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W drodze do lingwistyki obrazu. Kierunki rozwoju  
nowej subdyscypliny lingwistycznej z perspektywy  

polsko-niemieckiej

Czynności mówienia i pokazywania mają zasadnicze znaczenie w masowej komunikacji medial-
nej. Akt postrzegania jest kluczowym momentem w interakcji odbiorcy ze znakami i tekstami, co 
do których można założyć, że opierają się na posiadaniu pewnych zasobów wiedzy, która w trak-
cie  procesu  interpretacji  jest  przekazywana  i  uwalniana.  Stale  rosnąca  liczba  interakcji  znaków 
w tekstach medialnych oraz ich coraz większa złożoność wymaga odpowiedniej, przeprowadzonej 
w sposób naukowy eksploracji, a tym samym zakotwiczenia w nowej dyscyplinie – lingwistyce ob-
razu. Na tle multimodalnej lingwistyki tekstu pod dyskusję poddane zostaną podstawowe modalno-
ści w wymiarze makro (design tekstu, typografia, relacje język–obraz), założenia metodologiczne, 
jak również perspektywy rozwojowe lingwistyki obrazu.

Słowa kluczowe: postrzegalność, lingwistyka obrazu, multimodalność

On the way to visual linguistics. Perspectives on the new linguistic subdiscipline from the 
German-Polish point of view

Saying and showing have a primary role in the mass media communication. However, perception 
is a key moment in the interaction between recipients and semiotic signs and texts that use spe-
cific knowledge  resources  in  the act of  interpretation, communication and creation. The perma-
nent growth and increasing complexity of the interaction of signs in mass media texts requires an 
appropriate scientific exploration and thus a disciplinary anchor – visual  linguistics. Against  the 
background of the multimodal text linguistics in German and Polish research, this paper aims to 
analyse elementary modalities, such as text design, typography and language-picture relationships. 
Furthermore, it focuses on the basics and future prospects of founding a new discipline, namely 
visual linguistics.
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Auf dem Weg zur Bildlinguistik. Perspektiven für eine neue linguistische Subdisziplin aus 
deutsch-polnischer Sicht

Das Sagen und das Zeigen haben einen primären Stellenwert in der massenmedialen Kommuni-
kation. Das Wahrnehmen ist ein Schlüsselmoment in der Interaktion von Rezipienten mit Zeichen 
und Texten, die im Akt des Interpretierens bestimmte Wissensressourcen voraussetzen, vermitteln 
und erzeugen. Die permanente Zunahme und steigende Komplexität der Zeicheninteraktion in mas-
senmedialen Texten benötigt eine entsprechende wissenschaftliche Exploration und somit eine dis-
ziplinäre Verankerung – die Bildlinguistik. Vor dem Hintergrund der multimodalen Textlinguistik 
im  germanistischen  und  polnischen Wissenschaftsgebiet werden  elementare Makro-Modalitäten 
(Textdesign, Typographie, Sprache-Bild-Beziehungen), disziplinäre Grundlagen sowie Zukunfts-
perspektiven der Bildlinguistik diskutiert. 

Schlüsselwörter: Wahrnehmbarkeit, Bildlinguistik, Multimodalität

1. Teksty multimodalne w masowej komunikacji medialnej

Dzisiejsze sposoby komunikowania sprawiają, że w toczącej się obecnie de-
bacie na temat performatywności postrzegalności znaków przypisuje się znacze-
nie szczególne, a wręcz decydujące:

Już nie teoria komunikacji, a teoria postrzegania jako teoria ukazywania […] tworzy 
obecnie ramy konceptualnego ujęcia performatywności; nacisk nie jest położony już 
na akcie mówienia, lecz na akcie pokazywania. Nastąpiło więc przekierowanie uwa-
gi z komunikowania na postrzeganie. (Krämer 2004: 20)

Dążenie do tego, by zostać dostrzeżonym, jest zauważalne również coraz bar-
dziej w tekstach przekazywanych codziennie przez nasze media masowe: wzbo-
gacenie obrazami, grafikami, obramowaniami itd. nie tylko sprawia, że typografia 
i design tekstu stają się łatwiejsze w odbiorze, lecz ma także na celu dopasowanie 
się do zachowań odbiorczych i nawyków skojarzeniowych potencjalnych adre-
satów. Jako typowe przykłady takich form inscenizacji tekstu wymienić należy 
przede wszystkim:

 – sterowanie uwagą (jak w reklamie),
 – emocjonalizację (tam, gdzie to możliwe),
 – włączanie elementów tzw. infotainmentu w celu motywowania czytelni-
ka/czytelników.

Konkretnie dominują:
 – eye catchers jako sposoby zwracania uwagi,
 – środki typograficzne, językowe (np. motto) i wizualne stanowiące stymu-
lację dla efektów torowania,
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 – zapewnienie zrozumienia z wyprzedzeniem (advance organizer),
 – strategie: skandalizacja, prowokacja, budzenie wątpliwości,
 – formy personalizacji i emocjonalizacji,
 – słownictwo potoczne i prosta składnia,
 – wizualizacja architektury wiedzy poprzez wprowadzanie podziałów, pod-
kreśleń, marginaliów itp.,

 – stosowanie sloganów i haseł sztandarowych,
 – obrazowe sformułowania, formuły i metafory,
 – narracja argumentacji (por. „Spiegel”-Story),
 – zamiast refleksji nad przesłankami – prezentacja tzw. faktów,
 – sumaryczne zestawianie fragmentów informacji,
 – (ich częściowe) włączenie do sieci powiązań hipertekstualnych,
 – konkluzje argumentacyjne w formie tez, argumentacja oparta na zaletach,
 – podsumowania zawierające najbardziej wyraziste fragmenty.

Takie sposoby inscenizacji tekstu obecne w środkach masowego przekazu spra-
wiają, że szczególnie zauważalne staje się to, co zasadniczo odnosi się do tekstu: 
teksty czynią wiedzę semiotycznie widoczną, nawet jeśli w sposób warunkowany 
dotychczasową wiedzą odbiorców. W tym sensie można też stwierdzić, że teksty są 
złożonymi semiotyczno-językowymi i kulturowymi modelami ukonstytuowanymi 
przez indywidualną i zbiorową (możliwą do opisania) wiedzę! Poprzez określoną 
konstrukcję, a więc swoją formę językową, swoją stylistyczną kulturowość oraz kreu-
jącą rzeczywistość semantyczność, teksty stają się semiotycznymi modelami two-
rzącymi wiedzę. To jednak, czy i w jak wiedza jest generowana z tekstów w sposób 
indywidualny lub zbiorowy, zależy od tego, jak teksty rozumiane jako punkt wyjścia 
osadzone są chronologicznie w sposobach i procesach ich recepcji (por. Antos 2010).

W obliczu dzisiejszej tzw. cyfrowej socjalizacji medialnej z jednej strony i ro-
snącego zapotrzebowania na „nieskomplikowane” przetwarzanie informacji z dru-
giej  zaskakująco  szybko  dochodzi  do  powstawania  całkowicie  nowych  modeli 
i standardów semiotycznego inscenizowania wiedzy. Empirycznym tego potwier-
dzeniem są takie cechy tekstu, jak stylistyczna lub motywowana gatunkiem tekstu 
interaktywność, wariacja albo nawet hybrydyzacja, formy mieszane, odstępstwa od 
zrutynizowanych zachowań komunikacyjnych oraz przeplatanie się różnych form 
medialnych. Pod względem formalnym zyskują one stopniowo status normy w ko-
munikacji (por. Luginbühl/Perrin 2011). Nie zaskakuje więc już fakt, że w dzisiej-
szych tekstach prasowych, studiach telewizyjnych i rozgłośniach radiowych multi-
modialność staje się coraz powszechniejsza (por. Schneider/ Stöckl 2001)1.

