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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 

 
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. 



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, 

lecz także w warunkach łączenia kompetencji różnych dyscyplin (jako inter- czy 

transdyscyplinarność).5  

Przyjęte przeze mnie założenia nie mają już rewolucyjnego charakteru. Drugi z nich, 

wyrastając z ugruntowanego przekonania o całościowym charakterze niejednorodnych 

znakowo całości komunikacyjnych, wpisuje się w tendencje obowiązujące we współczesnej 

nauce. Pierwszy natomiast – ma źródło w spostrzeżeniach dotyczących dynamiki procesu 

generowania znaczeń – dynamiki nadawania i dynamiki odbioru. Przyjąwszy te założenia, 

deklaruję zastosowanie w badaniach nad tekstem medialnym kategorii multimodalność 

przeniesionej na grunt badań polskich6 z literatury naukowej publikowanej w językach 

angielskim i niemieckim, zamiast używanych wcześniej terminów – polisemiotyczność czy 

polikodowość, oraz przyjęcie perspektywy badań multimodalnych, bez wykluczania ustaleń 

formułowanych z wykorzystaniem terminów polisemiotczność i polikodowość.  

Z wymienionymi założeniami wiążą się dwa najważniejsze pytania mediolingwistyki 

pretendującej do bycia dyscypliną, której celem jest prowadzenie multimodalnych badań 

 
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). 

5 Idę tutaj tropem badaczy proklamujących wyodrębnienie mediolingwistyki jako subdyscypliny badawczej (por. 

przypis 1.), autorów monograficznych opracowań, które w różny sposób wpisują się w nurt badań 

mediolingwistycznych (por. m.in. Wojtak 2004, Szkudlarek-Śmiechowicz 2010, Grochala 2016, Post 2017, Kula 

2017, Kaszewski 2018, Ślawska 2019, Skowronek 2020, Czachur 2020), redaktorów serii wydawniczych (m.in. 

„Współczesne Media” [Hofman, Kępa-Figura 2009-2020], „Transdyscyplinarność badań nad komunikacją 

medialną” [Kita, Ślawska 2012-2013], „Język a media” [Skowronek, Horyń, Walecka ???]) i czasopism (m.in. 

„Prac Językoznawczych”, „Text und Dyskurs”, „Zeszytów Prasoznawczych”, „Studiów Medioznawczych”). 

6 W polskim obiegu naukowym problematykę multimodalnych badań nad mediami odnaleźć można m.in. w:  

Hanus 2020; Hofman, Kępa-Figura 2018; Kawka 2014, 2016; Loewe 2018; Mac 2018; Maćkiewicz 2016,  2017; 

Ślawska 2020; Warchala 2020. Upowszechnienie problematyki multimodalności zawdzięczamy także 

redaktorom Lingwistyki mediów. Antologii tłumaczeń i tłumaczom publikacji zamieszczonych w tej publikacji 

(Opiłowski, Jarosz, Staniewski 2015).  

 

 

 



multimodalnego przedmiotu analizy, jakim jest tekst medialny – co ma być badane? i jak ma 

być badane? W niniejszym artykule skupię się na pierwszym z tych pytań. 

 

2. Tekst (multimodalny), czyli heterogeniczność znakowa jako właściwość 

przekazów (nie tylko) medialnych 

W tytule niniejszego paragrafu oraz w tytule całego artykułu wykorzystany został znak 

nawiasu.  Pisząc tekst (multimodalny) oraz przekazów (nie tylko) medialnych, chciałam 

zasygnalizować dwie kwestie. Po pierwsze, sprzeczności między założeniami badań nad 

multimodalnością a praktyką terminologiczną właściwą tym badaniom. Choć badacze 

multimodalności mediów deklarują szerokie rozumienie tekstu (por. stwierdzenie Gunthera 

Kressa i Theo van Leeuwena „All texts are multimodal” z 1988 roku - za: Klemm i Stöckl 

2015: 48), w ich pracach pojawia się niekiedy wyrażenie tekst multimodalny7, które w tych 

warunkach ma charakter pleonastyczny. Po drugie, uniwersalności ustaleń dotyczących 

multimodalności tekstów zapośredniczonych przez tzw. media masowe. Ustalenia te mają 

zastosowanie także w odniesieniu do tekstów, dla których komunikacja medialna nie jest 

kontekstem życiowym8.  

