
Mediolingwistycznie o języku w filmie

Media linguistics and language in film

Bogusław Skowronek (2020): Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne. 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 277 s. 

Przedstawiana książka jest godna polecenia czytelnikom reprezentującym róż-
ne dziedziny wiedzy, których przedmiotem zainteresowania jest film, a nawet 
zwykłym kinomanom (choć nie należy do kategorii opracowań popularnonauko-
wych), już ze względu na przyjętą przez twórcę formułę dookreślającą jej ogólny 
(koncepcyjny) kształt. Przybrała ona bowiem formę monografii syntetyzującej 
autorskie ujęcia i postawy badawcze1. 

Ustalając mediolingwistyczną perspektywę badań nad kwestiami języka w fil-
mie, Bogusław Skowronek odwołuje się do wypracowanej de facto przez siebie 
koncepcji mediolingwistyki jako (sub)dyscypliny „posiadającej – jak stwierdza 
autor – teoretyczne i paradygmatyczne podstawy, własną terminologię i aparat 
badawczy” (s. 17-18)2. W omawianej monografii badacz przypisuje mediolin-
gwistyce transdyscyplinarność traktowaną jako zbiór trwałych praktyk badaw-
czych (s. 19-20), zwraca uwagę na humanistyczne walory dyscypliny, akcentuje 
jej polimetodologizm i wielowariantywność ujęć (s. 20). Za obligatoryjne uznaje 
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łączenie w analizach warstwy werbalnej komunikatu z szeroko ujmowanym kon-
tekstem (kulturowym, społecznym i medialnym) (s. 21). 

Kwintesencję przedstawianej koncepcji stanowi deklaracja uczynienia lin-
gwistyki kulturowej założycielskim paradygmatem subdyscypliny i mocne po-
wiązanie tego lingwistycznego nurtu z semantyką kognitywną (z funkcjonującą 
w jej obrębie koncepcją znaczenia) (s. 21). W ramach tak ujmowanej mediolin-
gwistyki język jest traktowany jako „nierozerwalny element struktur poznaw-
czych”, „fenomen spajający myślenie, poznanie, kulturę” (s. 10). Za jego główny 
komponent badacz uznaje „mentalną konceptualizację leżącą u podstaw werbal-
nego wysłowienia” (s. 10). Postuluje, aby w ramach wspomnianej koncepcji ana-
lizować „pasmo językowe w dziele filmowym” (s. 11)3. 

Za reprezentatywne uszczegółowienie postawy poznawczej autora uznać moż-
na następujący fragment rozdziału przedstawiającego zręby mediolingwistyki:

W mediolingwistyce chodzi o traktowanie języka w mediach jako werbalizatora kon-
ceptualizacji mentalnych, medialnych obrazów świata (MOS) oraz elementu kultu-
rowej praktyki, a nie tylko jako pewnego zestawu znaków językowych służących 
komunikacji (s. 28). 

Dopełnieniem wspomnianej perspektywy ujmowania języka w mediach jest 
profilowana w ramach mediolingwistyki koncepcja mediów. Bogusław Skowro-
nek ujmuje ją w następujących słowach: 

[…] media są dziś najważniejszą częścią kultury, podstawą powszechnej wymiany 
komunikacyjnej, są instytucjami zarówno narodowymi, jak i korporacyjnymi, za-
wsze też w jakiś sposób podporządkowanymi ideologicznie, finansowo, organiza-
cyjnie. Nie ulega wątpliwości, że media nigdy nie były „przekaźnikami” neutralnych 
informacji, natomiast nieodmiennie stanowiły element relacji danego światopoglądu, 
władzy i rozmaitych sposobów semiotycznego wyrazu. Są one wreszcie formacjami 
epistemologicznymi, które tworzą medialne obrazy świata (MOS), (współ)tworzą 
powszechne konceptualizacje rzeczywistości (s. 28-29). 

