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Analiza perswazji w tekstach recenzji na 

przykładzie dziennikarstwa muzycznego 
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Streszczenie 

Artykuł podejmuje tematykę recenzji muzycznej we współczesnym dziennikarstwie, bada sposób 

realizacji jednego z jej zadań, jakim jest wpływanie na opinię odbiorcy. Ukazuje znaczenie 

perswazji oraz określa formy, w jakich się ona pojawia. Na wybranych przykładach recenzji 

polskich wydawnictw płytowych przedstawia narzędzia, za pomocą których dziennikarze 

muzyczni próbują wpłynąć na odbiorcę. 
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Abstract 

The analysis of persuasion in review texts on the example of music journalism in the 

pressand on the internet 

 The article takes on the topic of music reviews in contemporary journalism. The goal was to 

examine the execution of one of its’ tasks which is influencing readers’ opinions. It shows the 

importance of persuasion as well as describes particular shapes and forms it can take. On the 

chosen examples of polish music reviews for music labels it describes how journalists try to point 

readers to change one's opinion. Shows what tools are used to persuade and influence perception 

of the music. 

Keywords: review, criticism, persuasion, music journalism. 
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RECENZJA JAKO GATUNEK DZIENNIKARSKI, DZIENNIKARZ JAKO 

KRYTYK 

 

Recenzja dziennikarska jest gatunkiem specyficznym ze względu na bliskie 

pokrewieństwo z recenzjami naukowymi czy krytycznoliterackimi. Choć trzon gatunku 

pozostaje ten sam, różne okoliczności, takie jak miejsce ukazania się, a także to, kto jest 

autorem (dziennikarz, badacz, specjalista), będą wpływać na jego formę. Aby móc go 

skutecznie analizować, należy wpierw zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda wzorzec 

gatunkowy recenzji. Kazimierz Wolny-Zmorzyński sformułował następującą definicję: 

„recenzja dziennikarska to omówienie i (lub) ocena dzieła artystycznego, naukowego lub 

innej publikacji, będącej przedmiotem działania prawa autorskiego, dokonane w prasie lub 

innych środkach masowego przekazu”1. Autor wskazuje tu na pierwsze dwie istotne cechy 

wzorca gatunkowego, jakimi są omówienie i ocena dzieła. Warto jednak wymienić też 

pozostałe elementy charakterystyczne dla recenzji, czyli informowanie o powstałym dziele 

(zaprezentowanie go), kształtowanie gustu czytelnika czy refleksja krytyczna. Kolejną 

autorką, która podejmuje temat struktury recenzji publicystycznej jest Maria Krauz. 

Wymienia segmenty informacyjne, wartościujące i perswazyjne. Nie wskazuje wyraźnie na 

dominację któregokolwiek z nich nad pozostałymi, według niej elementy te się przenikają i 

są równie istotne2. Podobną strukturę recenzji przyjął Zbigniew Bauer, autor kładzie jednak 

nacisk na element opiniujący. Według niego, recenzja powinna informować, wyrażać osąd 

autora, jak również skrótowo prezentować treść, czyli opisywać utwór; w tym gatunku 

powinny dominować sądy wartościujące, ponieważ jest on użyteczny dla wyrażania 

osobistych poglądów piszącego3.  

 

                                                      
1
 K. Wolny-Zmorzyński, Recenzja. Definicje, [w:] Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, red. K. 

Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Warszawa 2009, s. 99. 

2 M. Krauz, Recenzja – gatunek naukowy, krytycznoliteracki czy publicystyczny? [w:] Wielojęzyczność w 

perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski, Kielce 2004, s. 145. 

3 Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 

2012, s. 272. 
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Zatem choć każdy wymieniony wyżej autor opisuje wzorzec recenzji pod innym kątem  

i zwraca szczególną uwagę na odmienne jej cechy, wszyscy są zgodni co do jej 

podstawowych założeń i przynajmniej trzech wspólnych członów, jakimi są informacja, 

prezentacja treści i subiektywna ocena autora4. 

 

PERSWAZJA W RECENZJI 

Perswazja funkcjonuje od początku istnienia języka, jest podstawowym aspektem 

interakcji międzyludzkich. Jej nieodłączny element to chęć wywołania jakiejś zmiany  

w postawie czy zachowaniu odbiorcy, bez względu na okoliczności. Istnienie tego zamiaru, 

intencjonalności nadawcy jest niezbędne dla aktu perswazyjnego. Perswazja występuje 

zawsze w towarzystwie takich czynników, jak swoboda odbiorcy, jego wolna wola, 

przekonywanie, zaś odbywa się na zasadzie podawania jasnych argumentów, a sam akt 

pozbawiony jest nieczystych intencji. Jest on ściśle związany z komunikacyjnym, co w opinii 

niektórych badaczy może stanowić podstawę, aby perswazyjność włączać do definicji 

komunikowania. Postawę taką wyraził przykładowo Jerzy Bralczyk, mówiąc, że „każdy 

komunikat ma wymiar perswazyjny, choć nie zawsze ta perswazyjność jest jawna”5.  