1  Mimo  że  słowo modalny  ma  już  nadane  mu  przez  gramatykę  czasowników modalnych  
znaczenie,  jakim jest sposób wykonania czynności, pierwotnie odnosi się ono do pojęcia socjo-
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U podstaw multimodalności leży modalność tekstu posiadająca status wcze-
śniejszy niż jego medialność. Tekst dysponuje bowiem na początku określony-
mi znakami semiotycznymi, które definiowane są w multimodalnej lingwistyce 
(tekstu)  jako modalności znaków  (Dürscheid 2011: 92)  lub systemy znaków/
kody (Stöckl 2004b: 17 i nast.). Na podstawie obrazowego zestawienia sporzą-
dzonego przez Stöckla (tamże) można wyróżnić w tekstach cztery modalności: 
język, obraz, muzykę  i odgłosy. Stopień, w  jakim modalności  te stosowane są 
w określonych  rodzajach  tekstów oraz wykorzystywane w nich w  sposób  ko-
munikacyjno-funkcjonalny,  zależy  od  wybranego  w  ramach  danego  działania 
komunikacyjnego  rodzaju  tekstu,  jak  również  od  medium  w  znaczeniu  tech-
niczno-technologicznym. Media  jako  nośnik  oraz  czynnik  odpowiedzialny  za 
rozpowszechnianie  tekstów  pozwalają  mianowicie  na  odpowiednią  realizację 
i przetwarzanie poszczególnych modalności znaków. Inne semiotyczne struktu-
ry  tekstu  realizowane są np. w audycji  radiowej,  inne natomiast na stronie  in-
ternetowej  przedsiębiorstwa.  Pojęcie  ‘media’ w  znaczeniu  techniczno-techno-
logicznym należy odróżnić  od  rozumienia  go w kategoriach  teorii  znaku. Tak 
więc poszczególne modalności stają się medialnościami lub mediami, gdy znaj-
dą zastosowanie w tekstach. Opierając się na prezentacji terminologicznej oraz 
praktycznym  podziale  Stöckla  (tamże),  można  stwierdzić,  że  język  mówiony 
i pisany, obrazy statyczne i ruchome oraz muzyka śpiewana stanowią warian-
ty medialne, podczas gdy np. Dürscheid  (2011: 93) nazywa  je medialnościa-
mi w znaczeniu form reprezentacji modalności znaków. Pewne terminologiczne 
nakładanie się znaczeń, które może niekiedy doprowadzić do terminologiczne-
go  zamieszania,  staje  się widoczne w pojęciu media w  znaczeniu  zaczerpnię-
tym  z  jednej  strony  z  teorii  znaku  (warianty medialne/medialności),  z  drugiej 
zaś w rozumieniu techniczno-technologicznym (media jako nośnik i źródło roz-
powszechniania  tekstów).  Jest  ono  jednak  całkowicie  uzasadnione  i  mimo  to 
sensowne, ponieważ obydwa stosowane warianty odnoszą się do ważnej cechy 
‘medium’  jako pojęcia:  dostarczania  i  przekazywania  form  i  treści,  które przy 
określonym znaku umożliwiają jego monomorficzne, komunikatywno-funkcjo-
nalne występowanie oraz sprawiają, że taki zmediatyzowany znak może łączyć 
się z innymi znakami w całości tekstu. Z drugiej strony lub wskutek tego każde 

semiotyki opracowanego przez Kressa  i Van Leeuwena  (2010: 21  i nast.), gdzie modes opisane 
zostały jako „semiotic resources which allow the simultaneous realisation of discourses and types 
of (inter)action”. Modes jako modalności znaków uczestniczą nie tylko w stanowieniu i wytwarza-
niu wiedzy w dyskursach komunikacyjnych, lecz także w tworzeniu socjosemiotycznego ułożenia 
(tekstu), które to stanowi rodzaj abstrakcyjnego wzorca lub planu w zakresie socjalnym: „Designs 
are conceptualisations of the form of semiotic products and events” (Kress/Van Leeuwen 2010: 21).
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medium (telewizja, internet, tablet, smartfon itd.) tworzy techniczną i sytuacyj-
ną przestrzeń bądź ramy dla interakcji mediatyzowanych znaków (medialności).

Na  tle  powyższych  ustaleń  każde wyjaśnienie  z  zakresu mediolingwistyki 
oraz  każde  badanie  przeprowadzane  na multimodalności  i multimedialności 
jest deskryptywne, analitycznie bardziej transparentne i przede wszystkim – uza-
sadnione. Multimodalność wyraża się zatem głównie jako semiotyczna manife-
stacja i interakcja centralnych oraz peryferyjnych modalności znaków, takich jak 
język, obraz, grafika, kolor i rodzaje czcionki w tekście tworzonym przez środki 
masowego przekazu. Należy zauważyć, że aktualne teksty medialne charaktery-
zuje stale jednakowa struktura multimodalna:

W związku z błyskawicznym rozwojem mediów w ostatnim stuleciu symultanicz-
na  realizacja  oraz  integracyjne  łączenie  większej  liczby  modalności  znaków  jest 
częściowo możliwe dopiero teraz, przede wszystkim jednak stało się uzusem wielu 
państwowych, a także prywatnych domen użytkowych. […] Dzięki temu tekst mul-
timodalny wypiera  stopniowo  tekst monomodalny  i  tworzy  podstawowy  prototyp 
komunikacji międzyludzkiej, choć w wielu środowiskach multimodalnych język sta-
nowi oczywiście kod wiodący. (Stöckl 2003: 307)

Multimodalne  zasoby  tekstowe wpływają  przy  tym  na wykształcanie  się 
i na stopniowy rozwój rodzajów tekstów, warunkuje je społeczny i techniczny 
potencjał mediów. Jakość oraz ilość, którymi mierzony jest stopień oddziały-
wania poszczególnych modalności na konstrukcje komunikatywno-funkcjonal-
ne w  całym  tekście,  różnią  się w  zależności  od  rodzaju  tekstu  oraz  samych 
tekstów. Można  powiedzieć,  że multimodalność  była  obecna we wszystkich 
tekstach od momentu ukazania  się książki Galaktyka Gutenberga,  nie  stoso-
wano  jej  jednak  tak  zdecydowanie  pod  względem  strukturalnym  i  funkcjo-
nalnym, w wyniku czego odbiorcy poświęcali  jej niewiele uwagi. W obecnej 
epoce, charakteryzującej się dużym zagęszczeniem informacji oraz mnogością 
ich funkcji, multimodalność jest odkrywana (na nowo). Nie oznacza to jednak, 
że potencjał znaków językowych jest pod pewnym względem wyczerpany, nie 
mówiąc już o ich przestarzałości. Wręcz przeciwnie – znaki językowe zyskują 
i czerpią nową siłę wyrazu oraz funkcji z równorzędnej aktywacji innych zna-
ków semiotycznych, takich jak grafiki, zdjęcia, diagramy, design jako wizualny 
design tekstu oraz – co bardzo ważne – napięcia treściowego w kombinacjach 
język–obraz.
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2. Makromodalności: ułożenie tekstu, typografia i relacje język–obraz2

Mimo tego, że multimodalność w różnych rodzajach tekstów jest namacal-
na dzięki wzorcom opracowanym przez lingwistykę tekstu, jak np. w lokalnym 
wzorcu formułowania, pozostaje ona jednak tłem w analizie rodzajów tekstów 
mającej podłoże lingwistyczne. Biorąc pod uwagę stale występującą w każdym 
tekście strukturę komunikatywno-funkcjonalną bezpośrednio kreującą multimo-
dalność, można ustalić trzy główne makromodalności: design tekstu, typografię 
i  związki między  językiem a  obrazem. W niniejszym  rozdziale  odniesiemy  te 
makromodalności do tekstów drukowanych. 

2.1 Design tekstu

Design tekstu jest jego formalnym aspektem i jedną z wizualnych cech tzw. reali-
zacji tekstu (por. Antos 2009: 408). Jest on słabo skonwencjonalizowany, oparty na 
wiedzy i interpretacjach. Wizualna organizacja powierzchni tekstu stanowi w wielu 
tekstach i ich abstrakcyjnych wzorcach cechę rozpoznawaną przy odbiorze, jak rów-
nież istotny element nakierowujący na tworzenie formy tekstu oraz przekazywanie 
treści. W znaczeniu ontologicznym design tekstu może symbolizować określone 
zespoły tekstów, jak gazety lub czasopisma, z drugiej jednak strony z punktu wi-
dzenia teorii znaku nie jest związany z funkcją symboliczną. To nie semantyzowa-
nie, a semiotyzowanie tekstu poprzez wizualną aranżację linii, tekstualny podział 
powierzchni  i wybrany  rodzaj czcionki charakteryzuje design  tekstu  (por. Antos 
2009: 417). W związku z powyższym ułożenie tekstu okazuje się być przede wszyst-
kim symptomem i indeksem, a następnie nieskonwencjonalizowaną wizualną po-
wierzchnią odbieraną w wizualnym postrzeganiu tekstu (por. Schmitz 2011: 32–34). 
To  pozbawione  symboliki  położenie wyjściowe może  być wzbogacane  poprzez 
standardową,  charakterystyczną oraz  rozpoznawalną przez zbiorowość wizualną 
realizację tekstu. Tak więc pierwsze strony znanych magazynów oraz inne obec-
ne w środkach masowego przekazu i często stosowane rodzaje tekstów posługują 
się skonwencjonalizowanym, rzadko ulegającym zmianom wzorcem wizualnym. 

