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1. Wstęp

Teksty specjalistyczne z dziedziny promocji i turystyki stanowią ciekawy ma-
teriał badań, gdyż pełnią funkcję nie tylko informacyjną, lecz także perswa-
zyjną. Ich celem jest przekazanie turyście potrzebnych informacji oraz zachę-
cenie go do odwiedzenia danego miejsca. Warto zadać sobie zatem pytanie, 
czy obecnie promocyjne teksty turystyczne wciąż są semiotycznym prototy-
pem ikoniczności.

Badany materiał stanowią wybrane przewodniki turystyczne po Krako-
wie, wydane przez instytucje publiczne i prywatne. Na rynku wydawniczym 
znajdziemy wiele tekstów tego typu, stworzonych w języku polskim oraz tłu-
maczeń. W niniejszej analizie wykorzystano natomiast jedynie te pierwsze.

W zamieszczonym tutaj studium przedstawię defi nicje tekstu turystycz-
nego oraz ikoniczności, wyróżnię typy ikoniczności i zilustruję je przykłada-
mi z przewodników po Krakowie.

2. Tekst turystyczny

Na wstępie zdefi niujmy pojęcie tekstu turystycznego – jest to podtyp tekstu 
promocyjnego z dziedziny turystyki, a według Dorothy Kelly (1997: 33–42) 
publikacja wydana przez instytucję publiczną lub prywatną, która ma na 
celu promocję oraz dostarczenie turyście informacji o miejscu, mieście, ho-
telu, restauracji. Może pełnić funkcję pomocniczą podczas przygotowań do 
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podróży, w trakcie pobytu w nowym miejscu, a także stanowić formę pa-
miątki. Mary Snell-Hornby (1999: 95–105) mówi o tekstach turystycznych 
jako o materiałach reklamowych, których celem jest zachęcenie odbiorców 
do przyjazdu w dane miejsce i wydawania tam pieniędzy. Według Catherine 
Kerbrat-Orecchioni (2004: 133–150) przewodnik turystyczny jest gatunkiem 
hybrydowym, w którym dyskurs promocyjny i opisowy przeplatają się z li-
terackim. Dzisiaj jest to najczęściej dyskurs proceduralny, który wskazuje, co 
i w jakiej kolejności należy robić (Adam 2001: 10–27).

Ze względu na oczekiwanego odbiorcę i układ wewnętrzny przewodniki 
możemy podzielić na kulturowe i praktyczne (Margarito 2010: 19–24). Nale-
żące do pierwszej kategorii skupiają się na historii, sztuce, architekturze, zwy-
czajach, szeroko pojętej kulturze, natomiast te o charakterze praktycznym 
mają na celu przekazanie informacji o transporcie, hotelach, restauracjach, 
godzinach otwarcia i planach ekspozycji.

3. Ikoniczność

Ikoniczność to pojęcie wprowadzone przez Charlesa Sandersa Peirce’a, de-
fi niowane przez niego jako relacja pomiędzy formą a znaczeniem oparta na 
podobieństwie (1902: 98–119). Nasuwa się tu pytanie, na czym polega wspo-
mniane podobieństwo. W przypadku tekstów turystycznych możemy mówić 
o analogiach do obiektywnej rzeczywistości albo jej subiektywnego obrazu 
w umyśle nadawcy. W dalszych rozważaniach sprawdzę, jakiego typu podo-
bieństwa mogą się pojawiać w badanym przeze mnie materiale.

3.1. Sekwencyjność: ikoniczność doświadczeniowa

Głównym celem przewodnika turystycznego jest wskazanie subiektywnego 
porządku, w jakim należy poznawać nowe miejsce. Ten typ tekstu jest uwa-
żany za prototyp ikoniczności doświadczeniowej, ponieważ zazwyczaj kolej-
ność opisywanych kroków odpowiada kolejności kroków, jakie należy podjąć 
w rzeczywistości pozajęzykowej. Czasem jest to podobieństwo do struktury 
trasy w umyśle nadawcy. Porównując plan spacerów zaproponowanych przez 
autorów wybranych do analizy przewodników, można zauważyć różne przy-
kłady ikoniczności.

