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Wstęp

Wszędzie napisy! Idziemy ulicą miejską: szyldy, wywiesz-
ki, napisy informacyjne, ostrzegawcze, wszystkie konkretne, 
krótkie, treściwe. Gdy dojeżdżamy do większego miasta, wi-
tają nas z daleka ogromne napisy na nagich ścianach domów, 
na wielkich tablicach wzdłuż toru kolejowego. W nocy reklama 
świetlna wysuwa nad dachami domów jarzące się, barwne 
napisy. Szyby w tramwajach, stoły w kawiarniach pokryte są 
napisami natrętnie wpadającymi w oczy. Czasami refl ektor 
rzuca na chodnik barwny, migotliwy napis, aby zwrócić uwagę 
przechodnia. Ulicami przeciągają wozy reklamowe albo też 
chłopcy-afi sze promenują napisy po mieście.

Jan Stanisław Bystroń

Najistotniejszą inspiracją do powstania tej książki było znakomite dzie-
ło polonisty, folklorysty i socjologa okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego Jana Stanisława Bystronia – Tematy, które mi odradzano. Ze-
brane w zbiorze rozprawy i artykuły łączy niepopularność, niełatwość, 
nietypowość i „nienaukowość” podjętych przez Bystronia tematów. 
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Oczywiście, wydawały się one takimi współczesnym autorowi uczo-
nym, bo Bystroń podejmował badania na leżących odłogiem obszarach 
ziem niczyich; po latach zaś okazały się prekursorskie wobec, chociaż-
by, badań podejmowanych przez współczesną folklorystykę, etnografi ę 
i etnolingwistykę. Punktem wyjścia swych rozważań czynił Bystroń 
materiał lub problem, do którego dobierał różnorodne, interdyscypli-
narne narzędzia, co metodologicznie trudniejsze niż postępowanie 
odwrotne, za to wierniej oddające charakter zjawiska. I – co równie 
ważne – badał owe teksty i zjawiska przede wszystkim uwzględnia-
jąc ich współczynnik humanistyczny¹ (Znaniecki 1938: 90), czyli 
traktując je jako dzieło człowieka, istoty dumnej, niepowtarzalnej, 
pełnej wiary i emocji oraz… dowcipnej. Pisze wydawca Tematów… 
Ludwik Stomma: „Zapewne Muszyński był od Bystronia pracowitszy, 
Jędrzejewiczowa precyzyjniejsza, Ciszewski staranniejszy, Gawełek 
bardziej nowoczesny, Fischer bardziej obeznany z terenem (…) Żadne 
z nich nie postawiło nawet ułamka tej liczby pytań co wnuk Cinciały 
[J.S. Bystroń]. Pytań brzemiennych, istotnych, ważkich” (Stomma 
1980: 22). Każde z pytań postawionych przez Bystronia otwierało 
i nadal otwiera nowe, pasjonujące perspektywy badawcze.

Wśród rozpraw z omawianego zbioru znajdują się także Napisy, 
które uznać można za prekursorskie wobec badań nad różnego typu 
napisowością. Pozostając pod wrażeniem postawy naukowej Jana 
Stanisław Bystronia, właśnie jego uczyniłam patronem mojej książki, 
pragnąc, aby rozważania w niej zawarte choć po części tak trafnie 
ukazywały niezwykłą naturę człowieka i jego potrzeby, jak czyni 
to dzieło Mistrza.

Terminem inskrypcja miejska określam każdy komunikat językowo-
-grafi czny i językowo -grafi czno -obrazowy, funkcjonujący na obsza-
rze otwartej i ogólnie dostępnej przestrzeni miasta, czyli głównie 

1 Wszystkie wytłuszczenia w tekście, także te w obrębie cytatów, pochodzą 
od autorki książki.
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na fasadach budynków i konstrukcjach wzdłuż ulic i wokół placów 
miejskich.

Celem niniejszej rozprawy jest opisanie funkcji, jakie pełnią in-
skrypcje w przestrzeni miejskiej, środków i sposobów konstruowania 
owych inskrypcji oraz mechanizmów, które umożliwiają im spełnianie 
odpowiednich funkcji. Spoiwem moich rozważań oraz zasadniczym 
założeniem jest traktowanie inskrypcji jako charakterystycznego 
dla współczesnego miasta sposobu oswajania i porządkowania 
przestrzeni. Książka obejmuje następujące zagadnienia:

Rozdział pierwszy ma charakter tła dla dalszych rozważań i za-
wiera omówienie dziedzin życia i poznania kluczowych dla wyjaśnie-
nia roli inskrypcji w przestrzeni miejskiej. Podrozdział Przestrzeń 
traktuje o wzajemnych relacjach przestrzeni i człowieka, roli języka 
i kultury w tym dynamicznym związku, typach przestrzeni oraz 
sposobach czynienia jej uporządkowaną i bezpieczną. Podrozdział 
Miasto przenosi poznającą i oswajającą swoje otoczenie jednostkę 
w specyfi cznie ukształtowaną i usemantycznioną przestrzeń miasta. 
Przedstawiona tutaj zostanie charakterystyka życia miejskiego oraz 
wpływ współczesnego miasta-przestrzeni oraz miasta-społeczności 
na kondycję jednostki. Ostatni podrozdział przedstawia mechanizmy 
wykorzystywania języka i pisma jako ważnych narzędzi komunikacji 
i oswajania świata.

W rozdziale drugim opisane i zdefi niowane zostanie zjawisko in-
skrypcji miejskich. W części pierwszej rozdziału omówione zostały wy-
brane głosy w dotychczasowej refl eksji nad tym zagadnieniem. W czę-
ści drugiej przedstawiam kontekst antropologiczno -komunikacyjny 
funkcjonowania inskrypcji oraz listę cech defi nicyjnych inskrypcji 
jako działania oraz inskrypcji jako tekstu, wywód zaś ten ilustro-
wany jest konkretnymi przykładami napisów zebranych na terenie 
Krakowa.

Rozdział trzeci zawiera analizy materiałowe. Zakładam, iż w wy-
padku każdej konkretnej wypowiedzi językowej ścisłe oddzielenie 
od siebie jej warstw: gramatycznej, semantycznej, semiotycznej 
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i pragmatycznej nie jest możliwe. Wydaje się także właściwsze mó-
wienie nie tyle o warstwach czy poziomach wypowiedzi, co o aspek-
tach, czyli różnych punktach widzenia języka, będących funkcją przy-
jętej perspektywy badawczej. Wydzielanie z materiału językowego 
jakichkolwiek jednostek zawsze polega na nakładaniu na jego żywą 
i dynamiczną tkankę sztucznych kategorii, a sposób rozczłonowania 
materiału wynika z założonego celu badania. Ponieważ jednak trudno 
wyobrazić sobie jasny wywód oparty na analizowaniu wszystkich cech, 
mechanizmów i funkcji językowych równocześnie, analiza materiałów 
została podzielona na trzy bloki – semiotyczny, semantyczny, prag-
malingwistyczny – odpowiadające trzem różnym celom badawczym 
i trzem rodzajom refl eksji nad napisowością. Analizę pragmalingwi-
styczną uważam także za nadrzędną wobec wcześniejszych, jako że 
wybrane przeze mnie narzędzia opisu semiotycznych i semantycznych 
aspektów badanego typu komunikacji są w istocie także wynikiem 
przyjęcia pragmatycznej perspektywy jej oglądu. Założyłam także, 
że jeśli po powtórnym „złożeniu” materiału w całość komunikacyjną 
niektóre przynajmniej wyniki analiz pokryją się, można będzie uznać 
je za szczególnie trafnie opisujące naturę inskrypcji.

W rozdziale czwartym oddaję głos miastu. Inskrypcje miejskie 
przedstawione zostaną jako wypowiedzi miasta -społeczeństwa 
i miasta -przestrzeni, ukształtowane zgodnie w wymogami określo-
nych gatunków mowy, czyli norm treściowych, kompozycyjnych, 
stylistycznych i pragmatycznych konstruowania komunikatów. In-
skrypcje miejskie są także konwencjonalnie usankcjonowanymi 
sposobami realizowania się funkcji porządkujących i oswajających 
ludzką rzeczywistość. Próba opisania wymienionych funkcji napi-
sów miejskich stanowi równocześnie podsumowanie i zakończenie 
rozprawy.

Nadrzędną metodą stosowaną do analizy materiałów jest – o czym 
wspomniałam już powyżej – szeroko rozumiana pragmatyka językowa, 
tj. postulowana przez Charlesa Morrisa nauka zajmująca się badaniem 
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stosunków zachodzących między znakami językowymi a ich użytkow-
nikami i obejmująca takie aspekty użycia języka, jak komunikowanie, 
rozumienie, wyrażanie, a także opisująca psychologiczne i społeczne 
uwarunkowania komunikacji. Tak ujęta pragmalingwistyka wydaje 
się być poziomem refl eksji nadrzędnym nad każdą inną metodą 
badania zjawisk językowych, czy nawet szerzej – komunikacyjnych. 
Obejmuje nie tylko analizę semantycznej warstwy wypowiedzi, ale 
pozwala tę warstwę obudować odniesieniami semiotycznymi, kul-
turowymi, antropologicznymi, psychologicznymi, socjologicznymi 
i każdym innym typem glosy, który pozwoli lepiej uzasadnić i zrozu-
mieć proces formowania się znaczenia. Jako dziedzina językoznawcza 
umożliwiająca badanie każdej wypowiedzi z uwzględnieniem jej 
charakteru znakowego, tekstowego, interpersonalnego, sytuacyjnego 
i kulturowego, a poza tym poziomów: wyrażonego i niewyrażonego, 
intencjonalnego i nieintencjonalnego, pragmalingwistyka wydaje się 
dobrze służyć wiernemu opisowi zdarzenia komunikacyjnego oraz 
docieraniu do istoty znaczenia wypowiedzi językowej.

Materiał analizowany w książce ograniczony jest zewnętrznie 
i wewnętrznie. Granice zewnętrzne stanowi zawężenie obszaru badań 
do terenu Krakowa, a okresu, w którym zostały one zebrane, do lat 
2003–2005. Ograniczenie wewnętrzne polega na wyborze korpusu 
analizowanych inskrypcji spośród wielości istniejących gatunków 
i sposobów językowo -grafi cznego komunikowania się w przestrzeni 
miejskiej. Badanie tak różnorodnych typów wypowiedzi, jak napisy 
na ubraniach, okazjonalne transparenty protestujących mieszkań-
ców, rozdawane na ulicach ulotki reklamowe itd., może, po pierwsze, 
wymknąć się z ram spójnego wywodu, po drugie, wnioski z owych 
analiz mogą wykazywać się zbyt dużym stopniem uogólnienia, za-
cierając w ten sposób złożoność zjawisk ujmowanych pod mianem 
miejskich inskrypcji i tracąc miarodajność. Dlatego też zdecydowa-
łam się omówić zjawisko w całej jego złożoności w rozdziale trzecim, 
natomiast w części analitycznej ograniczyć materiał. Kryterium 
selekcji – oprócz wspomnianego już funkcjonowania w otwartej 
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przestrzeni – jest trwałość napisowej wypowiedzi: analizować będę 
te typy komunikatów, które stanowią względnie stały element miej-
skiej sfery wizualnej, a więc głównie szyldy, trwałe tablice reklamowe 
i informacyjne, tablice pamiątkowe oraz graffi  ti²; inne typy napisów 
pojawiać się będą w omówieniach sporadycznie.

2 Zdaję sobie sprawę, że kryterium wyboru i sam wybór typów komunikatów 
nie są w pełni ścisłe. Wśród komunikatów miejskich odrzuconych przeze mnie jako 
zbyt krótkotrwałe znaleźć można jednostkowe przykłady niezwykłej trwałości 
(zapomniane afi sze reklamowe dawno nieistniejących fi rm), a wśród wybranych 
przeze mnie do analizy – niektóre znikają po kilku godzinach (obraźliwe graffi  ti 
w ważnym miejscu) czy tygodniach (szyldy fi rm -krzaków, kończących działalność, 
gdy tylko klienci zaczynają podejrzewać oszustwo).
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1. Oswajanie świata

Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy.
Yi-Fu Tuan

To właśnie sen o przestrzeni, której można skutecznie bro-
nić, o obszarze okolonym nieprzenikliwymi, pilnie strzeżonymi 
granicami, terenie semantycznie przejrzystym i semiotycznie 
czytelnym, działce wolnej od ryzyka, a nade wszystko od ry-
zyka nieobliczalnego – czynią ze zwykłych nieznajomych (…) 
nieprzyjaciół złowrogich a podstępnych.

Zygmunt Bauman

Całą skomplikowaną niepowtarzalność i różnorodność kolei ludzkiego 
losu możemy sprowadzić – maksymalnie upraszczając – do schematu 
działań ukierunkowanych na realizację prostych i złożonych potrzeb. 
Aby móc podejmować sensowne, celowe i konkretnie ukierunkowa-
ne działania, człowiek musi posiąść wiedzę o przyjętym społecznie 
porządku świata i regułach, jakimi się on rządzi. Wiedza ta, będą-
ca wynikiem doświadczeń indywidualnych oraz przekazywanych 
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kulturowo doświadczeń zbiorowych, i którą możemy określić też 
jako sposób konceptualizacji rzeczywistości, jest magazynowana 
w umyśle w postaci struktur pojęciowych. Mogą one mieć różny 
stopień złożoności: od przedpojęciowych i pojęciowych schematów 
wyobrażeniowych, poprzez modele umysłowe, schematy poznawcze, 
po skrypty pojęciowe³ (Chlewiński 1999: 126–127), wszystkie one jednak 
są wynikiem typizacji doświadczeń (Berger, Luckman 1983: 64–69) 
poprzez ich porównywanie, abstrahowanie i uogólnianie (Chlewiński 
1999: 59–70). Porządek struktur pojęciowych nadaje światu walor 
przewidywalności, a działaniom podejmowanym przez człowieka – 
celowości i potencjalnej skuteczności.

„Oswoić” znaczy: rozpoznać, zrozumieć; zaakceptować; uczynić 
zwyczajnym, przewidywalnym, bezpiecznym, swoim; zapanować 
nad czymś. Można powiedzieć, że opisany wyżej proces pozna-
wania porządku i praw świata polega na jego oswajaniu. Tak jak 
różne są sfery rzeczywistości poddawane oswajaniu, tak też i różne 
narzędzia służą temu celowi. Rzadko skutkiem oswajania jest re-
alizacja wszystkich procedur wymienionych w powyższym opisie 
tego procesu; najczęściej oswojenie polega na osiągnięciu części 
jedynie aspektów stanu, który cechowałby „pełne oswojenie”. Dla-
tego możemy powiedzieć o jakieś dziedzinie rzeczywistości, że jest 
mniej oswojona od innej, a to może przykładowo znaczyć, że jest 
rozpoznana, zrozumiana i przewidywalna, ale nie zaakceptowana 
i nie uznawana za swoją.

Oswajanie nie jest jednorazowym aktem, lecz ciągłym, obu-
stronnie zależnym i dynamicznym procesem porządkowania relacji 
między światem zewnętrznym (w tym także i innymi ludźmi) a jego 
reprezentacją w umyśle człowieka. Obraz świata w umyśle człowieka 
zmienia się wraz ze zdobywaniem kolejnych doświadczeń oraz wiedzy 
symbolicznej, co sprawia, że coś do tej pory niepojęte i nieodgadnio-
ne udaje się któregoś dnia oswoić, a inny element rzeczywistości, 

3 Tj. określony ciąg celowych zachowań.
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dotychczas dobrze rozpoznany i swojski, traci swój bezpieczny cha-
rakter w obliczu nowej wiedzy o świecie.

W rozdziale niniejszym chcę opisać mechanizmy procesu oswa-
jania dwóch dziedzin życia człowieka szczególnie istotnych jako kon-
tekst rozważań o funkcjach miejskich inskrypcji: przestrzeni i miasta. 
Podrozdział trzeci poświęcony jest natomiast roli języka i pisma nie 
tylko jako narzędzi oswajania istotnych w przypadku wymienionych 
sfer życia, ale jako podstawowych środków czynienia rzeczywistości 
oswojoną w ogóle.

1.1. Przestrzeń

Punktem wyjścia rozważań antropologiczno -językowych o prze-
strzeni można uczynić jedno z dwóch stwierdzeń: „wszystko jest 
przestrzenią” albo: „przestrzeń nie istnieje”. Obie tak postawione 
tezy można udowodnić, w toku argumentowania te same dowody czy 
„fakty” pojawić się mogą w obydwu wywodach, a wnioski z rozważań 
wcale nie muszą się różnić. Przy wnikliwszym bowiem przyjrzeniu 
się zjawisku przestrzenności, różnica między tymi dwoma, wydawać 
by się mogło, wykluczającymi się stwierdzeniami może okazać się 
różnicą badawczych punktów widzenia. Możemy zastanawiać się 
nad przestrzenią z punktu widzenia „twardych” faktów fi zycznych 
i biologicznych, albo też, uwzględniając ludzkie procesy percepcyjne, 
spojrzeć nań przez pryzmat językowej kategoryzacji, czy wreszcie 
szukać wspólnego, uniwersalnego mianownika wszystkich zjawisk 
przestrzennych: w każdym przypadku rozumienie przestrzeni będzie 
w jakimś stopniu specjalistyczne i różnych przejawów przestrzenności 
badacz będzie szukać.

Zasadniczy spór między różnymi „spacjologiami” dotyczy statu-
su ontologicznego przestrzeni, to znaczy albo przyjęcia, że istnieje 
ona obiektywnie w fi zycznym świecie, albo założenia, że jest ona 
wytworem naszego umysłu – i temu rozróżnieniu poświęcona będzie 
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pierwsza część rozważań w tym rozdziale. Część druga stanowić będzie 
omówienie ludzkich doświadczeń z przestrzenią zewnętrzną, trzecia 
zaś dotyczyć będzie przestrzeni w człowieku, w tym najważniejszego 
jej aspektu, tj. obecności przestrzeni w strukturach poznawczych, 
a w ślad za nimi – językowych.

1.1.1. Przestrzeń ontyczna i przestrzeń epistemiczna

Potrzeba nadania ładu światu, wynikająca z kolei z innej potrzeby 
– nadania temu światu waloru przewidywalności, jest jedną z naj-
ważniejszych motywacji działań ludzkich. Ta potrzeba przejawia się 
w instynkcie porządkowania, nazywania i klasyfi kowania świata 
fi zycznego. Jednak oswojenie i uporządkowanie najbliższego otocze-
nia zapewne nie na długo dało przodkowi człowieka współczesnego 
poczucie pełnego zrozumienia i panowania nad światem. Wraz ze zdo-
bywaną wiedzą o świecie pojawiały się kolejne niezbadane jego sfery, 
a obserwacja porządku i harmonii w ruchu ciał niebieskich zbudziła 
potrzebę znalezienia ogólnych zasad porządku, znajdujących zasto-
sowanie zawsze i wszędzie. W starożytności szukano uniwersalnego 
porządku przestrzennego przy pomocy „najporządniejszego” znanego 
narzędzia – matematyki, co stało się zresztą podstawą współczesnego 
rozumienia przestrzeni w ogóle (ilościowego, a nie jakościowego). Dla 
Galileusza matematyka była językiem przyrody, alfabetem zaś tego 
języka były trójkąty, kwadraty i stożki (Symotiuk 1998: 10). Dzięki 
europejskiemu dążeniu do geometrycznej symetrii w przestrzennej 
budowie świata powstał mit kontynentu południowego, a istnienie 
cieśniny Magellana pobudziło podróżników do poszukiwania jej od-
powiednika – Przejścia Północno -Zachodniego (Tuan 1979: 130–131). 
Proces matematyzacji przestrzeni i przyrody najdalej chyba posunął 
Kartezjusz. Uważał on przestrzenność za podstawowy i jedyny atry-
but wszelkiego ciała, a przestrzeń była dla fi lozofa prawie tożsama 
z materią, bardzo namacalna i niemożliwa do usunięcia. Idealny ład 
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przestrzenny panujący w fi zycznym świecie najlepiej oddać można – 
według Kartezjusza – poprzez grafi czne „utrwalenie cech i procesów 
w postaci punktów i linii korelacji w przestrzeni osi współrzędnych” 
(Symotiuk 1998: 18).

Matematycznie rozumiana przestrzeń zrodziła potrzebę dal-
szego ujednolicania jej opisu, szukania uniwersalnej zasady ogólnej 
rządzącej zjawiskami przestrzennymi. Zasada taka, mogąca mieć 
odniesienie do całości zjawisk przestrzennych, mierzalna i przewi-
dywalna, z natury rzeczy musiała być abstrakcyjna. Już sam fakt, iż 
na określenie różnego typu doświadczeń (wzrokowych, słuchowych, 
dotykowych, intelektualnych) i pojęć (odległości, kierunku, kształ-
tu, miejsca) człowiek myślący ukuł wspólny, abstrakcyjny termin 
„przestrzeń”, wskazuje, że odnajdywał on w nich wszystkich te same 
porządkujące rzeczywistość zasady. Taka abstrakcyjna przestrzeń 
jest niewątpliwie tworem ludzkim, można powiedzieć nawet precy-
zyjniej: została stworzona w umyśle wykształconych Europejczyków 
w wyniku charakterystycznego dla tej części świata intensywnego 
rozwoju umiejętności intelektualnych, takich jak abstrahowanie, 
dedukcja czy uogólnianie. Ta europejska myśl zrodziła także pytanie 
o istnienie obiektywnej, niezależnej od podmiotowości człowieka 
przestrzeni fi zycznej. Odpowiedzią Newtona na to pytanie była kon-
cepcja absolutnego czasu i absolutnej przestrzeni, czyli takich, które 
są „samoistnymi realnościami”, niepotrzebującymi „interpretanta” 
formami, w których zawiera się materia. Według Newtona człowiek 
widzi rzeczywistość jako realność przestrzenną, bo ona taka jest.

Istotnym przesunięciem poszukiwań uniwersaliów przestrzen-
nych w inną dziedzinę była koncepcja przestrzeni Kanta. Myśliciel ten 
pozbawił rzeczywistość zewnętrzną cech przestrzennych, zaprzeczył 
też istnieniu przestrzeni samej w sobie. Nie oznacza to bynajmniej 
przyjęcia przez Kanta istnienia relatywizmu poznawczego: „Kant 
nie zna innej przestrzeni prócz tej samej powszechnej, jednorod-
nej, wymiernej, nieograniczenie podzielnej, »czystej« przestrzeni, 
którą przyjmuje geometra, fi zyk, geograf (…); neguje jej obiektywną 
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realność w ogóle, lecz nie wątpi, że dla nas wszelkie doświadczenia 
przestrzenne muszą się układać w jej ramach” (Znaniecki 1938: 90). 
Gdzie w takim razie tkwi matryca „przestrzeni”? Według Kanta – 
w człowieku, w możliwości odbierania i interpretowania przez niego 
bodźców zmysłowych, w sposobie doznawania i poznawania świata, 
w fundamentach myślenia o tym świecie. Przestrzeń jest „wyobra-
żeniem koniecznym, niedającym się usunąć z myśli, niezależnym od 
wrażeń” (Szmidt 1081: 12) i stanowi „podmiotowy warunek wszel-
kiego poznania zmysłowego, konieczne wyobrażenie a priori leżące 
u podłoża wszelkich zewnętrznych danych naocznych” (Porębski 
1972: 182). Kant odrzucił więc myśl, że ludzkie pojęcie przestrzeni 
może mieć pochodzenie empiryczne, nie pozbawił go jednak obiek-
tywności, tyle że obiektywność ta według niego zakodowana jest 
w strukturach poznawczych człowieka.

Waloru obiektywności przestrzeń została pozbawiona w XIX 
wieku i to w kilku dziedzinach nauki równocześnie: matematycy 
Łobaczewski i Riemann stworzyli nieeuklidesowe, tj. niezgodne ze 
„zwykłym” doświadczaniem przestrzeni fi zycznej, teorie geome-
tryczne, Einstein zrywa z tradycyjnym, trójwymiarowym mode-
lem przestrzeni, dołącza czwarty wymiar – czas i stawia hipotezę 
„czasoprzestrzeni”, a fi lozof i entuzjasta nowych teorii przestrzeni 
Henri Poincairé wysnuwa wniosek, że każda koncepcja przestrzeni 
jest rodzajem umowy i właściwie każda z nich może równie dobrze 
opisywać rzeczywistość.

Dzięki tym teoriom specjaliści różnych nauk odważyli się odrzucić 
aprioryczność przestrzeni i skupić się w badaniach na przestrze-
ni nieobiektywnej – subiektywnym wytworze człowieka. „Jestem 
przekonany, że fi lozofowie wywarli szkodliwy wpływ na rozwój 
myśli naukowej” – przemawiał na Uniwersytecie Princeton Albert 
Einstein – „przenosząc niektóre podstawowe pojęcia z dziedziny 
doświadczenia, gdzie znajdują się one pod naszą kontrolą, na niety-
kalne wyżyny aprioryzmu. (…) Świat idei będzie zawsze równie mało 
niezależny od naszych doświadczeń, jak odzież od naszego ciała. 
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W szczególności jest to prawdziwe w odniesieniu do pojęć czasu 
i przestrzeni, które fi zycy musieli zdjąć z Olimpu rzeczy a priori” 
(za: Porębski 1972: 183).

Przeniesieniu rozważań o przestrzeni na płaszczyznę sposobu 
odbierania świata przez człowieka towarzyszył wzrost zaintereso-
wania innymi jego wytworami – językiem, zachowaniem, kulturą. 
Od pierwszych uwag Herdera o „duchu narodu”, przez pionierskie 
badania Boasa, a następnie ich kontynuowania przez Sapira i Whorfa, 
aż po współczesne badania kognitywne i etnolingwistyczne, przewija 
się motyw kulturowego uwarunkowania sposobu konceptualiza-
cji świata. Pojęcia przestrzenne mają w tych rozważaniach status 
szczególny. Z jednej strony zwraca się uwagę na nieprzekładalność 
obrazów przestrzeni zawartych w różnych językach (Whorf 1982; 
Levinson 1997; Svorou 1993); z drugiej strony szuka się wciąż ele-
mentów przestrzennych nieredukowalnych, uniwersalnych, czy to 
w sposobach konceptualizacji (Lakoff , Johnson 1988; Maciejewski 
1998), czy w samym języku (Wierzbicka 1972).

Zwolennicy teorii relatywizmu kulturowego wskazują na róż-
nice obrazów przestrzeni zawartych w języku, np. na kulturowe 
zróżnicowanie systemu przyimkowo -przypadkowego czy na brak 
pełnej analogii między zasobami leksykalnymi związanymi z prze-
strzenią w poszczególnych językach. Odmienności te wynikają, 
według relatywistów, ze zróżnicowania środowisk geografi cznych 
bytowania człowieka, które wpływają na kształtowanie się od-
miennych kulturowo i językowo społeczności, te zaś rzutują już 
bezpośrednio, w procesie socjalizacji, na kształtowanie się obra-
zu świata członków owej społeczności. I tak, żyjące w otoczeniu 
ostrych, pionowych skał kaukaskie plemię Abchazja ma przyimek 
wyrażający „bycie na pionowej ścianie” (Svorou 1994: 52); w języku 
tzeltal nie znajdziemy rozróżnienia na stronę prawą i lewą (Ma-
ciejewski 1996: 12); indianie Hopi nie znają pojęcia abstrakcyjnej 
przestrzeni i nie potrafi ą też sobie wyobrazić przestrzeni fi kcyjnej, 
np. piekła i nieba misjonarzy (Whorf 1982: 197); kanadyjskie plemię 
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Algonquin nie rozumie idei zgubienia się w przestrzeni, gdyż sam 
człowiek jest według Algonquinów jedynym nieruchomym punk-
tem wszechświata; są też plemiona, dla których chodzenie nie jest 
przemieszczaniem się w przestrzeni, lecz przesuwaniem przestrzeni 
pod stopami (De Kerckhove 1996: 50). W swoich analizach Benjamin 
Lee Whorf zauważa, że w strukturach gramatyczno -leksykalnych 
języków europejskich (czy też indoeuropejskich) uwidacznia się duża 
rola, jaką w świecie ich użytkowników odgrywa konceptualizacja 
w kategoriach przestrzennych: „Mikrokosmos SAE⁴ analizuje rze-
czywistość w kategoriach »rzeczy« (ciał i pseudociał) oraz »sposobów 
istnienia« rozciągłej przestrzennie, ale bezkształtnej »substancji« czy 
też »materii«. Skłania nas do widzenia świata przez dwumianowe 
formuły, ujmujące każde istnienie jako połączenie przestrzennej 
formy z pozbawionym kształtu przestrzennym continuum, które 
pozostaje do owej formy w takiej relacji, jak zawartość do kształtu 
pojemnika. Byty nieprzestrzenne stają się imaginacyjnymi bytami 
przestrzennymi i są obciążone analogiczną opozycją formy i conti-
nuum” (Whorf 1982: 199). Z badań Edwarda Halla, twórcy proksemiki, 
czyli nauki „o przestrzeni społecznej indywidualnej oraz postrzega-
niu jej przez człowieka” (Hall 2001: 9), wynika, że w kieszonkowym 
słowniku oksfordzkim 20% terminów odnosi się do przestrzeni lub 
ma przestrzenne konotacje (tamże: 122). Powyższe badania nie tylko 
potwierdzają wysoce abstrakcyjny i matematyczny sposób koncep-
tualizowania samej przestrzeni w językach europejskich. Whorf 
zwraca uwagę także na to, że obcując z tak bogato kategoryzowanym 
i waloryzowanym przestrzenie światem fi zycznym, człowiek przenosi 
owo przestrzenne postrzeganie świata na zjawiska nieprzestrzenne 
i abstrakcyjne, skutkiem czego tak trudno człowiekowi wychowa-

4 SAE – skrót od używanego przez Whorfa określenia Standard Average 
European, odnoszącego się do języków indoeuropejskich (szczególnie zachod-
nich), w odróżnieniu od języków cechujących się odmiennymi cechami grama-
tycznymi.
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nemu w kulturze zachodniej przychodzi wyobrażenie sobie czegoś 
w formie innej niż przestrzenna⁵.

Dalsze badania porównawcze języków i kultur wykazały jednak, 
że oprócz znacznych różnic między poszczególnymi kulturami, ist-
nieją też znaczące podobieństwa, stanowiące być może uniwersalny 
dla całej ludzkości szkielet konceptualizacyjno -językowy. W nurcie 
badań nad uniwersaliami poznawczymi oraz językowymi przestrzeń 
odgrywa ważną rolę, a w niektórych koncepcjach stanowi nawet 
rdzeń takiego ponadkulturowego szkieletu. Można zapytać, w ślad za 
wieloma badaczami problemu, czy należy traktować niektóre pojęcia 
przestrzenne jako bardziej pierwotne niż inne, może nawet wszelkie 
inne pojęcia? Jeśli odpowiemy, że tak, to następne pytanie brzmi: jaka 
jest przyczyna ich pierwotności?

Jeśli chodzi o językowe uniwersalia przestrzenne, to z pierwotnych 
kandydatów do listy lingua mentalis, czyli właśnie uniwersalnego 
zbioru leksemów występujących we wszystkich językach świata, 
autorka listy Anna Wierzbicka zostawiła w wersji z 1994 jedynie 
„above” – „under” („góra” – „dół”) i pytajne „where?” („gdzie”). Okazało 
się bowiem, że istnieją języki nie werbalizujące tak – wydawać by się 
mogło – „oczywistych” kategorii, jak „przód” i „tył”, „tu” i „tam” czy 
wspomniane już „prawo” – „lewo” (za: Maciejewski 1996: 11–22).

Jednak lista semów to jedno, a uniwersalia pojęciowe to drugie, 
gdyż nie wszystkie elementy naszego pojmowania świata zostają 

5 Dowodem na to uprzestrzennienie świata europejskiego są według Whorfa 
przestrzenne gesty ilustrujące, towarzyszące wypowiedzi Europejczyka, które 
wskazują na wyobrażenie zjawisk źródłowo nieprzestrzennych w postaci obiektów 
o określonych kształtach, odległościach itd., np. „wielka miłość”, „droga kariery”, 
„odległe czasy”. Według Whorfa gesty służą pokazywaniu tego, co istnieje prze-
strzennie w naszych – nomen omen – „przestrzeniach mentalnych”: „jesteśmy 
bardziej skłonni demonstrować gest naśladujący »złapanie« w sytuacji, gdy mówimy 
o »złapaniu okazji«, niż w sytuacji, gdy mówimy o złapaniu piłki”. Gesty towarzy-
szące wypowiedziom Indian Hopi nie wykazywały – według Whorfa – takiego 
uprzestrzenniającego abstrakcję charakteru (Whorf 1982: 208–209).
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zwerbalizowane, a już zupełnie niekoniecznie – zleksykalizowane. 
Jeśli chodzi o naturę tej „przestrzeni w człowieku”, to Johnson uwa-
ża, że schematy przestrzenne, uwidaczniające się w schematach 
konceptualizacji, są tak głęboko i powszechnie osadzone w ludzkim 
doświadczeniu, że mogą to być uniwersalne i przedjęzykowe struktury 
poznawcze (Johnson 1987). Badacze zajmujący się sposobami koncep-
tualizacji świata przez człowieka wskazują na trzy potencjalne źródła 
uniwersaliów pojęciowych: takie same biologiczne uwarunkowanie 
wszystkich przedstawicieli gatunku (determinizm biologiczny), wspól-
ne wszystkim jednostkom predyspozycje percepcyjne (determinizm 
percepcyjny) oraz jednakową podstawę doświadczeniową wszystkich 
ludzi zarówno w ujęciu fi logenetycznym, jak i ontogenetycznym (de-
terminizm doświadczeniowy).

Podsumowując: najistotniejsze różnice koncepcji w naukowej re-
fl eksji o przestrzeni dotyczą dwóch aspektów jej statusu ontycznego: 
po pierwsze odpowiedzi na pytanie, czy przestrzeń jest w świecie, czy 
w człowieku, a jeśli to drugie, to w jakim stopniu owe predyspozycje 
do poznawania przestrzeni są uniwersalne, a w jakim kulturowe?

Ostatecznie, współcześnie dominuje pogląd, który można określić 
„umiarkowanym relatywizmem”, tj. przekonanie o uniwersalności 
pewnych predyspozycji do pojmowania przestrzeni, wynikających 
z wymienionych wcześniej, uniwersalnych dla całego gatunku uwa-
runkowań (biologicznych, percepcyjnych i doświadczeniowych). 
Na uszczegółowienie kategoryzacji przestrzeni mają już jednak wpływ 
czynniki odmienne dla różnych grup ludzkości, tj. środowiskowe i kul-
turowe. Yi-Fu Tuan przedstawia pogląd ten w następujących słowach: 
„Ludzie żyjący w różnych kulturach różnią się między sobą sposo-
bem, w jaki dzielą świat, wartościami, jakie przypisują jego częściom 
i sposobami, w jaki je mierzą. Sposoby dzielenia przestrzeni różnią się 
wielce stopniem wyrafi nowania i komplikacji, odmienne są również 
techniki określania rozmiarów i odległości. Istnieją jednak pewne 
zasadnicze podobieństwa, przekraczające granice kultur. Wynikają 
one z faktu, że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Oznacza to, że 
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szukając podstawowych zasad organizacji przestrzennej przekonamy 
się, że wynikają one z dwóch rodzajów faktów: z postawy i struktury 
ludzkiego ciała oraz z relacji (bliskich i dalekich) pomiędzy ludzkimi 
istotami. (…) Ciało jest ciałem żyjącym, a przestrzeń jest przestrzenią 
skonstruowaną przez człowieka” (Tuan 1987: 51–52).

1.1.2. Człowiek w przestrzeni

Podstawą złożonego konstruktu poznawczego, jakim jest przestrzeń, 
jest zdolność człowieka do odbierania i przetwarzania różnego typu 
bodźców zmysłowych. Inaczej mówiąc, przestrzeń jest wynikiem 
ludzkiego doświadczania świata zewnętrznego, odbywającego się 
poprzez ciało, a uświadamianego dzięki umysłowi: „Doświadczać, 
to znaczy uczyć się, działać wobec danych i tworzyć z danych. Dane 
same w sobie nie mogą być znane. Można poznać rzeczywistość: 
konstrukcję wynikłą z doświadczenia, twór wrażeń i myśli” (Tuan 
1987: 20). Doświadczeniami podstawowymi dla wytworzenia się 
umiejętności przestrzennych oraz powstania wiedzy o przestrzeni 
są sensomotoryczne przeżycia ciała w fi zycznej rzeczywistości.

Doświadczamy przestrzeni od chwili narodzin. Każdy ruch 
ciała, każde przemieszczenie się jest doświadczaniem przestrzeni 
i podstawą konstruowania się jej schematów w umyśle człowieka. 
Wśród receptorów zmysłowych wyróżniamy te, które nazwano 
„przestrzennymi”: oczy, uszy i nos, oraz receptory „bezpośrednie”, 
tj. odczuwające dotyk mięśnie i skóra oraz receptory smakowe (Hall 
2001: 59 i dalej). Typowe dla współczesnego człowieka odczuwa-
nie przestrzeni jest wynikiem ewolucji ludzkich zmysłów, czyli 
wyspecjalizowania się niektórych z nich na drodze ewolucyjnych 
zmian. Najstarsze fi logenetycznie są receptory dotykowe i węch; 
odczucia tych zmysłów stosunkowo trudno poddają się racjona-
lizacji, a wspomnienia wywołane przez uruchamiające je bodźce 
są znacznie głębsze niż te wywołane przez obraz lub dźwięk (Hall 
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2001: 64). Najpóźniejszy ewolucyjnie jest wzrok, który jednak dla 
człowieka, w wyniku doświadczeń gatunku, stał się najważniejszym 
zmysłem. Praprzodkowie człowieka przez jakiś czas wiedli leśny ży-
wot, gdzie główną rolę w orientacji przestrzennej odgrywały węch, 
słuch i zdolność widzenia trójwymiarowego, a wrażliwość na bodźce 
kolorystyczne została uzupełniona o zdolność czerpania informacji 
z kształtów (Lejman 1999: 86). Potem jednak miejscem ich bytowania 
stały się ogromne przestrzenie sawanny, gdzie wzrok doskonalił się 
w zakresie dwuwymiarowego widzenia na duże odległości, a sami 
ludzie łączyli się w grupy i rozwijali zdolności społeczne. W efekcie 
wzrok stał się najprecyzyjniejszym narzędziem odbierania informacji 
ze świata zewnętrznego, umożliwiającym w dodatku syntetyzowanie 
doświadczenia, co polega na przetworzeniu informacji wzrokowych 
w mózgu i zwrotny wpływ przetworzonych danych na odbieranie 
bodźców (Hall 2001: 88).

Organizacja ludzkiej przestrzeni zależy niemal wyłącznie od 
wzroku, inne zmysły wzbogacają jednak przestrzeń tworzoną wi-
zualnie (Tuan 1987: 28). Słuch chociażby mówi nam to, czego nie 
możemy zobaczyć (bo jest za naszymi plecami), i wtedy, gdy nie 
możemy zobaczyć (w ciemnościach); węch i dotyk ucieleśniają, uma-
terialniają nasze wrażenie przestrzenności. Według Jacka Lejmana, 
badającego etapy rozwoju ludzkich zdolności percepcji przestrzeni, 
dzięki informacjom słuchowym i węchowym, dla których właściwej 
interpretacji potrzebna jest świadomość nienatychmiastowości, 
w nasz obraz świata wpisany został czas. To zaś odkrycie pociągnęło 
za sobą bardzo poważne konsekwencje w rozwoju gatunku. Pisze 
Lejman: „Wydaje się, że rozwój homo sapiens przebiegał w podobny 
sposób – powstawał (…) coraz bardziej zintegrowany i spójny obraz 
świata przestrzenno -czasowego, prowadzący do rozwoju pamięci. 
Pamięć zaś daje możliwość rekombinacji i podziału części danych 
(tworzenie przeszłości) oraz symbolizację i kodowanie (język, przy-
szłość). Proces ten stwarzał przed człowiekiem zupełnie nowe moż-
liwości” (Lejman 1999: 86).
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Choć „ludzkie przestrzenie są odbiciem jakości ludzkich zmysłów”, 
to „umysł często wykracza poza dane zmysłowe” (Tuan 1987: 28). 
Innymi słowy, same dane sensomotoryczne nie tworzą jeszcze 
przestrzeni; tworzy ją ludzki umysł, który – dzięki syntezowaniu 
doświadczeń, interpretacji danych cząstkowych, operacjom poszu-
kiwania analogii i innym predyspozycjom kognitywnym – potrafi  
stworzyć z różnych danych o otoczeniu jego mentalne wyobrażenie, 
pojęciowy schemat obiektów, relacji i działań przestrzennych.

Przestrzeń człowieka jest więc przestrzenią kształtu fi zycznego 
otoczenia, odczuwalną i dostrzegalną. Ale do zjawisk przestrzennych 
należy i inny typ doświadczenia, w jeszcze większym stopniu niż pre-
dyspozycje percepcyjne uwidaczniający ewolucyjną ciągłość gatunku 
ludzkiego: doświadczenie „przestrzeni międzyludzkiej”. Przestrzeń 
tę zdefi niować można jako odległości zachowywane między poszcze-
gólnymi osobnikami gatunku ludzkiego, jako sferę, która oddziela od 
siebie ludzkie ciała. To ważny aspekt antropologicznego rozumienia 
przestrzeni. Tuan pisze: „W wielu językach określenia przestrzeni 
i zaimki osobowe są ściśle powiązane, tak, że trudno powiedzieć, 
która klasa słów jest wcześniejsza, a która późniejsza (…) słowa z obu 
klas są na poły mimetycznymi, a na poły lingwistycznymi aktami 
wskazywania. Zaimki osobowe, zaimki wskazujące i przysłówki 
określające położenie wzajemnie się implikują” (Tuan 1987: 67). Ta 
przestrzeń – zwana przez Halla „nieformalną” w odróżnieniu od 
przestrzeni „trwałej” i „półtrwałej”, istniejących w materialnym, 
przedmiotowym otoczeniu człowieka (Hall 2001: 134–144) – jest 
„czystą” przestrzenią: powietrzem oddzielającym „mnie” od „ciebie”, 
dystansem, jaki ludzie zachowują między sobą.

Wszystkie zaś badane przez Halla przestrzenie są związane ge-
netycznie i funkcjonalnie ze zjawiskiem terytorializmu. Cechą istot 
terytorialnych jest agresja wobec innych przedstawicieli własnego 
gatunku (Lejman 1999: 85), które to zachowanie ewoluowało w stronę 
zachowań terytorialnych właściwych współczesnemu człowiekowi. 
Istotą tworzenia przestrzeni „trwałej” i „półtrwałej” jest ustanawianie 
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fi zycznych barier, osłon regulujących odległości międzyludzkie i po-
rządkujących fi zyczne otoczenie, czego efektem ma być zapewnienie 
sobie przez jednostkę poczucia bezpieczeństwa i intymności. W tym 
celu człowiek może wykorzystywać elementy istniejącej przestrzeni 
(ukształtowanie terenu, zastaną fl orę), przekształcać ją (budowa 
dróg, zmienianie biegu rzeki), tworzyć formy nowe (architektura) 
i zagęszczać przestrzenie przedmiotami służącymi wygodzie i bez-
pieczeństwu (przestrzeń „półtrwała” – bramy, ławki, stoły, barierki). 
Nie sposób przy tym oddzielić tworów natury od kultury, bo w istocie 
podział ten oparty jest na kryteriach nieistotnych dla potocznego 
widzenia rzeczywistości człowieka odczuwającego. Ulice i bloki stają 
się dla mieszkańców miasta czymś oczywistym i niepodważalnym, 
są ich naturalnym otoczeniem (Brocki 1994: 19).

Jakkolwiek ścisłe oddzielenie natury od zjawisk kulturowych 
nie jest możliwe, to do zachowań niewątpliwie bliższych biegunowi 
kultury i charakterystycznych jedynie dla ludzi należy nadawanie 
przestrzennemu otoczeniu znaczeń symbolicznych, tj. naznaczanie, 
kategoryzowanie, nazywanie i wartościowanie przestrzeni.

Oznaczanie przestrzeni w sposób symboliczny jest daleką po-
chodną zwierzęcego naznaczania przestrzeni zapachami w celu po-
zostawienia dla innych osobników informacji o granicach terytorium. 
W przypadku symbolicznego znakowania jednostka, pozostawiając 
informację, zakłada znajomość użytego kodu u potencjalnych od-
biorców. Formami symbolicznego znakowania będą prehistoryczne 
rysunki naskalne, znaczące elementy architektoniczne, bramy, słupy, 
znaki drogowe oraz współczesne szyldy i napisy graffi  ti⁶.

Innym rodzajem działań symbolicznych jest kategoryzacja po-
jęciowa oraz kategoryzacja językowa, czyli powstanie wyobrażenia 
danego obiektu (procesu, zjawiska) i nadanie mu nazwy. Kategoryzacja 
pojęciowa może, lecz nie musi, mieć swój językowy odpowiednik: 

6 Każdy z wymienionych typów komunikatów ma także inne – oprócz ozna-
czania terytorium – funkcje.
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wiedza konceptualna jest pierwotniejsza i pełniejsza niż wiedza wer-
balizowana. Nadanie nazwy niewątpliwie wydobywa nazwane „coś” 
ze strumienia doświadczeń i bodźców, stwarza je symbolicznie.

Natura procesu tworzenia struktur pojęciowych sprawia, że 
wyodrębniony konceptualnie, a często także i językowo byt istnieje 
w umyśle obserwatora w kontekście jednej lub wielu ram pojęciowych, 
zawierających wiedzę o różnych domenach rzeczywistości, oraz jako 
element wielu skryptów poznawczych. Nie inaczej jest w przypadku 
pojęć przestrzennych, a doświadczeniowo -skojarzeniowa wiedza 
należąca do danego pojęcia przestrzennego (np. „góra”, „miejsce”, 
„mały”, „rosnąć”) wpływa bezpośrednio na sposób widzenia i ro-
zumienia rzeczywistej przestrzeni przez człowieka. Że przestrzeń 
istnieje tylko w ten sposób, tj. przez człowieka i w kontekście ludz-
kiego sposobu pojmowania świata, twierdził Florian Znaniecki: 
„Badacz kultury musi brać przestrzeń jak wszystko z czym ma 
do czynienia (…) z jej współczynnikiem humanistycznym, tj. tak, jak 
jest doświadczana przez te podmioty ludzkie, których kulturę bada. 
[Człowiekowi dane] są w doświadczeniu niezliczone „przestrzenie”, 
jakościowo różnorodne, ograniczone, niepodzielne, zmienne, a przy 
tym dodatnio lub ujemnie oceniane” (Znaniecki 1938: 90). W związku 
z wieloznacznością i nieadekwatnością terminu „przestrzeń” Zna-
niecki proponuje zamiast niego używać określenia „wartość prze-
strzenna” w odniesieniu do poszczególnych przestrzeni widzianych 
z ich współczynnikiem humanistycznym: „Żadna z tych wartości 
przestrzennych nie występuje przy tym odosobniona w doświad-
czeniu ludzkim tak, by ją można po prostu wydzielić i skojarzyć 
z innymi wartościami przestrzennymi w ramach wspólnego układu 
geometrycznego. Każda jest składnikiem jakiegoś nieprzestrzennego 
systemu wartości, w odniesieniu do którego posiada swoistą treść 
i znaczenie. Może to być system religijny, estetyczny, techniczno-
-wytwórczy ekonomiczny, społeczny” (Znaniecki 1938: 90–91). Prze-
strzeń jest wartościowana, ale kryteria aksjologiczne nie są jednoli-
tym systemem, lecz należą do wielu domen poznawczych człowieka, 
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do różnych dziedzin życia. Kryteria te mogą być natury fi zjologicznej 
(„duży”–„mały”), funkcjonalnej („wygodny” – „nieustawny”), prawnej 
(„publiczny”–„prywatny”), symbolicznej („uświęcony” – „magiczny”) 
(Jałowiecki 1989: 33).

O wartościowaniu przestrzeni decyduje wiedza z nią związana: 
od tej podstawowej, opartej na sensomotorycznym doświadczeniu, 
do wyspecjalizowanej wiedzy o charakterze kulturowo -symbolicznym. 
Owe założenia interpretacyjne często przesądzają o aksjologicznym 
aspekcie znaczenia przestrzeni. Tuan podaje następujący przykład 
różnic w ocenianiu przestrzeni: „Amerykanie nauczyli się akceptować 
otwarte równiny zachodu jako symbol życiowych szans i wolności, 
natomiast dla rosyjskich chłopów bezkresna przestrzeń znaczyła 
coś zupełnie przeciwnego. Wiązała się z nią raczej desperacja niż 
szansa, bardziej onieśmielenie niż zachęta; bezkresna przestrzeń 
mówiła o marności człowieka wobec bezmiernej i obojętnej natury” 
(Tuan 1987: 77). Jasno widać w powyższym przykładzie złożoność 
przywoływanych struktur pojęciowych, mających charakter pamięci 
podejmowanych w przeszłości (osobniczej lub gatunkowej) działań, 
ujętych w skrypty poznawcze.

Różnice w sposobach wartościowania przestrzeni ukazać też 
można na przykładzie klasycznych modeli światopoglądowych. 
Niewątpliwie inaczej wartościowana będzie przestrzeń w społecz-
nościach o światopoglądzie magicznym, inaczej w przypadku spo-
łeczności religijnej, a jeszcze inne wartości wiąże z przestrzenią 
człowiek współczesny.

Modelowa przestrzeń magiczna jest przestrzenią konkretną, 
jakościową i niejednorodną, cała jest potencjalnie niebezpieczna 
lub życzliwa, gdyż cała należy do istot ją zamieszkujących: zwierząt, 
roślin, żywiołów, demonów, duchów (tu i dalej: Niczyporuk 1998). 
Wyznaczyć natomiast można w niej centrum, którym jest człowiek, 
jego dom i osada – społeczeństwa archaiczne zawsze lokują się blisko 
„środka świata” (Eliade 2001: 150) – oraz peryferia, którymi są rejony 
niesłużące codziennemu, społecznemu bytowaniu.
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W pośrednim, magiczno -religijnym modelu waloryzacji prze-
strzeni pojawiają się miejsca szczególne, tj. naznaczone sacrum obszary 
kontaktu dwóch światów: drogi rozstajne, progi, miedze, cmentarze. 
Reszta osady stanowi tło dla tych miejsc, obszar codziennego bytowa-
nia. Poza granicami miejsca zamieszkania natomiast istnieje sacrum 
innego rodzaju – to sfera tego, co nieznane, nieuporządkowane, groź-
ne, obce. Ta nieznana przestrzeń ulega mityzacji: w obcych krajach 
ludzie mają śmieszne zwyczaje, rosną tam dziwne rośliny, z tamtego 
świata pochodzą czarownice (Kowalski 1998: 362).

W czysto religijnym modelu waloryzacji przestrzeni sacrum jest 
tylko jedno i jest nim naznaczony obecnością bytu transcendental-
nego środek świata (np. Jerozolima). Inne ośrodki kultu są jedynie 
powtórzeniem, odbiciem sacrum, są tym samym „miejscem” w innej 
„przestrzeni”.

Przestrzeń współczesnego mieszkańca strefy kultury zachodnio-
europejskiej cechuje – w porównaniu do wyżej zasygnalizowanych 
magicznych i religijnych sposobów waloryzacji przestrzeni – przejście 
od modelu mityczno -jakościowego do naukowo -ilościowego. Drogi 
rozwoju cywilizacji i nauki w tej części świata sprawiły, że w sposobie 
wartościowania przestrzeni miejskiej przez współczesnego człowieka 
dominują kryteria ilościowe („mało” miejsca), wielkościowe („duże” 
miasto), matematyczne (dom „numer 14”), geometryczne („równoległa” 
ulica), ekonomiczne („droga” dzielnica), pragmatyczne (jak szybko 
dojadę „stąd do pracy”). Według niektórych badaczy sposobów kon-
ceptualizacji przestrzeni nie tylko pojmowanie zjawisk przestrzen-
nych, ale całokształt procesów mentalnych współczesnego człowieka 
zdominowany jest przez potrzebę matematyzacji; stąd i w przestrzeni 
szukamy geometryzacji i logiki. „Nieprawdą jest” – pisze Lejman 
– „że przestrzeń sama w sobie ma taki »geometryczny charakter«. 
Geometria jest jedynie jednym z możliwych schematów, w których 
człowiek ujmuje świat w system” (Lejman 1999: 96–97). Na starożyt-
nych podstawach zgeometryzowanego i logicznego świata wyrósł 
merkantylizm, kapitalizm, przemysł i współczesne miasto, a przestrzeń 
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miejska w postaci takiej, w jakiej jest planowana, jest przede wszystkim 
oceniana ilościowo, ekonomicznie i funkcjonalnie.

Nie są to – na szczęście dla współczesnego społeczeństwa – jedy-
ne kryteria oceny wartości przestrzeni. Miejsca nabierają swoistych 
znaczeń i wartości dzięki przekazowi symboliczno -kulturowemu, 
doświadczeniom społecznym, grupowym i indywidualnym. W sym-
biozie z matematyczno -pragmatyczną strukturą waloryzacji prze-
strzeni funkcjonują także miejsca waloryzowane magicznie, religijnie, 
jakościowo i emocjonalnie. Dla człowieka współczesnego istnieją 
takie miejsca wyjątkowe, jakościowo różne od innych przestrzeni, jak 
pejzaż ojczysty, miejsca związane z przeżyciami miłosnymi, kraina 
zabaw dziecięcych. Stanowią one nawet dla człowieka niereligijnego 
„miejsca święte jego prywatnego świata”, tak jak gdyby dotykał on 
„innej rzeczywistości niż ta, w której uczestniczy swym powszechnym 
istnieniem” (Eliade 2001: 144). A jeśli zdarzy się, że człowiek znajdzie 
się w otoczeniu nowym i zbyt jednolitym, by mógł się w nim „odna-
leźć” (czyli: orientować i czuć „swojsko”), podejmuje działania mające 
na celu nadanie sensownego porządku obranemu miejscu. Taka próba 
oswojenia przestrzeni może mieć dwa zasadnicze kierunki: można 
szukać zróżnicowania i porządku w otoczeniu, a można też samemu 
ów porządek i sens tworzyć.

Mimo różnych sposobów konceptualizacji i waloryzacji przestrze-
ni pewne znaczenia i wartości nadawane zjawiskom przestrzennym 
wydają się mieć charakter ponadkulturowy, tak jak ponadkulturowe 
i w dużym stopniu uniwersalne są zmysłowe i ruchowe doświadcze-
nia przestrzenne człowieka. Dobra ilustracją powyższego zalożenia 
mogą być listy konotacji i waloryzacji dwóch tylko pojęć, GÓRA i DÓŁ, 
sporządzone przez Jana Adamowskiego na materiale tekstów folklo-
rystycznych. Lista ta w większym lub mniejszym zakresie odpowiadać 
będzie ramom pojęciowym badanych leksemów w najróżniejszych 
kulturach świata:

„GÓRA → prawy, południe, wschód, przód, życie, przyszłość, 
męskość, niebo, wiosna, młodość, otwartość, wolność, bliskość, swój, 
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dom, oswojony, słońce, jasność (dzień), ogień, suchy, biały, szczęście, 
czystość, sakralność itp. – ogólnie pozytywność;

DÓŁ → lewy, północ, zachód, tył, śmierć, przeszłość, żeńskość, 
ziemia (…) podziemie i piekło, zima, starość, zamkniętość, niewola, 
obcy, las, dziki, dalekość, księżyc, ciemność (noc), woda, mokry, czar-
ny, nieszczęście, nieczystość, desakralność itp. – ogólnie waloryzacja 
negatywna” (Adamowski 1999: 23).

Analiza powyższych konotacji z jednej strony wskazuje na uni-
wersalne źródło tworzenia się związków konotacyjnych (GÓRA to 
dobrze, bo głowę w górze ma człowiek młody i silny; słońce w górze 
to bezpieczeństwo jasnego dnia), z drugiej zaś strony daje okazję 
do śledzenia ścieżek, którymi chadzają ludzkie myśli i skojarzenia 
(GÓRA to biały, GÓRA to wiosna).

Jaka będzie pozytywnie wartościowana przestrzeń współcze-
snego mieszkańca europejskiego miasta? Mając na uwadze jego 
uniwersalne doświadczenia przestrzenne, kulturowo przekazaną 
wiedzę o przestrzeni i jej wartościach, a pominąwszy doświadcze-
nia indywidualne, można założyć, że dla sporej części mieszczan 
będzie to obszar zamknięty lub półotwarty, własny, duży, wysoki, 
jasny, zapewniający ciepło, bezpieczeństwo i wygodę, o regularnych 
kształtach, wypełniony przedmiotami, z elementami „natury”, ma-
jący „ładne” otoczenie, funkcjonalnie położony, posiadający dużą 
wartość pieniężną i wysoko oceniany przez innych. Najchętniej 
ładny i nowoczesny dom z ogródkiem na modnych przedmieściach 
dużego miasta.

Yi-Fu Tuan podzielił przestrzenie funkcjonujące w życiu czło-
wieka na trzy typy (tu i dalej: Tuan 1987: 29–30):

– przestrzeń pragmatyczną, czyli konkretną, ekonomiczną 
sferę funkcjonowania człowieka. Przestrzeń pragmatyczna jest sferą 
rzeczywistości najbliższą doświadczeniu fi zycznemu, najbardziej 
podstawową, bo niezbędną do podtrzymania życia, jest „przestrze-
nią działania, działanie zaś koncentruje się wokół bezpośrednich 
potrzeb i interesów natury praktycznej (…) tubylec zna doskonale 
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bieg rzeki, ale owa znajomość jest bardzo odległa od tego, co mo-
glibyśmy nazwać wiedzą w sensie abstrakcyjnym i teoretycznym” 
(Cassirer 1999: 98);

– przestrzeń mityczną, która jest schematem konceptualnym, 
ale jest również przestrzenią pragmatyczną w tym sensie, że w jej 
ramach mieści się wiele praktycznych działań. W tym obszarze ulo-
kowane są kulturowe znaczenia naddane obiektom i zjawiskom prze-
strzennym, ich aspekty symboliczne, aksjologiczne i ideologiczne. 
Ten typ przestrzeni można podzielić na dwie podkategorie. Pierwsza 
„podprzestrzeń” mityczna obejmuje kulturowe znaczenia nadane 
konkretnej, pragmatycznej przestrzeni. Wydaje się, że socjologiczny 
termin „przestrzeń społeczna”, aczkolwiek na tyle często używany, że 
nadto wieloznaczny, to jeśli przyjąć, że „przestrzeń społeczną danej 
zbiorowości stanowi użytkowany i kształtowany przez nią obszar, 
z którym wiąże ona system wiedzy, wyobrażeń, wartości i reguł 
zachowania, dzięki którym identyfi kuje się najpełniej z tym właśnie 
obszarem” (Wallis 1990: 13), obejmuje tę właśnie, mityczną część 
przestrzennej rzeczywistości człowieka. Drugi podtyp przestrzeni 
mitycznej zaś to wyobrażenia o przestrzeni niedostępnej: dalekich 
lądach, zaświatach, kosmosie;

– przestrzeń abstrakcyjną (inaczej: teoretyczną), czyli taką, która 
jest czystym schematem mentalnym, i choć może być ona rzutowana 
na obiekty fi zyczne, to jest w największym stopniu niebiologiczna, 
odcieleśniona: nie ma odniesienia w fi zycznej rzeczywistości, istnieje 
tylko w ludzkich głowach⁷.