Skupiwszy się na pierwszej z kwestii, można się zastanawiać, dlaczego w 

opracowaniach deklaratywnie multimodalnych pojawia się sformułowanie tekst 

multimodalny. Czy jest to zwykłe przeoczenie, czy może wyraz asekuracyjnego 

przypomnienia o multimodalnym charakterze tekstu? A może, zastosowanie wyrażenia tekst 

multimodalny jest śladem rozróżnienia dwóch planów funkcjonowania tekstu – 

abstrakcyjnego i konkretnego? Nie rozstrzygając tej kwestii, chciałabym podkreślić, że 

akceptując tezę heterogeniczności znakowej komunikacji międzyludzkiej i przyjmując 

szerokie rozumienie tekstu jako całościowego komunikatu o (potencjalnie) niejednorodnej 

znakowo formie9, nie będę opatrywała słowa tekst przydawką multimodalny, a za rewers 

 
7 Gunther Kress pisze o „complex multimodal text/message” (Kress 2011: 42), a Hans-Jürgen Bucher  używa 

sformułowania  „Bedeutung in multimodalen Texten” (Bucher 2011: 124), a w tłumaczeniu artykułu Michaela 

Klemma i Hartmuta Stöckla czytamy “W refleksjach nad obrazem językoznawcy uwzględniają cały tekst 

multimodalny” (Klemm,  Stöckl 2015: 50). Przykładem użycia tego wyrażenia w publikacjach z kręgu badań 

nad multimodalnością są też tytuły artykułów, np.: Textsemiotik. Studien zu multimodalen Texten (Eckkrammer, 

Gudrun 2006), “Writing in multimodal texts: a social semiotic account of designs for learning” (Bezemer, Kress 

2008). 

8 Pojęcie kontekstu życiowego rozumiem za Wojtak jako „prymarne zastosowanie komunikacyjne” (Wojtak 

2019: 115). 

9 Szerokie rozumienie kategorii tekst wspiera wyróżnienie kategorii tekstów kultury (tu dokonania szkoły 

tartusko-moskiewskiej - por. Małgorzata Rygielska 2015, Warchala 2020].  

 



redundantności wyrażenia tekst multimodalny uznaję utratę pleonastyczności przez wyrażenie 

tekst werbalny. Formułując te terminologiczne zastrzeżenia, chciałabym podkreślić, że 

intensywność badań nad multimodalnością jest ściśle skorelowana z rozwojem 

mediolingwistyki. Drogą do badań nad heterogenicznością tekstów niezapośredniczonych 

medialne są badania nad heterogenicznicznością tekstów medialnych. Nie tylko dlatego, że 

heterogeniczność tekstu medialnego jest bardziej wyrazista niż heterogeniczność tekstu 

realizowanego poza mediami, ale także dlatego, że multimodalność jest uwarunkowana 

charakterem medium i wiązana z multimedialnością.  

Aby uniknąć braku terminologicznej precyzji oraz nieporozumień w identyfikacji 

przedmiotu badań (tzn. w ramach uściślania pytania „co ma być badane?”), stwierdzając, że w 

kodowaniu sensów we współczesnych mediach biorą udział znaki różnego rodzaju, należy 

dodać także, że w trybie meta porządkowanie zasobów znakowych odbywa się zawsze w 

ramach określonej perspektywy –  w oderwaniu od realiów sytuacji komunikacyjnej, na którą 

składają się kompetencje i zwyczaje poznawcze nadawcy i odbiorcy, lub z uwzględnieniem 

tych kompetencji i zwyczajów. Przyjmując pierwszą perspektywę porządkowania zasobów 

znakowych, można zastosować kryterium formalno-substancjalne (to znaczy, biorąc pod 

uwagę właściwości formy znaku i kanał przekazu, czyli drogę, jaką forma znaku przebywa do 

odbiorcy - wyróżniać znaki słuchowe, wzrokowe, dotykowe etc.) i kryterium funkcjonalno-

strukturalne (pozwalające na klasyfikowanie znaków ze względu na pełnione przez nie 

funkcje i możliwość tworzenia przez nie [lub nie] wielopoziomowych struktur znakowych, 

czego efektem jest wyróżnienie symptomów i sygnałów oraz dalszy podział sygnałów na 

apele i sygnały semantyczne, sygnałów semantycznych na ikoniczne/obrazy i arbitralne, 

znaków arbitralnych na jednoklasowe i dwuklasowe) (Milewski 1967: 9-20). Takie podejście 