W tym miejscu trzeba odwołać się do struktury i merytorycznej zawartości 
monografii, aby przy referowaniu nader skomplikowanej problematyki głównej 
(język w filmie) nie zagubić się w gąszczu problemów – generalnych i bardziej 
szczegółowych. Przedstawiana książka składa się z pięciu rozdziałów ułożo-
nych tak, aby prowadzić czytelnika od kwestii ogólnych (zasadniczych) do ich 

3 Warto dodać, że autor wskazuje na możliwość użycia innych terminów (określeń), wymie-
niając ‘pasmo werbalne filmu’, ‘warstwę werbalną’, ‘verbum w filmie’, ‘językowy dyskurs filmo-
wy’ (s. 14). 
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stopniowo przedstawianej konkretyzacji. Autor rozpoczyna od przypomnienia 
podstawowych założeń mediolingwistyki jako (sub)dyscypliny ugruntowanej 
w przestrzeni humanistyki oraz nauk społecznych. Zręby tego ujęcia zostały 
wyżej szkicowo omówione. Aby skomplikowane zagadnienia jasno i precy-
zyjnie przybliżać, badacz rozwija w kolejnych rozdziałach problematykę typo- 
logii językowych obrazów świata jako ukonkretnienie opisu założeń lingwistyki 
kulturowej i przedstawiania tych kwestii w perspektywie mediolingwistycznej. 

Wychodząc od pojęcia JOS i ważnej dlań wspólnej bazy kulturowej, Bogu-
sław Skowronek odwołuje się do aparatury pojęciowej referowanego nurtu lin-
gwistyki, charakteryzując (definiowane na użytek własnych koncepcji) takie po-
jęcia, jak ‘obraz świata’, ‘profil (profilowanie)’, ‘perspektywa’, ‘punkt widzenia’ 
(zob. s. 33). Przyjmuje rozumienie obrazu świata jako mentalnej reprezentacji 
rzeczywistości – jednostkowej, grupowej, kulturowej (etnicznej) i traktuje JOS 
jako bazę dla kilku typów obrazów zapośredniczających ludzkie myślenie o rze-
czywistości (ludzkie postrzeganie rzeczywistości). W zbiorze typologizującym 
znajdują się: dyskursywny obraz świata (DOS), medialny obraz świata (MOS) 
i tekstowy obraz świata (TOS) (s. 43-50). Dla opisu warstwy werbalnej filmu 
istotne znaczenie ma TOS (profilowanie tekstowe). 

Kolejną partię książki zajmuje charakterystyka filmowego dyskursu me-
dialnego (rozdział 3). Punktem wyjścia jest ujmowanie języka w mediach jako 
werbalnego aspektu MOS (s. 55). Pozwala to autorowi odnieść się do sposobu 
traktowania pojęcia ‘dyskursu’ i ‘dyskursu medialnego’, sformułować postulat 
uzupełnienia zbioru dyskursów medialnych o ‘filmowy dyskurs medialny’ oraz 
wyodrębniania ‘językowego dyskursu medialnego’, definiowanego jako: 

[…] warstwa werbalna przekazów (zdarzeń komunikacyjnych), które składają się na 
poszczególne dyskursy medialne, determinowane konkretną technologią i funkcjo-
nujące w konkretnych kontekstach (s. 60). 

Konkretyzacją tego pojęcia staje się fenomen językowego dyskursu filmowe-
go, ujmowanego jako: 

[…] wymiar werbalny każdego zdarzenia komunikacyjnego, które spełnia prototy-
powe warunki filmu jako tekstu audiowizualnego, funkcjonuje w relacjach nadaw-
czo-odbiorczych oraz określonych kontekstach: technologicznych, historycznych, 
artystycznych, społecznych, kulturowych i ideologicznych (s. 60). 

Dbając o precyzję wywodu, autor przedstawia nie tylko dyferencjację dys-
kursu medialnego, ale zwraca uwagę na czynniki łączące, do których zalicza: 
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cyfrową konwergencję, ideologizację, aksjologizację, fatyczność, instytucjonal-
ną dyferencjację, a także odbiorczą dyferencjację, komercjalizację, ludyczność 
oraz hybrydowość językowo-komunikacyjną (s. 65-67). Przypomina ponadto 
prototypowe wyróżniki filmu (ruchomy obraz, zasada uprzedniości, techniczne 
utrwalenie, wpisanie wizualnego przedstawienia w relacje społeczne i komuni-
kacyjne – szczegóły na s. 68-70). 