Istnienie każdego z typów przestrzeni wyróżnionych przez Tuana 
jest możliwe dzięki odczuwającemu i konceptualizującemu je człowie-
kowi. Różny jest natomiast stopień zależności danej przestrzeni od 

7 Ernst Cassirer pisze o przestrzeni organicznej (przestrzeń działania), 
przestrzeni postrzeżeniowej, symbolicznej i abstrakcyjnej, który to podział 
przypomina klasyfi kację Tuana, jeśli dwie pierwsze przestrzenie uznać za skła-
dowe przestrzeni pragmatycznej (Cassirer 1971: 93–95).
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warunków zewnętrznych oraz stopień złożoności odpowiadających 
im struktur mentalnych: od najbliższych fi zycznej rzeczywistości 
i prostych konceptualnie skryptów przestrzeni pragmatycznych, przez 
– inspirowane mniej lub bardziej kształtem przestrzeni realnej – bar-
dziej skomplikowane przestrzenne wyobrażenia i skrypty mityczne, 
do istniejących już w dużej mierze niezależnie od rzeczywistości ze-
wnętrznej abstrakcyjnych pojęć przestrzennych. Kolejny podrozdział 
ma na celu omówienie procesów kształtowania się i funkcjonowania 
konceptów przestrzeni w umyśle człowieka.

1.1.3. Przestrzeń w człowieku

Sensomotoryczne doświadczanie przestrzeni wpływa w sposób 
zasadniczy na kształtowanie się struktur poznawczych człowieka, 
a tym samym na kształt rzeczywistości, w której człowiek egzystuje. 
Internalizacja przestrzeni jest procesem dynamicznym i dwustron-
nym: kształt świata fi zycznego przez pryzmat doznań ruchowych 
i zmysłowych wpływa na kształt jego pojęciowej reprezentacji, wy-
tworzone zaś w ten sposób struktury mentalne są czynnikiem decy-
dującym o tym, jak kategoryzujemy, rozumiemy, wyobrażamy sobie 
i działamy w świecie już nie tylko fi zycznym.

Najprostszym rodzajem wiedzy przestrzennej jest sprawność 
przestrzenna, czyli praktyczna umiejętność orientowania się oraz 
sensownego poruszania się w przestrzeni. Sprawność przestrzenna 
może mieć charakter prekonceptualny⁸ albo konceptualny. W tym 

8 Umiejętności przestrzenne mogą mieć charakter zachowań instynktow-
nych i są rodzajem bezrefl eksyjnych reakcji na bodźce, a hipotecznym źródłem 
oddziaływań może być pole magnetyczne ziemi. Przykłady funkcjonowania tej 
pierwotnej formy wiedzy znajdziemy głównie w świecie zwierząt – zachowania 
ptaków odbywających długie przeloty i bezbłędnie trafi ających do celu – choć 
badacze zjawiska wskazują na możliwość jej istnienia także w świecie ludzkim, 
na co dowodem ma być orientacja przestrzenna Aborygenów z Australii, którzy, nie 
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drugim przypadku, gdy wiedza ta przybiera formę konceptualnych 
skryptów działań, często jest uświadamiana tylko w niewielkim 
stopniu – będzie to dotyczyć tych zachowań przestrzennych, kiedy 
mówimy: „instynktownie tam skręciłem”, „nawet nie zauważyłem, jak 
tu dotarłem”. Sprawność przestrzenna może być różna, w zależności 
od warunków zewnętrznych, w jakich żyje jednostka, niemniej każdy 
zdrowy człowiek będzie potrafi ł odnaleźć się w znanym sobie otocze-
niu, nawet jeśli na poziomie struktur pojęciowych i językowych jego 
wiedza o przestrzeni wydaje się być do tego niewystarczająca⁹. Jak 
pisze Yi-Fu Tuan: „Do życia niezbędna jest sprawność przestrzenna, 
nie jest natomiast konieczna wiedza przestrzenna na poziomie arty-
kulacji symbolicznej przez słowa i obrazy” (Tuan 1987: 100).

Zarówno intuicyjno -biologiczne zachowania w przestrzeni, jak 
i umiejętności przestrzenne w większym już stopniu zależne od świado-
mego pojmowania świata, stanowią wiedzę proceduralną („wiem jak”; 
termin Winograda, za: Chlewiński 1999: 125) a zarazem i przyczynek 
do kształtowania się w umyśle człowieka bardziej skomplikowanych 
struktur pojęciowych. W strukturach tych można wskazać dwie formy 
uporządkowania umysłowych doświadczeń przestrzennych: w formie 
schematów, czyli „abstrakcyjnych schematycznych struktur zawiera-
jących niewielką liczbę obiektów i łączących je relacji”, oraz w formie 
konkretnych wyobrażeń egzemplarzy prototypowych dla danego 
pojęcia (Tabakowska 2001a: 39–40). Pierwsze stanowią przestrzenną 
formę konceptualizacji, drugie – wyobrażenia konkretnych okazów. 
W nowszych pracach kognitywnych przyjmuje się, że te dwa typy 
konceptualizacji są składowymi tego samego procesu: „Początkowo 
wyobrażenia powstają w wyniku bezpośredniej stymulacji zmysłowej 

posługując się zkonceptualizowanym systemem orientacji w przestrzeni, w każdym 
miejscu potrafi ą obrać odpowiedni kierunek (Maciejewski 1999: 10–11).

9 M. Polanyi wprowadził termin „wiedza utajona” (tacit knowledge) na okre-
ślenie wiedzy proceduralnej niedostępnej świadomości podmiotowej (na podst. 
Chlewiński 1999: 126)
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przez środowisko, lecz w miarę przyrostu bagażu indywidualnego 
doświadczenia przyswojona wiedza zostaje uporządkowana w for-
mie systemu struktur poznawczych, które są zakodowane w pamięci 
i które mogą być w dowolnym momencie przywołane w celu kształ-
towania zachowań i wpływania na nie. Wyobrażenia takie ulegają 
konwencjonalizacji, tzn. w procesie społecznej interakcji ich elementy 
indywidualne (…) zacierają się, a w pamięci zostaje zakodowane to, 
co odpowiada systemowi „wiedzy wspólnej” dla danej społeczności” 
(Tabakowska 2001a: 44). Przykładowo, możliwość bycia w różnego 
rodzaju zamkniętych przestrzeniach sprawia, że tworzymy prototyp 
pomieszczenia/domu/wnętrza w postaci przywoływanego w razie 
potrzeby wyobrażenia takiego obiektu, który dla nas najlepiej realizuje 
zakres znaczeniowy tego pojęcia czy, mówiąc inaczej, pierwszy „przy-
chodzi nam na myśl”. Wraz ze wzrostem doświadczeń związanych 
z oglądem różnych pomieszczeń/domów/wnętrz, jeśli towarzyszy temu 
odpowiedni stopień rozwoju umiejętności syntetyczno -abstrakcyjnych 
umysłu, powstać może schematyczne wyobrażenie danego pojęcia, tj. 
jego nieuszczegółowionego zarysu mentalnego¹⁰. Podobnie tworzą się 
bardziej złożone struktury konceptualne, tak wygląda także proces 
kształtowania się skryptów poznawczych, normujących zachowania 
i działania człowieka (Chlewiński 1999: 204). Zarówno zaś wyobraże-
nie w postaci najlepszego egzemplarza, jak i schemat wyobrażeniowy 
ulegają utrwaleniu i nabierają konwencjonalnego znaczenia w procesie 
interakcyjnej wymiany doświadczeń i wiedzy, a najważniejszą rolę 
w owym społecznym procesie ujednolicania znaczeń odgrywa język, 
którego funkcje socjalizacyjną i kreacyjną omówię w dalszej części 
niniejszego rozdziału.

10 Ten schematyczny etap w procesie konceptualizacji w rozwoju jednostko-
wym jest późniejszy od kategoryzacji przez prototyp (Taylor 2001: 103), a badania 
prowadzone wśród plemion o innym poziomie rozwoju cywilizacyjnego niż nasz 
pozwalają przypuszczać, że dotyczy to także rozwoju fi logenetycznego (por. badania 
Wygotskiego i Łurii wśród niepiśmiennej ludności Zakaukazia; Łuria 1976).
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W tym miejscu chcę wrócić jeszcze do wcześniejszych etapów 
internalizacji przestrzeni, tj. do percepcji rzeczywistości fi zycznej 
i jej wpływu na formę struktur mentalnych człowieka. Otóż to, co 
nazywamy przestrzenią – czyli kształty, wielkości, relacje, odległo-
ści – stanowi o kształcie świata, jaki postrzegamy. Jednym z podsta-
wowych procesów kognitywnych jest konturowanie, czyli ujmowanie 
świata na kształt rzeczy w trójwymiarowej przestrzeni. Widzimy 
tak nie tylko nasze fi zyczne otoczenie, które ubieramy w kontury 
(„szczyt góry”, „brzeg rzeki”); w postaci urzeczowionych obiektów 
przestrzennych ujmujemy też uczucia, myśli, procesy. Cassirer 
pisze: „Czas i przestrzeń są ramami, które zamykają w sobie całą 
rzeczywistość. Nie możemy pojąć żadnej rzeczy realnej inaczej jak 
tylko w warunkach czasu i przestrzeni” (1973: 92). Dla Langackera 
czas i trójwymiarowa przestrzeń są domenami podstawowymi, czyli 
takimi, których nie da się sprowadzić do innych, pierwotniejszych 
struktur poznawczych (Langacker 2004: 35). Lakoff  i Johnson pytają: 
„Czy w ogóle istnieją jakiekolwiek pojęcia, które można zrozumieć 
bezpośrednio, bez metafory?”. I odpowiadają: „Pierwszymi kandy-
datami do roli pojęć, które można rozumieć bezpośrednio, są pro-
ste pojęcia przestrzenne, takie jak GÓRA/W GÓRĘ. Pojęcie GÓRA 
wyrasta z naszego doświadczenia przestrzennego. Mamy ciała 
i utrzymujemy pozycję wyprostowaną” (Lakoff , Johnson 1988: 40). 
Do podstawowych i uniwersalnych schematów wyobrażeniowych 
zaliczają konturowanie, relację „części” do „całości”, zawieranie się, 
„góra” – „dół”, „przód” – „tył”, podróż („źródło” – „droga” – „cel”), 
„połączenie” – „rozdzielenie” czy „bliskość” – „odległość”, a więc 
głównie przestrzenne uporządkowania (Lakoff  1987: 271; także 
Johnson 1987). Źródłem ich uniwersalności może być fakt, iż „wiele 
z nich wywodzi się niewątpliwie z najbardziej bezpośredniego spośród 
naszych doświadczeń, mianowicie z doświadczenia ludzkiego ciała” 
(Taylor 2001: 190–191). Do takich wspólnych całej ludzkości pojęć 
przestrzennych oraz przypisywanych im wartości wywodzących 
się z tego podstawowego doświadczenia należą prawdopodobnie: 
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LEŻĄCY i WYPROSTOWANY, WYSOKO i NISKO, CENTRUM i PE-
RYFERIE, TYŁ i PRZÓD, PRAWA i LEWA (Tuan 1987: 54–64). Inne 
pojęcia, także wykazujące charakter uniwersalny, wywodzą się 
w doświadczenia manipulacji bezpośredniej oraz obcowania z dru-
gim człowiekiem: STAN i ZMIANA STANU, MIEJSCE i KIERUNEK, 
W i POZA, ODLEGŁOŚĆ i BLISKOŚĆ, CZĘŚĆ i CAŁOŚĆ (Maciejewski 
1996: 11–12).

Podstawowe schematy pojęciowe utrwalają doświadczenia sen-
somotoryczne w realnej, bezpośrednio dostępnej człowiekowi prze-
strzeni, a równocześnie stają się schematem konceptualizacji innych 
zjawisk: „ludzie sytuują się w przestrzeni fi zycznej w przewidywalny 
i powtarzalny sposób, a potem posługują się nią w odniesieniu do in-
nych doświadczeń życiowych” (Aitchison 2002: 168). Człowiek nadaje 
walor przestrzenności i schematyczności zjawiskom i obiektom, które 
ich nie posiadają: wyobraża sobie umysł jako pojemnik na myśli-
-przedmioty („przyszło mi coś do głowy”), o relacjach uczuciowych 
mówi, że są „duże” i „małe” („wielki żal”), „bliskie” i „dalekie” („bliski 
przyjaciel”), ocenia, używając przestrzennych określeń („lewa robota”, 
„niski status społeczny”) itd. Samego pojęcia PRZESTRZEŃ używa się 
współcześnie metaforycznie w odniesieniu do „jakiegokolwiek zbioru 
elementów, którego podzbiory się rozpatruje” (Porębski 1972: 185); 
stąd przestrzenie psychiczne, kulturowe, literackie, dyskursywne.

Ale także i fi zyczna rzeczywistość podlega konceptualizacji 
i wartościowaniu pod wpływem pierwotnych schematów pojęcio-
wych i dzięki ich metaforycznemu przeniesieniu: „Człowiek, przez 
swą obecność, podporządkowuje przestrzeń schematowi. Najczęściej 
sam nie jest tego świadom. Uświadamia sobie brak schematu wtedy, 
kiedy się gubi” (Tuan 1987: 54). Szukamy w widzialnej rzeczywistości 
porządku i spójności, a prototypem uporządkowania elementów jest 
sensomotoryczne doświadczenie przestrzeni utrwalone w postaci jej 
schematów wyobrażeniowych. Stąd nie tylko widzimy rzeczywistość 
na kształt podpowiadany nam przez przestrzenne doświadczenia 
naszego ciała, ale też w ten sposób ją kształtujemy: domy mają 
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swoje przody i tyły, miasta – centrum i peryferie, państwa dzielą się 
na prowincje wschodnie i zachodnie itd.

Schematy poznawcze nasiąkają z czasem informacją o przestrzeni 
innego rodzaju, a mianowicie przekazywaną symbolicznie wiedzą 
kulturową. Ciekawy przykład wpływu symbolicznej i abstrakcyjnej 
wiedzy na kształt percypowanego świata obrazują – przywoływane 
już wcześniej jako specyfi czny przypadek – dzieje myśli europejskiej, 
w której pojawiają się momenty „pasji uprzestrzenniania świata, gdy 
fascynujące dla elit intelektualnych jest geometryzowanie wszystkiego, 
co wyjątkowe” (Symotiuk 1998: 9). Charakterystyczne dla „spacjocen-
trycznych” epok jest nastawienie racjonalistyczne i scjentologiczne 
– w przeciwieństwie do okresów fascynacji czasem, tajemniczym 
i nienamacalnym, który kierował ludzkie poznawanie w stronę Boga. 
Dlatego też stwierdzenie Kartezjusza, że wyłącznie to, co mieści się 
w granicach rozciągłości, ma prawo do miana nauki, Max Weber 
nazwał „odczarowaniem świata” (Symotiuk 1998: 10). Ta potrzeba 
oswajania przestrzeni przez jej zamykanie i geometryzację jest ty-
powo europejska, a jej źródeł upatruje się w lęku przed nieznanym 
i przed nicością. W umysłowości chińskiej na przykład, umiłowana 
przez Europejczyków linia prosta jest formą negatywną, omijaną 
w architekturze i sztuce, umożliwia ona bowiem szybkie poruszanie 
się, a szybkość – to zło. Lęku przed próżnią, nieznaną i nieopanowaną 
przestrzenią, nie znajdziemy w Indiach, gdzie przeciwnie, stan niebytu 
i pustki jest rzeczywistością pożądaną. Znawca zagadnienia funkcjo-
nowania pojęcia przestrzeni w fi lozofi i, Stefan Symotiuk, uważa, że 
ów lęk przed niedookreśleniem przestrzeni należy do „emocjonalnych 
archetypów racjonalności europejskiej” (Symotiuk 1998: 12–13).

W tym momencie warto zadać pytanie, czy byłoby możliwe wy-
korzystanie pierwotnych doświadczeń przestrzennych do tworzenia 
na ich podobieństwo przestrzennie ustrukturyzowanych wyobrażeń 
innych dziedzin rzeczywistości czy też form abstrakcyjnych schema-
tów przestrzennych, gdyby umysłowe doświadczenia przestrzeni nie 
znalazły odzwierciedlenia i ugruntowania w języku? Wspomniałam 
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już, że aby możliwe było powstanie „obiektywnego” świata do-
świadczenia indywidualne muszą być porównywane i potwierdzane 
społecznie, a do takiej interakcyjnej wymiany nieodzowne są znaki, 
pozwalające jednostkom przekazywać sobie nawzajem „treści” swoich 
subiektywnych pojęć (Berger, Luckman 1983: 150–167). Język jest naj-
bardziej rozwiniętym systemem znaków używanych przez człowieka 
i kwestią zbadaną jest dynamiczność oddziaływań między pojęciem 
a jego werbalizacją: język stanowi uzewnętrznienie fragmentu treści 
pojęciowych, zaś znaczenia zawarte w strukturach leksykalnych 
i gramatycznych języka wpływają na kształt i zakres kategorii poję-
ciowych. Rola kategorii językowych jest zapewne jeszcze głębsza: nie 
tylko nadają one szczególne znaczenie wyprofi lowanym przez siebie 
elementom w obrębie kategorii pojęciowej, ale też wpływają na nasze 
postrzeganie i odczuwanie świata, w sporej mierze ograniczając je 
do obszaru „wypowiadalnego”. Tak jest i z przestrzenią: „Ten sam 
człowiek może znać miejsce zarówno intymnie, jak konceptualnie. 
Może artykułować pojęcia, ale może mieć równocześnie trudności 
z wyrażeniem tego, co wie dzięki zmysłom dotyku, smaku, węchu, 
słuchu, a nawet wzroku. A ludzie mają tendencję do tłumienia tego, 
czego nie potrafi ą wyrazić” (Tuan 1987: 17). Whorf, porównując 
języki indiańskie i SAE (indoeuropejskie), wskazywał nie tylko róż-
nice w językowej kategoryzacji przestrzeni, ale przede wszystkim 
na wynikające z języka międzykulturowe różnice pojęciowych, a za-
tem i odbieranych jako obiektywne „światów”. Pisał: „Bezzasadne 
jest twierdzenie, jakoby Indianin Hopi, znający tylko własny język 
i kulturowe zaplecze swej społeczności, miał te same co my pojęcia 
czasu i przestrzeni, które uważa się za intuicyjne i na ogół traktuje 
jako uniwersalne. (…) W systemie Hopi czas zanika, przemianom zaś 
podlega przestrzeń; nie ma w nim homogenicznej, bezpośredniej, 
bezczasowej przestrzeni naszych intuicji i klasycznej mechaniki 
newtonowskiej. Z drugiej strony pojawiają się tu nowe pojęcia i abs-
trakcje, dla których w naszym języku brak odpowiednich terminów” 
(Whorf 1982: 98–99). W innym miejscu Whorf, zastanawiając się nad 
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naukowymi pojęciami przestrzeni i czasu w kulturze europejskiej, 
wskazuje jako ich źródło nie rzeczywistość zewnętrzną, ale typowy 
dla naszego kręgu – i wspominany wcześniej – matematyczny spo-
sób widzenia świata zakodowany i przekazywany w symbolicznych 
formach utrwalania wiedzy: „Czas, przestrzeń i materia Newtona 
nie są intuicjami, lecz założeniami kultury i języka. Stąd właśnie 
zaczerpnął je Newton” (Whorf 1982: 206).

Relację przestrzeni i języka można omówić, sięgając ponownie 
do pozornie paradoksalnego, bo wynikającego z różnych perspektyw 
badawczych stwierdzenia, iż „wszystko jest przestrzenią i przestrzeń 
nie istnieje”. Z jednej strony języki europejskie, podobnie jak cała 
nasza fi zyczna, społeczna i kulturowa rzeczywistość, na wskroś 
przeniknięte są potrzebą uprzestrzennienia. Od starożytności po-
jawiają się głosy badaczy twierdzących, że relacje przestrzenne są 
osnową budowy języka. Relacji przestrzennych dopatrywali się 
i dopatrują liczni w ciągu wieków badacze języka określani jako 
„lokaliści”: od Dyskolosa w starożytnej Grecji (II w. n.e.), Maxyma 
Planudesa w Bizancjum (XIII–XIV w.), przez takich badaczy języka jak 
Hjemslev czy Andersen, po współczesne badania kognitywistyczne 
(Langacker, Lakoff , Ostyn -Rudzka). Prekonceptualne doświadczenia 
przestrzenne stanowić mają podstawę semantyczną systemu przy-
imkowego, przestrzenny charakter przypisuje się prototypowym 
deiksom zaimkowym i przysłówkowym, doświadczenia przestrzenne 
mają być podstawą aksjologii w większości pierwotnych schematów 
wyobrażeniowych.

Z drugiej strony zaś język w swej postaci prymarnej, a więc jako 
wypowiedź oralna, jest zjawiskiem czasowym, działaniem, a nie 
stanem, i jako taki w gruncie rzeczy „źle służy do przekazywaniu 
informacji o stosunkach przestrzennych” (Aitchison 2002: 33), a już 
na pewno gorzej niż znaki wizualne (gesty, rysunki, drogowskazy, 
mapy). Tym niemniej przestrzenność możemy oddać w języku za 
pomocą wielu różnych środków: iloczasu, dynamiczności parajęzy-
kowej, gramatyki i leksyki dotyczącej nazw miejsc, kierunków, relacji 
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i działań w przestrzeni, zaimków deiktycznych, przymiotników 
parametrycznych i lokatywnych czy też za pomocą uporządkowania 
składniowego¹¹.

Jakkolwiek trudno spodziewać się w najbliższym czasie badań 
w sposób jednoznaczny charakteryzujących tryb istnienia przestrzeni 
w języku, to można założyć istnienie pewnych odpowiedniości między 
przestrzennymi parametrami świata zewnętrznego, odzwierciedla-
jącymi je schematami i skryptami poznawczymi oraz przestrzennym 
szkieletem języka, będącym odbiciem owych schematów. A ponieważ 
pojęcia umysłowe obejmują także i kulturowe aspekty przestrzeni, to 
również ta zdobycz ludzkiej umiejętności tworzenia światów symbo-
licznych – jak w sprzężeniu zwrotnym – rzutuje na nasze widzenie 
rzeczywistości.

11 O różnych formach istnienia przestrzeni w języku traktują m.in.: Bluszcz, A., 
1987, Relacje przestrzenne w polskich, czeskich i słowackich konstrukcjach z wyra-
żeniami przyimkowymi, Katowice; Herskovits, A.H.,1986, Language and Spatial 
Cognition. An Interdisciplinary Study of the Prepositions in English, Cambr. Univ. 
Press, Cambridge; Lang, E., 1988; Primary Perceptual Space and Inherent Proportion 
Schema: Two interacting categorization grids underlying the conceptualization of 
spatial objects, Duinsburg: L.A.U.D.; Levinson, S.C., 1996, Language and space, 
„Annual Review of Anthropology”, nr 25, s. 353–382; idem, 1997, Language and 
cognition: the cognitive consequences of spatial description in Guugu Yimithirr, 
„Journal of Linguistic Anthropology”, nr 7(1), s. 98–131; Levinson S.C., Kita S., 
Haun D., Rasch B., 2002, Returning the tables: Language aff ects spatial reasoning, 
„Cognition”, nr 84, s.155–188; Maciejewski, W., 1996, O przestrzeni w języku. Stu-
dium typologiczne z językiem polskim w centrum, Poznań; idem, 1998, Przestrzeń 
a język: granice relatywizmu [w:] Przestrzeń w nauce współczesnej, red. S. Symotiuk, 
G. Nowak, Lublin, s. 89–95; Rodak, R., 1999, Metonimia w specyfi kacji przestrzennej 
[w:] Gramatyka komunikacyjna, red. A. Awdiejew, Warszawa–Kraków, s. 161–173; 
Svorou, S., 1993, The grammar of space, Amsterdam: Benjamins; Termińska, K., 
1981, Percepcja i przestrzeń. Typy wypowiedzeń [w:] Czas i przestrzeń w języku, red. 
R. Laskowski, Katowice, s. 51–63; Topolińska, Z., 1999, Język, człowiek, przestrzeń, 
Warszawa–Kraków; Weinsberg, A., 1973, Przyimki przestrzenne w języku polskim, 
niemieckim i rumuńskim, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk; Wierzbicka, A., 
1972, W poszukiwaniu semantycznego modelu czasu i przestrzeni [w:] Semantyka 
i słownik, red. A. Wierzbicka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
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Umysłowa organizacja wiedzy przestrzennej obejmuje jeszcze 
jeden, specyfi czny rodzaj wyobrażeń zwany w literaturze „mapą 
wyobrażeniową” (imaginary map – termin C.C. Trowbridge’a; za: 
Bartnicka 1985: 26) lub „mapą umysłową” (mental map – termin E.C. 
Tolmana; za: Wódź 1989: 255). Ta „swoista struktura poznaniowo-
-wartościująca” (Bartnicka 1985: 25) obejmuje wiedzę o rzeczywi-
stych miejscach, których nigdy nie dane nam było odwiedzić, ale 
też o miejscach, które widzieliśmy, często w nich bywamy, a nawet 
stanowią nasze najbliższe otoczenie. W każdym bowiem przypadku 
nasza wiedza nie ogranicza się do konceptualizacji w ramach jednej 
domeny poznawczej, ale jest wytworem wielu sposobów znaczenia, 
wartościowania i funkcjonowania danego miejsca. Wojciech Chlebda 
wyróżnia trzy typy danych budujących wyobrażenia miejsc: obserwacje 
własne, wiedzę geografi czną i przekaz społeczny (Chlebda 1997: 80). 
Pisze: „Obrazy Opola (…), Polski, Odry czy Dunaju, poznańskiego czy 
Huculszczyzny, Bieszczadów czy Pacyfi ku są obrazami mentalnymi, 
są konstruktami naszej psychiki, utworzonymi z danych różnej ja-
kości i różnego pochodzenia” (tamże: 81). Ponieważ świat człowieka 
współczesnego znacząco się poszerzył i uszczegółowił w porównaniu 
do czasów historycznych, pojęciowemu uporządkowaniu przestrzen-
nemu podlegać muszą znacznie większe obszary niż w przypadku 
człowieka pierwotnego czy nawet średniowiecznego. Archaiczny 
myśliwy z „praepoki” musiał „mieć pojęcie” o miejscu, gdzie mieszka 
i przestrzeni, gdzie poluje. Dla mieszkańca XV -wiecznego miasta, obok 
wiedzy o miejscu egzystencji (miasto) istotna była wiedza o miejscach 
realnych (wyobrażenia znanych ówcześnie miast, krajów) i niereal-
nych (Atlantyda, piekło, raj). Mieszkaniec współczesnego miasta, 
po kursie geografi i w szkole, mający przed oczami mapę czy globus, 
w telewizji kanały podróżnicze, a w wielu miejscach na świecie rodzinę 
i znajomych – tworzy wyobrażenie przestrzeni rozbudowane i wyjąt-
kowe, bo stanowiące połączenie sensomotorycznego doświadczenia 
przestrzeni, pierwotnych schematów wyobrażeniowych, wiedzy 
o przestrzeni symbolicznej przekazywanej w procesie socjalizacji 
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oraz symboliczno -ikonicznego obrazu przestrzeni w postaci mapy. 
Mapy mentalne są wyobrażeniami bardzo indywidualnymi, gdyż 
wiedza o konkretnych przestrzeniach, doświadczenia z nimi związa-
ne i jednostkowe tendencje wyobrażeniowe mogą być bardzo różne. 
Niewątpliwie jednak pewien zakres doświadczenia i wiedzy u większej 
części populacji w danej kulturze można uznać za wspólny, a zatem 
przyjąć, że odrębne kultury to różne mapy mentalne świata. Zmiany 
zaś w strukturach wiedzy kulturowej pociągają za sobą zmiany wi-
zji świata. Jak pisze Porębski: „Każdy czas, każda epoka konstruuje 
swój własny przestrzenny model świata (…), wykorzystując przy 
tym wszystkie potencjały swej wiedzy, doświadczenia, wyobraźni. 
Przestrzeń nie jest dana, jest konstruowana i rekonstruowana wciąż 
na nowo i wciąż inaczej” (1972: 185).

1.2. Miasto

Trudno jednoznacznie i wiążąco określić, „czym” jest miasto, gdyż 
z setek istniejących defi nicji każda trochę inaczej ujmuje istotę tego 
„zjawiska”. Nie ma zresztą potrzeby szukać takiej ścisłej defi nicji, bo 
każdy z mieszkańców naszego kręgu cywilizacyjnego wie, „co to jest” 
miasto. To co wspólne w większości rozważań, to możliwość wyod-
rębnienia w zjawisku „miasta” dwóch sfer: miasto to równocześnie 
„zmieniająca się w czasie struktura przestrzenna i (…) społeczeń-
stwo miejskie, które tworzy i stopniowo zarzuca rozmaite sposoby 
gospodarowania, rozwija kulturę, systemy wartości i wzory zachowań” 
(Majer 1995: 82)¹². Także czynniki wymieniane w defi nicjach opiso-
wych, tj. np. gęstość zabudowy, masowość instytucji, bezosobowość 
kontaktów społecznych, zróżnicowanie ekonomiczno -społeczne i ru-

12 W niektórych propozycjach za osobny, trzeci składnik defi nicji miasta 
uznaje się tworzoną przez społeczeństwo kulturę (por. np. Majer 1995: 86); kry-
tyczny przegląd defi nicji miasta znaleźć można w: Malikowski 1992, rozdział I.
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chliwość mieszkańców (tamże: 85), należą do owych dwóch różnych, 
choć w praktyce miejskiej nierozdzielnych, dziedzin rzeczywistości: 
przestrzennej i społecznej. O obydwu tych budujących miasto tkankach 
możemy powiedzieć, że ich głębokim fundamentem jest rzeczywistość 
faktów „twardych”: biologicznych i fi zycznych, natomiast znaczenie 
właściwe nadaje im kontekst rzeczywistości symbolicznej – stworzo-
nych i wciąż stwarzanych przez ludzi znaczeń kulturowych.

1.2.1. Miasto-przestrzeń

Relacje człowieka i miejskiej przestrzeni chcę przedstawić w trzech 
aspektach: tworzenia przestrzeni miejskiej przez człowieka, życia 
w niej oraz jej oswajania.

Miasto, jako specyfi cznie ukształtowana i uporządkowana prze-
strzeń, jest tworem historycznym. Motywacją naszych praprzodków 
było stworzenie terytorium bezpiecznego, łatwego do ochrony, upo-
rządkowanego i przewidywalnego. Stworzona przestrzeń była kul-
turowym wyrazem potrzeby porządku i panowania, zaprzeczeniem 
dzikiej, chaotycznej i niebezpiecznej natury. Choć niewątpliwie „każdy 
obszar ukształtowany przez człowieka jest wyrazem jego kultury: 
odzwierciedla określony poziom techniczny, odpowiada pewnej 
strukturze społeczeństwa i jego zachowaniom” (Wallis 1979: 84), to 
w przypadku miasta przestrzeń stworzona przez człowieka sama 
w sobie stała się kulturą. A to znaczy, że stała się też komunikatem, 
nośnikiem światopoglądu i norm społecznych.

Paradoksalnie jednak, ponieważ raz stworzona forma archi-
tektoniczna staje się otoczeniem (Tuan 1987: 139), ukształtowany 
kulturowo układ przestrzenny stał się po jakimś czasie dla odbiorcy 
równie oczywisty, jak przestrzeń naturalna. Jej znaczenia także na-
brały cech prawd „obiektywnych”, odwiecznego porządku natury; 
stąd płynęła przez wieki moc perswazyjna architektury. Według nie-
których badaczy społeczności miejskich przestrzeń architektoniczna 
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dzisiejszego miasta jest w inny jeszcze sposób bliska naturze: „W mie-
ście przemysłowym, w wielkich aglomeracjach miejskich i rejonach 
zurbanizowanych tkanka miejska jawi się w świadomości zbiorowej 
jako »inna natura«, zagrażająca egzystencji człowieka” (Jałowiecki 
1988: 252). Współczesnej, ujednoliconej architektury dzielnic prze-
mysłowych czy osiedli mieszkalnych nie można już nawet czytać, 
jako otoczenie stała się ona na powrót tajemniczą gęstwiną form, 
ukrywającą zagrożenie ścianą lasu.

Wracając do struktur znaczących architektury: często już sam 
układ przestrzenny miasta odzwierciedla ideę, jaka przyświecała jego 
twórcy. Charakterystyczne, że idea ta najczęściej dotyczy poglądów 
na naturę człowieka i społeczeństwa. Richard Sennett porównał ty-
powe dla różnych epok wyobrażenia na temat budowy fi zjologicznej 
człowieka z kształtem architektonicznym miast w tych okresach i do-
szedł do wniosku, że istnieje odpowiedniość, czasem wręcz analogia 
między wizją człowieka a kształtem miasta (Sennett 1996).

Relacja ukierunkowana w drugą stronę, tj. od kształtu przestrzeni 
do „kształtu” człowieka, wpisana jest w utopijne wizje idealnych miast. 
W wielu przypadkach podstawą prawego zachowania się mieszkańców 
miasta-utopii miał być porządek architektoniczny. Zakładano, że „(…) 
zachowania ludzkie są takie, jak ich otoczenie. Wystarczy uczynić 
układ ulic i domów regularnym, by regularnymi stały się pragnienia 
i postępki mieszkańców. Wystarczy oczyścić miasto z wszystkiego, 
co przypadkowe i niezaplanowane, by działania ludzkie przestały być 
niesforne, kapryśne i nieobliczalne” (Bauman 1997: 148).

O ile ów sens ukształtowania przestrzeni miejskiej – jako obrazu 
ukazującego czy wręcz narzucającego role i stosunki społeczne – w ja-
kiejś mierze zawarty jest i w dzisiejszych formach urbanistycznego 
rozplanowania miasta (podział na lepsze i gorsze dzielnice, zamknięte 
osiedla, getta etniczne), to umiejętność widzenia konkretnych obiek-
tów architektonicznych jako tekstów znaczących jest dziś w stanie 
zaniku. Nie tylko plan całego miasta, ale i kształt architektoniczny 
poszczególnych budynków w wielu kulturach i w wielu okresach 
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historycznych był dla członków danej społeczności komunikatem. 
Całe budowle lub ich części były znakami ikonicznymi, symbolami lub 
obrazami i miały charakter semantyczny lub symboliczny¹³ (Wallis 
1983: 174). W historii architektury europejskiej najbardziej znanym 
przykładem jest katedra gotycka, będąca w całości i w szczegółach 
biblia pauperum dla nieznających pisma wiernych (Tuan 1987: 146¹⁴). 
Choć, wbrew danym przemawiającym za znaczącością form i detali 
architektonicznych, jeszcze w estetyce przełomu XIX i XX wieku 
przeważał pogląd, że architektura jest – jak muzyka – sztuką ase-
mantyczną i nieprzedstawiającą (Wallis 1983: 171).

Dzisiejsze budowle mieszkalne, biurowe, przemysłowe, szpitale 
czy nawet teatry nie są najczęściej nośnikami tak rozumianych treści 
semantycznych i symbolicznych, dlatego człowiek, przyzwyczajony 
do obcowania z odsemantyzowanymi formami przestrzennymi, 
także i w architekturze przeszłości nie szuka znaczeń (tamże: 187). 
A nawet jeśli szuka, to – nie posiadając jednolitego światopoglądu 

13 Termin „symbol” używany jest przez przedstawicieli różnych nauk hu-
manistycznych na określenie wielu zjawisk czy relacji (o wieloznaczności terminu 
symbol w językoznawstwie zob. Lyons, 1984, 1: 97–98). Ponieważ w dalszych 
swoich rozważaniach będę odwoływać się do różnych koncepcji teoretycznych, 
w których pojawia się ten termin, zaznaczam w tym miejscu, iż występować on 
może w 3 zasadniczych znaczeniach:

 I. Symbol w ujęciu antropologicznym (np. Cassirera): każdy znaczący wytwór 
kultury upośredniający poznanie – odniesienie do rzeczywistości; ogniwo oddzie-
lające od siebie „system receptorów i system efektorów” (Cassirer 1971: 68).

 II. Symbol w ujęciu teorii sztuki i literatury (np. Wallisa): przedmiot na-
turalny lub wytworzony przez człowieka, mogący wywoływać w odbiorcy myśl 
o przedmiotach innych, niż on sam nie na podstawie podobieństwa ani umowy, ale 
na podstawie „pewnych, często dalekich i trudno uchwytnych analogii, analogii 
działających nieraz nie tyle na intelekt, co na uczucie” (Wallis 1983: 72).

 III. Symbol w ujęciu semiotycznym (Peirce’a): „znak konwencjonalny, tj. 
taki, którego przyporządkowanie obiektowi oznaczanemu jest czysto umowne” 
(Encyklopedia… 2003: 575). 

14 O semantyce i semiotyce architektury średniowiecza i innych epok piszą 
także: Porębski 1972: 151–169; Wallis 1983: 170–190, Eco 1996: 215–225.
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człowieka epoki np. średniowiecza – nie odbiera znaków i symboli 
tak, jak jego przodek, tj. uczuciowo, wzruszeniowo, całym ciałem¹⁵. 
Przyzwyczajony do odczytywania konwencjonalnych znaków pisma 
człowiek współczesny szuka podobnych, ścisłych przyporządkowań 
konwencjonalnej formy do konkretnego znaczenia, tworząc listy, słow-
niki symboli i znaków architektury, które po takiej obróbce przestają 
być znakami i symbolami, a stają się etykietami. W terminologii Eco 
działanie takie określane jest jako „dekodowanie aberracyjne”, czyli 
takie, gdy „do kodowania i dekodowania tego samego komunikatu 
używa się różnych kodów” (za: Fiske 1999: 107).

Wspomniany Umberto Eco szukał w architekturze innego typu 
znaczeń, bardziej odpowiadających, być może, współczesnemu bu-
downictwu. Uznał on, że denotacją, a stąd i znaczeniem architektu-
ry jest jej funkcja (Eco 1996: 199–254). Budynek dworca jest w myśl 
tej koncepcji oznacznikiem sposobu podróżowania, a znaczenie 
domu mieszkalnego – to sposób jego zamieszkiwania. Eco nazywa tę 
użytkową funkcję architektury prymarną, za wtórne – lecz równie 
ważne – funkcje uznaje zaś kulturowe konotacje danej formy archi-
tektonicznej. Podobnej „znaczącości” szuka w architekturze Rudolf 
Arnheim, gdy pisze: „Od budynków oczekuje się, że będą wskazywać, 
do czego będą służyć i jak się w nich poruszać. (…) Właściwości formy 
wizualnej powinny strukturalnie odpowiadać cechom funkcjonalnym 
budynku” (Arnheim 1991: 358). Ten model interpretacji architektury 
wydaje się dobrze ujmować sedno ich znaczenia, tyle że zamiast 
o denotowaniu funkcji może trafniej byłoby mówić o uruchamianiu 
przez znak konotacji i skryptów kulturowych?

15 Proces nadawania symbolom z przeszłości nowych znaczeń to powszechna 
forma kulturowych działań oswajających. Wittkower pisze: „Sztuka renesansu stała 
się tym, czym była, w wyniku błędnej interpretacji zabytków antyku” (1991: 353). 
Podobnie przeinterpretowane zostały w sztuce europejskiej symbole islamu, 
sztuki chińskiej, egipskiej czy afrykańskiej, co nie pozbawia ich znaczenia ani nie 
zmniejsza ich wpływu na sztukę Europy (tamże: 353–354). 
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Współczesne odsemantycznienie architektury ma źródła m.in. 
w nowożytnej wielości światopoglądów dostępnych jednostce. Upo-
wszechnianiu tego ostatniego stanu służyły zaś: po pierwsze dostęp-
ność do różnych światopoglądów (czy to osób, czy tekstów kulturo-
wych), po drugie wzrost liczebności osób umiejących czytać. Wiek XX, 
ze wzrostem liczebnym ludności miejskiej, dostępem do edukacji, tanią 
i łatwo dostępną kulturą masową, idealnie spełniał warunki potrzebne 
do odsemantycznienia przestrzeni. Równocześnie postępujący proces 
instytucjonalizacji i redefi niowania różnych dziedzin życia sprawiał, 
że miasta miały z czasem coraz mniejszą sferę „wspólnych znaczeń” 
(Karwińska 1983: 86), a w miejsce kodu architektonicznego pojawiły 
się różne „»zastępcze systemy znaczące«: napisy z nazwami ulic, nu-
mery domów, inskrypcje grafi czne, szyldy, reklamy i kody drogowe” 
(Niczyporuk 1998: 58).

Owo wtórne porządkowanie i znakowanie przestrzeni przez 
informacje napisowo -obrazowe ma decydujący wpływ na kształt 
wizualny współczesnego miasta, a pośrednio także i na kształt życia 
jego mieszkańców. Nowa ikonografi a miejska, przestrzeń estetyczna 
składająca się z obrazów zapełniających mury budynków i fasady 
domów, plakatów i afi szy wzdłuż ulic, neonów i elektronicznych 
billboardów to dla odbiorcy nieustanna seria zwielokrotnionych 
bodźców (Wallis 1979: 98). Przed bodźcami tymi człowiek broni się 
i – dla uchronienia własnego systemu nerwowego przed destruk-
cją – uczy się nie reagować na nie (Simmel 1976: 514). Znów mamy 
tu do czynienia z procesem „naturalizacji”, wtapiania się informacji 
prymarnie znaczących w pozbawione znaczenia, „naturalne” oto-
czenia. Umiejętność selekcji istotnych bodźców wizualnych spośród 
morza nieistotnych niewątpliwie rozwija się u człowieka także pod 
wpływem nowoczesnych mediów: telewizji, radia, przede wszyst-
kim zaś Internetu. Komunikaty odbierane przy ich udziale oswajają 
odbiorcę z obcowaniem z ciągiem informacji napisowo -obrazowej, 
w którym trzeba wyłapać poszukiwane dane. Istnienie przestrzeni 
medialnej, niwelującej rzeczywiste odległości za pomocą kliknięcia 
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myszką, wpływa także na naszą percepcję przestrzeni rzeczywistej. 
W świecie wirtualnym przestrzeń ta istnieje w sposób nieciągły, ma 
charakter „archipelagu” miejsc w oceanie pustki (Kita 1998: 288), 
przez co przyzwyczaja jednostkę do szukania także i w realnym 
otoczeniu „linków”, indeksów jasno prowadzących w poszukiwane 
miejsce. Sennett widzi wpływ na powstanie przestrzeni nieciągłej 
wynalazku „komunikacyjnego” wcześniejszego niż telewizja czy In-
ternet, a mianowicie możliwości szybkiego podążania samochodem 
w określone miejsce. Pisze: „Podróżny, tak jak telewidz, odbiera świat 
niczym pod narkozą: ciało zdąża biernie, znieczulone w przestrzeni, 
do celów położonych w rozdrobnionej, nieciągłej geografi i miast” 
(Sennett 1996: 14). Wydaje się, że rozwój technik umożliwiających 
pokonanie „hegemonii” przestrzennej zwiększa automatyzację dzia-
łań jednostki. Aktywowanie skryptów działań przestrzennych, jak 
i poszukiwanie znaków orientacyjnych odbywają się przy uśpionej 
świadomości, bardziej dzięki pamięci proceduralnej niż świadomym 
decyzjom działającego.

Oczywiście, nie cała przestrzeń miejska jest znaczeniowo neutra-
lizowana, nie cała też jest archipelagiem wysp „miejsc znaczących”. 
Istnieją obszary, które jednostka uważa za „swoje” miejsca. Przestrzeń 
taka posiada ciągłość oraz cechy szczególnie znaczące, jej obraz 
w umyśle odbiorcy jest stosunkowo mocno uszczegółowiony i można 
powiedzieć, że jest przestrzenią w największym stopniu oswojoną. 
Ponieważ jednostka ma mało możliwości samodzielnego oznaczania 
przestrzeni publicznej, proces nadawania znaczenia i oswajania prze-
strzeni polega najczęściej na wyszukiwaniu już istniejących znaków 
i znaczeń (najczęściej nadanych instytucjonalnie) i zapoznawaniu się 
z nimi, czynieniu swoimi.

Obok oswajania polegającego na zgadzaniu się na zastaną prze-
strzeń istnieją też sposoby aktywnego jej opanowywania poprzez 
dokonywanie samodzielnych zmian znaczeniowych w jej strukturze. 
Zmiany takie mogą mieć charakter instytucjonalny lub nie. Zmiany 
instytucjonalne polegają na prawnie i ekonomicznie usankcjonowanym 
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oznaczaniu swojej własności (np. poprzez szyldy czy oznaczanie 
granic terenu prywatnego), zmiany nieinstytucjonalne to oznaczanie 
przestrzeni znakami często bez wsparcia instytucji, często poprzez 
łamanie prawa (graffi  ti).

Wprowadzenie nowego typu, napisowych i obrazowych, komu-
nikatów w strukturę przestrzenną miasta nie spowodowało oczy-
wiście zupełnego zaniku wcześniejszych systemów znaczeniowych, 
Do elementów mogących stać się znakami zalicza się w strukturze 
współczesnego miasta zieleń miejską, architekturę, ruch uliczny oraz 
„szatę informacyjną” (Wallis 1979: 96; Jałowiecki 1989). W przypad-
ku miasta takiego jak Kraków, o historycznym i charakterystycz-
nym architektonicznie centrum, szczególnie znaczące – czy to jako 
„przedmioty” oswajania, czy też jako punkty orientacyjne – są obiekty 
architektoniczne, takie jak Sukiennice, Wawel, „Adaś” (pomnik Mic-
kiewicza) czy „Skarbonka” (charakterystyczna skarbonka na Rynku 
Głównym). Obiekty te nie są znaczące w swym pierwotnym, histo-
rycznym znaczeniu, ale jako określone miejsca na mapie mentalnej 
przestrzeni miasta¹⁶. Analiza kart pocztówkowych i albumów ze 
zdjęciami Krakowa także pozwala odtworzyć ikonografi czny reper-
tuar budujący wyobrażenie miasta w świadomości zbiorowej (Wallis 
1979: 95). Takie wykorzystanie obiektów architektonicznych jako 
indeksów przestrzennych jest ciekawe także i z tego względu, że leży 
u podstaw kształtowania się dużej części współczesnego nazewnictwa 
miejskiego. Praktykę nazewniczą, polegającej na określaniu ciągów 
komunikacyjnych słowem „ulica” i użyciu określającego je rzeczownika 
lub przymiotnika, poprzedziło stosowanie form opisowych, informu-
jących o tym, gdzie prowadzi dana ulica. I tak, gdzie w dokumencie 
z 1284 roku czytamy o krakowskiej platea quae ducit ad ecclesiam 
sancti Floriani, już w XIV wieku mamy platea sancti Floriani. Mamy 

16 Zob. badania Jadwigi Kowalikowej nad funkcjonowaniem nazw topogra-
fi cznych w języku krakowskiej młodzieży, Kowalikowa 1991; czy badania obrazu 
kościoła Świętego Krzyża w przestrzeni mentalnej krakowian, Godula 2001. 
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więc do czynienia ze skrótem myślowym, metonimią przestrzenną 
opartą na mapie wyobrażeniowej miasta (Tyszka 2001: 139)¹⁷.

Na przykładzie genezy nazw ulic krakowskich wskazać można 
także wspólny rodowód zjawisk, które dziś dzieli się na ofi cjalną 
i nieofi cjalną warstwę napisową miasta. Nazwy ulic powstawały 
nieofi cjalnie, spontanicznie i choć nie bywały jeszcze wtedy przeka-
zywane w formie napisów umieszczanych w przestrzeni miasta, to tak 
jak i dziś służyły uporządkowaniu struktury miasta i lepszej w nim 
orientacji. Dopiero rok 1811, kiedy to nadano w Krakowie pierwszą na-
zwę urzędową (plac Gwardii Narodowej, dziś Szczepański), rozpoczął 
nowy etap nazewnictwa miejskiego i zarazem podzielił nazewnictwo 
miejskie na ofi cjalne (instytucjonalne) i nieofi cjalne („samowolne”, 
jednostkowe) informacje w przestrzeni miejskiej (tamże: 235)¹⁸.

1.2.2. Miasto-społeczeństwo

Tak jak przestrzeń miejską często charakteryzuje się poprzez przeci-
wieństwo do przestrzeni wiejskiej, tak mieszkańców współczesnego 

17 Losy nazw ulic krakowskich ciekawie opisał także Tomkowicz 1926; 
reprint 1985.

18 Na temat współczesnego nazewnictwa miejskiego piszą m.in.: Bąba, S., 
1963, Proces redukcji zbędnego elementu słownego w języku szyldów, „Językoznaw-
ca”, z. 8–9, s. 119–131; Brocki, Z., 1975, Kilka danych o dodawaniu imion do nazw 
typu ulica + dopełniacz nazwiska „Poradnik Językowy”, s. 46–49; idem, 1979, 
Polskie nazwy ulic upamiętniające świętych oraz pochodzące od patrociniów i od 
nazw związanych z patrociniami (wstępne zarysowanie problematyki), „Zeszyty 
Naukowe” UG 6, s. 27–34; Bugajski, M., 1989, Nazwy ulic jako znaki językowe 
[w:] „Język a kultura”, t. II, Wrocław, s. 153–163; Handke, K., 1968, Semantyczna 
klasyfi kacja nazw ulic, „Z polskich studiów slawistycznych”, seria 3.: „Języko-
znawstwo”, Warszawa, s. 175–182; idem, 1970, Semantyczne i strukturalne typy 
nazw ulic Warszawy, Wrocław; idem, 1992, Polskie nazewnictwo miejskie, PAN 
IS, Warszawa; Żydek -Bednarczuk, U., 1978, Nazwy ulic i placów Rybnika, „Prace 
Naukowe UŚ. Prace Językoznawcze IV”, s. 72–84.
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miasta określa się mianem stowarzyszenia (zrzeszenia, społeczeń-
stwa; niem. Gesellschaft) poprzez opozycję do wspólnoty (niem. Geme-
inschaft)¹⁹. Wspólnotami są naturalnie rozwinięte formy organizacji 
społecznej o esencjonalnych wewnętrznych wartościach i normach. 
Członków wspólnoty łączą więzi uczuciowe i emocjonalne. Stowarzy-
szenia natomiast to społeczności „sztuczne”, związki o charakterze 
kontraktu, rozwijające się pod wpływem czynników zewnętrznych, 
o „ograniczonym i wyspecjalizowanym uczestnictwie członków 
w celu racjonalnego uzyskiwania określonych celów” (Frysztacki 
1997: 97–98). Miasto, szczególnie duże, jest rodzajem stowarzyszenia, 
chociażby przez swe administracyjno -prawne ograniczenia, których 
każdy jego mieszkaniec zobowiązany jest przestrzegać. W obrębie 
zaś tego nadrzędnego tworu funkcjonują w różnym stopniu złożone 
związki o charakterze innych stowarzyszeń oraz wspólnot: może to 
być rodzina, grupa przyjacielska czy subkulturowa. Nie są to jednak – 
jak zresztą w przypadku każdej formy społecznej – struktury stałe: 
stowarzyszenie wszystkich mieszkańców miasta jest związkiem 
pełnym luk i anarchizmów; czasem wystarczy impuls (wydarzenie 
polityczne, koncert charytatywny), by spora część społeczeństwa 
miejskiego poczuła się wspólnotą. Mając świadomość rozmytych 
granic grupy społecznej, którą nazywamy społeczeństwem miej-
skim, możemy tym niemniej przyjąć, że „»miasto« oznacza przede 
wszystkim specjalny sposób życia i współżycia ludzi” (tamże: 13). Ten 
sposób bycia²⁰ jest określany przez przestrzeń życia miejskiego, przez 
związki wspólnotowe i stowarzyszeniowe, wreszcie – przez własne 

19 Pojęcia te wprowadzone zostały do socjologii przez Ferdynanda Tőnniesa 
(Tőnnies 1988); na podobnym rozróżnieniu opiera się także podział na strukturę 
i communitas Victora Turnera (za: Sulima 2000: 58–60).

20 „Sposób bycia jest sposobem orientacji w świecie i regulacji zachowań ze 
względu na odczuwany i rozumiany sens znaków i rzeczy, kształtujący specyfi czny 
obraz świata jako całości. Mówiąc krócej, sposób bycia jest rozumieniem i odczuwa-
niem świata na poziomie jego sensu” (Pawluczuk 1994: 79). W dalszej części rozprawy 
określenia „sposób życia” i „sposób bycia” pojawiają się jako synonimy.
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potrzeby jednostki. Przestrzeń i związki społeczne tworzą strukturę 
zewnętrzną, w granicach której jednostka próbuje realizować swoje 
potrzeby, ale które to granice może też przekroczyć.

Potrzeby ludzkie można podzielić na cztery rodzaje: biologiczne, 
ekonomiczne, psychospołeczne, kulturowe (tamże: 74). Specyfi ka życia 
miejskiego sprawia, że jedne z nich łatwiej zaspokoić, inne zaś w ogóle 
mogą nie być realizowane. Zaczynając od najbardziej podstawowych: 
dzisiejsze miasto w zasadzie uniemożliwia zaspokojenie naszych 
zwierzęcych wymagań przestrzennych; mieszkaniec miasta powinien 
być w zasadzie istotą „nieprzestrzenną”. Sennett łączy kształt urbani-
styczny współczesnego miasta (separacja dzielnic, zamknięte osiedla) 
z „lękiem przed dotykiem”, który jest odbierany w tak zmienionych, 
nienaturalnych warunkach jako agresja terytorialna najwyższego 
stopnia (Sennett 1996: 14). W relacjach międzyludzkich w miastach 
pojawiły się jednak czynniki zastępujące to pierwotne terytorium 
poprzez tworzenie specyfi cznego terytorium psychicznego, które 
budują takie zjawiska jak: odpersonifi kowanie stosunków między-
ludzkich, ograniczenie znaczenia komunikacji pozawerbalnej oraz 
zminimalizowanie potrzeb przestrzennych. Nie znaczy to jednak, 
że tak łatwo przesterowaniu uległy nasze podstawowe wymagania. 
Biologiczny wzorzec człowieka zmienia się wolniej niż rozwija się 
cywilizacja, efektem zaś tego rozdwojenia potrzeb jest człowiek 
zestresowany, zmęczony i uciekający z miasta w rejony, gdzie jego 
wymagania przestrzenno -społeczne zostają zaspokojone w sposób 
pierwotny (Lejman 1999: 106).

Konsekwencją zagęszczenia przestrzennego jest poniekąd charak-
ter relacji międzyludzkich w społeczności miejskiej. Simmel nazywa 
nastawienie jednostki miejskiej do drugiego człowieka „rezerwą”, przez 
którą rozumie współistnienie niechęci i podejrzliwości. Mieszkaniec 
miasta nie może angażować się w sposób pełny w każdy związek, 
każdą sytuację spotkania czy komunikacji, gdyż wielość potencjalnych 
jednostek ludzkich, w których poznanie i zrozumienie musiałby się 
zaangażować, jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do energii, 
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jaką może na to przeznaczyć (Simmel 1975: 521). Metodą neutralizacji 
owego nadmiaru kontaktów interpersonalnych jest – podobnie jak 
w przypadku nadmiaru bodźców wizualnych – uniewrażliwienie 
na bodźce interpersonalne, wypracowanie przez jednostkę strategii 
niezauważenia i nieempatowania z drugim człowiekiem w przypad-
kach, gdy kontakt ten nie jest dla działającego istotny (tamże: 519).

Charakterystyczna dla miasta jest wysoka korelacja między po-
zycją społeczno -ekonomiczną jednostki a możliwością realizacji 
potrzeb, i to zarówno tych prostszych (jedzenie, ubranie, odpoczy-
nek), jak i bardziej złożonych (wysublimowane formy rozrywki). 
Mieszkaniec miasta jest prototypowym homo oeconomicus, co między 
innymi jest pochodną widzenia świata w kategoriach przestrzennych 
i ilościowych. Innym źródłem ukształtowania się takiej sytuacji jest 
nieporównywalnie duży, w stosunku do mniejszych społeczności, 
stopień specjalizacji funkcji czy – inaczej mówiąc – podziału pracy 
i co za tym idzie: uzależnienia ekonomicznego jednostki od innych 
członków miejskiej społeczności.

Wracając do miejskiego „sposobu bycia”: możemy tak określić 
pewien utrwalony w świadomości ogólnej i realizowany przez jed-
nostkę scenariusz zaspokajania potrzeb i realizacji zamierzeń w prze-
strzeni miasta i w obrębie społeczności miejskiej. W skład takiego 
ogólnego scenariusza wchodzą bardziej szczegółowe plany działań 
podejmowanych dla zaspokojenia danej potrzeby. Ważne, że plany 
takie są „uświadamiane oraz uporządkowane w swej powtarzalności 
czynności” (Frysztacki 1997: 74). Na poziomie organizacji pojęciowej 
„sposób bycia” składałby się więc ze skryptów obejmujących wiedzę 
o sposobach stosownych i skutecznych zachowań oraz z rozbudo-
wanych i w dużym stopniu uszczegółowionych domen pojęciowych 
dotyczących szczególnie istotnych aspektów życia w myśl danego 
„sposobu”.

