
Teksty minimalne jako przedmiot badań genologicznych

Celem pracy jest refleksja nad istotą takich tekstów, jak bilet autobusowy, banknot, znaczek pocztowy, 
paragon, tablica uliczna czy karta kredytowa, które określam jako teksty minimalne. Interesować 
mnie będzie z jednej strony pytanie, jaki potencjał badawczy tkwi w analizie tekstów minimalnych 
dokonywanej z perspektywy genologicznej, a z drugiej strony, jaka jest możliwość adopcyjna wypra-
cowanych przez współczesną genologię kategorii do opisu tego typu tekstów. Na kilku przykładach 
będę próbował wyjaśnić, jak definiuję pojęcie tekstów minimalnych i w czym upatruję wartość owej 
kategorii, aby odpowiedzieć na postawione wyżej pytania i zarysować dezyderaty zintegrowanych  
multimodalnych badań genologicznych.
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Minimal texts as the subject of genre studies

The aim of the work is to reflect on the essence of such texts as bus tickets, banknotes, postage 
stamps, receipts, street signs, and credit cards, which I define as minimum texts.  On the one hand, 
I am interested in the question of what research potential lies in the analysis of minimum texts from 
a genological perspective and, on the other hand, what analysis criteria and categories from the field 
of genre studies could be relevant for the analysis of minimal texts. I will try to explain by means of 
a few examples how I define minimal texts and what I see as the value of this category in answering 
the questions raised above and outlining the deiderata of integrated multimodal text type linguistics.
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Minimale Texte als Gegenstand der Textsortenlinguistik

Das Ziel der Arbeit ist es, sich mit dem Wesen solcher Texte wie Busfahrkarte, Banknote, Briefmar-
ke, Quittung, Straßenschild, Kreditkarte auseinanderzusetzen, die ich als minimale Texte definiere.  
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Mich interessiert zum einen die Frage, welches Forschungspotential in der Analyse von Minimal-
texten aus textsortenlinguistischer Perspektive liegt, und zum anderen die Frage, welche Analyse-
kriterien und Kategorien, die die Textsortenlinguistik ausgearbeitet hat, für die Analyse von mini-
malen Texten relevant sein könnten. Ich werde versuchen, anhand einiger Beispiele zu erläutern, 
wie ich minimale Texte definiere und worin ich den Wert dieser Kategorie sehe, um die oben auf-
geworfenen Fragen zu beantworten und die Desiderata der integrierten multimodalen Textsorten-
linguistik zu umreißen.

Schlüsselwörter: Minimale Texte, Textsorte, Textsortenlinguistik, multimodale Textsortenlinguistik

1. Punkt wyjścia

W niniejszej pracy podejmuję próbę refleksji nad tekstami, które do tej pory nie 
były częstym przedmiotem analiz genologicznych i tekstologicznych1. Chodzi 
o teksty, które można określić jako teksty minimalne, czyli takie językowo- 
-wizualne, a więc multimodalne miniteksty, występujące m.in. w przestrzeni 
publicznej, jak bilet autobusowy, banknot, znaczek pocztowy, paragon, tablica 
uliczna, karta kredytowa, a także w przestrzeni medialnej, jak mem, pasek in-
formacyjny w TV, infografika itd. Interesować mnie będzie z jednej strony pyta-
nie, jaki potencjał badawczy tkwi w analizie tekstów minimalnych dokonywanej 
z perspektywy genologicznej, a z drugiej strony, jaka jest możliwość adopcyjna 
wypracowanych przez współczesną genologię kategorii do opisu tego typu tek-
stów. W pierwszej kolejności wyjaśnię, jak rozumiem pojęcie tekstów minimal-
nych i w czym upatruję wartość owej kategorii, aby w dalszej części artykułu 
odpowiedzieć na postawione wyżej pytania i zarysować dezyderaty zintegrowa-
nych multimodalnych badań genologicznych. 

2. Teksty minimalne jako kategoria porządkująca

W badaniach lingwistycznych2, z jednej strony − w kontekście rozważań pa-
remiologicznych nad sentencjami, przysłowiami, aforyzmami, a z drugiej  
− w kontekście badań prasoznawczych i mediolingwistycznych nad nagłówkami, 

1 Za wszystkie inspirujące rozmowy nad tekstami minimalnymi dziękuję prof. Marii Wojtak  
(Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), prof. Iwonie Loewe (Uniwersytet Śląski), prof. Zofii Bilut- 
-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski) oraz dr. Marcinowi Poprawie (Uniwersytet Wrocławski).

