin komunikowanie pochodzi od
³aciñskiego czasownika communico, communicare – ‘uczyniæ wspólnym, po³¹czyæ;
udzieliæ komuœ wiadomoœci, naradzaæ siê’ oraz od rzeczownika communio – ‘wspólnoœæ,
poczucie ³¹cznoœci’. Znaczenie ‘przekaz, transmisja’ zosta³o mu nadane dopiero w XVI
wieku, w wyniku rozwoju poczty i dróg. Chodzi zatem o przekaz informacji na odleg³oœæ,
za pomoc¹ telegrafu, telefonu, radia, telewizji, Internetu, nowych mediów. Z uwagi na
z³o¿on¹ naturê oraz niejednoznacznoœæ terminów komunikowanie i polityka, komuniko-

wanie polityczne nie jest proste do zdefiniowania (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 129). Jak
pisze autorka (2006, s. 129) jest to proces dwukierunkowy, zachodz¹cy „w konkretnym
otoczeniu spo³ecznym (system spo³eczny), politycznym (system polityczny), medialnym
(system medialny) i kulturowym (system kulturowy)”. Badacze wyraŸnie podkreœlaj¹
powi¹zanie polityki oraz komunikowania we wspó³czesnym œwiecie.

S³ownictwo pi³karskie i sportowe w dyskursie publicznym

Obecnoœæ s³ownictwa z zakresu sportu, a w szczególnoœci z zakresu samej pi³ki no¿-
nej w dyskursie publicznym i politycznym wi¹¿e siê m.in. z dominacj¹ mê¿czyzn w obu
tych dziedzinach. W europejskich mediach pi³karskie komentowanie wydarzeñ politycz-
nych nie stanowi ju¿ novum: „Pressing na Follinim i hipoteza «centrystyczna»”6. W Pol-
sce pi³karsko-polityczne asocjacje wzmog³y siê z dojœciem do w³adzy partii dowodzonej
przez Donalda Tuska, który to nie kry³ nigdy swych pi³karskich upodobañ, a tak¿e
wzmocnione zosta³y faktem, i¿ przyznano naszemu krajowi prawo do wspó³organizacji
Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w 2012 roku. Otó¿ okazuje siê, ¿e na Euro 2012 zmie-
nia³y siê nie tylko polskie ulice, drogi, dworce czy lotniska. Z wielu stron krzycza³y do
nas has³a „Przygotujmy siê na mistrzostwa!”, „Wybierzmy mistrzowsk¹ dru¿ynê telefo-
nów!”, „Wpadnijmy w pi³kosza³!”. Zmiany w polskiej rzeczywistoœci odnotowaliœmy
równie¿ w sferze leksyki. I tak przed t¹ sportow¹ imprez¹ mieliœmy do czynienia z praw-
dziwym wysypem okazjonalizmów7 zeñ powi¹zanych: igrzyska przygotowañ nie omi-
nê³y jêzyka: ukuwane wówczas s³ownictwo okazjonalne pochodzi³o przede wszystkim
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6 W oryginale „Il pressing su Follini e l’ipotesi «centrista»”, http://www.corriere.it/Primo_Pia-
no/Politica/2007/02_Febbraio/22/follini.shtml, 31.05.2013.

7 S³owa okazjonalne s¹ to „jednostki s³ownikowe, które wesz³y do jêzyka na krótko i z ró¿nych po-
wodów nie zadomowi³y siê w nim: po kilku miesi¹cach czy latach przesta³y byæ u¿ywane” (Markowski,
2012c, s. 20).