Ze względu na złożoność ról i pozycji społecznych w mieście 
i związanych z nimi różnic w aspiracjach życiowych i celach działań, 
mówienie o „miejskim sposobie bycia” jest oczywiście uogólnieniem 
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– uprawnionym ze względu na to, iż strukturyzacja społeczna, prze-
strzenna i kulturowa miasta narzuca jego mieszkańcom (a przynajmniej 
większości z nich) pewien kanon zachowań i sekwencji działań. Owo 
ujednolicenie jest dziełem człowieka dążącego do nadania rzeczywi-
stości codziennej porządku i przewidywalności, do zrutynizowania 
jej. Jak pisze Zygmunt Bauman, celem zabiegów rutynizacyjnych jest 
świat „postępków powtarzalnych, podległych wzorom, jakich można 
się nauczyć na pamięć; tyle, innymi słowy, co świat wolny od przygod-
ności” (Bauman 1997: 147). A więc bezpieczny i przewidywalny.

Refl eksje Baumana, wybitnego znawcy współczesności, o miejskim 
„sposobie życia” wydają się niezwykle trafnie ujmować istotę zjawiska. 
Oto jego charakterystyka „sposobu życia” w mieście:

„– Jest w tym życiu wiele szlaków, jakie mogą wieść w wielu kie-
runkach, wypada więc między trasami wybierać (…), a wszystkiego 
tego nie dokona się bez umiejętności sprawnego odczytywania 
sygnałów – a także nie bez odwagi brnięcia na ślepo;

– sygnałów na trasie wędrówki jest zawsze więcej niż oczy zdążą 
odnotować, a mózg przyswoić (…), wypada zatem wśród sygnałów 
przebierać, odróżnić ważne od nieistotnych, łuskać ziarna informacji 
z plew zgiełku; niekiedy wypada też wyczarowywać, siłą wyobraźni 
tylko, kształty sensu w poszumie jednostajnym, w jakim sens wszelki 
tonie i ginie bez śladu;

– ścieżki wyrąbywać trzeba poprzez teren gęsto wypełniony in-
nymi ludźmi, równie gorliwie zajętymi poszukiwaniem, moszczeniem 
szlaków, wypada więc zastanowić się nad ich zamiarami, domyślać 
się, co też poczną, lub co począć mogą;

– jako że nie można intencji innych ludzi w pełni przeniknąć, 
a ich ruchów do końca przewidzieć, żeglowanie zawsze zawiera 
element ryzyka i przygody; doskwiera mu niedobór miarodajnych 
drogowskazów i brak rutyny, jaka mogłaby osłabić ryzyko wyboru” 
(Bauman 1997: 145–146).

Jeśli tak wygląda ogólny scenariusz życia w mieście, to wy-
nika z niego, że jednakowo dużą bolączką jednostki jest potrzeba 
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„harmonii” (porządku) i „istotności” (sensu) (Tuan 1979: 129) w ukła-
dzie przestrzenno -wizualnym miasta, jak i w strukturze społecznych 
relacji. To nieprzypadkowa spójność oczekiwań: wszak człowiek jest 
twórcą komunikatów przekazywanych przez kulturowo ukształtowaną 
przestrzeń wizualno -informacyjną miasta. Komunikaty te mówią jego 
głosem, jak sam człowiek zagrażają jednostce, domagając się reakcji, 
dialogu. Niewątpliwie człowiek w kontakcie bezpośrednim jest dużo 
większym zagrożeniem dla jednostki niż jego wytwory, jest bowiem 
mniej przewidywalny. Według Baumana, właśnie nieprzewidywal-
ność kroków podejmowanych przez innych „odbiera mieszkaniec 
nowoczesnego miasta jako »obcość« innych ludzi (i siebie samego 
w ich towarzystwie)” (1997: 146). Najskuteczniejszym lekarstwem 
na to nieuporządkowanie „innych” jest ich omijanie. Sennett pisze 
zresztą, że „w dzisiejszych czasach porządek oznacza brak kontaktu” 
(Sennett 1996: 15), stąd odpersonifi kowanie kontaktów międzyludzkich 
i – szokujące dla przybysza spoza dużego miasta – mijanie się tłumów 
ludzi bez spojrzenia i uśmiechu, bez potrzeby zakodowania w pamięci 
twarzy spotkanego człowieka. Pewnych kontaktów nie da się jednak 
wyeliminować i tu jednostka oczekuje od innych, iż będą realizować 
odpowiedni dla danej sytuacji skrypt. Podporządkowywanie miasta-
-przestrzeni i miasta -ludzi skryptom jest najskuteczniejszym chyba 
sposobem jego oswajania. Skrypt oznacza bowiem przewidywalność, 
porządek, wspólne znaczenia i bezpieczną realizację zamierzeń.

Takie w pełni zrutynizowane i wpisane w skrypt miasto jest 
jednak utopią. To bowiem, co z jednego punktu widzenia jest porząd-
kiem i zapewnieniem bezpieczeństwa, z drugiej strony okazuje się 
zniewoleniem i zaprzeczeniem prawa do indywidualizmu jednostki. 
Tymczasem nadanie niepowtarzalności swojej osobie i życiu jest także 
jedną z potrzeb mieszkańca współczesnego miasta, potrzebą niewąt-
pliwie fi logenetycznie późniejszą i bardziej złożoną niż potrzeba ładu 
i bezpieczeństwa, ale może przez to i istotniejszą, bo określającą nasze 
człowieczeństwo? Życie w mieście to nie tylko realizacja scenariuszy, 
ale i dokonywanie wyborów: między wolnością a wspólnotą, między 
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przygodą a przewidywalnością, między oryginalnością a konwen-
cjonalnością. Dodatkowo, wizję idealnie uporządkowanego miasta 
komplikuje jego społeczna niejednolitość i – co za tym idzie – różne, 
często sprzeczne ze sobą cele podejmowanych przez jednostki działań. 
Te indywidualne cele działań także znajdują swoje miejsce w struk-
turach pojęciowych skryptów, z tym że mają już one charakter „idio-
skryptów” – indywidualnych realizacji miejskiego stylu życia. Inaczej 
rzecz ujmując, inny będzie skrypt zdobycia nowych butów dobrze 
sytuowanego biznesmena (pójście do sklepu oznaczonego symbolem 
– marką gwarantującą dobrą jakość), bezrobotnego (kupi je na targu 
lub w sklepie z używaną odzieżą), bezdomnego (pójdzie do ośrodka 
pomocy społecznej) i „dresiarza” – złodziejaszka (napadnie kogoś, 
kogo buty przypadną mu do gustu). Niewątpliwie pójście do sklepu 
będzie tu bardziej prototypowym działaniem, jednak dobrze przysto-
sowana do życia w mieście jednostka będzie znała i pozostałe, mniej 
prototypowe realizacje. Niekoniecznie po to, by je samemu realizować, 
ale aby móc uczynić przewidywalnymi zachowania innych. Widząc 
ogolonego na łyso chłopaka w dresach jednostka znająca zasady gry 
w „życie w mieście” rozpozna skrypty, które ów może zechcieć zreali-
zować i przezornie oddali się w bezpieczne miejsce czy też przygotuje 
sobie skuteczną strategię na okoliczność interakcji. Znajomość dużej 
liczby potencjalnych skryptów będzie także podstawą umiejętnego 
tworzenia i odczytywania tekstów miejskich inskrypcji.

Kończąc charakterystykę przestrzeni i społeczności miejskiej, 
podsumuję ją słowami przywołanego raz jeszcze Baumana: „Miasto, 
jakie wyłoniło się z dziejów nowożytnych, jest wszystkim, tylko nie 
przestrzenią jednorodną” (Bauman 1997: 149).

1.3. Język i pismo jako narzędzia oswajania

I język, i pismo to dwa wynalazki gatunku ludzkiego nieporówny-
walne w skutkach z żadnymi innymi. Wcześniejszym i ważniejszym 
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wynalazkiem jest oczywiście możliwość mownego komunikowa-
nia się, tym bardziej, że odkrycie tej umiejętności dotyczyło całej 
ludzkości. Pismo wydawać by się mogło techniką porozumiewania 
mniej rewolucyjną, jako że umiejętność ta nie jest tak uniwersalna 
jak opanowanie mowy, i do dziś dnia ok. 80% języków na świecie 
obywa się bez pisma²¹, a nawet jeśli wersja pisemna danego języka 
istnieje, to często ma niewielu użytkowników (Majewicz 1989: 236). 
Ale właśnie ta „nieoczywistość” pisma, a także zróżnicowanie jego 
form dają współczesnemu badaczowi problemu możliwość rozpo-
znania związków pisma z typem kultury, w której ono powstało oraz 
do kształtowania której służy.

Dzieje języków i pism, a także szukanie kulturowych odmienności 
w postrzeganiu świata, którego przyczyną jest ich różnorodność, to 
temat interesujący i rozległy. W podrozdziale niniejszym skupię się 
jedynie na tych właściwościach i funkcjach języka oraz pisma, które 
w sposób szczególny służą człowiekowi jako narzędzie oswajania 
rzeczywistości.

1.3.1. Język

Badania stawiające sobie na celu odkrycie tajemnicy spowijającej 
genezę ludzkiego języka prowadzone są przez specjalistów różnych 
dziedzin nauki. Szukają rozwiązania zagadki archeolodzy, biolodzy, 
antropolodzy, badacze prehistorii, fi lozofowie, kulturoznawcy, języ-
koznawcy. Porównuje się szczątki czaszek znajdowanych w wykopali-
skach praprzodków i krewnych człowieka, obserwuje proces dziecię-
cego nabywania języka, poddaje eksperymentom małpy. Nadal jednak 
impuls, który sprawił, że człowiek przemówił, pozostaje tajemnicą 

21 Ale istnieją też języki, które nigdy nie były używane inaczej jak w piśmie, 
np. kawi (literacki język jawajski), tzw. „klasyczny” tybetański, czy wenyan, czyli 
klasyczny chiński (Majewicz 1989: 236).
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przeszłości naszego gatunku. Duża zgodność panuje w kwestii tego, 
iż choć dziś funkcją wyróżniającą nasz język od innych, także zwie-
rzęcych systemów komunikacji jest jego funkcja poznawcza (sym-
boliczna, opisowa), to pierwotnych motywacji do podjęcia działań 
komunikacyjnych przez człowieka należy upatrywać w potrzebach 
interakcyjnego współdziałania. Mówienie w swej istocie zakłada 
zwracanie się do kogoś; ważniejsze jest, że się mówi do kogoś, a do-
piero później to, co się mówi²². James Carey wśród podstawowych 
funkcji komunikacji międzyludzkiej wymienia: podtrzymywanie 
ciągłości społecznej, wyrażanie poczucia wspólnoty, ładu i trwałości, 
możliwość uczestnictwa oraz „bycia w kulturze” (Carey 1988; za: Ro-
thenbuhler 2003: 151–157). Każda ludzka interakcja zakłada istnienie 
jakiejś przestrzeni „wspólnej wiedzy”, na której tle „omawiamy” różne 
elementy naszej społecznej rzeczywistości, tworząc w rezultacie 
z rozmówcą bardziej lub mniej „wspólny świat”. Język jest tak głębo-
ko przesiąknięty ową podskórną dialogicznością, że w istocie każda 
wypowiedź językowa, także monologiczna, pisana w samotności, 
zawiera w swej strukturze potrzebę rozmowy (Bachtin 1983: 87–89; 
Ricoeur 1989: 96–104)²³. Dopiero po stworzeniu takiej sytuacyjnej 

22 Potrzeba interakcji z drugim człowiekiem, poczucia wspólnoty z nim 
nazwana została przez Bronisława Malinowskiego funkcją fatyczną (Malinowski 
2000: 25) i upowszechniona przez Jakobsona w znaczeniu „nastawienie na prze-
wód komunikacyjny” (Jakobson 1989c). W moim odczuciu jej rola w komunikacji 
jest o wiele większa, niż to się powszechnie zauważa, upraszczając jej istotę przez 
przykłady takie jak potakiwanie w trakcie rozmowy telefonicznej czy pogaduszki 
o pogodzie. Nastawienie na „bycie z drugim człowiekiem” nazywane fatycznością 
jest podstawą tworzenia się więzi międzyludzkiej, ale też i wspólnoty znaczeń. 
W gruncie rzeczy, co zauważa Lyons, fatyczność bliska jest funkcji socjalnej, 
czyli takiej, dzięki której grupa jednostek tworzy wspólnotę kulturową (Lyons 
1984, 1: 56–57). 

23 Cassirer widzi dialogiczność nie tylko w wypowiedziach językowych, ale też 
w innych formach symbolicznych, czyli właściwie w całej sferze kultury człowieka. 
Pisze: „W miarę jak symboliczna działalność człowieka robi postępy, rzeczywistość 
fi zyczna zdaje się cofać. Zamiast zajmować się rzeczami samymi w sobie, człowiek 



61

wspólnoty dialogu możliwe jest odniesienie – opis referencjalny. Cie-
kawe światło na charakter owego językowego odnoszenia się do rze-
czywistości rzucają badania rozwoju umiejętności komunikacyjnych 
małych dzieci prowadzone przez Michaela Tomasello i jego zespół. 
Badacz ten uważa, że podstawową i fundamentalną dla rozwoju 
kultury zdolnością społeczno -poznawczą człowieka jest „tendencja 
indywidualnych istot ludzkich do utożsamiania się z innymi istotami 
ludzkimi” (Tomasello 2002: 124). Do postawienia takiej tezy skłoniła 
go obserwacja 9–12-miesięcznych niemowląt i charakterystyczne dla 
tego wieku zachowanie nazwane „wspólną uwagą”. Dzieci, słysząc 
głos przemawiającego do nich dorosłego, nie zwracają się od razu ku 
nazywanej przez dorosłego rzeczy, lecz patrzą na jego twarz i dopiero 
później podążają wzrokiem w kierunku jego spojrzenia. Tomasello 
widzi we „wspólnej uwadze” ćwiczenie umiejętności zdobywania 
perspektywy innych i rodzenia się „ja” intencjonalnego. Dziecko nie 
odnosi się do świata zewnętrznego z sposób „obiektywny”: uczy się, 
że każde wskazanie służy jakiemuś celowi, a także, że odniesienie to 
istnieje w określonej, zależnej od intencji działającego perspektywie 
oglądu rzeczywistości. W związku z tym Tomasello stwierdza, iż opis 
aktów mowy poprzez ich odniesienie do świata zewnętrznego i jako 
symboli jest niewyczerpujący i nieadekwatny, gdyż nie ujmuje istoty 
użycia języka. Proponuje przyjąć, iż odniesienie językowe jest przede 
wszystkim „aktem społecznym, który polega na tym, że jedna osoba 
próbuje skłonić drugą osobę do skupienia uwagi na czymś w świecie 
zewnętrznym” (tamże: 132), symbole językowe zaś są „konwencjami 
społecznymi, używanymi w celu skłonienia innych do skonstruowania 
w jakiś sposób (czyli przyjęcia pewnej perspektywy wobec) sytuacji 
doświadczeniowej” (tamże: 159–160). Pierwotnym znaczeniem wy-
powiedzi językowych jest więc ich odniesienie w konkretnej sytuacji 

w pewnym sensie ustawicznie sam z sobą rozmawia” (Cassirer 1971: 69). Każdy 
rodzaj „bycia w kulturze”, jako dający sposobność do obcowania z wytworami 
człowieka, jest w pewnym sensie dialogiem z drugim człowiekiem.
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i w określonej funkcji, kategorie językowe zaś utrwalają charaktery-
styczny dla danej sytuacji sposób oglądu rzeczywistości.

Ten społeczny charakter języka jako symbolicznego narzędzia 
zwracania „wspólnej uwagi” służy lepszemu porozumieniu między 
ludźmi, a za tym i ich lepszej współpracy. W tym okresie prehistorii, 
kiedy przypuszczalnie praprzodek współczesnego człowieka nauczył 
się mówić, zauważono współwystępowanie wielu innych, istotnych 
dla dalszego rozwoju gatunku oraz świadczących o rozwoju kultury 
zachowań i wytworów, takich jak: ekspresja artystyczna, różnicowanie 
się kulturowe grup, powiększanie liczebności osad, liczne wynalazki 
technologiczne (Leakey 2003: 28–34). Odkrycie języka dało ludziom 
do ręki narzędzie wspólnego myślenia i działania. Ale stworzenie owej 
językowej „wspólnotowości” nie było jedynym wpływem, jaki wywarł 
język na sposób działania człowieka w świecie i jego subiektywny ogląd 
tego świata. Drugim skutkiem interakcyjnej funkcji języka był wpływ 
kategorii językowych na strukturę pojęciową umysłu. Wszystkie wyna-
lazki ludzkie powstałe równoległe z mową i później łączy umiejętność 
planowania i zakładania skutków ciągów działań. Są to niewątpliwie 
sposoby pojęciowego porządkowania scen i zdarzeń oparte na umie-
jętności oderwania się od „tu i teraz” (Berger, Luckman 1983: 75–76) 
oraz umiejętności abstrahowania, a więc – myślenia symbolicznego. 
Stąd u badaczy prehistorii ludzkiej myśl, że wynalazki takie mogły 
zaistnieć tylko w świecie człowieka mówiącego. Pisze Richard Leakey: 
„Porządkowanie jest ludzką obsesją; jest takim wyrazem ludzkich 
zachowań, który wymaga zastosowania wyrafi nowanego języka 
mówionego. Bez użycia takiego języka uporządkowanie, i to wedle 
planu, nie byłoby możliwe” (Leakey 2003: 33).

Rozwój kategorii pojęciowych byłby więc pochodną symbolicz-
ności języka, a jego wkładem najistotniejszym w technikę myślenia 
byłaby umiejętność tworzenia abstrakcji: schematów pojęciowych ode-
rwanych od konkretnych sytuacji. Związku między myśleniem sym-
bolicznym a rozwojem myśli racjonalnej dopatrywał się Ernst Cassirer 
(1971: 104). Niewątpliwie mowa otworzyła myśleniu abstrakcyjnemu 
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drzwi do umysłu człowieka, jeśli przez myślenie abstrakcyjne będzie-
my rozumieć umiejętność uogólniania oraz tworzenia schematów 
pojęciowych. Co do myślenia „racjonalnego”: wydaje się, iż termin 
ten został użyty w specyfi cznym znaczeniu. Owszem, język struk-
turyzuje myślenie i pozwala kategoryzować i porządkować świat, ale 
nie każde porządkowanie polega na wprowadzaniu ładu logiczno-
-matematycznego. To typowo europejskie sposoby nadawania ładu 
myślom i rzeczywistości, które wydają się być wynikiem specyfi cz-
nych i w dużym stopniu już złożonych form symbolicznych (o czym 
wspomniano przy omawianiu kategoryzacji przestrzeni).

Choć relacja język – rzeczywistość nie jest prostą odpowiednio-
ścią polegającą na nadawaniu przedmiotom „właściwych” im imion, 
to właśnie takie rozumienie natury symboli językowych od zawsze 
budziło szczególne zainteresowanie użytkowników. Przyczyną tego 
jest zapewne złudzenie, iż można przy pomocy nazywania wprowa-
dzić idealny porządek w chaosie rzeczywistości²⁴. Już dla dziecka 
odkrycie, że każdemu przedmiotowi można przyporządkować jakąś 
nazwę, że dźwięki znaczą, tj. odnoszą się do rzeczywistości – jest spo-
strzeżeniem o pierwszorzędnym znaczeniu. Porządkowanie świata 
zaczyna maluch od swojego przestrzennego otoczenia oraz rzeczy 
i osób w nim się znajdujących. Pisze o tym Yi-Fu Tuan: „Skoro tylko 
dziecko zacznie trochę płynniej mówić, chce poznawać nazwy rze-
czy. Przedmioty nie są naprawdę realne, dopóki nie są nazwane i nie 
dają się jakoś zaklasyfi kować. Ciekawość miejsc jest częścią ogólnej 
ciekawości rzeczy, częścią potrzeby określenia doświadczeń tak, by 
nabrały większej trwałości i weszły w jakiś pojęciowy schemat” (Tuan 
1987: 45). Z chwilą nazwania przedmiot, zjawisko, działanie wydo-
byte zostają z ciągłości wrażeń budujących dotychczasowe „bycie 
w świecie” dziecka, rzecz nazwana staje się bardziej realna. Aitchison 
twierdzi, że wczesnym dziecięcym „nazywaniom” zawsze towarzyszy 

24 Wizjami takiego właśnie porządkowania – stwarzania świata przez jego 
nazywanie rozpoczynają się mity kosmogoniczne wielu religii i kultur.
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wskazywanie (2002: 127). Nazwa nie istnieje jeszcze sama w sobie, jest 
częścią rzeczy (metonimią) czy też jej właściwością – tak jest w języku 
dziecka, w językach niepiśmiennych społeczności czy pierwotnych 
plemion. Na wierze w jedność znaku i „oznaczanego” opiera się wiara 
w magiczne właściwości słowa, w jego moc stwarzania i niszczenia²⁵. 
To, co nazwane, jest istotne; rzeczy, sfery rzeczywistości nie warte 
większego zainteresowania nie mają swoich imion albo też zostają 
objęte ogólną nazwą.

Owa chęć nadawania nazw jest specyfi czną dla człowieka potrzebą 
i umiejętnością. „Posiadłszy instynkt nazywania” – pisze Aitchison – 
„ludzie już zawsze chcą nazywać rzeczy. Lubią nazywanie dla samego 
nazywania. Tym różnią się od innych naczelnych, które nie podzielają 
entuzjazmu dla nazywania” (tamże: 129). Eksperymenty wykazały, 
że np. szympansy mogą nazywać rzeczy dla samego nazywania, ale 
w większości przypadków nie chcą tego robić: „Nazywanie rzeczy jest 
dla naczelnych tym, czym bujanie się na drzewach dla ludzi”. Jeszcze 
inaczej mówiąc, szympansy nie doceniają potęgi symbolicznego na-
zywania i to może być największa przeszkoda w opanowaniu przez 
nie języka. Jak dowcipnie komentuje wyniki tych eksperymentów Jean 

25 Zagadnienie magiczności słowa i języka ma bogatą literaturę, oto kilka 
pozycji: teksty zebrane w: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, 
2003, red. G. Godlewski, Warszawa, rozdz. VII i VIII; Chudzik, A., 2002, Mowne 
zachowania magiczne w ujęciu kognitywno -pragmatycznym, Universitas, Kraków; 
Dąbrowska, A., 1995, Język magii – magia języka. Zarys problematyki, „Litera-
tura Ludowa”, nr 1; Engelking, A., 1987, Rozważania o magicznej mocy słowa. 
Zamawiania, zażegnywania i zaklinania, „Regiony”, nr 1; idem, 2000, Klątwa. 
Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław; Kowalski, P., 1998, hasła: Imię i Nazwa 
[w:] Leksykon Znaki świata: omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa; Oryń-
ska, A., 1991, Walka na słowa. O pewnych zachowaniach magicznojęzykowych 
w gwarze więziennej i w subkulturze dzieci i nastolatków, [w:] „Język a kultura”, 
t. 3, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław; Walczak B., 1988, Magia językowa 
dawniej i dziś [w:] Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, 
red. H. Zgółkowa, Poznań.
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Aitchison: „Można przyprowadzić konia nad rzekę, ale nie można 
sprawić, by podziwiał widok” (tamże: 130).

Język niewątpliwie wpływa na kształt pojęć, te zaś tworzą obraz 
świata w umyśle człowieka. Proces internalizacji symboli językowych 
polega w istocie na przyswajaniu przyjętej społecznie perspektywy 
oglądu rzeczywistości. Świat istnieje zawsze dla człowieka i poprzez 
człowieka, a język utrwala typowe dla danych sytuacji („sposobów 
bycia”, „gier językowych”) punkty widzenia. Dlatego też Langacker 
mówi o „wchłanianiu kontekstu przez znaczenie”. Sceptyczna krytyka 
języka wykazywała, że nazwy upraszczają bogactwo wyobrażenio-
we pojęcia do schematu istniejącego w języku. Ale wartość symbolu 
na tym właśnie polega, że w jednej nazwie ogniskuje się wiele per-
spektyw, różnych punktów widzenia przedmiotu odniesienia (Cas-
sirer 2003: 70), a odpowiednie znaczenie uruchamiane jest dopiero 
w ramach motywowanego kontekstem pragmatycznym skryptu po-
jęciowego, obejmującego działania podejmowane w konkretnym celu. 
Znaczenie językowe nie istnieje samo w sobie, opisać je można tylko 
w kontekście działania za pomocą języka.

Wygotski ujmował znaczenie jako wspólny wynik odrębnych 
ontogenetycznie procesów: mowy i myślenia. Pisał: „Znaczenie to 
niepodzielna jednostka obu procesów, o której nie sposób powiedzieć, 
czym jest: fenomenem mowy czy fenomenem myślenia. Słowo bez 
znaczenia nie jest słowem, lecz pustym znakiem. [Znaczenie jest] 
jednością słowa i myśli” (Wygotski 1989: 319–320). Tylko na funda-
mencie wspólnego, kulturowego widzenia świata mogły rozwijać 
się instytucje kulturowe, czyli społeczne formy organizacji oparte 
na wspólnej („obiektywnej”) wiedzy o stypizowanym przez swą po-
wtarzalność świecie rzeczy i ich relacji (Berger, Luckman, 1983: 68). 
Ten obraz świata zawarty w języku to także zapis „sposobów życia”, 
„gier językowych”, wskazówek normujących i kierujących ludzkim 
zachowaniem. Zagadnienie relatywizmu kulturowego, tj. zależności 
owych kulturowych „obrazów świata” od struktur języka, przedsta-
wiłam już na przykładzie percepcji, konceptualizacji i waloryzacji 
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przestrzeni. Podobne zróżnicowanie dotyczy większości tworzo-
nych przez ludzi „społecznych rzeczywistości”. Nad każdego typu 
zinstytucjonalizowanym „sposobem bycia” tworzą się universa (np. 
religia, państwo, nauka) i subuniversa (reguły, system norm i wartości 
rodziny, grupy koleżeńskiej, związku ideologicznego) symboliczne, 
których zadaniem jest wtórne umotywowanie układów i zależności 
panujących w świecie, usankcjonowanie i uprawomocnienie porządku 
świata (tamże: 151 i dalej). Żaden inny system znaków symbolicznych 
nie posłużył jako narzędzie tak systematycznego, dokładnego i kom-
pletnego porządkowania i oswajania świata.

1.3.2. Pismo

Dla przedstawicieli fonocentrycznych teorii języka, czyli m.in. dla 
de Saussuare’a, Bloomfi elda czy Sapira, pismo nie jest językiem, 
lecz jedynie wizualną rejestracją prawdziwych znaków językowych 
(Przetacznik -Gierowska 1993: 71). Jednak zarówno wyniki badań 
psychologicznych aspektów mówienia i pisania (Wygotski 1989), jak 
refl eksja nad wpływem mediów na charakter procesów poznawczych 
(Marshalla McLuhana i jego uczniów) wpłynęła na zmianę podejścia 
do problemu. Uznano, że pismo jest technologią wymyśloną przez 
człowieka w celu – tak jak i mowa – poprawy interakcji, a w następnej 
kolejności – tworzenia świata wspólnych znaczeń. Jako technologia 
zaś miało zapewne wpływ nie tylko na sam kształt komunikatu²⁶, 
ale też i na struktury umysłowe użytkowników (McLuhan 1975: 93). 
Technologia ta umożliwiła ostatecznie rozwój cywilizacji europejskiej 
do postaci takiej, jaką obecnie prezentuje.

26 Tradycyjne analizy porównawcze języka pisanego i mówionego skupiają się 
właśnie na komunikacie: na różnicach w jego „strukturze semantyczno -formalnej” 
oraz na zmianie kształtu komunikatu wywołanej oderwaniem od konsytuacji 
i brakiem bezpośredniej ostensywności, por. np. Lalewicz 1973; Wilkoń 1982.
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Najstarszymi uznawanymi za pismo znakami są gliniane fi gurki 
powstające od ok. 8000 lat p.n.e. na terenie Mezopotamii (tu i da-
lej na podst.: De Kerckhove 1997: 40–43). Znajdowano je od dawna 
w wykopaliskach basenu Morza Śródziemnego, ale dopiero archeolog 
Denise Schmandt -Besserat zwróciła uwagę na ich kształty oraz znaki 
geometryczne na ich powierzchni. Idąc tym tropem, odkryła, że fi gur-
ki pierwotnie znajdowały się w naczyniach, na powierzchni których 
oznaczano ich kształt i ilość. Ostatecznie tajemnicze fi gurki okazały 
się być nie tylko najstarszymi znanymi pieniędzmi (za dziesięć kóz 
płacono naczyniem –„bullą” zawierającą 10 fi gurek kóz w środku i ozna-
czenie ich ilości i kształtu na zewnątrz), ale i prapismem. Oto bowiem 
starożytni mieszkańcy Mezopotamii odkryli, że można taką glinianą 
informację stosować nie jednorazowo, ale w oderwaniu od konkretnego 
miejsca i czasu, a oznaczenia na naczyniu mogą stać się komunikatem 
powszechnie rozumianym – mogą stać się czytelnym znakiem. Uznaje 
się dziś, że fi gurki, a później żetony z podobnymi oznaczeniami jak 
naczynia są bezpośrednimi prekursorami najstarszej odmiany pisma 
– piktogramów sumeryjskich (Atlas języków 1998: 165).

Już temu pierwszemu, obrazkowemu pismu towarzyszy zjawisko 
„odkontekstowienia”: „oddalenie znaczenia od zdarzenia” (Ricoeur 
1989: 96). W kulturach oralnych mówienie było działaniem, dzianiem 
się (por. hebrajskie „dābār” – „słowo” oraz „zdarzenie”; Ong 1992: 56). 
Tymczasem pismo pozwala przenosić znaczenia w czasie i przestrzeni, 
tworzyć komunikat bez obecności adresata i odbierać go bez czynnego 
udziału nadawcy. Dzięki tej właściwości pisma cała ogromna wiedza, 
zamknięta dotychczas w głowach wybranych członków społeczności, 
mogła zostać utrwalona, przekazana, upowszechniona. Inny efekt 
„odkontekstowienia” to pojawienie się pojęcia – czy choćby i przeczu-
cia – symboliczności, konwencjonalności nazw. Choć w przypadku 
pisma obrazkowego relacje między znakiem materialnym a treścią 
oznaczaną nadal jeszcze – jak w przypadku mowy – miały charakter 
metonimiczny i całościowy, to już dalsze formy rozwojowe pisma czy-
niły ten związek coraz mniej oczywistym i koniecznym. Obrazkowe 
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przedstawienia rzeczywistości zastąpione zostają kolejno przez formę 
pisma ideografi czną (znaki pojęć), następnie ideografi czno -fonetyczną, 
sylabiczną aż do alfabetu – znaków pisma arbitralnych, konwencjonal-
nego jedynie połączenia grafi cznych kształtów z głoskami języka.

Odkrycie owej „ruchliwości symbolu” (Cassirer 1971: 85), jego 
konwencjonalności i zmienności w czasie to kolejny etap w rozwoju 
myślenia abstrakcyjnego. Choć według niektórych badaczy alfabet 
powstał przypadkowo, nie jako wielkie odkrycie, ale produkt uboczny 
nieprzystawalności innych form zapisu do języka greckiego czy łaciny 
(Olson 1997), to McLuhan, Goody, Ong i wielu innych badaczy uważa, 
że jest on główną przyczyną rozkwitu greckiej myśli analitycznej 
i krytycznej, a zatem pośrednio i wysokiego stopnia rozwoju całego 
świata europejskiego²⁷. Fakt, że „pismo zmieniło pierwotne oralne 
słowo mówione w przestrzeń widzialną” (Ong 1992: 167) wpłynął 
na rozwój myślenia linearnego i przestrzennego, jak i na ogólne uprzy-
wilejowanie zmysłu wzroku w percepcji świata, przy równoczesnym 
zmniejszeniu się roli myślenia wyobrażeniowego (Bobryk 2001: 19). 
Już samo „odkontekstowienie” komunikatu pisemnego sprzyja my-
śleniu krytycznemu i analitycznemu, ale to alfabet legł u podstaw 
europejskiego racjonalizmu i sceptycyzmu (Marody 1987: 51): przez 
swą linearność wpłynął na kształt tak podstawowych schematów 
wyobrażeniowych, jak czas, przestrzeń, struktura społeczna, przy-
czynowość, a oddzielenie formy od znaczenia umożliwiło powstanie 
nauk opartych na językach formalnych (Bobryk 2001: 15).

W kulturze oralnej nie wyobrażano sobie nazw jako etykietek, 
bo nie było koncepcji nazwy jako czegoś widzialnego. Z pojawieniem 
się pisma słowa stały się bytami widzialnymi i przestrzennymi – 
rzeczami, nazwy zaś zostały przyklejone do swych desygnatów jak 

27 Jack Goody uważa, że właściwie wszystkie – synchronicznie i diachro-
nicznie ujmowane – różnice między mentalnością magiczną a racjonalną, między 
człowiekiem „dzikim” a „cywilizowanym”, dają się wytłumaczyć różnicami między 
oralnością a piśmiennością (Goody 1977; na podst: Ong 1992: 50–54). 
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etykietki. Czy nie tak przedstawia się świat naszych myśli i słów 
w kognitywnej „metaforze przewodu”? Derick De Kerckhove, uczeń 
McLuhana, zwraca uwagę na związek rozwoju cywilizacji europejskiej 
z umiejętnościami kierowanymi przez lewą półkulę mózgu. Punktem 
wyjścia jego hipotezy, iż to alfabet uruchomił szczególną aktywność 
analitycznej lewej półkuli, była próba wyjaśnienia zmiany kierunku 
pisma w języku greckim. Początkowy kierunek „z prawej do lewej” 
zmienił się na „z lewej do prawej”, a stało się to, gdy do zapisu al-
fabetycznego wprowadzono samogłoski. Dotychczasowy sposób 
czytania, polegający na łączeniu liter w kontekście – pracy prawej 
półkuli – zastąpiony został widzeniem -czytaniem sekwencyjnym – 
za które odpowiedzialna jest lewa półkula. W efekcie cywilizacja 
alfabetu rozwinęła się w kierunku wytyczonym przez predyspozycje 
lewej półkuli: analizę, sekwencyjność, linearność, symboliczność 
i abstrakcyjność (De Kerckhove 1996: 43–47)²⁸.

Wynalazek pisma stał się także podstawą stworzenia ogromnego, 
„odkontekstowionego” i powszechnie dostępnego świata wspólnych 
znaczeń. Teksty pisane, włączywszy w nie także drukowane oraz wy-
świetlane na ekranie monitora²⁹, to podstawowy środek masowego 
przekazywania informacji do dnia dzisiejszego. Badacze zjawiska 
wskazują zarówno niewątpliwe korzyści, jakie pismo alfabetyczne 
przyniosło człowiekowi i jego kulturze, ale też ograniczenia, jakie 
stwarza ono w odbiorze świata. Niektóre skutki wynalazku pisma 
mogą być oceniane dwojako: „odkontekstowienie” i świadomość 
konwencjonalności pisma, uwalniając człowieka „z plemiennego 
transu wywołanego magią rozbrzmiewających słów i siecią więzów 

28 Sam kierunek pisania, z lewej do prawej, ma do dziś konkretne, bardzo już 
praktyczne skutki w naszym sposobie widzenia świata. Na prawo jest najczęściej 
to, co dopiero będzie „napisane”: przyszłość, góra, skutek, a na lewo to, co już 
„zostało spisane”: przeszłość, dół, składniki większej całości.

29 Choć druk i media elektroniczne uznaje się za kolejne, wielkie wynalazki 
technologiczne, także zmieniające ludzkie nawyki percepcyjne i struktury umy-
słowe, to pod pewnym względem kontynuowały one dzieło alfabetu.
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pokrewieństwa” (McLuhan 1975: 87), stały się motorem rozwoju tożsa-
mości jednostkowej; z drugiej strony jednak powszechna umiejętność 
czytania i łatwość przekazu informacji tą drogą stały się, jak uważają 
m.in. Levi -Strauss i Ricoeur, narzędziami władzy i zniewolenia (za: 
Bobryk 2001: 9–10). Do niewątpliwych „strat” spowodowanych przez 
pismo alfabetyczne w zdolnościach kognitywnych człowieka zalicza 
się ograniczenie wrażliwości zmysłów innych niż wzrok, rozerwanie 
globalności percepcyjnej na rzecz dominacji wzroku, a stąd mniejszą 
subtelność percepcji rzeczywistości „zewnętrznej” i umiejętności 
ekspresji świata „wewnętrznego” człowieka³⁰.

Oceniając skutki wprowadzenia technologii pisma łatwo się jednak 
zagalopować w dogmatyzm. Jeden z badaczy mediów pisze np.: „Ktoś, 
kto dowiedział się o arbitralności nazw, słów i symboli, nie uwierzy 
już, że można zaszkodzić człowiekowi, niszcząc jego symboliczne 
przedstawienie, obrazić Boga, wypowiadając bez potrzeby jego imię 
lub zawładnąć człowiekiem, władając tajnym imieniem tego człowieka” 
(Bobryk 2001: 23). Myślę, że wystarczy rozglądnąć się dookoła, aby zo-
baczyć, jak wiele jest w naszej racjonalnej, prawie w całości piśmiennej 
społeczności XXI wieku przejawów zachowań przeczących tym sło-
wom: „wypluwanie słów”, przysięganie, nie mówienie źle o zmarłych. 

30 Wpływ pisma alfabetycznego na sposób myślenia jest procesem trudnym 
do badania, bo badacz jest równocześnie użytkownikiem jakiejś formy pisma i jego 
struktury umysłowe są już ukształtowane pod jego wpływem. Jeśli zaś badacz 
przygląda się wytworom obcych kultur, to znów istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że będzie je (nad)interpretował zgodnie z wzorcami własnej kultury. Ciekawą 
próbą spojrzenia „obiektywnego” na problem jest praca chińskiego fi lozofa Chang 
Tung-suna, specjalizującego się w badaniu fi lozofi i zachodniej (Tung-sun 1952; 
omówienie w: Marody 1983: 97–105). Znając zarówno rodzimy język chiński, jak 
też i wyuczone, ale ze względu na tematykę badań – dobrze znane języki zachod-
nioeuropejskie, Tung-sun porównuje w wymienionym artykule fi lozofi czne kon-
cepcje wschodnie i zachodnie, a hipotezą, jaką udowadnia, jest zależność sposobu 
myślenia od formy pisma, którego fi lozof używa. Różnice między europejskimi 
pismami alfabetycznymi a ideografi cznym chińskim okazuje się mieć analogię 
w różnicach między zachodnioeuropejską fi lozofi ą a myślą Dalekiego Wschodu.
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I wydaje się, że nie są to wcale „relikty” zachowań magicznych czy 
sporadyczne przypadki emocjonalnie umotywowanej irracjonalności, 
ale działania ludzkie realizujące potrzeby tak głębokie, że porządek 
pisma nie jest w stanie ich zaspokoić, ani też ich wykorzenić.

Szczególnym sposobem zastosowania pisma, mającym wiele 
wspólnego zarówno z nazewniczą funkcją mowy, jak i z prehistorią 
sztuki, jest umieszczanie znaków pisma w przestrzennym otocze-
niu. Celem takiego działania wydaje się być prototypowo rozumiane 
„znakowanie”: zaznaczanie swojej przestrzeni oraz wyraz swojego 
„ja”. Działanie takie zakłada obecność innych ludzi, zaznaczam coś 
bowiem, żeby inni to wiedzieli, wyrażam swoje „ja”, bym został za-
uważony.

Etnolog Jacek Olędzki uważa, a powołuje się przy tym na badania 
wybitnych archeologów, że najstarsze przejawy twórczości „arty-
stycznej” (a dokładniej: uznanej za taką współcześnie) człowieka nie 
powstały z wrodzonych pobudek estetycznych, ale miały charakter 
przede wszystkim informacyjny: były notatnikami, kalendarzami, 
zapiskami. Związane były z konkretnymi i praktycznymi celami, 
a koncepcja waloru estetycznego być może dopiero rodziła się w umyśle 
naszego praprzodka (Olędzki 1999). Znaki takie, jako ogólnie dostęp-
ne (naścienne, sporządzone na kamieniach, narzędziach) wizualne 
informacje istniały społecznie, nie jednostkowo. Innego zdania jest 
znawca symboli i znaków grafi cznych Adrian Frutiger, który ich po-
wstanie wiąże z mniej pragmatycznymi pobudkami. Pisze: „Rysunki 
w jaskiniach miały raczej znaczenie jako magiczne zaklęcia, powstałe 
z lęku przed tym, co potężne i nieznane. Kreślono je najprawdopo-
dobniej w celu czystego przeżycia emocjonalnego albo dla zaspoko-
jenia naturalnych skłonności estetycznych” (Frutiger 2003: 91). O ile 
funkcje magiczna i oswajająca znaków w żaden sposób nie przeczą 
ich równoczesnym walorom praktyczno -informacyjnym (co mogą 
potwierdzić badania Malinowskiego nad funkcją zaklęć w kulturze 
Trobriandczyków; np. w: Malinowski 2000), tak chęć zaspokojenia 
„naturalnych skłonności estetycznych” jest trudniejsza do pogodzenia 
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z informacyjnością. Jakkolwiek, wydaje się, że jedna nie musi wykluczać 
drugiej. Weźmy współczesne, artystyczne graffi  ti, będące najczęściej 
dużym, kolorowym napisem i obrazem równocześnie. Jako obraz ma 
niewątpliwie walory estetyczne, jest sposobem wyrażenia się twórcy 
(ekspresją), zapewne także i przeżyciem emocjonalnym. Ale czy to 
oznacza, że nie ma tu żadnej informacji? Oczywiście nie; informacją 
jest przydomek twórcy – wpisany w „tag”³¹, sposób malowania, miej-
sce, które wybrał, aby je „ozdobić”.

Do podobnej konstatacji dochodzi też Rudolf Wittkower, rozwa-
żając problem funkcji dzieł sztuki. Stwierdza, że być może istnieją 
dzieła o funkcji czysto magicznej lub też czysto użytkowej (w tym: 
estetycznej), ale większość z nich znajduje się pomiędzy tymi dwoma 
biegunami (Wittkower 1991: 356). Nie jest bowiem wielkim odkry-
ciem, że każdy komunikat pełni wiele funkcji, z tym że jedną spełnia 
w większym stopniu niż pozostałe; jak ujmuje to Guiraud – funkcje 
współzawodniczą ze sobą, i raz jedna, a raz druga bierze górę (Gui-
raud 1974: 14). Znaki, symbole, inskrypcje umieszczane w przestrzeni 
(obojętne: miejskiej, wiejskiej, prehistorycznej) pełniłyby więc funkcje 
wielorakie: są oznaczeniem terenu, jego zawłaszczeniem i oswoje-
niem, są informacją o twórcy, a także o tym, co ów nadawca chce nam 
przekazać; są skierowanymi do kogoś apelami, ofertami, zaczepkami, 
wyzwaniami; mogą wreszcie być oceniane pod względem swej poetyki 
czy estetyki. O ich specyfi ce decyduje natomiast kontekst sytuacyj-
ny: choć są pismem, czyli „odkontekstowioną mową”, to występują 
w konkretnej przestrzeni, takiej, w jakiej toczą się rozmowy ludzkie. 
Ich forma substancjalna, tj. język wyrażony w znakach wizualnych 
sprawia, że nigdy nie są tylko przekazem językowym, ale też zawsze 
obrazowym.

Konkludując w kilku słowach rozważania o oswajających walo-
rach języka i pisma:

31 „Tag” to właśnie podpis „writera”.
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Język oswaja rzeczywistość w sposób podstawowy, poprzez nada-
nie jej struktury, tworzenie wspólnoty języka i kultury, umożliwianie 
wspólnych perspektyw oglądu i wspólnych kategoryzacji, oraz poprzez 
wtórną motywację – symboliczne uniwersa znaczeń uporządkowa-
nego świata.

Pismo, pokazując konwencjonalność symboli językowych, staje 
się „antyoswajaczem”: czyni rzeczywistość relatywną, niepewną, 
nieznaną. Następnie jednak, jako nowego rodzaju symbol drugiego 
stopnia, nadaje rzeczywistości jeszcze bardziej namacalny, wykon-
turowany i poznawalny kształt świata rzeczy widzialnych.

Przypadkami szczególnymi w procesie oswajania świata jest jego 
nazywanie oraz mocne – bo równocześnie językowe i fi zyczne – na-
znaczanie w formie znaków umieszczanych w przestrzeni. Obydwa 
narzędzia znajdują zastosowanie przy tworzeniu większości miejskich 
inskrypcji.
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2. Defi nicja i opis zjawiska

Nic tak nie skłania do poetycznych i fi lozofi cznych uniesień, 
jak prymitywizm przedmiotu obserwacji: on prowokuje do wy-
niosłego i estetycznego dystansu. Szlachetnemu prostaczkowi 
można wmówić dowolne intelektualne głębie. Zwłaszcza, że on 
nawet nie wie, co czyni, gdy bazgrze po ścianach.

Piotr Kowalski

10 przykazań vlepkomana:
Jam jest Vlepkowiec Twój, który nakleja, abyś czytał(a):

 1. nie będziesz miał zrywacza przede mną
 2. nie będziesz brał imienia vlepkowca nadaremnie
 3. pamiętaj, abyś czytał vlepki
 4. czcij i szanuj vlepkowca i prace jego
 5. ustąp miejsca vlepkerowi
 6. nie zaklejaj
 7. nie zrywaj
 8. nie papuguj
 9. nie krytykuj vlepkera
 10. ani żadnej vlepki, która jego jest.

anonim
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2.1. Z dziejów badań

Niniejszy przegląd literatury poświęconej badaniu inskrypcji miejskich 
nie jest pełnym bibliografi cznym przeglądem tekstów i uwag poświę-
conych zagadnieniu. Ma on raczej na celu wskazanie głównych sfer 
zainteresowania zjawiskiem i kierunków rozwoju badań. Omówione 
zostaną prace najważniejsze, najczęściej cytowane, w odczuciu autorki 
najcelniej ujmujące specyfi kę zjawiska. Rozpoczynam od „klasyki” 
badań, czyli tekstów Bystronia, następnie przedstawię prace będące 
realizacją nadziei autora Napisów na to, że inskrypcje będą zbierane; 
kolejną grupą omawianych tekstów są prace etnolingwistów i przed-
stawicieli innych nauk humanistycznych, w tym prace językoznawcze, 
które omówię na końcu.

Jan Stanisław Bystroń w dwóch co najmniej tekstach bezpośrednio 
zajmuje się zjawiskiem napisowości: w Napisach (1980) i Znakach 
(1938).

W Napisach autor zaprasza czytelnika w pasjonującą, erudycyjną 
i pełną humoru podróż w czasie i przestrzeni (choć ta ogranicza się 
do terytorium Polski) napisów. Interesują go „»napisy żywe«, pozostają-
ce w bliskim związku z człowiekiem, kładzione przezeń w chwili afektu, 
w nastroju podniosłym, podochoconym, namiętnym, napisy, które 
są życzeniem, zaklęciem, pamiątką, żartem, agitacją, paszkwilem” 
(1980: 109), czyli te, które dziś nazwalibyśmy nieofi cjalnymi. Odnaj-
duje ich ślady w tekstach kronik, literaturze (np. Apoftegmatach Reja), 
w rzeczywistej przestrzeni miast i wsi; zestawia i pokazuje ciągłość 
ich funkcjonowania. Dzieli je głównie ze względu na miejsce, gdzie 
zostały umieszczone, i tak opisuje: napisy na zewnątrz i wewnątrz 
domów (przykład z wawelskiej niszy – ubikacji: Nichil sine causa – „Nic 
bez przyczyny” z błędem; tamże: 117); napisy w karczmach (wyrazy 
wdzięczności wycięte przez Ignacego Krasickiego na oknie w karcz-
mie: „A jak to nie dziękować na drzwiach lub oknie, gdy nasycon 
podróżny, ma wczas i nie moknie!”; tamże: 125); napisy na drzewach 
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(serca i inicjały zakochanych znane już Teokrytowi); napisy turystów; 
napisy na mogiłach i fi gurach; napisy na broni; napisy na łyżkach 
(„na zewnętrznej stronie czerpaka mają zazwyczaj herb właściciela, 
znak lub datę, wzdłuż trzonka zaś napis przestrzegający przez kra-
dzieżą lub też zawierający jaką ogólną maksymę z fi lozofi i jedzenia lub 
trawienia”; tamże: 150), meblach, pierścionkach i obrączkach; napisy 
na książkach („przeciw złodziejom”); napisy – „fi gle ogrodnicze” (litery 
wycięte z żywopłotów czy na dyniach).

Inną grupę napisów wyróżnia Bystroń ze względu na ich językową 
specyfi kę: to napisy śmieszne z powodu nieudolności językowej, jak 
wywieszka w zakładzie fryzjerskim w Zakopanem: „Tu pracuje znana 
siła męska z Wołynia” czy ofi cjalny napis nad Jeziorem Górczyńskim: 
„Z powodu występków naprzeciw moralności kąpanie w jeziorze 
wzbronione” (tamże: 126–127).

Osobno omawia też autor napisy „okolicznościowe”, które łączy 
to, że są spontanicznym i emocjonalnym wyrazem uczuć w danych 
okolicznościach, jak wykonany przez niezadowolonego ucznia napis 
kredą na drzwiach Liceum Krzemienieckiego, dotyczący zaś tam-
tejszego prefekta Jarkowskiego: „Spalę Krzemieniec, zniszczę jego 
ziemie, wygubię Jarkowskich przeklęte plemię” (tamże: 132) czy cy-
towany w Trzy po trzy Fredry transparent rozwinięty na powitanie 
króla Augusta II: „O Sasie, o dobrym czasie, drugi raz walisz, przez 
Kalisz” (tamże: 129).

Obszerny rozdział poświęca Bystroń rezydencji ks. Benedykta 
Chmielowskiego w Firlejowie, która została przyozdobiona setkami, 
jeśli nie tysiącami sentencji, cytatów, złotych myśli. Bystroń opisu-
je ten przypadek jako zjawisko bez precedensu („zapewne było to 
najpomysłowiej zebrane muzeum złego gustu, jakie kiedykolwiek 
na ziemiach polskich istniało”; tamże: 159), tym bardziej, że Chmie-
lowski zebrał wszystkie swoje napisy i wydrukował je na 40 stronach 
Encyklopedii.

Druga z wymienionych prac Bystronia, studium Znaki, poświęcona 
jest tym sposobom oznaczania przestrzeni i przedmiotów, które są 
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etapem poprzedzającym inskrypcje, ale też równolegle z nimi istnieją-
cym alternatywnym sposobem oznaczania. Chodzi o różnego rodzaju 
i pochodzenia znaki grafi czne i przedmioty znaczące. Bystroń słusznie 
nazywa je znakami właśnie, bo nie są to przypadkowe przedmioty, ani 
też ich znaczenie nie opiera się na emocjonalnych skojarzeniach: to 
znaki mające swoje ścisłe znaczenie i używane z konkretną intencją. 
Takimi komunikatami są znaki graniczne (kamienie i słupy granicz-
ne), znaki przydrożne (np. „kamienie milowe” czy gałązki kładzione 
na kopcach przy ścieżce jako „praznaki” drogowe), znaki obwiesz-
czające (np. informujące, że w domu pomalowanym w gliniane cętki 
lub koła jest panna na wydaniu), znaki sprzedaży i godła kupieckie, 
znaki zwołujące (buława przekazywana z rąk do rąk jako wezwanie 
na wiec) oraz znaki własnościowe, czyli grafi czny podpis twórcy czy 
właściciela danego przedmiotu (podobne do chłopskich „znaków ist-
nienia” opisywanych przez Olędzkiego, 1985, czy do średniowiecznych 
znaków kamieniarskich, zob. Frutiger 2003: 250–253).

Znaki sprzedaży i godła kupieckie opisywane przez Bystronia 
są szczególnie dla niniejszych rozważań istotne, bo poprzedzają 
powstanie współczesnych szyldów. Znaki te miały charakter ikon, 
z czasem też symboli. Mogła to być para butów na kiju przed domem 
jako informacja, że tu można kupić buty; ale mógł to być krzyżyk 
oznaczający miejsce, gdzie znajduje się „miododajnia” czy słomiana 
wiecha, wskazująca lokalizację piwiarni. Przypomina Bystroń również, 
że kamienice, także te krakowskie, brały swe miana od wmurowanych 
w ich ściany godeł kupieckich; do dziś zachowały się niektóre nazwy, 
np.: pałac „Pod Baranami”, dom „Pod Jaszczurkami”. Bywały też godła 
dewocyjne, które miały zapewnić interesowi handlarza przychylność 
zaświatów – tu pamiątką krakowską jest kamienica Krzysztofory, 
nazywana tak nadal, mimo iż od wielu lat nie ma na niej wizerunku 
św. Krzysztofa (1938: 204–205).

Bystroń uważał, że jego uwagi mają charakter rekonesansu ba-
dawczego; apelował o to, by zajęto się dokumentacją ginących – bo 
z natury rzeczy w większości krótkotrwałych – inskrypcji i znaków 
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oraz ich analizowaniem. Trud ten podejmują od lat 70. etnolodzy wsi 
polskiej. Dziełem realizującym posłanie Bystronia w sposób najbardziej 
systematyczny jest zapoczątkowana w 1975 seria Corpus inscriptiorum 
Poloniae, której celem jest dokumentacja najstarszych, historycznych 
napisów znajdujących się we wnętrzach i zewnętrzach obiektów ar-
chitektonicznych. Dwa tomy tej serii zawierają krakowskie inskryp-
cje, pieczołowicie odczytane lub odtworzone; to: Bazylika Mariacka 
Krakowska (1987) oraz Katedra Krakowska na Wawelu (2002).

Zbierane i dokumentowane są także współczesne inskrypcje 
nieofi cjalne: graffi  ti czy wlepki. Przykładem takiego wydawnictwa 
są Polskie mury. Graffi  ti – sztuka i wandalizm (1991), album zawie-
rający ponad 700 zdjęć graffi  ti z przełomowego dla Polski okresu lat 
1989–1990, swoista „uliczna spowiedź” społeczeństwa. Zbiór ten, 
sam w sobie będący obrazem światopoglądów i nastrojów społecz-
nych owych czasów, opatrzony jest dodatkowo uwagami krytyków 
sztuki i artystów, takich jak Osęka, Kapuściński, Zanussi. Uwagi te 
są odpowiedzią na pytanie implikowane w tytule książki (sztuka czy 
wandalizm?) i obrazują różne style odbioru tego typu komunikatów 
miejskich: od aprobaty, przez chęć dialogu, po niezrozumienie i sta-
nowcze potępienie.

Specyfi cznej sfery rzeczywistości dotyczą inskrypcje opublikowa-
ne w zeszycie pt. Kpiny bez wazeliny. Amatorska nielegalna literatura 
obiektów kolejowych (1994). Zainspirowany pionierskimi akcjami 
zbieraczy -etnologów z Uniwersytetu Śląskiego (J.K. Zaremby i J. Ligęzy) 
Marian Pieniążek wydał zbiór napisów umieszczanych głównie w po-
ciągowych toaletach, czasem też na innych kolejowych obiektach. Nie 
jest to opracowanie naukowe, ale co do jego wartości dokumentacyjnej 
nie ma wątpliwości: książeczka zawiera kilkaset inskrypcji będących 
wyborem z 12 tysięcy zgromadzonych przez autora. Na tę „toaletową” 
literaturę składają się napisy rubaszne i wulgarne, pogodne i smutne, 
poetyckie i obsceniczne. W całości zaś są obrazem pewnego zjawiska, 
antropologiczną lekturą „subświata” kolejowego; dużo w tym świecie 
seksu, polityki, uczuć (pozytywnych i negatywnych) do komunizmu, 
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pojawiają się Czarnobyl, PRON, Rakowski… Ten świat emocji i nadziei 
sprzed kilkunastu lat ma walory dokumentu epoki i tak też – jak 
opowieść o minionych czasach – się go czyta.

Współczesne napisy miejskie, szczególnie te tworzone przez zor-
ganizowane grupy subkulturowe (graffi  ciarzy, wlepkerów, kibiców, 
ekologów), często publikowane są na stronach internetowych owych 
grup, gdzie można je obejrzeć lub nawet kupić.

Przejdę obecnie do przedstawienia badań etnografi cznych, an-
tropologicznych i socjologicznych nad napisowością. Przedstawi-
ciele wymienionych nauk zajmują się głównie badaniem tekstów 
nieofi cjalnych, folklorystycznych. Najwcześniejsze, autorstwa np. 
Szczepana Bojki (1983) czy Władysławy Jaworskiej (1987), są wyrazem 
zainteresowania graffi  ti jako nową formą ekspresji w sztuce ludowej, 
sztuce indywidualnej, ekspresywnej, nielegalnej, ale przez to szcze-
rej i oddającej nastroje społeczne. Opisywane materiały pochodzą 
spoza Polski, są sztuką ubarwiającą „niepiękne dzielnice” dalekich, 
zachodnich miast.

W roku 1990 w numerze 2 „Polskiej Sztuki Ludowej” ukazały 
się artykuły poświęcone polskiej twórczości graffi  ti. Terminem tym 
nie określa się już artystycznego przekazu obrazowo -napisowego, 
ale wykonane farbą czy sprayem napisy. Tekst „Mury nasze, kanapy 
wasze” Krzysztofa Sabaka dotyczy korzeni ruchu graffi  ti w Polsce, 
ze szczególnym wskazaniem na okres stanu wojennego i napisową 
walkę zwolenników „Solidarności” z władzą. Jacek Olędzki w artykule 
Konsolacja szuka funkcjonalnych podobieństw między zjawiskiem 
graffi  ti a ludowymi tekstami -zachowaniami. Przypomina zjawisko 
napisowe z okresu stanu wojennego – zamalowywanie napisów 
i symboli „Solidarności” rzędami krasnali czy kwadratów. Kojarzy 
je z wielkopostnymi, frywolnymi „kracokami” – malowanymi smołą 
ludkami z pokaźnym przyrodzeniem, umieszczanymi na ścianach 
domów, w których mieszkały panny. Pokazuje w ten sposób uniwer-
salność pewnych zachowań symbolicznych. Ryszard Ciarka (Napisy 
na murach i etnografi a współczesnego miasta) z kolei zwraca uwagę 
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na walory symboliczne i ikonografi czne inskrypcji nieofi cjalnych 
oraz na ich związek z innymi zjawiskami kultury popularnej – 
współczesnego folkloru. Piotr Kowalski w tekście Scribo et decoro 
ergo sum. Uwagi do antropologicznych znaczeń miejskich napi-
sów nakreśla antropologiczny i folklorystyczny krajobraz napisów 
miejskich, a dokładniej dziecięcych „bazgroł”. Autor zwraca uwagę 
na role oswajającą, porządkującą, wspólnotową i magiczną inskrypcji 
miejskich. Ukazuje, w jaki sposób czynienie napisowych znaków 
wbudowuje się w realizację podstawowych potrzeb człowieka. Co 
ważne, autor widzi także niebezpieczeństwa związane z analizą 
tekstów tego typu, przede wszystkim zaś niebezpieczeństwo ich 
nadinterpretacji.