Przewodnik Polska1 opublikowany przez wydawnictwo Wiedza i Życie 
sytuuje początek trasy na Rynku Głównym, a odwzorowany na planie szlak 

1 Czerniewicz-Umer, Omiłanowska, Majewski (red.) 2004; dalej w tekście będę się posłu-
giwała skrótem Polska.
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ma kształt ślimaka. Proponuje jednak zwiedzanie kolejnych zabytków bez 
wskazania sposobu, w jaki można się do nich dostać. Autorzy liczą na samo-
dzielność turysty, który posługując się mapką i kolejnymi ponumerowanymi 
punktami sam znajdzie drogę. Stosowane są tu formy nieosobowe:

(1) Sukiennice (...) Dziś na parterze mieszczą się kawiarnie i kramy z pamiątkami, 
a na piętrze Galeria Malarstwa Polskiego (...). Można tu obejrzeć świetne płótna m.in. 
Marcella Bacciarelliego, Piotra Michałowskiego, Jana Matejki i Jacka Malczewskiego 
(Polska: 131).

Przewodnik Kraków autorstwa Michała Rożka nie pozostawia natomiast 
tak wielkiej swobody. Brak ponumerowanych punktów na planie daje złu-
dzenie pozostawienia turyście wolności wyboru. Spacer historyczny, jak na-
zywa go autor, zwiedzający zaczyna na placu Matejki, by potem, zataczając 
małe koła, zbaczając z trasy głównej, do której ciągle wraca, dotrzeć na Wa-
wel. Autor wskazuje dalszą drogę, wymienia nazwy ulic, którymi należy się 
przemieszczać do następnego wartego uwagi miejsca, co więcej, jest wręcz 
prawdziwym przewodnikiem: „idzie” razem z turystą i używa form czasow-
nikowych pierwszej osoby liczby mnogiej:

(2) Spacer szlakiem historii zaczynamy od pl. Matejki. (...) Przed nami mury średnio-
wiecznego Krakowa (Rożek 1997: 210).

Podobną strategię, choć ze względu na format kilkunastostronicowej bro-
szurki w mniejszej skali, wybrali autorzy przewodnika Kraków w 3 dni2.

Ciekawym przykładem tekstu jest przewodnik audio, który ma również 
skróconą wersję drukowaną, opublikowany przez Stowarzyszenie Podgorze.pl. 
Zaproponowany spacer 6 mostów w 60 minut jest trasą wiodącą wzdłuż pod-
górskiego brzegu Wisły zgodnie z nurtem rzeki.

Wszystkie wymienione wyżej sposoby przedstawienia kolejności zwiedza-
nia Krakowa są ikoniczne. Różnią się stopniem podobieństwa do wybranych 
elementów rzeczywistości pozatekstowej, a sposób opisu z różną dokładnoś-
cią odzwierciedla ukształtowanie terenu, położenie i zabudowę miasta.

Jednym ze sposobów wprowadzania do tekstu ikoniczności sekwencyj-
nej są okoliczniki zagnieżdżone (nested locatives) – zwielokrotnione wyraże-
nia przyimkowe, które pomagają odbiorcy komunikatu odnaleźć opisywany 
obiekt w rzeczywistości. Specjalnym typem okoliczników zagnieżdżonych 
jest zooming, zbliżenie, które odnajduje detal, zmniejszając zakres przestrze-
ni, podobnie jak najazd kamerą.

