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Abs tract

The article describes the problem of  pragmatic function of T-shirts in scrip tions in 
Czech language. The Author analyzes T-shirts in scrip tions from the point of view of
speech genres and discusses problems of their typology. This paper  is devoted to the
role of  the speaker of the statement and his com mu ni ca tive in ten tions. 
   The author finally concludes that T-shirts in scrip tions can not be con sid ered as
speech genres, but they have an illocutionary- act potential. Con se quently, the author
proposes to consider these in scrip tions in the pres en ta tion of Mikhail Bakhtin‘s theory 
of car ni va lesque.

Niniejszy ma te riał porusza prob lem funk cji prag ma tyc znej cze skich napisów na
T- shirtach. Ce lem ar tykułu jest krótka prezen tacja zak resu te ma tyc znego wy bra nej
grupy napisów, ich charak ter ystyka w odnie si eniu do teo rii ak tów mowy, próba us -
talenia siły il lokucy jnej i funk cji prag ma tyc znej wy bra nych wy pow iedzi. Autor
opisuje prob lemy związane z próbą przypi sania poszc zególnych napisów do genrów
mowy oraz  z us tale niem in tencji na dawcy wy pow iedzi. W konkluzji przyznaje, że
napisy na T- shirtach nie są stricte gen rami mowy, a można je dynie mówić o ich po -
tencjale il lokucy jnym oraz pro po nuje, by omawi ane napisy roz pa try wać w ujęciu teo -
rii karnawali zacji M. M. Bacht ina.

T-shirt, czy li „ba wełnia ny pod ko szu lek z kró t ki mi rę ka w ka mi, no -
szo ny ja ko blu z ka” (So bol 2012), na zy wa ny „McStro jem XX i XXI
wie ku” (Si j ka 2003) po ja wił się „pod ko niec XIX w. w ek wi pun ku
ame ry ka ń skich ma ry na rzy” (Os so wa, Szku d la rek-Śmie cho wicz 2014,
s. 332). T-shi r ty z na pi sa mi upo wsze ch niły się jed nak w la tach czter -
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dzie s tych XX wie ku (Si j ka 2003). Z cza sem, pre zen to wa ny na nich
tekst i gra fi ka prze stały pełnić ty l ko fun kcję oz dobną, a za częły rów -
nież „komuni kacyjno -infor ma cyjną” (Os so wa, Szku d la rek-Śmie cho -
wicz 2014, s. 332). 

W Sta nach Zjed no czo nych, któ re są uz na wa ne za oj czy z nę T-shi r -
tu, sta no wi on przed miot li cz nych opra co wań na uko wych i popu -
larno -nau ko wych: 

Diana Crane poświęciła T-shi r to wi so cjo logi cz ne studium „The Social Meanings
of T-Shirts” („Społeczne zna cze nia T-shi r tów”), a Betsy Cul lum - S wam i Peter
K. Manning głośny esej „What is a T-Shirt? Codes, Cho ron ty pes, and Eve ry day
Objects” („Czym jest T-shirt? Kody, ty po lo gia przekazu i obiekty życia co dzien ne -
go”). W  k a  t a  l o  g u  B i  b  l i o  t e  k i  K o n g r e s u  U S A  z n a j d u j e  s i ę
8 7 7  k s i ą ż e k  p o  ś w i ę  c o  n y c h  T - s h i  r  t o m  [wy ró ż nie nie moje – K.D.]
(Sijka 2003).

Po mi mo po pula r no ści te go ele men tu od zie ży rów nież w Cze chach,
roz wo ju sie ci cze skich firm in ter ne to wych spe cja li zujących się w pro -
du kcji i sprze da ży ko szu lek, nie ogra ni czo nej nie mal mo ż li wo ści wy -
bo ru ko szu l ki z pożąda nym wzo rem lub na pi sem, a na wet zle ce nia je -
go wy ko na nia według włas ne go pro je ktu,  w li te ra tu rze przed mio tu
od noszącej się do współcze s ne go ję zy ka cze skie go brak opra co wań
te go za gad nie nia. Spo ra dy cz nie o na pi sach na ko szu l kach pi sze cze -
ska pra sa mo do wa:

Můžete si s nimi vyhrát a vyjádřit nejen vaše pocity a postoje, ale i momentální
náladu, kterou chcete dát svému okolí najevo (Drlíková 2015). 