Wizualna strona designu tekstu staje się znakiem rozpoznawczym określo-
nych tekstów. Tego rodzaju semiotyzacja implikuje wówczas semantyzację de- 

2 Opiłowski  (2015)  proponuje  dwustopniowy  podział  makromodalności  na  design  tekstu 
i związki między językiem a obrazem, ponieważ termin typografia stosowany jest w węższym zna-
czeniu i rozumie się ją jako część składową wielkości design tekstu. W niniejszym artykule makro-
modalność typografia omawiana jest oddzielne, by wyraźniej zwrócić uwagę na jej multimodalny 
status. Obie perspektywy są możliwe i zależą od wyznaczonego celu badawczego.
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signu tekstu, nawet jeśli wynikające z niego przesłanie służy ogólnej identyfika-
cji  rodzaju  tekstu. W przypadku designu tekstu chodzi więc przede wszystkim 
o stopień konwencjonalności dotyczący wizualnej materialności tekstu. Stopień 
ten tworzą następujące cechy wizualne lub submodalności tekstualne:

 – Obecność modalności znaków. Zdjęcia i fikcyjne ilustracje, grafiki, ko-
lory i  typografia należą do podstawowego wyposażenia designu tekstu. 
Opuszczenie lub odstąpienie od typowej dla danego gatunku tekstu, za-
inscenizowanej wizualnie modalności znaku zmniejsza stopień semioty-
zacji tekstu.

 – Typografia. Mimo że może ona funkcjonować jako samodzielna makro-
modalność, typografia współdziała jednocześnie w sposób konstytutyw-
ny z designem tekstu. Pod tym względem ma ona wewnętrzną strukturę 
semiotyczną: rodzaje czcionki i jej wielkość, wyróżnienia graficzne oraz 
określony podział i lokalizację w architektonice tekstu.

 – Kolory. Należą one co prawda do modalności peryferyjnych, lecz współ-
działają zarówno z językiem pisanym, jak i z elementami obrazu. W przy-
padku  języka  pisanego kolory mogą  sprawiać,  że  powstają  dodatkowe 
niuanse znaczeniowe, by w połączeniu z obrazami zwiększyć stopień ich 
podobieństwa do rzeczywistości lub też – w zmodyfikowanym zastoso-
waniu – zmniejszyć go. Kolory same w sobie mogą przekazywać znacze-
nie konotatywne, gdy tylko wystąpią w otoczeniu semantycznym języka 
lub obrazu. Poza tym wskutek stałego użycia w danym kontekście okre-
ślają konkretne zespoły tekstów, jak np. fioletowe opakowania słodyczy 
produkowanych przez firmę Milka.

 – Topografia. Ułożenie określonych elementów obrazowych i pisemnych, 
jak również wertykalne oraz horyzontalne dopasowanie do siebie części 
składowych  tekstu odgrywa ogromną  rolę w  tworzeniu designu  tekstu. 
Można dzięki temu odróżnić ważną makrotypografię od mikrotopografii. 
Ta pierwsza określa umiejscowienie w nośnikach tekstu, np. ogłoszenia 
reklamowe umieszczone na pierwszych stronach magazynu są łatwiejsze 
do zapamiętania niż znajdujące się w jego środkowej części, podczas gdy 
mikrotopografia  odnosi  się  do  powierzchniowego umiejscowienia  (bli-
skości i oddalenia) języka i obrazu oraz tworzy odpowiednie multimodal-
ne zespoły sensu (np. obraz i podpis). 

2.2 Typografia

Typografia jako kolejna makromodalność koresponduje, jak zauważono powy-
żej, z designem tekstu. Antos/Spitzmüller (2007) są autorami teorii wiedzy typo- 

17W drodze do lingwistyki obrazu. Kierunki rozwoju nowej subdyscypliny lingwistycznej...



graficznej, która stawia typografię w centrum designu tekstu. Znaczenie jakiejś 
typografii tekstu – zgodnie z teorią – nie jest zawarte w tekście, jednak jego roz-
szyfrowanie to zadanie odbiorcy na podstawie posiadanej wiedzy dyskursywnej 
i sytuacyjnej. W związku z tym odrzuca się statyczne, reprezentatywne modele 
znaków i ustalone pojęcia tekstu na rzecz dynamicznej i interaktywnej konsty-
tucji znaczenia rozgrywającej się w procesie negocjacyjnym pomiędzy odbiorcą 
a typograficznym ułożeniem tekstu. Nadawca tekstu kieruje się wprawdzie okre-
ślonymi  kryteriami  funkcjonalnymi  w  procesie  doboru  kroju  pisma,  niemniej 
jednak  powinny  one  tentatywnie  mieć  charakter  estetyczny.  Doświadczenie 
tekstowo-dyskursywne,  jak również sytuacyjne/multimodalne otoczenie aspek-
tów typograficznych decydują o ich komunikatywno-funkcjonalnym odczytaniu 
przez odbiorcę, które stanowi raczej wytwarzanie sensów w procesie recepcji niż 
jakiś rodzaj reprodukcji:

Elementy typograficzne i design tekstu mają zatem wtedy (i tylko wtedy) znaczenie, 
gdy przypisują im je uczestnicy konkretnej sytuacji komunikacyjnej. (Antos/Spitz- 
müller 2007: 44, wyróżnienia w oryginale)

Postrzegalność  i  interpretowalność  artefaktu  kulturowego  są  wielkościami 
orientacyjnymi dla przypisania im znaczenia przez odbiorców (por. Keller 1995: 
108  i  nast.). To,  czy  artefakt  typograficzny  jest w  stanie  ewokować  znaczenie 
u jednego tylko lub u większej liczby odbiorców, zależy od ich doświadczenia 
dyskursywnego. W tym kontekście istotne są inne modalności, które mogą wes-
przeć proces przypisywania znaczenia. W związku z tym wiedza typograficzna 
jest wiedzą indywidualną w procesie recepcji. Może mieć ona jednak charakter 
kolektywny w przypadku, gdy dana kreacja typograficzna stanowi doświadcze-
nie wielu jednostek. Postrzegalny i interpretowalny w sposób kolektywny rodzaj 
pisma – np. rodzaje czcionki stosowane w dziennikarstwie, damski vs. męski cha-
rakter pisma w prototypowych przypadkach, bitmapowe kroje czcionek, łamane 
rodzaje  czcionki  jako  „archaizująca  wskazówka  kontekstualizacyjna”  (Antos/ 
Spitzmüller 2007: 45) – mają zasadniczo charakter znaku. Niemniej jednak ist-
nieje niezliczona ilość krojów pisma, które ani nie są postrzegane jako formalne 
znaki, ani interpretowane jako znaki niosące znaczenie. 

Pomimo tego, że przypisywanie znaczenia leży po stronie odbiorców, podej-
mowane  są  próby  zewidencjonowania  najczęstszych  strategii  tworzenia  pisma 
w tekstach użytkowych – tzn. nadania określonym krojom pisma statusu postrze-
galności  o  charakterze  znakowym,  lecz  jeszcze  nie  interpretowalności.  Część 
z nich  skupia  się na  tekstach perswazyjnych, wśród których na pierwszy plan 
wysuwa się reklama drukowana. I tak Stöckl (2008: 22–33) proponuje następują-
ce obszary semiotycznej autonomii typografii reklamy:

18 Gerd Antos/ Roman Opiłowski



 – rodzaje czcionki,
 – typopiktorialne gry znaków (pismo ikoniczne),
 – materialność (materiał i technika pisania),
 – umiejscowienie elementów pisanych w całości tekstu,
 – dyspozytywy  typograficzne  (dyskursywne  osadzenie  i  odniesienia  ele-
mentów pisanych do obcych domen tekstu).

Powyższym obszarom przypisuje się następujące funkcje nadrzędne: delimi-
tacyjną (optyczny podział miejsca zajętego przez tekst), wizualną (pismo awan-
suje  do  statusu  obrazu), wzmacniającą  (wizualne wsparcie  semantyki  tekstu) 
i indeksacyjną (wzbogacenie przekazu tekstu za pomocą wizualnych współzna-
czeń) (por. Stöckl 2008: 33). Przytoczony obszar funkcyjny, który zakłada ist-
nienie znaczenia typograficznego, koliduje w pewnym stopniu z poczynionym 
wcześniej założeniem postrzegalnego i interpretowalnego artefaktu w komuni-
kacji. Jednak można przyjąć bez zastrzeżeń, że takie prototypowe, funkcjonalne 
procesy mają miejsce,  a  na  konkretnych  przykładach można  je  pokazać  oraz 
wyjaśnić. Odnosi się to przede wszystkim do takich form komunikacji i takich 
rodzajów tekstu, które aby zrealizować swój cel, jakim jest wywarcie wpływu 
na odbiorcę, posługują się nie tylko typografią,  lecz także w sposób oryginal-
ny innymi modalnościami tekstu, takimi jak kolory, struktury tekstowe, grafiki 
i obrazy, wzmacniając komunikaty denotatywno-językowe za pomocą konota-
tywno-wizualnych. 