Skoro tak jest, przekazy medialne również będą zawierać w sobie takie elementy. Znaleźć je 

można zarówno w gatunkach informacyjnych, jak i publicystycznych. Niektórzy badacze 

(Joanna Błażejewska6, Piotr Lewandowski7) twierdzą, że perswazyjność wyrażać się może 

poprzez tak niepozorną czynność jak dobór informacji w konkretnym wydaniu wiadomości, 

sposób ich przedstawienia, kolejność podania na antenie. Inni skupiają swoją uwagę na 

gatunkach publicystycznych, ponieważ to publicystyka jest sztuką wyrażania własnych 

                                                      
4
 K. Walotek-Ściańska, P. Sarna, The role of a writer – in communication perspective, [w:] Modern social and 

educational challenges and phenomena: Polish and Macedonian perspectives, red. M. Szyszka, Ł. Tomczyk, V. 

Gulewska, D. Petrowski. Cracow, Bitola 2015, s. 273–283. 

5 J. Bralczyk, Język telewizyjny, [w:] Człowiek a telewizja, red. K. Jakubowicz, B. Puszczewicz, Warszawa 1990, 

s. 22. 
6
 J. Błażejewska, Językowe środki perswazji w nagłówkach publikacji politycznych, [w:] Regulacyjna 

funkcja tekstów, red. J. Michalewski, Łódź 2000, s. 140–150. 
7
 P. Lewandowski, Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich. Kreatywny wywiad dziennikarski, 

Będzin 2015, s. 40–44. 
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opinii, jak  

w przypadku recenzji.  

Stąd właśnie wynika jej perswazyjny charakter. Funkcja perswazyjna to jedna  

z ważniejszych cech tekstów krytycznych, których zadaniem jest przecież polecenie lub 

odradzenie odbiorcy zapoznania się z konkretnym dziełem, czego nieodłączną częścią jest 

ocena, sądy wartościujące. Perswazja w recenzji ma również ścisły związek z relacjami 

nadawczo-odbiorczymi. Nadawca stoi na pozycji uprzywilejowanej, wyznacza zasady, 

wyznacza odbiorcy określoną rolę. Jego dominująca pozycja wynika z tego, że wprowadza 

odbiorcę nie tylko w świat opisywanego przedmiotu, ale również w swój własny, swoich 

odczuć, wrażeń estetycznych. Różnie jest on nazywany przez autorów prac naukowych – 

mistrzem, popularyzatorem, superodbiorcą, odbiorcą profesjonalnym. Perswazja jest w jego 

rękach narzędziem, za pomocą którego objaśnia odbiorcy zasadność swoich opinii, 

przedstawia swoją wizję, skłania do zajęcia stanowiska. Elementy perswazyjne mogą się 

ujawniać już w tytule, jednoznacznie wskazując na to, że opisywane niżej dzieło zostało 

przedstawione jako warte obejrzenia czy wysłuchania. 

ROZWÓJ PRASY MUZYCZNEJ W POLSCE I ZMIANY POD WPŁYWEM 

INTERNETU 

W historii polskiej prasy muzycznej najważniejszym okresem okazał się czas 

transformacji ustrojowej oraz dekada po niej. Medialny rynek po roku 1989 zupełnie się 

zmienił; okazał się niezwykle chłonny i otwarty na nowe przedsięwzięcia. Ogólna liczba 

wydawanych tytułów prasowych wzrosła, rósł również ich poziom (pod względem 

wizualnym, merytorycznym, a nawet technicznym – zmieniła się jakość papieru). Coraz 

chętniej drukowano dotyczące wydarzeń muzycznych informacje spoza granic Polski, czy 

też wywiady z zagranicznymi muzykami i innymi osobami ze świata kultury.  

Dla czytelników przygotowywano atrakcyjne dodatki, a czasem również prezenty, takie jak 

płyty, bilety na koncerty, książki8. Rynek charakteryzował się też wysoką dynamiką – 

najbliższe lata zweryfikowały zasadność istnienia dawnych tytułów, a ich miejsce zaczęły 

                                                      
8
 J. Mikosz, Segmentacja polskiej prasy muzycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 

2012, s. 151. 
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zajmować nowe pozycje, bazujące na tych samych lub podobnych zespołach redakcyjnych9. 

Pojawiało się coraz więcej pism, związanych ściśle z określonymi gatunkami muzyki.  

Wśród nich warto wymienić taki tytuł, jak „Tylko Rock” (późniejszy „Teraz Rock”), 

określony przez Dariusza Barana mianem najważniejszego debiutu ze wszystkich pism, 

powstałych po 1989 roku10. Pojawiały się także magazyny dotyczące branży muzycznej jako 

całości, przykładowo „Machina”, która „(…) pretendowała do bycia pierwszym polskim 

opiniotwórczym magazynem kulturalno-muzycznym”11. Z tą ostatnią związani byli tacy 

dziennikarze, jak Marcin Prokop czy Piotr Metz (w późniejszym okresie). W tym czasie 

kondycja prasy muzycznej była wyjątkowo dobra, ludzie chętnie czytali nowo powstające 

pisma, znali i doceniali piszących do nich dziennikarzy, recenzenci posiadali swoje stałe 

rubryki. 