2 Tutak, Gajewski, Kubisztal i in. 2009; dalej w tekście będę się posługiwała skrótem 3 dni.



44  Anna Anielska

(3) Do świątyni3 wchodzimy przez okute blachą wrota, pamiętające czasy kró-
la Kazimierza Wielkiego, którego inicjał został na nich wielokrotnie powtórzony. 
Powyżej wiszą kości zwierząt z okresy dyluwialnego. Pośrodku katedry barokowa 
(1626–1629) konfesja św. Stanisława – biskupa i patrona Polski (dzieło Piotra van der 
Rennena, z drugiej połowy XVII wieku). Przed konfesją postawiono nagrobek króla 
Władysława Jagiełły, zwycięzcy spod Grunwaldu. Po przeciwnej stronie umieszczo-
no symboliczny nagrobek Władysława Warneńczyka (Rożek 1997: 230).

Teksty mogą się różnić poziomem precyzyjności, który zależy od wspo-
mnianego wcześniej szeroko pojętego formatu, kształtu publikacji przyjętego 
przez wydawcę, ale i od subiektywnego odczucia autora i jego spojrzenia. Za-
pis jest więc ikoniczny w stosunku do percepcji.

Przejdźmy zatem do porównania trzech paralelnych tekstów opisujących 
ten sam fragment miasta: ulicę Grodzką. Przykłady (4) i (5) dokładnie opisują 
odcinek Traktu Królewskiego, natomiast przykład (6) jest mniej precyzyjny.

(4) Nieco kręta ulica prowadząca z Rynku Głównego na Wawel. (...) Spacerując tu, 
warto zajrzeć na krużgankowy dziedziniec pod numerem 53, do Collegium Iuridicum, 
którego historia sięga XV wieku, choć dzisiejszy wygląd gmach uzyskał po odbudowie 
w 1718 roku. Nieco dalej pyszni się fasada kościoła św. św. Piotra i Pawła, a za nią 
bieleją kamienne wieże romańskiego kościoła św. Andrzeja z XIII wieku, kryjącego 
w murach wcześniejszą budowlę z końca XI wieku (Polska: 136).

(5) Powracamy na ulicę Grodzką. Idziemy na Wawel. Po drodze w narożu ul. Grodzkiej 
(nr 39–41) i ul. Poselskiej dostrzegamy tablicę przypominającą, że tutaj mieszkał Wit 
Stwosz. Dochodzimy do kościoła św. św. Piotra i Pawła, zbudowanego dla jezuitów 
z fundacji króla Zygmunta III w latach 1597–1630. Jest pierwszą budowlą barokową 
w Krakowie. (...) Obok pojezuickiej świątyni – romański kościół św. Andrzeja, ufun-
dowany z końcem XI wieku, budowany w XII stuleciu (Rożek 1997: 225–226).

(6) To szlak historyczny, legendarny, wiązany z okresem największej świetności daw-
nej polskiej stolicy. Po drodze mijamy kolejno kilka muzeów (m.in. Dom Jana Matejki, 
Muzeum Archeologiczne) i szereg galerii. Szczególną uwagę warto zwrócić na kościo-
ły: Franciszkanów ze słynnymi witrażami Stanisława Wyspiańskiego i Dominikanów 
przy placu Wszystkich Świętych, a dalej – śś. Piotra i Pawła oraz św. Andrzeja – ucho-
dzące za prawdziwe perły architektury (3 dni: 6).

3.2. Proksymalność: szyk w obrębie frazy nominalnej

Tekst przewodnika turystycznego ze względu na dużą liczbę przymiotników 
pozwala także na ukazanie cech ikoniczności proksymalnej. Te części mowy 
budują atmosferę opisywanego miejsca, a ich dobór i kolejność są prawdo-
podobnie nieprzypadkowe i odwzorowują mniej lub bardziej subiektywne 
podobieństwo zauważone przez autora.

3 Wszystkie wyróżnienia – A.A.
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Szyk przydawek zależy od derywacyjnej, semantycznej i pragmatycznej 
bliskości określanego rzeczownika. Według praw językowych sformułowa-
nych przez niemieckiego językoznawcę, Ottona Behaghela (1909: 110–142), 
rzeczy bliskie sobie w umyśle będą blisko siebie w komunikacie, zaś to, co ma 
mniejszą wagę, poprzedzi ważniejszą informację. Kolejność przymiotników 
jest nacechowana, gdyż najdalej od rzeczownika znajdzie się najczęściej przy-
miotnik o najbardziej subiektywnym znaczeniu.