Kowalski kontynuuje swoje badania i wnioski z nich zamiesz-
cza w artykule Dziecięce graffi  ti – nowa forma miejskiego folkloru 
(1992), który w lekko zmienionej postaci znalazł się – obok studium 
poświęconego wpisom do ksiąg wotywnych – w książce Samotność 
i wspólnota. Inskrypcje w przestrzeniach współczesnego życia (1993). 
Autor widzi w graffi  ti dziecięcym „zapis napięcia między wyma-
ganiami (perspektywami) narzuconymi przez różne sposoby bycia 
w kulturze współczesnej” (1993: 81). Napięcie to powstaje w wyniku 
zetknięcia się narzuconego kulturowo „sposobu bycia” z potrzebami 
egzystencjalnymi jednostki. Zwraca uwagę na porządkującą funkcję 
napisów w mieście, lecz z ogromu inskrypcji miejskich wyróżnia te, 
które mają być „znakami istnienia” – potwierdzeniem bycia w ludz-
kiej, tzn. oswojonej, „udomowionej” przestrzeni (1993: 84) – i to 
ich analizą się zajmuje. Na ich przykładzie pokazuje mechanizmy 
realizowania się funkcji magicznej, antropologicznej (oswajanie 
przestrzeni oraz zaznaczenie w niej swojego miejsca) i integratyw-
nej (budowania wspólnoty) graffi  ti dziecięcego (1992: 128). Wydaje 
się, że autorowi udało się – bez nadinterpretacji i z szacunkiem dla 
badanej społeczności – pokazać cechy najistotniejsze tego typu 
graffi  ti, konstytuujące ów fenomen w strukturach działań i znaczeń 
społecznych.
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Ciekawym przykładem analiz tekstów graffi  ti jest artykuł Alek-
sandry Porankiewicz (2003), która zajęła się analizą socjologiczną 
graffi  ti jako przekazu komunikacyjnego oraz charakterystyką grup 
ich nadawców i projektowanych odbiorców. Poparty wywiadami 
z twórcami graffi  ti artykuł pozwala bliżej przyjrzeć się dosyć złożonej 
kwestii niejawnych i jawnych treści w graffi  ti, a przy tym pozwala 
skonfrontować nasze, „nieprofesjonalne” rozumienie owych tekstów 
z głosem ich autorów.

Trudne zadanie postawił sobie Roch Sulima, który w studium 
O imionach widywanych na murach (2000) postawił opisać losy jed-
nej konkretnej inskrypcji, która dzięki entuzjazmowi kilku zaprzy-
jaźnionych uczniów oraz za aprobatą społeczeństwa była następnie 
modyfi kowana i powielona w setkach tysięcy kopii. Chodzi o napisy, 
w których mowa o Józefi e Tkaczuku. Sulima miał tę sposobność, że 
wiedział od początku pojawiania się owych inskrypcji, kim jest Józef T. 
(woźnym w szkole, do której chodziły jego dzieci), mógł więc po części 
na gorąco obserwować losy przekazu. Genezą zjawiska były wykony-
wane przez dzieci złośliwe i obraźliwe napisy na temat woźnego, które 
miały go zdenerwować i rozzłościć. Później jednak zaczęto przywo-
ływać nazwisko Tkaczuka jako rodzaj absurdalnego żartu, swoistej 
gry w tworzenie fi kcyjnej postaci i jej fi kcyjnego życiorysu. „Tkaczuk 
walczy”, „Gdzie jest Józef Tkaczuk”, „Szkoła im. Józefa Tkaczuka”, „Tka-
czuk – tu byłem”; na początku lat 90. nazwisko nieszczęsnego woźnego 
zaczęło pojawiać się wszędzie: na murach domów, na przystankach 
autobusowych, w toaletach. Widziano je na Mont Evereście, w Nowym 
Jorku, na dworcu autobusowym w Kapsztadzie, na ścianie piramidy 
Cheopsa… (tamże: 89). Sulima pokazuje, dzięki jakim mechanizmom 
z zainicjowanego złośliwym, dziecięcym żartem lokalnego zjawiska 
zrodziła się moda i gra, w której udział wzięła duża część społeczeństwa. 
Jednak analiza tego fenomenu jest dla autora artykułu jedynie punktem 
wyjścia do ogólniejszych rozważań antropologicznych o strukturach 
społecznych, liminalności oraz semiotyce i funkcjonowaniu imion 
w strukturze przestrzennej i społecznej miasta.
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Sulima jest także autorem krótkiej publikacji zawierającej „okrzy-
ki przekupniów”, „napisy reklamowe” i „ogłoszenia” (Sulima 1983) 
pojawiające się w okresie letnim na nadbałtyckich plażach. To wła-
ściwie notka badawcza, ale też przykład widzenia zjawisk istotnych, 
znaczących w banalnej pozornie zwyczajności i nudzie rodzinnego 
plażowania³².

Wspomniany już wcześniej Jacek Olędzki swoje zainteresowa-
nie współczesnymi „znakami istnienia” skupił na pojawiających się 
w warszawskich autobusach w drugiej połowie lat 90. małych naklej-
kach z napisami i obrazkami, czyli wlepkach (1999). Zawierający ich 
antropologiczną analizę artykuł jest równocześnie bardzo osobistym 
zapisem przygody z wlepkami oraz dialogu myślowego, jaki autor 
toczył z ich autorami. W owych lichych wymiarami komunikatach 
Olędzki odkrywa ważne treści, dotyczące spraw aktualnych, ale przede 
wszystkim uniwersalnych, egzystencjalnych problemów. Na własnym 
przykładzie pokazuje, jak może zadziałać na roztopionego w rutynie 
codzienności człowieka jedna, niespodziewana i zaskakująca myśl 
zawarta we wlepce: „Tutaj wysiądę, będę mijał hotel i Bank Gdański, 
ale przez cały czas »Kura i jajko« artysty Lolasa (…) będzie mi towa-
rzyszyła, napawając mnie pogodą i śmiałością” (tamże: 139).

Jarosław jot-Drużycki w tekście Vlepka albo interpretacja swobod-
na (1999) także zajmuje się antropologiczno -kulturową płaszczyzną 
funkcjonowania wlepek. Nakreśla sytuację komunikacyjną, jaka 
towarzyszy tworzeniu i odczytywaniu wlepkowych przekazów: nie 
bez powodu umieszcza się je z tyłu autobusu („tył autobusu symboli-
zuje bycie na skraju”, tamże: 132), nie bez powodu także w autobusie 
(„autobus to środek komunikacji miejskiej”, tamże: 135).

W nowszym tekście poświęconym wlepkom Olga Kwiatkowska 
(2002) pokazuje „podwójne życie wlepki”, która z przestrzeni autobusu 

32 Współczesną kulturą handlowania i konsumowania oraz jej sferą semio-
tyczną zajmuje się Sulima w kilku tekstach zbioru Antropologia codzienności, 
2000, Wyd. UJ, Kraków.
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rozprzestrzeniła się na przestrzeń całego miasta, a stąd dostała się 
w przestrzeń wirtualną, tj. do Internetu. Funkcjonalną podstawą, 
która umożliwia wlepce ową podwójną egzystencję, jest umieszcza-
nie na realnych wlepkach adresów stron internetowych, na których 
można ich znaleźć więcej.

Ciekawe teksty publicystyczne o graffi  ti i wlepkach znaleźć moż-
na w czasopismach „Raster”, „Machina”, czy „Kur -War Warszawski” 
(wydawnictwo niezależne).

Językoznawcza refl eksja nad napisami także preferuje teksty wypo-
wiedzi nieofi cjalnych, choć zainteresowanie badaczy budzą także 
szyldy i reklama uliczna, zdarzają się też prace traktujące całościowo 
wszystkie napisy.

Do rozpraw ujmujących wszystkie napisy miejskie jako jeden 
typ wypowiedzi, należy klasyczny artykuł Janusza Lalewicza Napis 
i wypowiedź (1973). Lalewicz przeprowadza pionierską analizę na-
pisowości: mając na uwadze wszelkie inskrypcje z przestrzeniach 
miejskich, informacje umieszczane wewnątrz budynków, napisy 
na opakowaniach produktów, papierosach itd., decyduje się omówić 
tabliczki z napisami jako tę formę, którą uznaje za prototypową. 
Autor zwraca uwagę na charakter prezentujący napisów oraz ich 
cechy odniesieniowe (do przedmiotu, do sytuacji wypowiedzi). 
Słusznie, wydaje się, sytuację bezpośredniej rozmowy przyjmuje 
Lalewicz za punkt odniesienia analizy komunikacyjnej innych typów 
wypowiedzi. Odniesienie do „ja – tu – teraz” uznaje za prototypowe 
składniki komunikatu, dzięki czemu może wskazać na atempo-
ralność i lokatywność jako cechy charakteryzujące omawiany typ 
wypowiedzi.

Celem pracy Teresy Skubulanki (1976) jest natomiast ukazanie 
podobieństw i różnic między potoczną, mówioną polszczyzną, a jej 
odmianą występującą w napisach miejskich różnego typu. Punktem 
wyjścia swoich rozważań czyni autorka funkcje spełniane przez wy-
powiedzi. Pod uwagę bierze trzy Bühlerowskie typy funkcjonalnych 
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relacji: symboliczny (znaki -symbole), apelatywny (znaki -sygnały) 
i ekspresywny (znaki -symptomy). Stwierdza następnie, że w napi-
sach dominuje funkcja symboliczna, ale często symbol jest równo-
cześnie sygnałem, czasem też symptomem. Skubulanka analizuje 
wszystkie miejskie napisy, a więc także te „naturalne”, jak nazywa 
nieofi cjalne bazgroły na ścianach domów, napisy „porno” czy „tury-
styczne” (tamże: 69). Jeśli chodzi o wnioski dotyczące polszczyzny 
tych komunikatów, to nikły nań wpływ języka potocznego tłumaczy 
autorka konwencjonalnością inskrypcji, naciskiem form urzędowych, 
krótkością oraz homologicznością napisów.

Wraz z pojawieniem się w latach 80. i 90. fali inskrypcji nieofi -
cjalnych teksty graffi  ti trafi ły na warsztat językoznawców. Śladem 
tego zainteresowania jest numer XVII „Poloniców”, w którym znala-
zły się dwa teksty poświęcone graffi  ti. Mają one niewątpliwie zalety 
pionierskości, są świadectwami swoich czasów, ale są też, niestety, 
ilustracją błędów, jakie może popełnić językoznawca badający graffi  ti. 
Natalia Chmielewska (1995) zajmuje się głównie napisami o wymowie 
politycznej powstałymi w okresie rządów polityków wywodzących 
się z „Solidarności”. Materiały zebrane przez autorkę są językowym 
obrazem rozczarowania i niechęci do nowej władzy, a autorka wi-
dzi w tym planowe i celowe działanie dezinformacyjne. To właśnie 
jeden z głównych braków językoznawczego pisania o graffi  ti: brak 
danych terenowych, wywiadów z twórcami. Badaczom nadto często 
wydaje się, że ich ogólna wiedza o świecie pozwoli prawidłowo od-
czytać owe pisane przez dzieci i młodzież, proste, wydawałoby się, 
komunikaty. Niebezpieczeństwo nadinterpretacji jest tu oczywiste. 
Chociażby odwieczny problem i zjawisko „Żyda”: autorka interpre-
tuje wszystkie napisy, w których się owo hasło pojawia, jako wyraz 
obwiniania obcych za „katastrofalną sytuację w Polsce”. Autorka 
dziwi się też brakowi logiki graffi  ciarzy, którzy nazywają Wałęsę 
raz „faszystą”, a drugi raz – „Żydem” (tamże: 123). Jeśli spojrzeć 
na ten konkretny przykład nie przez pryzmat dosłowności leksy-
kalnej, ale przez okulary antropologicznego podziału swój – obcy, 
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to sprzeczność między Żydem a faszystą znika. Inna sprawa zaś, że 
praca Chmielewskiej przeniknięta jest wizją teorii spiskowej – źli 
komuniści przeciw dobrej demokracji. Rozważania swoje autorka 
kończy stwierdzeniem, że po śmiertelnym pobiciu niemieckiego 
kierowcy (kto o tym pamięta?) na murach Nowej Huty przestały się 
pojawiać rasistowskie hasła. Niestety: one wciąż tam są i nie wydaje 
się, aby miały szybko zniknąć…

Artykuł Elżbiety Michow z tych samych „Poloniców” (1995) to 
studium etnolingwistyczne w sposób paradoksalny nie oparte ani 
na badaniach ethnosu, ani na dokładnych analizach semantycznych 
materiału. Autorka przeprowadza klasyfi kację semantyczną graffi  ti 
w oparciu o tematykę, której napisy dotyczą, co w przypadku dzie-
dzin społecznych mało znanych autorce rodzi nieporozumienia. Bez 
wątpienia nadużyciami są stwierdzenia, że: napis „I love beer!” jest 
autorstwa skina, bo „Skinowie są znani jako zwolennicy piwa”; hasło 
„God save the punk’s O.K.!” wskazuje na „fanatyzm, ale i masowość 
ruchu punków” (to trawestacja tytułu antymonarchicznego stan-
dardu punkowej grupy „Sex Pistols”, która to piosenka zresztą także 
jest trawestacją hymnu na cześć królowej/króla); wśród subkultur 
młodzieżowych wymienia autorka subkulturę „narkomanów”, wy-
pisujących wesołe graffi  ti „Let’s smoke a joint!”… Widać tu dokładnie 
niebezpieczeństwa czyhające na interpretatora napisów miejskich, 
szczególnie tych nieofi cjalnych: wcale nie tak łatwo odczytać intencje 
ich twórców, przeniknąć świat ich znaczeń, wartości, dążeń.

Grażyna Sawicka zajmuje się zarówno ofi cjalnymi, jak i nieofi -
cjalnymi napisami miejskimi, a dodatkowo umieszcza je w różnych 
kontekstach badawczych, co czyni jej wnioski ciekawymi. Artykuł 
Graffi  ti jako tekst folkloru (1998) jest próbą ulokowania graffi  ti 
w nurcie współczesnego folkloru miejskiego. Analiza pragmalingwi-
styczna i semantyczna służy autorce za podstawę do wykazania, iż 
teksty graffi  ti spełniają cechy defi nicyjne folklorystycznego „tekstu-
-zachowania” (termin Piotra Kowalskiego). Do cech tych należą przede 
wszystkim: nieofi cjalność, spontaniczność, anonimowość nadawców, 
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komentowanie rzeczywistości oraz potoczna wizja świata w nich 
zawarta. Poza tym autorka pokazuje też cechy specyfi czne graffi  ti, 
wyróżniające ten gatunek spośród innych tekstów folkloru: wulgar-
ność, humor, prowokacyjność. W Językowym obrazie rzeczywistości 
społecznej i politycznej w graffi  ti (1994) z kolei Sawicka, na podstawie 
analiz zawartości graffi  ti, odtwarza obraz politycznej i społecznej 
rzeczywistości twórców tekstów graffi  ti; tworzy też na ich podstawie 
„wyidealizowany model kognitywny” pojęcia „władza”. Stosowane 
przez Sawicką określenie „twórcy graffi  ti” jest uogólnieniem – nie 
jest to przecież grupa jednolita, lecz jednostki reprezentująca różne 
środowiska i światopoglądy.

Wraz z Grażyną Sawicką wkraczamy w nurt zainteresowań na-
pisami ofi cjalnymi, jako że autorka ta zajmowała się także reklamą, 
np. w tekście Funkcje kulturowe i językowe reklamy ulicznej (1995). 
Autorka omawia w tej pracy językowe cechy reklamy, wielopozio-
mość stosowanych w reklamie środków perswazji (język, obraz, 
kontekst), a następnie wymienia najistotniejsze jej zdaniem funkcje 
spełniane przez reklamę na płaszczyźnie językowej oraz kulturowej. 
Do pierwszej grupy wpływów zalicza upowszechnianie dwujęzycz-
ności, unifi kację, ale też upowszechnianie „błędów językowych”, 
jak określa autorka zjawiska defrazeologizacji, tworzenia neologi-
zmów niesystemowych czy stosowania kalek składniowych. Wpływ 
kulturowy reklamy polega według Sawickiej na unowocześnianiu 
miasta, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców do życia w „lepszym 
świecie”, dawaniu im (pozornego) wyboru oraz upowszechnianiu 
nowej normy estetycznej (1995: 115–117).

Wydaje się, że prawdziwe zainteresowanie sferą ofi cjalnej napi-
sowości miejskiej wśród językoznawców i badaczy kultury dopiero się 
rodzi. W okresie PRL-u ujednolicona i szara, później często będąca 
powieleniem schematu, obecnie pokazuje pełnię swych możliwości, 
zarówno tych bliższych twórczości folklorystycznej (pomysłowe, sa-
modzielnie przygotowywane przez handlarzy szyldy i ozdoby małych 
sklepików), jak i profesjonalnej reklamie (multimedialne kampanie 
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organizowane przez specjalistyczne fi rmy³³). W przypadku napisów 
ofi cjalnych za prekursora badań uznać należy Stanisława Bąbę, który 
językowi szyldów oraz nazewnictwu miejskiemu (i „kurortowemu”) 
już w latach 60. poświęcił pracę naukową (Proces redukcji zbędnego 
elementu słownego w języku szyldów; 1963) oraz kilka popularno-
naukowych felietonów w czasopiśmie „Pomorze”³⁴.

Współcześnie badaniem nazw sklepów i zakładów usługowych 
zajmuje się Ewa Rzetelska -Feleszko, autorka kilkunastu artykułów 
na ten temat. Zainteresowania badaczki skupiają się na poszukiwa-
niu kulturowych i językowych motywacji nazw sklepów oraz związ-
ków nazw z kontekstem społeczno -ideologicznym ich powstawania 
i funkcjonowania. Prace Rzetelskiej -Feleszko (1995, 2000, 2003) są 
równocześnie kroniką zmian, jakie zachodzą w tej sferze rzeczywi-
stości, np. popularności socjalistycznych „zlepkowców”, fali nazw 
obcojęzycznych³⁵, wzrostu znaczenia funkcji reklamowej nazew-
nictwa po 1989 roku.

Publikacja, o której wspomnieć należy, gdy mowa o badaniach 
„informacji wizualnej w krajobrazie miejskim”, to praca Witolda 
Szolginii pod takim właśnie tytułem (1980). Szolginia stworzył ob-
szerne studium architektoniczno -estetycznych oraz informacyjnych 
walorów takich typów komunikacji wizualnej, jak plakaty, afi sze, 
plansze, formy przestrzenne, panneaux ścienne, witryny, gabloty 
i wywieszki sklepowe, reklamy świetlne oraz „formy propagandy 

33 I na które fi rmy handlowe wydają niewyobrażalne pieniądze. Kampania 
upowszechniania znaku towarowego fi rmy Unilever kosztowała 10 mln dolarów, 
a za projekt nowego logo koncern paliwowy BP zapłacił w 2000 roku 32 mln dolarów 
(Olechowski, Bąk, Rabij 2004: 38).

34 M.in.: Językowe tajemnice szyldów toruńskich (1967), „Pomorze”, nr 5; 
O imionach domów wczasowych (1969), „Pomorze”, nr 9, s. 14; Swoistość i egzo-
tyka w nazwach pomorskich i kujawskich zakładów gastronomicznych (1969), 
„Pomorze”, nr 6, s. 12.

35 Obecnością i funkcją zapożyczeń językowych (z angielskiego, francuskiego, 
włoskiego) zajmowała się dokładniej Beata Borawska (2003).



88

wizualnej”. Osobne rozważania poświęcił systemom informacji dla 
zmotoryzowanych i pieszych użytkowników przestrzeni miejskiej 
oraz wizualnej i znaczeniowej kompozycji napisów (w szyldach, 
reklamach). Uwagi autora mają głównie charakter ocen walorów 
estetycznych i architektonicznych wymienionych typów informacji, 
stąd studium nabiera momentami charakteru poradnikowego, wska-
zując, jak należy, a jak nie konstruować przestrzeń informacyjną³⁶. 
Rozważania Szolginii można uznać za zalążek na polskim gruncie 
badań nad informacją wizualną czy grafi czną w mieście oraz jej 
funkcją reklamową³⁷. Badania nad różnymi typami reklamy to dziś 
dziedzina ciesząca się sporym zainteresowaniem badaczy komunikacji 
społecznej, marketingu, ale i językoznawców. Często uwagi zawarte 
w pracach o reklamie odnoszą się do wszystkich przejawów reklamy, 
a więc także tej ulicznej. Ciekawe uwagi na temat billboardów czy 
plakatów reklamowych znaleźć można chociażby w kierowanym 
do „branży reklamowej” czasopiśmie „Aida – Media”.

Podsumowując: zjawisko przekazu językowo -wizualnego w prze-
strzeni miejskiej jest tematem interesującym dla przedstawicieli 
różnych nauk: socjologii, urbanistyki, etnologii, językoznawstwa, 
przy czym większość współczesnych badań wykazuje tendencję 
do mniejszej lub większej interdyscyplinarności (etnolingwistyka, 
badania języka jako narzędzia perswazji w reklamie). Podejmowane 

36 Cechą pracy Szolginii, mogącą być dla dzisiejszego czytelnika barierą 
uniemożliwiającą obiektywny stosunek do niej, jest ideologiczno -propagandowa 
otoczka jedynie słusznej wizji kraju i gospodarki. Już zawarty na pierwszych 
kartach książki podział informacji wizualnej oparty jest na kryteriach ideologii 
socjalistycznej; to „propaganda wizualna”, czyli transparenty, sztandary, wstęgi 
i plansze z komunistyczną symboliką i napisami typu „Niech żyje 1 maj”,” święto 
klasy robotniczej całego świata!” (il. na s. 255), jest według autora najważniejszą 
formą informacji miejskiej (tamże: 17).

37 Podobny, architektoniczno -socjologiczny charakter mają uwagi o syste-
mach komunikacji wizualnej w mieście zawarte w kilku partiach pracy Aleksandra 
Wallisa Informacja i gwar. O miejskim centrum (1979).
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badania mają najczęściej charakter szczegółowych analiz wybranego 
gatunku napisowego i zjawiska socjologicznego (reklama, szyld, graffi  -
ti), co jest uzasadnione ze względu na złożoność zjawiska widzianego 
całościowo. W części rozważań, szczególnie tych antropologicznych, 
pojawia się także widzenie syntetyczne: nawet, jeśli badania dotyczą 
wybranego gatunku komunikacji językowej, to jako tło tych rozważań 
pojawiają się uwagi o napisowości w ogóle.

Problemem, który wymusza pewne uproszczenia w przedsta-
wionych pracach – szczególnie językoznawczych – jest złożoność 
zjawiska, którego specyfi kę i adekwatną interpretację trudno jest 
przedstawić wykorzystując narzędzia jednej tylko dziedziny nauki. 
Każdy komunikat napisowy jest równocześnie językiem i obrazem, 
każdy funkcjonuje w sferze informacji, ale też antropologicznych 
tekstów -zachowań i psychologicznych intencji i potrzeb; każdy z nich 
pełni wiele komunikacyjnych, kulturowych, psychologicznych i so-
cjologicznych funkcji.

Opis inskrypcji miejskich wymaga interdyscyplinarności, jeśli 
ma służyć wyciąganiu wniosków o naturze człowieka i jego rzeczy-
wistości, nie zaś tworzeniu sztucznego bytu znaków wyizolowanych 
z naturalnego kontekstu komunikacji. Szeroko rozumiana pragma-
lingwistyka, jako metoda badania języka w kontekście komunikacji 
(w jej całej złożoności), umożliwia zastosowanie w analizach inskrypcji 
narzędzi wystarczająco interdyscyplinarnych, ale też na tyle mocno 
osadzonych w gruncie badań tradycyjnego językoznawstwa, powinna 
dobrze służyć temu celowi.

2.2. Komunikacyjne cechy defi nicyjne inskrypcji

Teksty, które nazywam inskrypcjami miejskimi, to wypowiedzi zróż-
nicowane w formie, treści, kontekście funkcjonowania i samych 
funkcjach. Mimo tych różnic, większość mieszkańców miasta bez 
trudu wymieni kilka co najmniej gatunków miejskich wypowiedzi 
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napisowych. Najbardziej zewnętrzny sposób ich rozpoznania zawarty 
jest w samym pojęciu „napisu” czy „inskrypcji”: prototypowo ozna-
cza to wizualne utrwalenie za pomocą liter wypowiedzi językowej. 
W praktyce w miejscu, gdzie oczekiwalibyśmy tekstu napisowego, 
pojawić się może symbol czy obraz spełniający taką samą funkcję; 
można powiedzieć, że pismo defi niowane jest w tym wypadku „funk-
cjonalnie” – „napisem” jest wypowiedź, którą można „przeczytać” 
i która ma swój sens w danym kontekście przestrzennym³⁸. Mogą to 
być typowe napisy (zdj. 1), symbole obrazowe (zdj. 2), napisy, którym 
towarzyszy obraz (zdj. 3), jak też i sam obraz, czy wręcz fascimile 
obiektu (zdj. 4).

W otwartej przestrzeni miejskiej można spotkać przeróżne in-
skrypcje: tablice rejestracyjne samochodów, napisy na tychże samo-
chodach, koszulach i innych częściach garderoby przechodniów, nie-
sionych przez nich torbach – reklamówkach, rozdawanych na rogach 
ulic ulotkach, wystawianych na wystawach towarach, w gazetach 
i książkach czytanych przez odpoczywających na ławkach ludzi. Tą 
sferą napisów „ruchomych” i zmiennych nie będę się zajmować.

Dalej: napisy wyskrobane na ławce w parku czy na szybie autobusu, 
ogłoszenia przyklejane na przystankach i drzwiach klatek schodowych, 
plakaty i afi sze na słupach ogłoszeniowych (zdj. 5), rynnach (zdj. 6) 
i innych wolnych miejscach w przestrzeni, naklejki -wlepki umiesz-
czane w autobusach czy pasożytujące na materialnym nośniku innych 
komunikatów, np. na znakach drogowych (zdj. 7), wywieszki okazyjnie 
wywieszane w witrynach sklepów (zdj. 8), reklamy umieszczane na bill-
boardach (zdj. 9) i wystawach sklepowych. Wymienione w tej grupie 
napisy cechuje ulotność, chwilowość – znikają po kilku dniach czy 

38 Derrida rozumie przez pismo (czy: „protopismo”) wszelkie znaki mające 
zdolność ożywiania pamięci, więc nie tylko pismo alfabetyczne, ale dekoracyjne 
znaki na naczyniach, rysunki naskalne, rysowane plemienne drzewa genealogiczne. 
Wprowadzenie przy pomocy znaków rozróżnienia i porządku to dla Derridy cechy 
wystarczające, by mówić o „protopiśmie” (Derrida 1999: 46–47).
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tygodniach. Jako takie kreują przestrzeń wizualno -semiotyczną miasta 
nie poprzez konkretną indeksową wartość, ale poprzez funkcjonalne 
naznaczanie przestrzeni swoją gatunkową obecnością. Zasadniczo „się 
wie”, że z tyłu wiaty przystankowej na ulicy Czarnowiejskiej znajdują 
się ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia i tanich korepetycjach, 
na płocie przy ulicy Miodowej znaleźć można było plakaty i ogłoszenia 
organizacji związanych z kulturą żydowską i imprezach kulturalnych 
(zdj. 10), wielkie billboardy wzdłuż ulic służą reklamie, itd.

Są wreszcie napisowe komunikaty stanowiące względnie trwały 
element przestrzeni miasta, takie jak: szyldy, tablice informacyjne, 
reklamowe i pamiątkowe, tabliczki z nazwami ulic i numerami do-
mów, duża część graffi  ti i malunków wykonywanych przy pomocy 
szablonów³⁹. Napisy te, oprócz swych walorów informacyjnych, po-
siadają wartość indeksów przestrzennych, bezpośrednio ją oznaczają 
i strukturyzują. Jako takie mogą stać się obiektami orientacyjnymi 
w przestrzeni, źródłem skojarzeń i waloryzacji przestrzeni.

Trwałość napisu skorelowana jest w odbiorze społecznym z jego 
istotnością oraz z mocą i tradycją instytucji, która go wytworzyła. 
Tablice pamiątkowe wykonywane są najczęściej z kamienia czy in-
nego trwałego materiału; nazwy urzędów państwowych malowane 
są na metalowych tablicach; szyldy mogą być napisem na szkle lub 
naklejką na plastikowej planszy; reklamy drukuje się na papierze, 
„Zocha jest głupia” pisze się kredą na murze. Komunikaty z niższych 
poziomów takiej hierarchii mogą – i często tak się dzieje – „wędrować” 
w górę, tj. podwyższać prestiż reprezentowanego nadawcy poprzez 
wykorzystanie odpowiednich środków technicznych. Przykładem są 
szyldy fi rm, którym zależy na wywołaniu wrażenia solidności i profe-
sjonalizmu: często wykonywane są one na materiale drogim i trwałym 
(zdj. 11). Inny przykład to logotyp Coca-Coli, mający  niewątpliwie 

39 W literaturze przedmiotu pojawia się podział na „stałe” i „zmienne” 
elementy szaty informacyjnej (Wallis 1979: 99).



92

walory reklamowe, który stał się elementem szyldów wielu barów, 
grill -barów i sklepów (zdj. 12).

Techniką tworzenia napisów łamiącą omawianą „hierarchię 
ważności” napisów są wykonywane farbą w sprayu graffi  ti. Technika 
ta zapewnia napisom o wiele większą trwałość niż poprzedzające ją 
pisanie kredą, wyskrobywanie w tynku czy wycinanie nożem. Łatwe 
i szybkie zawłaszczanie przestrzeni oraz ekspresja uczuć przy użyciu 
pojemnika z farbą to narzędzie wykorzystywane przez zbuntowanych 
czy niezadowolonych z panujących porządków mieszkańców miasta. 
Ale też owo bezprawne zawłaszczanie przestrzeni spotyka się ze 
stanowczym sprzeciwem reprezentantów ofi cjalnego porządku⁴⁰.

Są miejsca zwyczajowo i instytucjonalnie przeznaczane do okre-
ślonego typu komunikacji: słupy na plakaty, gabloty z ogłoszeniami; 
są obszary „przyjazne” napisom w sposób na wpół formalny: graffi  ti 
ozdabiające szkoły, wlepki w okolicach sklepów i klubów muzycz-
nych; są obiekty pilnie strzeżone przez swoich właścicieli przed 
napisową ingerencją „obcych”: karę można dostać na naklejanie 
ogłoszeń na przystankach MPK czy malowanie graffi  ti na pociągach; 
są wreszcie przestrzenie „niczyje”, które – nawet jeśli formalnie po-
siadają swojego „opiekuna” – aż proszą się, by je naznaczyć, nazwać, 
oswoić: to ściany bloków, śmietniki, parkany, parki.

Napisy mogą mieć różne funkcje i różnym celom służyć. W przy-
padku każdego konkretnego napisu można mówić o kilku poziomach 
jego znaczenia, wielu funkcjach i przynajmniej trzech typach intencji. 
Dominujące w komunikacie funkcje pozwalają na przeprowadzenie 
tradycyjnego podziału na napisy informujące, ekspresje i apele (Bühler 
2004: 29). Najbardziej ogólny podział inskrypcji ze względu na kryte-
rium interpretacji znaczenia i określenia intencji będzie pochodną 

40 Po wpisaniu hasła „graffi  ti” w wyszukiwarkę internetową (w 2005 roku, 
gdy powstawał niniejszy tekst) zobaczymy głównie strony fi rm zajmujących się 
usuwaniem graffi  ti i zabezpieczaniem powierzchni budynków przed działalnością 
„wandali”.
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perspektywy nadawcy w opozycji do perspektywy odbiorcy. Każdy 
komunikat napisowy wpisuje się także w podstawowy, minimalny 
schemat aktu komunikacji, obejmujący trzy elementy: nadawcę, 
odbiorcę i komunikat. W schemacie tym zjawisko „napisowości” 
rozumieć można na dwa sposoby: jako działanie komunikacyjne 
(„nadawca – komunikat – odbiorca”) i jako tekst („komunikat”).

Spójrzmy na inskrypcję jako działanie. Dla nadawcy tworzenie 
inskrypcji jest typem działania znaczącego, polegającego na tworzeniu 
w przestrzeni znaków rozpoznawalnych dla innych. Jednostkowych 
intencji nadawcy nie da się uogólnić, niemniej jednak, umieszczając 
swój komunikat w przestrzeni publicznej, nadawca uznaje tym samym, 
że będzie on dostępny dla wielu osób. W grupie odbiorców może-
my wyróżnić adresata/ów, czyli tych odbiorców, których nadawca 
wpisał w projekt swojego komunikatu, oraz pozostałych odbiorców, 
do których nadawca pozornie się nie zwraca, a w rzeczywistości 
może kierować do nich komunikat: „was, niewtajemniczonych, to 
nie dotyczy” (to tzw. funkcja wykluczająca tekstów, z którą mamy 
do czynienia chociażby w przypadku graffi  ti pisanego „nieczytelną” 
czcionką czy w przypadku szyldów zawierających hermetyczną 
dla ogółu, np. obcojęzyczną informację). Równocześnie, poprzez 
umieszczenie komunikatu w określonym miejscu, nadawca zmienia 
przestrzeń, komunikuje się z nią i czyni ją inną – odpowiedniejszą 
dla siebie.

Jeśli chodzi o możliwe postawy odbiorcy wobec komunikatu, 
to możemy tu oczywiście wyróżnić adresatów, którzy rozpoznają 
w komunikacie przesłanie do siebie, oraz „resztę”. Zaangażowanie 
w „negocjowanie znaczeń” komunikatu odbiorców nie jest tak ko-
nieczne, jak w komunikacji bezpośredniej. Odbiorca może potraktować 
inskrypcję jako znak przestrzeni, punkt orientacyjny i nie wchodzić 
z nim w dialog. Jeśli chce dialogować, to – ze względu na materialne 
środki przekazu – ma o wiele bardziej ograniczone możliwości niż gdy-
by chodziło o rozmowę z jednostką, a nie z jej wytworem. Oczywiście 
dialog taki istnieje, chociażby poprzez dopisywanie, zamalowywanie, 
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zdzieranie napisów, ale większość reakcji na napisowy komunikat 
pozostaje jedynie na poziomie myśli i odczuć odbiorcy. Relacja między 
nadawcą a odbiorcą w przypadku komunikacji pisemnej ma charakter 
pośredni i asynchroniczny.

Tworzenie wypowiedzi napisowej jest działaniem także jako 
element realizacji określonego skryptu działaniowego, wyrazem 
„sposobu życia”. Właściciel sklepu zdaje sobie sprawę, że jeśli chce 
mieć klientów, musi mieć atrakcyjny szyld. Kibic piłkarski wie, że 
powinien wyrażać sympatię do swego zespołu napisem na ścianie, 
bo takie działanie należy do repertuaru zachowań „prawdziwego” 
fana. Handlarz projektuje (lub zleca zaprojektowanie) szyld swojego 
sklepu tak, aby wpisywał się on w skrypt potencjalnego klienta, wie 
także, gdzie umieścić ten „wabik”. Autor graffi  ti „Cracovia Pany” wie, 
że w repertuarze zachowań kibica konkurencyjnej drużyny jest próba 
zneutralizowania (np. zamalowania) napisu – dlatego może go umie-
ścić w miejscu, gdzie będzie „zabezpieczony” przed ewentualnością 
„dialogu” (np. na wysokości 2. piętra, jak w blokach na osiedlu Dąbie), 
albo też przeciwnie, umieści go na terenie zamieszkiwanym przez 
kibiców przeciwnej drużyny, realizując skrypt agresji terytorialnej.

Inskrypcja jest więc czynnością wpisującą się w szerszy plan dzia-
łań nadawcy, jest też projektem działań odbiorcy. Z punktu widzenia 
odbiorcy jest równocześnie zapisem działania kogoś, działaniem 
samego odbiorcy (gdy ją odczytuje) oraz motywacją do podjęcia przez 
niego ujętych w skrypcie działań. Wielość skryptów działaniowych, 
jakie mogą zostać wpisane w inskrypcje, sprawia, iż tworzą one razem 
gęstą siatkę przecinających się „gier językowych” i przenikających 
się znaczeń. Tym w ostateczności jest tekst inskrypcji.

Na postać formalną inskrypcji jako tekstu wpływa w dużej 
mierze jej konsytuacyjne uwarunkowanie. Przekaz ten ma charakter 
językowo -grafi czny i obrazowy, wykorzystuje więc kanał wizualny. Już 
samo pismo implikuje obrazowość, ale inskrypcja miejska może mieć 
dodatkowo formę obrazu w znaczeniu: „przedmiotu o konkretnym, 
najczęściej prostokątnym kształcie, przedstawiającym kogoś lub coś”. 
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Szyldy, reklamy, znaki drogowe, wlepki – są właśnie takimi komuni-
katami w „ramkach” określonego kształtu, gdzie wszystkie elementy 
wewnątrz ramy – i językowe, i obrazowe – oraz sama „rama” składają 
się na tekst komunikatu⁴¹. Ze względu na taką formę inskrypcje nie są 
przekazami linearnymi, czytanymi od lewej do prawej strony i z góry 
do dołu – choć oczywiście takie ukierunkowanie odgrywa rolę w przy-
padku napisowych elementów inskrypcji. Jako obrazy są inskrypcje 
komunikatami globalnymi. Znaczące – a czasem konieczne – jest 
odniesienie do kontekstu przestrzennego inskrypcji. Komunikat ten 
istnieje ponadto w oderwaniu od nadawcy i odbiorców, co sprawia, że 
po pierwsze tekst może być w dużym stopniu bezosobowy, anonimowy 
i pozornie nieukierunkowany, po drugie zaś staje się komunikatem 
miejsca, w którym został umieszczony.

Wymienione czynniki sprawiają, że inskrypcja jako tekst jest 
komunikatem obrazowo -napisowym, indeksującym przestrzennie, 
często bezosobowym (lecz nie zawsze) i ogólnie dostępnym. W za-
kresie pozostałych cech tekstu inskrypcji panuje duże zróżnicowanie 
gatunkowe, skorelowane najczęściej z nadrzędną funkcją tekstu. 
Gatunki inskrypcji miejskich mają swoją historię, większość z nich 
ma formalne lub funkcjonalne korzenie w starożytności. Tam roz-
poczyna się historia wywieszek w kształcie towarów przed domami 
handlarzy, z greckich polis znane są wyznania miłosne malowane lub 
wydrapane przez kochanków na drzwiach oblubieńców, w wejściu 
do pompejańskiego domu znaleziono słynną mozaikę z napisem Cave 
canem i wizerunkiem „złego psa” (Gombrich 1991: 316)⁴². Historię roz-
woju gatunków inskrypcji można też skrócić, za czas ich powstania 

41 Część inskrypcji nie ma takiego przestrzennego ograniczenia, np. graffi  ti 
na ścianie czy napis na szybie, powstaje wtedy obraz o rozmytych konturach – 
„ramach”.

42 Por. także znaczenie terminu „graffi  ti” podawane przez Słownik wyrazów 
obcych (…) Władysława Kopalińskiego (1968: 368): graffi  ti – rysunki albo napisy 
wyryte na starożytnych naczyniach, kamieniach, ścianach.
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przyjmując okres, gdy to komunikaty napisowe zaczęły masowo pełnić 
funkcje wcześniej spełniane przez inne systemy znaków i symboli, 
a jedynie sporadycznie przez pismo. Zmiana ta wiąże się z takimi pro-
cesami, jak rozwój przemysłu i miast przemysłowych, rozwój technik 
masowego powielania druku, zmniejszanie się analfabetyzmu – czyli 
z 2. połową XIX wieku. Jeśli wziąć pod uwagę technikę tworzenia 
i formę materialną tekstu, to wiele współczesnych gatunków okazuje 
się mieć kilkunasto- czy kilkudziesięcioletnią historię, jak np. graffi  ti 
rozumiane jako wykonane sprayem rysunki -napisy nazwy grupy lub 
„tagu” – pseudonimu twórcy⁴³, czy fi lmy reklamowe wyświetlane 
na ulicznych ekranach świetlnych (w Krakowie jeden z pierwszych 
umieszczono na fasadzie „Bagateli”).

Odwołując się raz jeszcze do podstawowych funkcji komunikatu, 
można gatunki inskrypcji miejskich podzielić ze względu na dominu-
jącą funkcję: informacyjną – tablice informacyjne, znaki drogowe, 
szyldy urzędów i instytucji „pożytku publicznego”, tablice pamiątkowe; 
ekspresywną – graffi  ti, wlepki; impresywną – reklamy, szyldy, plakaty. 
Nie jest to jednak podział pozwalający na jednoznaczną klasyfi kację 
gatunków inskrypcji miejskich, bo jak zdecydować, która funkcja jest 
ważniejsza w szyldzie prywatnego ośrodka zdrowia: informowania 
czy reklamowania? Lub co jest ważniejsze w plakacie przedstawienia 
teatralnego: informacja o nim, reklamowanie go czy też ekspresja 
twórcy plakatu?

Dlatego też omówienia zróżnicowania napisów miejskich w opar-
ciu o inne kryteria dokonam w rozdziale czwartym, po uprzedniej 
ich analizie komunikacyjnej i językowej (rozdział 3). W tym miejscu 
przyjmę, iż każda inskrypcja w miejskiej przestrzeni jest przede 

43 Tak rozumiane pierwsze graffi  ti pochodzą z roku 1964 z Los Angeles 
i służyły oznaczaniu terytorium w wojnie dwóch gangów: „Bloods” i „Chips”; 
kilka lat później niejaki Demetrius zaczął malować metro i pociągi w Nowym 
Jorku i podpisywać się jako „Taki 183”, pociągając za sobą falę naśladowców (za: 
Jałowiecki, Szczepański 2002: 346–349).
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wszystkim typem „semiotycznego spotkania” (termin Hallidaya, za: 
Przetacznik -Gierowska 1993: 72) – dialogiem znakowym mieszkańców 
miasta i jego samego.
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3. Analiza materiałów

Gołąbki pokoju też srają. Tak twierdzą chłopcy z mojego 
osiedla urodzeni pod znakiem wodnika od lat ich włosy prze-
siąknięte tytoniowym dymem żeńską odmianą kwiatów konopi 
i pudrem przepoconych kobiet od lat przez zaciśnięte gardła 
wykrzykują słowo wolność potem ustawieni wokół ławki piją 
najtańsze wina koloryzują sprayami elewacje budynków kiepują 
papierosami skórę przedramienia (…)

Krzysztof Śliwka, „Gołąbki pokoju też srają”
(napis z jakiegoś obskurnego muru)

To be or not to be – Shakespeare
To be is to do – Nietzsche
To do is to be – Marks
Do be do be do… – Sinatra

dialog graffi  ti podpatrzony w Holandii

Znajdujące się w tym rozdziale analizy materiałów dotyczą zebranych 
przeze mnie w latach 2003–2005 na terenie Krakowa inskrypcji, 
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dostępnych w formie zdjęć w załączonym aneksie lub opisów (bez 
zdjęć). Reprezentują one głównie trwałe elementy przestrzeni miejskiej, 
są to więc: szyldy, tablice informacyjne, pamiątkowe i reklamowe, 
graffi  ti. W podrozdziale pierwszym omówię inskrypcje jako znaki – 
nośniki komunikatów; w podrozdziale drugim przedstawię znaczenia, 
jakie za pomocą owych znaków są tworzone (nadawane i odbierane); 
w podrozdziale trzecim treści przekazywane przy pomocy znaków 
umieszczone zostaną w kontekście sytuacyjnym, co pozwoli ukazać 
mechanizm kształtowania się ich pragmatycznego znaczenia.

3.1. Analizy semiotyczne

3.1.1. Znak, konwencja, znaczenie

Przestrzenie publiczne współczesnego miasta są pełne znaków: 
obiektów i działań, które oznaczają nie tylko to, czym same są, ale 
odnoszą się dodatkowo do czegoś innego. Znaczący charakter może 
mieć każdy element przestrzeni miejskiej, jednak zgodnie z przyjętym 
przeze mnie znaczeniem terminu „inskrypcje miejskie”, będą mnie 
interesować głównie znaki stworzone przez człowieka (nienatural-
ne) i będące efektem działań komunikacyjnych – co nie wyklucza, 
że mogą stać się nośnikami znaczeń nieintencjonalnych⁴⁴. Przyjmę 

44 Lyons nazywa treści, które chce przekazać nadawca – „komunikatyw-
nymi”, treści zaś, które odczytuje odbiorca – „informatywnymi”. W idealnej ko-
munikacji byłyby one sobie równe, w rzeczywistej zaś sytuacji komunikacyjnej 
tylko część intencjonalnego komunikatu staje się informacją, za to walor znaków 
informacyjnych mogą zyskać nieintencjonalne elementy przekazu (Lyons 1989, 
1: 36). Podobne rozumienie terminów pojawia się u Jakobsona (1989a: 67). W po-
wszechnym użyciu znaczenia nadawane terminom „komunikacja” i „informacja” 
są w dużej mierze synonimiczne, dlatego nie będę dalej używać ich w znaczeniu 
proponowanym przez Lyonsa, zwracam natomiast uwagę na samo rozróżnienie 
treści nadawanych i odbieranych.
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defi nicję Mieczysława Wallisa, który pisze: „Nazywam »znakiem« lub 
»przedmiotem semantycznym« przedmiot fi zyczny ukształtowany 
przez pewnego »twórcę« celem wywołania w pewnym »odbiorcy«, 
dzięki pewnym swym właściwościom, określonej myśli o przedmiocie 
innym niż on sam. Ową określoną myśl, którą znak dzięki swym wła-
ściwościom i zgodnie z intencją swego twórcy wywołuje w odbiorcy, 
nazywam z kolei »znaczeniem znaku«” (Wallis 1983: 7). Znak jest 
więc „materialnym, czyli zmysłowo postrzegalnym” (Encyklopedia… 
2003: 699) odsyłaczem do mentalnego obrazu czegoś innego niż on 
sam. Fizyczność znaku wymaga nośnika, czyli środków przekazywa-
nia komunikatu, oraz kanału, czyli drogi umożliwiającej ów przekaz. 
W przypadku inskrypcji nośnikami są substancje umożliwiające 
wizualne przedstawienie liter i obrazów: plastik, papier, metal, farba; 
kanał zaś jest oczywiście wizualny.

O znaczeniu znaków decyduje kod, czyli wspólny dla jakiejś grupy 
użytkowników system znaczeniowy: „Kod „(…) składa się ze znaków 
oraz z zasad lub konwencji, które określają, jak i w jakim kontekście 
znaki te są używane i w jakie kombinacje można je układać w celu 
przekazania bardziej złożonego przekazu” (Fiske 1999: 36). Konwen-
cjonalna wiedza może dotyczyć wszystkich poziomów komunikatu: 
sposobu przedstawiania znaków (techniki), ich łączenia (kodu), wy-
woływanych przez nie w umyśle odbiorcy znaczeń (konotacji) oraz 
ich roli w procesie komunikacji (funkcji), dlatego też przyjmę za Fiske, 
że szeroko rozumiana konwencja to „niespisane i nieustanowione 
oczekiwania, pochodzące z doświadczenia wspólnego dla członków 
danego społeczeństwa” (Fiske 1999: 104).

Spójrzmy na konkretne przykłady. Pierwszy (zdj. 13) to szyld skle-
pu obuwniczego. Na jego formę znakową składa się neutralne białe 
tło, niebieskie napisy „Beata” i „buty”, granatowy „1 piętro” oraz dwa 
elementy piktografi czne. Aby odbiorca mógł odczytać taki komuni-
kat, musi, po pierwsze, rozpoznać w omawianym przedmiocie byt 
znakowy, po drugie, umieć odczytać owe znaki. Umieć odczytać to 
znaczy wiedzieć, jaką rzeczywistą „rzecz” dany znak zastępuje – znać 
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kod i konwencję oznaczania. W omawianym przypadku występują 
co najmniej dwa typy konwencjonalnych znaków: zapis alfabetyczny 
i przedstawienie obrazowe. Podstawowym warunkiem odczytania 
informacji językowej jest znajomość znaków alfabetu oraz konwencji 
ich zapisu, co umożliwia przełożenie pisma na znaki językowe, te zaś 
na „mentalne”. I znów: będą one znaczące dla tego, kto rozpoznaje 
konwencję łączącą dane leksemy z rzeczywistością pozajęzykową, czyli 
po prostu zna język wypowiedzi (w tym przypadku polski). Jeśli ten 
warunek zostanie spełniony, odbiorca otrzymuje informację o tym, 
że znak dotyczy „Beaty”, „butów” i „1 piętra”. Połączenie tych infor-
macji w znaczącą całość wymaga znajomości kolejnej konwencji, tym 
razem dotyczącej typowych dla danej społeczności działań. Pomocny 
okazuje się kontekst przestrzenny komunikatu, który znającemu tę 
konwencję znakową pozwoli domyślić się, że na pierwszym piętrze 
budynku, na którego fasadzie znajduje się szyld, można kupić buty, 
a właścicielka sklepu może mieć na imię Beata. Obrazowy charakter 
w omawianym przykładzie mają dwa piktogramy. W jednym z nich 
można rozpoznać schematyczny obraz schodów – ale nie rozpozna go 
ktoś, kto nie miał wcześniej do czynienia ze schodami, a bez dodatko-
wych informacji nieobrazowych („1 piętro” i kontekst przestrzenny) 
piktogram ten byłby zbyt wieloznaczny także dla użytkowników 
mających doświadczenie ze schodami (w zmienionym kontekście 
znak ten mógłby oznaczać klocki, zamek, kamień szlachetny). Drugi 
piktogram jest podwojoną – wewnętrzną i zewnętrzną – strzałką 
wskazującą kierunek, i należy znać tę konwencję oznaczania kierunku, 
aby go prawidłowo odczytać. Obrazowy charakter ma też: wielkość 
użytej czcionki, której zróżnicowanie sprawia, że za najistotniejszą 
informacją w obrębie całego komunikatu uznamy rodzaj oferty. Jako 
całość komunikat na zdj. 13 jest znakiem indeksującym określone 
miejsce i w sposób napisowo -obrazowy przedstawiający charakter 
i ofertę tego miejsca (sklep z butami) oraz działania, jakie należy pod-
jąć, jeśli się chce skorzystać z oferty (pójść w lewo, a potem schodami 
na pierwsze piętro).



102

Analiza przykładu wykazała, że inskrypcja jest znakiem złożo-
nym, na który składają się znaki prostsze należące do dwóch co naj-
mniej kodów – napisowego i obrazowego, a właściwe deszyfrowanie 
ich treści wymaga znajomości konwencji zapisywania i obrazowania, 
kontekstu, w którym występuje znak, oraz złożonej wiedzy pojęciowej, 
w ramach której wymienione wcześniej czynniki stają się elementami 
jednego działania. Ponieważ zaś znak sam się nie stworzy i nie odczyta, 
więc potrzebni są jeszcze – mający różną wiedzę i w różnym stopniu 
opanowane konwencje znaczeniowe – użytkownicy znaków. 

Czy to znaczy, że każdorazowe odczytanie szyldu czy reklamy 
wiąże się z tak ogromnym wysiłkiem naszego umysłu, który musi 
rozpoznać dziesiątki konwencji, kodów, kontekstów i konotacji? 
Wygląda na to, że tak, choć oczywiście owe umiejętności poznaw-
cze z czasem nabierają charakteru coraz bardziej bezrefl eksyjnego 
i zrutynizowanego, a im wcześniej dana konwencja zostaje zinter-
nalizowana, tym bardziej „naturalna” się staje i mniej energii jest 
na nią wydatkowane.

Popatrzmy na następny przykład (zdj. 14): kształt i lokalizacja 
przestrzenna przekazów pozwalają przypuszczać, że mamy do czy-
nienia z szyldami. Informacje zawarte w poszczególnych szyldach 
mają podobny charakter referencyjny: dotyczą usług oferowanych 
w oznaczanym lokalu („towary galanteryjne”, „sklep spożywczy”, 
„salon mód”), imienia i nazwiska właściciela („Aron Weinberg”, „Sta-
nisław Nowak”, „Benjamin Holcer”, „Szymon Kac”) oraz ewentualnie 
jego profesji („stolarz”, „krawiec”). Na zakwestionowanie istnienia 
relacji oznaczania -wskazywania między miejscami a ich indeksami 
pozwala współczesnemu mieszkańcowi miasta jego ogólna wiedza 
o świecie, obejmująca także umiejętność rozpoznawania różnych 
konwencji i stylów (dyskursów). Pierwszym czynnikiem pozwalają-
cym zakwestionować dosłowność informacji, są nazwiska właści-
cieli i ich miejsce w strukturach szyldów. Współczesna konwencja 
komponowania szyldów zakłada, że nazwisko właściciela fi rmy jest 
informacją poboczną i mniej istotną dla klienta, stąd umieszcza się 
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je najczęściej u dołu szyldu i małymi literami lub nie umieszcza się go 
wcale. Tymczasem tu imiona i nazwiska stanowią centralne elementy 
kompozycji. W dodatku trzy spośród nich to nazwiska żydowskie, 
a więc – w kontekście wiedzy kulturowej współczesnego człowieka – 
występujące stosunkowo rzadko w takich kontekstach. Konotują one 
natomiast zupełnie niewspółczesną konwencję związaną z domeną 
handlu: tradycję przedwojennych żydowskich sklepów z różnościami. 
Oczywiście, aby skojarzenie takie w umyśle odbiorcy się pojawiło, musi 
on mieć wyobrażenie odpowiadające tej konwencji – czy to z doświad-
czenia bezpośredniego, czy z książek, fi lmów, opowieści. W obrębie 
tej konwencji wszystkie elementy szyldu, a więc oprócz językowych, 
także kształt, kolor, typ czcionki okazują się spójne. Jeśli poszerzymy 
ogląd o kontekst bezpośredniego otoczenia przestrzennego szyldu, 
to okaże się ono być ukształtowane według tego samego klucza 
stylistycznego: witryny wypełnione „niewspółczesnymi” towarami, 
ciężkie, drewniane odźwierza. Stoimy oto przed żydowskimi sklepi-
kami jak sprzed wojny, ale wiemy, że mamy początek XXI wieku. Jeśli 
przyjrzeć się jeszcze raz otoczeniu szyldów, zauważyć można zupełnie 
współczesne lampki podświetlające szyldy w nocy. Mogą one być dla 
odbiorcy znaczące: pełnić funkcję cudzysłowów. Poszerzywszy kon-
tekst przestrzenny jeszcze bardziej, znaczące okaże się, że omawiane 
komunikaty i lokale znajdują się w krakowskiej dzielnicy Kazimierz, 
przed wojną żydowskiej, dziś będącej głównie atrakcją turystyczną. 
I szyldy, i cała fasada, na której zostały umieszczone, okażą się zna-
kową atrapą świata, którego już dziś nie ma. Złudzenie obcowania 
z bytem rzeczywistym jest na tyle duże, że ktoś może zechcieć wejść 
do „Salonu mód”, skoro zauważy szyld z takim napisem – a nie roz-
pozna go jako gry z konwencją. Zdziwi się jednak bardzo, bo znajdzie 
się w restauracji.

W przykładzie kolejnym (zdj. 15) większość mieszkańców współ-
czesnego miasta rozpozna graffi  ti – przekaz nieofi cjalny, ekspresję 
indywidualną młodego człowieka. Ogólny wygląd komunikatu (duży 
kolorowy obraz), technika tworzenia (spray) oraz miejsce ulokowania 
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(mur) są tutaj „metajęzykowym komunikatem” (Guiraud 1974: 13), 
pozwalającym określić konwencję, z jaką mamy do czynienia. Oczy-
wiście, aby dokonać tego rozpoznania trzeba posiadać wcześniejsze 
doświadczenia i wiedzę o graffi  ti oraz umieć rozpoznać w komunikacie 
elementy tej konwencji. Dominujący w komunikacie typ kodowania to 
jego charakter obrazowy. Dopiero baczniejsze przyjrzenie się pozwala 
dostrzec w części obrazu kształty liter, ale rozpoznanie kodu nie wy-
starczy, by odczytać komunikat językowy. Forma wizualna liter jest 
bowiem nieprototypowa na tyle, że odbiorca może mieć wątpliwości, 
jaką literę przedstawia kształt pierwszy (ceglasty) czy drugi (seledy-
nowy). Komunikat ten nie jest bowiem odczytywalny dla wszystkich, 
a jedynie dla znającej ten kod subkultury – jest kodem o wąskim spek-
trum oddziaływania. To rodzaj pisma „tajemnego” – każdy może je 
rozpoznać jako związane z określoną domeną (konwencją subkultury 
graffi  ciarzy czy hip -hopowców), ale tylko nieliczni potrafi ą odczytać 
zawartą w nim treść – znają kod. Nawet jeśli uda nam się odczytać ten 
prosty jak na graffi  ti napis jako „Falar” (zapewne pseudonim „writera”) 
czy określić gatunek zwierzaka (chomik?) to pozostaje jeszcze pyta-
nie: co oznacza ten komunikat? Owa „znaczącość” będzie różna dla 
wtajemniczonych i dla „zwykłych” odbiorców. Dla tych pierwszych 
będzie dziełem ekspresji Falara, zapewne im znanego; będą wiedzieli, 
skąd taki pseudonim, dlaczego na obrazie jest chomik i zrozumieją, 
że Falar zastrzega sobie prawa do autorstwa dzieła („© 2003”). Dla 
pozostałych odbiorców sama konwencja graffi  ti będzie symbolem 
pewnej grupy społecznej, jej zachowań, sposobu bycia i – w zależno-
ści od indywidualnych doświadczeń – wzbudzać będzie pozytywne 
lub negatywne skojarzenia, podczas gdy przekazywana treść może 
pozostać nieodczytana⁴⁵.