2 W niniejszej pracy szczególna uwaga kierowana jest na badania minitekstów z perspekty-
wy lingwistycznej. Nie można jednak nie przywołać długiej tradycji badań literaturoznawczych 
nad formami krótkimi, jak epitafium, napisy, które powinny stać się inspiracją dla badań tekstów 
minimalnych z perspektywy lingwistycznej, w tym genologicznej (więcej m.in.: Bystroń 1980, 
Trzynadlowski 1977), a także tradycji badań druków ulotnych (więcej m.in.: Migoń, Skalska-Zlat, 
Żbikowska-Migoń 2006) oraz antropologicznej perspektywy na gatunki twórczości słownej (więcej 
m.in.: Godlewski, Karpowicz, Rakoczy, Rodak 2014). 
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śródtytułami, zajawkami internetowymi, zapowiedziami prasowymi oraz innymi 
drobnymi formami komunikacyjnymi3, lingwiści oraz literaturoznawcy w celu 
uchwycenia istoty wymienionych zjawisk posługują się takimi pojęciami, jak 
‘miniteksty’ (Bizior 2019, Ostromęcka-Frączak 2008, Partyka 2019), ‘mikro-
teksty’ (Chlebda 2018, Jędrzejko 2015, Sobczak 2016), ‘teksty drobne’ (Partyka 
2019), ‘tekst jednozdaniowy’ (Szpila 1999), ‘teksty małe’ [Kleintexte] (Hausen-
dorf 2009), ‘teksty krótkie’ [Kurztexte] (Berdychowska, Liedke 2020; Janich 
2015; Klug, Pappert 2020) lub ‘teksty chwilowe’ [Augenblicktexte] (Antos, Le-
wandowska 2020). Charakteryzując tego typu teksty, zakłada się, że stanowią 
one „zamkniętą całość posiadającą cechę zdaniowości” (Partyka 2019: 37), oraz 
przypisuje się im takie właściwości, jak rozpoznawalność, którą posiadają „jako 
komunikacyjne całostki na mocy pewnych, zwykle nieostrych, cech semantycz-
nych, formalnych i funkcjonalno-pragmatycznych” (Jędrzejko 2015: 152), a także 
„krótkość i specyficzn[ą] zwięzłość, manifestując[ą] się w lapidarnych formach 
tekstowych” i „zazwyczaj ścisły rygor kompozycyjny, skutkujący formalizacją 
tekstu” (Bizior 2019: 11). Jedną z pierwszych całościowych definicji mikrotek-
stów wypracował Wojciech Chlebda. Dla opolskiego lingwisty, postrzegającego 
interesujące nas zjawisko z perspektywy frazeografii, również w kontekście prze-
kładowym, mikrotekst „to odrębna (ponad)zdaniowa całostka komunikacyjna 
funkcjonująca w szerokim spektrum sytuacyjnym, gatunkowym i funkcjonalnym 
i rozpoznawalna społecznie jako realizacja schematu wypowiedzi utrwalonej” 
(Chlebda 2018: 46). Do tych kwestii jeszcze powrócę. 

W nieco innym kontekście, a mianowicie w refleksji nad relacją między 
zdaniem a tekstem, pojęcie „teksty minimalne” przywołali w Tekstologii Jerzy 
Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (2009), przy czym, co 
warto zaznaczyć, termin ten podają w cudzysłowie. Autorzy, referując historię 
rozwoju tekstologii, wskazują na dylematy językoznawców w latach 80. i 90. 
XX wieku, dotyczące wyznaczenia granic tekstu w kontekście jedno- i wieloz-
daniowych jednostek komunikacyjnych. Sami jednoznacznie opowiadają się za 
uznaniem już jednozdaniowych, a nawet jednowyrazowych tworów językowych 
za tekst i argumentują, że jeśli wypowiedzi spełniają kryterium „zwieńczenia”, 
traktować je należy za tekst, a dokładniej − za tekst minimalny. Za Bachtinem 
„zwieńczenie tekstu” charakteryzują jako taką własność tekstu, która wyraża się 
w istnieniu określonego zamiaru językowego nadawcy, określonej formy kompo-
zycyjno-gatunkowej oraz wyczerpaniu przedmiotu (Bartmiński, Niebrzegowska-
-Bartmińska 2009: 45). Podsumowując, lubelscy lingwiści stwierdzają, że 

zdanie (i każde wyrażenie jednowyrazowe) staje się tekstem, kiedy zostaje rozpozna-
na i przypisana mu intencja, z jaką zostało przez kogoś powiedziane (mniejsza o to, 

3 Chodzi o takie mini- czy mikroteksty, które stanowią autonomiczną część większych struk-
tur tekstowych.
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czy ten ktoś jest uprawniony jako osoba, czy tylko jako anonimowa „instancja na-
dawcza”), kiedy poddaje się interpretacji w kategoriach gatunku mowy (Bartmiński, 
Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 48).

Wymienione wyżej określenia interesujących nas tworów językowych i przy-
pisywane im cechy stanowią dla nas punkt wyjścia do dalszych rozważań nad 
istotą tekstów minimalnych oraz sposobów ich analizy. Trzeba jednocześnie 
przyznać, że jeśli spojrzymy na dorobek tekstologii i genologii, to okazuje się, 
że takie wytwory komunikacyjne, jak bilet kolejowy, mem, banknot, karta kre-
dytowe, wizytówka, znaczek pocztowy, tablica uliczna, tablica komemoratywna, 
metka czy paragon, może i nierzadko stawały się przedmiotem refleksji lingwi-
stycznej, jednak nie w perspektywie minimalizmu komunikacyjnego i formalne-
go oraz materiału je warunkującego. Oto kilka przykładów genologicznych opra-
cowań monograficznych tekstów, które określić można jako minimalne: Anna 
Chudzik (2010) oraz Christine Domke (2014) analizują inskrypcje w kontekście 
strategii utekstowienia i wizualizacji w przestrzeni publicznej, Grzegorz Maj-
kowski (2015) czyni przedmiotem swoich badań ulotkę wyborczą, Anna Kapu-
ścińska (2017) analizuje wybrane niemieckie programy informacyjne pod kątem 
multimodalnych tekstów minimalnych, takich jak grafiki w tle, hiperlinki, logo-
typy czy paski informacyjne, Józef Jarosz (2018) i Agnieszka Dudek-Szumigaj 
(2018) badają inskrypcje nagrobne, Marta Śleziak (2018) analizuje klepsydry, 
a Marta Wójcicka (2019) − memy jako gatunki pamięci. Warto również zwró-
cić uwagę na kilka przykładowych prac przyczynkowych, np. Jolanty Panasiuk 
i Rafała Zimnego (2007) analizujących wizytówkę pod kątem jej kwalifikacji 
tekstowej i gatunkowej, Magdaleny Ślawskiej (2008), która określa tytuł jako 
najmniejszy tekst prasowy, Magdaleny Makowskiej (2014a, 2016) na temat logo 
miast czy infografik, Kingi Zielińskiej (2015, 2018) na temat nekrologów i za-
powiedzi internetowych, Grzegorza Liska (2018) na temat tablic informujących 
o ofercie kulinarnej restauracji, Waldemara Czachura i Steffena Papperta na te-
mat plakatów wyborczych w Polsce i w Niemczech czy Marcina Poprawy (2020) 
o plakacie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Również Maria Wojtak 
we wspomnianej wyżej monografii omawia kilka wybranych (małych, drobnych, 
minimalnych) tekstów informacyjno-instrukcyjnych i umiejscawia je w kręgu 
piśmiennictwa użytkowego, przypisując im wartość wypowiedzi okolicznościo-
wych o określonych celach praktycznych (Wojtak 2019: 239). Wymienione typy 
tekstów stawały się przedmiotem refleksji w ramach różnych perspektyw badaw-
czych, w tym zazwyczaj tekstologiczno-pragmalingwistycznej, komunikologicz-
nej, semiotycznej, a najnowsze prace również z perspektywy mediolingwistycz-
nej, dyskursologicznej, a także z perspektywy badań nad pejzażem językowym 
(linguistic landscape)4. 