2.3 Relacje język–obraz

Trzecia makromodalność – relacje język–obraz – znajduje się w centrum ko-
munikacyjno-funkcjonalnej  semiozy w  tekstach multimodalnych. Chodzi  tutaj 
o dwa centralne kody: język i obraz, obecne w tekstach drukowanych jako język 
pisany oraz  statyczny obraz, które na zasadzie wzajemnego sprzężenia  tworzą 
treść  i  funkcjonalną  relewantność  każdego  tekstu  drukowanego. Wymienione 
wcześniej makromodalności – design tekstu i typografia – semiotyzują i semanty-
zują dodatkowo określoną relację język–obraz. Istnieją dwa sposoby ujęcia rela-
cji język–obraz: albo w procesie top-down obiera się za punkt wyjścia konkretne 
typy relacji język–obraz (por. Geiger/Henn-Memmesheimer 1998: 61–64, Stöckl 
2004a: 249–284, Schierl 2001: 239–250, Opiłowski 2006: 114–119), albo w pro-
cesie bottom-up wyznacza  się ogólne płaszczyzny  interakcji, na których  język 
i obraz współdziałają ze sobą. Według Stöckla (2011: 56–61) w postępowaniu bot-
tom-up możemy założyć trzy płaszczyzny opisu, które poddane analitycznej syn-
tezie pokazują komunikacyjno-funkcjonalną synergię języka i obrazu w tekście:
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 – Płaszczyzna przestrzenno-syntaktyczna3:  umiejscowienie  elementów 
językowych  i  graficznych w  całości  tekstu  jest  czynnikiem determinu-
jącym tworzenie sensu. Istnieją tu dwie możliwości: wzorzec linearny – 
gdy język i obraz zajmują dwa osobne miejsca w tekście i nie pokrywają 
się przestrzennie ani graficznie, oraz wzorzec symultaniczny, w ramach 
którego obydwie modalności znaków zostają stopione w jeden znak wi-
zualny, motywując tym samym językowy i obrazowy sposób odczytania 
go. Pierwszy wzorzec spotkać można częściej niż drugi. Wzorzec line-
arny wykorzystuje się standardowo na pierwszych stronach większości 
czasopism: zleksykalizowany tytuł występuje wprawdzie na tle obrazu, 
jednak postrzega się je i interpretuje jako oddzielne modalności. Ze wzor-
cem symultanicznym mamy do czynienia wtedy, gdy np. nagłówek w re-
klamie  składa  się  z  kilku komponentów,  obrazując w  ten  sposób dany 
produkt lub wskazując na niego z jednoczesnym formułowaniem komu-
nikatu językowego. 

 – Płaszczyzna informacyjna:  ta  płaszczyzna  oceny  informuje  o  komu-
nikatywności  tekstu  językowo-obrazowego. Na podstawie  założeń Van 
Leeuwena (2005: 222 i nast.) Stöckl (2001: 58) dzieli tę kategorię na dwa 
praktyczne wzorce:  jeden z nich opiera  się na elaboracji –  język  i ob-
raz komentują siebie nawzajem i przyczyniają się do zrozumienia danej 
części tekstu. W ramach tego związku nie powstają jednak żadne nowe 
semantyczne, dyskursywne czy związane z wiedzą  treści,  jedynie  rela-
cja język–obraz. W drugim zaś wzorcu – ekstensji – jeden kod aktywuje 
w drugim nowe przestrzenie semantyczne4. 

 – Płaszczyzna retoryczno-semantyczna: na tej płaszczyźnie wyjaśnione 
zostają kognitywne, logiczno-semantyczne i retoryczne procesy/artefak-
ty w relacji między językiem a obrazem. W tym celu Stöckl (2011: 60 
i nast.) również postuluje różne wzorce: wzorzec skoordynowany, którego 
bimodalna semantyka wynika z powszechnych operacji, takich jak analo-
gia, przystawalność i przeciwieństwo; wzorzec zhierarchizowany, oparty 
na złożonym postępowaniu logicznym, takim jak ‘przyczyna – oddziały-
wanie’, ‘część – całość’ lub ‘warunek – skutek’, oraz wzorzec o charak-
terze gry, do którego należą „przypadkowe i zaskakujące, zazwyczaj za-

3 Stöckl (2001: 56–61) nie mówi o płaszczyznach, lecz o wzorcach, w których stwierdza ist-
nienie dalszych subwzorców. Dla lepszego zrozumienia użyto określenia „płaszczyzna”, ponieważ 
płaszczyzny obejmują kolejne analityczne aspekty oceny i podziału. Na płaszczyznach znajdą się 
więc wzorce zawierające już w sobie prototypowe formy występowania relacji język–obraz. 

4 Wszystkie wieloznaczności, podwójne sposoby odczytywania lub ambiwalencje w języko-
wej  i  obrazowej  części  tekstu,  które w danym kodzie wywołane  zostały przez drugi,  należą do 
elaboracji związanej z informowaniem.
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bawne, aluzyjne, metakomunikatywne związki między kodami” (Stöckl 
2011: 61).

W wymienionych powyżej płaszczyznach podziału i opisu zawierają się już 
mniej  lub  bardziej  transparentne,  prototypowe  typy  połączeń  języka  i  obrazu. 
Stanowią one punkt wyjścia w postępowaniu top-down. Przyjrzyjmy się najpierw 
wzorcom  elaboracji  i  ekstensji.  Pierwszy  z  nich  to  np.  odzwierciedlenie  typu 
połączenia, jakim jest paralelizacja (Stöckl 2004a: 254 i nast.), komplementarne 
komentowanie, a także ilustrowanie (Opiłowski 2006: 115) lub wizualna prezen-
tacja – werbalna konstytucja (Geiger/Henn-Memmesheimer 1998: 61). Kolejny 
wzorzec – ekstensja – jest zaś typowym przypadkiem wzajemnego determinowa-
nia (Spillner 1982: 96; Opiłowski 2006: 118 i nast.). Również do płaszczyzny reto-
ryczno-semantycznej można zaliczyć znane z literatury badawczej typy połączeń, 
jak np. metonimiczna asocjacja konceptu, symbolizacje, metaforyzacje (Stöckl 
2011: 256 i nast.) lub konstytuująca polisemizacja (Opiłowski 2006: 117 i nast.).

Praktyki komunikacyjnej nie można oddać tylko za pomocą klasyfikacji typów 
połączeń. Znacznie częściej mowa jest o konkretnych płaszczyznach opisu, w któ-
rych pod uwagę bierze się prototypowe typy połączeń wraz z innymi parametrami 
analizy. Wyróżnione przez Stöckla (2011: 56–61) płaszczyzny tworzą już solidną 
bazę dla analizy powiązań i synergii pomiędzy językiem i obrazem. Te kryteria 
analityczne może dopełnić płaszczyzna funkcjonalna, w ramach której namacal-
ne  stałyby  się  cel  i wymiar możliwego  oddziaływania  tych  powiązań. Kolejna 
kwestia dotyczy integracji wszystkich trzech makromodalności w celu stworzenia 
ogólnego modelu analitycznego tekstu multimodalnego. Design i typografia tekstu 
semiotyzują przede wszystkim przestrzeń tekstową. Relacje język–obraz mogą im 
dostarczyć dodatkowych potencjałów  semantyzacyjnych, gdyż komunikacyjno-
-funkcjonalną całość tekstu konstruują wspólnie wszystkie wielkości semiotyczne. 

3. Rodzaje relacji język–obraz jako modele tworzenia wiedzy. Studium 
przypadku

Od kilku lat zaobserwować można w lingwistyce multimodalnej niemal kon-
sekwentny wzrost  liczby  tzw.  tekstów  językowo-obrazowych  (niem. Sprache-
-Bild-Texte)  (Diekmannshenke/Klemm/Stöckl  2001,  Grösslinger/Held/Stöckl 
2012). Do tekstów tych zalicza się przede wszystkim teksty drukowane występu-
jące w przestrzeni publicznej – zwłaszcza dziennikarskiej i miejskiej, jak również 
ogromny zasób tekstów publikowanych w internecie. W odniesieniu do hipertek-
stów można tutaj mówić o dodatkowych modalnościach, takich jak muzyka i dźwię-
ki, język mówiony lub animowane obrazki jako medialne warianty języka i obrazu. 
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Niemniej jednak większość form tekstu relewantnych pod względem medialnym, 
kulturowym i społecznym reprezentowana jest przez teksty łączące język i obraz 
(np. gazety internetowe, strony domowe przedsiębiorstw i instytucji), które po-
przez odpowiednie podlinkowanie mogą przybrać formę w pełni zsemiotyzowa-
nych kompleksów tekstowych (m.in. reportaże wideo, spoty reklamowe, filmy)5. 
Rozpowszechniającą się w słowie pisanym i statycznym obrazie multimodalność 
rozpoznać można po wpływie, jaki wywiera. W poszczególnych artykułach cza-
sopism i w całych magazynach spotykamy się z profesjonalnym ilustrowaniem 
osiągniętym poprzez zastosowanie różnych rodzajów obrazów i ich montaż, jak 
również obecność narracyjnych  struktur graficznych  i  estetycznych  fotografii6.