Ni nie j sze opra co wa nie jest próbą wy pełnie nia tej lu ki. Przed miot
ana li zy sta no wią wy bra ne na pi sy w ję zy ku cze skim, któ re zo stały
umie sz czo ne na T-shi r tach ofe ro wa nych w wy bra nych 22 skle pach in -
ter ne to wych1.  Ze wzglę du na ró ż no rod ność fo r my pre zen ta cji te kstu
na ko szu l kach, czę ste go łącze nia go z ele men ta mi gra fi cz ny mi, w tro -

s ce o skon cen tro wa niu uwa gi od bio r cy na sa mym te k ście sta rałam się
ogra ni czyć przykłady do na pi sów z jak naj mnie j szym wspa r ciem ob -
ra zu (116 na pi sów). Na stę p nie ma te riał ba da w czy zo stał za wę żo ny do 
wy po wie dzi o te ma ty ce oso bi stej (50 na pi sów): re la cji ro dzin nych,
zain te re so wań, sa mo po czu cia, cech cha ra kte ru, ży cia in tym ne go itp.
Wy da je się bo wiem, że w związku ze zmia na mi społeczno -kul turo -
wy mi, roz wo jem i popu la r no ścią po rta li społecz no ścio wych, swo i stej
mo dzie na upub li cz nia nie swo je go ży cia oso bi ste go  właś nie na pi sy
o ta kim cha ra kte rze sta no wią sze roką ofe r tę wy mie nio nych skle pów
in ter ne to wych. Na le ży jed nak pod kre ślić, że ra my ni nie j sze go opra -
co wa nia nie po zwa lają na za mie sz cze nie całości ma te riału ilu stra cyj -
ne go, dla te go pre zen to wa ne przykłady (na pi sy na T-shi r tach) mają
cha ra kter re pre zen taty wny.  

Ce lem ar ty kułu jest kró t ka pre zen ta cja za kre su tema ty cz ne go ana -
li zo wa nej gru py na pi sów, ich cha ra kte ry styka w od nie sie niu do te o rii
aktów mo wy oraz usta le nie fun kcji pra gma ty cz nej.  

Dla ję zy ka pol skie go pro ble ma ty kę na pi sów na ko szu l kach pod -
jęły Ka ta rzy na Os so wska oraz Ewa Szku d la rek-Śmie cho wicz (2014),
któ re do ko nały pró by ich ana li zy języko wo-ko munika cyj nej. Au to rki
okre ślają T-shirt mia nem „ta b li cy”, „na któ rej mo ż na za mie ścić wszyst- 
ko, z czym noszący blu z kę chce się iden ty fi ko wać” oraz przy j mują
założe nie, że

[...] teksty widniejące na ko szu l kach to ko mu ni ka ty o pewnym stanie rzeczy z per spe -
kty wy na da w cy noszącego T-shirt, kreują więc również jego wi ze ru nek. Ważne przy
tym jest pod sta wo we założenie: noszący ko szu l kę z okre ślo nym napisem wybiera ją
w sposób in ten cjo nal ny (Os so wska, Szku d la rek-Śmie cho wicz 2014, s. 333). 
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1 Cytowane przykady pochodzą ze stron in ter ne to wych: (1) www.desi g n tri -
cka.cz; (2) tric kos na pi sem.cz; (3) www.logotisk.cz; (4) www.4lol.cz/vtipna-tricka
-s-poti skem - 4 lol; (5) www.ptakoviny-praha.cz; (6) www.mamina-tricka.cz;

(7) www. adodarky.cz; (8) www.oblikame.cz; (9) www.t-shock.eu; (10) eshop.
albi.cz; (11) www.netshop007.cz; (12) ptakoviny-andel.cz; (13) damska-tricka.
zoot.cz; (14) defy.cz; (15) www.ptakoviny-ipak.cz; (16) www.mimibazar.cz; (17)
ftip ny tri c ko.cz; (18) www.pobavime.cz; (19) www.sran do tri ko.cz; (20) www.e-pta
koviny.cz; (21) www.patro.cz; (22) www.ptakoviny.biz.Tam znajdują się ana li zo -
wa ne T-shirty. Numery podane po przykładach odnoszą się do tych stron.