4 Więcej na temat badań z zakresu pejzażu językowego (linguistic landscape): Blommaert 
(2013), Góral (2011), Purschke (2017), Szczęk (2018). Ciekawe są również prowadzone m.in. 
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Jedną z pierwszych prób uchwycenia specyfiki interesujących nas w tej pra-
cy tekstów podjął Heiko Hausendorf (2009) w artykule pt. Kleine Texte. Über 
Randerscheinungen von Textualität [Małe teksty. O marginalnym charakterze 
tekstualności], w którym zastanawiał się, jak i gdzie dochodzi do marginalizacji 
kryteriów tekstualności. Stwierdza on, że

w przypadku tekstów małych, które ilustrują marginalny charakter tekstualności, 
językowe sygnały tekstualności (tj. nie tylko sygnały deliminacyjne, ale także 
sygnały spójnościotwórcze, funkcjotwórcze oraz gatunkowe) schodzą na dalszy plan 
w stosunku do sygnałów warunkujących ich percepcję w sytuacji ich odbioru, […] 
oraz do sygnałów warunkujących ich rozpoznawalność, które wynikają z kontekstu 
ich odbioru (socjalizacji odbioru!)5 (Hausendorf 2009: 16).

Tym samym badacz zwraca szczególną uwagę na istotę elementów wizual-
nych oraz samego kontekstu występowania analizowanych tekstów i przypisuje 
tym czynnikom charakter o tyle teksto- i sensotwórczy, o ile wpływają one na 
odbiór tekstów jako tematycznie, funkcjonalnie i kompozycyjnie spójnych ca-
łości właśnie. Uznaje on, że teksty małe można zidentyfikować w oparciu o na-
stępujące kryteria: rozmiar (są zazwyczaj małopowierzchniowe i przewidywalne 
w swojej długości), złożoność (są w swojej składni bardzo proste, mogą skła-
dać się z minimum jednego słowa, np. napis na drzwiach sklepu: Zamknięte, lub 
z jednego zdania Zaraz wracam), funkcja (mają praktyczny wymiar i konkretny 
cel komunikacyjny, ponieważ organizują nasze życie codzienne, a w przestrzeni 
publicznej – życie społeczne), kompozycja (są często szablonowe i stereotypo-
we z przewidywalnymi sygnałami delimitacyjnymi) oraz zakres (są powszechne, 
mało ambitne, a ich realizacja językowa jest zazwyczaj bardzo prosta) (Hausen-
dorf 2009). Do charakterystyki tekstów minimalnych za chwilę powrócę. 

Trzeba jasno powiedzieć, że takie pojęcia, jak ‘teksty minimalne’ czy też 
‘mikroteksty’ lub ‘miniteksty’, nie są kategoriami z porządku genologicznego. 
Jeśli spojrzymy na znaczenie wyrazów „mini” i „mikro”, to według Wielkiego 
Słownika Języka Polskiego słowo „mini” odwołuje się bardziej do długości tego, 
co nazywane jest przez drugi człon, a określenie „mikro” do skali tego, co jest 
określane przez drugi człon pełnej nazwy, zaś przymiotnik „minimalny” wska-
zuje na coś możliwie najmniejszego, jak minimalny koszt, minimalny wysiłek, 

przez Grzegorza Liska (2016, 2018) oraz Magdalenę Steciąg i Annę Karmowską (2020) badania na 
temat wielojęzyczności w obszarze przygranicznym i roli minitekstów.

5 Im Falle kleiner Texte, die Randerscheinungen von Textualität illustrieren, treten sprachliche 
Textualitätshinweise (also nicht nur Abgrenzungs-, sondern auch Verknüpfungs-, Funktions- und 
Textsortenhinweise) markant zurück hinter wahrnehmungsabhängige Hinweise aus der Lektüre- 
situation, […], und hinter vertrautheitsabhängige Hinweise, die sich aus dem Lektürekontext (Lese- 
sozialisation!) ergeben [tłum. W.Cz.].
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a także na coś najmniejszego dopuszczalnego w myśl przepisu lub umowy, jak 
minimalny wiek (poboru) czy minimalna emerytura. Terminy te, które traktuję 
tutaj raczej synonimicznie, preferując jednak określenie ‘miniteksty’ i ‘teksty mi-
nimalne’, mają w moim przekonaniu charakter porządkujący, jako że wskazują 
przez nominację na pewien rodzaj tekstów małych, choć niekoniecznie małopo-
wierzchniowych i cechują się minimalizmem komunikacyjnym, powierzchnio-
wym i kompozycyjnym.