z dziedziny reklamy, polityki, jêzyka mediów. I tak na potrzeby pi³karskiego œwiêta po-
wsta³y jêzykowe twory: pi³kosza³, pi³ka¿elki. Niektóre z nich przy zachowaniu szyku
w³aœciwego polszczyŸnie (bu³ka football), inne odwrotnie, pod wp³ywem szyku germañ-
skiego dla rzeczowników z³o¿onych: pi³kosza³, pi³ka¿elki. Zapanowa³a ogólnonarodowa
euroeuforia, mówiono o euroturnée premiera8, pojawia³y siê euro-emocje9/euro emo-

cje10 i eurokorzyœci, którym towarzyszy³a eurogor¹czka11. Mo¿na by³o odnotowaæ rów-
nie¿ poni¿sze po³¹czenia wyrazów: „Koko zgrzyt. Ostatnie euro szlify z jednym koko
zgrzytem”12, „Euro emocje, euro-rytmy”13. Pojawia³y siê ró¿ne gry s³owne jak na
przyk³ad „Euro pa-pa”14. Ówczesn¹ eurorzeczywistoœæ opisa³a trafnie na ³amach tygod-
nika „Polityka” Edyta Giêtka (2012).

Powy¿sze wyra¿enia i zwroty mo¿na okreœliæ mianem euros³ownictwa 2012: ich ma-
sowe ukuwanie pokazuje, ¿e jêzyk jest tworem spo³ecznym. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e
to media kszta³tuj¹ nasz obraz œwiata – w rzeczywistoœci nie czytamy komunikatów pra-
sowych, depesz, a ogl¹damy, s³uchamy, czytamy najnowsze informacje, które docieraj¹
do nas za poœrednictwem œrodków masowego komunikowania. Wyrazy te, ukuwane oka-
zjonalnie z okazji euroœwiêta, nale¿¹ do wyrazów „systemowo mo¿liwych”, lecz nie-
usankcjonowanych przez uzus: pozostaj¹ poza regu³ami okreœlanymi przez zwyczaj
spo³eczny (Miodunka, 1989, s. 205).

Noœne okreœlenia ukuwane na okolicznoœæ Euro 2012 zapisywane by³y w trzech wer-
sjach: euro gor¹czka, euro-emocje/euro emocje. Wed³ug jêzykoznawców (Malinowski,
2007, s. 230) utworzone s¹ niezgodnie z regu³ami polskiego systemu s³owotwórczego,
poniewa¿ przydawka klasyfikuj¹ca, która nazywa istotn¹ cechê przedmiotu b¹dŸ zjawis-
ka znajduje siê przed wyrazem okreœlanym oraz zosta³a skrócona w drodze apokopy15.
Prepozycyjnoœæ przydawki gatunkuj¹cej jest nietypowa dla polszczyzny i sprawia, ¿e
u¿ytkownicy niejako odruchowo siêgaj¹ po ³¹cznik, który umieszczaj¹ pomiêdzy dwa
cz³ony lub zapisuj¹ poszczególne cz³ony wyra¿enia roz³¹cznie. Jako ¿e chodzi o przed-
rostki, poprawna jest pisownia ³¹czna: euroemocje, eurogor¹czka. Jakkolwiek, jak za-
uwa¿a Malinowski (2007, s. 231) w s³ownikach ortograficznych znajdziemy równie¿
pisowniê oboczn¹, roz³¹czn¹: seks party, biznes plan.

Przestrzeñ publiczna i sfera polityki, do których zapo¿yczane s¹ sportowe wyra¿enia
i zwroty pozostaj¹ pod du¿ym wp³ywem zmian zwi¹zanych z rewolucj¹ audiowizualn¹,
rewolucj¹ medialn¹, która mia³a miejsce pod koniec ubieg³ego wieku (por. Szemberska,
2010). Powsta³y w wyniku tej ostatniej model komunikacji medioznawcy okreœlaj¹ mia-
nem modelu komunikowania telewizyjnego (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 159). Wyró¿-
niaj¹ go zapoœredniczone przez media audiowizualne formy komunikowania, zmiana
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8 „Trwa euroturnée premiera”, Dzieñ dobry TVN, TVN, godz. 8.00–11.00, 19.05.2012.
9 Reporta¿ „Euro-emocje”, Panorama, TVP2, godz. 17.20, 9.06.2012.