45 Podobne zróżnicowanie odbioru – jako konkretnego znaczenia i jako 
symbolu konwencji – dotyczyć może właściwie każdego typu przekazu: dla analfa-
betów pismo może być symbolem wiedzy, uczoności; użycie krzykliwych kolorów 
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Analizy powyższe pozwalają stwierdzić, iż istotą omawianego typu 
przekazu znakowego jest połączenie kilku kodów i gra konwencjami 
w celu wywołania określonego znaczenia i osiągnięcia zamierzone-
go celu. Samo znaczenie jedynie potencjalnie tkwi w formie znaku, 
w rzeczywistości zaistnieć może tylko w umyśle użytkownika. Poza 
tym znak nabiera właściwego lub pełnego znaczenia dopiero w okre-
ślonym otoczeniu. Tak widzi problem Mieczysław Wallis, który przez 
„znaczenie” rozumie połączenie właściwości samego znaku z wła-
ściwościami elementów otoczenia (Wallis 1983: 13). Wallis nazywa te 
elementy „okolem” i wyróżnia trzy jego typy: „okole semantyczne”, 
czyli kontekst innych znaków, „okole pragmatyczne”, czyli „splot 
spraw i czynności, w jakie dany znak jest uwikłany, sytuację, w ja-
kiej występuje”, i „okole fi zyczne”, tj. elementy otoczenia fi zycznego, 
w którym znak się znajduje. W omówionym wcześniej przypadku 
sklepu obuwniczego „okolem semantycznym” np. słowa „buty” były 
pozostałe znaki językowe i obrazowe, „pragmatycznym” – wiedza 
o tym, na czym polega kupowanie butów, „okolem” zaś „fi zycznym” 
– indeksowany budynek; wyróżnione typy „okoli” sprawdzają się 
jako narzędzia analizy także i w pozostałych przypadkach. Jakkol-
wiek, każdy rodzaj kontekstu wymaga wcześniejszego doświadczenia 
i wiedzy⁴⁶, na fundamencie których znaki i ich konteksty nabierają 
istotności – sensu⁴⁷.

w wystroju wnętrza może być sygnałem kiczu – dla jednych – lub odświętności 
– dla drugich.

46 Pisząc o roli doświadczenia w prawidłowym dekodowaniu znaków ob-
razowych, Ernst Gombrich przytacza anegdotę o zamieszkach, jakie wywołała 
w jednym z „zacofanych” krajów pogłoska, że w sklepach sprzedaje się ludzkie 
mięso. Źródłem tej pogłoski okazała się konserwa, na etykiecie której umieszczono 
obraz uśmiechniętego chłopca (Gombrich 1991: 320).

47 Por. rozumienie „znaczenia” w komunikacyjnej teorii wypowiedzi po-
etyckiej, gdzie wyróżnia się znaczenia: strukturalne (obejmujące relacje syn-
tagmatyczne i paradygmatyczne), referencyjne, pragmatyczne i metajęzykowe 
(Okopień -Sławińska 2001: 26–53).
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„Znaczącość” może przejawiać się w komunikatach znakowych 
na poziomie treści odniesieniowych, ale też na poziomie realizacji 
kodu, czyli w sposobie użycia znaków. W przypadku inskrypcji 
na stylistykę tę składają się przede wszystkim takie elementy wi-
zualne przekazu, jak kolor, kształt czcionek, elementy obrazowe⁴⁸. 
Inskrypcje miejskie mogą nie różnić się między sobą denotacją, ale 
konwencją przekazu: spotkałam graffi  ti o treści „Paracetamol”, jed-
nak nikt nie traktował go jako reklamy tego leku. Ponieważ bodźce 
obrazowe są „szybsze” niż przekaz w większym stopniu symboliczny 
(w tym językowy), często to konwencję obrazowania rozpoznajemy 
najpierw i, idąc jej śladem, trafi amy w odpowiednie miejsce.

Wyobraźmy sobie przykładowo, że szukamy apteki w obcym 
mieście. W skrypcie działaniowym, który uruchamia nasz umysł, 
znajduje się wyobrażenie miejsca, którego szukamy. Wyobrażenie 
to może mieć charakter mniej lub bardziej schematyczny, ale na tyle 
konkretny, byśmy wiedzieli, czego szukać. Akurat aspekt wizualny 
apteki wydaje się być w dużym stopniu skonwencjonalizowany, więc 
jej wyobrażenie może być dosyć uszczegółowione. We wszystkich 
szyldach aptek na zdj. 16–19 pojawia się słowo „apteka” i symbol 
„laski Asklepiosa”, co już właściwie wystarczyłoby, aby stały się ła-
two rozpoznawalne. Ale mają one jeszcze inne, często powtarzające 
się (choć nieobligatoryjne) znaki: krzyż, kolory zielony, niebieski 
i biały, dużą, blokową czcionkę. Każda z nich ma także i elementy 
indywidualizujące oznaczane miejsce; najczęściej jest to określenie 
pełniące funkcję nazwy własnej: „Na Kazimierzu”, „Mandragora”, 
„Bonifratrów”. „Sklep zielarsko -medyczny” ze zdj. 20 wyraźnie 
nawiązuje do tych konwencjonalnych sposobów oznaczania aptek: 

48 Parę lat temu kilka fi rm o znanych powszechnie logotypach wykorzystało 
fakt „znaczącości” owej konwencji, tworząc w konwencji wizualnej swoich logoty-
pów zupełnie inne, aczkolwiek związane z reklamowanym produktem, przesłania. 
Zamiast „Winiar” przy użyciu tej samej czcionki, kolorów itd. napisano „smacznie”, 
zamiast „Ariel” – „czysto” itd. 
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jest w kolorze zielonym i białym, zawiera „laskę Asklepiosa” i pro-
stą czcionkę. Choć sklep ten w rzeczywistości nie jest apteką, a jej 
parafarmaceutycznym odpowiednikiem, to jako przekaz obrazowy 
wykorzystuje kod typowy dla aptek. Przykład kolejny to lecznica dla 
zwierząt (zdj. 21), którą z apteką łączy „leczniczy” charakter działal-
ności oraz takie elementy szyldu, jak kolorystyka, czcionka i motyw 
węża. Nie wszystkie jednak apteki muszą być tak oznaczone. Może 
się zdarzyć, że ktoś zechce wyłamać się z omówionej konwencji, 
choć działanie takie pod względem marketingowych jest ryzykowne. 
Przykładem może być apteka, której szyld powstał w miejscu lub 
czasie obowiązywania innej konwencji (lub gdy takie chce udawać). 
Takim wypadkiem jest „Apteka pod Złotym Słoniem” (zdj. 22), któ-
rej szyld realizuje konwencję przedwojennego oznaczania sklepów: 
złota, ozdobna czcionka, nazwa nawiązująca do kupieckiego godła 
wmurowanego w ścianę powyżej. Tak oznaczona apteka jest na pew-
no trudniej identyfi kowalna w szeregu innych sklepów i lokali, ma 
jednak walor, który rekompensuje jej owo zawężenie spektrum od-
biorców: konotuje długą tradycję i solidność fi rmy, co w kontekście 
zabytkowego centrum Krakowa (plac Wszystkich Świętych) czyni ją 
szczególnie atrakcyjną.

Spójrzmy na inny gatunek inskrypcji – tablicę pamiątkową 
(zdj. 23 26). Tu konwencja sięga jeszcze głębiej w formę komunikatu, 
dotyczy bowiem wykorzystanego jako nośnik tworzywa (kamień lub 
metal), techniki wykonania (rycina lub odlew), czcionki (weraliki, pro-
ste), koloru (barwa tworzywa, czasem elementy pozłacane), schematu 
wypowiedzi napisowej obejmującego informacje o tym „kto”, „komu”, 
„za co” i „kiedy” oraz płaskorzeźbę lub rycinę osoby lub symbolu. 
Niektóre elementy schematu mogą nie zostać zrealizowane (np. tekst 
może nie obejmować wymienionych informacji czy też mogą w ogóle 
nie występować w komunikacie elementy obrazowe), ale widok ogólny 
komunikatu wskazuje, z jakim gatunkiem inskrypcji mamy tu do czy-
nienia. Ponieważ tablicą honorowane są osoby zasłużone i wydarzenia 
historyczne godne pamięci i szacunku, konwencja tablicy pamiątkowej 
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jest wykorzystywana przy tworzeniu komunikatów o innych celach. 
Przykładem może być wizerunek patrona kasy zapomogowej „Skok” 
(zdj. 27), stylizowany na tablicowy portret zasłużonego obywatela⁴⁹; 
liczne są także przykłady rytych w kamieniu szyldów fi rm chcących 
uchodzić za poważne i szacowne.

„Podkradanie” konwencji typowych dla jakiegoś gatunku in-
skrypcji jest zjawiskiem częstym. Powszechną strategią jest wyko-
rzystywanie w komunikatach reklamowych technik tworzenia cha-
rakterystycznych dla nieformalnych wypowiedzi młodzieży. Zdj. 28 
przedstawia reklamę sklepu z „chemią gospodarczą” wykonanego 
w konwencji graffi  ti na ścianie budynku. Technikę szablonowych 
malunków wykorzystywano w kampaniach reklamowych takich jak 
Heyah (czerwona „łapa”) czy Mountain Dew (litery „MD” w kolorach 
zielonym i czerwonym). Wykorzystywana może być także konwencja 
zapisów ofi cjalnych, jak w przypadku tablicy informacyjnej na zdj. 29, 
która „udaje” znak drogowy, czy też w przypadku napisu „Wisełka” 
na tablicy z nazwą przystanku autobusowego, który to napis – wyraz 
sympatii do klubu piłkarskiego Wisła Kraków – powstał z odklejonych 
i przyklejonych ponownie w zmienionej kolejności liter tworzących 
rzeczywistą nazwę ulicy: „Litewska”.

Konwencje oznaczania są wytworami określonych kultur, miejsc 
i czasów, stąd są w pewien sposobów obrazami świata ludzi, którzy 
je wytworzyli. Taką pamiątką po przeszłości jest napis wieńczący 
budynek upadłej fabryki na ulicy Przemysłowej – „Postęp techniczny 
to dewiza naszych czasów”, szyld sklepu z „towarami mieszanymi” 
(zdj. 30), napis reklamujący fi rmę produkującą farby (zdj. 31), szyld 
krawca (zdj. 32) czy ogromna, malowana reklama fi rmy kosmetycznej 
(zdj. 33). Każda z tych inskrypcji wydaje się dzisiejszemu odbiorcy 
nietypowa, niewspółczesna, ponieważ jej elementy nie przystają 

49 Ten typ tablicy pamiątkowej wiąże się z jeszcze starszym rodzajem in-
skrypcji, tj. z tablicą nagrobkową wbudowywaną w ściany kościoła czy w mury 
przycmentarne. 
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do aktualnej konwencji⁵⁰. Każda bowiem inskrypcja miejska jako 
obrazowa całość, jak też i jej napisowe i obrazowe znaki składowe, 
podporządkowana jest obowiązującym w danej społeczności kon-
wencjom oznaczania. Tworzenie przekazów zgodnych z owymi 
kulturowymi normalizacjami jest podstawą efektywnego i relewant-
nego komunikowania się użytkowników znaków, czyli tworzenia 
i negocjowania ich znaczeń.

3.1.2. Indeksy, ikony, znaki umowne, symbole

Podziału znaków można dokonać m.in. ze względu na ich stosu-
nek do desygnatów, czy, inaczej ujmując, ze względu na typ relacji 
między formą a znaczeniem znaku. Gdy Mieczysław Wallis dzieli 
znaki na umowne i ikoniczne (przedstawiające), rozpatruje relację 
podobieństwa między formą a znaczeniem: znaki ikoniczne łączy 
z ich desygnatami podobieństwo, znaki umowne znaczą jedynie 
na zasadzie umownego, nieumotywowanego podobieństwem związ-
ku. Zauważa jednak Wallis od razu, że pełna ikoniczność nie jest 
możliwa, gdyż każde podobieństwo jest funkcją punktu widzenia, 
jest oparte o konwencję wyboru cech podobnych (podobnie uważają 
Gombrich 1991: 322–324 czy Eco 2001: 38–39). Ale też, jeśli chodzi 
o znaki umowne, w wielu przypadkach można dowieść lub domnie-
mywać, że w ujęciu historycznym miały one swoją ikoniczną moty-
wację, która jednak z czasem przestała być zauważana i zastąpił ją 
związek arbitralny.

50 Specjaliści od wizerunków fi rm kierujących swą ofertę do młodzieży świet-
nie wiedzą, jak szybko zmieniają się „modne” konwencje dla tej grupy wiekowej. 
Przykładowo koncern „Pepsi”, aby móc skutecznie pozyskiwać nowe pokolenia 
dla swojej marki, modyfi kuje swoje logo średnio co 10 lat: „Znak fi rmowy podo-
bający się kontestującej młodzieży gorącego roku 1968 dla wychowanków epoki 
MP3 będzie już trącącą myszką i nieczytelną jak znaki runiczne kompozycją liter” 
(Olechowski, Bąk, Rabij 2004: 328).
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W klasycznym ujęciu Peirce’a znaki dzielą się ze względu na zwią-
zek, jaki łączy znak z desygnatem na: indeksy, ikony i symbole⁵¹. Ich 
kolejność nie jest przypadkowa, odzwierciedla bowiem prawdopodobny 
proces „oddalania się” znaku od obiektu oznaczanego. Na przykładzie 
oznaczania miejsc proces ten można opisać tak:

Wyobrażenie przestrzenne danego miejsca obejmuje różne jego 
elementy, funkcje oraz charakter działań i przedmiotów z nim zwią-
zanych, co sprawia, że już sam widok takiego elementu składowego 
wywołuje skojarzenia z miejscem – przywołuje jego obraz w umyśle. 
Można więc było oznaczać miejsce, gdzie sprzedaje się mleko i sery, 
wystawiając te artykuły przed lokal (indeks). Ale prawdziwe sery 
praktyczniej było zastąpić atrapą czy rysunkiem, która w dodatku 
miała i tę zaletę, że oznaczała ser – a za nim, drogą skojarzeń, i miejsce 
jego wyrobu – bez potrzeby przyległości w przestrzeni, gdyż zastąpiła 
ją przyległość mentalna (ikona). Kolejny etap oddalania się znaku od 
obiektu polegał na zamianie wyobrażenia ikonicznego na oznaczenie 
umowne, np. napis „ser”. To oznaczenie wywołuje w umyśle użyt-
kownika myśl o serze i związanych z nim domenach. (nie oznacza 
to, że poprzednie formy znaku przestały istnieć – obraz sera może 
nadal pojawiać się w miejscu, gdzie go można nabyć, stając się w ten 
sposób wtórnym indeksem – zdj. 34).

Przyjrzyjmy się, jak funkcjonują owe typy oznaczania w przypadku 
współczesnych miejskich inskrypcji.

Relacja indeksowania czegoś przez znak pozornie wydaje się 
prosta. Pisze się o indeksie jako o znaku, który „wskazuje na coś, co 
znajduje się w jego bezpośredniej bliskości” (Tabakowska 2001b: 16), 
o powiązaniu formy ze znaczeniem na zasadzie – dosłownej lub 

51 Dokładniej zaś Peirce postulował występowanie wszystkich trzech wymie-
nionych aspektów relacji w każdym znaku, z różnym natomiast natężeniem. Stąd, 
gdy mowa o ikonie, chodzi w istocie o znak, w którym dominujący wpływ na jego 
znaczenie ma ikoniczna relacja, ale obok niej występują także i dwie pozostałe, 
mniej w danym przypadku istotne, relacje.
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przenośnej – przyległości (tamże: 19) czy też jako o znaku „o bez-
pośrednim i egzystencjalnym połączeniu ze swoim przedmiotem” 
(Fiske 1999: 69–70). Sam Peirce stwierdza: „Indeks jest to znak, który 
utraciłby natychmiast charakter znaku, gdyby jego obiekt usunąć, 
ale nie utraciłby tego charakteru, gdyby nie było interpretanta” (za: 
Lyons 1984, 1: 107) i podaje takie przykłady, jak bryła gliny z dziurą 
od kuli, kołyszący chód marynarza, zegar słoneczny, ale też zaimki 
wskazujące. Lyons, analizując teorię Peirce’a, wskazuje na jej miejsca 
niejednoznaczne i podaje własne kryteria defi nicyjne indeksu. Za 
warunki użycia terminu „indeks” uznaje „znane lub zakładane ist-
nienie między znakiem A i jego sygnifi katem C związku polegającego 
na tym, że wystąpienie A zakłada obecność lub istnienie C, oraz 
fakt, że każdy indeks przekazuje w ten sposób informację o swoim 
źródle” (Lyons 1984, 1: 108–109). To nadal dosyć szeroka defi nicja 
indeksu. Z jednej strony można bowiem powiedzieć, że większość 
świadomych i nieświadomych znaków stworzonych przez człowieka 
jest indeksami (symptomami) stanu, w jakim ten człowiek się znajdo-
wał, a także osoby i jej działania. Z drugiej zaś strony, wyłączywszy 
naturalne związki typu ogień – dym czy zdenerwowanie – pot na czo-
le, indeksy funkcjonują w oparciu o cechy ikoniczne i symboliczne 
znaków: zdekodowaniu kierunkowskazu z napisem „Kraków” jest 
niemożliwe dla kogoś, kto nie zna alfabetu i skonwencjonalizowanej 
ikony oznaczania kierunku.

Najbardziej „naturalne” znaki, indeksujące rzeczywistą przyległość 
przestrzenną, to te, które mogą zostać odczytane w oparciu o wiedzę 
o różnych miejscach, związanych z nimi zachowaniach i artefaktach, 
natomiast bez znajomości bardziej złożonych form symbolicznego 
przekazu. Takim indeksem będzie postawa osiłka stojącego z groźną 
miną na szeroko rozstawionych nogach w drzwiach wejściowych 
do swojej klatki schodowej. Dla ulicy miasta prototypowymi in-
deksami wskazującymi miejsca, gdzie może wejść przechodzeń, są 
drzwi i okna – stąd wskazane jest, by architektura budynku wskazy-
wała, gdzie znajduje się wejście (Arnheim 1991: 358). Tak też otwarte 
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okiennice i drzwi na zdj. 35 stały się indeksem miejsca, gdzie goście 
są mile widziani. Rzeczy dostępne we wnętrzu mogą zostać wysta-
wione na zewnątrz jako metonimiczne indeksy oferty. Taką funkcję 
pełnią ubrania wywieszone przed sklepem ze zdj. 36, co tym ważniej-
sze, że napis informuje jedynie, iż mamy do czynienia ze „sklepem 
wielobranżowym”: bez „naturalnego” indeksu nic by to nie mówiło 
o ofercie sklepu. Następny lokal (zdj. 37) jest równie wielobranżowy (co 
wynika z informacji napisowej), ale towar wystawiony przed sklepem 
(wózki, huśtawki) informuje o jednej z gałęzi jego działalności o wiele 
skuteczniej niż napis.

Indeksem oferty sklepowej są oczywiście wystawy i witryny, 
na których wystawia się towary lub ilustruje ofertę⁵². Taką indeksową 
„wystawkę” może sobie zrobić nawet zdun, wstawiając za szybę kafelki 
służące mu do budowy pieców (zdj. 38). Indeks taki może okazać się 
przydatny, gdyż nazwa profesji „zdun” nie jest już dziś powszechnie 
znana. Na ulicach dzisiejszego miasta handlowcom zależy nie tylko 
na tym, ale wskazać swój lokal, ale też by właśnie nań zwrócić uwagę 
przechodnia. Stąd indeksowość „naturalna” poddawana jest takim 
modyfi kacjom, by swą nietypowością przyciągnąć uwagę, zacie-
kawić. Pisze Symotiuk o oknie wystawowym: „Okno konstruuje za 
sobą miniświat o bajkowej poetyce. Wszystko tam jest w obfi tości, 
nadmiarze, dobrotliwie kusi i zachęca (…) Miniświat wystawy to za-
wsze coś dziecinnego i infantylnego, jak kreskówki Disneya, raczej 
prezenty – niż rzeczy na sprzedaż. Nawet cena na nich, widoczna 
przez szkło, wydaje się nierealna i mało ważna” (Symotiuk 1997: 48). 
Najczęstszym typem odrealniającej modyfi kacji jest tworzenie kopii 
towarów o zmienionych rozmiarach, np. malutkich bucików w witry-

52 Sulima podaje, iż proces semiotyzacji towarów dokonał się w dużych mia-
stach polskich w drugiej połowie XIX wieku, a stopienie się funkcji użytkowych 
i wymiennych towaru z jego charakterem znakowym i estetycznym umożliwiło 
powstanie nowoczesnej reklamy, która „sprzedaje znaki jako towary” (Sulima 
2000: 168–172).
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nie zakładu szewskiego czy ogromnego zegara indeksującego zakład 
zegarmistrzowski (zdj. 39). Tego typu przedmioty to już oczywiście 
ikony towarów, a nie one same. Ikoniczne przedstawienie obiektów 
w sposób metonimiczny indeksujących oznaczane miejsce to bardzo 
częsta i skuteczna strategia zwracania uwagi klientów. Przykładem 
mogą być wizerunki gorącego kurczaka i kufl a z piwem w szyldzie 
pubu (zdj. 40) czy znaki handlowe znanych marek piwowarskich jako 
indeksy sklepów z alkoholem (zdj. 41). W tym ostatnim przypadku 
wewnętrzna kompozycja każdego godła jest złożona i w przeważającej 
mierze symboliczna, jednak jako całość komunikaty te są obrazami 
kojarzącymi się z producentem piwa, dlatego mogą skutecznie pełnić 
funkcję indeksów pubów czy sklepów monopolowych.

„Naturalnym” znakiem indeksująco -zachęcającym mogą być 
także sami właściciele, stojący przed swoimi lokalami i zapraszający 
do wejścia. Zdarza się to i dzisiaj, choć funkcję „zachęcaczy” pełnią 
najczęściej pracownicy wynajęci i przebrani w odpowiednie do stylu 
reklamowanego miejsca stroje (Meksykanina, dworzanina), słowem 
i gestem wskazujący wejście do lokalu. Żywego zachęcacza zastąpić 
może makieta lub rysunek przedstawiający ów gest wskazywania 
kierunku w formie czysto dyrektywnej, pozbawionej fi nezji żywych 
„zachęcaczy”, jak na zdj. 42 i 43. Ostatecznie gest wskazywania zo-
staje odikonizowany, stając się strzałką, najpopularniejszym chyba 
symbolem wskazywania kierunku (ale też istotności). „To wejście dla 
chuja” napisał ktoś przy drzwiach domu, którego właściciela chciał 
widać obrazić, i dodał strzałkę, aby nie było wątpliwości, o które drzwi 
chodzi. Inny obrażony osobnik napisał na ścianie kafejki interneto-
wej: „Pierdolić was”, poniżej zaś dorysował strzałkę i dopisał „tych 
z tego sklepu”. W tych ostatnich dwóch przypadkach indeksowość jest 
podwójna, bo oprócz strzałek pojawiają się i językowe deiksy: „was”, 
„tych”, „tego”. Strukturę strzałki wykorzystują oczywiście drogowska-
zy dla wskazania kierunku (zdj. 44), pozostałe zaś informacje (np. 
„co?” i „jak daleko?”) uzupełniając za pomocą kodów symbolicznych. 
W informacji o myjni samochodowej (zdj. 45) na dokładną instrukcję 
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dojazdu do niej składają się następujące indeksy: strzałka wskazująca 
kierunek, ikona świateł drogowych wskazująca miejsce, w którym 
trzeba skręcić w tymże kierunku, oraz zapis „100 m” określający od-
ległość, która dzieli zakręt od myjni. Złożonymi, opartymi na ściśle 
ustalonych kodach indeksami są oczywiście znaki drogowe, także 
i wspomniana sygnalizacja świetlna (zdj. 46). Ich wewnętrzna budowa 
łączy różnego typu znaki: ikoniczne („ludzik”), symboliczne wizualne 
(kolory, kształty), symboliczne językowe (napis), indeksowe (strzałka 
po prawej stronie dotyczy skrętu w prawo, znak przejścia dla pieszych 
dotyczy przejścia tuż obok znaku).

Indeks może mieć także kształt etykietki – podpisu obiektu, 
na którym się znajduje. Znaczeniem takiego podpisu jest albo infor-
macja o obiekcie, albo też służy on wprowadzeniu nowego, zasad-
niczego komunikatu; jest „tłem” dla „fi gury”. Napisy na budynku 
ze zdj. 47 służą wskazaniu, że w nim właśnie mieszczą się nazwane 
instytucje, podobnie jak napis przy drodze wiodącej do szkoły o tym 
właśnie informujący (zdj. 48), w którym jednak, ze względu na tech-
nikę wykonania, zawarty jest też ukryty indeks osobowy „ja tędy 
chodzę do szkoły”. Z kolei podpisanie bramy na zdj. 49 jako „bramy 
wjazdowej” służy uzasadnieniu umieszczenia obok ostrzeżenia/
prośby: „Nie zastawiać”, a oznaczenie obiektu na zdj. 50 jako „altany 
śmietnikowej” służy przekazaniu istotniejszej informacji, iż należy 
ona tylko do „mieszkańców [osiedla] na Kozłówce”. Obiekt oznaczany 
może też być z jakichś względów niewidoczny dla odbiorcy, wtedy 
celem indeksu jest poinformowanie o istnieniu tego obiektu, jak 
w przypadku ostrzeżeń typu „Uwaga! Zły pies”, „Uwaga schody!” czy 
znaku drogowego przedstawiającego przechodzącego przez jezdnię 
człowieka.

Indeksowany w inskrypcji może być także nadawca, najczęściej 
roszczący sobie prawo do panowania nad oznaczanym miejscem. 
Indeksem jest informacja o tym, że dany obiekt strzeżony jest przez 
fi rmę ochroniarską. Takimi oznaczeniami terenu są wszechobecne 
na polskich osiedlach graffi  ti wskazujące różne grupy (pseudo-)
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kibiców jako „właścicieli” terenu, jak w przykładzie 51, gdzie napis 
zawiera charakterystykę grupy („Anty Wisła”) oraz nazwę osiedla 
(„Rżąka”). Wspólnota ulicy, osiedla, dzielnicy jest zresztą często 
wskazywana nawet bez konotacji z kibicami: „U nas w podgórzu 
jest bardzo fajnie ktoś Cię ojebie ktoś cię okradnie” – pisze dumny 
mieszkaniec Podgórza. Indeksem osobowym w formie czystej i in-
dywidualnej jest napis utrwalony na zdj. 52, mówiący: „ja–tu–teraz 
jestem i piszę”. W przypadku inskrypcji nieofi cjalnych (graffi  ti, wlepki, 
ogłoszenia) można powiedzieć, że same w sobie są one ekspresjami 
jednostki, a więc: indeksami jej działań i zachowań, a owo eksplicytne 
czy implicytne wskazanie na twórcę jest jedną z ważniejszych funkcji 
tego typu przekazów.

Ikoniczność – następny typ oznaczania – rozumie się jako po-
dobieństwo znaczenia do formy, w jakiej jest ono przekazywane; 
korespondencję między formą a znaczeniem (Tabakowska 2001c: 1); 
dla Lyonsa zaś ikony są „podklasą znaków niearbitralnych, w której 
zachodzi naturalne lub kulturowe podobieństwo do obiektu” (Lyons 
1989, 1: 104). Ta pozornie prosta defi nicja skrywa całą złożoność 
procesów percepcyjnych, kognitywnych, mentalnych i kulturowych, 
jakie muszą zajść, aby członek określonej społeczności uznał – po-
wiedzmy – narysowany patykiem w glinie trójkąt za podobny do góry, 
czyli by odczytał znak ikoniczny oznaczający górę. Podobieństwo 
znaku do obiektu jest zawsze przybliżone, pełna ikoniczność nie 
jest możliwa. Eco, analizując relacje podobieństwa między obiek-
tem a jego obrazową ikoną, przedstawia własną koncepcję znaku 
ikonicznego, w myśl której „znak ikoniczny nie jest prostym odwzo-
rowaniem przedmiotu, ale jest wynikiem operacji intelektualnych: 
wyodrębnienia, selekcji, abstrahowania cech uznanych za istotne” 
(Wysłouch 2001: 41). Ikona powstaje bowiem na poziomie procesów 
myślowych, a dokładniej tam, gdzie dochodzi do stwierdzenia po-
dobieństwa między obrazem znaku a mentalnym, schematycznym 
reprezentantem rzeczy. Czynnikiem zaś nadającym ikonie wartość 
komunikacyjną jest wspólna wiedza kulturowa komunikujących 
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się jednostek, obejmująca m.in. znajomość skryptów kulturowych 
i kulturowych konwencji oznaczania.

W przypadku inskrypcji ikoniczne mogą być różne elementy 
komunikatu. Najoczywistszymi ikonami wydają się zdjęcia, malunki 
i grafi ki przedstawiające przedmioty związane z oznaczanym miej-
scem. Nawet pamiętając o zastrzeżeniach dotyczących konwencjo-
nalności podobieństwa, tego, iż „narysowany czarną linią rysunek 
konia nie posiada żadnych właściwości prawdziwego zwierzęcia, 
a namalowany kufel piwa nie jest chłodny ani pokryty rosą” (Wy-
słouch 2001: 38), trudno się nie zgodzić, że w potocznym odbiorze 
obrazowe przedstawienie wykazuje dla odbiorcy stosunkowo duży 
stopień podobieństwa do denotowanego elementu rzeczywistości. 
Obraz przedmiotu jest też łatwo i szybko przyswajany, nie wy-
maga tyle wysiłku i czasu, co odebranie informacji zakodowanej 
symbolicznie, i dlatego jest chętnie wykorzystywanym sposobem 
kodowania informacji w przekazach mających funkcje reklamowe. 
Dużym stopniem ikoniczności cechują się wspomniane już wcze-
śniej kopie przedmiotów o zmienionych kolorach czy wymiarach, 
jak meble dla olbrzymów na zdj. 53; dobrze podobieństwo oddaje 
też fotografi a, najczęściej chyba wykorzystywany typ obrazowości 
w reklamie (zdj. 54). W szyldach sklepów występuje najczęściej ob-
razowe przedstawienie charakterystycznych towarów; ciekawszy, 
bo mniej „oczywisty”, wydaje się wybór obiektu ikonizacji w przy-
padku fi rm usługowych. Mogą tu zostać przedstawiani wykonaw-
cy usług (mężni kominiarze na zdj. 55), akcesoria używane przez 
usługodawcę (nożyczki i grzebień jako atrybuty fryzjera, zdj. 56) czy 
też obiekt, którego obróbki dotyczyć będzie usługa (ząb w szyldzie 
reklamującym usługi dentystyczne, zdj. 57). Repertuar zachowań 
czy usług w danym kręgu cywilizacyjnym jest w dużej mierze stały 
i powtarzalny, stąd przedstawienia obrazowe w inskrypcjach mogą 
przybierać formę piktografi czną, co oznacza, że wzrasta ich sym-
boliczność i konwencjonalność kosztem dokładności grafi cznego 
odwzorowania. Szyld domu kultury na kolejnym zdjęciu (zdj. 58) 
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zawiera szereg takich piktogramów w ikoniczno -symboliczny sposób 
przedstawiających ofertę instytucji: od prostych do zinterpretowania 
wizerunków kasety wideo (wypożyczalnia kaset), kręgli (kręgielnia) 
czy napoi (kawiarnia), po bardziej schematyczne i wieloznaczne 
przedstawienie postaci ludzkich przy stole (jako ikony wynajmu 
sal dla celów konferencyjnych). Jednak przedstawienia obrazowe 
pozbawione kontekstu innych znaków mogą być wieloznaczne 
niezależnie od stopnia uproszczenia obrazu. Przykładem niech 
będzie motyw kart, mogących być równie dobrze metonimiczną 
ikoną klubu, w którym grywa się w karty (zdj. 59), jak i atrybutem 
wróżki (zdj. 60).

Ikonicznością podwójną, bo występującą równocześnie w dwóch 
typach znaków, będzie przedstawienie obrazowe wkomponowane 
w kształt znaków pisma. Relacje podobieństwa zachodzą tu rów-
nocześnie między rysunkiem a przedmiotem rzeczywistym oraz 
między rysunkiem a kształtem znaku grafi cznego. „Takie zabawy 
z pismem” – pisze badacz komunikacji wizualnej Adrian Frutiger – 
„leżą dokładnie w granicach, gdzie pismo staje się podświadomie dla 
czytającego »substancją«, zaś w obrębie świadomości – obrazem” 
(2003: 156). Zabawą taką jest graffi  ti przedstawione na zdj. 61, gdzie 
obraz akcesoriów do gry w ping ponga (paletki, piłeczka) odgrywają 
równocześnie role liter „I” oraz „O” w nazwie gry. W przypadku 
sklepu monopolowego „Baryłka” (zdj. 62) litera „Y” w nazwie sklepu 
została obrysowana konturami obrazu baryłki, stając się częścią już 
nie tylko tekstu, ale i rysunku ilustrującego tekst. Obydwie zaś barył-
ki – pisana i narysowana – są metonimiami artykułów dostępnych 
w sklepie. Twórca kolejnego szyldu (zdj. 63) postawił na podobień-
stwo litery „O” w nazwie „Kotek” do głowy owego kotka, tworząc 
tym samym relację percepcyjno -skojarzeniową „mój kot – zdjęcie 
kota – sklep »Kotek« – tu coś kupię dla mojego kota” (obraz kota jest 
tu więc wizualnym indeksem). W przykładach powyższych uwidacz-
nia się rola, jaką odgrywa kontekst innych znaków w prawidłowym 
odczytaniu nieprototypowo przedstawionych kształtów liter.
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Ikonicznym może zostać uczyniony także kształt szyldu. Tak 
jest w przypadku sklepu z akcesoriami komputerowymi o nazwie 
„CD centrum” (zdj. 64), gdzie informacje językowe umieszczono 
na szyldzie o kształcie i wyglądzie płyty CD. W przypadku sklepu 
z bielizną damską (zdj. 65) obrazową informacją będzie towar widoczny 
na wystawie oraz rysunki – zapewne w intencji twórcy atrakcyjnych – 
pań w bieliźnie. Występuje tu także i omawiana ikoniczność kształtu, 
a reprezentuje ją czerwona płaszczyzna, na której umieszczono tekst: 
ma ona wyraźnie kształt damskich majteczek.

Ikoniczne walory mogą mieć w inskrypcjach kolory. Kolor na-
pisu może odpowiadać barwie przedmiotu nazywanego w danej 
wypowiedzi, tak, jak w przypadku punktu kserografi cznego (zdj. 66) 
w którym słowu „kolor” towarzyszy kolorowa czcionka, czy infor-
macji na zdj. 67, gdzie wyrazy „złotą”, „złota” mają barwę żółtą (czyli 
w przybliżeniu: złotą), zaś wyrazy „srebrną”, „srebra” – są białe (czyli: 
srebrne). Zdj. 68 to przykład ikoniczności koloru już w dużej mierze 
metaforycznej: barwa i kształt komunikatu mają na celu wywołać 
skojarzenia z zabawą, radością, dzieciństwem, które to konotacje 
przeniesione zostają na wskazywany językowo „Smykoland”, czyli 
centrum zabaw dziecięcych.

Jak kolor czcionki, tak i jej kształt może mieć charakter znaczący 
i ikoniczny. Już sam wybór typu czcionki spośród setek istniejących 
jest najczęściej czymś motywowany. W odczuciu odbiorcy czcionka 
powinna „pasować” do charakteru miejsca, które oznacza, dlatego też 
przed wejściem do sklepu z drobnymi, delikatnymi artykułami ocze-
kiwać on będzie czcionki wizualnie lekkiej, o delikatnym i ozdobnym 
liternictwie, z kolei od szyldu sklepu z towarami dużymi i solidnymi 
– czcionki posiadającej podobne właściwości (por. Szolginia 1980: 47). 
Ta potrzeba odpowiedniości wydaje się mieć źródła w instynktownym 
szukaniu spójności przekazu. Krój czcionki może być poddawany 
najróżniejszym ikonicznym przeróbkom. W przykładzie na zdj. 69 
usługi grawera -rytownika ilustruje czcionka naśladująca dzieło ręcz-
nej pracy grawerniczej. Oryginalne dzieło miałoby charakter indeksu 
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pracy rytownika, jego kopia na szyldzie jest ikoną tego indeksu oraz 
metonimią usług oferowanych przez zakład. Czcionka może oddawać 
ikonicznie wiele cech stylistycznych obiektu, który język opisuje. 
Frutiger, badając zmiany kształtu czcionek przez wieki, zauważył ich 
podobieństwo do form architektonicznych dominujących w danych 
okresach (2003: 137). Autor wskazuje podobieństwa stylistyczne 
między architekturą romańską, gotycką, barokową, aż po secesję 
a pismem wymienionych okresów. Niezależnie nawet od związków 
z architekturą, każdej epoce możemy dziś przyporządkować typowy 
dla niej sposób zapisywania. Przykładem wykorzystania tego faktu 
w szyldzie jest ozdobna czcionka, jaką zapisano nazwę fi rmy „Re-
nesans” (zdj. 70); „renesansowość” komunikatu przypieczętowano 
obrazowym szkicem czapeczki Stańczyka. Ciekawy jest związek 
nazwy z rodzajem działalności prowadzonej przez oznaczaną fi rmę: 
szyld reklamuje usługi przewodników, a że obszarem ich działania 
jest Kraków, ze swym w dużej mierze renesansowym centrum – stąd 
wybór konwencji. Jeśli zresztą przyjrzeć się dokładniej Stańczykowi, to 
okaże się, że kształt czapeczki jest równocześnie kształtem parasolki, 
ta zaś jest atrybutem przewodnika miejskiego.

Ikoniczność diagramatyczna, czyli taka, w której relacja kore-
spondencji zachodzi między wzorcami strukturalnymi a znaczeniem 
(Tabakowska 2001c: 9), pojawia się w szyldach o tyle, o ile lapidarność 
wypowiedzi, nie będąca najlepszą materią dla przekształceń struk-
turalnych, jej na to pozwala (mam tu na myśli organizację tekstu, 
pomijam zaś fakt jej oczywistej obecności w gramatycznych struktu-
rach języka). Jako przykład sekwencyjności przywołać można częste 
w przypadku lokali gastronomicznych wymienianie zalet kuchni, 
a którego porządek odzwierciedlać może hierarchię wartości kucharza 
czy właściciela. W „Bistro” na zdj.71 już w nazwie pojawia się „polskość” 
kuchni, poniżej zaś walory samego lokalu: przede wszystkim jest tu 
„czysto”, potem „smacznie”, „zdrowo”, na końcu „na każdą kieszeń”. 
Inna jest kolejność priorytetów w kuchni „Pod wieżyczką” (zdj. 72), 
gdzie ważne jest podanie po „domowemu”, w następnej kolejności że 
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są „tanie”, później że „smaczne”, na końcu że „zdrowe”. Ikonicznym 
odwzorowaniem następstwa w czasie przez następstwo w przestrzeni 
są informacje o godzinach otwarcia sklepu czy innego miejsca: kolej-
ności od poniedziałku do niedzieli i od rana do wieczora odpowiada 
kulturowo uwarunkowany kierunek z lewa na prawą i z góry w dół. 
Ikoniczność może dotyczyć także innych schematów, jak w przypadku 
sloganu reklamowego „Dużo, tanio, Tesco”, którego struktura udaje 
gramatyczną stopniowalność („Tesco” stanowi stopień najwyższy 
przywołanych przez „niższe” stopnie jakości), lub w przypadku re-
klamy batoników Twix (zdj. 73), której kompozycyjna strategia opiera 
się na wielorakiej dwoistości: dwa batony, dwie linijki tekstu, wyrazy 
„podwójny” i „podwójna”, dwa banery reklamowe.

Symbolem nazwał Peirce⁵³ znak, którego związek z reprezento-
wanym obiektem jest jedynie konwencjonalny, co może – ale nie musi 
– oznaczać też: nieumotywowany. Symbolami najmocniejszymi są 
znaki sztucznych języków, status symboli ma też większości znaków 
w języku naturalnym, znaków instytucji, państw. Przyjmuje się, że 
„konwencja przyporządkowania symbolu obiektowi oznaczanemu 
może być przy tym pradawna i mieć niejasną genezę” (Encyklope-
dia…: 575), czyli dzisiejszy symbol mógł niegdyś być ikoną lub indeksem, 
ale czas zatarł ową pierwotną motywację. Może też zachodzić proces 
odwrotny: kierowany potrzebą sensowności i spójności świata człowiek 
może nadawać formom symbolicznym wtórną motywację⁵⁴.

Ze znaków symbolicznych składa się komunikat na zdj. 74. Zde-
kodowanie go wymaga znajomości następujących konwencji przypo-
rządkowania znaku obiektowi: konwencjonalnego związku wyrażeń 

53 Jak wcześniej wspomniałam, brak jednolitej terminologii w tym zakre-
sie. Todorow na przykład „symbolem” nazywa Peirce’owski „znak ikoniczny”, 
a Peirce’owski „symbol”, czyli znak niemotywowany, to u niego po prostu „znak” 
(Todorov 1991: 34). 

54 Przykładami mogą być tzw. „naiwne” etymologie nazw miast, mogące 
rozrosnąć się nawet w formę mitologiczną – jak stało się w przypadku Krakowa. 
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językowych z obiektem, prawideł zapisu alfabetycznego, zasad ich 
skracania i deszyfrowania owych skrótów. Oczywiście, zrozumienie 
przekazu wymaga też posiadania wiedzy o domenie rzeczywistości, 
której dotyczy przekaz (co to jest „Towarzystwo Wzajemnej Pomocy” 
itd.), oraz znajomości konwencji umieszczania inskrypcji w przestrze-
ni. Choć sama tabliczka jest bezpośrednio przyległym do obiektu 
(„domu”) indeksem, to zrozumienie informacji wymaga umiejętności 
zdekodowania wszystkich poziomów przekazu symbolicznego. Ła-
twość, z jaką przychodzi to współczesnemu człowiekowi, pokazuje, 
w jak dużej mierze nasz umysł przyzwyczajony jest do odbioru takich 
zaszyfrowych informacji i jak bardzo myślenie nasze opierać się może 
na wielopoziomowych, metaforycznych i metonimicznych, struktu-
rach symbolicznych⁵⁵. W przykładzie kolejnym (zdj. 75) obok symboli 
językowo -napisowych występuje też symboliczny obraz i kolor. Biały 
i czerwony tworzą barwy fl agi polskiej, którą szyld zresztą kształtem 
przypomina, orzeł zaś jest godłem – symbolem Polski. Oba te symbole 
doczekały się wtórnych motywacji (biel – niewinność, czerwień – 
męczeństwo Polaków; orzeł pojawia się w legendzie o Lechu, Czechu 
i Rusie). Wykorzystanie symbolicznych kolorów państwa polskiego 
w szyldzie organizacji kombatanckiej wiąże się ze wspólnymi ko-
notacjami instytucji i symbolu, którymi są ojczyzna, patriotyzm, 
walka o wolność. Wywołaniu podobnych, wzniosłych i patetycznych 
skojarzeń służy użycie tych barw w odezwie na zdj. 76. Cel, którego 
dotyczy odezwa, tj. „obrona skweru od zabudowań”, może wydawać 
się niewystarczająco angażujący. Dlatego też w przekazie języko-
wym wykorzystano narodowo -wyzwoleńczą, a momentami wręcz 
wojenną topikę – „walka o wolność (…) trwa!”, „nim obudzi Cię łomot 
maszyn” – i styl – podkreślenie (także dosłowne) patetycznego tonu 
wypowiedzi („poważny”), zwrot do adresata ofi cjalny, ale równocześnie 
wskazujący na związek wspólnoty („sąsiedzie!”). Symboliczne kolory 
fl agi polskiej, kojarzące się ze zrywami patriotycznymi i ojczyzną 

55 Co m.in. wyraził Peirce mówiąc o nieustannej semiosis.
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w niebezpieczeństwie sprawiają, że apel poruszyć może (w założeniu) 
w duszy wrażliwego na te wartości odbiorcy strunę narodowego ho-
noru i patriotycznego poświęcenia.

Znaki mające symbolizować jakąś instytucję często przybierają 
postać godła. Ich kształt jest ikoną tarczy rycerskiej, będącej pier-
wotnym nośnikiem materialnym zawartości symboliczno -obrazowej 
historycznego herbu. Kształt ten występuje nie tylko w przypadku 
godła polskiego, ale też herbu drużyny piłkarskiej „Wisła Kraków” 
(zdj. 77). Pierwotnie obrazy i znaki w godle były oczywiście mo-
tywowane w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, z czasem ich 
znaczeniem stały się głównie konotacje. Stąd popularność takich 
motywów symbolicznych, jak lew (groźny, silny), orzeł (odważny, 
dumny), słońce (energia dająca życie, jasność) czy korony (władza, 
pozycja społeczna; zob.: Altkorn 1995, Frutiger 2003). Interesujący jest 
charakter znakowy następnej inskrypcji (zdj. 78), z którego przekazu 
językowego wynika, że mamy do czynienia z szyldem czarownicy, 
trudniącej się wróżeniem oraz sprzedażą pamiątek cudzoziemcom. 
Czy wygląd komunikatu, mającego formę wyrytych na postarzonych 
i osmolonych (czarny kolor) deskach, ma charakter symboliczny czy 
ikoniczny? Użyty materiał, kolor i technika prowadzą myśl odbiorcy 
w domeny poznawcze bliskie tej, w której znajduje się reklamująca się 
w ten sposób czarownica: las, dym, ciemność, starość, tajemniczość. 
Tylko dlaczego ją tam prowadzi, w oparciu o jakie doświadczenia? 
Nasza wiedza o czarownicach i konwencjach oznaczania jej lokum nie 
pochodzi z doświadczeń bezpośrednich, a należy do symboli kultury 
ludowej i popularnej. Szyld omawiany jest ikoniczny, ale nie w stosunku 
do rzeczywistości, a do kulturowego przekazu symbolicznego. Owa 
symboliczna konwencja oznaczania ma zapewne jakąś motywację 
w realiach życia czarownic w zamierzchłych czasach (np. zamieszki-
wanie poza osadą – w lesie), choć wydaje się, że już wtedy wyobrażenie 
czarownicy było mocno przerysowane w stosunku do rzeczywistości. 
W przykładzie na zdj. 79 z lewej strony wejścia do lokalu pojawiają się 
elementy podobnej konwencji: napis na desce, kolor czarny, gałęzie 
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(las) i można przypuszczać, że konwencja ta prowadzi nas w tę samą 
domenę bytów, co czarownica. Także pozostałe, ikoniczne i symbo-
liczne elementy szyldu prowadzą nas ku niej, ale też ją specyfi kują: krój 
i kolor czcionki napisu górnego przywołuje skojarzenia estetyczne ze 
światem wampirów oraz ze złowieszczym, wampirycznym pismem, 
nierównym i „kapiącym”, bo pisanym gęsim piórem i krwią na perga-
minie. Owe wizualne ikony wskazują odbiorcy kierunek interpretacji 
poprzez swe podobieństwo do kulturowo utrwalonej, symbolicznej 
konwencji oznaczania świata istot tajemnych. Przywołane zostaje 
w ten sposób pole znaczeniowe podobne do tego, jakie otwiera nazwa 
lokalu: „Transylwania”, czyli ojczyzna hrabiego Drakuli. Wiedzeni 
przez ów kulturowo -ikoniczny komunikat możemy wejść do wnętrza 
lokalu utrzymanego w anonsowanym szyldem stylu.

Symbole języka i pisma mogą być „ikonami lub ikonicznymi 
indeksami, które zgubiły swojego pierwotnego referenta” i nabrały 
nowego znaczenia. Proces taki, zwany deikonizacją, dotyczył m.in. 
znaków współczesnego alfabetu. Obserwować go można m.in. na przy-
kładzie przekształcania się wiernych przedstawień obrazowych 
w uproszczone, schematyczne i najczęściej już tylko metonimiczne 
w stosunku do „oznaczanego” piktogramy⁵⁶. Procesowi temu ulegają 
aktualnie znaczenia i kształty, jakie przybierają elementy wschodniej 
architektury i sztuki w strukturze miejskiej ikonosfery. Pojawiają 
się one mianowicie najczęściej jako elementy ikoniczne w znakach 
indeksujących chińskie czy wietnamskie restauracje, a „naturalnie” 
indeksującą rolę pełnią drzwi (zdj. 80) czy bramy (zdj. 81) owych re-
stauracji. Ponieważ stanowią one najczęściej przerysowane kopie da-
lekowschodniego stylu architektonicznego, a dodatkowo ozdobione są 
takimż pismem, zdobieniami czy obrazami (smok, „Chinka”), elementy 

56 Mieczysław Wallis dzieli ikony ze względu na stopień ich podobieństwa 
do obiektu na: „pleromaty” – przedstawienia bogate w szczegóły, i „schematy” – 
tj. obrazy uproszczone, które uległy deikonizacji i stały się bliższe umowności 
(Wallis 1983: 39–40).
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te w powszechnej świadomości stały się indeksami dalekowschodnich 
restauracji, nawet w tak uproszczonej, skonwencjonalizowanej formie, 
jak na zdj. 82. Można sobie wyobrazić sytuację, gdy ikony wschodniej 
architektury i sztuki z ostatniego zdjęcia tracą dla odbiorcy związek 
z przedstawianym obiektem i stają się po prostu konwencjonalnymi, 
symbolicznymi znakami restauracji z „chińszczyzną”.

W obliczu powyższych rozważań wydaje się, że można mówić 
o dwóch typach symboli, co po części tłumaczyłoby zamieszanie 
terminologiczne związane z tym pojęciem. Symbol w pierwszym 
znaczeniu byłby znakiem umownym sensu stricto, w dodatku ce-
chowałoby go ścisłe przyporządkowanie „oznaczającego” do „ozna-
czanego”. Najlepszymi egzemplarzami tego typu znaków są symbole 
matematyczne oraz współczesne litery alfabetu. Symbol w drugim 
znaczeniu (który oznaczę dla odróżnienia gwiazdką – *) to przedmiot 
lub obraz wywołujący u odbiorcy skojarzenia z określoną domeną 
wartości, uczuć, zjawisk rzeczywistości, jednak nie na podstawie 
bezpośredniej przyległości lub podobieństwa, ale dzięki przyległo-
ści pojęciowej. Symbolami* są poziomki na obrazach Hieronima 
Boscha, „ktoś” grany przez Barcisia w Dekalogu Kieślowskiego czy 
chocholi taniec w Weselu Wyspiańskiego. Symbolowi bliżej do deno-
tacji, symbolowi* – do konotacji, konotacje te mają zaś nacechowanie 
aksjologicznie i emocjonalnie⁵⁷. Stąd Todorov uważa, że jedynie 
symbole (u niego: „znaki”), jako wytwory społeczne o jednoznacznych 
znaczeniach, umożliwiają poznanie naukowe, podczas gdy symbole* 
(u niego: „symbole”) są częściej jednostkowe, obrazują żywioł sko-
jarzeń i doświadczeń indywidualnych każdego człowieka (Todorov 
1991: 41–43). Guiraud zastanawia się: „Jak (…) wytłumaczyć przywią-
zanie amerykańskiego palacza do jego ulubionej marki papierosów, 
skoro w większości wypadków doświadczenie pokazuje, że nie jest 
on w stanie jej rozpoznać? Konkluzja specjalistów jest jednoznacz-

57 Wallis, pisząc o symbolach*, zauważa, że działają one „nie tyle na intelekt, 
co na uczucie” (Wallis 1983: 72).
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na: »Nie palimy papierosów, lecz obrazy papierosów«. Tak samo jest 
jasne, że kobiety nie kupują kremów »wygładzających«, »ściągają-
cych«, »odżywiających«, ale obrazy młodości, powodzenia, miłości. 
Stąd waga nazwy, opakowania i tego wszystkiego, co wypada nazwać 
»obrazem marki«. Handel wyprzedaje symbole. A symbole te funk-
cjonują na zupełnie irracjonalnych poziomach podświadomości 
i nieświadomości” (1974: 119–120). Twierdzi także francuski semiotyk, 
że dwa podstawowe typy doświadczania, tj. intelektualne i uczuciowe, 
pozostają do siebie w stosunku odwrotnie proporcjonalnym (tamże: 23). 
To pozwala według niego na podział systemów znaków na kody, czyli 
„systemy wyraźnych i społecznych konwencji”⁵⁸, i hermeneutyki, tj. 
systemy „niewyraźnych, utajonych i czysto przygodnych znaków” 
(tamże: 51). Podział to bardzo zasadny, choć w rzeczywistości granice 
między kodami i hermeneutykami są rozmyte i to na dwa sposoby: 
synchroniczny i diachroniczny. W ujęciu synchronicznym czyste kody 
i hermeneutyki to wyjątki, ogromna większość systemów semiotycz-
nych używanych przez ludzi ma charakter racjonalno -emocjonalny, 
różnią je natomiast proporcje obu relacji: znaki pisma będą wywoły-
wać reakcję bardziej racjonalną i „kodową” niż obrazy, pobudzające 
mocniej pamięć zmysłową i emocjonalną, a więc odczytywane bardziej 
„hermeneutycznie”. Jeśli chodzi o spojrzenie diachroniczne, wydaje 
się, że różnice między znakiem emocjonalnie i indywidualnie koja-
rzonym a znakiem konwencjonalnie odnoszonym do konkretnego 
odniesienia mają charakter procesualny, a częścią takiego procesu 
jest wspomniany już mechanizm deikonizacji. Symbole* mogą więc 
stawać się konwencjonalnymi znakami, ale nie muszą, ich znaczenie 
może się stabilizować, ale może obrastać kolejnymi pokładami „se-
mantycznej tkanki” (tamże: 54).

58 Przy czym Guiraud mówi tu o wszystkich znakach opartych na konwencji, 
nawet jeśli ich natura jest symboliczno -ikoniczna czy symboliczno -indeksowa.
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3.1.3. Pismo i obraz

Wypowiedź językowa oraz komunikat wizualny to dwa sposoby 
przekazywania sobie przez ludzi informacji. Część badaczy uważa za 
niemożliwy pełny przekład intersemiotyczny między nimi, jako że ich 
podstawy stanowią dwa różne kody prymarne, „oparte na różnych 
receptorach, reagujące na inne bodźce i kształcące odmienne me-
chanizmy percepcji” (Wysłouch 2001: 22)⁵⁹. Za ich zróżnicowaniem 
przemawiają badania neurologiczne, potwierdzające odmienne spe-
cjalizacje półkul mózgowych i odmienne mechanizmy percepcji obu 
zjawisk. Znany powszechnie jest podział na werbalną lewą półkulę, 
obszar myślenia abstrakcyjnego, mechanizmów językowych i operacji 
symbolicznych, oraz wizualną i „wzruszeniową” prawą półkulę, sferę 
emocji, myślenia konkretnego – obrazowego, wyobrażeń zmysłowych 
i relacji przestrzennych (Wysłouch 2001: 23). Inni badacze optują za 
poglądem przeciwnym, np. Chlewiński pisze: „Informacje werbalne 
i obrazowe są przechowywane w pamięci za pomocą jednego, wspól-
nego im rodzaju kodu, niewerbalnego i abstrakcyjnego” (1999: 117).

Obraz wizualny ma prototypowo charakter ikoniczny. Nie oznacza 
to oczywiście braku umowności, konwencjonalności przedstawienia 
grafi cznego. Wielu badaczy wskazywało, jak pozorna jest „natural-
ność” podobieństwa obrazowego do jego obiektu (Eco 1996, Gombrich 
1991, Deręgowski 1990, Wysłouch 2001). Dziecko nieznające konwencji 
przedstawiania tworzy rysunki za pomocą własnych sposobów sym-
bolizowania i obrazowania, co oznacza, że najczęściej nikt oprócz 

59 Cytowana badaczka uważa natomiast za jak najbardziej uprawniony 
przekład na poziomie kodów wtórnych, złożonych, takich jak literatura i malar-
stwo. Pozostaje otwartym pytanie, czy granice i różnice między kodem prostym 
a złożonym dają się w każdym przypadku łatwo określić? Inskrypcje miejskie są 
wytworami kodów złożonych, a jako takie powinny dać się przełożyć na komu-
nikat np. czysto językowy lub w całości obrazowy. W praktyce można by mieć 
wątpliwości, czy w takich wypadkach mamy do czynienia z przekładem, adaptacją 
czy inspiracją.
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dziecka nie jest w stanie „zobaczyć”, co jest na obrazku. Konwencje 
przedstawiania są bowiem uwarunkowane kulturowo, kontekstowo 
i zmienne w czasie. Tym niemniej, prototypowy przekaz obrazowy 
wydaje się wykazywać większym podobieństwem do przedstawianej 
rzeczywistości niż wypowiedź językowa, będąca opisem tego samego 
elementu. Odbiór informacji obrazowej jest przy tym łatwy, szybki 
i naturalny, bo kierują nim po części te same procesy poznawcze, co 
zwykłym oglądem widzialnej rzeczywistości. Komunikacja obrazowa 
posiada ponadto dużą moc perswazyjną, gdyż narzuca się jego oczom 
i wyobraźni. Jak pisze Mieczysław Wallis: „Dzięki temu (…), że repre-
zentują one [znaki ikoniczne obrazowe] przedmioty spostrzegalne 
zmysłowo i pierwotnie jednostkowe, mają one szczególną »naoczność«, 
»obrazowość«, szczególną zdolność narzucania się widzowi, szcze-
gólną sugestywność. Działają one na ogół silniej na naszą wyobraźnię 
i uczuciowość niż znaki umowne reprezentujące podobne przedmioty” 
(Wallis 1983: 48). Mówiąc inaczej, przekaz obrazowy uruchamia szersze 
pole znaczeniowe oraz liczniejsze skojarzenia niż przekaz językowy. 
To sprawia, że obraz ma większą potencję, aby stać się symbolem*, 
niż inny, bardziej skodyfi kowany przekaz⁶⁰.