Kolejny wiek przyniósł ze sobą jednak nowego, gigantycznego konkurenta – internet. 

Rozpowszechnił się zapis cyfrowy, a wśród młodego pokolenia nastąpił spadek 

zainteresowania mediami tradycyjnymi. Przyniosło to migrację tytułów prasowych do 

internetu, powstawały pierwsze muzyczne serwisy. Obecnie na tym polu zauważyć można 

podział na portale profesjonalne, prowadzone przez dziennikarzy, oraz takie, gdzie 

publikują wyłącznie hobbyści. Do pierwszej grupy zaliczyć można niezależne serwisy 

(przykładem jest strona cgm.pl), ale też podstrony, należące do większych portali (Onet 

Muzyka, Interia Muzyka) czy też tytułów prasowych (tak jak portal cojestgrane24.pl, który 

należy do Gazety Wyborczej, jednocześnie będąc internetowym wsparciem cotygodniowego 

papierowego dodatku o tym samym tytule). Fakt rozwoju mediów elektronicznych wymusił 

zmiany zarówno w formie, jak i treści pojawiających się tam gatunków dziennikarskich, w 

tym również recenzji. Język współczesnej krytyki zmienił się, ponieważ inna jest dziś rola 

kultury. Jej funkcją jest głównie rozrywka, co stało się odpowiedzią na modyfikacje, 

zachodzące w potrzebach odbiorców. Na czele recenzowanych podmiotów można zatem 

znaleźć głównie wytwory kultury masowej, zwłaszcza takie, które odniosły komercyjny 

sukces. Nastąpiło umasowienie recenzji w treści (znaczące skracanie, pomijanie wnikliwej 

                                                      
9
 D. Baran, Media muzyczne w Polsce po 1989 roku – skąd, dokąd? [w:] Media jako przestrzenie muzyki, red. M. 

Parus, A. Trudzik, Gdańsk 2016, s. 55. 
10

 Tamże, s. 56. 
11

 I. Łydek, Polska prasa muzyczna i jej dziennikarze, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, s. 150–151. 
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analizy, kolokwializacja języka, hiperbolizowanie, nadmierna emocjonalność czy 

kwantyfikowanie) oraz samym doborze podmiotów.  

Taki model recenzji, jaki króluje dziś w mediach, Andrzej Kaliszewski nazwał 

„recenzją konsumencką”12. Współczesność niejako wymusiła na niej dostosowanie się do 

obowiązujących dziś zasad, zgodnych z konsumpcjonizmem i prawami rynku, a zatem 

kreowanie treści krótkich, przystępnych dla przeciętnego odbiorcy, tworzonych w imię 

ludycznych potrzeb. 

ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH 

Aby zbadać, w jaki sposób wykorzystuje się perswazję w recenzjach pisanych przez 

dziennikarzy muzycznych, jaką pełni ona rolę oraz za pomocą jakich środków dziennikarze 

próbują wpłynąć na odbiorców, przeprowadzono badania na dwóch periodykach i dwóch 

portalach internetowych. Czas ich trwania to 12 miesięcy (rok 2019), w każdym ze źródeł 

zostały wybrane losowo trzy recenzje na kwartał. Sumarycznie dało to wynik 48 recenzji 

podlegających badaniu – 24 prasowych i 24 internetowych. Analizie podlegały jedynie 

recenzje polskich wydawnictw płytowych. Periodyki zostały wybrane na zasadzie 

podobieństw w kilku kategoriach: zasięg – ogólnopolski, periodyczność – kwartalniki, 

tematyka – muzyka rozrywkowa. Serwisy zostały wybrane na podstawie jednakowej 

długości istnienia w internecie, podobieństwa w ilości odbiorców (oszacowanej według 

popularności wśród internautów aktywnych na portalach społecznościowych), a także 

porównywalnej liczby publikowanych recenzji rocznie. Poniżej zostaną przedstawione 

wyniki badań przeprowadzonych w obrębie dwóch wybranych kategorii: zastosowania 

językowych środków perswazyjnych (porównań, metafor, pytań retorycznych, 

wykrzyknień, potocznej leksyki, utożsamienia się z odbiorcą – użycia 1 os. l. mn.) oraz 

występowania pozostałych elementów, świadczących o perswazyjności (takich jak 

metaoperatory perswazyjne i wybrane techniki perswazyjne). 