10 „Pierwsze euro emocje za nami”, Teleexpress, godz. 17.00, 9.06.2012.
11 „Dziœ eurogor¹czka przenios³a siê na Ukrainê”, Panorama, TVP2, godz. 17.20, 9.06.2012.
12 Fakty TVN, TVN, zapowiedzi, 30.05.2012, godz. 19.00.
13 Fakty TVN, TVN, 4.06.2012, godz. 19.00.
14 Puls Dnia, WTK, 19.06.2012, godz. 18.00.
15 Jest to „zanik jednej lub kilku g³osek na koñcu wyrazu” (S³ownik Jêzyka Polskiego,

http://sjp.pwn.pl/).



technik przekazu bêd¹ca wynikiem rozwoju techniki telewizyjnej, pojawienie siê global-
nej publicznoœci œwiatowej oraz informacja bêd¹ca specyficznie zbudowanym obrazem
(Dobek-Ostrowska, 2006, s. 159 za Thoveronem, 1990, s. 16–17). Ze zjawiskiem modelu

komunikowania telewizyjnego wi¹¿e siê mediatyzacja ¿ycia publicznego polegaj¹ca na
transformacji i modernizacji sfery publicznej oraz zmiany zachowañ uczestników komu-
nikowania politycznego pod wp³ywem dwóch typów mediów – klasycznych œrodków
masowego przekazu – prasy, radia i telewizji oraz nowych mediów sieciowych – sieci
kablowych, telepatycznych, satelitarnych, Internetu (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 159).
Za spraw¹ telewizji powsta³a rzeczywistoœæ nazywana nierzadko „telewizyjn¹”. Thove-
ron (op. cit.), cytowany przez Dobek-Ostrowsk¹ (2006, s. 159) przyrównuje kampanie
wyborcze i ¿ycie polityczne do niekoñcz¹cego siê serialu telewizyjnego, którego g³ów-
nymi bohaterami s¹ politycy. Jak dodaje Dobek-Ostrowska (2006, s. 159) powszechna
obecnoœæ œrodków masowego komunikowania i ich niebagatelne znaczenie w komuniko-
waniu politycznym sprawia, ¿e mówi siê o mediatyzacji/medializacji (Michalczyk, 2005,
s. 181–88; cyt. za Dobek-Ostrowsk¹, 2006, s. 159; Szemberska, 2010) ¿ycia politycznego
i samej polityki. Mówi¹c o modelu komunikowania telewizyjnego, nale¿y podkreœliæ rolê
mediów masowych w komunikowaniu politycznym. Rola œrodków masowego komuni-
kowania jest, wed³ug badaczy, podwójna, nie sprowadza siê bowiem jedynie do roli
kana³u – poœrednika, ale media coraz czêœciej s¹ aktorem komunikowania (Dobek-Os-
trowska, 2006, s. 180). Wed³ug badaczki, w przypadku, gdy media pe³ni¹ rolê kana³u
– poœrednika, s¹ one nadawc¹ wtórnym, gdy natomiast pe³ni¹ rolê aktora politycznego, s¹
nadawc¹ pierwotnym. Media bowiem nie tylko rozpowszechniaj¹ codzienne informacje,
a kreuj¹ przekaz, kszta³tuj¹ nasz obraz rzeczywistoœci. Wydaje siê, ¿e prymarn¹ funkcj¹
mediów masowego komunikowania jest rozpowszechnianie komunikatu miêdzy na-
dawc¹ pierwotnym, który znajduje siê poza struktur¹ organizacji medialnej, a odbiorcami
komunikatu. Rol¹ mediów jeœli chodzi o komunikowanie polityczne jest poœredniczenie
w przekazywaniu komunikatów partii politycznych, instytucji w³adzy publicznej i elit
politycznych skierowanych do obywateli. Media przetwarzaj¹ nadany przez aktorów po-
litycznych przekaz pierwotny, czyni¹c zeñ przekaz wtórny, który nierzadko jest zreorga-
nizowany lub zreinterpretowany. Zgodnie ze stanowiskiem analityków wspó³czeœnie los