W języku polskim kanoniczną pozycją przydawki przymiotnej jest pre-
pozycja. Postpozycja jest porządkiem nacechowanym, może mieć funkcję 
kategoryzującą. Przykładowo „most Podgórski” ma inne znaczenie niż „pod-
górski most”.

W poniższych przykładach – 7a i 7b – pierwszy przymiotnik w syntag-
mie nominalnej ma subiektywny wymiar, co więcej, jest on zintensyfi kowany 
dzięki użyciu formy superlatywu. Drugi przymiotnik („europejski”), różni się 
natomiast pozycją, w prepozycji nie jest nacechowany, podczas gdy w post-
pozycji pełni funkcję kategoryzującą – mowa tu o mieście europejskim, nie 
azjatyckim.

(7a) Pomieszczono w nim japonika zebrane przez jednego z najsłynniejszych euro-
pejskich kolekcjonerów, Feliksa „Mangghę” Jasieńskiego (3 dni: 7).

(7b) Kraków należy do najpiękniejszych miast europejskich (Polska: 127).

3.3. Ilość

Ikoniczność ilościowa to zaznaczenie proporcjonalności pomiędzy formą 
i znaczeniem. Wśród przykładów ikoniczności ilościowej w korpusie moż-
na znaleźć reduplikację zastosowaną przy tworzeniu skrótu (8) oraz nagro-
madzenie przymiotników w stopniu najwyższym wskazujących na wielkość 
budowli (9):

(8) Św. św. Piotra i Pawła (Rożek 1997: 106).

(9) Jedna z najpiękniejszych i najbardziej okazałych rezydencji renesansowych 
w Europie Środkowej powstała dzięki inicjatywie przedostatniego władcy z rodu 
Jagiellonów, Zygmunta I Starego (Polska: 140).

Analizując teksty przewodników, nie można ponadto zapominać o zdję-
ciach i mapkach, które współcześnie stanowią integralną część każdego 
z nich i są pierwotnie ikoniczne. Rodzaj przewodnika wymusza liczbę ilu-
stracji; możemy w ten sposób wyróżnić te przeznaczone do czytania lub do 
oglądania (albumy).



46  Anna Anielska

4. Wnioski

Badając korpus złożony z wybranych tekstów przewodników turystycznych 
po Krakowie, odnajdujemy przykłady zjawiska ikoniczności. Zasada sekwen-
cyjności jest tu jej najbardziej ewidentną egzemplifi kacją. Możemy również 
odnaleźć przykłady ikoniczności proksymalnej i ilościowej. Podobieństwo 
formy i znaczenia przejawia się w użyciu środków morfologiczno-składnio-
wych – szyku, pozycji przymiotników czy ich liczby.

Bardziej dogłębne zbadanie sekwencji okoliczników miejsca i przydawek 
przymiotnikowych, porównanie ich użycia w tekstach oryginalnie napisa-
nych oraz ich tłumaczeniach mogłoby się przyczynić do podniesienia jako-
ści publikowanych tekstów turystycznych i promocyjnych, które znajdziemy 
w księgarniach na półce Cracoviana.

Summary

Tourist texts concerning Krakow off er an interesting case for study of iconicity in promo-
tional discourse. Tourist texts in general entail much resemblance between the objective 
reality and the form as well as they seem to be a canonic form of especially experien-
tial iconicity. Th is paper deals with a defi nition of a tourist text and then it examinates 
the three iconicity principles: sequence, proximity and quantity that can be encountered 
in this type of texts. Th e conclusion highlights morpho-syntaxic elements which can be 
found out during the analysis and proposes possible use of results.