 

                                                      
12

 A. Kaliszewski, Recenzja dziennikarska. Oblicza klasycznego gatunku w dobie infotainmentu, 

[w:] O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, 

M. Zimnoch, Warszawa – Kraków – Rzeszów 2015, s. 6. 
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RECENZJE W PRASIE BRANŻOWEJ – KWARTALNIKI „TWÓJ BLUES” I 

„GAZETA M-GNETOFONOWA” 

Pierwsze przeprowadzone badanie polegało na analizie zebranych tekstów pod 

kątem obecności perswazyjnych środków językowych, poprzez które można rozpoznać 

perswazyjny charakter danego tekstu. Ich zadaniem jest głównie wzmocnienie przekonania 

odbiorcy o słuszności danego sądu nadawcy, wspomaganie wielostronnego oddziaływania 

na proces motywacyjny adresata, a także jego stan wewnętrzny. Chodzi o przemyślane 

budowanie komunikatów, dzięki dobieraniu odpowiednich środków językowych, przy 

jednoczesnym wykorzystaniu rozmaitych czynników mogących spotęgować ich siłę 

nakłaniającą, nierzadko poprzez stłumienie krytycyzmu odbiorcy. Dla obu źródeł ustalono 

liczbę użyć każdego z wykorzystanych środków, a tak otrzymane wyniki, zestawiono ze 

sobą w formie porównania. Następnie na podstawie zebranych danych powstał wykres 

słupkowy, dający obraz tego, po które z sześciu grup językowych środków perswazyjnych 

najchętniej sięgają dziennikarze omawianych periodyków, a na które decydują się rzadziej. 

Wykres 1. Językowe środki perswazyjne w recenzjach prasowych: 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Dane przedstawione na powyższym wykresie pozwalają na stwierdzenie, że 

dziennikarze obu periodyków najchętniej z badanych figur i środków stylistycznych 

wybierają potoczną leksykę. Następnie, w nieco mniejszym stopniu korzystają z porównań, 

a najrzadziej stosują wykrzyknienia. W sumie w „Gazecie Magnetofonowej” badane środki 

zostały użyte 71 razy, natomiast w „Twoim Bluesie” – 49. 

Powodem, dla którego recenzenci tak chętnie sięgają po potoczną leksykę, jest fakt, iż 

„skuteczność perswazji zależy od tego, w jakim stopniu perswadujący opanował język 

przekonywanego”13. Poprzez prosty, zrozumiały dla adresatów styl wypowiedzi zostaje 

skrócony dystans pomiędzy nimi a recenzentem. Potoczność wypowiedzi ma zatem na celu 

realizację strategii pozyskania ich przychylności, co z kolei sprzyja skuteczności perswazji. 

Do elementów składających się na tę grupę środków wyrazu zostały w niniejszym badaniu 

zaliczone m.in. kolokwializmy, elementy żargonowe, a także utarte zwroty językowe.  

Dla przykładu spotkać się można z takimi określeniami, jak krążek w znaczeniu ‘płyta’, 10-tka 

jako płyta winylowa o średnicy 10 cali, gościu jako określenie wokalisty. Wystąpiły takie 

formy, jak mieć coś na koncie w znaczeniu ‘posiadać w dorobku’, utwór wjeżdżał, czyli był 

odtwarzany, a na artystę pojawiał się hajp, co można zdefiniować jako ‘poruszenie, szum 

wokół niego, ekscytację’. Pojawiały się też zwroty z języka angielskiego, szeroko stosowane 

w żargonie muzycznym, np. labele, czyli ‘wytwórnie fonograficzne’. Rzadziej recenzenci 

stosowali potoczne frazy, jak np.: (...) uczucie jest mniej więcej takie jak srogi kac po dobrej 

imprezie14. To zdanie jest jednocześnie porównaniem, czyli drugą spośród najczęściej 

stosowanych figur i środków. Należy jednak zauważyć, że znacznie częściej niż klasyczne 

porównania, z zastosowaniem słów (tak) jak, jakby, w recenzjach znaleźć można takie, 

których istotą jest zestawienie czegoś ze sobą bez używania form typowych dla definicji 

porównania. Treść recenzji organizowana jest jednak w taki sposób, aby odbiorca odczytał 

zdanie jako porównanie poprzez pryzmat samego myślenia komparatystycznego. Jego 

retoryczność objawia się tym, iż jest ono niezbędnym elementem interpretacji (w tym 

przypadku wydawnictwa płytowego), która dokonuje się w kontekstach innych utworów. 

                                                      
13

 K. Korycińska-Skóra, Wpływ potoczności na perswazję wypowiedzi Andrzeja Leppera, „Język a Kultura” 

2014, s. 71. 
14

 M. Flint, Chonabibę. Cho na bibe, „Gazeta Magnetofonowa” 2019, s. 86. 
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„Porównujemy bowiem po to, aby coś przybliżyć, objaśnić rzecz mniej znaną za pomocą 

bardziej znanej. Tak funkcjonujące porównanie pełni funkcję poznawczą, edukacyjną, ale 

może być również użyte w celu przekonania kogoś do czegoś, sterowania odbiorcą”15. 

Dobrze ilustruje to następujący przykład, pochodzący z „Twojego Bluesa”: (…) gitarowe 

intro/outro autorstwa Adama mogłyby posłużyć niejednej pieśni The Doors, a refren Poli to głębokie 

wyznanie na miarę Niny Simone16. Autor tekstu wykonawcę do zagranicznych artystów w taki 

sposób, że odbiorcy recenzji są w stanie odczytać wartość emocjonalną nadaną omawianej 

płycie. Sugerując, iż pewne elementy zastosowane w utworach omawianej płyty są godne 

utworów wykonywanych przez osoby uznane w muzycznym świecie za wybitne, przypisuje  

albumowi wysoką wartość. Podobne przykłady porównań znaleźć można również  

w drugim periodyku. 