aktorów politycznych zale¿y w znacznym stopniu od nadawców medialnych: ci ostatni
mog¹ w sposób znaczny przyczyniæ siê do sukcesu lub pora¿ki polityka, poniewa¿ to
oni, aktywnie uczestnicz¹c w procesie komunikowania, tworz¹c w³asny przekaz kre-
uj¹, kszta³tuj¹ informacje, które s¹ serwowane odbiorcom (Dobek-Ostrowska, 2006,
s. 180–181). Sama rola aktora politycznego polega na byciu zarówno elementem procesu
komunikowania, jak i elementem procesu politycznego: œrodki masowego komunikowa-
nia wyjaœniaj¹ i oceniaj¹ sytuacjê polityczn¹, „krytykuj¹ lub wychwalaj¹ indywidual-
nych lub zbiorowych aktorów politycznych” (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 181). W ten
sposób rola mediów nie ogranicza siê jedynie do bycia widzami spektaklu politycznego,
lecz czyni zeñ g³ównie podmioty polityki. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³oby wyró¿niæ
dwa aktywne typy aktorów w procesie komunikowania politycznego: s¹ to, obok nadaw-
ców politycznych (polityków), nadawcy medialni, czyli profesjonalny personel zatrud-
niony w organizacji medialnej (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 182). Potwierdza to fakt, ¿e
wed³ug badañ empirycznych, dla wiêkszoœci obywateli prymarnym, najistotniejszym
Ÿród³em informacji o wydarzeniach na œwiecie i o sprawach politycznych s¹ œrodki maso-
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wego komunikowania (Lichtenberg (red.), 1990, s. 1, cyt. za Dobek-Ostrowsk¹, 2006,
s. 182). Podstawowym Ÿród³em zatem do kszta³towania naszej wiedzy i s¹dów politycz-
nych s¹ prasa, radio, telewizja, Internet. Jest interesuj¹ce, ¿e media – z jednej strony kana³
informacji pomiêdzy elitami politycznymi i wyborcami, a z drugiej – aktywny aktor poli-
tyczny, Ÿród³o naszych politycznych informacji „s¹ postrzegane jako mechanizm stoj¹cy
na stra¿y demokracji” (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 182). Niektórzy badacze (Canel,
1999, s. 15, cyt. przez Dobek-Ostrowsk¹, 2006, s. 129) uznaj¹ œrodki masowego komuni-
kowania za cz³onka elity politycznej, wyró¿niaj¹c wczeœniejsze stadia w dochodzeniu do
tej kategorii: silny i wa¿ny uczestnik ¿ycia politycznego, grupa interesu, grupa nacisku.
Jest bezspornym faktem, i¿ rola mediów w komunikowaniu publicznym i politycznym
oraz w kreowaniu polityki jest ogromna, a wraz z rozwojem techniki i technologii œrodki
masowego przekazu stawa³y siê coraz silniejszym, aktywnym uczestnikiem ¿ycia pub-
licznego. Tak silna pozycja œrodków masowego komunikowania sprzyja wêdrówce
leksemów. Ich migracja jest zjawiskiem powszechnym, znanym jêzykoznawcom. Wojan
(2010, s. 21), wskazuj¹c na zmiennoœæ leksyki, okreœla jêzyk mianem „towaru wymien-
nego”. Czêsto spotykamy wiêc sformu³owania sportowe, w tym pochodz¹ce z zakresu
pi³ki no¿nej, prawdopodobnie najbardziej popularnej dyscypliny sportowej w naszym
kraju, w dyskursie publicznym: „Wielkie reformy zast¹pi³a ciep³a woda w kranie, a dru-