Miniteksty to także najczęściej teksty multimodalne, współtworzone przez 
różne kody semiotyczne, w których elementy językowe i wizualne zazębiają się, 
a proces ten uwarunkowany jest, o czym będzie mowa, naturą materiału współ-
tworzącego powierzchnię tekstu. Elementy językowe oraz wizualne wspierają 
w określonych materiałem warunkach swoje znaczeniotwórcze potencjały i two-
rzą symultaniczny oraz całościowo wizualnie percypowalny wytwór językowo-
-wizualny, określany w lingwistyce jako tekst polisemiotyczny, tekst wieloko-
dowy lub tekst multimodalny (Bucher 2015, Loewe 2018, Maćkiewicz 2016, 
Poprawa 2020, Schmitz 2015, Stöckl 2015, Szczepaniak 2017, Szczęsna 2007, 
Witosz 2012). Za Marcinem Poprawą zakładamy, że teksty multimodalne, w tym 
również multimodalne miniteksty, to „złożone pod względem semiotycznym 
przekazy, które tworzą spójną (koherentną) i dynamiczną całość, a prymarny dla 
nich kod werbalny wchodzi w relacje z innymi kodami (wizualnym, audialnym, 
gestycznym)” (Poprawa 2020: 208). Uwypuklając przy refleksji nad miniteksta-
mi szczególną rolę tworzywa i jego powierzchni, powiedzieć możemy, że przy-
bierają one formę płaszczyzny multimodalnej czy też przestrzeni słowno-obra-
zowych (Poprawa 2020), dla których kluczową rolę odgrywa typografia (układ 
przestrzenny, layout, wizualizacja pisma, w tym dobór czcionki, jej krój, barwy, 
rozmiar itd.). Dzieje się tak, ponieważ „tekst wpisany w przestrzeń słowno- 
-obrazową traci swój prymarny werbalny charakter i konstytuuje się w akcie 
odbioru utożsamianego z ‘czytaniem’ i ‘oglądaniem’” (Poprawa 2020: 212). 
Multimodalność tekstów zmienia zatem nie tylko sposób ich wytwarzania, ale 
przede wszystkim sposób ich percepcji. Linearność odbioru zostaje zastąpiona 
percepcją nielinearną.

Przywołajmy jeszcze teoretyka literatury Jana Trzynadlowskiego, który pisząc 
o fraszkach nekrologowych w kontekście krótkich form literackich, stwierdza:

Małą formą zdecydowanie podporządkowaną, konstytucyjną i dokumentalną jest 
epitafium. Fizyczną przestrzeń tak rozumianego nagrobka wyznacza wielkość same-
go pomnika nagrobnego, przy czym ta wielkość siłą rzeczy ma charakter względny: 
wszak pomnik może być duży lub mały. Walor bezwzględny ma natomiast ‘przestrzeń 
werbalna’ zharmonizowana z liternictwem, od którego wymaga się czytelności na 
określony dystans. Niewątpliwie tablice pamiątkowe, epitafia i tym podobne wyt-
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wory o cechach mniej lub bardziej monumentalnych odznaczają się szczególną 
właściwością: ściśle są tu ze sobą związane – pojemność słowna oraz wielkość li-
ternictwa, albowiem monumentalność to synteza trzech składników; są nimi rozmiar 
(tzw. ‘gra przestrzenią’), zawartość i wygląd (Trzydlanowski 1977: 67).

Spróbujmy zatem zastanowić się, jaka jest w przybliżeniu istota multimodal-
nych tekstów minimalnych oraz w jaki sposób można uczynić je istotnym prze-
dmiotem badań genologicznych, uwzględniając takie aspekty, na które dobitnie 
wskazywał również Trzydlanowski. 

3. Specyfika tekstów minimalnych – wyzwania dla genologii multimodalnej

Jeśli przyjmiemy za Marią Wojtak, że genologia jest nauką o „konwencjach 
kształtowania ludzkich zachowań komunikacyjnych, typach i wzorcach tych za-
chowań realizowanych w różnych kodach semiotycznych […]” (Wojtak 2019: 14)  
i spojrzymy na wymienione wcześniej teksty, takie jak banknot, metka na ubra-
niach, plakat wyborczy, post na Facebooku lub tweet czy paragon, to musimy 
uznać, że są to wytwory językowo-kulturowe, które towarzyszą człowiekowi 
w jego rozwoju cywilizacyjnym i kształtują w istotny sposób jego zachowania 
komunikacyjne. Ponadto charakteryzują się one, a jest to aspekt kluczowy dla 
badań genologicznych, stabilną strukturą i kompozycją oraz konkretną funkcją 
społeczną i komunikacyjną, są realizowane w oparciu o wzorce, a te ulegają ciąg- 
łej modyfikacji i stabilizacji w wyniku potrzeb komunikacyjnych konkretnej 
wspólnoty. Teksty te przyjmują konkretną postać przy wykorzystaniu określo-
nych, specyficznych dla nich materiałów. W ramach genologii teksty, o których 
mowa, ujmowane są w takich kategoriach, jak ‘gatunek mowy’, ‘gatunek wypo-
wiedzi’ czy ‘gatunek tekstu’6. Jednak na pierwszy rzut oka i czysto intuicyjnie 
trudno uznać np. metkę na ubraniach lub tablicę adresową za gatunek, a przynaj-
mniej lingwistyka do tej pory nie zajmowała się intensywnie tymi wytworami 
językowo-wizualnymi pod kątem gatunkowej kwalifikacji7. 