Te bogate problemowo rozdziały prowadzą do najważniejszej części mono-
grafii, w której autor przedstawia i bliżej charakteryzuje podstawowe parametry 
języka w filmie, a więc wskazuje poziomy, które mogą być poddawane badaniu 
w ramach mediolingwistycznie ukierunkowanych analiz tegoż języka. Na owe 
parametry umożliwiające całościowy opis werbalnej warstwy filmu składają się 
nie tylko „komponenty wewnątrztekstowe, charakterystyczne dla samego dzieła, 
ale także komponenty zewnątrztekstowe, związane ze stosowaną metodą badaw-
czą oraz typowymi modelami odbioru” (s. 85). W ramach każdego z parametrów 
autor wyodrębnia pasmo prymarne i sekundarne. Wymieńmy zatem dziewięć 
parametrów ustalonych przez Bogusława Skowronka: metodologiczny, odmia-
nowy, etniczny, lingwistyczno-kulturowy, przedmiotowy, genologiczny, narra-
cyjny, przestrzenny, nadawczo-odbiorczy (s. 85-86). Bliższą charakterystykę 
wspomnianych parametrów autor poprzedza następującymi uwagami:

Nie przesądzam, że powyższy zestaw parametrów określających filmowe verbum 
jest pełny i/lub jedyny. Komponenty owe, choć zostały przeze mnie wyodrębnione 
i zhierarchizowane, wszystkie ł ą c z n i e generują sens językowego przekazu. Za-
wsze tworzą estetyczną i komunikacyjną całość, są ze sobą powiązane i stanowią 
(wzajemnie oddziałujące na siebie) semantyczne profile spójnego konglomeratu zja-
wisk lingwistyczno-kulturowych, który całościowo nazywam „językowym dyskur-
sem filmowym” (s. 86-87).

Trudno formułować uwagi dyskusyjne w odniesieniu do całej koncepcji pa-
rametrów, szanując autorską suwerenność i staranność w ich przedstawianiu. Pa-
miętać trzeba, że ogólna perspektywa ujęć teoretycznych wiąże się z określoną 
koncepcją mediolingwistyki. Każdy z parametrów otwiera bogate poznawcze 
światy, generuje metodologiczne wybory oraz koncepcyjne bogactwo, tworząc 
płaszczyzny badawcze o różnym stopniu skomplikowania. Zwrócę uwagę jedy-
nie na wybrane kwestie, zaznaczając, że nie w głowie mi burzenie autorskich 
budowli, które Skowronek wzniósł był po to, aby przedstawić, jak deklaruje, 
„metodologię postępowania z językiem w dziele filmowym” (s. 11). Respekt 
dla propozycji jest tym większy, gdy się uwzględni, że autor nie tylko przed-
stawił w konsekwentnie budowanym spójnym wywodzie określoną metodę 
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postępowania badawczego w sensie ogólnych założeń teoretycznych, lecz po-
kusił się o charakterystykę wybranych zjawisk z poziomu analitycznego (zob. 
rozdział 5). 

Zastanawiam się więc, czy parametr pierwszy nie mógłby przybierać szer-
szej formuły i być potraktowany jako parametr dyscyplinowy. W analizowanej 
książce to nie jest konieczne, ponieważ autor dokonał dyscyplinowego wyboru, 
ale dla otwarcia nowych horyzontów może by się przydało? Sam badacz zakłada 
mediolingwistyczną perspektywę jako podstawową i wspomina o możliwości se-
kundarnego powiązania z innymi paradygmatami lingwistycznymi (s. 85). 

Parametr odmianowy obejmuje dwa komponenty – język mówiony i pisany. 
Łatwiej to rozróżnienie przyjąć komuś, kto nie jest zaznajomiony ze skompliko-
waną na gruncie (nie tylko polskiej) lingwistyki kwestią zróżnicowania odmiano-
wego (stylistycznego) języka (tu polszczyzny), a zwłaszcza teoretycznymi pod-
stawami proponowanych klasyfikacji (typologii) owych odmian. Tworząc mapę 
parametrów, autor miał prawo we wspomniane zagadnienia nie wnikać i poprze-
stać na wskazanych rozróżnieniach. Tym bardziej że eksponuje on typowe dla 
kina konteksty owej „mówioności” i „pisaności”. Cenne są uwagi o potrzebie 
uwzględnienia w tle analiz kina niemego i dźwiękowego, a zwłaszcza opis typo-
wych dla kina (realizacji) konkretyzacji języka pisanego. Parametr odmianowy 
otwiera bardzo szerokie możliwości analiz porównawczych w odniesieniu do 
praktyk znanych z literatury, dramatu (teatru) czy mediów. O niektórych autor 
wspomina przy okazji referowania ubogiego, jak pokazuje, stanu badań języko-
znawczych nad językiem w filmie. 