Drugie badanie, jakie zostanie tu przedstawione, to analiza pod kątem obecności 

pozostałych elementów świadczących o perswazyjności, tj. technik oraz metaoperatorów 

perswazyjnych. Wpierw należy wyjaśnić, czym one są. Twórcą tego pojęcia jest Aleksy 

Awdiejew. Według niego jest to zbiór systemowych środków językowych, które występują 

jako „(…) niezależne modele gramatyczne, leksemy lub frazemy, których występowanie  

w aktach mowy ma na celu przede wszystkim zwiększenie ich skuteczności”17. Każdy 

metaoperator ma własną, indywidualną siłę perswazyjną, której intensywność zmienia się w 

każdym z przypadków użycia. Autor wyróżnił następujące typy metaoperatorów: operatory 

blokujące weryfikację (asercja, ocena), operatory wywołujące „efekt obserwatora”, operatory 

zmieniające hierarchię układu informacyjnego oraz operatory wzmocnienia funkcji 

pragmatycznych18. Poniższy wykres ilustruje zawartość w recenzjach metaoperatorów oraz 

jednej techniki  – kreowanie portretu perswadora – której szerokie stosowanie dało się  

w nich odnotować. Przedstawione na wykresie dane ilościowe ilustrują w ilu na 12 recenzji 

dało się odnotować występowanie poszczególnych środków. 

 

                                                      
15

 E. Szczęsna, Retoryczność porównania, „Litteraria Copernicana” 2015, s. 29. 
16

 R. Marczak, Pola Chobot & Adam Baran. Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży? „Twój Blues” 2019, s. 61. 
17

 A. Awdiejew, Systemowe środki perswazji, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, 

Lublin 2004, s. 72. 
18

 Tamże, s. 73–79. 
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Wykres 2. Operatory i techniki perswazyjne w recenzjach prasowych: 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Pozyskanie zaufania odbiorcy, jego przychylności, jest niezbędne dla skutecznego 

procesu perswadowania. W głowie odbiorcy bowiem źródło przekazu wraz z jego treścią 

stanowią nierozerwalną całość. Znacznie łatwiej wywołać u kogoś zmianę poglądów, kiedy 

ten uważa nadawcę za osobę wiarygodną. Z tego właśnie powodu, kreowanie portretu 

perswadora jest tak często stosowane jako technika wywierania wpływu. W przypadkach 

obu kwartalników technika ta uzyskała najwyższe wyniki. Sprowadza się ona  

do podkreślania na różne sposoby kompetencji osoby mówiącej bądź też opiera się  

na budowaniu do niej szacunku z uwagi na pełnioną rolę społeczną19. W przypadku 

kwartalników odbywa się to na dwa główne sposoby. Po pierwsze, dziennikarz może  

się wykazać znajomością okoliczności powstania płyty, o których zwykły czytelnik mógłby 

nie wiedzieć. W taki sposób podkreśla swoją rolę jako lepiej poinformowanego, osoby, która 

ma dostęp do informacji zza kulis. Może też pokazać znajomość poprzedniego dorobku 

artysty lub jego historii, dzięki czemu również zyskuje w oczach odbiorcy.  

                                                      
19

 G. Habrajska, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 

Polonica” 2005, s. 112. 
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Ilustruje to np. takie zdanie: dla niewtajemniczonych: Zygmunt Wichary, to jeden z prekursorów 

 i propagatorów jazzu w naszym kraju20 – dziennikarz wykazuje znajomość historii tego rodzaju 

muzyki, wciela się w rolę przewodnika, którego zadaniem jest wprowadzić 

(„wtajemniczyć”) czytelnika w świat jazzu. To właśnie wykazanie się umiejętnością 

rozpoznawania różnych nurtów muzycznych jest drugim sposobem kreowania własnego 

portretu przez recenzentów. Dziennikarz w ten sposób nie tylko przedstawia się jako osoba 

obyta w świecie muzyki, ale też porządkuje dla czytelnika rzeczywistość, co zwiększa 

perswazyjność przekazu. Dzieje się tak dlatego, iż ludzie myślą za pomocą schematów 

poznawczych, dzięki którym umysł szufladkuje pewne elementy otoczenia. Operując 

nazwami prądów muzycznych, dziennikarz wkłada opisywany album w pewne ramy  

w głowie czytelnika, dzięki czemu daje mu podstawę do wykreowania określonego 

wyobrażenia na temat tej płyty. 

Najpopularniejsze spośród wszystkich metaoperatorów perswazyjnych okazały się w 

obu przypadkach operatory wywołujące „efekt obserwatora”. Ich zastosowanie można 

odnotować głównie podczas tworzenia opisów rzeczywistości. Chodzi o odwołanie się do 

wyobraźni odbiorcy, jego percepcji zmysłowej, dzięki czemu nadawca zaprasza go do 

mentalnego uczestniczenia w przedstawianych zdarzeniach. Utrudniena to weryfikację 

treści informacji, a także wspomaga u odbiorcy wytworzenie emocjonalnego zaangażowania 

w rozszyfrowywaniu komunikatu – co zwiększa jego podatność na przekonywanie.  