¿ynê samotnoœæ d³ugodystansowca”16, „Podczas meczów potrafi oœmieszyæ przeciwni-
ków seri¹ zwodów, ale takie manewry poza boiskiem to ju¿ ryzyko. Szczególnie gdy
Leo Messi staje sam na sam nie z bramkarzem, lecz z hiszpañskim urzêdem skarbowym.
«Jak mo¿emy mieæ pretensje do Messiego, ¿e okiwa³ fiskusa, jak on po prostu … kiwanie
le¿y w jego naturze»”17. Ta sama informacja zostaje nastêpuj¹co skomentowana przez
„Rzeczpospolit¹”: „Tak Messi kiwa fiskusa”18: miast donieœæ, ¿e „Messi oszukuje fisku-
sa”, preferuje siê u¿ycie pi³karskiego czasownika kiwaæ, to jest ‘w grze w pi³kê no¿n¹:
zrêcznie prowadz¹c pi³kê, omijaæ innych zawodników’, w jêzyku ogólnym pot. ‘oszuki-
waæ kogoœ’19. Inna informacja o tym wydarzeniu zostaje opatrzona wdziêcznym tytu³em
„Jak oni kiwaj¹” Wilkowicz (2013). W artykule pojawia siê zdanie „Lista tych, którym
siê nie uda³ drybling z fiskusem, jest d³uga”. Dobr¹ egzemplifikacjê zjawiska stanowi¹
poni¿sze fragmenty: „Siwiec: To rz¹d dryfu, a ³awka kadrowa jest krótka. – £awka ka-

drowa w PO jest dramatycznie krótka. Nie widzê osób które mog³yby zast¹piæ mi-
nistrów, chocia¿ pewnie i tak ktoœ siê znajdzie – przyzna³ w «Faktach po Faktach» Marek
Siwiec z Europy+. Jego zdaniem Tusk nie ma pomys³u na rz¹dzenie. Rz¹du i prawa pre-
miera do jego rekonstrukcji broni³a Joanna Kluzik-Rostkowska”20; „Palikot strzeli³ sobie

samobójczego gola”21, „Tusk pokaza³ Schetynie ¿ó³t¹ kartkê”22. Du¿¹ czêœæ s³ownictwa
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16 Wydarzenia, Polsat, 1.06.2013, godz. 18.50.
17 Marek Pol, komentator sportowy. Reporta¿ „Siê gra, siê ma”, Fakty TVN, TVN, 13.06.2013,

godz. 19.00.
18 http://archiwum.rp.pl/artykul/1192025-Tak-Messi-kiwa-fiskusa.html, 14.06.2013.
19 S³ownik Jêzyka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/.
20 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/siwiec-to-rzad-dryfu-a-lawka-kadrowa-jest-krotka,

326258.html, 15.06.2013.
21 http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,13399848,Schetyna__Palikot_strzelil_sobie_samobojcze-

go_gola.html, 15.06.2013.
22 http://fakty.interia.pl/polska/news-tusk-pokazal-schetynie-zolta-kartke,nId,895223, 15.06.2013.



gwar œrodowiskowych i zawodowych stanowi¹ rzeczowniki – nazywaj¹ realia charakte-
rystyczne dla danej grupy. W korpusie przewa¿aj¹ jednak zwroty: asystowaæ komuœ, byæ

dru¿yn¹, byæ na aucie, byæ na spalonym, byæ rozgrywaj¹cym, byæ/znaleŸæ siê w sytuacji

podbramkowej, byæ wychowankiem, daæ komuœ ¿ó³t¹/czerwon¹ kartkê, do³¹czyæ do dru-

¿yny, dostaæ rykoszetem, dryblowaæ, graæ do jednej bramki, iœæ szerokim skrzyd³em, mieæ

ci¹g na bramkê, mieæ krótk¹ ³awkê, (o)kiwaæ kogoœ, pokazaæ komuœ aut, pokazaæ komuœ