Ta kie stwier dze nie kie ru je ba da cza w stro nę aktów mo wy, na zy -
wa nych przez M. M. Ba ch ti na ga tun ka mi, a w po źnie j szych pra cach
An ny Wie rz bi c kiej gen ra mi2 (por. Wołk 2007, s. 10). Uz na je się za nie

[...] nie tylko krótkie, jed noz da nio we formy – takie jak pytania, rozkazy czy ry tu a l ne
zwroty grze cz no ścio we, ale także formy średnie, większe i całkiem duże – takie jak
ma ni fest, podanie, kazanie, prze mó wie nie, rozmowa […] (Wie rz bi cka 1983, s. 126).

A. Wie rz bi cka pod kre śla ponad to, że „gen re mo wy” jest działa-
niem (Wie rz bi cka 1983, s. 127) oraz „za sad niczą cechą de fi ni cyjną
ka ż de go gen ru mo wy jest cel – in ten cja komu nika ty w na” (1983,
s. 134–135). Mi mo że w na pi sach na T-shi r tach czę sto brak fo r ma l -
nych wykład ni ków gen rów mo wy (cza so w ni ków lub bez po śred nich
wska zó wek od syłających do ro dza ju gen ru), po ja wia się  po ku sa ich
ana li zy właś nie w od nie sie niu do gen rów mo wy. O owej po ku sie
i kłopo tach, ja kie po wo du je jej ule ga nie bę dzie mo wa na stro nach ni -
nie j sze go ar ty kułu, a „działanie” i „in ten cja” będą w nim od gry wały
klu czową ro lę.

Wśród po wta rzającej się te ma ty ki oma wia nych na pi sów, uwa gę
przy ciągają prze de wszy stkim:

1. C e c h y  c h a  r a  k t e  r u,  z a i n  t e r e  s o  w a  n i a  i  u p o  d o  b a  -
n i a, np. Jsem prostě roztomilý kluk (19)3, Sportuju rekreáčně
Vrhám stín Divám se do dálky Skáču do řeči Lezu na nervy (1), Rád
myju nádobí (17), Miluju čtení (1);

2. R o d z i n a, np. Stále bydlím u rodičů (1), Moje máma dala život
legendě! (21), Miluji své líné, drzé a nevděčné děti (5), Můj tatínek
je větší než tvůj (1);

3. P o g l ą d y,  p l a n y,  p r a g n i e n i a, np. Neuznávám diety Věřím
na zázrak! (11), Prosím nekrmit Chci být modelka (11), Od zítřka už 
budu hodný! (11), Hledám milionáře nad 96 let (14);

4. S t a n  p s y c h o f i z y c z n y  c z ł o w i e k a, np. Já neumírám Já
takto žiju (11), Pozor! Nervy nadranc! Nemluvte nahlas! Žádné
složité úkoly! (12);

5. Ż y c i e  i n t y m n e, np. VIP Vyplňuji intimní přání (10), Já. Ty.
Postel. Teď. (1).

Na pis na T-shi r cie tra ktuję ja ko wy po wiedź w ujęciu M. M. Ba ch -
ti na (ros. высказывание), a „cущественным (конститутивным)
признаком высказывания является обращенность к кому-либо,
его адресованность” (Бахтин 1979, s. 275). Wy po wiedź w ta kim ro -
zu mie niu za wsze za tem ma ad re sa ta, a tym – jak pod kre śla Ba ch tin –
mo że być roz mów ca, gru pa spe cja li stów w ja kiejś dzie dzi nie, pu b li -
cz ność, na ród, oso ba wy znająca te sa me poglądy lub prze ciw nie,
przełożo ny, podwład ny, bli ski, ob cy… (zob. Бахтин 1979, s. 275).
Obe cność ad re sa ta jest za tem klu czo wa dla re a li za cji in ten cji na da w -
cy, za któ re go w tym wy pa d ku na le żałoby uz nać uży tko w ni ka ko szu l -
ki. Bez ad re sa ta (owej „pub li cz no ści”) zakłada nie ko szu l ki z kon kre t -
nym na pi sem wy da je się mało za sad ne, chy ba że na da w ca z ja kie goś
po wo du  sam sie bie czy ni ad re sa tem, cze go nie mo ż na wy klu czyć (cel 
auto tera peuty cz ny, sto so wa nie afi r ma cji ro zu mia nej ja ko za bieg psy -
cho logi cz ny po le gający na po wta rza niu po zy ty w nych twier dzeń na
te mat włas nej oso by). 