Na przykładzie kilku mikrotekstów chciałbym się zastanowić nad możliwo-
ściami ich genologicznego opisu, odwołując się do kategorii z wielopłaszczy-
znowego modelu analizy, który wypracowała Maria Wojtak (2019). Obejmuje on 
analizę struktury tekstu (architektoniki tekstu – budowę i rozmieszczenie prze-
strzenne składników werbalnych i niewerbalnych tekstu), analizę pragmatyki 
(kontekstu, funkcji tekstu, kodowania nadawcy i odbiorcy oraz relacji nadaw-
czo-odbiorczej), analizę tematyki (sposobu prezentacji tematu i wartościowania 

6 Terminy te traktuję w tym opracowaniu synonimicznie.
7 Wyjątkiem będzie tutaj praca Jolanty Panasiuk i Rafała Zimnego (2007).
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świata) oraz analizę stylistyki tekstu (cech stylistycznych). Maria Wojtak zazna-
cza jednak, że „scenariusz genologicznych analiz nie jest twardym schematem, 
lecz zbiorem elastycznych procesów, wzajemnie się oświetlających i dopełniają-
cych” (Wojtak 2019: 209). Badaczka wyróżnia w swoich pracach trzy warianty 
wzorca gatunkowego (i mówi o jego realizacji kanonicznej, alternacyjnej oraz 
adaptacyjnej), a także liczne kategorie stosowane do opisu i analizy tekstów 
w komunikacji (wizualnej), jak: ‘gatunki w formie kolekcji’, ‘kolekcje gatun-
ków’, ‘mozaiki’, ‘kolaże tekstowe’, ‘przebitki gatunkowe’ (Wojtak 2019: 114).

Spróbujmy zatem dookreślić specyfikę interesujących nas tekstów mi-
nimalnych oraz zwrócić uwagę na te ich aspekty, które w dotychczasowych 
rozważaniach genologicznych nie odgrywały aż tak istotnej roli, a które są  
konstytutywne w odniesieniu do tekstów minimalnych jako gatunków komuni-
kacji społecznej. 

a) Kontekst użycia i funkcja
Teksty minimalne należą do tych wytworów ludzkiej komunikacji, które są 

wszechobecne w naszym życiu oraz kluczowe dla organizacji przestrzeni pu-
blicznej, a także medialnej. Otaczamy się nimi znacznie częściej niż takimi tek-
stami, jak testament, litania, skarga, instrukcja obsługi, protokół czy reportaż lub 
komentarz prasowy, a ich funkcja sprowadza się to tego, że − w bardzo ogólnym 
ujęciu − pomagają nam odnaleźć się w mnogości codziennych zadań. Minitek-
sty mają zatem bardzo praktyczny wymiar, a cechuje je minimalizm komunika-
cyjny. Banknot ujawnia przede wszystkim kontekst transakcji finansowej i jako 
tekst informuje o jego wartości, jednocześnie nazywając i stanowiąc tę wartość. 
W ujęciu ekonomicznym jest środkiem płatniczym, a tym samym miernikiem 
wartości, co powoduje, że mówimy o obrachunkowej funkcji pieniądza. Funkcja 
ta została ekplicytnie nazwana w zdaniu: Banknoty emitowane przez Narodowy 
Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce (rys. 1). Znak podłogowy 
w formie nalepki instruuje nas o konieczności zachowania dystansu społeczne-
go w określonej odległości w konkretnym miejscu, stając się jednocześnie tym 
miejscem, które pozwala oznaczaną odległość zachować. Ponadto wskazany mi-
krotekst jednoznacznie przywołuje kontekst pandemii (rys. 2). Metka odzieżowa 
informuje nas, z jakiego materiału zostało wyprodukowane ubranie i w jakich 
warunkach możemy je prać lub prasować (rys. 3), a przesłany WhatsAppem mem 
w satyryczny sposób opisuje jakieś zjawisko i w celach towarzysko-ludycznych 
możemy przesłać go do innych odbiorców ze swojej bańki informacyjnej. Powie-
my zatem, że są to takie teksty, które rzadziej czytamy, a częściej ich „używamy” 
zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w życiu prywatnym. Tekstów minimal-
nych używamy mimochodem, najczęściej przy wykonywaniu innych czynności, 
np. stojąc w kolejce do kasy, czytamy ceny produktów oraz stosujemy się lub nie 

32 Waldemar Czachur



do instrukcji płynących ze znaków podłogowych; prowadząc samochód, patrzy-
my na znaki drogowe i inne informacje; rozmawiając ze stróżem parkingu, uisz-
czamy opłatę, płacąc gotówką lub kartą za parking, i otrzymujemy potwierdzenie 
z kasy fiskalnej. Miniteksty wpływają zatem w istotny sposób na jakość nasze-
go życia, regulują i kształtują je, pełnią zatem funkcję informacyjno-instrukcyj-
ną (Makowska 2020), choć są, powiemy językiem nienaukowym, niepozorne  
i niepokaźne. 