Wittkower, badając znaczenia przekazywane przez obrazowe 
dzieło sztuki, wyróżnia cztery poziomy znaczeń zawartych w wizu-
alnych symbolach:

– dosłownej identyfi kacji przedmiotowej („co to za przedmiot?”), 
do zdekodowania znaczeń z tego poziomu widz musi mieć wcze-
śniejsze doświadczenie z tym przedmiotem i musi znać sposób jego 
grafi cznego przedstawiania;

– dosłownej identyfi kacji tematycznej („co to za motyw, skrypt?”), 
przy którym konieczna jest odpowiednia wiedza symboliczna oraz 
umiejętność rozpoznania kontekstów i wątków intertekstualnych;

60 Co nie znaczy, że przekazu wizualnego nie można traktować jako komu-
nikatu zbudowanego ze znaków połączonych według odpowiednich reguł, o czym 
pisze przywołana już wcześniej Seweryna Wysłouch (2001).
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– odczytania treści („co artysta chce powiedzieć?”), na tym po-
ziomie zawarte jest rzeczywiste przesłanie, idea autora, do której 
odebrania potrzebna jest jeszcze bardziej wyspecyfi kowana wiedza, 
np. znajomość biografi i twórcy;

– odczytania ekspresji („jak artysta to przedstawia i po co?”), 
czyli poziom znaczeń metatekstowych czy estetycznych, zakładają-
cych „metawiedzę” o kodach i konwencjach rządzących przekazem 
(Wittkower 1991: 340–349)⁶¹.

Poziomy znaczeń zaproponowane przez Wittkowera obrazują, 
w jakim stopniu „właściwe” odebranie znaczenia przekazu zależne 
jest od dostępu do treści symbolicznych, czyli po prostu od wiedzy 
odbiorcy. Charakter symboliczny elementów obrazowych miejskich 
inskrypcji jest na pewno o wiele prostszy, tj. wymaga mniejszej wie-
dzy od odbiorcy, niż interpretacja dzieła sztuki, sama jednak metoda 
analizy znaczenia na różnych poziomach konotacji wydaje się być 
przydatna także i w ich przypadku.

Na początku niniejszego podrozdziału wskazane zostały różni-
ce między kodem wizualnym a kodem językowym. Paradoksalnie, 
najstarsze systemy pisma na świecie – mające charakter piktogra-
mów i ideogramów – stanowiły połączenie obu tych kodów. Z jednej 
strony były konkretnymi, łatwymi do zinterpretowania obrazami; 
obrazowość ta była ich cechą konieczną, jako że zapis ten oparty był 
o magiczną wiarę w moc podobieństwa, o „przekonanie, że sobowtór 
artystyczny mieści w sobie przedmiot realny, a nawet zapewnia mu 
nieśmiertelność (…) [Pismo hieroglifi czne] było skrótową transkrypcją 
form widzialnych, a raczej »prawdziwych«. Przekonanie, że stosunek 

61 Barthes, analizując reklamę, wyróżnia w niej trzy przekazy: przekaz ję-
zykowy, ikoniczny przekaz niekodowany (percepcyjny, dosłowny, denotowany) 
oraz ikoniczny przekaz kodowany (kulturowy, symboliczny, konotowany) (Bar-
thes 1985: 292–293). Obok podziału ze względu na typ kodu (przekaz językowy 
i przekaz ikoniczny) występuje tu podział, który u Wittkowera przebiega między 
pierwszym poziomem znaczeń (denotowany) a pozostałymi (różne poziomy zna-
czeń konotacyjnych). 
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reprezentacji wymaga absolutnego podobieństwa, przesądziło o formie 
pierwszego egipskiego pisma” (Banach 1966: 19)⁶². Z drugiej jednak 
strony już proste piktogramy umożliwiały przekazywanie treści 
symbolicznych, abstrakcyjnych relacji czy ciągów narracyjnych, 
a wprawny czytelnik mógł przełożyć je na słowa – odczytać. Nie 
można więc odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy znaki te 
były bardziej pismem czy obrazem.

Dzisiejsze pismo alfabetyczne zatraciło swą pierwotną obrazowość, 
nadal jednak jest przekazem językowo -wizualnym, bo substancją 
przekazu jest grafi czne utrwalenie głosek języka. Ten językowo-
-grafi czny komunikat często na przestrzeni wieków wchodził w relacje 
z przekazem obrazowym, często też dochodziło do przejmowania 
funkcji obrazu przez pismo, a funkcji pisma – przez obraz. Historyk 
sztuki Andrzej Banach opisuje kilkadziesiąt przypadków w historii 
cywilizacji będących dowodami na to, że pismo może obrazować, 
a obraz – znaczyć, pismo można oglądać, a obraz – czytać; tak stało się 
w przypadku starożytnych monet, średniowiecznych miniatur i map, 
barokowych dedykacji, romantycznych ilustracji książkowych, sece-
syjnej ornamentyki, aż po współczesną reklamę (Banach 1966)⁶³.

Elementy napisowe i obrazowe mogą współtworzyć jeden, nad-
rzędny wobec nich, złożony komunikat i jest to właśnie przypa-
dek inskrypcji miejskich. Owe dwa typy znaków mogą pozostawać 
w stosunku do siebie w różnych relacjach w sposób fi zyczny (czego 

62 Ów magiczny aspekt podobieństwa obecny był także i w innych formach 
przedstawieniowych. Ernst Gombrich na przykład wiąże powstanie karykatury 
portretowej w XVI wieku z tradycją rysunków zniekształcających wroga celem 
unicestwienia go (Wallis 1983: 51).

63 Oprócz wspomnianego Andrzeja Banacha (1966, Pismo i obraz, Kraków) 
tematykę związków słowa i obrazu w sztuce poruszają m.in.: Pelc, J., 2002, Słowo 
i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Universitas, Kraków; Mi-
chalski, S., 1982, „Widzialne słowa” sztuki protestanckiej [w:] Słowo i obraz. Ma-
teriały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, red. A. Morawińska, Warszawa; 
Wysłouch, S., 1994, Literatura a sztuki wizualne, PWN, Warszawa.
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 przykładem są omówione wcześniej ikony obrazowe, będące rów-
nocześnie zarysami grafi cznymi liter; s. 117), jak też i w zakresie 
znaczeniowym. W tym miejscu chcę przyjrzeć się temu drugiemu, 
semantycznemu aspektowi relacji napis – obraz w inskrypcji.

Jeden konkretny motyw obrazowy może mieć różne znaczenie 
kontekstowe. W szyldzie na zdj. 83 kwiat jest metonimią – a więc także 
indeksem – towarów sprzedawanych w sklepie i przekazuje w przybli-
żeniu tę samą informację, co napis „Kwiaty”; nikt bowiem, komu znany 
jest skrypt kupowania kwiatów, nie będzie oczekiwał, że w sklepie 
tym dostanie tylko jeden kwiat. W następnym przykładzie (zdj. 84) 
także mamy obraz kwiatu jako metonimiczną ilustrację dostępnego 
w lokalu asortymentu, bliskoznaczną do informacji językowej („Studio 
Florystyczne”); jednak „studio” konotuje dodatkowo profesjonalizm 
i artystyczność działalności, „fl orystyczne” zaś informuje, że mate-
riałem poddawanym obróbce jest coś o wiele bardziej ekskluzywnego 
i piękniejszego niż zwykłe kwiaty. I informacja obrazowa także tę 
dodatkową, konotowaną (bo obiekt denotowany jest przecież taki sam 
jak w przypadku poprzedniej kwiaciarni) treść zawiera. Konwencją 
przedstawieniową jest tutaj niedookreślenie i dbałość estetyczna, co 
także prowadzi odbiorcę w kierunku domen działań artystycznych 
i profesjonalnych zarazem. W przypadku ikonografi i na zdj. 85 prze-
kaz obrazowy jest ilustracją nazwy lokalu gastronomicznego „Mal-
wa”, a można także powiedzieć, że „udaje” jej motywację, podobnie 
zresztą jak ma to czynić informacja o „herbacie malwowej” dostępnej 
w lokalu. Wracając zaś do wyglądu samego lokalu, to wyraźnie ma on 
przypominać dworek otoczony tradycyjnymi dla polskiej wsi malwami. 
W kolejnym przykładzie (zdj. 86) kwiatki, oprócz tego, że są elementami 
ozdobnymi czcionki, są także próbą ilustracji abstrakcyjnego pojęcia 
„ładności” zawartego w nazwie sklepu („Towary Ładne”). Podobieństwo 
zachodzi tu także między stylem obrazowości szyldu, a konwencją 
stylistyczną, w jakiej mają być utrzymane towary. Kolejny przykład 
(zdj. 87) jest ilustracją już zupełnie innego stosunku między napisem 
o obrazem: tekst językowy głosi: „Dla Ani z okazji 18-stki”, a obraz 
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przedstawia to, czego struktura składniowa oraz logika aktu składa-
nia życzeń się domagają. Tym brakującym elementem jest oczywiście 
dar w postaci bukietu kwiatów. Znaczenia denotowane przez pismo 
i obraz nie pokrywają się tutaj, a dopełniają. Wreszcie, w przypadku 
szyldu na zdj. 88 wydaje się, że obrazy kwiatów nie wnoszą do prze-
kazu większego znaczenia, jednak nawet jako estetyczne „ozdobniki” 
mają moc wywoływania wrażeń i skojarzeń, w tym akurat przypadku 
bardzo różnych: u jednych „ładności”, u innych „kiczowatości”.

Jeden obraz może mieć właściwość uruchamiania wielu pozio-
mów konotacji i różnych pól semantycznych. W terminologii Rolanda 
Barthesa: jedna „leksja” uruchamia różne „leksyki”, tj. „części planu 
symbolicznego języka, która odpowiada pewnemu zbiorowi praktyk 
i technik” (Barthes 1985: 299). To zaś jest przyczyną braku precy-
zji i wieloznaczności przekazu obrazowego. Wynika z tego kolejny 
problem z interpretacją informacji obrazowej, a mianowicie tego, 
iż często nie wiemy, czy mamy do czynienia z ikoną, symbolem czy 
też przypadkowym zupełnie elementem w strukturze komunikatu 
(co rzadkie, ale się zdarza). Szolginia zauważa: „w każdym okresie 
historii każdej cywilizacji dla każdego było zawsze rzeczą oczywistą, 
że wywieszka w kształcie buta oznaczała szewca, podkowa – kowala, 
kołacz lub obwarzanek – piekarza, topór – rzeźnika, a misa – balwie-
rza. Orientowano się jednak równie dobrze, że wywieszony przed 
gospodą wieniec oznacza, iż można w niej dostać wina, krzyżyk, 
że mają w niej miód, a słomiana wiecha, że szykują tam gorzałkę” 
(1980: 220–221). Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że 
także owe symboliczne znaki szyldowe były kiedyś motywowane, 
a nawet ikoniczne, nie zmienia to jednak faktu, że po pewnym czasie 
ich sens źródłowy zatarł się i stały się „ikonami, które zgubiły swego 
referenta” – symbolami. Jakkolwiek, owa obrazowa wieloznaczność 
jest likwidowana przede wszystkim przez opatrywanie obrazu tek-
stem pisanym, a także dzięki innym, ikonicznym i symbolicznym 
elementom szyldu: ten sam motyw ryby w przykładzie na zdj. 89 
zostaje otoczony kołem sterowym i opatrzony podobnie brzmiącą 
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w wielu językach nazwą „Restauracja Mesa”, zaś w innym przypadku 
(zdj. 90) rybie towarzyszy napis w trzech językach informujący, że 
w sklepie można dostać sprzęt potrzebny do wędkarstwa.

Przegląd zgromadzonych materiałów pozwala mi na stwier-
dzenie, iż znaczenie obrazu w wykorzystującej różne kody miej-
skiej inskrypcji jest w przeważającej większości przypadków za-
leżne od kontekstu językowego. Obrazy mają niewątpliwie większą 
moc przemawiania do zmysłów i uczuć, niemniej to często za mało, 
by precyzyjnie przekazać bardziej złożone treści. Ernst Gombrich 
stwierdza, że obraz wizualny „znakomicie pełni funkcje apelu, że 
zastosowanie do celów wyrażania jest problematyczne i że pozosta-
wiony sam sobie nie dorównuje orzekającej funkcji języka” (1991: 314). 
W większości inskrypcji miejskich to przekaz językowy wyznacza 
zakres znaczeniowy, rolą obrazu zaś jest unaocznianie przekazu czy 
też wywoływanie odpowiednich konotacji i emocji (choć są i takie, 
w których napis i obraz pełnią role równoważne, żaden z kodów nie 
jest dodatkiem do drugiego). Barthes niezwykle trafnie wyróżnia 
dwie jedynie relacje, w jakich pozostawać może napis w stosunku 
do obrazu w przekazie łączącym te dwa kody: „zawiązania” („zako-
twiczania”) i „zluzowania” (Barthes 1985: 294–295). „Zawiązaniem” 
określa sytuację, gdy informacja językowa wskazuje właściwą ścieżkę 
interpretacji spośród „zmiennego łańcucha signifi es” (tamże: 294), jak 
w przykładach z motywem ryby. „Zluzowanie” zaś to sytuacja, gdy 
obraz i napis stanowią uzupełniające się elementy większej całości, 
jak w przypadku komiksowego obrazka na zdj. 91, gdzie tekst i obraz 
przekazują różne informacje. Wziąwszy pod uwagę niedokładną, ale 
jednak przekładalność obu kodów, można wyróżnić jeszcze trzeci typ 
stosunku między napisem a obrazem: stosunek „odpowiedniości”, 
czyli sytuacje, gdy obraz dubluje tekst językowy. Dokładniej byłby to 
podtyp „zawiązania”, taki jednak, w którym przekaz obrazowy oraz 
przekaz językowy wykazują wyjątkowo duży stopień redundancji in-
formacyjnej, jak na zdj. 92, gdzie elementy ikoniczno -obrazowe mają 
ilustrować treść napisową dla tych odbiorców, którzy nie będą potrafi li 
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odczytać treści tej ostatniej (np. dla nieznających języka polskiego). 
Jeszcze innym podtypem „zawiązania” byłoby zjawisko „uchylania 
referencji” przez napis, kiedy przekaz językowy uchyla możliwość 
dosłownej interpretacji obrazu i kieruje odbiorcę ku metaforycznemu, 
symbolicznemu rozumieniu obrazu. Występowanie takiej relacji za-
uważone zostało przez Sewerynę Wysłouch w plakacie artystycznym 
(Wysłouch 1990: 136), ale występuje ona także często – jako element 
zaskakujący, a stąd: zaciekawiający – w reklamie ulicznej.

Niezależnie od tego, czy mówimy o znakach mniej czy bardziej 
konwencjonalnych, o indeksach, ikonach, znakach umownych czy 
symbolach, o znakach pisma czy znakach -obrazach – mówimy o środ-
kach umożliwiających przekazywanie znaczenia. W każdym jednak 
przypadku, aby pojawiło się znaczenie, znaku musi użyć człowiek.

3.2. Analizy semantyczne

3.2.1. Znaczenie konceptualne a znaczenie kontekstowe

Na nadwiślańskim bulwarze tuż obok mostu Grunwaldzkiego znaj-
dował się niegdyś białą farbą wykonany napis: „Witamy w krainie 
gdzie Wisła ginie”. Spacerowałam któregoś dnia z osobą goszczącą 
w Krakowie w celach turystyczno -kulturalnych. Gdy mijałyśmy napis, 
usłyszałam od niej: „Och, popatrz, jakie to poetyckie: »Witamy w kra-
inie, gdzie Wisła ginie«. Wiesz, to taka metafora…” – wytłumaczyła mi 
moja współtowarzyszka, po czym zamilkła, i widać było, że coś jej w tej 
metaforycznej interpretacji nie pasuje. Po chwili odezwała się urado-
wana: „Nie! Słuchaj, to nie o to chodzi! Tutaj chodzi o ekologię! Że taka 
ta Wisła brudna, że ginie”. Poczekałam chwilę, czy moja towarzyszka 
wpadnie na jeszcze jakiś pomysł, i wyznałam jej „smutną prawdę”: 
autorem napisu, nad którego znaczeniem się zastanawiała, nie był 
ani poeta, ani ekolog, a po prostu kibic „Cracovii”, klubu piłkarskiego 
konkurującego z drugim krakowskim klubem – „Wisłą Kraków”.
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Druga historia dotyczy pomyłki „gastronomicznej”. Znalazłam 
się kiedyś wraz ze znajomymi w niezbyt dobrze znanej części Kra-
kowa. Byliśmy głodni i szukaliśmy miejsca, gdzie można się posilić. 
Kiedy zobaczyliśmy wejście do lokalu o nazwie „Kurna Chata”, 
z drewnianymi elementami, przykryte słomianą strzechą, poczu-
liśmy już „wirtualny” zapach tradycyjnej, chłopskiej kuchni. Ku 
naszemu rozczarowaniu nie serwowano tu nie tylko dań kuchni 
„chłopskiej”, ale w ogóle żadnych dań, a głównym asortymentem 
w lokalu było piwo…

Jeśliby znaczenie powyższych komunikatów ograniczyć do słow-
nikowej defi nicji użytych w nich słów, to nie zrozumiemy przekazu. 
Na ich rzeczywiste znaczenie wpływ ma bowiem szeroki kontekst 
pragmatyczny, obejmujący zarówno wspólną wiedzę użytkowników 
języka, jak i elementy kontekstu sytuacyjnego. Warto w tym miejscu 
wrócić do koncepcji „okoli” znaku Wallisa (1983: 13). Pierwszym z wy-
różnionych przez niego „okoli” – „semantycznym” – byłyby w przy-
padku „Kurnej Chaty” elementy wystroju zewnętrznego lokalu, tj. 
słomiany daszek, drewniane ozdoby, ale też logotyp browaru tuż obok 
wejścia, który wcześniej przeoczyłyśmy. „Okolem pragmatycznym” 
byłaby technika, kształt i miejsce wykonania napisów wskazujących 
na ich funkcję, tj. identyfi kacja jako graffi  ti w przypadku pierwszym 
oraz szyld lokalu w przypadku drugim. Wreszcie, „okolem fi zycznym” 
byłoby bezpośrednie otoczenie przestrzenne pojawienia się inskrypcji. 
Same jednak „okola” jeszcze nie budują znaczenia; tworzą je dopiero 
wtedy, gdy w umyśle odbiorcy zostaną połączone w sensowną całość 
dzięki „background knowledge”, czyli wspólnej dla użytkowników 
języka społecznej i konwencjonalnej wiedzy, jakiej potrzebują, aby 
dany znak w danym kontekście pragmatycznym („semantycznym”, 
„pragmatycznym” i „fi zycznym”) coś dla nich znaczył⁶⁴. Umiejętność 

64 Przypomnę jedynie, że Wittkower wyróżnił w odkrywaniu znaczenia dzieła 
sztuki poziomy identyfi kacji przedmiotowej, tematycznej oraz treści (pomijam tu 
„metapoziom” ekspresji; Wittkower 1991: 340–349).
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zinterpretowania kontekstu pragmatycznego jest zależna od posia-
danej przez jednostkę wiedzy, podobnie jak samo zidentyfi kowanie 
obiektu jako znaku; stąd „background knowledge” okazuje się czyn-
nikiem nadrzędnym w wytwarzaniu znaczenia. I na tym poziomie 
zaczyna się trudność, która spowodowała dwa wyżej przedstawione 
nieporozumienia: siatka konotowanych przez dany znak znaczeń jest 
wypadkową nie tylko społecznej konwencji, ale też w dużej mierze 
indywidualnych doświadczeń w rzeczywistości fi zycznej i mental-
nej. Istotą i prymarną funkcją skodyfi kowanych znaków jest stałość 
przyporządkowanego im społecznie znaczenia. Lecz z im bardziej 
złożoną jednostką znakową mamy do czynienia, tym mniejszy jest 
zakres jej pewnych i uniwersalnych znaczeń. Z tej właśnie przyczyny, 
z powodu odczytania znaczeń inskrypcji niezgodnie ze znaczeniami 
nadanymi im przez nadawcę, odbiorcom nie udało się prawidłowo 
„zdekodować” znaczenia w powyższych anegdotach.

Langacker pisze o komunikacji mownej: „Użytkownicy języka nie 
przesyłają do siebie znaczeń (…). Jest raczej tak, że rozpoznanie lekse-
mu w potoku mowy umożliwia im aktywację wybranych fragmentów 
wiedzy, którą posiadają. Komunikacja jest możliwa do takiego stopnia, 
do jakiego porównywalne są systemy wiedzy różnych użytkowników 
języka, ale ponieważ nigdy nie są one identyczne, komunikacja nigdy 
również nie jest doskonała” (Langacker 2004: 39). To samo tyczyć 
się będzie każdego typu komunikacji opartej na znakach, której 
uczestnicy w rzeczywistości nie przesyłają sobie po prostu znaczeń, 
jak to przedstawia metafora przewodu; oni tworzą znaki swoich 
procesów myślowych, które może ktoś zauważyć, i które mają moc 
(opartą na konwencji) uruchamiania struktur znaczących w umyśle 
owego odbiorcy. Istotą znaczenia jest więc treść pojęciowa, którą „ma 
na myśli” jednostka, gdy używa znaku⁶⁵.

65 „[Znaczenie to] »coś«, co ludzie mają swoim umyśle (ściślej – swojej wie-
dzy o świecie i o języku), gdy posługują się różnymi wyrażeniami pochodzącymi 
z mowy potocznej” (Chlewiński 1999: 89).
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Próby oddzielenia treści znaczeniowej językowej od niejęzykowej, 
a tym samym – semantyki od pragmatyki, nie przyniosły zadowalają-
cych rezultatów metodologicznych⁶⁶. I też inaczej być nie mogło, gdyż 
różnica między znaczeniem językowym a niejęzykowym (konteksto-
wym, indywidualnym) jest zawsze kwestią stopnia konwencjonali-
zacji, statystyką najczęstszych sensów. Nie znaczy to oczywiście, że 
znaki nie mają swoich stałych, konwencjonalnych znaczeń, a jedynie 
że owo „sedno” semantyczne ma zmienny charakter i rozmyte gra-
nice, nie ma też formy cech koniecznych i wystarczających, a raczej 
schematu opartego na najczęściej powtarzających się elementach 
znaczenia. Tak rozumiane znaczenie istnieje więc w głowie użyt-
kowników znaków i oznacza konceptualizację, która „obejmuje całą 
domenę doświadczenia mentalnego – zarówno pojęcia utrwalone, jak 
i nowe – a także wrażenia sensoryczne, emocjonalne i kinestetyczne: 
rozciąga się również na naszą świadomość fi zycznego, społecznego 
i językowego kontekstu” (Langacker 2004: 30–31). Konceptualizacja 
obejmuje nie tylko treść pojęciową, ale i sposób jej widzenia przez 
konceptualizotora, jest więc „tworzeniem subiektywnej struktury 
pojęciowej odpowiadającej naszemu widzeniu świata” (Tabakowska 
1995: 55). Stąd także spójność i sensowność wypowiedzi nie tkwi 
w tekście, ale w pojęciowych związkach między różnymi obiektami 
i relacjami (Tabakowska 2001b: 243). Semantyka zaś nie odzwierciedla 
rzeczywistości obiektywnej, ale jest jej indywidualną interpretacją 
(Casad 2003: 17).

Konceptualizacja zawarta jest w wypowiedziach komunikacyjnych 
nawet na dwa sposoby: po pierwsze jako zawarta w konwencjonalnych 
jednostkach znaczących (tj. społecznie i kulturowo ugruntowanym 

66 Największą przeszkodą w próbach jednoznacznego oddzielenia tego, co 
jest informacją konwencjonalną (przekazywaną za pomocą kodu), od tego, co jest 
informacją niekonwencjonalną (Grzegorczykowa 2002: 33), na której „potykają 
się” teorie próbujące oddzielić semantykę od pragmatyki, jest globalna struktura 
ludzkiej wiedzy, nie dająca się podzielić na część „słownikową” i część „encyklo-
pedyczną”. 
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sposobie kodowania i dekodowania treści semantycznych w znakach), 
i po drugie jako ta będąca wyborem spośród owych gotowych form 
tych, które w mniemaniu konceptualizatora najlepiej odpowiadają 
aktualnie profi lowanej w jego umyśle treści pojęciowej. W najbardziej 
typowych przypadkach konceptualizatorami w sytuacji wypowiedzi są 
mówiący i adresat wypowiedzi, przy czym ten pierwszy przekłada treść 
swojej konceptualizacji na znaki, u drugiego zaś znaki owe wywołują 
konceptualizację. Konceptualizacja mówiącego przypuszczalnie nigdy 
nie będzie taka sama jak adresata, czego skutkiem znaczenie nadane 
nie będzie tym samym znaczeniem, które zostanie odebrane. W przy-
padku każdej konkretnej wypowiedzi możemy więc mówić o trzech 
różnych rodzajach konceptualizacji: po pierwsze, tej zakodowanej 
w konwencjonalnych znaczeniach znaków (na poziomie jednostek 
językowych) oraz, po drugie i trzecie, tych będących efektami procesów 
konceptualizacyjnych u nadawcy i wywołanej znakami konceptuali-
zacji u odbiorcy (na poziomie wypowiedzi – tekstu).

Badania dotyczące języka wskazują, że ustabilizowane i konwen-
cjonalne formy wyrażania znaczeń zawierają w sobie, obok treści 
pojęciowej, także i określoną perspektywę i sposób widzenia danej 
treści, a nawet, jak twierdzi Langacker, „wciągają” w siebie prototy-
powy kontekst użycia. Michael Tomasello bada proces kodowania 
perspektywy w języku, obserwując, jak dzieci uczą się komunikować 
(o badaniach tych wspomniałam już w rozdziale 1.3.1). Pisze: „Symbole 
językowe są konwencjami społecznymi, używanymi w celu skłonienia 
innych do skonstruowania w jakiś sposób (czyli przyjęcia pewnej 
perspektywy wobec) sytuacji doświadczeniowej” (2002: 159–160). 
Internalizacja symboli językowych – a także innych systemów prze-
kazu kulturowego – jest więc nauką przyjętej społecznie perspektywy 
oglądu jakiegoś obiektu czy sytuacji. To jeden ze sposobów, w jaki 
język, poprzez wpływ na kształt struktur pojęciowych, wyznacza 
człowiekowi kształt i porządek jego świata.

Rozważając naturę znaczenia warto mieć na uwadze słowa 
Peirce’a, który zdefi niował znaczenie jako przekład znaku na inny 
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system znakowy, tj. jako symboliczny byt „interpretantów” (Ency-
klopedia…: 428). Pojęcia nie są bowiem wiernym obrazem rzeczy-
wistości, ale jej symboliczną i uogólnioną interpretacją. Piotr Chle-
wiński, badacz zdolności poznawczych człowieka, pisze: „Pojęcie 
jest tworem, konstruktem myślowym, uogólnionym, abstrakcyjnym 
odwzorowaniem poznawczym rzeczywistości w umyśle. Jest efek-
tem odniesienia (referencji) umysłu do jakiegoś przedmiotu albo 
klasy przedmiotów w rzeczywistości. Jest to proces realny, chociaż 
trudny do badania” (1999: 93). Nasze zdolności konceptualizacyjne 
są w sporej mierze – szczególnie zaś w zakresie podstawowych, 
percepcyjnych zdolności poznawczych – ograniczone przez struk-
tury wyuczonych sposobów oglądu rzeczywistości (co nie znaczy, 
że granic tego oglądu człowiek nie może przekroczyć). Społeczne 
ujednolicenie znaczeń, a więc konceptualizacji i ich językowych 
wyrazów, jest podstawą interakcyjnej funkcji komunikacji. Pisze 
Wygotski: „Na przekazanie komuś jakiegoś przeżycia lub jakiejś 
treści świadomości nie ma innego sposobu prócz odniesienia prze-
kazywanej treści do pewnej klasy, do pewnej grupy zjawisk, to zaś 
(…) wymaga uogólnienia. Tak więc porozumiewanie się zakłada 
bezwzględnie uogólnienie i rozwój znaczenia słowa (…) Najwyższe 
zatem, właściwe tylko człowiekowi formy psychologicznego poro-
zumiewania się są możliwe tylko dzięki temu, że człowiek, posłu-
gując się myśleniem, odbija rzeczywistość w sposób uogólniony” 
(1989: 24). Istnienie uogólnienia sprawia, że komunikacja między 
dwiema osobami jest w ogóle możliwa. Owa synteza doświadczeń 
może dotyczyć jednostek znakowych o różnym stopniu złożono-
ści, od najprostszych, jak głoski, których znaczeniem jest „naga 
inność, tj. przypuszczalna różnica semantyczna między jednostką 
znaczeniową, do której składnik ten należy, a tymi, które (…) go 
nie zawierają” (Jakobson 1989a: 73), do złożonych z wielu działań 
i celów, jak tekst wypowiedzi literackiej.

Konceptualizacja zatem, a za nią i znaczenie, choć związane z ję-
zykiem, istnieją w umysłach użytkowników systemów znakowych. 
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Zadaniem nadawcy w procesie komunikacji jest takie przełoże-
nie swojej konceptualizacji na znaki, by wywołały one u odbiorcy 
konceptualizację możliwie bliską tej, która powstała wcześniej 
w umyśle nadawcy. W przypadku inskrypcji miejskich treść kon-
ceptualizacji zostaje zakodowana w formie przekazu multisemio-
tycznego, obrazowo -napisowego. Pod względem złożoności treści 
konceptualizacji komunikat ten ma charakter aktu mowy raczej niż 
zdania czy leksemu (nawet jeśli składa się tylko z jednego wyrazu, 
np. „Alkohole”).

Wygotski, rozważając znaczenie pojedynczego leksemu, stwier-
dza, iż „istnieją wszelkie podstawy ku temu, by znaczenie słowa 
rozpatrywać nie tylko jako jedność myślenia i mowy, lecz również 
jako jedność uogólnienia i porozumiewania się, komunikowania się 
i myślenia” (1989: 25). Myślę, że istnieją podstawy, by powiedzieć to 
samo o każdej innej jednostce komunikacji. Jakkolwiek odczytanie 
inskrypcji, tak przez badacza, jak i przez „zwykłego” użytkownika, 
zawsze jest interpretacją; założenie o istnieniu uogólnienia czyni 
sensownymi podejmowanie prób dotarcia do ich znaczenia.

Dalsza część podrozdziału będzie właśnie próbą rekonstrukcji 
konceptualizacji zawartych w wybranych typach miejskich in-
skrypcji.

3.2.2. Domeny, ramy i skrypty

Podstawowe założenie psychologii poznawczej głosi, iż „możliwości 
ludzkiego poznania są silnie ograniczone przez aparat umysłowy i dla-
tego, aby poradzić sobie ze złożonością rzeczywistości, dokonywana 
jest selekcja informacji na wszystkich możliwych etapach ich prze-
twarzania (uwagi, spostrzegania, zapamiętywania, przypominania, 
interpretacji” (Błoch 2003: 239). Produktem fi nalnym procesu przetwa-
rzania są właśnie schematy – struktury dynamiczne, tj. z jednej strony 
determinujące sposób widzenia rzeczywistości, ale też drugiej strony 
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poddające się modyfi kacjom pod wpływem nowych danych. Struktury 
pojęciowe budujące świat ludzkich myśli mogą mieć różny stopień 
złożoności, to znaczy – zawierać wiedzę dotyczącą różnej objętości 
i charakteru fragmentów rzeczywistości, ale wśród współczesnych 
psychologów kognitywnych panuje zgodność co do schematyczne-
go i prototypowego charakteru struktur mentalnych. Uważa się, że 
schemat to „struktura złożona ze znaków i symboli odwzorowujących 
świat zewnętrzny, która nie tylko porządkuje w mózgu informacje, 
ale także wpływa na wszystkie procesy poznawcze, na rozumienie 
otaczającego świata i zachowanie wobec niego” (Błoch 2003: 238). 
Schemat stanowi więc swego rodzaju uogólnioną, symboliczną for-
mę wiedzy. Prototypowość schematu polega na jego modelowości 
w stosunku do możliwych rzeczywistych realizacji, przy tym obok 
prototypu przez schemat występuje także prototyp przez egzemplarz, 
nie będący już uogólnieniem, ale pamięcią najlepszego dla danego 
pojęcia okazu (por. s. 24).

Ze względu na obejmowany przez schemat fragment rzeczywi-
stości dzieli się schematy na przedmiotowe, schematy zdarzeń (skrypt 
poznawczy) i schematy cech (Chlewiński 1999: 202). Nie ma jednak 
w zakresie terminologii i samych podziałów jednoznaczności. Takie 
modele naukowe, jak „rama pojęciowa” Fillmore’a, „domeny kogni-
tywne” Langackera, „wyidealizowany model kognitywny” („ICM”) 
Lakoff a, „gestalt doświadczeniowy” Lakoff a i Johnsona, „model po-
toczny” (folk model), „stereotyp”, „scena” czy „skrypt” są w dużej 
mierze podobnymi propozycjami teoretycznymi, a owa zbieżność 
intuicji u różnych badaczy wskazuje, jak się wydaje, iż wspólne cechy 
zaproponowanych modeli dobrze oddają naturę organizacji pojęciowej. 
Najbardziej użyteczne dla dalszych moich analiz wydają się trzy ter-
miny: „domena poznawcza”, „rama pojęciowa” i „skrypt poznawczy”, 
których chcę używać na określenie trzech rodzajów ustrukturyzo-
wania schematów pojęciowych.
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Domeną poznawczą (lub kognitywną) będę za Langackerem 
nazywać „dowolny spójny obszar konceptualizacji, względem którego 
charakteryzowane są struktury semantyczne” (1995: 164), przy czym 
może być ona zarówno „rodzajem doświadczenia, prostym pojęciem”, 
jak i „pojęciowym złożeniem, całym złożonym systemem wiedzy, cza-
sem doświadczeniem zmysłowym” (tamże: 18). Pisze dalej Langacker, 
że wyrażenie językowe może przywoływać jedną lub kilka domen, 
a ich liczba nie jest niczym ograniczona, bowiem przedstawiają one 
cały system niezależnej od języka wiedzy.

Skryptem poznawczym (lub pojęciowym) będę za Taylorem 
określać struktury pojęciowe zawierające wiedzę o dynamicznym 
ciągu „następstw w czasie i związków przyczynowych łączących zda-
rzenia i stany w obrębie pewnych ram czynnościowych” (2001: 128)⁶⁷. 
Skrypt ma najczęściej formę schematu obejmującego ciąg typowych 
czynności prowadzących do określonego celu. Schemat ów koduje 
więc sekwencje czynności, ale i obiekty, aktorów, relacje między 
nimi oraz różne perspektywy (za: Chlewiński 1999: 204). Można go 
podzielić na sceny, te zaś znów na jeszcze mniejsze czynności, grane 
w nich przez uczestników role i używane przez nich rekwizyty (za: 
Mandler 2004: 27–30). Skrypt jest strukturą najpełniej defi niującą 
pojęcia, umieszcza je bowiem w określonym kontekście funkcjonal-
nym i pragmatycznym.

Ramą pojęciową (przez Langackera zwaną „matrycą”) nazywać 
będę „pełny zestaw domen ważnych dla opisu predykacji” (2004: 36), 
czyli inaczej – według słów Taylora – „sieć wiadomości, która łączy 
wielorakie domeny kojarzone z daną formą językową” (2001: 127). 
Rama jest tą wiedzą pojęciową, która przychodzi użytkownikowi 

67 Pojęcie „skryptu” wprowadzili R.C. Schank i R.P. Abelson w pracy Scripts, 
plans, goals and understanding: An inquiry into human knowledge structures (1977, 
Erlbaum, Hillsdale) na określenie schematów wyjaśniających organizację wiedzy 
stereotypowej, dotyczącej najczęściej spotykanych sytuacji codziennych działań 
(za: Chlewiński 1999: 200).
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do głowy, gdy chce on zrozumieć jakieś wyrażenie; to statyczne ukła-
dy wiadomości powiązane z określonymi jednostkami językowymi 
(tamże: 128)⁶⁸.

Relacje między inskrypcjami miejskimi a schematami pojęciowymi 
mogą być dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze różnego typu miejskie napisy w postaci schematycz-
nych wyobrażeń wchodzą w skład domen, ram i skryptów pojęciowych 
– przede wszystkim jako indeksy czegoś. Artystyczne graffi  ti (duże, 
kolorowe napiso -obrazy) może wchodzić w skład różnych domen; 
w zależności od światopoglądu użytkownika mogą to być: /kultura 
hip -hopowa/, /wandalizm/, /techniki tworzenia/, /estetyka miejska/. 
Reklama uliczna wchodzić może (mniej lub bardziej) w ramy takich 
pojęć, jak „kupowanie”, „handel”, „komercja”, „sklep”, „reklama”. 
Szyld wchodzi jako rekwizyt w strukturę takich skryptów, jak /ro-
bienie zakupów/, /wyjście do restauracji/ czy /droga do domu/. Mo-
żemy posiadać w pamięci jakieś istotne dla naszej wiedzy o świecie, 
konkretne inskrypcje, zapewne posiadamy także mniej lub bardziej 
schematyczne pojęcia tego, jak powinien wyglądać i jakie informacje 
zawierać prototypowy szyld, reklama czy tablica pamiątkowa.

Po drugie inskrypcje miejskie jako teksty same zawierają koncep-
tualizacje różnych pojęć i przywołują istotne dla ich znaczenia domeny, 
ramy i skrypty. Poszczególne typy inskrypcji mogą mieć w różnym 
stopniu skonwencjonalizowany zakres przywoływanych struktur 
pojęciowych. Owa standardowość konceptualizacji jest warunkiem 

68 Twórcą terminu „rama pojęciowa” jest Charles Fillmore, który użył go 
w swojej „semantyce rozumienia”. We wcześniejszych koncepcjach stosował 
pojęcie „ramy interpretacyjnej”, rozumianej jako „pewien system pojęć powią-
zanych ze sobą w taki sposób, że chcąc zrozumieć jedno z nich, trzeba znać całą 
strukturę, w której się ono znajduje” (za: Waszakowa 1997: 10). Narzędzie takie 
okazało się jednak nieadekwatne w stosunku do rzeczywistej wiedzy potrzebnej 
użytkownikom i Fillmore zastąpił je terminem „rama pojęciowa”, przez co rozu-
miał ustrukturyzowane doświadczenie, wierzenia lub praktykę, w odniesieniu 
do której znaczenie słowa może stać się zrozumiałe (tamże: 12). 
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rozpoznania inskrypcji jako określonego typu komunikatu; wybrane 
elementy znaczenia wchodzą w skład schematów pojęciowych da-
nych gatunków inskrypcji (jak w omawianym wcześniej przypadku 
konwencji oznaczania aptek).

Na zdj. 93–96 znajdują się szyldy i witryny sklepów mięsnych. 
Mamy do czynienia z komunikatami wywołującymi dosyć skonwencjo-
nalizowaną ramę pojęciową. Składa się na nią skrypt wyrobu i sprze-
daży mięsa oraz domeny pożądanych atrybutów produktów mięsnych. 
Wszystkie szyldy przywołują domenę wyrobów mięsnych, jednak różne 
elementy są w owych domenach profi lowane. „Mięsność” może wy-
stępować jako językowe określenie charakteru towaru sprzedawanego 
w sklepie („mięso, drób”, „mięso, wędliny, podroby”) i jako ikoniczny 
obraz takiego towaru (zdj. 95, 96). Ciekawe są przykłady ze zdj. 94 i 96. 
W pierwszym z nich występuje częste w omawianym typie szyldów 
połączenie domen /zwierzęcia do jedzenia/ i /miłego zwierzątka/ 
do głaskania. Widzimy uśmiechniętego prosiaczka, często w szyldach 
takich sklepów widnieją też piejące koguty, tańczące krówki itp. Takie 
przesunięcie konceptualizacyjne ma zapewne na celu złagodzenie 
negatywnych skojarzeń z ubojem, krwią, cierpieniem zwierząt. Ze 
strategią przeciwną, tzn. z podkreślaniem owego skryptu hodowania, 
ubijania i sprzedawania zwierzęcia jako mięsa mamy do czynienia 
w przykładzie ze zdj. 96. Naturalizm przedstawienia odciętego łba 
świni ma na celu wywołanie obrazu świniobicia, świeżego, niepod-
danego skomplikowanej obróbce mięsa, co dla konceptualizatora jest 
związane z wyrażaną także językowo „świeżością” i „tradycyjnością”: 
to „świeżość” mięsa prosto z uboju i „tradycja” polskiej wsi. Podobnie 
rozumiana cecha „wiejskości” pojawia się w przypadku zdj. 95, gdzie 
powiązana jest ona z „brakiem konserwantów”, a więc należąca do tego 
samego skryptu mięsa prosto z uboju, niepoddawanego „miejskim” 
ulepszeniom. Miasto, a przede wszystkim zaś sam Kraków, jest we 
wszystkich przypadkach wyraźnie kontrastowany z wsią lub okolicami 
Krakowa („żywieckie”, „Pabianice”) jako odpowiedniejszymi, bardziej 
„naturalnymi” i tradycyjnymi miejscami wyrobu mięs. Jako gwarancja 
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jakości pojawia się też długotrwałość fi rmy (zdj. 94) oraz znaki fi rmo-
we i nazwy własne, które wydobywają je z uogólnionego schematu 
sklepu mięsnego na poziom bardziej uszczegółowiony. „Firmowość” 
dodatkowo implikuje „bliskość” miejsca wyboru i miejsca sprzedaży 
towaru, a ze skrócenia owego dystansu czasowego i przestrzennego 
wynika „świeżość” i „jakość” produktu. Wreszcie, jako atrybut trud-
nych czasów, pojawia się i niska cena (zdj. 96).

W przykładach na zdj. 97–99 przez użycie leksemu „fabryka” 
przywołana zostaje domena /fabryki/ właśnie. Na zdj. 97 znajduje się 
szyld sklepu „fabrycznego”, czyli sprzedającego wyroby bezpośrednio 
z fabryki. Ale już w następnym przykładzie (zdj. 98) „fabryka” ma 
znaczenie nieprototypowe, bardziej metonimiczne, tj. takie, które jest 
wynikiem zmiany schematu konceptualizacji w obrębie jednej ramy 
pojęciowej. Fabryka nie jest w tym wypadku miejscem produkcji, ale 
sklepem, gdzie się sprzedaje nadwyżki z niej. Dzięki przywołaniu 
takiej, nietypowej dla sklepu z odzieżą domeny „Fabryka” mogła stać 
się nazwą własną sklepu. Tę indywidualizację podkreśla informacja 
o zastrzeżeniu nazwy oraz znak owego zastrzeżenia (®), przy okazji 
przywołujący domenę elitarności, jakości i „poważnej fi rmy”, w co 
wpisuje się także i wzmianka o „renomowanych” fabrykach. Przykład 
ze zdj. 99 obrazuje rozszerzenie pojęcia fabryka poprzez jego uogólnie-
nie. Prototypowo fabryka wiąże się z produkcją masową, najczęściej 
przemysłową i stechnologizowaną, tu zaś mamy do czynienia z pracą 
rzemieślniczą, bowiem jest to mała pizzeria, gdzie „produkuje się” 
pizzę. Z prototypowego wyobrażenia fabryki pochodzą natomiast 
obrazowe „trybiki” przedstawione w szyldzie. W efekcie, treścią 
konceptualizacji jest szybka, ale technicznie dopracowana (jakość) 
produkcja – czyli wytwarzanie – pizzy.

Interesującym typem konceptualizowania stosowanym w inskryp-
cjach jest wyprofi lowanie jednego lub kilku działań składających się 
na skrypt przywoływany przez inskrypcję. Co ciekawe, o wiele lepiej 
niż słowo pisane nadaje się do tego obrazowy schemat danego dzia-
łania. W przykładzie kosza „na psią kupę” (zdj. 100) przedstawiony 
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ciąg wydarzeń jest schematyczną ilustracją kluczowych scen skryptu 
„załatwiania się pieska”. Jest to zresztą bardziej scenariusz projek-
towany niż rzeczywisty. Nietypowy zapis wyrazu „qpa” sprawia, 
że przywołana treść pojęciowa w mniejszym stopniu niż zwykła 
„kupa” konotuje negatywnie wartościowaną domenę ekstremen-
tów, a zamiast tego wprowadza do konceptualizacji zabarwienie 
humorystyczne. Instrukcja ma więc charakter bardziej dowcipnej 
rady niż kategorycznego nakazu. Kategoryczność taka pojawia się 
w następnym przykładzie (zdj. 101), dotyczącym zatrzymywania się 
przez oznaczoną bramą. Informacją centralną w komunikacie jest 
zakaz postoju, którego uzasadnieniem jest informacja, że brama ta 
służy do wjazdu na podwórze. Skonfrontowane więc zostały dwa 
wykluczające się działania: wjeżdżanie w bramę i zastawianie jej 
samochodem, przy czym – zgodnie z austinowskimi zasadami for-
tunności (Austin 1993: 571) – zakładamy, że osoba zakazująca postoju 
ma prawo to uczynić. Na tym jednak opis potencjalnych działań się 
nie kończy. Może się bowiem zdarzyć, że ktoś nie podporządkuje się 
zakazowi – i na tę okoliczność przygotowany jest przekaz obrazowy, 
który stanowi konceptualizację zdarzenia będącego skutkiem jego 
pogwałcenia (odholowanie samochodu).

Obrazami przyszłych działań użytkownika, konceptualizacją 
możliwych jego ruchów w przestrzeni, są mapy, takie jak ta na zdj. 102. 
Jej indeksowo -ikoniczny charakter ułatwia odbiorcy nałożenie pre-
zentowanego obrazu przestrzeni na konceptualizację rzeczywistej 
przestrzeni wokół siebie, pomocne jest także deiktyczne wskazanie 
„tu stoisz”, pozwalające znaleźć wspólny punkt tych dwóch – pro-
jektowanej i rzeczywistej – przestrzeni. Zawarty w mapie skrypt 
„możliwych przemieszczeń na osiedlu” pozwala odbiorcy wybrać plan 
działania odpowiedni dla siebie, zapamiętać go i już zgodnie z nim 
ruszyć do wyznaczonego celu.

Szyldy pubów młodzieżowych raczej trudno poddają się sche-
matyzacji, bowiem konwencja ich komponowania zakłada wła-
śnie nieszablonowość. Mimo tego ktoś obeznany z ową konwencją 
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„niekonwencjonalności” łatwo rozpozna szyld pubu pośród gęstwiny 
innych. Elementami, które pozwalają rozpoznać pub i inne lokale 
służące rozrywce już z daleka, są herby i logotypy znanych marek 
piwa i innych alkoholi. Te elementy wpisane są w strukturę skryptów 
takich jak „wyjście do pubu” jako indeksy. Podobnie jasna i prosta 
jest rola bezpośredniego określenia w szyldzie oznaczanego miejsca 
jako „pub” czy „klub. Nazwa i ikonosfera lokalu często przywołuje 
domeny pojęciowe niespodziewane w strukturze miasta, wzbudzające 
zaciekawienie.

Domeny przywoływane przez nazwę i inne znaki zewnętrzne 
najczęściej odpowiadają wystrojowi wnętrza. Tak jest w przypadku 
pubu „La Habana” (zdj. 103), przywołującego takie skojarzenia z Kubą 
jak Hawana (stolica), kształt wyspy, portret Kubańczyka z cygarem 
i kubańska muzyka, której dźwięki często dobiegają z wnętrza. Po-
mysłów na konwencję pubów jest mnóstwo: lokal na zdj. 104 „udaje” 
stary szynk; „Propaganda” (zdj. 105) nazwą, techniką wykonania szyldu 
oraz zgromadzonymi we wnętrzu gadżetami przywołuje czasy PRL-u; 
w „Singerze” głównym elementem wystroju są przerobione na stoliki 
maszyny do szycia marki Singer; „Bastylia” to kilkukondygnacyjne 
monstrum udające więzienie; w „Szafi e” stoją szafy, itd. W sytuacji, 
gdy pub zlokalizowany jest na miejscu, w którym dawniej działał 
zakład prowadzący inną działalność, nowa instytucja nie tylko może 
przejąć po nim nazwę, ale także wystylizować wnętrze tak, aby jej ono 
odpowiadało; to przypadek „Mleczarni” czy „Łaźni”.

Szyld i wystrój wnętrza mogą przywoływać także i mniej nama-
calnie oraz oglądowo dostępne domeny poznawcze. Przykładem może 
być klub „Antidotum” (zdj. 106), którego szyld, oprócz nazwy, zawiera 
także ikonicznie wpisany w formę napisu obraz saksofonu (którego 
kolor ma też cały napis). Ramę pojęciową takiego komunikatu można 
opisać następująco: jest to klub jazzowy (saksofon), pija się tu alkohol 
(reklama poniżej szyldu), jazz i alkohol mogą być antidotum (odtrutką) 
na codzienność i zwykłość. Inspiracją nazwy i wystroju pubu może 
być też literatura, jak w przypadku przechodzącej na wylot przez całą 
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kamienicę, tajemniczej „Ulicy Krokodyli”, dużego, ciepłego, dającego 
poczucie bezpieczeństwa „Ósmego Dnia Tygodnia” (zdj. 107) czy 
pełnego zieleni, bajkowego i nieco naiwnego „Tajemniczego Ogrodu” 
(zdj. 108). W każdym zaś przypadku przywoływane nazwą, wyglą-
dem zewnętrza i wnętrza pubu domeny pojęciowe kojarzyć się mają 
odbiorcy z czymś dla niego atrakcyjnym; mogą to być skojarzenia 
literackie, muzyczne, a często po prostu w jakiś sposób niekonwen-
cjonalne, wyróżniające to miejsce spośród innych. Pub bowiem nie 
jest tylko miejscem, gdzie pija się piwo; przestrzeń pubu to miniświat, 
inny od tego na zewnątrz i inny od innych. Stąd niepowtarzalność, 
oryginalność i wewnętrzna spójność tego miniświata jest jego naj-
ważniejszą cechą.

W inne zupełnie sfery poznawcze prowadzą myśl odbiorcy 
komunikaty graffi  ti. Już pobieżny ogląd pozwala wyróżnić kilka 
dominujących w przestrzeni miejskiej Krakowa typów tekstów, przy 
czym kryterium stanowić będzie raczej spójność konceptualizacji, 
tj. przywoływanych ram pojęciowych i sposobu ich obrazowania, 
niż prosta powtarzalność tych samych leksemów (które może mu 
oczywiście towarzyszyć jako skutek). Będą to więc graffi  ti ekolo-
giczne, anarchistyczne, graffi  ti fanów muzyki rockowej i metalowej, 
graffi  ti związane z kulturą hip -hopową i powiązane często z nimi 
graffi  ti artystyczne. W przypadku tych ostatnich inskrypcji panuje 
największa różnorodność tematyczna i stylistyczna, co wiąże się 
z sposobami realizacji funkcji estetycznej owych „artystycznych” 
przekazów.

Najliczniejsze są obecnie graffi  ti kibiców. Już formalnie łatwo 
je odróżnić: mają charakter krótkich, często dwu-, trzywyrazo-
wych, wysprayowanych drukowanymi literami napisów. Ich przy-
kłady przedstawiane są na zdj. 109–117. Wspólnym odniesieniem 
dla wszystkich tych napisów jest związek z klubem piłkarskim. 
Jednak nie chodzi tu raczej o sportowe dopingowanie zawodników 
do walki; „Cracovia” i „Wisła” konotują tutaj zupełnie inne wartości. 
Jedną z najistotniejszych jest poczucie wspólnoty z innymi kibicami, 
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którego podstawą jest posiadanie wspólnej idei – klubu właśnie. Stąd: 
„Naród wybrany, Cracovia pany” (zdj. 109), „Barwy Cracovii to nasza 
pasja” (zdj. 111), poważne „Zawsze wierni Wiśle” i czułe „Kochamy 
Wisełkę” (zdj. 114), nominatywne „Wierność Wiśle” i atrybutywne 
„Wisła jest najlepsza”. Poczucie wspólnoty i poświęcenia dla idei 
konotuje w tych przypadkach kolejne zachowania i wartości, takie 
jak: typowe dla tego typu subkulturowej wspólnoty poczucie wyższo-
ści, podziw i wiara w jednoczącą kibiców ideę oraz zaangażowanie 
emocjonalne w bycie wspólnotą. Tworząca więź wspólnotową idea 
wzmacniana jest przywoływaniem klubowych barw i herbów: dla 
Cracovii będą to biało -czerwone „pasy”, dla Wisły – biała gwiazda 
na czerwono -niebieskim tle. Owa wspólnota idei bardzo często po-
wiązana zostaje z wspólnotą miejsca, tj. najczęściej dzielnicy, osiedla 
czy ulicy: „Wisła Kraków Getta” (kibice Wisły Kraków z placu Boha-
terów Getta), „Cracovia Dąbie” (fani Cracovii z osiedla Dąbie), „Craxa 
Salwator” („Craxa” to używany przez fanów Cracovii pieszczotliwy 
po części skrót nazwy klubu) czy „Jestem z Podgórza i tego się nie 
wstydzę kocham Wisłę Żydów nienawidzę”, w którym jednostka 
wyraża swoją więź z miejscem („Podgórze”) i klubem („Wisła”). Z taką 
podwójnie silną – miejscem i ideą – wpólnotowością związana jest 
chęć panowania nad danym terenem, zawłaszczenia go, czego graffi  ti 
i wlepki kibiców – przez samo funkcjonowanie w danej przestrzeni 
jako indeksów swoich autorów – są symboliczną realizacją. Owo 
panowanie może być też wyrażone eksplicytnie, jak w inskrypcji 
„Wisła – strefa mroku i przemocy”, gdzie zostaje także określony 
sposób owego panowania, podkreślona siła i moc panującego.

Wśród wartości wiązanych z klubami pojawia się duma, honor, 
tradycja, siła i przede wszystkim walka. Używane w graffi  ti kibiców 
hasła wyraźnie składają się na obraz walk „rycerskich” toczonych 
w imię wzniosłych idei. Walczący mają swoją dumę (zdj. 112), ho-
nor i, przede wszystkim, nienawidzą kibiców wrogiej drużyny, jak 
w napisach „Żydów nienawidzę”, „Jebać Żydów” (zdj. 114), gdzie Żyd 
jest obelżywym określeniem kibica Cracovii, czy w inskrypcjach 
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„Anty -Wisła (zdj. 113) i „Wyrżniemy was wiślackie kurwy – łowcy 
psów” (zdj. 116), gdzie grupa integruje się poprzez opozycję wobec 
przeciwnika. W walce z wrogiem kibice mają swoich sojuszników 
w postaci kibiców innych, zaprzyjaźnionych drużyn. Nawzajem 
się wspierają, tworząc „nadwspólnotę” zgodnie z zasadą „jeden za 
wszystkich – wszyscy za jednego”. Nazwy sojuszników pojawiają się 
w inskrypcjach tuż obok nazwy Wisły czy Cracovii, jak na zdj. 110 
(„Jagiellonia”) czy 112 („Lech, Cracovia, Arka”). Ich walce dla idei mogą 
sprzyjać – jak antycznych herosom – siły wyższe, gdy piszą o sobie 
kibice, że są „narodem wybranym (zdj. 109) czy „Bóg jest z nami za 
pasami”. Są jednak grupy kibiców, którzy nie potrzebują tak wzniosłej 
topiki dla swych działań, skupiają się na samej walce. Piszą: „Mordercy 
z bronią w ręku. Wisła killers” (zdj. 110), „Wyrżniemy was” (zdj. 116), 
„przemoc”, „siła” (zdj. 112) czy „Cracovia Mistrzem Bojówek”.

Obrażanie to jedna z ważniejszych form walki między klubami. 
Polegać może na umniejszaniu przeciwnika („żydzi”, „chuje”), szar-
ganiu symboli drużyny przeciwnej i ośmieszaniu jej: „I nie zmienia 
się nic: Wisła to cipa”, „Kurwy są po to, by je ruchać – Wisła jest 
kurwą”, „Pamiętaj wiślacki psie o swym milicyjnym rodowodzie”. 
Zauważyć można w przypadku napisowej walki tych dwóch grup 
kibiców pewne prototypowe inwektywy. W przypadku Cracovii 
będzie to wypominanie Wiśle jej korzeni, tj. tego, że powstała jako 
klub gwardyjski, stąd pojawia się owa „milicyjność” w ostatnim przy-
kładzie, jak też i metaforycznie z nią związany „pies” jako slangowe 
określenie milicjanta, czy szydercze wytknięcie owej tradycji przez 
postawienie Wisły i policji po jednej stronie barykady (zdj. 115); pod-
czas gdy wiadomo, że policjant jest wrogiem numer jeden każdego 
kibica, niezależnie od jego barw klubowych. Z kolei w kierunku 
Cracovii kierowane są obelgi i oskarżenia o to, że jest „żydowska”. 
I tu kibice obrażanej drużyny zastosowali zupełnie karkołomną stra-
tegię pozbawienia mocy owej obelgi, a mianowicie zgodzili się być 
„Żydami”. To zaś kompletnie wytrąciło przeciwnikom broń z ręki, bo 
jak tu przemalować napis na zdj. 111, gdy autor sam umieścił w nim 
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gwiazdę Dawida, a więc ten znak, który mógł być potencjalnie naj-
większą obelgą?⁶⁹ Także określenie „naród wybrany” nie pojawia 
się w inskrypcji na zdj. 109 przypadkowo.

Napisowa walka między kibicami polega często właśnie na prze-
malowywaniu napisów, np. „Cracovia pany” na „Cracovia barany”. 
Na zdj. 115 widać zapis takiego dialogu: pierwotne „Wisła Kazimierz” 
(nazwa klubu i dzielnicy) poprawiono na „Zwisłaś – Kazimierz to Cra-
covia”. Dalej – ktoś Cracovię przerobił na „Sracovię” i jeszcze dopisał 
„pedały!”. Zdarzają się także i sposoby walki napisowej o magicznej 
proweniencji, jak na przykład pisanie przez kibiców Cracovii „Wisła” 
do góry nogami lub od tyłu czy dorysowywanie szubienicy do napisu 
Cracovia przez kibiców Wisły.

Tak naprawdę bliżej tej walce dwóch wspólnot kibiców do bójki 
Kargula i Pawlaka, tłukących sobie nawzajem garnki, kłócących się 
o miedzę i spluwających na dźwięk imienia sąsiada, niż do walk 
toczonych przez rycerzy zgodnie z kodeksem honorowym. Domena 
wartości „rycerskich”, takich jak „honor”, „tradycja”, „barwy” bezkoli-
zyjnie przenika się w tym przypadku z domeną walki bezpardonowej, 
brutalnej i opartej na fi zycznej przemocy.

3.2.3. Aspekty obrazowania

Konceptualna (i kognitywna) defi nicja znaczenia obejmuje, obok domen 
pojęciowych, także i sposób ich obrazowania wewnątrz utworzonej 
ramy pojęciowej. Językoznawcą w sposób najbardziej systematyczny 
badającym problem „konwencjonalnego obrazowania” (czy też „kon-
strukcji sceny”) jest Ronald Langacker (np. w: Langacker 1995: 17–27; 
zob. też: Tabakowska 2001a: 50–75).