M. M. Ba ch tin stał na sta no wi sku, że ka ż da wy po wiedź re pre zen -
tu je jakiś ga tu nek mo wy, jed nak – co pod kre śla Ma rio la Wołk – roz -
ciągnął je on na „całe uni we r sum te ksto we” (Wołk 2007, s. 181). Dla -
te go ba da czka wnio sku je: 

Próby uza sad nia nia, dla cze go dany tekst re pre zen tu je gatunek mowy, trzeba więc 
uznać za zbędne. Zwa ży wszy, iż gatunek mowy jest nie jed no li ty ex de fi ni tio ne, że ró -
ż no rod ność jest niejako wpisana w jego istotę, po szu ki wa nie wy ra ź nych, jed no li tych
kry te riów jego wy zna cza nia i opisu również wydaje się bez za sad ne (Wołk 2007,
s. 181).

W swych roz wa ża niach M. Wołk uz na je jed nak, że wa r to podjąć
pró bę od po wie dzi na py ta nie, ja ki ga tu nek mo wy da ny tekst re pre zen -
tu je (2007, s. 182). Idąc tym tro pem oraz kie rując się wyłącz nie kon -
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2 Badaczka uważa, że słowo genre „jest jednak lepsze, mniej mylące dla języko-
z na w cy niż słowo akt, bowiem akt sugeruje wypowiedź krótką, jed no ra zową (a za-
tem, na ogół wziąwszy, jed no z da niową)” (Wie rz bi cka 1983, s. 127).

3 Zapis napisów na T-shirtach zgodny z oryginałem.



strukcją (stru kturą po wie rz ch niową ro zu mianą w sen sie te ch ni cz nym) 
wśród oma wia nych na pi sów mo ż na wy ró ż nić:

1. A s e r c j e  (ogłoszenia, oz na j mie nia, oświa d cze nia, ob wie sz cze -
nia, wy ja ś nie nia, wyznania, skargi), np. Jsem zlobivá holka (13);

2. K o m i s y w y, np. obietnicę: Od zítřka už budu hodný! (11);
3. E k s p r e s y w y, np. prze pro si ny: Promiň, ale opilé sexy holky

u sebe přespávat nenechávám. (2);
4. D y  r e  k t y  w y,  np. ostrze że nia, prośby, rozkazy/nakazy, pytania.  

Wa r to pod kre ślić, że na pi sy na T-shi r tach mogą łączyć w so bie ró ż -
ne ty py aktów dy re kty w nych, na przykład:

1. O s t r z e  ż e  n i e  i  r o z k a z:  Pozor! Nervy nadranc! Nemluvte
nahlas! Žádné složité úkoly! (12);

2. P r o ś b ę  i  o s t r z e ż e n i e: Dejte mi kafe a nikomu se nic nestane
(12);

3. A k t y  o  r ó ż n y m  c h a r a k t e r z e, np. asercje i dyrektywy:
Majitel toho trička ma vice jak 30 let Prosím: – žádné poznámky
k jeho vaze a barvě vlasů, – žádné otázky typu: jsi hluchý? jsi
splepý? – žádné sexuální narážky jako: vydrž, vy tr va lost...
A: mluvte pomalu a zřetelně! (7).

Już pod czas ana li zy ase r cji, któ re prze wa żają w wy eks cer powa -
nym ma te ria le, nie trud no za uwa żyć ich ró ż no rod ność i pro blem z jed -
noz na cz nym od nie sie niem do gen ru mo wy. Trud no bo wiem zna leźć
wy raźną gra ni cę mię dzy ogłosze niem, oz na j mie niem, po wia do mie -
niem czy ob wie sz cze niem3. Nie jest ce lem ni nie j sze go artykułu pró ba

e k s  p l i  k a  c j i  s e  m a n  t y  c z  n y c h  t y c h  g e n  r ó w  m o  w y 4.
Mo ż na jed nak od nieść wra że nie, że w założe niu są one wyko rzy sty -
wa ne z  i n  t e n c j ą  p r z e  k a  z a  n i a  i n  f o  r  m a  c j i. 

