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Tekst (multimodalny)  jako przedmiot badań mediolingwistycznych 

 

1. Wprowadzenie 

Niniejszy artykuł traktuję jako głos w dyskusji dotyczącej badań multimodalnych 

multimodalnego przedmiotu analizy, jakim jest tekst medialny. Przy czym, nie tyle 

przyłączam się do dość zgodnie formułowanego postulatu prowadzenia badań nad 

multimodalnością przez mediolingwistów1, co - trochę przewrotnie – zastanawiam się, w 

jakim zakresie, a właściwie - pod jakimi warunkami, badania takie mogą być prowadzone. 

Podobne pytanie formułowane było przez badaczy, którzy dostrzegając 

heterogeniczność znakową wypowiedzi formułowanych w komunikacji bezpośredniej i 

zapośredniczonej medialnie, ukształtowanych w różnych ramach gatunkowych, 

wykorzystywali pojęcie polisemiotyczności i wielokodowości2. Deklarując pokrewieństwo 

wątpliwości, chciałabym jednak zwrócić uwagę na (mające wpływ na kształt formułowanych 

odpowiedzi) różnice w sposobie odpowiadania na zgłoszone pytania. Różnice te dotyczą 

przede wszystkim założeń badawczych. Po pierwsze, założenia hierarchiczności znakowej3. 

Przyjmując to założenie, rozumiem je jednak nie jako dominację znaków językowych nad 

innymi znakami współtworzącymi dany przekaz, lecz jako nierównorzędność różnego rodzaju 

znaków współtworzących dany przekaz, bez orzekania o sensotwórczej przewadze 

któregokolwiek z typów znaków4. Po drugie, założenia pożądanej postawy badawczej. 

Akceptując postulat ograniczenia zakresu prowadzonych badań zasięgiem kompetencji 

badacza, uważam, że może się on realizować nie tylko w badaniach jednodyscyplinowych, …   

 
1 Postulaty takie formułują badacze wywodzący się z różnych tradycji naukowych. Jeden z niemieckich 

„multimodalistów” - Stőckl - stwierdza: „Największym wyzwaniem lingwistyki mediów jest […] analityczne 

dociekanie multimodalnej natury współczesnych tekstów zapośredniczonych medialnie” (Stőckl 2015, 38). 

Podobne deklaracje odnaleźć można w pracach Bogusława Skowronka, który proklamując mediolingwistykę 

jako nową subdyscyplinę, postuluje prowadzenie analiz holistycznych, traktujących przekaz medialny jako 

proces transsemiotyczny, oraz wypracowanie skutecznego instrumentarium badawczego uwzględniającego ich 

multimodalny charakter (por. Skowronek 2013, 95-96, Skowronek 2018: 15 Skowronek 2020: 89), a także w 

pracach mediolingwistów rosyjskich (Dobroskłonskaja 2006; Duskajeva 2020).  
2 Polska teoretyczka literatury, Ewa Szczęsna, konstatując polisemiotyczność mediów, stwierdza „Zmieniająca 

się sytuacja semiotyczna i medialna tekstów wymaga postawienia pytania o sposób ich badania” (Szczęsna 

2007: 14). Analogiczny cel widzi przed mediolingwistyką petersburska badaczka Victoria Vasilieva 

(„rozpoznanie wielokodowości jako istoty tekstu medialnego pozostaje najważniejszym i koniecznym etapem 

analizy mediolingwistycznej” [„понимание поликодовой сущности медиатекста остается важнейшим и 

необходимым этапом в медиалингвистическом анализе”] - Vasilieva 2018: 89). 
3 Choć propagatorka szerokiego rozumienia tekstu, Teresa Dobrzyńska uważa, że „Uznanie komunikacyjnego 

charakteru tekstu pozwala myśleć o tekście jako o tworze znakowym, który niekoniecznie realizuje się w formie 

językowej”, to stwierdza dalej „Komunikat językowy jest, jak sądzę, prototypowym rodzajem tekstu” (Bilut-

Homplewicz, Czachur, Smykała 2009: 20). Ślady werbocentryzmu odnaleźć można nie tylko w propozycjach 

tekstologicznych, lecz także mediolingwistycznych. Bogusław Skowronek, traktując multimodalność, czyli 

„polisemiotyczny sposób istnienia” i  „polisemiotyczny sposób badania”, jako programowe założenie 

mediolingwistyki, postuluje „uwzględnianie dodatkowych [czyli niewerbalnych – DKF; pogrubienie – DKF] 

sposobów budowania znaczeń” – Skowronek 2020: 89), a tym samym hierarchizuje istotność poszczególnych 

modusów. 
4 Taki sposób myślenia przyjmuję za niemieckimi „multimodalistami”, przede wszystkim Hansem Jürgenem 

Bucherem, który dociekając istoty rozumienia tekstu, odtwarza „strukturę interakcyjną rozumienia 

multimodalnego” (Bucher 2015: 104-106) jako pochodną  interakcji zachodzących między odbiorcą a 

„elementami przekazu”. Interakcji uzależnionej od „kompetencj[i] interakcyjn[ej] uzyskan[ej] w komunikacji 

dialogowej” (Bucher 2015: 101). 