Rys. 1. Banknot 20 zł Rys. 2. Nalepki podłogowe  Rys. 3. Wszywka odzieżowa

Kluczową rolę w odbiorze tekstów minimalnych odgrywa kontekst życio-
wy gatunków (Wojtak 2011: 261), rozumiany jako ich bezpośrednie otoczenie 
w myśl zasady przyległości i bezpośredniości tego, co oznaczają. Uzasadnione 
jest więc mówienie w kontekście minitekstów o współistnieniu tekstów stowa-
rzyszonych, pojmowanych bardzo szeroko w duchu założeń semiotyki. Tablica 
adresowa (rys. 8) spełnia swoją funkcję tylko w konkretnym miejscu. Otocze-
niem, bez którego tablica staje się nieczytelna, a tym samym bezużyteczna, jest 
budynek, na którym jest umieszczona. Tablica opracowana w ramach miejskie-
go systemu informacji w Warszawie (rys. 8, ale także tablica rozprowadzająca, 
rys. 5) zawieszona na ulicy w Rzeszowie nie zdoła pełnić tej funkcji, którą pełni 
w Warszawie, ze względu na niespójność jej porządku oznaczania oraz porządku 
multimodalnego z kontekstem. Również metka oderwana od ubrania nie spełnia 
swojej komunikacyjnej roli, ponieważ jest niezrozumiała dla odbiorcy (rys. 3), 
dlatego że brakuje jej elementu oznaczanego. Informacja o produkcie na opa-
kowaniu, np. szamponu i płynu dla dzieci, pełni swoją funkcję tylko wówczas, 
jeśli występuje w połączeniu z opakowaniem. Wszelkie artefakty, przestrzenie, 
budynki, materiały stają się dla tekstów minimalnych tekstami stowarzyszony-
mi, współkształtując ich funkcję. Miniteksty działają zatem w tandemie, są jed-
nym z elementów dłuższego łańcucha komunikacyjnego8. Dlatego ich analiza  

8 Więcej na temat paradygmatycznych i syntagmatycznych relacji między gatunkowych 
u Kaczmarek (2016).
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multimodalna dopomina się o uwzględnienie przestrzenno-semiotycznego kon-
tekstu warunkującego funkcję oraz komunikacyjną spójność tych tekstów w ra-
mach szeroko rozumianej perspektywy analizy pragmatycznej. Do istotnych kry-
teriów opisu będą należały m.in. pozycja analizowanego tekstu względem innych 
tekstów współistniejących bądź materiału, na którym są umieszczone, a także 
kierunek relacji komunikacyjnej i semiotycznej. Jeśli spojrzymy na miniteksty 
z rys. 4 i 5, zauważymy, jak bardzo przydatne stają się kategorie badawcze, któ-
re umożliwiają uchwycenie mniejszego i szerszego kontekstu funkcjonowania 
minitekstów, a będą nimi ‘gatunki w formie kolekcji’, ‘kolaż gatunków’ lub ‘ko-
lekcje gatunków’ w rozumieniu Marii Wojtak. Jak widać na rys. 4, znak infor-
macyjny przystanek autobusowy otaczają powierzchnie z informacjami o nazwie 
przystanku, o numerach autobusów zatrzymujących się na przystanku, o rozkła-
dzie jazdy oraz o zakazie palenia tytoniu. Wymienione wyżej kategorie należy 
wobec tego próbować operacjonalizować dla multimodalnych minitekstów.

b) Materiał, jego wielkość i powierzchnia
Natura i potencjał sensotwórczy tekstów minimalnych wynikają w dużej 

mierze również z materiału, z jakiego zostały wykonane lub na jakim zostały 
zapisane. Materiał jest nie tylko ich nośnikiem, ale również ich współkreatorem. 
Dla przykładu: paragon wykonany jest z cienkiego gładkiego papieru, który ła-
two ulega zniszczeniu (rys. 6); banknoty – ze specjalnego chropowatego papieru, 
do produkcji którego używany jest przede wszystkim ścier drzewny, celuloza 
i surowiec włóknisty (np. szmaty bawełniane), przy czym ich wielkość oraz za-
stosowane symbole informują nas również o wartości nominału (rys. 1); metki 
odzieżowe wykonane są z fragmentu materiału lub tworzywa sztucznego (rys. 3); 
karty płatnicze lub kredytowe z plastiku, a tablice upamiętniające − m.in. z szare-
go piaskowca, których staje się również środkiem służącym wizualizacji (rys. 9).  

Rys. 4. Teksty informacyjne w formie kolekcji 
na przystanku autobusu w Warszawie

Rys. 5. Tablica rozprowadzająca  
w Warszawie
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Natura tworzywa i jego wielkość, a tym samym i użytkowość, stają się zatem 
istotnym wyznacznikiem nie tylko trwałości tekstu, ale także jego relewantności 
w życiu codziennym (i miejskim). Jeśli zatem za Stefanią Skwarczyńską przyj-
miemy, że „nie istnieje komunikat bez pośrednictwa tworzywa” (Skwarczyńska 
1965: 102) oraz że „natura tworzywa […] rzutuje w sposób zasadniczy na inne 
pola strukturalne, a w szczególności na pole przedstawienia i wyrazu” (Skwar-
czyńska 1965: 103), to współczesna genologia powinna włączyć do swoich zadań 
refleksję nad materiałem tworzącym powierzchnie tekstu, a przynajmniej szerzej 
opisywać kontekst społeczny i kulturowy oraz funkcjonalność technologiczną 
praktyk komunikacyjnych realizowanych za pomocą minitekstów. 

Rys. 6. Paragon Rys. 7. Billboard Rys. 8. Tablica adresowa 
  w Warszawie

Rys. 9. Tablica pamiątkowa   Rys. 10. Znak kierunku i miejscowości
w Warszawie 
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W refleksji nad budulcem i jego powierzchnią istotne staje się pytanie o wiel-
kość tekstów cechujących się, jak uznano wcześniej, minimalizmem komuni-
kacyjnym, ale także powierzchniowym. Często mała powierzchnia determi-
nuje wybór, rozkład oraz porządek struktury multimodalnej. Jednak kryterium 
małopowierzchniowości nie jest konstytutywnym kryterium dla minitekstów. 
Przykładem tego mogą być billboardy (rys. 7), a także znaki drogowe, szcze-
gólnie znaki kierunku i miejscowości przy trasach szybkiego ruchu lub autostra-
dach (rys. 10). Ich wielka powierzchnia nie wpływa na zakwestionowanie zasady 
minimalizmu komunikacyjnego i formalnego, o czym będzie mowa w kolejnej 
części pracy. Miniteksty nie muszą być zatem tekstami małopowierzchniowymi, 
choć nimi najczęściej są.