Te o ria aktów mo wy zakłada, iż „wszy stkie wy po wie dzi oprócz te -
go, że coś znaczą, wy ko nują rów nież okre ślo ne działania (al bo „ro bią
ja kieś rze czy”) dzię ki po sia da niu od po wied niej mo cy” (Le vin son
2010, s. 274), stąd wy ró ż nie nie przez P. Au sti na trzech ro dza jów
aktów (lo ku cyj ne go, illo kucy j ne go i per loku cyj ne go). Przyglądając
się ba da niom z za kre su te o rii aktów mo wy, wa r to zwró cić uwa gę na
fakt, że okre śle nie  a k t  m o  w y  – o czym pi sze Ste p hen C. Le vin son
– z cza sem za częło się od no sić wyłącz nie do kla sy aktów illo ku cy j -
nych (ibi dem). By za po wie dzia na w wy po wie dzi czyn ność mogła zo -
stać wy ko na na, ko nie cz ne jest na to miast spełnie nie ró ż nych wa run -
ków. Na przykład dla aktu obie t ni cy John Se arl wy ró ż nił ich 10:

 1. Mówiący po wie dział, że wykona daną czynność w przyszłości.

 2. Ma zamiar wykonać tę czynność.

 3. Wierzy, że może ją wykonać.

 4. Uważa, że w no r ma l nych wa run kach, tzn. bez składania obie t ni cy, by jej nie

wykonał.

 5. Uważa, iż od bio r ca chce, aby na da w ca wykonał tę czynność (bardziej niż żeby jej

nie wykonał).

 6. Za mie rza nałożyć na siebie zobowiązanie wy ko na nia tej czyn no ści przez wy po -

wie dze nie W.

 7. Zarówno mówiący,  jak i od bio r ca ro zu mieją W.

 8. Oboje są w pełni świa do mymI, nor ma l ny mi isto ta mi lu dz ki mi.

 9. Sy tu a cja, w której oboje się znajdują jest sytuacją po wszed nią – tzn. np. nie grają

w sztuce te a tra l nej.

10. Wy po wiedź W zawiera NWMI5, które jest po pra w nie wy po wie dzia ne wtedy

i tylko wtedy, gdy obowiązuje wszy stkie wy ra ź nie wy li czo ne warunki (cyt. za: Le -

vin son 2010, s. 277).
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4 Takie próby były podjęte przez Anną Wierzbicką (1983) oraz Mariolę Wołk
(2007). 

5 Narzędzie wskazujące moc  illokucyjną.

3 Badacze pro ble ma ty ki do strze gają pomiędzy tymi wy po wie dzia mi różnice –
od większych do tych naj bar dziej sub te l nych. Mariola Wołk twierdzi na przykład,
że czynności ogłaszania nie można kierować do jednej osoby (2007, s. 65)  i  jest to 
czynność jed no ra zo wa (2007, s. 67), natomiast „obwieścić coś „można zarówno
zbio ro wo ści, jak i jednej osobie” (2007, s. 80). Akt za wia do mie nia zaś „wyklucza – 
jak się zdaje – kontakt między za wia da miającym i odbiorcą” –  „[…] w za wia da -
mia nie wpisana jest odległość prze strzen na dzieląca zawiadamiającego i za wia da -
mia nego” (2007, s. 89). Te roz wa ża nia po twier dzają jedynie wątpliwości i złożo-
ność problemu genrów mowy.



W niniejszym materiale został już przytoczony przykład aktu
obietnicy, który jednak warto poddać bardziej szczegółowej analizie,
a mia no wi cie: Od zítřka už budu hodný! (11). 

Zgod nie z eks pli kacją aktu obie t ni cy au to r stwa A. Wie rz bi c kiej:

Zakładając, że chcesz, abym zrobił Z,
nie chcąc nie zrobić tego, co chcesz, żebym zrobił,
chcąc spo wo do wać, żebyś mógł myśleć, że jestem zobowiązany to zrobić,
mówię: zrobię Z (Wie rz bi cka 1973, s. 213),

na da w ca po dej mu je zo bo wiąza nie wy ko na nia Z. W pre zen to wa nym
na pi sie okre ślił on na wet czas wy ko na nia czyn no ści (od ju tra). Jed nak 
mo ż li wość wie lo kro t nej pre zen ta cji te kstu po da je w wątpli wość je go
in ten cję: je śli bo wiem ju tro zno wu założy tę ko szu l kę, mo że być
grzeczny do pie ro od „ko le j ne go ju tra”. Trud no za tem okre ślić, czy
w ogóle ma on za miar wy ko nać tę czyn ność, co uja w nia pro blem z od -
czy ta niem in ten cji na da w cy.