Do podstawowych aspektów (wymiarów) obrazowania, tj. wewnętrz-
nej organizacji elementów w obrębie ramy pojęciowej, należą:

69 Kibice Cracovii piszą też o sobie, że są „Jude gang”.
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względne wyróżnienie struktur, tu zaś przede wszystkim • pro-
fi lowanie;
przyjęta • perspektywa, obejmująca parametry takie jak punkt 
widzenia, orientacja i „kierunek skanowania”;
poziom • uszczegółowienia czy inaczej schematyzacji obrazu;
założenia i oczekiwania•  tworzące tło dla centralnego elementu 
sceny (Langacker 1995: 20)⁷⁰.
Wymiary obrazowania wprowadzają w struktury semantyczne 

element „ja”, subiektywizm osoby dokonującej konceptualizacji. 
A jak sposób obrazowania przywołanych treści pojęciowych wpływa 
na formowanie się znaczeń miejskich inskrypcji?

Pierwszą rzeczą, jaką należałoby ustalić, jest ogólne określenie 
charakteru wypowiedzi, których znaczenie omawiam, tj. ustalenie, 
jakiej jednostce komunikacyjnej one odpowiadają: czy są słowem, 
wyrażeniem, zdaniem? Myślę, że przede wszystkim są konkretnymi 
wypowiedziami o określonej intencji i w zamierzonym celu – aktami 
mowy. Za akt mowy uznaje się we współczesnym językoznawstwie 
„każde rzeczywiste językowe lub konwencjonalne niejęzykowe (ry-
tualne komunikacyjnie dla danej kultury) działanie mające określony 
i projektowany cel pragmatyczny oraz zamierzone i/lub niezamie-
rzone skutki perlokucyjne” (Antas, Majewska 2006: 57). To istotne 
ustalenie, gdyż pozwala wstępnie założyć zakres predykacji dla każdej 
struktury semantycznej, tj. treści konceptualnych, jakie składają się 
na jego ramę pojęciową. Przyjąwszy, że mamy do czynienia z aktem 
mowy (co w istocie znaczy: aktem komunikacji) zakładamy, że „ktoś” 
w jakimś „miejscu” i „czasie”, „mówi” „coś” o „czymś” do „kogoś” 
w jakimś „celu”. Ramę pojęciową konceptualizacji wyznaczać będą 
elementy składowe tego aktu.

70 To nie wszystkie wymiary obrazowania, jakie można wymienić, ale 
najistotniejsze dla materiału analizowanego w niniejszej pracy. Zresztą wydaje 
się, że zasadniczym wymiarem jest, tak czy inaczej, profi lowanie, wobec którego 
pozostałe aspekty konstrukcji sceny mają rolę pochodnych.
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Prototypową intencją zawartą w szyldach jest intencja zaproszenia. 
Tak jest i w przypadku szyldów anonsujących przybytki zwane eufe-
mistycznie „agencjami towarzyskimi”, gdzie zapraszani są panowie. 
W przypadku szyldu agencji ze zdj. 118 to eufemistyczne określenie 
wyprofi lowane zostaje jako główna informacja przy użyciu wielkości 
czcionki i centralnego położenie w kompozycji planszy. „Agencja” 
implikuje profesjonalność, czy wręcz – ofi cjalność instytucji, „to-
warzyska” wskazuje na charakter oferty, którą jest „towarzystwo”. 
Wyrażenie to funkcjonuje na poziomie kategorii nadrzędnych – hi-
peronimów, „towarzyskość” jest tu kategorią ogólną – to, iż chodzi 
o bardzo bliską, cielesną towarzyszkę nie zostaje powiedziane, należy 
do oczekiwanej od odbiorcy wiedzy. Kolejnym wyprofi lowanym ele-
mentem jest fragment skryptu „agencja towarzyska”, a mianowicie 
„wejście do agencji”: wskazanie na domofon słownie i strzałką, jak też 
i wskazanie kierunku, w którym znajduje się agencja. Wyprofi lowany 
został także konstrukt czasowy skryptu poprzez określenie jej jako 
„całodobowej”. Taka instruktażowa konstrukcja sceny wskazuje 
na punkt widzenia klienta jako przyjętą w owym komunikacie per-
spektywę. Szyld agencji na zdj. 119 różni się od poprzedniego stopniem 
uszczegółowienia, przywołanymi domenami oraz elementami w nich 
wyprofi lowanymi. Zaproszenie dotyczy tutaj już bardzo konkretnej 
formy „towarzyskości”, której charakter obrazuje wizerunek ponętnej 
pani, a także symbol serduszka, które jest tutaj metonimią seksu jako 
formy miłości⁷¹. Z tej samej domeny pochodzi leksem „Erotic”, w który 
zlewa się nazwa lokalu „Exotic”, jeśli spogląda się na szyld z większej 
odległości. „Exotic” wraz z obrazem kobiety i palmy przywołują z kolei 
skojarzenia z domeną rajskiej, egzotycznej wyspy, pełnej pięknych 
kobiet na gorących plażach⁷². Wyprofi lowane zostały także „masaże”, 

71 Podobnie i w potocznych użyciu: serce jako znak miłości, a „mieć ochotę 
na miłość” to „mieć ochotę na seks”.

72 To zresztą bardzo często w przypadku agencji towarzyskich przywoływana 
domena; por. takie nazwy, jak „Eden”, „Ewa”, „Hot Island”.
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czyli rzeczownikowo wykonturowana czynność, która ma miejsce 
w „Exoticu”, a która jest tu także metonimicznym i strategicznym 
określeniem właściwej czynności, oraz – tak jak w poprzednim przy-
padku – czasowa nieograniczoność usług. Numer telefonu podany 
w szyldzie ma dwie funkcje: kotwiczy charakteryzowaną ofertę prze-
strzennie i wskazuje pożądane działanie klienta, ale też wprowadza 
element „ja”; także obraz kobiety wskazuje na nadawcę aktu mowy, 
który w ten sposób pojawia się na konceptualizowanej scenie. Pojawia 
się on jeszcze wyraźniej w kolejnym przykładzie (zdj. 120), gdzie nie 
tylko widoczna jest „zapraszająca” pani, ale też kobiece imię („Nana”) 
jako nazwa agencji i deiksa nadawcy równocześnie, w końcu zaś sama 
obligatywna forma „zapraszamy”. Adres, telefon i godziny otwarcia 
agencji także są elementami kotwiczącymi wypowiedź w konkretnej 
sytuacji aktu mowy. Mimo jednak pojawienia się osoby nadawcy 
na scenie konceptualizacji, całościowa konstrukcja wypowiedzi cha-
rakteryzuje się przyjęciem punktu widzenia odbiorcy. Punkt widzenia 
nadawcy pojawia się w następnym szyldzie agencji (zdj. 121), głównie 
poprzez uczynienie odbiorcy główną fi gurą konceptualizacji. Obraz 
odbiorcy jest tutaj dosyć uszczegółowiony: ma to być „VIP”, czyli 
mężczyzna ważny, bogaty i „obyty”, tak by angielszczyzna przekazu 
nie była dla niego przeszkodą. W rzeczywistości celem tego szyldu 
jest przyciągnięcie mężczyzn, którzy nie tyle są, co chcą się poczuć 
VIP-ami, a skorzystanie z agencji ma im to zapewnić. Punkt widzenia 
nadawcy okazuje się więc być kreacją sztuczną, manipulacyjną strate-
gią. Serduszka wkomponowane z komunikat pełnią tu, tak jak w po-
przednio omówionym szyldzie, funkcję indeksu usług seksualnych, 
a skojarzenie to wzmacnia użyty w szyldzie czerwony kolor, kulturowo 
związany z obszarami „uciech seksualnych”. Charakterystyczne, że 
w komunikacie nigdzie bezpośrednio nie zostają wskazane funkcje 
oznaczanego lokalu. Zgodne z intencją nadawcy odebranie przekazu 
możliwe jest dzięki wcześniejszej wiedzy kulturowej odbiorcy, w któ-
rego umyśle przywołanie domeny uczuć „sercowych”, wyprofi lowanie 
„VIP-a” jako odbiorcy i umieszczenie w kontekście późnych godzin 
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wieczornych i nocnych („night club”, „16–6”) uruchomić powinno 
skrypt „korzystanie z agencji” i doprowadzić do odczytania właści-
wego, intencjonalnego znaczenia przekazu.

Przyjrzę się jeszcze jednej grupie inskrypcji zapraszających, 
a mianowicie szyldom sklepów z odzieżą używaną. Wydaje się, że 
konwencja oznaczania tego typu sklepów znajduje się obecnie na etapie 
normalizacji, zauważyć można powtarzalność pewnych sposobów 
obrazowania. Dotyczy to przede wszystkim atrybutów przypisywa-
nych towarowi oraz profi lowanych elementów. Na zdj. 122 ukazana 
jest lapidarna wypowiedź będąca rezultatem konceptualizacji sche-
matycznej i abstrakcyjnej, aczkolwiek dosyć prototypowej dla tego 
typu sklepów. Najważniejszą cechą centralnego elementu sceny, którą 
jest oczywiście odzież, jest jej „taniość”, dodatkowymi zaletami zaś – 
„bycie posortowaną” oraz posiadanie „wysokiej jakości”. Cechy te są 
zaletami oczywiście z punktu widzenia potencjalnego klienta, stąd 
możemy uznać, że to jego perspektywa uwzględniona jest w wypo-
wiedzi. Samo słowo „odzież” także jest leksemem nacechowanym: 
w porównaniu do neutralnego i związanego z domeną przedmiotów 
codziennego użytku „ubrania”, „odzież” jest leksemem bardziej ofi -
cjalnym, profesjonalnym. Inaczej konceptualizowany jest ten sam 
przecież towar w przypadku następnego sklepu (zdj. 123). Pojawia się 
tu również „odzież”, ale przeniesiona już w inne rejony przez opatrze-
nie jej określeniem „super”: staje się już nie tyle ofertą poważną, co 
atrakcyjną okazją. Tym bardziej, że do tego samego, profi lowanego 
elementu sceny odnosi się także nazwa – „Ciuszek”, tak zaś określa 
się ubranie okazyjnie kupione, fatałaszek. Miana „ciuch” natomiast 
używa się w stosunku do ubrania starego, podniszczonego; „ciuszek”, 
desygnując takie właśnie ubranie, implikuje pozytywną ich wartość. 
Charakterystyczne, że pochodzenie ubrań zobrazowane jest metafo-
rycznie jako „z drugiej ręki”, co jest kalką angielskiego „second hand”. 
Powstały obraz ukazuje „używalność” odzieży jako przejęcie jej nie 
bezpośrednio od producenta, ale jeszcze przez „ręce” kogoś innego, 
podczas gdy w rzeczywistości między producentem a nabywcą stoją 
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nie czyjeś „ręce”, a raczej całe „ciało” noszące owo ubranie. „Ciuch” 
pojawia się także i w kolejnym szyldzie (zdj. 124) i także jest „super”, 
co wskazuje na posiadanie najwyższego stopnia pożądanych dla ciu-
cha cech: „wystrzałowość”, niepowtarzalność, markowość. Równie 
ważnym atrybutem jest taniość owego ciucha, oddana hiperbolicznie 
jako „za grosz”. Elementy obrazowe komunikatu, tj. rysunek wielkich 
oczu z podniesionymi brwiami, będących ikoną mimicznych oznak 
pozytywnego zaskoczenia, są także ilustracją nazwy sklepu („Wielkie 
oczy”). Wydaje się więc, że komunikat ten zawiera konceptualizację 
konkretnego, choć wyjaskrawionego zachowania potencjalnego na-
bywcy dóbr: klient, zobaczywszy jak atrakcyjną odzież kupić może 
na nieduże pieniądze, zrobi wielkie oczy ze zdziwienia. Przykład ze 
zdj. 125 to już zaproszenie z bardzo rozbudowaną częścią zachwala-
jącą ofertę. Obok zalet towaru, z których najistotniejszą – najczęściej 
wskazywaną – jest jego „taniość”, pojawiają się także dosyć szczegółowe 
opisy działań, składające się na mocno zakotwiczony w miejscu i czasie 
skrypt działania sklepu: wszystko jest tu na wagę, codziennie jest taniej 
i codziennie nowy towar, wyprzedaż od dnia…, lokal o powierzchni… 
itd. Na scenie pojawia się punkt widzenia odbiorcy w postaci wyra-
żenia „tanie zakupy”; nadawca pojawia się w nazwie fi rmy, będącej 
znakiem deiktycznym wskazującym pośrednio na niego, a dzięki 
której równocześnie sklep ulega uszczegółowieniu i wyprofi lowaniu 
na poziomie podstawowym. Podobną rolę pełni nazwa w następnym 
przypadku (zdj. 126). Jej głównym składnikiem jest prosta konceptu-
alizacja „Tanie Ubranie”, zostaje jednak ona grafi cznie i fonetycznie 
zindywidualizowana w taki sposób, że ma szansę stać się nazwą jed-
nostkową. Dodatkowo, wyodrębnione poprzez użycie innego koloru 
pierwsze litery składających się na nazwę sklepu wyrazów tworzą 
deiksę zaimkową „TU”; w drugiej części nazwy pojawia się wskazanie 
na nadawcę („Majewski Second Hand”). Atrakcyjność oferty w tym 
przypadku wyprofi lowana jest jako „moda”, a więc jakość pochodząca 
z o wiele bardziej eleganckiej i wyszukanej domeny, niż „superciuch”. 
Podobnie jak we wcześniejszych przykładach, cechą profi lowaną 
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najwyraźniej jest niska cena, określona tutaj jako „szalona”, co jest 
skrótem metonimicznym od: „tylko szaleniec sprzedaje taki towar za 
tak niską cenę”. W omawianym przypadku zostaje wyrażone wprost 
zaproszenie („serdecznie zapraszamy”), dzięki czemu, a także poprzez 
określenie aktu posiadania jako „nasze” ów zbiorowy nadawca pojawia 
się na konceptualizowanej scenie.

To co charakterystyczne dla obydwu rodzajów omówionych 
szyldów, to wykorzystywanie podstawowego poziomu kategoryzacji 
jako najskuteczniejszego perswazyjnie elementu zaproszenia. Repre-
zentowane na tym poziomie pojęcia są bowiem najbardziej związane 
z codziennym doświadczeniem, najbardziej zmysłowo dostępne, 
a stąd i działające na pamięć bodźców sensorycznych. Stąd z tym 
poziomem uszczegółowienia wiążą się przywoływane w koncep-
tualizacji pojęcia rzeczy, czynności, ale też całe skrypty. Najlepszą 
realizacją takich kategorii są w szyldach przedstawienia obrazowe. 
Poziom hiperonimiczny (nadrzędnych kategorii), który także pojawia 
się w szyldach w postaci pojęć ogólnych, wykorzystywany jest jako 
znak profesjonalizmu, rzetelności fi rmy, zapewne poprzez konotacje 
z ofi cjalnością, urzędowością i „naukowością” kategorii tego poziomu. 
Ze względu na cel szyldu jako aktu mowy dominującym punktem 
widzenia jest perspektywa odbiorcy, tj. potencjalnego klienta: to 
zgodnie z jego systemem wartości oferta ma być atrakcyjna i podjęcie 
działania jego korzyści ma służyć. Nadawca, jeśli się pojawia na scenie 
konceptualizacji, to w roli podrzędnej wobec odbiorcy.

Duży stopień skonwencjonalizowania w obrazowaniu sceny za-
uważyć można w przypadku części ulicznych reklam – billboardów 
(zdj. 127–130). Figurą centralną całej kompozycji semantycznej jest 
w nich obrazowo przedstawiony towar (wiertarka, puszka kukury-
dzy, gazeta, piwo) lub czynność korzystania z niego (jadący autokar, 
dziewczynka jedząca kukurydzę). Obrazowe, wierne (zdjęcie) przed-
stawienie sprawia, że odbiorca reaguje na nie tak, jakby obcował 
z rzeczywistym produktem. Reklama budzi jego potrzeby: biologiczne, 
konsumpcyjne, kulturowe. Kolejnym istotnym elementem jest cena 
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jako ten walor oferty, który nie da się obrazowo przedstawić, a jest 
ważny z punktu widzenia kryteriów oceny stosowanych przez odbior-
cę. Trzecią wreszcie podgrupą wyprofi lowanych treści są elementy 
należące do skryptu „pójdę, gdzie trzeba i kupię to”, takie jak: nazwa 
towaru („Żywiec”, „Pudliszki”, „Metro”) lub miejsca, gdzie można go 
dostać („Sindbad”, „Castorama”, „Cinema City”), adres owego miejsca, 
telefon do „nadawcy”, czasem także czas ważności aktu mowy.

Nieporównywalnie mniej czytelne konceptualizacje, a przez to 
i trudniejsze zadanie dla interpretatora, stanowi grupa graffi  ti, którą 
roboczo nazwę „artystycznymi” (zdj. 131–134). Najczęstszą ich formą 
są kolorowe, duże napisy o nieczytelnych czcionkach, a tym samym 
i treści. Treść tę stanowi najczęściej pseudonim twórcy⁷³ (zdj. 131 
przedstawia szereg takich kompozycji). Czasem w napis ten wplecio-
ny zostaje rysunek, a jeszcze w innym przypadku rysunek staje się 
głównym elementem komunikatu, a „tag”, czyli pseudonim, staje się 
podpisem (zdj. 132, 133). Rzadko, aczkolwiek można zauważyć także 
i autoportrety twórców graffi  ti, takie, jak przedstawiony na zdj. 134 
lekko niechlujny młodzieniec ze sprayem w chowanej za plecami 
ręce i z lufką marihuany w ustach. Charakterystyczne jest central-
ne miejsce „ja” na scenie w przypadku omawianych komunikatów. 
Autor zawsze umieszcza siebie w polu konceptualizacji, czy to jako 
autora rysunku (zdj. 132, 134), czy to jako dominujący, jeśli nie jedyny 
element sceny, jak w przypadku graffi  ti na zdj. 131 i 134. Owo „ja” jest 
mocno zindywidualizowane; w każdym przypadku użyta czcionka, 
kolory, kształty, obrazy i pseudonimy są różne, a niepowtarzalność 
jest ambicją twórcy. Przy czym „ja”, jako że jest pseudonimem, wydaje 
się być raczej bliższe podmiotowi literackiemu niż autorowi dzieła; 
jest kreacją, rolą, jaką może grać nadawca. Hermetyczność przekazu 

73 Badacze graffi  ti dzielą czasem graffi  ciarzy na „writerów” – tworzących 
artystyczne, obrazowo -napisowe kompozycje, i „taggersów” – wykonujących mar-
kerami zamaszyste podpisy w różnych miejscach. Najczęściej jednak graffi  ciarze 
są zarówno „writerami”, jak i „taggersami”.
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na poziomie konceptualizacji przejawia się zamazaniem profi lowanego 
elementu, ukryciem jego rzeczywistych rysów. Możemy wiedzieć, że 
mamy do czynienia z pseudonimem artysty, ale nie potrafi ć go odczy-
tać. To oczywiście walor intencjonalny przekazu, a jeśli tak, to i tu za 
dominującą uznać możemy perspektywę potencjalnego odbiorcy (nie: 
adresata), którego spojrzenie wpisane jest w komunikat. To dla niego 
on jest nieczytelny i dla niego artysta wygląda tak, jak na zdj. 130.

Ciekawym zjawiskiem semantycznym, możliwym m.in. dzięki 
połączeniu językowego i wizualnego kodu, jest profi lowanie dwóch 
lub więcej elementów z różnych domen przy pomocy jednego wyraże-
nia. Celem takiej operacji jest najczęściej wywołanie odpowiedniego 
skryptu, w którym elementy te stanowić mogą spójną całość. Na 
zdj. 135 nazwa kawiarni „Rękawka”, oprócz tego, że stanowi nazwę 
własną, a więc odsyła do konkretnego desygnatu – lokalu, profi luje 
także dwie inne rzeczy: nazwę ulicy, na której znajduje się lokal (ulica 
Rękawka) oraz ofertę lokalu, czyli „kawkę”. Szyld tym samym nie tylko 
przywołuje skrypt związany z własną działalnością, ale i kotwiczy 
go w konkretnej przestrzeni. Nazwa lokalu „Pozytywka” (zdj. 136) 
konotuje skojarzenia jeszcze obfi ciej. Pierwszą z przywoływanych tu 
domen jest domena muzyki. Pozytywka to oczywiście mały mechanizm 
grający po nakręceniu, to zaś znaczenie ma korzenie jeszcze w łacinie 
średniowiecznej, gdzie mianem „positivum” określało się „organy”. 
Drugi profi l dotyczy fotografi cznego użycia terminu „pozytyw”, jak 
nazywa się otrzymany z „negatywu” obraz zgodny z rzeczywistością. 
Forma językowa „pozytyw” wyróżniona jest w napisie przy użyciu 
kontrastu kolorów białego i czarnego, przy czym obszar, na którym 
znajduje się to określenie stanowi, nomen omen, kolorystyczny „po-
zytyw” reszty kompozycji. Wydobyta opozycja „pozytyw” i „nega-
tyw” ma także i inne znaczenie, poprzez skojarzenia z „pozytywny” 
i „negatywny” jako ocenami wartościującymi. W sumie powstaje więc 
konceptualizacja klubu „Pozytywka” jako miejsca gdzie dzięki muzyce 
wszystko wydaje się wartościowsze, lepsze, jaśniejsze. Z oceną po-
zytywną ma związek także i kolejny przykład (zdj. 137). Cały przekaz 
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ogranicza się tu do wskazania dwóch odniesień: „szlafroka” jako 
towaru i domeny pozytywnego wartościowania („O.K.”) jako waloru 
tego towaru. Powstała konceptualizacja profi luje szlafrok oraz jego 
atrybut, którym jest „bycie ok”. W efekcie szyld informuje odbiorcę, 
iż tutaj kupi szlafrok spełniający walory bycia „w porządku”: ładny, 
dobrej jakości, o ciekawym kroju itd.

Zdarzają się także w przestrzeni miejskiej inskrypcje, których 
znaczenia odbiorca nie potrafi  jednoznacznie ustalić. Przyczyną tego 
może być brak skryptu, w którym profi lowane w komunikacie obiekty 
i relacje wiązałyby się ze sobą lub też zachodzi sytuacja odwrotna, 
tzn. istnieje kilka możliwych skryptów, które może realizować dana 
inskrypcja. Szyld na zdj. 138 składa się z nazwy: „Art & Beauty” oraz 
z płaskorzeźby przedstawiającej kobiecą twarz. Kształt wizualno-
-estetyczny szyldu stanowić ma zapewne ikoniczną ilustrację za-
wartości językowej komunikatu: jest artystyczny i piękny czy też: 
artystycznie przedstawia piękno. Konceptualnie stanowi więc spójny 
obraz, nie daje jednak odbiorcy informacji na temat tego, w jaki sposób 
ta wyprofi lowana treść wiąże się z oznaczanym miejscem i jego funk-
cją. Taka niedookreślona struktura semantyczna komunikatu budzi 
zainteresowanie i chęć poznania anonsowanego miejsca. Wiedziony 
ciekawością odbiorca zajrzy przez szyby wystawowe do wnętrza lokalu, 
by przekonać się, że stoi przez salonem kosmetycznym.

Brak skryptu, w którym przekaz i jego kontekst przestrzenny 
byłyby spójne, sprawił, że wyjątkowo zapadły mi w pamięć dwa 
graffi  ti. Te proste w formie napisy brzmiały: „Osmoza” i „Julian Tu-
wim”. W kontekście szarej ściany kamienicy komunikaty te były tak 
niespodziewane i tak „nie na miejscu”, że szukanie ich sensu samo 
narzucało się umysłowi, a niemożność jego znalezienia budziła nie-
pokój. Brak prostego skryptu interpretacyjnego jako metoda na roz-
ruszanie komórek mózgowych jest zapewne intencją wykonanego 
przy pomocy szablonu napisu ze zdj. 139. „Mono myśl” jest tutaj 
zaczepką, wyzwaniem mającym wzbudzić „odruch” szukania sensu, 
a trudność, jaką w tym przypadku będzie to stanowiło, może właśnie 
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wyrwać człowieka z jego myślowych kolein i sprawić, by przestawił 
się na „polimyśl”. Niejasność i niejednoznaczność znaczenia przekazu 
okazuje się więc być najczęściej zamierzona i służyć jako strategia 
realizacji nadrzędnej intencji komunikacyjnej.

Pisze Tomassello: „Fundamentalną zdolnością społeczno -poznawczą, 
na której opiera się kultura ludzka, jest zdolność i tendencja indy-
widualnych istot ludzkich do utożsamiania się z innymi istotami 
ludzkimi” (2002: 124). Zarówno język, jak i inne systemy symboliczne 
służą utrwaleniu nie tylko treści pojęć właściwych danej kulturze, 
ale i różnych sposobów widzenia, ujmowania owych treści. Dzięki 
temu ludzie mogą przewidywać czyjeś zachowania, wpisywać czyjeś 
oczekiwania w strukturę semantyczną wypowiedzi, czynić czyjś 
punkt widzenia wyznacznikiem istotności. Wyrażenia językowe, ale 
też i napisowo -obrazowe nabierają znaczenia w konkretnym kontek-
ście pragmatycznym. Według słów Bachtina: „Językowa świadomość 
mówiącego i słuchającego -rozumiejącego ma praktycznie w żywym 
mówieniu do czynienia wcale nie z abstrakcyjnym systemem norma-
tywnie tożsamych form języka, lecz z językiem -mową w sensie ogółu 
możliwych kontekstów użycia danej formy językowej. Słowo ukazuje 
się mówiącemu językiem ojczystym nie jako słowo słownikowe, lecz 
jako słowo z najrozmaitszych wypowiedzi” (1983: 89).

Systemy symbolicznych znaczeń są skodyfi kowanymi sposobami 
obrazowania rzeczywistości dzięki środkom o różnych stopniu zło-
żoności: zaczynając od podstawowych schematów zdarzeniowych 
i struktur gramatycznych, po konotowane sfery znaczeń budujące 
zhierarchizowane subuniwersa znaczeniowe. Spójność konceptualiza-
cji dotyczyć więc może zarówno jednego, konkretnego obrazowania, 
jak też i większych jednostek skodyfi kowanych treści pojęciowych, 
takich jak skrypty, „gry językowe” czy „sposoby bycia”. Pisze badacz 
ludzkiej umysłowości: „Całość posiadanych schematów poznawczych 
jest naszą prywatną teorią o rzeczywistości” (Chlewiński 1999: 201). 
Rozważania powyższe były próbą dotarcia i odtworzenia takich 
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znaczących subświatów, „prywatnych teorii rzeczywistości”, których 
materialnymi znakami są określone grupy miejskich inskrypcji. Sku-
piłam się na cząstkowych analizach, dotyczących systemów znaczeń 
charakterystycznych dla różnych podsystemów społecznych, skryptów 
kulturowych, subkultur, jako że rekonstrukcja światopoglądu leżącego 
u podstaw wszystkich inskrypcji miejskich nie wydaje mi się celem 
realnym. Świat współczesnych światopoglądów, a w szczególności 
świat światopoglądów mieszkańców miasta jest raczej archipelagiem 
różnorodnych systemów idei i znaczeń, niż wspólnym dla wszyst-
kich, stabilnym lądem. I rzeczywiście, treści pojęciowe związane 
z takimi rodzajami inskrypcji, jak graffi  ti kibiców czy szyldy agencji 
towarzyskich wydają się rządzić własnymi zasadami, niepoddającymi 
się odgórnym społecznym normom logicznym, estetycznym i aksjo-
logicznym. Filozof „codzienności” Włodzimierz Pawluczuk stawia 
sprawę jeszcze mocniej, stwierdzając: „Przekonania stanowiące całość 
z określonym sposobem bycia są zupełnie niewrażliwe na jakiekolwiek 
operacje logiczne płynące z zewnątrz. Są one bowiem w ramach tego 
sposobu bycia logicznie całkiem poprawne. Ich absurdalność widocz-
na jest dla kogoś, kto jest w innym sposobie bycia, odmienność ta nie 
jest jednak wynikiem szczególnego zamiłowania do głupoty jednych, 
a zamiłowaniem do mądrości drugich, ale tego, że te same rzeczy nie 
są tym samym dla jednych i dla drugich” (Pawluczuk 1994: 78).

3.3. Analizy pragmalingwistyczne

Mówiąc o analizie pragmalingwistycznej mam na myśli:
– po pierwsze, badanie języka i obrazu w użyciu;
– po drugie, opis kontekstu sytuacyjnego konkretnych wypo-

wiedzi;
– po trzecie, indywidualne doświadczenie i wiedzę uczestników 

komunikacji, które sprawiają, że każde zdarzenie komunikacyjne jest 
niepowtarzalną interakcją dwóch lub więcej jednostek.
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Przez „zdarzenie komunikacyjne” rozumiem sytuację komuni-
kacyjną podobną do tej, którą Antas i Majewska zdefi niowały jako 
„zdarzenie językowe”, tj. jako „sytuację komunikacyjną, obejmującą 
przynajmniej dwa akty mowy w przestrzeni interakcyjnej między 
nadawcą i odbiorcą, w której dochodzi do realnej komunikacyjnej 
aktywności obu stron – werbalnej, niewerbalnej bądź mieszanej” 
(Antas, Majewska 2006: 51). Ze względu na używane w inskrypcjach 
miejskich kody uznałam, że uzasadnione będzie zmodyfi kowanie 
terminu na: zdarzenie komunikacyjne.

Inskrypcje miejskie, aczkolwiek zakotwiczone w konkretnej 
przestrzeni, niewątpliwie stanowią nieprototypowe zdarzenia ko-
munikacyjne. Jak w przypadku większości tekstów pisanych, tak 
i w przypadku inskrypcji miejskich rozerwana zostaje bezpośred-
nia, rzeczywista i naturalna sytuacja dialogu, następuje „oddalenie 
znaczenia od zdarzenia” (Ricoeur 1989: 96), co czyni trudniejszym 
„negocjowanie znaczeń” między nadawcą i odbiorcą. Odmiennie – 
w porównaniu do modelowej komunikacji oralnej – prezentują się 
także i inne elementy aktu komunikacji, takie jak: rola i charakter 
nadawcy i sytuacja nadawania, rola i charakter odbiorcy i sytuacja 
odbioru, związki między znaczeniem komunikatu a jego kontekstem 
przestrzenno -czasowym. Status komunikacyjny napisów miejskich 
nie jest też taki jak tekstów pisanych typu gazeta, książka, list. Okazuje 
się on bowiem posiadać pewne cechy typowe dla komunikacji oralnej, 
np. charakter występującej w inskrypcjach deiktyczności czy funkcja 
kontekstu przestrzennego. W tej części analiz chcę na prostym modelu 
pokazać, jak kształtują się w przypadku inskrypcji miejskiej takie ele-
menty zdarzenia komunikacyjnego, jak nadawca, odbiorca, kontekst 
przestrzenny, czasowy oraz jaką strukturę ma sama komunikowana 
treść – szczególnie w przypadku, gdy staje się dialogiem.
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3.3.1. Ja i ty

W sytuacji bezpośredniej rozmowy twarzą w twarz za nadawcę uznamy 
osobę, która do nas mówi. W przypadku inskrypcji miejskich sytuacja 
zmienia się. Nadawca „produkuje” swoją wypowiedź i na tym kończy 
się jego fi zyczny związek z komunikatem. Komunikat ten ma walor 
trwałości: nadawca może odejść, a jego słowa pozostają. Kwestia 
nadawcy skomplikuje się, jeśli wziąć pod uwagę cechy wykorzysty-
wanego medium i techniki wytwarzania komunikatów. W przypadku 
większości graffi  ti sytuacja jest jasna – można założyć, że komunikat 
ten ma nadawcę, który samodzielnie go wytwarza. Ale co zrobić z sy-
tuacją, gdy właściciel sklepu wynajmuje graffi  ciarza, aby namalował 
reklamę na ścianie lokalu? Kto jest tutaj rzeczywistym nadawcą? 
Inna sytuacja: na zebraniu w fi rmie zajmującej się usługami telefonii 
komórkowej pada pomysł stworzenia nowej marki dla młodzieży. 
Wybrane agencje reklamowe dostają zlecenie zaprojektowania owej 
marki i jej promocji. Dziesiątki osób zgłasza swoje propozycje, po wie-
lu „burzach mózgów”, zebraniach, dyskusjach wybrane zostaje logo 
i strategia promocyjna. Częścią kampanii jest wykonywanie za pomocą 
szablonu i sprayu „łapek” „Heyah” i naklejanie wlepek z tym samym 
znakiem, a praca ta zlecona zostaje młodym ludziom, często na co 
dzień tworzącym graffi  ti na własne potrzeby. Kto jest tutaj nadawcą: 
prezes fi rmy, dyrektor agencji reklamowej, autor wybranej koncepcji 
czy wreszcie młody chłopak w kapturze, którego obserwowałam 
wczesnym rankiem, jak przyozdabiał „łapkami” rondo Grunwaldzkie, 
a gdy zaczęła mu się kończyć farba, jej resztkę wykorzystał na zapisanie 
swojego „tagu” na… śniegu, na końcu szlaku „łapek”?

Sytuację nadawczą większości inskrypcji można porównać do sta-
tusu nadawcy w utworze literackim. I w przypadku inskrypcji można 
mówić o autorze, który tworzy zawartość treściową komunikatu, oraz 
o „podmiocie lirycznym” czy „mówiącym”, który jest kreacją osoby 
mówiącej w utworze. Natomiast w zupełnie wyjątkowych przypadkach 
bierze się pod uwagę technicznego wytwórcę książki, chyba że jest 
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równocześnie jej autorem. Konkludując, będę mówić o nadawcy jako 
o podmiocie wpisanym w tekst komunikatu, oraz o autorze (twór-
cy), czyli osobie, której aktem mowy, a więc i wyrazem intencji jest 
inskrypcja. Pozostałych osób przyczyniających się do wytworzenia 
inskrypcji nie będę brała pod uwagę.

Funkcjonowanie w publicznej przestrzeni i oderwanie od nadawcy 
sprawia, że inskrypcje miejskie wydają się komunikatem skierowanym 
do wszystkich. Nie wszyscy jednak odbiorcy będą mieć jednakowy 
status (o czym już wspomniano, s. 104). Na zdj. 140 widnieje proste graf-
fi ti, którego treścią jest nazwa czy zarys logo zespołu hip -hopowego. 
Każdy może zobaczyć ten napis – każdy może być odbiorcą. Ale 
inaczej odbierze go osoba, która nie zna języka polskiego, inaczej 
ktoś, kto odczyta tekst, ale nie będzie wiedział, że to nazwa zespołu 
(nie odczyta znaczenia nadanego), jeszcze inni wreszcie zrozumieją 
komunikat tak, jak zaplanował to jego twórca. Jego autor bowiem, 
tworząc, myślał zapewne o jakiejś podgrupie odbiorców, do których 
kierował swój komunikat w sposób szczególny, której wiedzę potrzebną 
do odczytania informacji zakładał⁷⁴. Tę grupę odbiorców, do której 
komunikat jest kierowany w zamyśle autora (a więc bliskiej wirtual-
nemu „czytelnikowi modelowemu” Umberto Eco), nazwę adresatem. 
Podział powyższy nie zawsze okazuje się wystarczająco precyzyjny. 
W przypadku napisu „Kaśka M [zamazane] ty kurwo!!!” odbiorcą 
może być każda osoba znająca zastosowane kody (język polski i jego 
zapis), ale kto jest adresatem? Na pewno „Kaśka M.”, ale czy tylko ona? 
Autor napisu niewątpliwie chciał obrazić adresatkę, ale wydaje się, 
że nieprzypadkowo uczynił to w formie publicznego napisu. Siła tej 
obelgi tkwi w tym, że pewne znane autorowi i/lub adresatowi osoby 

74 Pisze Tokarski w artykule poświęconym stereotypom w reklamie: „Aby 
dowolny akt mowy, a zatem również reklama, był skuteczny, nadawca musi zało-
żyć (presuponować) istnienie określonego adresata, jego postawy wobec świata, 
wiedzy na temat rzeczywistości, potrzeb i pragnień. Dlatego też hasło reklamowe 
nie może być kierowane do wszystkich, gdyż jego skuteczność byłaby wówczas 
znikoma” (Tokarski 1995: 33).
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przeczytają te słowa i staną się tym samym świadkami aktu obrażania 
adresata, poniżenia go. Owa grupa osób posiadających większą niż 
przeciętny odbiorca ramę pojęciową dla konceptualizacji zawartej 
w inskrypcji – to także adresaci inskrypcji, innego jednak typu niż 
adresat jednostkowy, wskazany bezpośrednio w tekście.

Nadawca i adresat mogą pojawić się w inskrypcjach co najmniej 
na dwa sposoby: wskazani bezpośrednio nazwą własną lub wyra-
żeniem deiktycznym, jak również jako wpisany w komunikat obraz 
nadawcy oraz presupozycja „modelowego” odbiorcy – adresata (w re-
klamie zwanego „targetem”).

Oto kilka przykładów występowania nadawcy i adresata pierw-
szego typu.

Napis może być autoprezentacją, odpowiednikiem wypowiedzenia 
imienia i nazwiska oraz podania ręki w komunikacji bezpośredniej. 
Tak przedstawiają się oczywiście twórcy graffi  ti w „tagach”, właściciele 
sklepików umieszczający swoje nazwiska na szyldach. Nadawca może 
być też zbiorowy, reprezentuje wtedy mniej lub bardziej zinstytucjo-
nalizowaną społeczność, którą łączy miejsce zamieszkania, pracy, 
wspólnota religii, kultury czy idei. Szablonowy rysunek na zdj. 141 jest 
znakiem działania i prezentacją grupy określającej się jako „Wojow-
nicy Szambali”⁷⁵, anonsowanej także adresem e-mailowym, ideą zaś 
spajającą wspólnotę i pozwalającą na umieszczenie w tekście takiego 
zbiorowego nadawcy jest walka o wolność Tybetu. Nadawca może 
identyfi kować się z fi rmą albo też fi rma może być zbiorowym nadawcą 
i wtedy cała nazwa jest „przedstawieniem się”, jak na tabliczkach ze 
zdj. 142. Nadawca może również ujawniać się jako autor aktu mowy, 
a więc po części jako nadawca implikowany; i tu także nadawcą może 
być fi rma („Cafe Jazzga zaprasza”, zdj. 143), mogą aktu mowy doko-
nać we własnym imieniu pracownicy fi rmy („Zapraszamy”, zdj. 144) 

75 „Wojownicy Szamabali” to buddyjska formacja duchowa wojowników 
lepszego, duchowego właśnie, świata, który istnieje niezależnie od granic państw 
i fi zycznych ograniczeń.
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albo też samowolni posiadacze dzielnicy Kazimierz („Zapraszamy 
na wpierdol”, zdj. 145). (Ten ostatni przykład wiąże z poprzednimi 
użycie czasownika „zapraszać”, nie są to jednak oczywiście realizacje 
tego samego typu aktu mowy). Nadawca jako zapraszający pojawia 
się także i w następnym przykładzie (zdj. 146), który jest jednak cie-
kawy z innego także względu. Zapraszającymi są tu przedstawiciele 
„Kościoła Baptystycznego Immmanuel”, a więc organizacji religijnej, 
istotą której jest w naszej kulturze kontakt z Bogiem; Bóg w pewien 
szczególny sposób także należy do Kościoła i może być jednym z za-
praszających. Tak jest i w tym przypadku, a osoba zapraszającego 
ukryta jest w hebrajskim imieniu Immanuel. Aby jednak owa obecność 
Boga stała się jasna dla odbiorców, autor wprowadził w strukturę 
komunikatu cytat z Biblii, w którym imię to zostaje wyjaśnione jako 
„Bóg z nami”. Zapraszający chcą więc ukazać siebie jako wspólnotę 
religijną cieszącą się łaską obecności Boga, a słowa „Pisma Świętego”, 
a więc objawionego i niepodważalnego, mają być tego gwarancją.

Na scenie konceptualizacji, której realizacją jest inskrypcja, nadaw-
ca i adresat pojawić się mogą równocześnie. Takim komunikatem, 
który ma konkretnego, wskazanego imieniem adresata oraz także 
imieniem podpisanego nadawcę będzie napisane sprayem na murze 
wyznanie miłosne: „Keiti kocham Cię – Paita”. Inaczej wymodelowany 
zostaje adresat w przypadku tekstu zamieszczonego w oknie mieszka-
nia na parterze kamienicy, a brzmiącego: „Do złodzieja który ukradł 
kwiat z tego parapetu Fikus – To był nasz prezent ślubny ty świnio!”. 
Mamy tu do czynienia ze strukturą naśladującą ofi cjalne „pismo do…”. 
Adresat, którego nadawca nie zna z imienia, więc charakteryzuje go 
poprzez czynność, której dokonał („ukradł kwiat”) i jej etyczną ocenę 
(„do złodzieja”), fi guruje jak w piśmie urzędowym w nagłówku, ujęty 
w formułę: „Do…”. Nadawca jest tu głównie oskarżycielem: przed-
stawia ogrom swojej straty i wyraża opinię o adresacie emocjonalnie 
i dosadnie („ty świnio!”), siebie charakteryzuje zaś jako byłego po-
siadacza fi kusa będącego przedmiotem żalu („nasz prezent ślubny”). 
Wiemy więc o nim dosyć sporo: że jest nadawcą zbiorowym – młodym 
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małżeństwem, wiemy też, gdzie mieszkają małżonkowie – kartka 
w oknie jest przecież jasną deiksą przestrzenną, a pojawia się jeszcze 
wskazanie językowe: „z tego parapetu”. Inną funkcję – kreowania po-
tencjalnej sytuacji komunikacyjnej ma przywołanie nadawcy i adresata 
w szyldzie sklepu na zdj. 147. Uczestnicy zdarzenia komunikacyjnego 
wskazani są zaimkami dzierżawczymi „nasz” i „Twoim” odnoszący-
mi do przedmiotów posiadania jednych i drugich, a które, zdaniem 
nadawcy, powinny zostać połączone („w”).

W omawianych dotychczas przypadkach nadawca jest wyrazicie-
lem intencji autora, jest jego tekstowym odpowiednikiem. Może on 
jednak równie dobrze być konceptem w całości fi kcyjnym, realizacją 
pomysłu autora, a nie reprezentantem jego myśli. Tak jak w przypadku 
napisu na przystanku brzmiącym: „Sprzedam dolinę – Muminek”. Ów 
intertekstualny żart oparty jest na umieszczeniu w konwencji typowej 
dla ogłoszeń handlowych („czynność” – „przedmiot” – „nadawca”) 
postaci nadawcy i przedmiotu sprzedaży w oczywisty sposób niere-
alnych, bo wyjętych z tekstu literackiego. Podobne sytuacje obrazują 
zdj. 148–149. Na pierwszym z nich nadawcą komunikatu wydaje się 
być przedstawiona postać, w której łatwo rozpoznać można personi-
fi kację śmierci. Z wykorzystaniem środków werbalnych (słowa: „I see 
you”) i niewerbalnych („przenikliwe” spojrzenie, złośliwy uśmiech) 
zwraca się ona do adresata z przesłaniem „memento mori”. Nadawca 
z kolejnego przykładu także przedstawiony jest na rysunku i jest to 
postać mająca cechy po części biskupa (strój, nakrycie głowy), a po 
części Wojciecha Jaruzelskiego (okulary). Jeszcze wyraźniej, jedno-
znacznym gestem wskazuje adresata wypowiedzi, którym przy takiej 
konstrukcji tekstu jest każdy, kto ustawi się naprzeciwko owego 
wskazującego palca. „Biskup” zadaje oskarżycielskie pytanie wskazy-
wanemu: „A czy ty byłeś ostatnio u spowiedzi?”. W dwóch ostatnich 
omówionych przypadkach, jak też i w szyldzie sklepu z akcesoriami 
telefonicznymi (zdj. 147) nietypowy jak na tekst pisany jest obraz 
adresata. Tekstowo bowiem (przez co rozumiem zarówno werbalną, 
jak i obrazową zawartość komunikatu) odbiorca jest wskazywany 
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tak, jakbyśmy mieli do czynienia z komunikacja bezpośrednią, dzię-
ki czemu prawie każdy potencjalny odbiorca pasuje do roli adresata 
i może poczuć się tak, jakby słowa „w Twoim telefonie” czy „I see 
you” dotyczyły właśnie jego. Strategia pragmatyczna tekstu polega 
w takim wypadku na tym, że każdy odbiorca, jeśli tylko jest w stanie 
odczytać komunikat, automatycznie staje się jego adresatem, czy tego 
sobie życzy, czy nie. Duża część inskrypcji o charakterze reklamo-
wym zwraca się w ten sposób do wyobrażonego adresata, używane 
w reklamie formy imperatywne także takiego wirtualnego odbiorcę 
zakładają, jak chociażby w informacji reklamowej na zdj. 150 („Kup 
kartę SMS tp i wysyłaj SMSy z żółtego automatu tp!”), gdzie struktura 
semantyczna rozkaźników „kup” i „wysyłaj” ma charakter działaniowy 
i obejmuje także i jednostkę, do której słowa te są kierowane.

Osoba adresata często pojawia się w inskrypcjach w formie zwro-
tu do konkretnej osoby. Tak było w przykładzie z „Kaśką M.” (s. 164), 
tak też jest w nieco bardziej wyszukanym treściowo komunikacie 
na zdj. 151, będącym „kartką z życzeniami”: rysunek jako dar z jakiejś 
okazji, dodatkowo życzenia („wszystkiego naj!”) i określenie adresata 
(„dla babci i cioci Jadzi”)⁷⁶. Podpisem nadawcy jest cały komunikat – 
zgodnie z funkcją tego typu graffi  ti. Adresatki są tutaj ściśle określone, 
ale można oczekiwać w tym przypadku także i owej drugiej, niewska-
zanej bezpośrednio grupy adresatów; będą nimi znajomi autora czy 
też osoby rozpoznające jego styl – także będący rodzajem obecności 
„ja” w strukturze komunikatu.

Adresat może być także wskazany przez negację, co częste w przy-
padku znaków drogowych i tablic informacyjnych. Konstrukcja 
informacyjna ustawiona przez hotelem „Regent” (zdj. 152) takiego 
właśnie adresata wyznacza: informacja o zakazie postoju zostaje 
unieważniona dla wskazanej grupy adresatów – gości hotelu, ale 
tylko w bardzo konkretnym przedziale czasowym („15 min”) i prze-
strzennym („15 m”).

76 Podobnego typu podarunkiem jest inskrypcja ze zdj. 87.
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Drugi sposób, w jaki inskrypcja określa uczestników zdarzenia 
komunikacyjnego, to obrazy nadawcy i adresata wpisane w komunikat. 
Autor napisu, zanim go stworzy, dokonuje konceptualizacji treści, które 
chce przekazać, czy też innymi słowy wyznacza cel, jakiemu dany akt 
mowy ma służyć. W tej konceptualizacji czy i oczekiwanych skut-
kach perlokucyjnych osoba adresata jest zawsze obecna, ale czasem 
zostaje wyrażona bardzo konkretnie, a innym razem dosyć ogólnie. 
W przypadku informacji, które powinny być łatwo zauważalne i inter-
pretowalne przez maksymalnie szerokie spektrum odbiorców, używa 
się tzw. kodów „szerokich”, a potencjalnym odbiorcą jest każdy. Tak 
jest w przypadku znaków drogowych, tablic informacji turystycznej, 
szyldów instytucji publicznych. Inne inskrypcje będą komunikatami 
kierowanymi do ściśle określonego odbiorcy, co na poziomie teksto-
wym komunikatu znajduje odbicie w wyborze specjalistycznych, 
„wąskich” kodów oraz projektowaniu treści przekazu tak, by z punktu 
widzenia adresata była ona atrakcyjna.

Czasem o wyborze adresatów decyduje przedmiot komunikatu, 
jak w przypadku szyldu sklepu z akcesoriami dla niemowląt (zdj. 153), 
który z natury indeksowanej oferty kierowany jest do określonej grupy 
odbiorców. Grupa ta jednak dodatkowo wyznaczona i „wabiona” jest 
chociażby przez wygląd komunikatu – kolorystykę, treść przedstawie-
nia obrazowego (bocian z bobasem) i sposób przedstawienia (wesoły, 
bajkowy rysunek) – oraz wpisanie adresata w strukturę komunikatu 
(„Twoje Dziecko”). Ikonografi czno -językowa „tapeta” składająca się 
na wygląd zewnętrzny klubu „Alchemia” (zdj. 154) także wyznacza 
swojego adresata, czyli potencjalnego bywalca lokalu. Tu jednak nie 
jest to sprawa jednorazowej decyzji, a dynamicznego procesu do-
strajania się miejsca do ludzi, a ludzi do miejsca. Wśród wiszących 
na zewnątrz ogłoszeń znaleźć można m.in. informacje o spektaklach 
teatrów awangardowych, koncertach muzyki alternatywnej, ale też 
ofertę nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Czy powieszenie 
tutaj takich informacji sprawi, że do pubu przyjdą głównie obcokra-
jowcy oraz ludzie zainteresowani kulturą awangardową? Czy też 
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raczej profi l klientów „Alchemii” sprawił, że ktoś uznał za celowe 
umieszczeniu na fasadzie lokalu informacji i reklam, które mogą być 
dla nich interesujące? Oczywiście i jedno, i drugie.

Estetyka elementów znaczących kolejnego miejsca (zdj. 155) po-
twierdza, jak pożądanym klientem jest odbiorca, który chce poczuć 
się VIP-em – stać się adresatem tego komunikatu (VIP pojawił się już 
wcześniej w szyldzie agencji towarzyskiej, zdj. 121). VIP jest dobrym 
przykładem tego, jak wykreowany adresat wpisany w komunikat może 
nie tyle odpowiadać naszym rzeczywistym potrzebom, ale po prostu 
je stwarzać. Dla osoby, dla której wartością jest bycie kimś ważnym, 
znanym, bywałym w wyższych sferach towarzyskich itd., może nie być 
ważne, że wcale nie miała ochoty skorzystać z salonu kosmetycznego. 
W momencie bowiem, gdy stanie przed takim przybytkiem, będzie 
dla niej oczywiste, że nie tylko chce, ale musi z niego skorzystać, 
jest przecież VIP-em. Przykład to może trochę przesadzony, ale sam 
mechanizm manipulacji wart jest zastanowienia, bo reklama i inne 
komunikaty perswazyjne powszechnie stosują tę strategię, tyle że 
czasem w sposób subtelniejszy, a przez to mniej zauważalny.

Z niekonwencjonalnym sposobem charakterystyki adresata spoty-
ka się klient sklepu wędkarskiego, którego właściciel napisał na szybie 
okiennej: „Można wejść z psem i z lodem, grymasić i nudzić, a nawet 
wyolbrzymiać”. Komunikat ten jest grą z konwencjonalnymi sposo-
bami tworzenia obrazu mile widzianych odbiorców, nie tylko zresztą 
w postaci inskrypcji, ale też zachowań i przekonań sprzedawców. 
Do owych unieważnianych w tym komunikacie konwencji należą: 
zakaz (werbalny czy piktografi czny) wejścia do sklepu z psem, zakaz 
wejścia z lodami, niechęć ekspedientów do klientów wymagających, 
„zabierających” im dużo czasu oraz stereotyp wędkarza, który zawsze 
łowi „taaaaaką rybę”. Nadawca tej inskrypcji usuwa owe zakazy ogra-
niczające krąg osób, które mogą wejść do sklepu, tym samym czyniąc 
adresatem zaproszenia bardzo szerokie grono odbiorców.

Autor także zawsze istnieje w swoim komunikacie, chociażby 
przez intencję aktu mowy, którego za pomocą danej wypowiedzi 
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dokonuje, poprzez hierarchię wartości swego świata, która znaj-
duje odzwierciedlenie w konceptualizacji, czy też przez konwencję 
stylistyczną, którą wybrał. Nie ma raczej wątpliwości, że autorowi 
inskrypcji „Fuck army” z zarysem szubienicy (zdj. 156) bliskie są 
poglądy pacyfi styczne, a może też i anarchistyczne, ani że autorem 
kolorowego malunku z elementami inskrypcji (zdj. 157) są dzieci. Po-
dobnie też w każdym komunikacie istnieje potencjalny jego adresat, 
z myślą o którym kształtowane są walory perswazyjne aktu mowy 
oraz jego planowane efekty perlokucyjne. W strukturę komunikatu 
wpisana jest także relacja między nadawcą a odbiorcą (symetryczna, 
asymetryczna), ich stosunek do siebie, hierarchia i role, jakie zostały 
im przypisane w danej sytuacji komunikacyjnej. Poziom relacji uzna-
wany jest w nowszych modelach komunikacyjnych za równie ważny, 
jak poziomy informacyjny, impresywny i ekspresywny (Thun 2001).

Stworzenie modelu nadawcy czy adresata wpisanego w komunikat 
nie jest tym samym, co charakterystyka ich autorów czy rzeczywistych 
odbiorców. Opis tych grup użytkowników języka to zadanie etnologii 
i socjologii, wymagające złożonych i precyzyjnych narzędzi badania 
nie tylko języka, ale i samego środowiska społeczno -kulturowego. 
Z tego też względu nie podejmuję się prób opisania poszczególnych 
subkultur twórców czy odbiorców, szczególnie że w przypadku opi-
sywanego materiału badanym środowiskiem musiałaby być cała 
miejska społeczność.

3.3.2. Tu i teraz

Stosunkowo łatwiej niż konteksty indywidualno -socjologiczne dają się 
uchwycić przestrzenne i czasowe aspekty funkcjonowania inskrypcji, 
najłatwiej zaś osobie, która ma możliwość długotrwałego przebywania 
w jednym miejscu i obserwowania zmian i ich przyczyn.

Niewątpliwie inskrypcje miejskie cechuje dosyć duża niezależność 
od kontekstu czasowego, związana z formą pisemną oraz trwałością 
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materialną nośnika pisma. Dzięki tej właściwości, obok ulotnych 
i aktualnych inskrypcji, funkcjonują w przestrzeni miejskiej także 
i takie, które mają już jedynie walor historyczny, jak ta na kamieniu 
wyznaczającym kiedyś granicę dwóch wsi podkrakowskich, a obecnie 
będąca pamiątką historyczną w samym centrum Krakowa (zdj. 158). 
Z taką perspektywą czasową związane są także zmiany konwencji 
tworzenia szyldów, zauważalne raczej po latach niż po miesiącach. 
Jeśli przyjąć węższą perspektywę, to odniesieniem czasowym mogą 
stać się pory roku, święta i inne okresy wpływające na charakter nie-
których komunikatów miejskich (np. wystaw sklepowych czy reklam). 
Innym wymiarem czasowym, do którego odnieść można inskrypcje, 
jest aktualność zawartych w nim informacji lub zakres czasowy ich 
obowiązywania. Tego typu informacjami są godziny otwarcia sklepu 
czy biura, informacje o czasie obowiązywania promocji w supermar-
kecie na billboardzie reklamowym, informacje drogowe ustawione 
na czas remontu drogi itd. Jeśli inskrypcja nie zawiera takiej deiksy 
czasowej, to odbiorca ma prawo założyć, że jest ona wciąż aktualna, 
tak jak w przypadku afi sza na zdj, 159, gdzie pojawia się dodatkowe 
zakotwiczenie w czasie w postaci określenia „nowa”. W praktyce, 
taka adekwatność czasu funkcjonowania inskrypcji oraz aktualności 
informacji nie jest ściśle przestrzegana normą.

Zakotwiczenie inskrypcji miejskich w określonym kontekście 
przestrzennym jest ich cechą defi nicyjną. Lalewicz uważa, że deik-
tyczność przestrzenna jest jedyną realną, tj. możliwą do naocznego 
potwierdzenia formą odniesienia do kontekstu sytuacyjnego in-
skrypcji: „Zespolenie z miejscem eliminuje (…) kategorię osoby: nie 
ma »tego, kto mówi«, jako że napis jest »komunikatem czegoś«, ani 
»tego, do kogo się mówi« (…) System kategorii deiktycznych, którego 
ośrodkiem jest w wypadku mówienia układ: JA – TU – TERAZ, w na-
pisie zredukowany jest do kategorii: TU i jej pochodnych: stąd, tędy, 
itd.” (Lalewicz 1973: 114). Część inskrypcji jest semantycznie związana 
z konkretnym miejscem; szyldy, informacje, tablice pamiątkowe stra-
ciłyby sens, gdyby je przenieść w inne miejsca. Odmienny charakter 
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mają inskrypcje, które nie są związane z określonym miejscem w prze-
strzeni topografi cznej miasta, niemniej jednak, aby spełniać swe 
funkcje, muszą być umieszczane w określonych obszarach: ogłoszenia 
wywieszane są w miejscach, gdzie ludzie mają czas i sposobność je 
przeczytać (np. na przystankach), reklamy w miejscach, gdzie mogą 
być zauważone przez dużą liczbę osób (wzdłuż ulic i chodników). 
Nawet w przypadku tych napisów, które – wydawać by się mogło – 
mogą pojawić się wszędzie (graffi  ti, ogłoszenia) wybór miejsca często 
nie jest przypadkowy, a podyktowany względami praktycznymi, 
semantycznymi czy ideologicznymi.

Funkcjonowanie w przestrzeni wiąże się także z percepcyjnymi 
możliwościami i ograniczeniami odbioru komunikatu. Widziany 
z daleka banner reklamowy musi być duży, czytana z małej odle-
głości wlepka jest niewielkich rozmiarów. Gra z odległością może 
także stać swego rodzaju strategią „oszukiwania”, obchodzenia norm 
prawnych lub obyczajowych. Przykładem jest omawiany już szyld 
agencji towarzyskiej, której nazwa z bliska brzmi „Exotic”, podczas 
gdy z większego dystansu, czyli z takiego, z jakiego chcąc nie chcąc 
odbiorca najpierw ją widzi, czytamy „Erotic”. W przypadku napisu 
widocznego na zdj. 160 zapisana strategicznie nazwa – tzn. tak, że 
literalnie brzmi „Hostel”, a dzięki zróżnicowaniu wielkości czcionki 
odbiorca widzi ją raczej jako „Hotel” – jest wynikiem kompromisu 
między wymogami prawa, wedle których nazwa „hotel” jest znakiem 
handlowym zastrzeżonym dla miejsc spełniających odpowiednie 
standardy, a funkcją perswazyjno -zachęcającą nazwy, którą niewąt-
pliwie lepiej spełnia określenie „hotel” niż „hostel”. Taką samą grą 
z percepcją odbiorcy jest duży napis na fasadzie budynku brzmiący 
„Retro Dom Hotelarski”, który jednak został zapisany w taki sposób, 
że z większej odległości widoczne staje się jedynie większa czcionka 
i wyrazy „Retro Hotel”.