Takie gatunki tekstu, jak grafiki informacyjne, ukazują stopniowo swój semio-
tyczny potencjał w następujący sposób: uproszczone symbole graficzne i figury 
geometryczne zostają tu zastąpione przez ikoniczne i barwne przedstawienia (por. 
Stöckl 2012). Takie teksty i ich gatunki poszerzają pod pewnym względem naszą 
wiedzę na temat multimodalnych struktur tekstowych. W procesie doświadczal-
nym i poznawczym intuicyjne dostrzegamy określone zbiory cech, które zosta-
ją później przetransportowane do indywidualnej wiedzy o gatunkach tekstu. Ta 
wiedza architekstualna, prowadząca do wytworzenia kompetencji w akcie pro-
dukcyjnym i recepcyjnym, powstaje dzięki występującym w każdym egzempla-
rzu tekstu rodzajom wiedzy z zakresu języka i kontekstu, jak i wiedzy o świecie. 

Określone strategie tekstowe wymagają od odbiorcy obszernej wiedzy, bez 
aktywacji której nie jest on w stanie zrozumieć skonstruowanej multimodalnie 
wiadomości.  Przedstawiona  w  punkcie  pierwszym  teza,  według  której  teksty 
stanowią semiotyczne modele służące wytwarzaniu wiedzy, powinna zostać za-
demonstrowana na przykładzie cyfrowego (powstałego w internecie) gatunku ję-
zyk–obraz, czyli memu. Memy są zjawiskiem popkulturowym zarówno w inter-
necie, jak i poza nim. Nawiązują one do aktualnych wydarzeń mających genezę 
polityczną, gospodarczą,  społeczną  lub kulturową  i  sprawiają  jednocześnie, że 
geneza ta staje się swoistym rusztowaniem komunikacyjnym. 

5 Najnowsze tendencje w lingwistycznych i semiotycznych formach oraz procesach w Web 2.0 
zawiera publikacja sporządzona na podstawie warsztatów przez Sievera/Schlobinskiego (2012), opi-
sująca „formy komunikacji,  takie  jak Facebook, mikroblogi, społeczności zajmujące się fotografią 
i literaturą, dialogi zdeterminowane przez maszyny oraz bardziej obszerne tematy, takie jak partycy-
pacja, multimodalność, hybrydyzacja, wielojęzyczność i tzw. Code-Switching” (Siever/Schlobinski 
2012: 6) Fakt, że badanie internetu nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli 
lingwistyki mediów, potwierdza V Międzynarodowa Konferencja na temat Kontrastywnej Lingwi-
styki Mediów, która odbyła się na Uniwersytecie w Mannheim 30 stycznia – 1 lutego 2014, zatytuło-
wana „Lingwistyka mediów 3.0: Formy i działanie rodzajów/gatunków tekstu w epoce Social Web”.

6 Na drugim końcu tej osi zauważyć można trend w prasie bulwarowej polegający na niekon-
trolowanym i przesadzonym zastosowaniu obrazów.
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Jednak to nie ich funkcja komunikacyjna i informacyjna, lecz specyficzna dla 
danej grupy odbiorców interakcja poprzez zabawę i rozrywkę czyni memy społecz-
nym  fenomenem. Powstaje bowiem ścisły  związek  semantyczny pomiędzy  tek-
stem pisanym (podpis nad lub pod obrazem) a zgodną z rzeczywistością lub fikcyj-
ną fotografią, który polega w pewnych przypadkach na wzajemnej, nieodzownej 
dla zrozumienia całej sceny determinacji kodu. Mamy tutaj do czynienia z pierw-
szym modelowym  rodzajem wiedzy,  który można  zdefiniować  jako  typologicz-
nie zorganizowaną i multimodalnie ukonstytuowaną wiedzę o gatunkach tekstów. 

W ramach każdego memu użytkownicy internetu komentują w różny sposób 
artefakty kulturowe, przy czym działanie  to może być postrzegane w dwojaki 
sposób: z jednej strony jako wewnątrztekstowe komentowanie obrazu w danym 
tekście, z drugiej zaś  jako komentujące nawiązanie w postaci obrazu do zade-
monstrowanych rzeczywistości, np. poprzez perspektywę obrazu, jego wycinek 
lub nadanie mu barw. Na podobnej zasadzie interpretowane są znane osobisto-
ści,  artefakty  czy  nagłośnione  przez media wydarzenia:  dowcipnie,  poważnie, 
lecz także cynicznie. Kulturowa wiedza o świecie stanowi w związku z tym pod-
stawowe wymaganie przy tworzeniu relacji semantycznej język–obraz. Wiedza 
o świecie nie ma oprócz pojęć i koncepcji charakteru punktowego – zasadza się 
ona na kontynuowanych,  zespolonych ze  sobą przez  indywiduum  jednostkach 
nadających sens. W myśl powyższej zasady można umieścić wiedzę narratywno-
-dyskursywną jako dalszy rodzaj wiedzy u podstaw memu, ewentualnie również 
innych gatunków tekstów łączących język i obraz. Wyróżnić można tutaj także 
inne rodzaje wiedzy lub podrzędne wobec nich formy, gdy mem wyjawia swoją 
treść za pomocą wyjątkowej strategii. Chcielibyśmy unaocznić to, posługując się 
przykładem przedstawionym na rys. 1.

 
Rys. 1. Mem z Angelą Merkel (źródło: echtlustig.com, 5.09.2013) 

19.6.2013 Merkel odkrywa 
#nieznany ląd
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Przywołany mem czerpie swą szyderczą moc z intertekstualnych i interiko-
nicznych  referencji. Choć wszystkie  teksty wplecione są w uniwersum  innych 
tekstów, to niektóre komunikaty przemieniają ukryte odniesienia tekstowe niezli-
czonej ilości eksplicytnych odniesień w konkretne, utworzone w postępowaniu 
dyskursywnym pojedyncze teksty i obrazy.

Przywołany mem nawiązuje ikonicznie do obrazu przedstawiającego przybi-
cie statków Krzysztofa Kolumba do wybrzeży Ameryki. W ten sposób wymagana 
jest od odbiorcy wiedza kulturowa o świecie, a minione, lecz ważne dla ludzkości 
wydarzenia zostają uwspółcześnione, co niesie ze sobą inferencję z tej wiedzy. 
W  jakim  jednak  stopniu  oglądający mem  rozpozna  obraz  historyczny,  ogólne 
zarysy  tego momentu  historii  lub  też  zupełną  fikcję w  pojedynczych  elemen-
tach obrazu, jest kwestią indywidualnych możliwości interpretacyjnych. Każdy 
odbiorca memu wnosi mianowicie odmienną wiedzę kulturową w semantyczny 
proces  identyfikacji. Zamierzona przez  twórców memu  interikoniczność może 
zostać tym bardziej zignorowana, że na miejscu Kolumba pojawia się kanclerz 
Angela Merkel. Teraz wymagana  jest  nie  tylko diachroniczna,  lecz  także  syn-
chroniczna wiedza o kulturze. Rozpoznanie nowej postaci na obrazie powinno 
sprawić mniej  trudności,  ponieważ została wymieniona z nazwiska w napisie: 
„Merkel odkrywa #nieznany ląd”. Najpóźniej od tego momentu do gry wkracza 
wiedza narratywno-dyskursywna. Napis odnosi się w swej konstrukcji intertek-
stualnej do słynnego zdania, które Merkel wypowiedziała w czerwcu 2013 roku 
na  konferencji  prasowej  z Barackiem Obamą:  „Internet  to  dla  nas wszystkich 
nieznany ląd”. Kanclerz chciała w ten sposób wytłumaczyć się ze sterowanych 
komputerowo programów szpiegowskich, takich jak np. PRISM. ‘Nieznany ląd’ 
pozostał w pamięci społeczeństwa raczej jako żart – reagowało ono na to słowo 
niezliczonymi zabawnymi i ironicznymi komentarzami na portalach społeczno-
ściowych. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę aktualne wydarzenia, czyli przede 
wszystkim umożliwione przez PRISM podsłuchiwanie  rozmów telefonicznych 
pani kanclerz, którego dopuściły się amerykańskie tajne służby, to uświadomimy 
sobie, że wiedza narratywno-dyskursywna stanowi obszerny i ulegający ciągłym 
zmianom zasób każdego indywiduum.

Teksty, nawet  jeśli na pierwszy  rzut oka nie zajmują wiele miejsca,  są za-
bawne i przemijające na tle prawdziwego uniwersum innych tekstów interneto-
wych, to okazują się być modelami semiotycznymi, w ramach których dochodzi 
do wytwarzania,  aktualizacji  i  – w  znaczeniu metaforycznym –  także  przeka-
zywania wiedzy.  Jak widać  to w przypadku memów, w grę wchodzą  rozmaite 
rodzaje wiedzy oraz ich rozmaity zasięg. Wiedza ta jest jeszcze bardziej nośna, 
jej uwidacznianie bardziej przekonujące, a receptywne przyjęcie tej wiedzy wraz 
ze wszystkimi sugerowanymi interpretacjami i argumentami w większym stop-
niu pozbawione uprzedzeń, gdy odbiorca wcieli się w rolę autora: jako uczestnik 
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komunikacji o podobnym sposobie postrzegania świata, jako członek wspólnoty 
oraz jako kreatywny odbiorca, który nie zajmuje się reprodukcją sensu ani prze-
słania, lecz konstruuje własny tekst, korzystając z dostępnych interikoniczności 
i intertekstualności. 