Czte ry osta t nie wa run ki spełnie nia aktu obie t ni cy, co pod kre śla
S. Le vin son, „są właści we dla wszy stkich aktów illo ku cy j nych” (Le -
vin son 2010, s. 277). Wśród nich za naj bar dziej isto t ny mo ż na uz nać
punkt 7. Za rów no mó wiący,  jak i od bio r ca ro zu mieją W. Wa r to za tem
przy j rzeć się bli żej pró bom od nie sie nia wy bra nych na pi sów do gen -
rów mo wy nie ty l ko z pun ktu wi dze nia ich wa r to ści info rma cy j nej, ale 
rów nież ja s no ści prze ka zu tre ści:

1. Promiň, ale opilé sexy holky u sebe přespávat nenechávám (2).
Dwu z na cz ność wy po wie dzi (přespávat – strávit noc spaním6) po -
wo du je, że nie ma ona cha ra kte ru prze pro sin ani na wet od mo wy
(po mi mo wykład ni ka te go aktu mo wy w po sta ci cza so w ni ka: nene-
chávám), a ra czej im p li ku je ostrze że nie (přespávat nenechávám –
nie po zwo lę ci spę dzać no cy na spa niu), sta no wiąc jed no cze ś nie za -
chę tę, pro po zy cję. Uja w nia za tem pro blem nie jedno znacz no ści,
któ rej pod czas ko mu ni ka cji na le ży uni kać oraz nad miaru in fo r ma -
cji, które od bio r ca mu si roz szy fro wać, co zna cz nie utrud nia zro zu -

mie nie in ten cji na da w cy.
Od wołując się do eks pli ka cji aktu prze pro sin au to r stwa A. Wierz-
bi c kiej:

wiem że zrobiłem coś co było dla ciebie złe
sądzę że możesz czuć do mnie coś złego z tego powodu
mówię: żałuję że to zrobiłem
mówię to bo chcę żebyś nie czuł do mnie nic złego (Wie rz bi cka 1983, s. 130),

trud no tę wy po wiedź za ta ki akt uz nać. Na da w ca ni cze go bo wiem
nie żałuje i nie zro bił nic, co byłoby złe dla od bio r cy.

2. Proč právě já? (12)
Brak do sta tecz ne go kon te kstu, a tym sa mym nie do bór in fo r ma cji
utrud nia zro zu mie nie po wy ższej wy po wie dzi oraz roz po zna nie ro -
dza ju aktu. Fo r ma py ta nia jest tu bo wiem myląca. Zgod nie z eks-
plikacją aktu py ta nia: 

chcę żebyś sobie wy ob ra ził że ja nie wiem tego co ty wiesz i że ty chcesz mi to po -
wie dzieć
mówię to bo chcę żebyś mi to po wie dział (Wie rz bi cka 1983, s. 129),

sta no wi on pró bę uzy ska nia in fo r ma cji. W wy pa d ku pre zen towa -
ne go na pi su tak jed nak nie jest. Mo ż na w nim na wet do strzec ele -
men ty aktu ska r gi:  

mówię: dzieje mi się coś złego
czuję się źle z tego powodu
mówię to bo chcę żebyś mi współczuł (Wie rz bi cka 1983, s. 130).

Cie ka we przykłady sta no wią ta k że na pi sy na T-shi r tach prze zna -
czo nych dla dzie ci, jak cho ć by:

3. Vyměním bráchu za koloběžku (3)
Dzie c ko nie jest bo wiem świa do mym na dawcą pre zen towa ne go te -
kstu. Wy bo ru ko szu l ki do ko nują naj czę ściej je go opie ku no wie.
W ta kim wy pa d ku nie mo ż na za tem mó wić o in ten cji na da w cy –
uży tko w ni ka ko szu l ki.

Trud no ści w od czy ta niu in ten cji na da w cy mo że spra wiać za sto so -
wa nie przez nie go gry ję zy ko wej, na przykład:

6 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2013, s. 329.
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4. Sportuju rekreačně Vrhám stín Dávám se do dálky Skaču do řeči
Lezu na nervy  (17)
Rzu ca nie cie nia, spogląda nie w dal, wcho dze nie w słowo oraz grę
na ne r wach trud no bo wiem uz nać za dys cy p li ny spo r to we i po mi -
mo fo r my ase r cji, po wy ższa wy po wiedź nie pełni fun kcji info rma -
cy j nej.