wiele mówi o naturze znakowości, jednak nie oddaje istoty procesu kodowania, którego 

wykonawcami są ludzie – wyposażeni nie tylko w zmysły, ale także przyzwyczajenia 

poznawcze. Przyjęcie w porządkowaniu zasobów znakowych drugiej perspektywy oznacza 

konieczność zastosowania kryterium stopnia wyjątkowości komunikacyjnej gatunku 

ludzkiego. To manifestacyjnie antropocentryczne kryterium nie jest jednorodne, ponieważ w 

jego ramach mieści się nie tylko kwestia substancjalności znaku, lecz także przekonanie o 

kulturowych uwarunkowaniach hierarchiczności komunikacji, czyli wyjątkowości języka jako 

narzędzia komunikacji gatunku ludzkiego.  



W efekcie, mówiąc o kodowaniu sensów we współczesnych mediach, można przyjąć, 

że biorą w nim udział przede wszystkim10 zasoby werbalne (nazywane też słowem), 

pozawerbalne zasoby wizualne (nazywane dalej po prostu zasobami wizualnymi lub obrazem) 

i pozawerbalne zasoby dźwiękowe (analogicznie nazywane - zasobami dźwiękowymi lub 

dźwiękiem). Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, za terminologicznie uzasadnione 

można uznać stwierdzenie, że w przypadku prasy wykorzystywane są słowo i obraz; radia – 

słowo i dźwięk; telewizji i internetu – słowo, obraz i dźwięk. Takie zastrzeżenie sprawia, że 

substancjalne właściwości zasobów znakowych (werbalnych, wizualnych i dźwiękowych) nie 

obciążają wywodu niejednoznacznością. Słowo występuje w dwóch postaciach – mówionej 

(w radiu, telewizji, internecie) i pisanej (w prasie, telewizji, internecie). Słowo mówione i 

dźwięk (w radiu, telewizji, internecie) realizują się w natężeniu poszczególnych 

substancjalnych właściwości, na skali, której bieguny to m.in. cisza-dźwięk, intonacja 

naturalna-brak naturalnej intonacji, barwa głosu ciepła-zimna. Podobnie, słowo pisane i obraz 

(w prasie, radiu, telewizji, internecie) przybierają postać uzależnioną od nasycenia daną 

właściwością – na skali, której bieguny to m.in. monochromatyczność-wielobarwność, 

ruchomość-nieruchomość, kompozycja linearna-kompozycja nielinearna. Przy czym, co 

ważne, nie można zapomnieć o znakowej symbiozie znaków – słowa pisanego i obrazu (patrz 

np. wymiar koloru i typografii) oraz słowa mówionego i dźwięku (patrz np. barwa i głośność). 

 W efekcie, uwewnętrzniwszy przekonanie o multimodalnym potencjale każdego 

tekstu i zakładając, że przedmiotem zainteresowania mediolingwistyki są teksty medialne, 

należy zapytać, kiedy mediolingwista ma analizować wykorzystanie zasobów wizualnych lub 

dźwiękowych. Czy tylko wtedy, gdy obok nich występują zasoby werbalne czy także wtedy, 

gdy sensy kodowane są bez udziału słowa? Czy przedmiotem analizy mediolingwistycznej 

mogą być na przykład: emotikon, statyczny lub ruchomy obraz reklamowy, film niemy 

pozbawiony podpisów, koncert transmitowany za pośrednictwem mediów, fotoreportaż czy 

reportaż filmowy, jeśli w generowaniu sensów przekazywanych za ich pośrednictwem nie 

biorą udziału werbalne zasoby znakowe? Czy przedmiotem analizy mediolingwistycznej 

może być mem przywołany poniżej jako przykład 1.? 

 
10 Niekiedy (np. w przekazach reklamowych) w kodowaniu sensów we współczesnych mediach biorą udział 

zasoby znakowe skorelowane ze zmysłami smaku, węchu i dotyku.  



  

Przykład 1.  

Źródło: Encyklopedia polskich memów internetowych  
(http://www.poznajmemy.pl/polityka/andrzej-duda-ratuje-hostie/  – dostęp 10. 11.2020r.) 
 