Oto przykład: Na zdjęciach zamieszczonych w książeczce obaj muzycy prezentują się w jesienno-

zimowym anturażu21 (odbiorca w tym momencie wizualizuje sobie, jak mogłyby wyglądać 

owe fotografie). 

Rzadziej w badanych recenzjach można było wskazać obecność operatorów 

wzmocnienia funkcji pragmatycznych, których zastosowanie dotyczy wyrażania 

stanowczych, silnych stanowisk, jak pewność, nakaz, zakaz, rada, prośba, wykluczenie itp. 

Funkcja pewności ma za zadanie przekonać odbiorcę, że jakaś treść jest wiarygodna, 

pomimo braku możliwości jej weryfikacji. W takim przypadku, autor komunikatu używa 

dodatkowych środków.  

                                                      
20

 R. Lenert, Zygmunt Wichary. Zygmunt Wichary, „Twój Blues” 2019, s. 66. 
21

 R. Trusiak, Bluesferajna. Dziesiątka, „Twój Blues” 2019, s. 61. 
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Zastosowanie tego operatora rozpoznać można najczęściej po obecności takich wyrazów, jak 

absolutnie, kompletnie, stanowczo, a także innych formuł perswazyjnych, np. jestem pewien, że. 

Odnotowanie kilku takich przykładów wskazuje, iż funkcja perswazyjna w recenzjach 

prasowych również na tym poziomie się realizuje, choć  w niewielkim stopniu. 

Uzyskane wyniki wskazują na występowanie w obu źródłach podobnych tendencji 

komunikacyjnych. Recenzje publikowane przez dziennikarzy muzycznych w prasie 

posiadają widoczne cechy perswazyjne, a funkcja ta realizowana jest na kilka różnych 

sposobów. Aby jednak jednoznacznie stwierdzić dominację któregoś z nich, należałoby 

przeprowadzić szersze badania. 

RECENZJE INTERNETOWE – CGM I INTERIA MUZYKA 

Podobnie jak w przypadku prasy, pierwsze badanie polegało na analizie tekstów pod 

kątem obecności figur retorycznych, spełniających funkcję perswazyjną, a także innych 

perswazyjnych środków językowych, jeśli się pojawiały. Wyniki przedstawia poniższy 

wykres słupkowy. 

Wykres 3. Językowe środki perswazyjne w recenzjach internetowych 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wyraźnie zaznacza się tu dominacja występowania potocznej leksyki (tak samo, jak 

w przypadku recenzji prasowych). Warto jednak podkreślić, iż tym razem dało się zauważyć 

większą ich różnorodność, oprócz kolokwializmów czy elementów żargonowych, wskazać 

można także obecność wulgaryzmów, zwłaszcza w recenzjach, które dotyczyły płyt 

rapowych. Można założyć, że działania perswazyjne w tekstach kierowanych do tego 

środowiska nie opierały się na budowaniu pewnego dystansu, szacunku do roli społecznej, 

jaką odgrywa dziennikarz, ale na przedstawianiu się nadawcy jako „jednego z nich”, kogoś, 

kto nie tylko zna specyfikę tego rodzaju muzyki i sprawnie operuje rapowym żargonem,  

ale też posługuje się podobnym stylem językowym jak jej zwolennicy, zatem używa 

wulgaryzmów. Z podobnych powodów również użycie 1 os. l. mn., czyli utożsamienie  

się z odbiorcą, odgrywa w recenzjach internetowych znaczącą rolę. Wynikać to może ze 

specyfiki języka internetu, gdzie panują luźniejsze relacje pomiędzy nadawcą, a odbiorcą 

komunikatu i zastosowanie strategii autorytetu (argumentum ad reverentiam) raczej nie 

znalazłoby szerszego zastosowania. W obu badanych źródłach autorzy posłużyli się takim 

zabiegiem po 37 razy. 

Kolejne miejsca zajęły metafory i porównania. Odnosiły się one często do kuchni, 

jedzenia, zmysłu smaku, jak i węchu. Znaleźć można było przykładowo taką wypowiedź: 

(…) firmowy projekt braci Waglewskich serwuje nam zestaw słodko-gorzkich opowieści22.  

Autor nawiązuje do kuchni w rozbudowanej metaforze, przedstawiając artystów jako 

kucharzy, którzy przygotowali posiłek, a następnie serwują go słuchaczowi, nazywa też 

smaki, jakie odbiorca powinien odczuwać podczas odbioru tej płyty. Przyczynę, dla której 

recenzenci sięgają po tak zbudowane przenośnie, upatrywać można w chęci wywołania 

poczucia  relaksu. Wiadomo bowiem, iż odbiorca, wprowadzony w dobry nastrój, jest 

bardziej podatny na perswazję. Dobry nastrój może powodować właśnie jedzenie. Teoria ta 

określana była za granicą „techniką lunchów”, natomiast w Polsce „opieraniem sprawy o 

bufet”. Decydujący przy wykorzystania tej techniki jest nie tyle akt jedzenia, ale właśnie 

stan, jaki towarzyszy konsumpcji – zadowolenie, błogi nastrój. 