4. Lingwistyka tekstu z germanistycznego i polonistycznego punktu widzenia

Zanim zajmiemy się powstającą  jako dyscyplina naukowa  lingwistyką ob-
razu  zgłębiającą  zjawiska  konglomeratów  język–obraz,  należałoby  przytoczyć 
wcześniejsze prace z zakresu  lingwistyki  tekstu, które w decydującym stopniu 
przyczyniają się do rozwoju lingwistyki obrazu. Lingwistyka tekstu postrzegana 
jest, jak wiadomo, szczególnie w germanistyce, jako dyscyplina reagująca na wy-
zwania codzienności komunikacyjnej. W badaniu tekstów medialnych wykazuje 
ona ścisłe wzajemne powiązania ze stylistyką (por. Fix 2009: 11).

W związku z tym, że zjawiska multimodalne i -medialne nieustannie towa-
rzyszą tekstom językowym i nie pozostają bez znaczenia dla  ich form, funkcji 
i treści, autorzy tomu Brauchen wir einen neuen Textbegriff? Antworten auf eine 
Preisfrage (por. Fix/Adamzik/Antos/Klemm 2002) już ponad dziesięć lat  temu 
rozważali nowe podejście do pojęcia tekstu. W świetle dynamicznych procesów 
zachodzących w obrębie znaków opowiadają się oni za otwartym pojmowaniem 
tekstu (por. np. Möller 2002: 96; Klemm 2002: 145; Adamzik 2002: 173). Wyni-
kają z tego następujące bezpośrednie sposoby pojmowania tekstu oparte na inte-
rakcjach między znakami językowymi i pozajęzykowymi zachodzących jednakże 
z różną intensywnością: poszerzone, zorientowane na komunikację pojęcie tek-
stu (Ekkrammer 2002: 32), kulturowo-naukowe pojęcie tekstu (Breuer 2002: 69) 
lub refleksyjno-dynamiczne pojęcie tekstu (Antos 2002: 189). Inni lingwiści tek-
stu sytuują go w dyskursywności meta- lub transtekstualnej (Warnke 2002: 125). 

Rozstrzygająca  dla  lingwistyki  tekstu  i  mediów  okazuje  się  ponadto  roz-
prawa Schmitza (2005) zarzucająca  językoznawcom i  językoznawstwu niezro-
zumiałe wymazywanie  obrazowości materialnej  z  badań  nad  tekstami,  na  po-
twierdzenie  czego  autor  przytacza  liczne  prace  lingwistyczne  jako  argumenty. 
Według Schmitza (tamże) teksty językowo-obrazowe powinny być analizowane 
pod względem ich akcji, struktur i działań, poprzez ponowne sięgnięcie do obu 
trybów. Schmitz (2005, 2011) nie zostawia jednak swoich czytelników bez per-
spektyw na przyszłość, formułując obszerny, wyrażony w konkretnych pytaniach 
program zadań dla pracy naukowej nad tekstami językowo-obrazowymi. Niemal 
w  tym  samym  czasie  Stöckl  opracowuje  liczne  badania  z  zakresu  lingwistyki 
tekstu i mediów, jak również stylistyki, unaoczniające heterogeniczność relacji 
język–obraz  za  pomocą  przejrzystych  struktur  i  terminów  (por.  Stöckl  2004a, 
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2004b, 2008, 2012, 2013; por. także Schneider/Stöckl 2001). Stöckl (tamże) bada 
także materialne i niematerialne, statyczne i dynamiczne obrazy w otoczeniu ję-
zyka pisanego i mówionego, jak również muzyki lub dźwięku (analitycznie, czę-
sto za pomocą przykładów z reklam) oraz wiele mono-, inter- i multimedialnych 
sytuacji przeplatania się trybów semiotycznych z naciskiem na język i obraz. 

Tendencja do niezajmowania się  tekstami semiotycznymi w sposób czysto 
lingwistyczny  lub  do  analizowania  niejęzykowych modalności  za  pomocą  za-
adaptowanych środków lingwistycznych utrzymuje się w niemieckojęzycznym 
kręgu badawczym. Coraz to nowe medialno-lingwistyczne zapowiedzi konferen-
cji wskazują  nawet  na  rosnące  zainteresowanie  tym  tematem. Mimo  że  także 
w polskich tekstach zauważyć można porównywalne, nieróżniące się diametral-
nie  od  powyższych  praktyki  komunikacyjne,  polska  lingwistyka  tekstu wyda-
je się zamknięta na multimodalność. Nie przechodzi ona jednak obojętnie obok 
mediów  jako  fenomenu  komunikacji  codziennej.  Uogólniając, w  obrębie  pol-
skich badań nad  tekstem mówi  się o  tekstach multimedialnych, dla określenia 
których niemieckojęzyczna lingwistyka tekstu używa określeń komunikaty lub 
teksty multimodalne  (por.  Schneider/Stöckl  2011).  Przyczyna  tej  różnicy  leży 
w odmiennym rozumieniu pojęcia ‘medium’. W lingwistyce niemieckojęzycznej 
oznacza ono przede wszystkim modalność stosowaną (język pisany, poruszający 
się obraz  itd.)  lub  instrument  technologiczno-techniczny,  instytucję bądź miej-
sce przekazu lub archiwizacji tekstów (internet, telewizja, prasa, smartfony itp.). 
W polskim badaniu tekstów natomiast dominuje medium jako modalność niesto-
sowana, tzn. jako pewien kod semiotyczny lub modalność znaku:

Teksty multimedialne to teksty budowane z udziałem dwóch lub więcej różnych ko-
dów semiotycznych: językowego i dźwiękowego, jak na kasetach z recytacjami i pio-
senkami;  językowego i obrazowego,  jak w książkach z  ilustracjami czy w komik-
sach; językowego, dźwiękowego i obrazowego, jak w teatrze i filmie. (Bartmiński/
Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 71). 

Choć Bartmiński/Niebrzegowska-Bartmińska (2009: 71 i nast.) podkreślają 
w dalszych  fragmentach medialną  relewantność hipertekstów  i przewrotu  iko-
nicznego, zawężają oni pojęcie  tekstu do zjawiska stricte  językowego. Tę nie-
możność  rozszerzenia  tekstu  o  niejęzykowe  zasoby  znaków  można  odnaleźć 
w korzeniach polskiej tradycji badawczej. Polska lingwistyka tekstu nawiązuje 
często do literackiego badania rodzajów tekstów oraz dialektów. Nawet jeśli ob-
serwowana współcześnie obecność  języka  i obrazu podczas  tworzenia  tekstów 
jest oczywista, to materialna i niematerialna obrazowość tekstów drukowanych 
wyrażająca się również w formach designu tekstu, typografii i połączeniach ję-
zyk–obraz budzi niewielkie zainteresowanie wśród polskich lingwistów. W ostat-
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nim czasie ukazały się jednak prace zbiorowe polskich filologów poświęcone te-
matyce człowieka i jego aktywności tekstowej w internecie (por. Szczęsna 2007; 
Ulicka 2009; Gumkowska 2009; Filiciak/Ptaszek 2009). Ciągle brakuje jednak 
teoretycznych hipotez oraz transparentnych kategorii i kryteriów analitycznych 
dla wyprofilowanych multimodalnie tekstów i ich gatunków. 

Pomimo  tego  deficytu  zauważalne  stają  się  pierwsze  postulaty w  sprawie 
multimodalności. Dobrzyńska (2009: 30) wskazuje w swojej rozmowie na temat 
stanu i perspektyw lingwistyki tekstu na aspekty, które mogą w przyszłości zain-
teresować językoznawców polonistycznych:

Kolejne moje dezyderaty dotyczą opisu tekstów hybrydalnych, łączących elementy ję-
zykowe z niejęzykowymi. Teksty takie, zespalające słowa, obrazy i dźwięki w integral-
ną całość komunikacyjną, podlegają odrębnym wzorcom gatunkowym i są budowane 
w szczególny sposób. Wiedza na ten temat jest wciąż ograniczona (Dobrzyńska 2009: 30).

W pewną wątpliwość można  podać  określenie  „teksty  hybrydalne”  (niem. 
hybride Texte), które w cytowanym fragmencie należy rozumieć jako teksty ję-
zykowo-obrazowe (niem. Sprache-Bild-Texte). Bądź co bądź także językowo-ob-
razowe formy komunikacji wchodzą w rozmaite związki funkcjonalne i formalne 
z innymi tekstami w taki sposób, że jasny podział wzorców tekstowych w obrę-
bie pola komunikacyjnego i przejrzystego przydziału funkcjonalnego nie zawsze 
jest możliwy. W tym wypadku rzeczywiście chodzi o komunikaty hybrydalne. 
Jednak określenie „klasycznych” struktur tekstowych mianem tekstów hybrydal-
nych tylko z  tego powodu, że nie zostały one zbudowane wyłącznie z  języko-
wych, lecz także obrazowych i innego rodzaju kodów, nie jest trafne. 