Za Do rotą Zdun kie wicz wa r to przy po mnieć, że wśród kry te riów
wy ró ż nia nia ty pów wy po wie dzi przez P. Searle’a za naj waż nie j sze
uwa ża ne są na stę pujące:

1) rodzaj in ten cji mówiącego to wa rzyszącej wy po wie dzi,
2) kie ru nek działania od słów do rze czy wi sto ści lub od wro t nie od

stanu rzeczy do słowa,
3) stan men ta l ny mówiącego (wola, emocje, zamiary, prze ko na nia)

(Zdun kie wicz 2001, s. 275).

Na pod sta wie tych kry te riów nie mo ż na jed nak w spo sób jed noz -
na cz ny od nieść oma wia nych na pi sów do kon kre t nych gen rów mo wy.
Na le ży cały czas pa mię tać, że aspekt il lo ku cyj ny mie rzo ny jest wa -
run ka mi sku te cz no ści, dla któ rych pod sta wo wym po ję ciem jest in ten -
cja na da w cy (por. Zdun kie wicz 2001, s. 277) i aby właści wie od czy tać 
wy po wiedź na T-shi r cie, na le żałoby owe in ten cje roz po znać, co jest 
bar dzo utru d nio ne, a w wie lu wy pa d kach wy da je się za da niem kar -
kołomnym.

Na pe w no moż na w wy po wie dziach o te ma ty ce oso bi stej pró bo -
wać od czy tać in fo r ma cje su ge ro wa ne (imp li ko wa ne), jed nak od bio r -
ca ni g dy nie uzy ska stu pro cen to wej pe w no ści co do rze czy wi s tych in -
ten cji na da w cy. W tym wy pa d ku trud no za tem mó wić o gen rach mo -
wy sen su stri c to, mo ż na na to miast o po ten cja le il lo ku cyj nym przed -
sta wio nych w ni nie j szym opra co wa niu wy po wie dzi.

Konkludując, funkcja napisów o tematyce osobistej nie jest funk-
cją czysto informacyjną. Na pierwszy plan wysuwa się bowiem wy -
raźnie  f u n k c j a  l u d y c z n a  (beztroska zabawa, komizmotwórczy 
charakter wypowiedzi, występowanie przeciwko ogólnie przyjętym
normom) i  f a t y c z n a  (chęć nawiązania kontaktu). Użytkownik

dokonuje wyboru tej, a nie innej koszulki niekoniecznie dlatego, że
chce coś oznajmić lub o czymś poinformować. Jedynym powodem
może być  fakt, że dany napis wydaje mu się zabawny, prowokujący,
przyciągający uwagę odbiorców. W kontekście tych rozważań na le ża- 
łoby krytycznie odnieść się do ogólnej interpretacji T-shirtu z napisem 
jako „tablicy”, na której prezentuje się swoiste ogłoszenie (w użyciu
zarówno  gerundialnym, jak i  rzeczownikowym (por. np. Wołk 2007,
s. 48), np. Ztratila se mi manželka (18), VIP vyplňuji intimní přání
(10), Hledám milionáře nad 96 let (14).

Pre zen to wa ne na pi sy mają fo r mę kró t kich ogłoszeń pra so wych,
jed nak ich funkcją pry marną nie jest prze kaz in fo r ma cji, a wspo mnia -
ne przy ciągnię cie uwa gi (co łączy na pi sy na T-shi r tach z nagłów ka mi
pra so wy mi). Do strze ga l na w oma wia nych na pi sach fa mi lia r ność
(związa na ze wspo mnianą na początku otwa r to ścią w upub li cz nia niu
ży cia oso bi ste go łącz nie z in tym nym) to na to miast je den z ele men tów
„świa too d czu cia ka r na wałowe go”, a za tem Ba ch ti no wskiej te o rii kar -
nawa li za cji. Wa r to  po szu kać w zgro ma dzo nym ma te ria le rów nież in -
nych jej wykład ni ków, do cze go skłania przed sta wio na przez ba da cza
kon ce p cja dia lo gu bie siad ne go. Jak pi sze bo wiem Ba ch tin, 

[...] dia lo go we słowo bie siad ne miało szcze gó l ne przy wi le je (początkowo typu ku l to -
we go): prawo do pewnej swawoli, nie skrę po wa nia i fami lia r no ści, do śmiałych wy -
nu rzeń i eks cen trycz no ści, do am bi wa len cji – czyli połączenia pochwał i obelg,
powagi i śmiechu (Bachtin 1970, s. 185). 

Sadzę, że w przedstawionym materiale można dostrzec szereg
analogii do tej teorii. 
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