                                                      
22

 A. Szklarczyk, Fisz Emade Tworzywo – „Radar”. Miłość w czasach nienawiści, cgm.pl, [online:] 

http://www.cgm.pl/recenzje/fisz- emade-tworzywo-radar/ [dostęp 10.08.2020]. 
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Najmniejszym zainteresowaniem spośród wszystkich zarejestrowanych środków 

cieszyły się pytania retoryczne oraz wykrzyknienia. Warto jednak odnotować pewne 

zjawisko charakterystyczne dla przekazu internetowego. Mianowicie na obu portalach 

zastosowanie wykrzyknienia wiązało się często z bezpośrednim zwrotem do adresata  

i przyjmowało formę rozkazu. Jako przykład przytoczyć można takie zdania: zestawiając  

ze sobą debiutanckie „Miliony monet” (posłuchaj tytułowego singla!) z 2009 i tegoroczną „Aurę” 

(…)23, Świetna, wysokoprocentowa płyta. Upijcie się nią do woli!24. W przypadku Interii wiązało 

się to z użyciem hiperlinku – odnośnika do utworu, o którym opowiadał autor, aby odbiorca 

mógł się z nim zaznajomić. Eksklamacja stosowana jest w retoryce w celu spotęgowania 

ekspresji, wskazania na emocjonalne zaangażowanie autora, które powinno się udzielić 

czytelnikowi. Jednoczesne zastosowanie apostrofy (aversio), wzmacnia jeszcze ten efekt. 

Następuje pobudzenie uwagi odbiorcy, poruszenie jego uczuć, a następnie wywołanie 

pożądanych przez nadawcę wrażeń. 

Prezentowane badanie wykazało chętne stosowanie w obu źródłach wielu różnych 

językowych środków perswazyjnych, z czego najpopularniejsze okazało się używanie 

potocznej leksyki. Różnice pomiędzy portalami wskazać można tylko w ilości zastosowań 

poszczególnych środków. Częściej stosują je dziennikarze portalu CGM, gdzie w sumie 225 

razy użyto któregoś z nich, podczas gdy na stronie Interia Muzyka pojawiły się one 177 razy. 

Wykazanie obecności metaoperatorów perswazyjnych oraz pozostałych technik 

perswazji było głównym celem kolejnej analizy. Oprócz operatorów występujących  

w recenzjach prasowych dało się wyodrębnić operatory blokujące weryfikację, a także 

niektóre nieobecne w badaznych przekazach prasowych techniki, jak technika uprzedzania 

zarzutów, stosowanie humoru i ironii. Zbadano, w ilu z 12 recenzji z każdego źródła 

uwzględnionych w analizie pojawiały się wymienione operatory i techniki. Wyniki ilustruje 

poniższy wykres słupkowy. 

 

                                                      
23

 R. Samborski, Recenzja Mrozu „Aura”: Re(tro)wolucji ciąg dalszy, interia.pl, 

http://www.muzyka.interia.pl/recenzje/news- recenzja-mrozu-aura-re-tro-wolucji-ciag-dalszy,nId,2953085 

(dostęp 10.08.2020). 
24

 A. Szklarczyk, Jamal – „Czarny motyl” (recenzja). Kowbojski rock na ostrej bani, cgm.pl, 

http://www.cgm.pl/recenzje/jamal- czarny-motyl-recenzja/ (dostęp 10.08.2020). 
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Wykres 4. Operatory i techniki perswazyjne w recenzjach internetowych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykreowanie odpowiedniego portretu nadawcy jest jednym z głównych działań 

perswazyjnych w obu analizowanych źródłach. Należy jednak zaznaczyć, iż nadawca  

w przekazie internetowym kreuje swój wizerunek w nieco odmienny sposób niż w prasie.  

W recenzjach internetowych głównym służącym temu zabiegiem jest cytowanie wypowiedzi 

danego artysty oraz wskazywanie na znajomość jego inspiracji. Znacznie częściej spotkać się 

można z tym drugim zabiegiem. Tak wykorzystana technika pozwala jednocześnie 

zbudować swoją wiarygodność jako znawcy muzyki i pozostać w oczach odbiorcy kimś 

bliskim – nie dystansować się ani nie wyprowadzać swojej pozycji na dominującą. 

W podobnej liczbie recenzji można było dostrzec zastosowanie operatorów 

blokujących weryfikację. Ich celem jest uniemożliwienie odbiorcy sprawdzenie 

prawdziwości jakichś sądów lub opinii. Chodzi zatem o zastosowanie pewnych operatorów 

sugerujących, że jakaś informacja jest powszechnie znana (odwołanie się do wiedzy ogólnej), 

a zatem nie może zostać zanegowana. Taki operator zastosowano na przykład w zdaniu: (…) 
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już wiadomo, że mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym25. Zastosowanie operatora 

polega tu na odwołaniu się poprzez słowa już wiadomo do faktu, który jest obu 

interlokutorom dobrze znany. Zastosowanie ich pozwala nadawcy zapewnić w pewnym 

stopniu odbiorców, że to, co pisze, jest prawdziwe i spójne z opinią większości (a zatem 

potwierdza rację nadawcy). W taki sposób czytelnik nie ma możliwości sprzeciwu  

w stosunku do danej treści komunikatu, trudniej mu wyrazić niezgodę. 