 

3. Co ma być badane, czyli granice tekstu 

Złożywszy deklarację, że celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie o 

przedmiot badań mediolingwistyki, zdaję sobie sprawę z tego, że doprecyzowanie pytania „co 

ma być badane?” w naturalny sposób przywołuje problem kompetencji badacza, jego 

metodologicznego wyposażania. I konsekwentnie odkładam omówienie tego problemu. Tym 

samym pytania kończące paragraf 2. aktualizuję wyłącznie jako pytania o to, co znaczy obok  

w pytaniu „Czy mediolingwista ma analizować wykorzystanie zasobów wizualnych lub 

dźwiękowych tylko wtedy, gdy obok nich występują zasoby werbalne czy także wtedy, gdy 

sensy kodowane są bez udziału słowa?”. To znaczy jako pytania o granice tekstu, w tym o 

relacje między kategoriami tekst i dyskurs. Ponieważ całościowe omówienie problemu granic 

tekstu wymaga dłuższego opracowania, skupię się na jego wybranych tezach. 

Za najbardziej ogólne i uniwersalne kryteria służące wyznaczeniu granic tekstu 

uważam trzy kwestie: spójności tekstu (strukturalnej oraz tematycznej), jedności realizowanej 

funkcji i potencjału tworzenia intertekstualnych odniesień. Natomiast inne kryteria uznaję za 

nieprzydatne jako niezgodne z przyjętymi założeniami i niemające uniwersalnego 

http://www.poznajmemy.pl/polityka/andrzej-duda-ratuje-hostie/


zastosowania (nienadające się do zastosowania w odniesieniu do wszystkich realizacji 

tekstowych). I tak, wyznaczanie granic tekstu przez wskazanie „sekwencji zdań”   

(por. „Ta istotna cecha tekstu wyrażana bywa stwierdzeniem, że określona sekwencja zdań jest 

skończonym wyrazem intencji komunikacyjnej mówiącego, że przez odbiorcę wypowiedzi 

rozpoznawana jest jako pełny komunikat. Tekst jest więc zamkniętym układem zdań – układem, 

którego części składowe podlegają ponadto określonemu uporządkowaniu.” - Dobrzyńska 2009, 35) 

odrzucam jako niezgodne z uznaniem multimodalności za immanentną właściwość tekstu. 

Warunek intencjonalności (por. np. Warchala, w druku) - jako niezgodny z przekonaniem o 

równorzędności uczestników komunikacji (nadawcy i odbiorcy) w procesie generowania 

znaczeń11. Natomiast warunek informacyjności (por. np. Dobrzyńska 2009, 38; Warchala, w 

druku) – jako zacierający różnice w sposobie realizacji postulatu pragmatycznej jedności 

tekstu. (Walor informacyjności przysługuje oczywiście wypowiedziom pełniącym funkcje 

pozainformacyjne, np. nakłaniającą czy fatyczną, ale istotność tego wymiaru jest niekiedy 

bliska zeru).  

Wyznaczając granice tekstu, dochodzimy do istoty tekstowości. Parafrazując definicję 

sformułowaną przez Dobrzyńską w 1993 roku („tekstem jest ciąg zdań przekazanych jako 

całościowy komunikat lub uznanych za całość komunikacyjną przez odbiorcę” [2009: 3712]), 

tekst można uznać za kompleks znaków przekazany jako całościowy komunikat. Parafraza ta, 

jest zgodna nie tylko z przywołanymi w paragrafie 1. założeniami „multimodalistów”, lecz 

także ze sposobem myślenia Dobrzyńskiej, która przez tekst rozumie, jak sama powiedziała, 

„względnie wyodrębnion[ą] całoś[ć] komunikacyjn[ą]” (Bilut-Homplewicz, Czachur, 

Smykała 2009: 20).  

W jaki sposób rozważania dotyczące granic tekstu wiążą się z pytaniem, kiedy 

mediolingwista ma analizować wykorzystanie zasobów wizualnych lub dźwiękowych, czyli 

„co ma być badane”? Moim zdaniem, ze względu na jeden z wyróżników sposobu 

umiejscowienia tekstu w dyskursie, to znaczy, sposób realizacji potencjału tekstowości. 

Schematycznie realizację potencjału tekstowości można przedstawić jako rozpiętą między 

dwoma biegunami - domknięcia (tekst domknięty) i otwartości (tekst otwarty). W praktyce 

należy mówić raczej o skali otwartości i wyróżnić czynniki wpływające na otwartość tekstu. 