¿ó³t¹/czerwon¹ kartkê, przejœæ do kontrataku, przejœæ do ofensywy, przerzucaæ pi³kê na

po³owê rywala, rozpocz¹æ kontratak, (s)faulowaæ kogoœ, strzeliæ sobie samobója, ukaraæ

kogoœ czerwon¹ kartk¹, wyautowaæ kogoœ, wykluczyæ kogoœ z dru¿yny, zadryblowaæ ko-

goœ oraz wyra¿enia: czerwona/¿ó³ta kartka, druga po³owa, krótka pi³ka/³awka, d³ugi róg,
³awka kadrowa, polityczny aut, samobójczy gol, sytuacja podbramkowa, szerokie skrzy-

d³o. Zarejestrowane rzeczowniki to aut, asysta, atak, defensywa, dogrywka, dru¿yna,
drybling, kontratak, kontra, ofensywa, pojedynek, pressing, rozgrywka, rykoszet, samo-

bój, skrzyd³o, transfer, walka, wychowanek.

Podsumowanie

Pi³ka no¿na/sport–polityka to sprawdzone po³¹czenie. Po³¹czenie medialne, spe³nia-
j¹ce swe zadanie: mrugn¹æ porozumiewawczo do odbiorcy, wykorzystuj¹ce zarówno
funkcjê odró¿niaj¹c¹, jak i tê emotywn¹. Aktorzy polityczni – politycy i œrodki masowe-
go komunikowania staraj¹ siê przekonaæ odbiorcê ich komunikatu do siebie, przekonaæ,
staraj¹c siê upodobniæ do odbiorcy: u¿ywaj¹c jego jêzyka, staraj¹c siê wszelkimi sposo-
bami sprawiæ, ¿e odbiorca siê z nimi uto¿sami. Zarówno media, jak i politycy próbuj¹
uwieœæ odbiorcê ich przekazu. Obok technik perswazji s³u¿y temu m.in. odpowiedni do-
bór leksyki. Osoby pos³uguj¹ce siê s³ownictwem danej gwary œrodowiskowej lub zawo-
dowej, w przypadku mojej refleksji jest to s³ownictwo z zakresu sportu, ³¹czy niæ
porozumienia, poczucie wspó³uczestnictwa, swego rodzaju intymnoœæ jêzykowa23 – wy-
korzystywana jest na szerok¹ skalê funkcja leksyki wspólnej dla danej grupy spo³ecznej
(wystarczy wspomnieæ powtarzane podczas ostatniej kampanii wyborczej has³o partii
PiS: „Do³¹cz do dru¿yny PiS”)24. Wykorzystywanie w wypowiedziach b¹dŸ w komento-
waniu rzeczywistoœci leksykalnych elementów z zakresu sportu zwi¹zane jest z wieloma
czynnikami: od tych natury bardziej ogólnej (dominacja mê¿czyzn w polityce i w pi³ce
no¿nej), po czynniki w³aœciwe naszej rodzimej scenie politycznej (dojœcie do w³adzy
i obecnoœæ na scenie politycznej Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, pi³karskie
upodobania partii rz¹dz¹cej i premiera). Wspomnieæ trzeba równie¿ o polskiej sk³onno-
œci do zrywów i ³aknieniu sukcesów, których owocem s¹ ad hoc ukuwane neologizmy,
id¹ce w parze z osi¹gniêciami polskich sportowców na arenie œwiatowej (ma³yszomania,
kubicomania, stochomania, jerzykomania25). Zatem czynniki zewn¹trzjêzykowe maj¹
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23 Por. Rossi (2003a, s. 70), a tak¿e Rossi (2003b) cyt. Beccariê (1973, s. 46).
24 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Blaszczak-nowy-rzad-nie-bedzie-rzadem-autorskim-ale-dru-

zyny-PiS,wid,17947304,wiadomosc.html?ticaid=115f6f, 17.11.2015.
25 ‘Zachwyt i kibicowanie tenisiœcie Jerzemu Janowiczowi’: „Jerzy Janowicz: Jerzykomania? Zwisa

mi to”, http://www.wprost.pl/ar/387074/Janowicz-Jerzykomania-Zwisa-mi-to/, 14.06.2013.