Co jednak ciekawe, dziennikarze obu portali chętnie sięgali po technikę uprzedzania 

zarzutów. Jest to zabieg mający na celu wyrażenie jakichś wątpliwości wobec danej 

wypowiedzi, zanim jeszcze odbiorca sam o nich pomyśli. Nadawca pozbawia odbiorcę celu, 

dla którego miałby on podważać jakąś treść. Dzięki tej technice dziennikarz ma szansę 

zaprezentować jednocześnie kontrargument wobec potencjalnego zarzutu. Zostaje on 

obalony, zanim jeszcze odbiorca zdąży o nim pomyśleć, jak w tym przypadku: czuć u niego 

jeszcze brak okrzesania za mikrofonem, rutyny, ale paradoksalnie to jest atutem i doskonale pasuje do 

charakteru muzyki Mięthy26. 

W połowie recenzji Interii oraz w kilku recenzjach CGM-u zastosowano humor  

i ironię. Moc perswazyjna takiego zabiegu realizuje się na kilku płaszczyznach. Osoby 

posiadające poczucie humoru są na ogół bardziej lubiane niż te cechujące się jego brakiem, 

zatem zastosowanie żartu może się przyczynić do wywołania u odbiorcy sympatii  

do nadawcy. Po drugie, odbiorca, który jest w dobrym nastroju, wywołanym żartem, staje 

się bardziej podatny na perswazję (o czym szerzej pisano podczas omawiania metafor, 

nawiązujących do kuchni). Po trzecie, zastosowanie żartu bądź ironii w stosunku do osoby, 

o której dziennikarz pisze w swojej recenzji, wiąże się ze zdyskredytowaniem jej w oczach 

czytelnika.  

W obu portalach dało się zauważyć stosowanie takich samych zabiegów 

perswazyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała obecność trzech z czterech możliwych 

metaoperatorów perswazyjnych oraz pozostałe techniki służące funkcji perswazyjnej. 

                                                      
25

 R. Samborski, Mgła „Age Of Excuse”: Nie ma przebacz [RECENZJA], interia.pl, 

http://www.muzyka.interia.pl/recenzje/news- mgla-age-of-excuse-nie-ma-przebacz-recenzja,nId,3218916 

(dostęp 12.08.2020). 
26

 A. Cała, Miętha – „Audioportret” (recenzja). Usiądź, odpocznij i zapuść Mięthę, cgm.pl, 

http://www.cgm.pl/recenzje/mietha- audioportret-recenzja/ (dostęp 12.08.2020). 
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Analiza w sposób jednoznaczny wskazuje tendencje do wykorzystywania ich w obu 

źródłach oraz pozwala na wskazanie najczęściej i najrzadziej stosowanych środków. Badanie 

dostarczyło więc informacji, w jaki sposób realizowana jest funkcja perswazyjna  

w recenzjach obu grup dziennikarzy. 

 

PODSUMOWANIE 

Współczesne media branżowe mają wpływ na kreowanie postaw odbiorców, ich 

decyzje, prowadzą do zmian na polu emocjonalnym, intelektualnym. Związane jest z tym 

m.in. wartościowanie obecne w dyskursie medialnym. Dziennikarze, jako nadawcy  

w mediach masowych, twórcy przekazów opiniotwórczych, w różnej mierze korzystają z 

wielu technik kierowania emocjami i opiniami, które podporządkowali stylowi wypowiedzi 

publicznej. 

Zbadanie sposobu realizacji funkcji perswazyjnej, najpierw w prasie branżowej,  

a następnie w portalach tematycznych, pozwoliło na stworzenie dwóch obrazów 

charakterystycznych dla tych środowisk medialnych. Porównując je ze sobą, da się 

zauważyć kilka podobieństw, ale też kilka różnic. We współczesnych recenzjach odnaleźć 

można wiele elementów perswazyjnych, począwszy od wskazania konkretnego albumu jako 

wartego uwagi poprzez wybranie go do recenzji, skończywszy na poincie. Recenzenci 

sięgają po różnorodne słownictwo, zabiegi językowe, techniki retoryczne. Angażują 

czytelnika, stosując pytania, utożsamiają się z nim, stosując liczbę mnogą, potoczną leksykę, 

zwracają jego uwagę wykrzyknieniami, bezpośrednimi zwrotami, budzą sympatię 

humorem, objaśniają rzeczywistość za pomocą ram, przybliżają temat porównaniami. Całość 

opisują plastycznym językiem, pobudzającym wyobraźnię, stosując metafory czy gry 

słowne. W każdej z objętych badaniami recenzji dało się wykazać obecność przynajmniej 

jednego zabiegu perswazyjnego. Intensywność perswazji oraz jej realizacja na różnych 

poziomach pozwala jednak na potwierdzenie tezy, że we współczesnej recenzji  

w dziennikarstwie muzycznym jest ona istotna. 
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