Lingwistyka tekstu jest wprawdzie dyscypliną postępową i elastyczną, lecz 
także jej, jej przedmiotowi i metodologiom stawiane są granice. Granice te się-
gają aż do multimodalnego pojmowania tekstu, które można stosować zgodnie 
z  badaną  formą  komunikacji. W  związku  z  tym,  że w  życiu  codziennym nie-
ustannie  mamy  do  czynienia  z  tekstami  językowo-obrazowymi,  komunikacja 
medialna zachęca do utworzenia tzw. lingwistyki obrazu, która wykorzystywa-
łaby dotychczasowy dorobek, tzn. hipotezy i metody multimodalnej lingwistyki 
tekstu, a także stylistyki oraz mogłaby je przenieść na płaszczyznę komunikacji 
językowo-obrazowej poprzez ich dopasowanie i dalsze rozwijanie. 

5. Lingwistyka obrazu w badaniach germanistycznych

Jako odpowiedź na mnożące się pytania o relacje język–obraz Diekmanns- 
henke,  Klemm  i  Stöckl  (2011)  proponują  kompleksowy  program  badawczy  
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o nazwie lingwistyka obrazu (niem. Bildlinguistik). W pracy zbiorowej przywo-
łanych autorów lingwistyka obrazu przezornie nie zostaje jeszcze nazwana nową 
subdyscypliną lingwistyczną, choć zapowiada to podtytuł książki Theorien – Me-
thoden – Fallbeispiele, a sama publikacja zawiera liczne dojrzałe naukowo artyku-
ły przedstawiające dokładnie elementy podtytułu. Lingwistyka obrazu jako okre-
ślenie dyscypliny lingwistycznej ma znaczenie przenośne. Dlatego też spotyka 
się ona z pewnym sceptycyzmem. W szerszym znaczeniu ukazuje ona w sposób 
bardzo fachowy różnorodność oraz kreatywność tekstów w aspekcie znakowym. 
Interpretując znaczenie w zawężony sposób, nie można jednak mówić o lingwi-
styce  obrazu  (Linguistik  des  Bildes)7,  co  wyjaśniają  Klemm  i  Stöckl  (2001):

Tytułu tomu – Bildlinguistik – nie należy rozumieć jako ‘lingwistyki obrazu’ [Linguis- 
tik des Bildes]. Taka interpretacja byłaby niedorzeczna, ponieważ obrazy funkcjonu-
ją pod wieloma aspektami zupełnie inaczej niż język […]. ‘Lingwistyka obrazu’ to 
raczej obserwacja związków między językiem a obrazem w kompletnych tekstach 
i  zagospodarowanie  lingwistycznych  konceptów,  modeli  i  metod  badania  obrazu 
będącego zintegrowaną częścią tekstów, które są w większości tekstami medialny-
mi. „Lingwistykę obrazu należałoby więc interpretować metaforycznie – tak, jak to 
się dzieje gdy mówimy o języku obrazu albo języku obrazowym”. (Klemm/ Stöckl 
2011: 9, wyróżnienie w oryginale)

Głównym celem lingwistyki obrazu jest badanie medialnych konglomeratów 
językowo-obrazowych za pomocą metod analitycznych  rozwiniętych przez  ję-
zykoznawstwo, dziedzinę o bogatej  tradycji. Za koniecznością, zastosowaniem 
i ew. adaptacją instrumentarium lingwistycznego przemawia hipoteza, że badaniu 
podlegają nie obrazy same w sobie, lecz teksty składające się z języka i obrazu. 

Również  kategorie  językoznawcze  i  terminy mogą  zostać  przeniesione  na 
kompleksy składające się z języka i obrazu, co pozwoli rozpoznać procesy za-
chodzące w tekstach multimodalnych. 

W tym kontekście można wymienić kilka takich propozycji: tekstualność wi-
zualna u Stöckla (2004a: 97–105), opracowanie aktów obrazowych za pomocą 
aktów mowy u Schmitza  (2007:  425–433)  i Große  (2011:  15)  czy  też  analizę 
relacji obraz–obraz (interikoniczność) na podstawie pierwotnie lingwistycznych 

7 Nie chodzi tu o lingwistykę badającą różne formy i typy obrazu. Określenia Linguistik des 
Bildes  i Bildlinguistik  tłumaczone są w niniejszym artykule jako  lingwistyka obrazu ze względu 
na brak możliwości znalezienia innych odpowiedników (w nawiasie zostały podane każdorazowo 
określenia oryginalne). Wyrażenie Linguistik des Bildes wskazywałoby na lingwistykę zajmującą 
się obrazem, czego w rzeczywistości lingwistyka nie bada. Natomiast pojęcie Bildlinguistik odnosi 
się do nowo konstytuującej się dyscypliny zajmującej się związkiem pomiędzy językiem z obrazem.
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kryteriów intertekstualności (por. Opiłowski 2012: 45 i nast.). Koncepty lingwi-
styczne muszą być nieustannie  rewidowane  i  aktualizowane w odniesieniu do 
obrazowego systemu znaków. Istotny jest tutaj fakt, że obrazy użytkowe obecnie 
bardzo rzadko pojawiają się pojedynczo, a jeśli już, to otoczenie językowe i sy-
tuacyjne specyfikuje komunikacyjno-funkcjonalny cel obrazu. Na te semiotycz-
ne i komunikacyjne procesy nie zważa się w naukach o obrazie, co zauważają 
Klemm i Stöckl (2011). W ich uwzględnieniu badacze widzą szansę dla lingwi-
styki obrazu:

1. Zazwyczaj jest mowa o obrazie. Dochodzi przy tym często do przeoczenia typi-
zacji obrazów i różnorodności ich form oraz funkcji w kontekście społecznym […].
2. Obrazy interpretowane są w izolacji, jak gdyby komunikacja opierała się jedynie 
na nich […].
3. Większość nauk o obrazie kieruje się celami partykularnymi; wykorzystują obraz 
jako nośnik poznania do modelowania ogólnych procesów (np. postrzegania, rozu-
mienia) albo postrzegając go jako jedynie przenośnik treści, który podlega badaniu. 
(Klemm/ Stöckl 2011: 9, wyróżnione w oryginale)

Adekwatnym polem naukowym do badania związków między językowymi 
i obrazowymi modalnościami znaków powinna stać się więc lingwistyka obrazu. 
Zawierają się w niej medialne formy realizacji języka (mówionego i pisanego) 
i obrazu (ikona, indeks, symbol). Pojawia się w związku z tym pytanie o dwie po-
zostałe modalności znaków – muzykę i dźwięk, które również występują w wielu 
formach komunikacji, przejmując nierzadko istotne zadania i ustawicznie współ-
działając z językiem i obrazem w tekście jako całości. Jednak ze względu na fakt, 
iż wiele aspektów dwóch zasadniczych kodów –  języka  i obrazu – nie zostało 
jeszcze  wyjaśnionych,  stosowne  jest  teoretyczno-analityczne  skoncentrowanie 
się najpierw na tych dwóch kodach. Zdobyte przeświadczenia mogą zostać póź-
niej poszerzone o zespoły tekstów, takie jak muzyka czy dźwięk8. Wydaje się jed-
nak, że w audiowizualności tekstów medialnych grają one drugorzędną rolę – za 
zjawiskami językowymi i obrazowymi. 

Ze  związku  języka  i  obrazu wynika wiele  cech  i  procesów  zachodzących 
w komunikacji. Niektóre artefakty komunikacyjne są już komentowane, a często 
także wyjaśniane na stosownych przykładach przez mediolingwistów. Schmitz 

8 Nie oznacza to jednak, że nie przeprowadza się dziś takich prób ze względu na to, że badania 
nad tekstami audiowizualnymi zawarte są we wspomnianej już pracy na temat lingwistyki tekstu. 
Holly  (2011)  zajmuje  się  programami  informacyjnymi, Luginbühl  (2011)  analizuje wiadomości 
telewizyjne, Wyss (2011) omawia narrację w reklamach telewizyjnych, a Fix (2011) bada audio- 
deskrypcję filmów dla odbiorców niedowidzących i niewidomych.
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(2011) mówi o tzw. badaniu powierzchni widzialnej, definiując ją w następujący 
sposób: „Powierzchnie widzialne to takie powierzchnie, na których ułożone we-
dług określonego planu teksty i obrazy tworzą wspólne jednostki znaczeniowe” 
(Schmitz  2011:  25). Tendencja  do  delinearyzacji  zespołów  znakowych w  tek-
stach dotyczy także owych powierzchni widzialnych, na których, jak np. w tek-
stach internetowych, jednostki budujące sens wynikają z językowo-obrazowych 
modułów. W ten sposób odbieramy moduły informacyjne, przy czym odbiorcy 
dokonują recepcji ich sensu. Tekstowe powierzchnie widzialne oferują szczegól-
ny rodzaj pisemności: pisemność tercjarną (Schmitz 2006). Jest to swego rodzaju 
pisemna  obrazowość,  która  dopasowuje  się  wizualnie  do  strukturalno-treścio-
wego uporządkowania innych semiotycznych części tekstu lub też funkcjonouje 
jako wizualny i językowo-semantyczny główny nośnik w tekście. Rozumieniem 
w obrębie komunikacji multimodalnej zajmuje się Bucher (2011: 127–153), któ-
ry dokonuje jego specyfikacji, rozróżniając trzy kierunki9. Tworzenie znaczenia 
w tekście multimodalnym wyjaśniają Holly i Jäger (2011: 152). Używają do tego 
transkryptywności obejmującej intra- i intermedialne połączenie znaków i treści, 
wysuwającej tym samym kontekst na pierwszy plan. 