Materialność tekstów w ich wymiarze optycznym (format, objętość, kolor) 
i haptycznym (faktura, grubość, giętkość) należy również do tego porządku ozna-
czania, który przywołuje takie aspekty, jak rozwiązania technologiczne, każdo-
razowo inne, np. w przypadku banknotu, paragonu, karty kredytowej czy tablicy 
ulicowej lub adresowej, ale także takie aspekty, jak stabilność i przewidywalność 
rozpoznawalności wzorców wizualnych, np. w przypadku biletu kolejowego, 
banknotu czy memu. Jest to również o tyle istotne, że materiał i jego powierzch-
nia warunkują między innymi zaistnienie przestrzeni dla aranżacji multimodal-
nych (Mac 2018, a także Czachur 2019, Krauz 2017, Piekot 2016, Szczepaniak 
2017), wręcz immanentnej cechy tekstów minimalnych. 

c) Wizualna kompozycyjność i porządek multimodalny
Tekst multimodalny, a więc i minitekst, jak słusznie stwierdza Makow-

ska,  „nie sprowadza się tylko i wyłącznie do relacji, powiązań linearnych, ale 
stanowi pewną konstrukcję przestrzenną (przynajmniej dwuwymiarową), 
zazwyczaj odznaczającą się także swoistą strukturą hierarchiczną” (Makow-
ska 2014b: 80). A za Witosz powiemy, że „struktura nie jest już pojmowana 
w kategoriach stabilności i linearnego uporządkowania, ale otwartości i wielości 
reguł strukturujących, które wprowadza typowy dla pojęcia interakcji dynamicz-
ny proces tworzenia sensów” (Witosz 2012: 155). Wspomniana struktura prze-
strzenna koresponduje z szablonowością i skonwencjonalizowaną kompozycją 
minitekstów przy stosunkowo prostych konfiguracjach językowych i wizualnych, 
przede wszystkim ze względu na zwięzłość tematyczną, kontekstualność użycia 
oraz jednoznaczność funkcji. Minimalizm komunikacyjny współgra z minimali-
zmem powierzchniowym, a także z minimalizmem kompozycyjnym. Skonwen-
cjonalizowana czy wręcz szablonowa i przez to wizualnie przewidywalna kom-
pozycja minitekstów, na którą składają się głównie typografia tekstu, layout tekstu 
(Poprawa 2020, Schmitz 2015) czy też desing tekstu (Antos, Opiłowski 2015;  
Antos, Spitzmüller 2015), redukuje jednocześnie złożoność stosowanych 
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konstrukcji gramatycznych, bo przecież gramatyka tekstów minimalnych, takich 
jak chociażby banknot, plakat wyborczy, informacja o cenie czy paragon, w zna-
czący sposób różni się od umowy, przemówienia czy nawet krótkiej relacji pra-
sowej. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że teksty minimalne charakteryzuje 
jednak mniejsza kompleksowość semiotyczna. 

Rys. 11. Tabliczka informacyjna,  
gdzie pieszy powinien nacisnąć  
przycisk, aby światło na przejściu  
zmieniło się na zielone  

W minitekstach dominują fundamentalne dla realizacji intencji danego tekstu 
słowa kluczowe, a konstrukcje gramatyczne, jeśli w ogóle występują, realizowa-
ne są często w formie elips i bezokoliczników lub jednego zdania. Różne kom-
pleksy predykacyjne przyjmują w interesujących nas minitekstach różną formę. 
Na nalepce informującej o konieczności zachowania odległości (rys. 12) pojawia 
się napis Zachowaj bezpieczną odległość, przy czym znaczenie bezpiecznej od-
ległości dodefiniowane jest na poziomie elementów graficznych, a żółty kolor 
tła wskazuje na funkcję nakazu. W jeszcze innej formie dochodzi do integracji 
obu kodów na tabliczce oznaczającej miejsce, gdzie pieszy powinien nacisnąć 
przycisk, aby światło na przejściu zmieniło się na zielone (rys. 11). Kod wizualny 
wskazuje na pieszego naciskającego przycisk, a kod werbalny realizowany jest 
na dwóch poziomach: większą czcionką wersalikami zapisano słowo UWAGA!  
(z wykrzyknieniem), co ma przyciągnąć uwagę przechodniów i zapowiada in-
strukcję działania, którą zapisano mniejszą czcionką: Chcesz przejść[,] dotknij 
przycisk. Między warstwą werbalną a wizualną zachodzi relacja komplementarno-
ści. Z perspektywy porządku multimodalnego za kluczową uznać należy typogra-
fię tekstu uwarunkowaną jego płaszczyzną oraz zachodzące między płaszczyzną 
werbalną i językową relacje odpowiedzialne za komunikacyjną i wizualną spój-
ność tekstu. W minitekstach elementy wizualne przejmują – głównie ze względu 
na brak gramatycznych elementów kohezyjnych – funkcje spójnościotwórcze. 