Najważniejszym z tych czynników jest – moim zdaniem – sposób realizacji ról 

komunikacyjnych (nadawcy i odbiorcy). Uzależnienie stopnia otwartości od sposobu 

 
11 Przekonanie o równorzędności uczestników komunikacji opieram nie tylko na interakcyjnej teorii rozumienia 

multimodalnego Hansa Jürgena Buchera (Bucher 2015), lecz także na teorii komunikowania Johna Fiske’a 

(1998) i na niezależnych od nich ujęciach filologicznych - Bachtinowskim rozumieniu tekstu jako procesu 

będącego wynikiem dialogicznej praktyki społecznej (por. Bachtin 1979) i na odnotowanym przez tekstologów  

„pragmatycznym” spojrzeniu na tekst (por. Dobrzyńska 2009: 37). 
12 Podany adres odsyła do przedruku tekstu Dobrzyńskiej Tekst. Próba syntezy z 1993 roku (Dobrzyńska: 1993). 



realizacji roli nadawcy wiąże się z dwoma spostrzeżeniami - możliwości rozpisania jej na 

głosy oraz możliwości modyfikowania, uzupełniania konstruowanego tekstu. Natomiast 

uzależnienie stopnia otwartości od sposobu realizacji roli odbiorcy oznacza, że skoro – jak 

współcześnie jest to ujmowane - każde nowe odczytanie wprowadza nowe sensy, czyli 

współtworzy tekst, to każdy tekst wykazuje potencjał otwartości.  

Potencjał konstruowania (przez nadawcę lub odbiorcę) całości komunikacyjnych 

(czyli tekstów), których właściwością jest „bycie w budowie”, jest w różnym stopniu 

wykorzystywany. Jest uzależniony od tego, na ile skutecznie nadawca wykorzysta sposoby 

manifestowania spójności (formalnej i treściowej) i od tego, co odbiorca uzna za spójne 

(formalnie lub treściowo).  

Wróciwszy do przykładów typów tekstów realizowanych bez udziału werbalnych 

zasobów znakowych, można negować ich „bezwerbalność”, dowodząc, że „obok” odnosi się 

nie tylko do korpusu tekstowego, ale także do skorelowanego z nim paratekstu oraz 

hipertekstu. Przecież koncerty symfoniczne transmitowane w mediach (zazwyczaj) mają 

nazwy, a fotoreportaże i reportaże filmowe oraz filmy nieme (zazwyczaj) opatrywane są 

tytułami13, a w internecie granice każdej całości komunikacyjnej mogą być przesuwane za 

pomocą linków odsyłających do tekstów, w których kodowanie odbywa się z wykorzystaniem 

słowa. To znaczy, że teksty, w których wykorzystywane są wyłącznie pozawerbalne zasoby 

znakowe, są nie tylko całościami komunikacyjnymi, ale także składowymi większych całości 

komunikacyjnych mających także werbalny charakter. I jako takie owe teksty mogą być 

przedmiotem badań mediolingwistyki.  

A co z tekstami niewykorzystującymi zasobów werbalnych, które nie wchodzą w 

relacje hipertekstowe i (przynajmniej na pierwszy rzut oka) także para- lub metatekstowe? Na 

przykład z memem obrazkowym? Odpowiedź na to pytanie poprzedzę dygresją dotyczącą 

relacji między gatunkiem a tekstem. Relacja ta nie jest oczywista, ponieważ oba te byty mają 

swoje reprezentacje o charakterze abstrakcyjnym, jak i konkretnym. Pamiętając zastrzeżenia 

Dobrzyńskiej dotyczące sposobu rozumienia kategorii tekst jako kategorii abstrakcyjnej, 

niezależnej od uwarunkowań gatunkowych („odróżnić znów należy to, co wspólne wszystkim 

obiektom wchodzącym w zakres pojęcia „tekst”, od rozmaitych zjawisk partykularnych, 

związanych z konwencjami gatunkowymi czy indywidualnymi właściwościami 

poszczególnych wypowiedzi” – Dobrzyńska 2009: 41), skłaniam się do propozycji Wojtak, 

która dowodzi, że mówiąc o tekście nie można pomijać jego gatunkowości – nie tylko jako 

 
13 O tytule jako paratekście i metatekście pisała Magdalena Ślawska (2008). 



jednego z wymiarów funkcjonowania poszczególnych wypowiedzi, ale także jednego z 

wymiarów tekstu jako bytu abstrakcyjnego (Wojtak 2011: 71-72). 