du¿y wp³yw na komunikowanie siê w ¿yciu publicznym (poruszone Kamiñska-Szmaj,
2007 s. 7). Równie¿ Buschmann, Bellinghausen (2009, s. 69) s¹ zdania, ¿e powszechnoœæ
sportowych sformu³owañ, po które siêgamy w ¿yciu codziennym jest œciœle powi¹zana
z popularnoœci¹ danej dyscypliny sportowej w danym momencie w danym spo³eczeñ-
stwie/w danej grupie. Wyró¿niæ nale¿y tak¿e integruj¹c¹ funkcjê leksyki socjolektów
oraz dostêpnoœæ i zrozumia³oœæ leksyki sportowej, po któr¹ siê siêga: zauwa¿my, ¿e poli-
tycy i nadawcy medialni nie siêgaj¹ po terminy, natomiast szeroko stosuj¹ s³ownictwo
pi³karskie i sportowe znane i zrozumia³e dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa. St¹d nadawcy
medialni nie u¿yj¹ np. sformu³owania za³o¿yæ komuœ sito26 („Messi za³o¿y³ sito fiskuso-
wi”), poniewa¿ nie by³oby ono zrozumia³e dla ogó³u odbiorców. Podstawowym kryte-
rium zatem, przy siêganiu po s³ownictwo sportowe do skomentowania, wyra¿enia opinii
o fakcie z ¿ycia publicznego lub politycznego danej spo³ecznoœci jest zatem zrozu-
mia³oœæ. Przekaz zawieraj¹cy zrozumia³e s³ownictwo ma racjê bytu, mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e zostanie on zrozumiany przez odbiorcê komunikatu politycznego. Istotny dla
komunikowania politycznego jest równie¿ fakt, ¿e nierzadko leksyka sportowa u¿ywana
w wypowiedziach lub w komentarzach wiadomoœci jest nacechowana ekspresywnie (za-

kiwaæ kogoœ na œmieræ, zadryblowaæ kogoœ na œmieræ, okiwaæ kogoœ), mamy do czynie-
nia z relacj¹ spektakl sportowy – spektakl polityczny, chodzi o granie na emocjach,
¿onglowanie emocjami wyborców, trzymanie ich w napiêciu, obudzenie dreszczu emo-
cji. Wszystkie te odczucia kojarz¹ siê odbiorcy raczej pozytywnie. Nadawcy medialni
preferuj¹ skomentowanie faktu, i¿ Lionel Messi mia³ oszukaæ hiszpañski fiskus na kilka
milionów euro mówi¹c, ¿e okiwa³ fiskusa, ni¿ ¿e oszukiwa³ fiskusa, poniewa¿ brzmi to
bardziej spektakularnie, widowiskowo, rodzi skojarzenia z futbolowym spektaklem.

Jak mieliœmy okazjê zaobserwowaæ na podstawie przytoczonych przyk³adów, zjawis-
kiem coraz powszechniejszym staje siê proces zapo¿yczania, „wymiany” s³ownictwa
w obrêbie ró¿nych stylów polszczyzny. Zgodnie z postulowan¹ przez Baumana (2005)
koncepcj¹ p³ynnej (po)nowoczesnoœci, tendencja ta zdaje siê byæ rosn¹ca, pozostaj¹c
równie¿ pod wp³ywem globalizacji. Niekwestionowana dominacja telewizji w systemie
medialnym, podkreœlana przez wielu badaczy (Dobek-Ostrowska, 2006, s. 158) sprzyja
równie¿ rozpowszechnianiu komunikatów-modeli, w których, z uwagi na wy¿ej omó-
wione czynniki, wa¿ne miejsce zajmuje s³ownictwo sportowe.
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Sport and communication in public discourse: participation

Summary

The paper concentrates on the presence of football lexicon in Polish public discourse. Special em-
phasis is put on the notion of Bauman’s liquid modernity as an important constituent of the modern
world. The notion is connected with language and lexicon change, particularly with the lexicon of lan-
guages for specific purposes. The paper underlines the importance of interpenetration between the foot-
ball lexicon, common lexicon and political lexicon.

Key words: sport, football and sports lexicon, political communication, public discourse, political
discourse
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