Rys. 12. Nalepka o nakazie  
zachowania dystansu społecznego

37Teksty minimalne jako przedmiot badań genologicznych



Powiemy zatem, że gramatyczna ubogość minitekstów rekompensowana jest se-
miotycznym (wizualnym) bogactwem. Ulrich Schmitz zwraca uwagę na kluczo-
wą rolę kontekstu oraz elementów wizualnych, w tym typografii, w minitekstach. 
Wychodzi on z założenia, że im bardziej jednoznaczny jest kontekst użycia mini-
tekstu, tym tekst może być krótszy i mniejszy, a im krótszy i mniejszy jest tekst, 
tym ważniejsze dla jego spójności oraz funkcji stają się elementy typograficzne 
i wzajemne oddziaływanie na siebie znaków z poziomu językowego i wizualne-
go (Schmitz 2021). Szablonowość jako nośnik sensu na wyznaczonej płaszczyź-
nie minitekstu wyzwala relację dwustronną: nie tylko faktura tekstu warunkuje 
mechanizmy sensotwórcze i porządek multimodalny, ale także tekst wpisuje się 
w określone i oczekiwane konwencje wizualne oraz przyczynia się do stabilizo-
wania kulturowo rozpoznawalnych form wizualnych. Weźmy na przykład bank-
not: Istota tworzywa oraz przyjęty dla wszystkich banknotów, nie tylko w Polsce, 
układ typograficzny organizujący ich powierzchnię stają się fundamentalnymi 
wykładnikami świadczącymi o tożsamości tekstu, a także o jego spójności. To, 
że pewne wyrazy lub zdania zapisane są taką, a nie inną czcionką w określonym 
kolorze czy na konkretnym tle, oraz to, w jaki sposób, te elementy ze sobą se-
miotycznie współgrają, rzutuje na spójność banknotów jako tekstów minimal-
nych, a tym samym na ich funkcje tożsamościotwórcze w określonej wspólno-
cie kulturowej. Dlatego genologia multimodalna w sposób szczególny powinna, 
w ramach uporządkowania obszaru ludzkiej aktywności komunikacyjnej (Witosz 
2005: 14; Wojtak 2019: 14), uczynić badanie typografii jako przestrzeni multi-
modalnej oraz zachodzące między warstwą werbalną i wizualną relację swoim 
przedmiotem analizy, ponieważ „graficzna lub kaligraficzna przestrzeń tekstu 
nigdy nie jest ‘czystą’ formą werbalną, ale ‘płaszczyzną wizualną’, która – po 
pierwsze – dookreśla strukturę i stylistykę, a – po drugie – czyni ją interakcyj-
nym aktem komunikacji, podlegającym regułom percepcji wzrokowej i myślenia 
wzrokowego, co […] wiąże się z doświadczeniem percepcyjnym lub kompe-
tencją wizualną” (Poprawa 2020: 211). W tym obszarze konieczna jest współ-
praca z mediolingwistyką (Czachur 2020, Loewe 2018, Mac 2018, Maćkiewicz 
2016, Opiłowski 2020, Skowronek 2013), która wypracowała już pierwsze pró-
by łączenia typografii multimodalnej z kategorią stylu oraz kategorią struktury. 

4. Refleksje końcowe

Teksty minimalne jako identyfikowalne i czytelne konglomeraty znaków 
w postaci powierzchni multimodalnych cechują korespondujące ze sobą strate-
gie minimalizmu komunikacyjnego, powierzchniowego oraz kompozycyjnego. 
Stanowią one ciekawy poznawczo przedmiot badań genologicznych i dają się 
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opisać przy pomocy wypracowanych przez genologię lingwistyczną kategorii, 
o których była mowa, dopominają się jednakowoż o zwrócenie uwagi na zjawis-
ko minimalizmu komunikacyjnego, powierzchniowego i kompozycyjnego przez 
pryzmat kontekstu użycia i funkcji, materiału, jego wielkości oraz powierzchni, 
a także wizualnej kompozycyjności i porządku multimodalnego. W ujęciu geno-
logicznym istotne jest również pytanie, na ile przywoływane teksty minimalne 
podlegają kwalifikacji gatunkowej oraz na ile kryteria formy, funkcji, treści czy 
stylu będą jedynymi kryteriami umożliwiającymi uchwycenie ich tożsamości 
gatunkowej. Warunkujące się wzajemnie relacje między minimalizmem komuni-
kacyjnym, minimalizmem powierzchniowym a minimalizmem kompozycyjnym 
nie wynikają, jak trafnie to określają Panasiuk i Zimny (2007), ze 

ściśle określonego paradygmatu formy i przyporządkowanych tym formom na stałe 
funkcji. Za każdym razem uczestnicy komunikacji dokonują wyboru formy, która 
w jego opinii najpełniej realizuje komunikacyjną intencję. Odbiorca poprzez sub-
stancję graficzną zorganizowaną w określoną formę rozpoznaje funkcję tekstu, czyli 
intencję nadawcy. W takim właśnie interakcyjnym wymiarze należy interpretować 
teksty użytkowe (Panasiuk, Zimny 2007: 128). 

Genologia zorientowana multimodalnie powinna również aktywnie uczestni-
czyć w dyskusji nad istotą gatunku, opowiadając się za jego elastycznym charak-
terem, a także uważnie monitorować procesy gatunkotwórcze, w wyniku których 
uruchamia się „powstanie zaczynów kodów gatunkowych takich tworów (ge-
nologicznych bytów), które uzyskują konstrukcyjną, poznawczą, pragmatyczną 
i stylistyczną tożsamość, a nie mają nazwy lub przypisuje im się jedynie nomi-
nację roboczą” (Wojtak 2019: 233). Prowadzone analizy genologiczne powinny 
uwzględniać kwestie potocznej świadomości gatunkowej oraz multimodalnych 
praktyk komunikacyjnych w kontekście minimalizmu komunikacyjnego, po-
wierzchniowego i kompozycyjnego, przy czym badacze muszą mieć świado-
mość, że nie są „nowością wizualno-werbalne praktyki komunikacyjne, ale nowe 
są miejsca ich realizacji i efekty, jakie w tych nowych przestrzeniach wywołuje 
ich współobecność” (Witosz 2012: 161).
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