Dygresja ta była mi potrzebna, abym mogła przypomnieć, że mówiąc o memie jako o 

tekście, nie mogę zapomnieć, że granice tekstu nazywanego memem są zdeterminowane jego 

gatunkowym ukształtowaniem14. Istotną właściwością strukturalnego aspektu wzorca 

gatunkowego memu jest potencjał tworzenia serii, co przywodzi na myśl inny gatunek - serial 

filmowy. Oczywiście, zarówno odcinek serialu, jak i pojedynczy mem mogą być traktowane 

jako całości komunikacyjne, jednak są one również częściami większych całości 

komunikacyjnych – odpowiednio serialu i serii „memowej”. To znaczy, będąc realizacjami 

tekstu, są także częścią złożonej całości tekstowej.15 Biorąc pod uwagę tę właściwość, 

przywołam zatem całość komunikacyjną (wyróżnioną strukturalnie, tematycznie i 

pragmatycznie) (por. Przykład 2.), której częścią był mem z Przykładu 1. 

 

 
14 Wstępną propozycję spojrzenia na mem jako na gatunek medialny zawartą w artykule (Интернет-)мем как 

новый медиажанр (Kępa-Figura 2019), uzupełnia objaśnienie relacji między serią „memową” a 

poszczególnymi memami składającymi się na tę serię za pomocą kategorii kolaż. Kategoria ta została powołana 

przez Wojtak dla określenia „przekaz[u] wielogłosow[ego], eksponując[ego] autonomię nadawców 

poszczególnych komunikatów, monointencyjn[ego] [jednak zachowującego – DKF] illokucje komunikatów 

składowych” [Wojtak 2019, 128, por. też Wojtak 2003].  

15 Jest to jeden z przykładów całości komunikacyjnych, których kształt uwarunkowany jest gatunkowo.  Innym 

przykładem może być komunikacyjność emotikonów, które mogą funkcjonować jako samodzielne komunikaty, 

ale w mediach społecznościowych zazwyczaj są składnikami polilogów, czyli większych całości 

komunikacyjnych, w których wykorzystywane są werbalne zasoby znakowe. 



 

Przykład 2. 

Źródło: Encyklopedia polskich memów internetowych (poznajmemy.pl), 

http://www.poznajmemy.pl/sport/andrzej-duda-ratuje-hostię [dostęp 10. 11.2020r.] 

 

Ta całość komunikacyjna to, jak można przeczytać w internetowej „Encyklopedii polskich 

memów internetowych”: 

„seria memów, których głównym bohaterem jest prezydent RP Andrzej Duda. Memy powstały po 

publikacji medialnych relacji z obchodów Święta Dziękczynienia 07.06.2015 r. W trakcie 

nabożeństwa wiatr porwał hostię, którą złapał Andrzej Duda. “Ratowanie” hostii i silne nagłośnienie 

wydarzenia w mediach głównego nurtu sprowokowało twórców memów do przedstawienia 

karykaturalnie wyolbrzymionego bohaterstwa Andrzeja Dudy. Bardziej lub mniej ironiczne memy 

upodabniają Prezydenta do komiksowych lub filmowych bohaterów albo podmieniają hostię na różne 

przedmioty (np. pierścień z powieści “Władca Pierścieni”)”. 

Zgodnie z przyjętym sposobem myślenia, skoro sens całości komunikacyjnej współtworzony 

jest przez werbalne i pozawerbalne zasoby znakowe, składający się na tę całość mem 

obrazkowy  może być przedmiotem zainteresowania mediolingwistyki.  

Co jednak, gdy seria „memowa” składa się z memów, w których nie są 

wykorzystywane werbalne zasoby znakowe (por. Przykład 3.)16?  

 

 
16 Status gatunkowy tekstu przywołanego jako Przykład 3. nie jest oczywisty. Rezygnując z przeprowadzenia 

szczegółowego dowodu przynależności gatunkowej, odwołam się do jednego argumentu – seria „Kościoły, które 

udają kury” została uwzględniona w „Encyklopedii polskich memów internetowych”.  

http://www.poznajmemy.pl/sport/andrzej-duda-ratuje-hosti%C4%99


 

 

Przykład 3. 

Źródło: Encyklopedia polskich memów internetowych (poznajmemy.pl), 

http://www.poznajmemy.pl/sport/koscioly-ktore-udaja-kury [dostęp 10. 11.2020r.] 