Poszczególne  modalności,  takie  jak  język  i  obraz,  funkcjonują  jako  pre-
skrypty,  których  treściowa  koordynacja  (transkrypcja)  wpływa  na  powstanie 
skryptu („nowego” znaczenia). Obrazowo-lingwistyczne aspekty są dokumento-
wane w multimodalnych analizach tekstów. Obok imponującego dzieła Stöckla 
(2004a), w którym bada on i analizuje różnorodne aspekty związków i operacji 
między językiem i obrazem, na uwagę zasługuje również wcześniejszy artykuł 
Gudrun Held. Held proponuje zwięzły przegląd możliwych płaszczyzn interak-
cji  i  form  realizacji  konglomeratów  język–obraz. Held  (2008:  156f)  dokonuje 
podziału  tekstowych  zjawisk  językowo-obrazowych  na  dwóch  płaszczyznach: 
formalnej  i  semantycznej.  Płaszczyźnie  formalnej  przypisuje  ona wewnętrzną 
strukturę tekstu, obrazowość formalną oraz typografię, podczas gdy obrazowość 
i remotywacja zrozumiałych sformułowań, jak również relacje język–obraz nale-
żą do aspektów treściowych. Językowo-graficzne ułożenie tekstu staje się zatem 
swoistym łącznikiem obu domen. 

W tym miejscu warto także wymienić rozprawę doktorską Große (2011). Już 
sam tytuł – Bild-Linguistik – zapisany z myślnikiem, pozwala na rozszyfrowanie 
głównego celu pracy badaczki, którym nie są hipotezy i metody odnoszące się do 
lingwistyki obrazu. Autorka sięga przede wszystkim po klasyczne lingwistyczne 

9 Podejście  relacyjno-gramatyczne  (całość  znaczenia  wynika  z  relacji  intermodularnych),  
podejście społeczno-semiotyczne (ułożenie tekstu jako system symboliczny i kompozycyjny), po-
dejście pragmatyczno-dynamiczne (wzajemne interpretacje pojedynczych modalności tekstu) (por. 
Bucher 2011: 127 i nast.).
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modele i koncepty, takie jak kryteria tekstualności, akty mowy czy rozwijanie te-
matu na podstawie konstrukcji język–obraz, przeprowadzając kompletną analizę 
obrazu. Oprócz wymienionych już naukowych prób zawarcia teoretycznych, me-
todologicznych i analitycznych aspektów języka i obrazu w uporządkowanych ra-
mach dyscyplinarnych istnieje wiele artykułów medioznawczych i lingwistycznych 
zajmujących się relacjami języka, obrazu i innych modalności w różnych formach 
komunikacji, rzadko jednak wymieniających lingwistykę obrazu jako dyscyplinę 
centralną. W tym miejscu warto też wspomnieć o dwóch godnych uwagi wartościo-
wych tomach Schneider/ Stöckl (2011) i Grösslinger/ Held/ Stöckl (2012). Pierwsza 
książka zawiera szeroką gamę metod badawczych dotyczących tekstu audiowizual-
nego. W drugiej zaś znajdują się szczegółowe pytania odnoszące się do gatunków 
tekstów z zakresu dziennikarstwa z uwzględnieniem aspektów multimodalnych.

6. Lingwistyka obrazu: pieśń przyszłości

Nawet jeśli muzyka nie jest głównym kodem modalnym w lingwistyce ob-
razu, określa tę ostatnią jako obiecującą pieśń przyszłości. Przyczyny są nastę-
pujące: pomimo metaforycznego brzmienia i niezrozumiałego na pierwszy rzut 
oka określenia  ‘lingwistyka obrazu’  (Linguistik des Bildes)  lingwistyka obrazu 
zajmuje się strukturami tekstowymi i procesami, które można obserwować w tek-
stach  od  kilku  dziesięcioleci,  a  które  dotąd  traktowane  były  przez  lingwistów 
jako  swego  rodzaju dodatek do materiału  językowego. Niemiecka  lingwistyka 
tekstu i zorientowana na komunikację stylistyka jako pierwsze z dyscyplin lin-
gwistycznych przestały ignorować pozajęzykowe cechy tekstów. Ponieważ zaś 
konieczne są nowe podejścia i metody nadal wykorzystujące wiedzę lingwistycz-
ną, lingwistyka obrazu może ukonstytuować się jako mocna dyscyplina lingwi-
styczna. Możliwe  i w pełni zrozumiałe byłoby  również określenie  lingwistyka 
multimodalna, której przedmiotem byłyby nie tylko język i obraz, lecz także inne 
modalności,  artefakty  komunikacyjne  wraz  z  gatunkami  tekstów multimodal-
nych, charakterystyczne procesy oraz kategorie i kryteria analityczne. 

Melodia w  rytmie  lingwistyki obrazu może ponadto  stymulować  inne  śro-
dowiska badawcze, np. polskie.  Jak zostało  to opisane w punkcie dotyczącym 
lingwistyki tekstu, w lingwistyce polonistycznej widoczne są pierwsze impulsy 
w kierunku badań wpływu języka i obrazu na komunikatywność i funkcjonalność 
tekstów i ich gatunków. Niemniej jednak wciąż istnieje niewiele prac na temat 
semiotycznej konstytucji tekstu o podbudowie lingwistycznej10.

10 Pewien bodziec do przeorientowania  sposobu, w  jaki polscy  lingwiści postrzegają  tekst, 
może  stanowić  antologia  zawierająca  tłumaczenia  niemieckojęzycznych  artykułów dotyczących 
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Na pytanie  o  kierunek badań prowadzonych w  ramach  lingwistyki  obrazu 
odpowiadają Klemm i Stöckl (2011: 16), wskazując na: audiowizualność; emo-
cje przekazywane w tekstach w sposób multimodalny; procesy tworzenia złożeń 
typu język–obraz; kognitywne przetwarzanie języka, obrazu, dźwięku; multimo-
dalność i jej determinanty w tekstach cyfrowych i internetowych. Naszym zda-
niem niezwykle ważne są też jeszcze dotąd niezbadane aspekty: przeprowadzone 
według wyznaczonych kryteriów praktyczne analizy multimodalnych gatunków 
tekstów, zarówno w ujęciu samodzielnym, jak i w sytuacyjnym połączeniu z in-
nymi tekstami, ponieważ większość z nich czerpie swą siłę oddziaływania z po-
łączeń z  innymi gatunkami  tekstów oraz z mediów (multimodalna  i  -medialna 
intertekstualność gatunków). Multimodalność w dyskursie objawia się jako ko-
lejny dezyderat: Jak zachowuje się język i obraz w uwikłaniu dyskursywnym? 
W jaki sposób mogą one przekazywać argumenty i wartości, wyrażać pozycje, 
profilować fragmenty rzeczywistości, a w końcu sprawować władzę?

Ostatni problem w  tej  chwili  stanowi kulturowo-kontrastywne porównanie 
multimodalnych realizacji tekstów. Tak jak miało to miejsce w tekstologii kon-
trastywnej na początku lat osiemdziesiątych, porównawcze badania nad modal-
nościami w poszczególnych mediach, analizy paralelnych gatunków tekstów czy 
typów  połączeń  język–obraz  mogą  przynieść  inspirujące  rezultaty.  Ponieważ 
z jednej strony żyjemy w czasach postępującej globalizacji, w jej obrębie dzia-
łamy zarówno komunikatywnie, jak i społecznie, z drugiej zaś staramy się o za-
chowanie cech charakterystycznych dla danego regionu (łącznie z tymi z zakresu 
komunikacji), to należałoby z równą uwagą obserwować i oceniać podobieństwa 
i różnice między tekstami charakterystyczne dla poszczególnych kultur. Kontra-
stywna lingwistyka obrazu uwzględniająca elementy kulturowe, względnie 
lingwistyka multimodalna zakotwiczona w kontekście interkulturowym sta-
nowią obecnie najważniejszą z pieśni przyszłości.
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