Stopień skomplikowania podjętych zagadnień ujawnia się na każdym kroku. 
Przy okazji charakteryzowania parametru przedmiotowego, a więc opisu tego, co 
jest (ma być) analizowane, Bogusław Skowronek, wskazując „ścieżkę dialogową 
filmu, będącą realizacją autorskiego profilowania tekstowego”, zwraca uwagę na 
konieczność wprowadzenia dookreślenia terminu ‘tekst’ (s. 115). 

Sytuacja poznawcza w naukach humanistycznych wymaga wielu takich do-
określeń. Ważne, by o wspomnianym obowiązku badacz pamiętał. Bogusław 
Skowronek nie tylko pamięta, ale przedstawia własne wybory, obrazowo i pre-
cyzyjnie pokazując, jak ich dokonywać w trosce o spójność koncepcyjną. Celne 
i precyzyjne są uwagi autora na temat tekstu jako przedmiotu lingwistycznych 
badań ukierunkowanych na film (s. 116-118). O wartości opracowania przesądza 
w moim mniemaniu to, że autor w przypadku ukonkretniania każdego z para-
metrów odsyła do dzieła filmowego jako (wewnętrznego) kontekstu. Najłatwiej 
będzie mi to pokazać na przykładzie uwag wieńczących opis parametru narracyj-
nego. Badacz stwierdza:
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Generalizując, można powiedzieć, że w parametrze narracyjnym język w filmie 
funkcjonuje w dwóch trybach:
▪ r e l e w a n c j i (komplementarności verbum wobec innych formalnych środków 
wyrazu);
▪ odejścia od relewancji, głównie przez odpowiednie chwyty estetyczne:
a. r e d u n d a n c j ę („nadmiar”/„niekoherentność” słowa wobec innych formalnych 
środków wyrazu),  
b. a t r o f i ę („niedomiar” słowa wobec innych formalnych środków wyrazu)  
(s. 136). 

Lektura fragmentów książki poświęconych kolejnym parametrom nasuwa 
myśl o możliwości uwzględniania w ich charakterystyce kontekstów porów-
nawczych – poszerzających perspektywę oglądu. Parametr nadawczo-odbiorczy 
stać się może tego wymownym przykładem. Kwestia adresowania dialogów fil-
mowych i wyodrębniania adresata wewnątrztekstowego oraz, jak akcentuje au-
tor, najistotniejszego w kinie adresata zewnątrztekstowego nasuwa skojarzenia 
z osiągnięciami badań nad komunikacją literacką (w tym tą, realizowaną w dra-
macie). Mam w tym zakresie własne badawcze doświadczenia, zarówno natury 
teoretycznej, jak i aplikacyjnej, więc możliwość przeniesienia wspomnianych ba-
dawczych koncepcji na grunt badań języka w filmie jawi mi się jako obiecująca4. 
Dramat wypracował wprawdzie własne konwencje związane z ukierunkowaniem 
dialogów na tego trzeciego, czyli widza, ale to nie zmienia faktu, że ścieżka po-
równawcza mogłaby się okazać poznawczo nośna. 

Niech mi wolno będzie w tym miejscu, a więc na zakończenie uwag o para-
metrach, odwołać się do następującej metaforycznej interpretacji – poszczególne 
parametry jako składniki mapy5 określającej badawcze przestrzenie muszą być 
raczej bliskie jednowymiarowości oraz układać się w pewną płaszczyznę two-
rzącą określony obraz projektowanych przez autora medioznawczych badań nad 
językiem w filmie. Już w autorskim przekazie pojawia się jednak obserwacja 
zmieniająca ową „płaską” mapę w sieć pryzmatycznie układających się para-
metrów szczegółowych, stanowiących komponenty wielowymiarowe o niedo-
określonych konturach, stwarzających każdemu badaczowi możliwość ich pla-
stycznego formowania. Nadając książce charakter teoretyczno-projektujący, 
Bogusław Skowronek wręcz prowokuje do podejmowania takich działań. W tym 
też między innymi leży wartość tego inspirującego opracowania.

4 Zob. Wojtak (2014b). Starałam się pokazać różne możliwości analizowania języka w dra-
macie, poświęcając poszczególne rozdziały perspektywom: nurtu bądź okresu literackiego, geno-
logicznej, indywidualności twórczej oraz konkretnego utworu. 