I w tym przypadku pojawia się słowo (jako składnik paratekstu i metatekstu), ponieważ 

powstające serie memów opatrywane są nazwami je identyfikującymi. I tak, nazwa serii 

„memowej” przywołanej jako Przykład  2. to „Andrzej Duda ratuje hostię”, a nazwa serii 

przywołanej jako Przykład 3. – „Kościoły, które udają kury”. 

Odpowiadając na pytanie, czy mediolingwista ma analizować wykorzystanie zasobów 

wizualnych lub dźwiękowych tylko wtedy, gdy obok nich występują zasoby werbalne czy 

także wtedy, gdy sensy kodowane są bez udziału słowa, zwróciłam uwagę na gatunkowe 

uwarunkowania funkcjonowania tekstu, i na związane z nimi relacje paratekstowe, 

metatekstwe i hipertekstowe. Jednak wywód ten nie wyczerpuje interesującego mnie 

zagadnienia ze względu na procesualność odbioru tekstu i ze względu na zanurzenie tekstu w 

dyskursie. 

 

4. Co ma być badane, czyli procesualność odbioru tekstu 

http://www.poznajmemy.pl/sport/koscioly-ktore-udaja-kury


Widząc rolę odbiorcy jako współtwórcy tekstu i uwzględniając czasowo-przestrzenną 

nielinearność odbioru tekstu, nie mogę zanegować zasadności analizy mediolingwistycznej 

uwzględniającej procesualność powstawania/rozpoznawania tekstu. Rozpoznawanie tekstu, w 

którym wykorzystywane są zasoby werbalne i zasoby wizualne lub zasoby dźwiękowe, może 

odbywać się na różne sposoby. Poszczególne znaki odbierane są w różnej kolejności i w 

różnych konfiguracjach. Pierwszym etapem rozpoznania tekstu może być recepcja słowa, ale 

może też być recepcja obrazu lub dźwięku. Jak pisze Bucher, „jednostki komunikacyjne 

różnego rodzaju w urozmaicony sposób kształtują całościowy sens komunikatu 

multimodalnego” (2015: 90)17, a impuls recepcji może mieć swoje źródło  we właściwościach 

przekazu, jak i w istotności poszczególnych elementów tego przekazu dla odbiorcy. Co 

istotne, potwierdzenie złożonego charakteru odbioru tekstu Bucher znajduje we wnioskach 

płynących z badań okulograficznych (Bucher 2011: 96-100). 

Przyjęcie takiej perspektywy projektuje kontynuację mediolingwistycznego ujęcia 

kompetencyjności18. Mediolingwista zajmujący się kompetencyjnością nie może „czekać” na 

zintegrowanie przez odbiorcę wszystkich zasobów znakowych, lecz musi „podążać” za 

procesem odbioru. To znaczy, że niekiedy musi odnieść się do tekstu kodowanego bez 

udziału słowa, bo dopiero w kolejnej odsłonie – tak recepcji, jak i analizy – tekst ten jest 

dopełniany elementami zasobu werbalnego. 

 

5. Co ma być badane, czyli tekst w dyskursie 

Odpowiadając na pytanie, czy mediolingwista ma analizować wykorzystanie zasobów 

wizualnych lub dźwiękowych tylko wtedy, gdy obok nich występują zasoby werbalne czy 

także wtedy, gdy sensy kodowane są bez udziału słowa, należy uwzględnić także problem 

relacji między tekstem a dyskursem. Rozwiązanie tego problemu można ująć jako jeszcze 

bardziej radykalne rozumienie tego, co znaczy „obok”. Nie przesądzając o istocie dyskursu, z 

cichą rezygnacją konstatując wielość ujęć tej kategorii (por. np. Bilut-Homplewicz 2016, 

Czachur 2020), za najważniejsze dla mojego wywodu uznając spojrzenie na dyskurs jako 

„tematycznie powiązane ze sobą teksty” (Czachor 2020: 130) i  jako „selekcjonowanie 

 
17 Przekonanie o dynamiczności i nielinearności recepcji tekstu przeniosła na polski grunt Jolanta Maćkiewicz. 

Podobnie jak Bucher stwierdza ona, że „negocjowanie sensów, które zachodzi w procesie interpretacji 

polisemiotycznych i nieciągłych przekazów, odbywa się w ramach rozmaitych interakcji: między odbiorcą a 

przekazem, między przekazem a (szeroko rozumianym) kontekstem, między odbiorcą a kontekstem, między 

poszczególnymi składnikami przekazu.” (Maćkiewicz 2017: 41). Bardzo interesujące studia ukazujące 

negocjowanie znaczeń w tekście kodowanym za pomocą zasobów werbalnych i wizualnych opracowała 

Magdalena Ślawska (2018, 2020).  
18 Najpełniejsze mediolingwistyczne spojrzenie na kompetencyjność zaproponowała Magdalena Ślawska 

(Ślawska 2019, 2020). 



wiedzy i proces negocjowania sensów zbiorowych” (Czachor 2020: 138), za Waldemarem 

Czachurem traktuję go jako „zbiór habitualnych praktyk komunikacyjnych, realizowanych 

przez różne podmioty w formie seryjnych wypowiedzi […], które w procesie interakcji 

kształtują określone wizje świata według przyjętych reguł kulturowych” (Czachur 2020: 144).  

Doświetlając ten problem, przyjmując, że (jak powiedział Boris Uspienski) tekst to 

„każdy semantycznie powiązany ciąg znaków” (za: Ewa Szczęsna 2007: 16), przemyślawszy 

spostrzeżenie Ewy Szczęsnej, według której „Treści prezentowane w różnych mediach mogą 

[…] tworzyć jeden tekst, swoistą opowieść, która rozwija się w czasie i przestrzeni.” (Ewa 

Szczęsną 2007: 22), nie mogę nie popatrzeć na dyskurs medialny (por. Kawka 2016 oraz 

dyskursy wyłonione według innego klucza19 jako na stopniowo narastające opowieści, całości 

komunikacyjne w budowie. To znaczy traktuję kategorię dyskursu jako najwyższy poziom 

organizacji tekstu, którego przejawami są swoiste „teksty” (czyli typy dyskursów wyznaczone 

ze pomocą kryteriów technologiczno-instytucjonalnego lub ideologiczno-myślowego) 

złożone z tekstów cząstkowych, dobranych według określonego klucza20.  

Oznacza to, że jeśli tekst kodowany bez udziału werbalnych zasobów znakowych 

traktujemy jako zanurzony w dyskursie, na który składają się także teksty kodowane za 

pomocą słowa, to może być on przedmiotem zainteresowania mediolingwistyki.  

 

7. Zakończenie 

Celem mojego artykułu była odpowiedź na pytanie, czy mediolingwistyka może 

analizować wykorzystanie zasobów wizualnych lub dźwiękowych tylko wtedy, gdy obok 

nich występują zasoby werbalne czy także wtedy, gdy sensy kodowane są bez udziału słowa. 

Pytanie to doświetliłam, wykazując, że to obok może być rozumiane w różny sposób  - z 

uwzględnieniem gatunkowości tekstu i dyskursywności jako jego immanentnej właściwości. 

Uzasadniając poszerzenie pola badawczego mediolingwistyki, można pójść jeszcze dalej, 

rezygnując z założenia, że uzasadnieniem badania tekstu jest znalezienie werbalnego punktu 

odniesienia dla wykorzystywanych w nim pozawerbalnych zasobów znakowych. Myślę tu 

zarówno o analizie izolowanych tekstów kodowanych bez udziału słowa, jak i analizie 

 
19 Mówiąc o kluczu doboru, mam na myśli typologie dyskursów – por. np. Bilut-Homplewicz 2016, Czachur 

2020 - pamiętając przy tym, że „określony tekst nie zawsze jest elementem jednego tylko dyskursu, dyskursy 

wykazują punkty przecięcia i można to uznać za wyższy poziom relacji dyskursywności” (Bilut-Homplewicz 

2016: 336) 

 
20 Jest to myślenie bliskie Ingonowi Warnkemu i referującej jego poglądy Bilut Homplewicz. Warnke widzi 

tekst jako „reprezentant[a]  seryjnej formacji, którą nazywamy dyskursem” (Bilut-Homplewicz 2016: 335), a 

dyskursywność postrzega jako właściwość tekstu (Bilut-Homplewicz 2016). 

 



dyskursów kodowanych bez udziału słowa lub z minimalnym jego udziałem (do niedawna 

przykładem takiego dyskursu był dyskurs instagramowy). I to jest właśnie pytanie o 

kompetencje metodologiczne badaczy oraz o metodologiczne wyposażenie mediolingwistyki, 

na które w tym artykule nie odpowiem.  
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