5 Jest to aluzja do deklaracji autora, który pisząc o parametrach analiz pasma werbalnego w fil-
mie, wspominał, że traktuje owe parametry jako „mapę problemów, które powinno się uwzględ-
niać, badając język w filmie” (s. 85). 
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Walory poznawcze monografii wzrastają dzięki ostatniej części książki, 
w której autor przedstawia własne analizy wybranych aspektów językowego 
dyskursu filmowego jako trwałego komponentu dyskursu medialnego. Jakie za-
gadnienia wybrał? Po pierwsze, ideonimy, czyli tytuły, odsyłając do osiągnięć 
onomastyki (literackiej, medialnej?). W tej części rysuje się perspektywa porów-
nań z tytułami literackimi oraz tytułami komunikatów medialnych (tematyka jest 
opracowana wieloaspektowo, gdyż do niedawna była wręcz w lingwistyce mod-
na). Po drugie, rolę dialogów filmowych w uzupełnianiu zasobu leksykalnego ję-
zyka, a więc kwestię skrzydlatych słów (cytatów filmowych). Po trzecie, obrazy 
wybranych zjawisk (składników kultury), które w filmach zyskują tekstowe pro-
filowanie (TOS) odsyłające wprost do stereotypów (JOS) lub obrazów medial-
nie przefiltrowanych (MOS). Chodzi o stereotypy Rosji i Rosjanina, kobiecości 
i męskości oraz rodziny, szkoły i Kościoła. Lektura tych fragmentów wzbogaca 
naszą świadomość o cenne dane rzutujące zarówno na zachowania społeczne, jak 
i ich medialny odbiór. Cenne jest przy tym uzmysłowienie czytelnikowi, w jaki 
sposób wskazane parametry się uzupełniają (dopełniają) w ramach analiz jedne-
go dzieła filmowego. 

W Zakończeniu autor stara się wyakcentować poznawczą wagę własnych 
propozycji i ustaleń, przekonując, że „to właśnie badanie verbum najefektowniej 
»otwiera« film, pokazuje jego sensy i wartości” (s. 236). Wyraża też przekonanie 
o sile oddziaływania książki na styl odbioru dzieła filmowego. Pisze mianowicie:

Mam nadzieję, że już teraz każda recepcja utworu filmowego nie będzie wyłącznie 
jego „oglądaniem”, ewentualnie „słuchaniem” efektów dźwiękowych. Będzie nato-
miast polegała na pełnym usłyszeniu wypowiedzi filmowych postaci, zintelektuali-
zowaniu ich oraz odpowiednim potraktowaniu – raz, jako wyrafinowanego środka 
filmowego przekazu; dwa, jako nośnika bardzo ważnych, wieloaspektowych znaczeń 
(s. 236-237). 

Pozostaje mi życzyć autorowi spełnienia tych przewidywań. Nie będzie to 
trudne, ponieważ książka Bogusława Skowronka jest opracowaniem intrygują-
cym, rzetelnym rzetelnością nienudną, lecz pobudzającą do żywej reakcji, a więc 
zgody na błyskotliwe autorskie propozycje teoretyczne oraz urzekające (dla lin-
gwisty wręcz koronkowe) analizy pozwalające dostrzec w dziele filmowym ta-
kie jego komponenty, które są warte namysłu, głębszego przeżycia i uczynienia 
składnikami ewoluującej świadomości roli kina w odtwarzaniu i kreowaniu ob-
razów świata, budowaniu aksjosfery i kształtowaniu postaw. 

W gronie badaczy mediów książka powinna się spotkać z zainteresowaniem 
ze względu na przypomnienie i utrwalenie określonej koncepcji mediolingwisty-
ki, poszerzenie jej badawczych granic, pogłębienie aspektów metodologicznych 
i wskazanie nowych badawczych dróg.  
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Jestem przekonana, że książka Bogusława Skowronka, która jest niewątpli-
wie naukowym autorskim sukcesem, znajdzie się na liście lektur obowiązkowych 
wszystkich lingwistów zainteresowanych problematyką funkcjonowania języka 
w mediach, powiększy zasoby biblioteczne badaczy zainspirowanych tym opra-
cowaniem i dostrzegających możliwość realizowania pasji badawczych w ob-
szarze poznawczo słabo zagospodarowanym, jakim jest, jak dowodzi krakowski 
językoznawca, „pasmo werbalne w filmie”. Sam autor zaś, czego mu życzę, nie 
porzuci zarysowanego przez siebie pola badawczego, lecz będzie w kolejnych 
publikacjach modyfikował postulaty badawcze i wzbogaci zbiory opracowań 
analizujących wieloaspektowo język w filmie. 
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