Ukontekstowienie przestrzenne nie dotyczy jedynie fi zycznej 
przestrzeni, ale też – a może przede wszystkim – przestrzeni sym-
bolicznych, aksjologicznych i kulturowych, a więc również skryptów 
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działań związanych z daną przestrzenią. Szyld „Brewerii” (zdj. 161) nie 
bez powodu jest dwujęzyczny i nie bez przyczyny wspomina o „piciu” 
(„Nie pij na pusty żołądek”, „Don’t drink on an empty stomach”). Ów 
lokal gastronomiczny znajduje się w dzielnicy Kazimierz, w której 
ostatnio znacząco wzrosła ilość lokali rozrywkowych. Kazimierz stał 
się dzielnicą modną wśród artystów, turystów i studentów, a wśród 
tych ostatnich szczególnie atrakcyjny okazał się dla obcokrajowców. 
W takich popularnych pubach jak „Singer” czy „Alchemia” w piątko-
we i sobotnie wieczory prawie nie słychać języka polskiego. Do owej 
specyfi ki bywalców Kazimierza i sposobu spędzania przez nich czasu 
w tym miejscu odnosi się struktura semantyczna szyldu „Brewerii”: 
w oparciu o skrypt pojęciowy „bywania na Kazimierzu” nadawca pro-
ponuje drobną, acz racjonalnie brzmiącą poprawkę w owym skrypcie 
w postaci uzupełnienia go o „spożycie posiłku przed piciem”.

„Uwaga! Wchodzenie na konstrukcję mostu surowo wzbronio-
ne” ostrzega napis umieszczony na moście Piłsudskiego (zdj. 162). 
W zasadzie nic w nim dziwnego poza tym, że mówi coś oczywistego: 
dlaczego ktoś miałby chodzić po konstrukcji (nadbudowie) mostu, 
skoro wygodniej przejść po chodniku? Wystarczy jednak przejrzeć 
jakąś krakowską gazetę z okresu od maja do września 2003 roku, 
aby dowiedzieć się więcej o genezie tablicy. W tym czasie bowiem 
zdarzyło się kilka razy, że ktoś wchodził na konstrukcję, stawał u jej 
szczytu i z satysfakcją przyglądał się przybyłej na miejsce policji 
wstrzymującej ruch na moście, wozom straży pożarnej, rosnącym 
tłumom gapiów i próbującemu z nim pertraktować psychologowi. 
Po kilku takich zajściach na moście umieszczono zapory z kolców 
uniemożliwiające wejście na konstrukcję oraz omawiane tablice 
z zakazami, które okazują się mieć jednego, konkretnego adresata – 
owego „odważnego” mężczyznę, którego skrypty działaniowe obejmują 
wchodzenie na konstrukcję mostu (co nie znaczy, że tablica nie ma 
innych adresatów).

Wysprayowany na garażach przy ulicy Śliskiej napis „Jebać aka-
demiki” nie pozostawia złudzeń, co do uczuć, jakie budzą w nadawcy 
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studenci mieszkający w akademiku przy tej ulicy. Dla mieszkańców 
akademika kojarzy się on dodatkowo z dosyć dramatycznym w dzie-
jach akademika okresem, którego napis jest pamiątką. Kilka lat temu 
zbierająca się pod blokami „młodzież” za nowy cel wyładowywania 
swojej frustracji uznała studentów, denerwujących ich swych wy-
glądem i zachowaniem. Rozpoczęło się od zaczepek przed wejściem 
do budynku i słownych utarczek między „dresiarzami” pod akade-
mikiem i studentami w oknach, skończyło zaś zastraszeniami, rzuca-
niem kamieniami w okna i interwencją policji. Przytoczony napis jest 
świadectwem owej lokalnej, „inteligencko -proletariackiej” wojenki.

Nie istnieje już napis, który widniał przy wejściu do domu pro-
fesorskiego przy alei Słowackiego⁷⁷. Napisał ktoś: „Alicja już tu nie 
mieszka”, cytując tytuł fi lmu Martina Scorsese’a z lat 70. Mieszkańcy 
domu wiedzieli, że napis wiąże się z wyprowadzeniem się z Krakowa 
prof. Alicji Helman, która przez dłuższy czas mieszkała w owym domu. 
A że powszechnie szanowana i lubiana pani profesor była wybitnym 
fi lmoznawcą, stąd cytat z fi lmu w sposób szczególny nadawał się 
do wyrażenia żalu z powodu wyjazdu „Alicji”.

Przedstawioną na zdj. 163 inskrypcję większość odbiorców 
na pierwszy rzut oka rozpozna jako graffi  ti. I rzeczywiście, mamy tu 
do czynienia z techniką graffi  ti, jednak realizowany dzięki niej akt 
nie należy do standardowych dla tego gatunku wypowiedzi. W istocie 
komunikat ten jest bowiem reklamą małej fi rmy zajmującej się podłą-
czaniem Internetu. Dlaczego fi rma ta zdecydowała się na taką formę 
promocji, to znaczy na zatrudnienie „writerów” do namalowania 
reklamy? Omawiana inskrypcja znajduje się na osiedlu Nowy Bieża-
nów, gdzie mieszka wielu młodych twórców graffi  ti i dużo młodzieży, 
dla której graffi  ti jest atrakcyjną formą przekazu. Przedstawiona 
reklama nie tylko więc ma szansę trafi ć do „niezagospodarowanej” 
komercyjnie grupy społecznej, ale też technika wykonania chroni ją 
w jakiejś mierze przed zniszczeniem: w niepisanym kodeksie malarzy 

77 Informację o tym napisie zawdzięczam dr Agnieszce Szybowskiej.
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graffi  ti znajduje się m.in. zasada mówiąca, że nie maluje się bez po-
zwolenia na dziełach innych graffi  ciarzy. Większość zauważonych 
przeze mnie reklam czy szyldów wykonanych w konwencji graffi  ti 
znajduje się na dużych osiedlach – sypialniach, w otoczeniu innych 
dzieł osiedlowych hip -hopowców.

Kompozycja napisowych i obrazowych elementów na zdj. 164 
także nie daje się łatwo upchnąć na jednej, wspólnej scenie koncep-
tualizacji. Pojawia się tu wezwanie do tego, aby „zamalować Kraków”, 
obcojęzyczne napisy: „Cu vi parolas Esperanton?”, „Amiko de amiko 
estas ankan amiko” (niewidoczny akurat na zdjęciu), adresy e-mailowe 
oraz gwiazdki i kwiatki. Ułatwić interpretację może wiedza o tym, 
iż wcześniej w przejściu podziemnym na rondzie Grunwaldzkim 
(gdzie zrobione zostało zdjęcie) dominowały wulgarne, rasistowskie 
i epatujące przemocą napisy kibiców i skinów. W takim kontekście 
nowa szata ikonografi czna podziemia jawi się jako dokładne przeci-
wieństwo tej pierwotnej. Owo „pozytywne” przesłanie budują napisy 
w języku esperanto, a więc stworzonym w imię ideałów przyjaźni 
międzynarodowej i równości ludzi bez względu na rasę czy wyznanie; 
jeden z napisów brzmi: „Przyjaciele moich przyjaciół są moimi przy-
jaciółmi”. Organizacje, których indeksami są adresy stron interneto-
wych, to stowarzyszenia i fundacje walczące z rasizmem, przemocą 
i propagujące pacyfi styczny i ekologiczny światopogląd. To głównie 
one stały się inicjatorami akcji „Zamalować Kraków”, którego częścią 
jest omawiana kompozycja. Wymowę całości podkreślają łagodne, 
„pozytywne” kolory i takież rysunki. Możemy tu już mówić o dialogu 
inskrypcji, jako że właściwy sens tej multisemiotycznej kompozycji 
uwidacznia się w kontekście innych napisów, w tym wypadku tych, 
które zostały zamalowane.

Ostatecznie inskrypcje miejskie okazują się być zakotwiczone 
nie tylko w czasie i przestrzeni, ale też w konkretnym środowisku 
społecznym oraz we wspólnej wiedzy autorów i odbiorców inskrypcji. 
Stąd pełny opis znaczenia wielu z nich wymagałby informacji czasem 
wręcz biografi cznych, typu: jak ma na imię córka właścicielki sklepu 
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(np. Basia) albo kto to jest „Gibi”, skąd to przezwisko oraz gdzie i z ja-
kiego powodu go nie ma (zdj. 165). Uwzględnienie takiego szerokiego 
kontekstu wymaga opisu anegdotycznego i poniekąd uniemożliwia 
systematyczność analiz. O wartości jednak takiego opisu można się 
przekonać, sięgając po omówione w rozdziale 2.1. prace Bystronia, 
Kowalskiego, Olędzkiego czy Sulimy: w gruncie rzeczy lepiej pozwalają 
one zrozumieć mechanizm „dziania się” i utrwalania znaczeń, niż 
niejedno studium semantyczne oparte na statystyce i ścisłej katego-
ryzacji. 

3.3.3. Dialog

W sytuacji bezpośredniej komunikacji twarzą w twarz komunikaty 
językowe stanowią jedynie część informacji przekazywanych sobie 
nawzajem przez rozmówców. Jest to niewątpliwie część najdonioślej-
sza jeśli chodzi o walory poznawcze, jednak rzeczywistego znaczenia 
nabiera mowa dopiero w kontekście współwystępujących z nią komu-
nikatów parajęzykowych i niewerbalnych (komunikowania postawą, 
gestem, mimiką, spojrzeniem, organizacją przestrzeni). Partnerzy 
widzą się nawzajem, mogą wskazywać sobie lub ilustrować gestami 
rzeczy, o których mówią, tonem głosu i mimiką wyrażać nastawienie 
modalne czy uczuciowe do przedmiotu rozmowy.

Komunikacja, w której rolę komunikatów odgrywają inskrypcje 
miejskie, wygląda niewątpliwie inaczej. Jest sposobem porozumiewania 
się za pomocą trwałych i niezależnych od obecności użytkowników 
środków, co wiąże się z takimi zmianami w strukturze sytuacji ko-
munikacyjnej, jak rozerwanie związku nadawcy i odbiorcy, związany 
z tym brak możliwości bezpośredniego doprecyzowania znaczeń, 
zmiana charakteru przekazu z czasowego i ulotnego na przestrzenny 
i trwały materialnie. Z racji swego funkcjonowania w przestrzeni 
inskrypcje zachowały jednak pewne cechy typowe dla komunikacji 
oralnej, a najważniejszymi z nich są ukontekstowienie przestrzenne 
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komunikatu i bezpośredniość przestrzennej deiktyczności. Także 
ze względu na językowo -obrazowe środki wyrazu inskrypcja bliższa 
staje się naoczności bezpośredniej rozmowy niż prototypowemu 
przekazowi pisemnemu.

Konkludując: inskrypcja miejska jest wypowiedzią wykorzystu-
jącą środki charakterystyczne zarówno dla przekazu oralnego, jak 
i pisanego. Wypowiedzią lub aktem mowy nazywam przy tym całość 
komunikacyjną wypowiadaną przez jedną osobę. Przyjmuję, że in-
skrypcje miejskie są aktami mowy, to znaczy, że mają – jak wypowiedzi 
oralne – swoje intencje oraz znaczenia pragmatyczne. Jednak to nie 
sam komunikat tworzy akt mowy; potrzebny jest jeszcze jego wyko-
nawca, czyli zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami – autor. Sytuacja 
jest o tyle nietypowa, że autor inskrypcji dokonuje aktu mowy raz, 
później zaś ów stworzony akt mowy „dzieje” się na powrót za każdym 
razem, gdy ktoś staje się jego odbiorcą. Skoro akt mowy ma jednego 
autora a odbiorców nieskończenie wielu, to czy jest on rzeczywiście 
jeden, czy jest tych aktów wiele? W takiej sytuacji przydatne wydaje 
się być oddzielenie aktu wypowiedzi od aktu odbioru. Jeśli zaś wziąć 
pod uwagę, że ostatecznym miernikiem aktu mowy jest osiągnięcie 
skutków perlokucyjnych, to można uznać, iż – przykładowo – szyld 
będzie tyle razy aktem mowy, ile razy stanie się aktem odbioru, 
a skutecznym aktem mowy tak często, jak często klient poczuje się 
zachęcony i zaproszony, by wejść do lokalu.

Pozostawiając kwestię efektów perlokucyjnych, będących kate-
gorią badawczą niezwykle istotną, bo przesądzającą o rzeczywistej 
skuteczności aktów mowy, aczkolwiek trudną do opisu i zmierzenia, 
przyjmę jedynie, że mogą one być projektowane, jak też i niezapla-
nowane. Projektowane zgodne są z modelem reakcji implikowanym 
przez strukturę semantyczną aktu mowy. Przypomnę, że obok po-
ziomu perlokucji w akcie mowy współistnieją także poziomy lokucji 
i illokucji. Lokucją w przypadku inskrypcji jest sama materialna 
i denotacyjna struktura komunikatu, illokucja zaś wiąże się z poję-
ciem siły illokucyjnej, od której charakteru biorą najczęściej nazwy 
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akty mowy. Mogłoby się wydawać, że ta sama lokucja może mieć 
różną siłę illokucyjną, a przez to służyć osiągnięciu różnych efektów 
perlokucyjnych. Przykładowo napis „drzwi” może być informacją 
o typie oferty handlowej sklepu (w szyldzie), reklamą producenta 
(na billboardzie), wskazówką (na tabliczce w kształcie strzałki) czy 
rozkazem (na wywieszce w drzwiach sklepu). Wydaje się jednak, że 
tylko pozornie i w wyidealizowanym modelu lokucje te wydają się 
podobne. W praktyce występują one w towarzystwie innych znaków 
i w konkretnych kontekstach⁷⁸, co pozwala ustalić ich intencjonalne 
znaczenia. A skoro aktem mowy jest całościowa ujmowana jednostka 
komunikacyjna, to nie ma powodu, by oddzielać przekaz językowy 
od innych znaków, co w przypadku inskrypcji miejskich okazuje się 
o wiele bardziej oczywiste niż w komunikacji mownej, którą wciąż 
próbuje się badać w oderwaniu od współwystępujących z nią innych 
środków komunikacyjnych.

Wracając zaś do siły illokucyjnej napisowych aktów mowy: in-
skrypcja może być w zasadzie i w odpowiednich okolicznościach 
każdym aktem mowy, tj. spełniać każdą intencję komunikacyjną. 
Można natomiast ustalić pewne prototypowe dla danych kontek-
stów sytuacyjnych akty mowy: prototypowy szyld będzie głównie 
zaproszeniem i informacją, graffi  ti kibica – autopochwałą i obrazą 
przeciwnika, reklama – zachętą, znaki drogowe – zakazami, nakazami 
czy ostrzeżeniami. W dużej mierze inskrypcje są na tyle złożonymi 
wypowiedziami i stanowią realizację tak wielu intencji komunikacyj-
nych, że zastanowić by się można, czy nie są one raczej gatunkami 
mowy niż aktami. Do zagadnienia gatunkowej natury inskrypcji wrócę 
w ostatnim, podsumowującym rozdziale książki.

Jeszcze jedną cechą inskrypcji, będącą wynikiem dążenia 
do upodobnienia tej formy komunikacji do „naturalnej” sytuacji 
bezpośredniego negocjowania znaczeń, jest dialog, jaki prowadzą 
inskrypcje między sobą. Ujmując zjawisko szeroko, głosem w dialogu 

78 W „polu semantycznym” Bühlera, „okolu fi zycznym” Wallisa.
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napisów jest każda konkretna inskrypcja, jako że każda w jakiś sposób 
ustosunkowuje się do istniejącej konwencji i wykonywanych zgodnie 
z nią inskrypcji. Inskrypcje mogą też dialogować z otoczeniem prze-
strzennym, czasowym, odnosić się do konwencji zachowań i świato-
poglądów; przykładów tak rozumianej dialogiczności wiele znalazło 
się we wcześniejszych omówieniach. W tym miejscu chcę skupić się 
na bezpośrednim odnoszeniu się inskrypcji do siebie, tj. na takim ich 
stosunku, gdy jedna jest reakcją na drugą. Najogólniej wyznaczyć 
można cztery modelowe typy relacji między napisami, które nazwałam 
„zniszczeniem”, „przerobieniem”, „dopisaniem” i „aluzją”.

Zniszczenie jest najmocniejszym sposobem wyrażenia dezapro-
baty czy niezgody na treść inskrypcji. Wydrapanie, zamalowanie czy 
zaklejenie napisu jest gestem komunikacyjnym, którego znaczenie 
opisać można następująco: „Nie podoba mi się to, co tu ktoś napisał. 
Zniszczę to, aby wyrazić swoją dezaprobatę i aby nikt już nie mógł 
tego przeczytać”. Gest będący repliką funkcjonuje – materialnie 
i semantycznie – tylko w odniesieniu do komunikatu stworzonego 
przez pierwszego autora.

Zamalowywanie pierwotnych komunikatów pojawiło się już 
w kilku poprzednio omawianych przykładach (np. zdj. 117). Na zdj. 166 
widoczny, a właściwie: niewidoczny jest napis będący obrazą i szyder-
stwem skierowanym przeciwko kibicom Wisły. Gestu skutecznego za-
malowania, unicestwiającego pierwotny komunikat, dokonał zapewne 
kibic tego klubu. Charakterystyczne, że pierwsze słowo wypowiedzi 
– „pamientaj”, jako jedno z nielicznych w całej wypowiedzi nie nace-
chowane negatywnie, nie uległo zamalowaniu. Częściowe zniszczenie 
jako źródło nowego znaczenie obrazuje zmiana dokonana w nazwie 
sklepu „Dziewiarstwo”: po wydrapaniu literki „e” powstała forma 
„Dziwiarstwo” ku uciesze potencjalnych odbiorców, rozbawionych 
podobieństwem grafi cznym i dźwiękowym tych dwóch, zgoła nie 
bliskoznacznych słów. Systematycznością wykazał się kolejny wyko-
nawca gestu zniszczenia, który postanowił zmienić hasło w reklamie 
zachęcającej do przedświątecznych zakupów. Nie na jednym plakacie, 
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a na kilkunastu banerach reklamowych w centrum Krakowa zamalował 
on część napisu „Kocham zakupy”, znacząc szlak swej działalności 
podobiznami aktorki na plakacie reklamowym wyznającej, że „Kocha 
kupy”. Powstały w wyniku zamalowania komunikat, poprzez przywo-
łanie domen pojęciowych fekaliów i zepsucia, wprowadził poważny 
dysonans w uśmiechnięty i szczęśliwy świat bożonarodzeniowych 
zakupów. Pozbawienie zaś tego świata „oczywistości”, skłonienie 
potencjalnego konsumenta dóbr do refl eksji nad charakterem ideolo-
gicznym reklamy, było zapewne intencją „zamalowywacza”.

Innym typem dialogu inskrypcji jest przerobienie, jak chcę okre-
ślać taką relację inskrypcji, gdy struktura składniowa i semantyczna 
drugiej inskrypcji anektuje część lub całość pierwotnego przekazu. 
Dialog ten można też opisać jako taki stosunek do siebie komunikatów, 
w którym jakaś ich część jest wspólna, a w pozostałych fragmentach 
się różnią.

Przeróbki są powszechnie stosowane w graffi  ti, gdzie mogą po-
legać na dorysowywaniu szubienicy do zastanego symbolu, nazwy 
czy też na dopisaniu inwektywy do pierwotnej inskrypcji. Tak wła-
śnie do graffi  ti „Niech żyje Cracovia” dopisano: „bo nie byłoby co 
jebać”, zmieniając diametralnie wymowę tekstu. Popularne jest tak-
że nanoszenie poprawek na znakach drogowych, np. dopisywanie 
na kierunkowskazie z nazwą miejscowości dookreślenia „king” czy 
predykatu „rządzi” albo przerabianie znaku oznaczającego „Uwaga 
wyboje” na obraz kobiecych piersi. Seksualne konotacje ma także 
przekaz, który powstał po naniesieniu drobnej korekty na tablicę in-
formacyjną w krakowskim rezerwacie Bonarka. Powstały komunikat 
informuje spacerowiczów, iż właśnie wchodzą na teren „Prezerwatu 
Bonarka”. Bardziej refl eksyjny charakter ma komentarz do tekstu 
na plakacie reklamującym Gazetę Wyborczą, gdzie do komunikatu: 
„Piątek Jedna Gazeta. Pięć tytułów” dopisano: „Setki drzew”. Dopisany 
tekst wpisuje się w stylistykę i strukturę gramatyczną komentowanej 
wypowiedzi (rosnące frazy liczebnikowo -rzeczownikowe), profi luje 
jednak ten aspekt związanych z wydawaniem gazety faktów, który 
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w oryginalnej informacji wskazywany nie był, bo też i koliduje on 
z intencją komunikacyjną reklamy⁷⁹.

W przypadku repliki komunikat, który powstał jako drugi, jest 
jednostką samodzielną składniowo i semantycznie. Jednak jego 
umieszczenie w bezpośredniej bliskości innego komunikatu wska-
zuje na te aspekty znaczenia owego sąsiedniego przekazu, na których 
uwypukleniu zależy nadawcy repliki.

I tak, umieszczenie napisu „UE nie!” (czyli skrótu od: „Unia Eu-
ropejska nie!”) na plakatach zachęcających do głosowania na „tak” 
w referendum akcesyjnym, możemy uznać za celowe i znaczące, choć 
i w innym miejscu napis taki byłby czytelnym wyrazem sprzeciwu. 
Jednak w kontekście tego plakatu napis wykonany czarną farbą, zapo-
wiadający „żałobę”, brzmiący jak dramatyczny okrzyk rozpaczliwego 
sprzeciwu zyskuje dodatkowy sens, a także wskazuje na możliwość 
przyjęcia innej perspektywy wobec przywołanych przez plakat domen 
pojęciowych. Na szeroką skalę, bo obejmują kilka miast, zorganizowa-
na była antykomercyjna akcja budzenia świadomości konsumenckiej 
polegająca na tym, iż na plakatach reklamowych różnych dóbr mate-
rialnych i hipermarketów za pomocą szablonu tworzono napis: „I po 
co Ci to?”. Autor zadawał więc odbiorcom reklamy pytanie, którego 
oni sami sobie zazwyczaj nie zadają. Można przypuszczać, że gdy już 
zostało zadane, wielu potencjalnych nabywców dóbr zorientowało 
się, iż jest ono nadzwyczaj zasadne. Intencją nadawcy jest tu bowiem 
(jak w przykładzie zdj. 139) wytrącenie odbiorcy z bezrefl eksyjnego 
poddawania się wszystkim propozycjom, jakie daje współczesne mia-
sto. Wyrazem niezgody wobec określanego w komunikacie zjawiska 
jest także napis „Precz z okultyzmem”. Rzeczywiste, intencjonalne 

79 W Niemczech działa od 1977 roku nielegalna organizacja o nazwie „Libe-
ralny Front Billboardowy”, który zajmuje się „zawodowo” takim przerabianiem 
reklam, aby zyskiwały one nowe, niezaplanowane przez twórcę znaczenia, np. tekst 
z reklamy papierosów „Camel – Genieste Taste” zmieniono na „Camel – Am I dead 
yet?” (Pączkowski 1998).
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znaczenie tego komunikatu, jak też i sens, jaki nadawca nadaje poję-
ciu „okultyzm” stają się jaśniejsze w kontekście innej, znajdującej się 
w bezpośrednim sąsiedztwie wyrażanego protestu, inskrypcji: jest 
nią szyld reklamujący usługi „Wróżki Sybilli”. W przypadku inskrypcji 
„Zajawkowa miejscówka” (czyli w młodzieżowym slangu – „ciekawe, 
interesujące miejsce”) związek między napisem a kontekstem prze-
strzennym jest deiktyczny: napis opisuje wskazywane lokalizacją 
miejsce. Jednak deiktyczność ta okazuje się mieć bardziej złożony 
charakter, bowiem napis wskazuje miejsce w przestrzeni nie bezpo-
średnio, a za pośrednictwem specyfi cznego typu komunikatu, jakim 
jest mapa „Rezerwatu Bonarka”. Staje się on w ten sposób aneksem 
do mapy, którą twórca inskrypcji uznał za niepełną. Humorystyczny 
dialog napisów przedstawia zdj. 167. Do zaangażowanego ideolo-
gicznie i poważnego w wymowie „Jezus żyje”, dopisano „Elvis żyje”, 
obiektem żartu czyniąc funkcjonujący w świadomości społecznej 
stereotyp Elvisa jako idola, bożyszcza kobiet i fanów. Aby analogia 
między Jezusem a Elvisem była jeszcze mocniejsza, obok takich sa-
mych struktur wypowiedzi językowej, przy imionach obydwu postaci 
pojawiają się symbole: krzyż jako atrybut Jezusa i korona jako atry-
but „króla rock&rolla”. Trzecia natomiast fraza, w której opisywaną 
postacią jest „ja”, stanowi zaprzeczenie ideologiczne powyższych, 
optymistycznych haseł.

Ostatni z wyróżnionych przeze mnie typów relacji dialogicz-
nych to aluzja, która jest rodzajem związku między inskrypcjami 
najmniej ścisłym i koniecznym do tego, aby miały one osobno spójne 
i sensowne znaczenia. To taki typ dialogu, gdy jedna z inskrypcji 
stanowi strukturalne lub treściowe nawiązanie do drugiej, przy czym 
może to być równie dobrze aluzja dotycząca konkretnego okazu, jak 
i jego właściwości typologicznych. Komunikaty te nie muszą także 
występować w swojej bezpośredniej bliskości. Jeśli jednak odbiorca 
odczyta w przekazie ów aspekt dialogiczny, komunikat przez niego 
odebrany będzie bogatszy i bliższy intencjom nadawcy, niż gdy to 
intertekstualne odwołanie nie zostanie rozpoznane.
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Przykładowo: wlepka przedstawiająca rekina z białą gwiazdą 
na boku (symbol „Wisły Kraków”) otoczonego przez zgraję piranii 
w biało -czerwone pasy (kolory klubowe „Cracovii”) wraz z napisem 
„W jedności siła” dla znającego wykorzystaną konwencję symbo-
lizowania stanowi komunikat jasno wskazujący, kto tu rządzi: to 
piranie na rysunku są drapieżnikami, a przestraszony rekin ich 
ofi arą. Wybór metafory walki drapieżnych ryb dla przedstawienia 
rywalizacji klubów nie jest jednak przypadkowy. Jest to bowiem 
parafraza rysunku z innej, wcześniej rozpowszechnianej wlepki, 
na której to rekin („Wisła”) gonił biedną, małą rybkę w paseczki 
(„Cracovię”). O dużym nasyceniu znaczeniami konceptualizowanymi 
i intertekstualnymi można mówić w przypadku wykonanego przy 
pomocy szablonu malunku, na który składa się szkic twarzy Jana 
Pawła II ze swastyką na szyi, tekst: „Komunizm Represja Kapitalizm 
Fanatyzm” oraz znak fi rmowy hipermarketu „Tesco”. Przywołanie 
symbolu jednej z potężnych sieci handlowych ma tu prawdopodobnie 
na celu zawężenie pola znaczeniowego słowa „kapitalizm”. Nieroz-
poznanie odniesienia do znaku „Tesco” nie zmieniłoby jednak dużo 
w możliwość odczytania przez przeciętnego odbiorcę wprojektowa-
nych w inskrypcję znaczeń: z „Tesco” czy bez jest on równie trudny 
do rozszyfrowania. Niewątpliwie jednak brak możliwości prostej 
interpretacji skłania do poszukiwania sensu komunikatu w obrębie 
wskazywanych w inskrypcji domen i – jak w przypadku omówio-
nych wcześniej reklam hipermarketów – służyć ma podważeniu 
„oczywistości” skryptów działaniowych i obrazów rzeczywistości 
podsuwanych odbiorcy przez miasto.

Podsumowując przeprowadzone w niniejszym rozdziale analizy 
semiotyczne, semantyczne i pragmatyczne inskrypcji miejskich, 
można o badanym typie komunikatów powiedzieć, że:

Inskrypcje miejskie są wypowiedziami:
posiadającymi konkretny i znaczący kontekst przestrzenny;• 
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charakteryzującymi się, obok konkretnych deiks czasowych, • 
specyfi czną aktualnością czasową, tj. taką, którą możemy za-
łożyć, jeśli inskrypcja istnieje;
cechującymi się trwałością materialną;• 
oraz mocno i jasno wskazanymi konturami (początek, koniec, • 
wskazanie elementów znaczących);
a także brakiem bezpośredniego kontaktu nadawcy i odbiorcy • 
(odroczeniem dialogu);
ich znaczeniem jest myśl i intencja nadawcy przekazywana przy • 
pomocy konwencjonalnych środków językowych (pisemnych) 
oraz wizualnych (grafi cznych, kolorystycznych, obrazowych) 
odbiorcom;
a szczególnie zaś adresatowi, tj. tej grupie odbiorców, która naj-• 
bliższa jest „czytelnika modelowego”;
zastosowana zaś konwencja przekazywania znaczenia jest wie-• 
dzą wspólną określonej kulturowej lub subkulturowej wspólnoty 
na temat tego, jak należy przekazać daną myśl oraz realizować 
daną intencję;
jeśli tak, to inskrypcje są • gatunkami mowy służącymi realizacji 
określonych celów komunikacyjnych, ale też spełniających 
rozliczne, świadome i nieuświadamiane, funkcje społeczne, 
wśród których oswajanie i porządkowanie przestrzeni jest 
jedną z najistotniejszych.
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4. Świat oswojony

II
Z ulicy Wenecja do Sukiennic
prowadził mnie Artur i Ronard,
a to nie takie proste, gdy jest tyle kamienic
i noc zielono -szalona,
bo trzeba, proszę państwa,
przez cały nocny Kraków:
III
Nocne WYPYCHANIE PTAKÓW,
nocne KURSY STENOGRAFII,
nocny TEATR KRÓL SZLARAFII,
nocne GORSETY KOLUMBIA,
nocny TRAMWAJ, nocna TRUMNA,
nocny FRYZJER, nocny RZEŹNIK,
nocny chór męski CZEŚĆ PIEŚNI,
nocne SERY, nocne MLEKO,
nocne TAŃCE WIECZYSTEGO,
nocne DZIŚ PARÓWKI Z CHRZANEM,
nocne TOWARY MIESZANE,
nocna strzałka: PRZY KOŚCIELE!
nocny szyld: TYBERIUSZ TROTZ (…)

Konstanty Ildefons Gałczyński
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4.1. Gatunkowy charakter inskrypcji

Pojęcie gatunku mowy wprowadzone do nauk humanistycznych 
przez Michała Bachtina dotyczy cech intencjonalnych, tematycznych, 
stylistycznych i kompozycyjnych określonych typów wypowiedzi 
językowych. Pisze badacz: „Gatunki odpowiadają pewnym charakte-
rystycznym sytuacjom obcowania językowego i charakterystycznym 
tematom, a zatem również niektórym zachodzącym w typowych 
okolicznościach z n a c z e ń  słów z konkretną, realną rzeczywistością” 
(Bachtin 1986: 386). Gatunki mowy są więc abstrakcyjnymi regułami 
kompozycyjnymi, realizującymi się jako konkretne jednostki działań 
(czynności, aktów), znaczącymi na mocy konwencji (znajomości owych 
reguł) i w konkretnych sytuacjach. Searle pisze w tym wypadku o re-
gułach konstytutywnych rządzących językiem, czyli takich, na mocy 
których „X uchodzi za Y w kontekście C” (Searle 1987: 71). Reguły takie 
powstają w historycznym procesie prób i błędów, w efekcie którego 
wypracowany zostaje gatunek mowy, czyli najlepszy, sprawdzony 
sposób osiągnięcia czegoś przy pomocy wypowiedzi. Gatunki są 
formami „względnie trwałymi” (Bachtin 1986: 348), ale plastycznymi, 
stąd też istotne zmiany kulturowe, społeczne i historyczne najczęściej 
znajdują odzwierciedlenie w zmianie postaci gatunku mowy⁸⁰. Jak 
ujmuje to Bachtin, gatunki mowy to „pasy transmisyjne z historii 
społeczeństwa do historii języka. Żadne nowe zjawisko (fonetyczne, 
leksykalne, gramatyczne) nie wejdzie do systemu językowego, jeśli 

80 Badanie takiego wpisanego w strukturę systemów znaczących świa-
topoglądu, jego prawideł, szczególnie gdy rzecz nie dotyczy jedynie języka, ale 
i innych systemów komunikacyjnych (obrazów, muzyki, fi lmu, mody) wymaga 
dużej umiejętności wzniesienia się ponad struktury własnego języka i myśli. Że 
jest to możliwe, udowodnił Barthes, badając „kody retoryczne”, a więc właśnie owo 
światopoglądowo nacechowane podłoże komunikacji i komunikatów, na materiale 
takim, jak ilustracje do Encyklopedii Diderota, współczesna reklamę czy zwyczaje 
kulinarne (np. w rozprawach w zbiorze: Mit i znak, 1970, Warszawa).
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nie odbyło długiej, zawiłej drogi gatunkowo -stylistycznych prób 
i sprawdzianów” (Bachtin 1986: 355).

Aby można było powiedzieć o jakiejś wypowiedzi, że należy ona 
do określonego gatunku mowy, musi ona spełniać odpowiednie kryte-
ria tematyczne, stylistyczne i kompozycyjne (Bachtin 1986: 348). Kry-
terium tematyczne obejmuje typowe treści pojęciowe, do wyrażania 
których służy dany gatunek mowy, jak również intencję wypowiedzi, 
czyli cel komunikacyjny, do którego realizacji dany gatunek prototy-
powo jest wykorzystywany. Kryterium stylistyczne dotyczy wyborów 
określonych form językowych spośród ogółu możliwych, przy czym 
styl gatunku mowy jest zawsze wypadkową cech indywidualnego stylu 
autora wypowiedzi oraz cech stylistycznych powiązanych z danym 
gatunkiem mowy. Kryterium kompozycyjne wreszcie dotyczy budo-
wy całości wypowiedzi, jej struktury, granic, „zwieńczenia”, obrazu 
odbiorcy i innych cech organizacji wewnętrznej wypowiedzi.

Bachtin wyróżnia proste i złożone gatunki mowy. Proste pochodzą 
głównie z sytuacji bezpośredniego dialogu oralnego i mają najczęściej 
jeden cel komunikacyjny. Można przyjąć, że ich terminologicznym 
odpowiednikiem są akty mowy⁸¹ (rozkaz, pytanie, pochwała). Ga-
tunki złożone są modyfi kacjami i kombinacjami gatunków prostych, 
które w ich obrębie zmieniają swoje funkcje; charakterystyczne są 
dla wypowiedzi dłuższych, pisemnych, realizujących złożone cele 
komunikacyjne (rozprawa naukowa, powieść, wykład).

Każdy akt porozumiewania się jest według Bachtina wykonywany 
zgodnie z normami jakiegoś gatunku mowy, przy czym istnieją gatunki 
mocno skonwencjonalizowane, ale też i takie, w których normalizacji 
uległy tylko wybrane elementy kompozycji, stylu czy tematyki ga-
tunku, a pozostałe są dowolne, zależne od sytuacji i indywidualnych 
potrzeb nadawcy.

81 W znaczeniu jednostek poziomu langue, nie ich konkretnych realizacji 
na poziomie parole. W tym drugim znaczenie terminu każda wypowiedź jest 
aktem mowy.
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Wśród inskrypcji miejskich znaleźć można gatunki mniej lub 
bardziej stypizowane i mniej lub bardziej złożone. Przykładem pro-
stych i „mocnych” gatunków mowy są znaki drogowe. Zarówno ich 
zawartość treściowa, jak też cechy stylu i kompozycji są ściśle okre-
ślone i konieczne, aby wypowiedzi te mogły spełniać swoją funkcję. 
Jawne i jasne są także ich cele komunikacyjne: znaki drogowe mogą 
być informacjami, zakazami czy nakazami i można powiedzieć, że 
ten ich illokucyjny poziom ma charakter modelowo przejrzystych 
intencji.

Przykładem inskrypcji mającej charakter złożonego gatunku 
mowy jest tablica pamiątkowa, której tematyka, stylistyka oraz kom-
pozycja (językowa i wizualna) podlega ściśle określonym regułom 
tworzenia tego typu wypowiedzi. Mniej oczywistym przykładem 
złożonego gatunku mowy może być szata informacyjno -estetyczna 
sklepu, na którą składają się prostsze (ale niekoniecznie proste) 
gatunki, takie jak: szyld, informacje, zaproszenie, różne formy re-
klamy, ostrzeżenie („Uwaga schody!”) czy zakaz („Nie wchodzić 
z lodami”). To, co pozwala nam uznać wszystkie te komunikaty 
za składowe jednej nadrzędnej wypowiedzi, to wymienione wyżej 
kryteria wyróżniania gatunków mowy, a więc: spójność tematycz-
na (w omawianym przypadku: informacje o miejscu i prowadzonej 
przez nie działalności), nadrzędny cel komunikacyjny (zachęcenie 
do wejścia i skorzystania z oferty), charakterystyczny styl (sposoby 
przedstawiania oferty i „oferenta”) oraz kompozycja całości (środki 
materialne oraz technika wykonania komunikatu, rozmieszczenie 
przestrzenne poszczególnych informacji, kreacja adresata). Te bardzo 
ogólne wytyczne gatunkowe ulegają uszczegółowieniu na pozio-
mie specjalizacji oferty oraz miejsc. Tak jak można ustalić normy 
„podgatunków” szat informacyjno -estetycznych pubów, aptek czy 
sklepów z tanią odzieżą, tak można określić konwencjonalne spo-
soby komponowania takich informacji dla wszystkich innych typów 
miejsc usług. Podobnie można wyznaczyć nadrzędne normy gatun-
kowe dla innego złożonego gatunku mowy, tj. reklamy, a następnie 
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określić szczegółowe wzorce jej podgatunków (reklama zewnętrzna, 
wewnętrzna, szczegółowa, ogólna, itd.)⁸².

Są wreszcie i takie napisy, których normy gatunkowe są luźne 
i dopuszczają sporą dawkę indywidualnych wyborów. Tego typu komu-
nikatami są graffi  ti. Rozpoznamy gatunek bez trudu przede wszystkim 
po technice wykonania i kompozycji przestrzenno -tekstowej. Można 
też zauważyć pewna stylistyczną i tematyczną zbieżność określonych 
„podgatunków” graffi  ti: wulgarne, przywołujące na myśl przemoc 
i walkę graffi  ti kibiców, naśladujące formę grafi czną logotypów imion 
i nazw idoli muzycznych graffi  ti subkultury metalowców, będące za-
maszystym i nieczytelnym podpisem „tagi” hip -hopowe. Można także 
uznać, że nadrzędnym celem komunikacyjnym graffi  ti jest ekspresja 
indywidualności, ale od razu należy przyznać, że tak ogólnie określony 
cel komunikacyjny spełniać może większość gatunków mowy. Jeśli 
zaś przyjrzeć się celom komunikacyjnym graffi  ti na poziomie bardziej 
konkretnym, to okaże się, że w postaci tej formy wyrażać się mogą 
najróżniejsze intencje i najróżniejsze gatunki mowy. Pisze o graffi  ti 
Sikorski: „Są tutaj hasła, slogany, apele, dowcipy, proroctwa, ostrze-
żenia, zaklęcia, poezje i modlitwy, prawdy fi lozofi czne i wskazówki 
moralne” (Sikorski 1987: 50). Graffi  ti za gatunek mowy pozwala więc 
uznać sam sposób komunikowania się i kontekst sytuacyjny komu-
nikatu, owa bachtinowska „charakterystyczna sytuacja obcowania 
językowego”, nie zaś jasne i jawne cele komunikacyjne i wspólny 
temat wypowiedzi.

Przyjęcie, iż inskrypcje miejskie są mniej lub bardziej sformali-
zowanymi gatunkami mowy, tj. konwencjonalnie i społecznie usta-
lonymi sposobami wyrażania określonych treści i realizacji określo-
nych intencji, pozwala przy analizie ich funkcji i intencji zmniejszyć 
niebezpieczeństwo popełnienia dwóch błędów, a mianowicie „błędu 

82 W pobachtinowskiej analizie gatunków wypowiedzi mowa jest w tym 
wypadku o dyskursie i jego realizacjach gatunkowych (zob. Grzmil -Tylutki 
2007: 40–47).



191

intencjonalnego” – niedostrzeżenia autonomii tekstu – oraz „błędu 
absolutyzacji” – „hipostazowanie tekstu jako bytu nie mającego auto-
ra” (Ricoeur 1989: 103). Sytuacja komunikacyjna inskrypcji miejskich 
sprawia, iż wypowiedzi te mają w zasadzie dwóch nadawców: nadawcę 
– człowieka oraz nadawcę – przestrzeń miejską. Inskrypcja jest nie-
wątpliwie wypowiedzią mającą swojego konkretnego autora, który 
tworzy ją i oczekuje realizacji konkretnego celu komunikacyjnego. 
Ale jest także komunikatem, który odbiorca odczytuje w kontekście 
konkretnego fragmentu przestrzeni miasta i z uwzględnieniem te-
goż właśnie kontekstu odczytuje jego sens. Aby wypowiedź mogła 
równocześnie spełniać intencje autorskie oraz funkcjonować jako 
element znaczący przestrzeni miejskiej, potrzebna jest konwencja 
wiążąca cele komunikacyjne z autonomicznymi cechami stylistyczno-
-kompozycyjnymi tekstu, pozwalającymi rozpoznać owe cele: taką 
konwencją są gatunki mowy. Gatunek mowy nie tylko bowiem wy-
znacza zakres treściowy i charakter kompozycji i stylu wypowiedzi, 
ale też organizuje sytuację komunikacyjną: defi niuje jej charakter 
i cel, wyznacza uczestnikom komunikacji role, które mają grać (zob. 
Witosz 1994: 79) oraz ukierunkowuje ich działania; jest „znakiem 
(…) czegoś, dla kogoś, w kontekście znaków i doświadczeń (Grzmil-
-Tylutki 2007: 45).

Umieszczając napis w miejskiej przestrzeni, autor proponuje od-
biorcom grę, której zasady – jak zakłada – będą przez nich rozpoznane; 
ma przy tym tę przewagę, iż to od niego zależy wybór gry i pierwszy 
ruch. Rozpoczynając grę, autor wchodzi w rolę nadawcy, a jest to rola 
o tyle specyfi czna, że – zgodnie z przyjętą metaforyką gry – można go 
określić jako gracza symultanicznego: podejmuje on bowiem tyle gier, 
ilu odbiorców wykaże zainteresowanie rozgrywką z nim. Odbiorca, 
natrafi ając na inskrypcję, może tę grę podjąć, wejść w nią, lub też ją 
odrzucić, jeśli na przykład nie odpowiadają mu zasady gry czy też 
rola, jaką mu wyznaczono. Może też jej w ogóle nie rozpoznać. Jeśli 
rozpozna grę, uzna jej cel i zgodzi się na przyjęcie jej reguł – staje się 
adresatem wypowiedzi, czyli wymodelowaną „rolą”: klientem sklepu, 
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konsumentem reklamowanych dóbr, rozśmieszonym czytelnikiem 
wlepki czy obrażonym w graffi  ti kibicem klubu sportowego. Wejście 
do gry wyraża się w przypadku takich komunikatów, jakimi są in-
skrypcje miejskie, właśnie poprzez przyjęcie na siebie roli wyznaczo-
nej przez gatunek mowy i ewentualne podjęcie wyznaczonych rolą 
działań (wejście do sklepu, respektowanie zakazów postoju). Każdy 
dialog z inskrypcją jest oczywiście sposobem wejścia w grę, nawet jeśli 
dialogiczność ta polega na zniszczeniu napisu czy też zanegowaniu 
jego treści: trzeba uznać, że coś istnieje, aby to móc zniszczyć czy 
się z tym nie zgodzić. Tylko zignorowanie jest odmową gry, gestem 
odrzucenia proponowanej defi nicji sytuacji komunikacyjnej.

Jeśli świat miejskich inskrypcji jest bezustanną grą gatunków 
mowy i negocjowaniem defi nicji sytuacji, to czas zadać pytanie, 
czemu służy owa gra.

4.2. Funkcje inskrypcji w przestrzeni miejskiej

Przez funkcje inskrypcji miejskich rozumiem ich znaczenie dla miesz-
kańca miasta. Funkcja jest pojęciem nadrzędnym wobec celów i intencji 
komunikacyjnych⁸³, a także wobec świadomych jawnych, świado-
mych nieujawnionych oraz nieświadomych⁸⁴ motywacji ludzkich 
działań. Funkcje to powody podejmowania przez człowieka działań 
na wszystkich poziomach uświadomienia. Nadrzędna dla każdego 
systemu znakowego jest jego funkcja komunikatywna, czyli inte-
rakcyjny, socjalizacyjny i dialogiczny charakter każdego przekazu. 

83 W literaturze dotyczącej funkcji i intencji wypowiedzi nie ma zgodności 
co do defi nicji wymienionych terminów. Grzegorczykowa – inaczej niż powyżej 
przyjmuję – utożsamia pojęcia funkcji i intencji (Grzegorczykowa 1991).

84 Problem świadomych i nieuświadamianych intencji wypowiedzi przed-
stawia Krystyna Pisarkowa w rozprawie będącej komentarzem do myśli Junga 
na temat języka (Pisarkowa 1994).
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Niewątpliwie jest to główna funkcja także inskrypcji miejskich. Ale 
język, a także i inne znaki symboliczne, ma jeszcze drugą, równie 
istotną funkcję – rozpoznawania obowiązujących konwencji spo-
łecznych, nazywania i porządkowania świata. I tę funkcję inskrypcje 
realizują. Zarówno funkcja komunikatywna (interakcyjna), jak 
i funkcja poznawcza (ideacyjna) realizują się w konkretnych przy-
padkach aktów komunikacji. Dla potrzeb tworzonego modelu funkcji 
inskrypcji miejskich wyznaczyłam cztery poziomy realizowania się 
owych funkcji, a mianowicie: poziom działaniowy, poziom sym-
boliczny, poziom ideologiczny oraz poziom motywacji głębokich. 
Granice między poszczególnymi poziomami wypowiedzi są rozmy-
te, poszczególne poziomy zaś są ze sobą nierozdzielnie związane. 
Połączenie (skrzyżowanie) podziału na poziomy realizowania się 
funkcji z wyróżnionymi jako nadrzędne dla komunikacji funkcjami 
komunikacyjną i poznawczą pozwala pokazać hierarchiczność i róż-
norodność wewnętrzną oraz niepodzielność i spójność zewnętrzną 
działań znaczących w postaci inskrypcji miejskich. W takiej też 
kolejności, tj. od najbardziej zróżnicowanego i uszczegółowionego 
poziomu działań konkretnych do nadrzędnego poziomu motywacji 
psychologicznych, je przedstawię.

4.2.1. Poziom działań

Poziom działań dotyczy realizacji celów konkretnych aktów komuni-
kacji w określonych sytuacjach i w praktycznym wymiarze. Funkcję 
komunikacyjną tego poziomu określają relacje między nadawcą 
a odbiorcą oraz struktura dialogiczna komunikacji, a dokładniej eks-
presywna, impresywna i interpersonalna zawartość komunikatów. 
Inskrypcje miejskie są konkretnymi czynnościami – aktami mowy 
dokonywanymi zgodnie z określoną normą gatunkową i konkretnymi 
intencjami, funkcję zaś, jaką spełniają, określa ich siła illokucyjna. 
Z chwilą jednak umieszczenia napisu w strukturze przestrzennej 
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nadawca oddaje prawa do niego miastu, które w ten sposób może 
zabrać głos, samo nadać komunikat. Potencjalny odbiorca nie widzi 
już nadawcy, a napis. Wyobraźmy sobie przybysza wkraczającego 
do miasta, które mówi do niego swą architekturą, napisami, ruchem 
ulicznym, dźwiękami, zapachami, a on czyta je, słucha, rozpoznaje, 
aby móc je zrozumieć, oswoić i w nim być. Co mówi miasto? Przekazuje 
tysiące informacji: zachęca, zaprasza, ostrzega, nagabuje, zakazuje, 
grozi, naucza, udziela wskazówek i rad, dowcipkuje, czaruje, pochlebia, 
komplementuje. Inskrypcje są działaniami uzgadniania relacji, defi -
niowania ról, rozdzielania obowiązków między partnerów interakcji, 
nawet gdy partner (nadawca) rzeczywisty zastąpiony został przez 
kontekst przestrzenny swej wypowiedzi. W rozpoznawaniu świata 
społecznych konwencji i norm oraz w nadawaniu struktury i porządku 
przestrzeni miejskiej uwidacznia się funkcja poznawcza poziomu 
konkretnych działań. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki bezpo-
średniej deiktyczności przestrzennej napisów i ich przestrzennemu 
ukontekstowieniu. Inskrypcje miejskie pełnią funkcję wydobywania 
danego obszaru z ciągłości przestrzeni i określania go, nadawania 
mu charakteru konkretnego, rozpoznawalnego i niepowtarzalnego 
miejsca. Informują jednostkę, gdzie jest i jakie w tym miejscu panują 
porządki. Współczesne przestrzenie miejskie są za duże, zbyt zuni-
fi kowane architektonicznie (wielkie osiedla) i funkcjonalnie (galerie 
handlowe), aby do ich identyfi kacji wystarczyły „zwykłe” informacje 
wizualne. Pojawić się musiały bardziej skomplikowane, symboliczne 
systemy znaczeń, w tym pismo. Numery domów, nazwy ulic, sklepów, 
nawet nazwiska na domofonach – to nowy system porządkowania 
i strukturyzacji przestrzeni miejskiej. Nałożony na warstwę informacji 
architektoniczno -kulturowej, pozwala nadać ład i ułatwia odnalezienie 
się jednostce w danym miejscu. Napisy pozwalają także na naznaczanie 
przestrzeni, jej instytucjonalne czy jednostkowe zagarnianie, które 
to działania mają jako takie charakter komunikacyjny i poznawczy 
zarazem. Nie mogąc ogarnąć całego świata i objąć nad nim panowa-
nia, jednostka chce znać i objąć w posiadanie chociaż jego część: swój 
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pokój, swoje mieszkanie, swoją dzielnicę, swoje miasto, swój kraj. Owo 
posiadanie ma różny stopień realności, a sposoby manifestowania 
zależne są od charakteru i wielkości oswajanego obszaru. W każdym 
jednak przypadku rolę symbolicznego oznaczenia „swojej” przestrzeni 
mogą odgrywać grafi czno -napisowe komunikaty. Szyldy sklepowe 
bardzo często informują, kto jest właścicielem sklepu, na bramach 
znaleźć można znaki zakazu wjazdu z dopiskiem „Teren zakładu X – 
wjazd tylko dla pracowników”. Owo zawłaszczanie przestrzeni jest 
przyjęte, gdyż symbolicznemu oznaczaniu towarzyszy najczęściej 
prawnie uregulowane posiadanie. Co jednak w przypadku terenów 
niczyich – wspólnych: ulic, placów, miejsc publicznych? Czy można 
posiadać dzielnicę? Wystarczy przyjrzeć się murom krakowskich 
osiedli, wiatom przystanków, ławkom w parkach – „Cracovia Hools 
Stradom wita”, „Pietia rządzi”, „21.03.2004 – Magda, Sucha i Anka M. 
tu były i wino piły” – by zobaczyć, jak wielu potencjalnych właścicieli 
mają te miejsca. Przestrzeń oznaczona napisem czy symbolem daje 
poczucie swojskości, „bycia u siebie”, a wielkie, nudne przestrzenie 
blokowisk wprost proszą się, by ktoś je oswoił.

4.2.2. Poziom symboliczny

Poziom działań inskrypcji miejskich nie mógłby istnieć bez oparcia 
w fundamencie konwencji symbolicznego znakowania (poziomu 
symbolicznego realizacji funkcji), jakimi są przede wszystkim język 
i pismo, ale także i inne systemy znaczące. Już samo funkcjonowa-
nie takich systemów implikuje istnienie konwencjonalnych norm 
i reguł. „Mówienie językiem jest wykonywaniem czynności zgodnie 
z regułami” – pisze Searle (1987: 53), a Bachtin tę samą myśl ujmuje 
w stwierdzeniu: „Nauczyć się mówić – znaczy posiąść umiejętność 
tworzenia wypowiedzi” (1986: 374). Porządkowanie, oznaczanie i oswa-
janie konkretnej przestrzeni oraz regulacja bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich oparte są w przeważającej mierze na symbolicznej 
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reprezentacji rzeczywistości w umyśle użytkowników języka i innych 
znaków (funkcji poznawczej tego poziomu). Aby przestrzeń została 
naznaczona czy oswojona „rzeczywiście”, musi najpierw zostać na-
znaczona, oswojona „symbolicznie” – musi znaleźć miejsce w poję-
ciowych strukturach wyobrażeniowych. Tworzeniu przekonującego, 
spójnego obrazu czy skryptu dotyczącego danego miejsca towarzyszy 
nieodzownie wartościowanie⁸⁵. W efekcie uporządkowanie prze-
strzeni oznacza stworzenie uporządkowanego i przekonywującego 
obrazu mentalnego takiego miejsca, przywołującego określone ko-
notacje i aksjologie, uruchamiającego odpowiednie do sytuacji ramy 
pojęciowe i skrypty działaniowe⁸⁶. Jako że inskrypcje funkcjonują 
bezpośrednio w znaczącym i konkretnym otoczeniu przestrzennym, 
ich wyobrażenie pojawia się w niezliczonej ilości domen i skryptów 
pojęciowych związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni miasta 
i taki też, przestrzenny, ma charakter⁸⁷. Nadawaniu sensowności 

85 Na niemożność oddzielenia wartościowania od poznania wskazują m.in. 
twórca aksjologii kognitywnej Tomasz Krzeszowski oraz projektodawca „semantyki 
ogólnej” Alfred Korzybski. Ten ostatni twierdzi, że „»reagowanie wartościujące« 
poprzedza wszelką racjonalną refl eksję – samo w sobie jest już bowiem wstępną, 
pierwotną interpretacją »surowych danych«. Już tylko zwrócenie uwagi na jakiś 
obiekt jest dokonaniem jego oceny jako »potencjalnie ważnego« z punktu widzenia 
organizmu” (Skibiński 1994: 22).

86 Na kształt tego obrazu ma wpływ nie tylko forma rzeczywistej przestrzeni, 
ale też reprezentacje symboliczne rzeczywistości, takie jak mapy, język czy obrazy 
(Tomasello 2002: 168–169). 

87 Ciekawym zjawiskiem w tym kontekście wydaje się być „podwójne życie” 
wielu współczesnych inskrypcji miejskich (Kwiatkowska 2002), których kompozycja 
otoczona „realną” przestrzenią obejmuje informacje o jej ulokowaniu w przestrzeni 
„wirtualnej”. Dotyczy to zjawisk takich jak podawanie w inskrypcjach adresów 
stron internetowych przedstawiających ofertę oznaczanego sklepu albo prezen-
tujących zdjęcia graffi  ti, czy też podawanie adresów e-mailowych, pod którymi 
można kontaktować się z twórcą napisu albo zamówić wlepki do samodzielnego 
przylepiania. Wydaje się, że połączenie rzeczywistej i wirtualnej przestrzeni 
zmienia także i schemat wyobrażeniowy sytuacji komunikacyjnej z inskrypcją 
taką związany.
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przestrzeni poprzez umieszczenie jej w porządku domen i skryptów 
pojęciowych towarzyszy w efekcie symboliczne, aksjologiczne, ale 
i pragmatyczne „tworzenie” otoczenia przestrzennego. Inskrypcje 
służą nadaniu sensu i porządku otoczeniu oraz jego naznaczeniu 
aksjologicznemu. Tak wyobrażana przestrzeń staje się dla człowieka 
„realnym” porządkiem, zapewniającym bezpieczeństwo i umoż-
liwiającym ukierunkowane i zgodne z potrzebami poruszanie się 
w obrębie określonego obszaru. Podobnie działają inskrypcje w płasz-
czyźnie komunikacyjnej. Jako gatunki mowy wywołują w umyśle 
użytkownika schemat sytuacji, ról i działań z nią związanych, jak 
również projektowanego celu owego zdarzenia komunikacyjnego. 
Takie ustrukturyzowanie wiedzy o zachowaniach komunikacyjnych 
związanych z daną inskrypcją pozwala uczynić zachowania innych 
ludzi przewidywalnymi, a od samej interakcji oczekiwać przestrzegania 
konwencjonalnych reguł komunikacji i sensowności podejmowanych 
„ruchów w grze”. Inskrypcje miejskie współtworzą wraz z innymi 
systemami symbolicznymi przestrzenną i społeczną rzeczywistość 
faktów „instytucjonalnych”, jak nazywał je Searle, czy też „miękkich”, 
jak określał symboliczne wytwory człowieka Austin⁸⁸.

4.2.3. Poziom ideologiczny

Zarówno symboliczne schematy umysłowe, jak i symbole – znaki 
materialne – nie występują jako samoistne jednostki znaczące, ale 
wpisane są w szeroki kontekst całokształtu świata znaczeń człowieka, 
w jego subiektywne wyobrażenie rzeczywistości. Jak pisze Seweryna 
Wysłouch: „Konotowane znaczenia nie chodzą luzem, ale tworzą 
systemy” (1994: 12). Barthes nazywa te systemy znaczeń „kodami 
retorycznymi”, Berger i Luckman „uniwersami symbolicznymi”, 

88 W odróżnieniu od fi zykalnych i niezależnych od symbolicznej inwencji czło-
wieka faktów „surowych” (Searle 1987: 69 ) czy „twardych” (Austin 1993: 171).
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etnolingwiści badają „obrazy świata”, Włodzimierz Pawluczuk⁸⁹, 
najszerzej chyba ujmując zjawisko, mówi o „sposobach bycia”, które 
są „sposobem orientacji w świecie i regulacji zachowań ze względu 
na odczuwany i rozumiany sens znaków i rzeczy, kształtujący specy-
fi czny obraz świata jako całości” (Pawluczuk 1994: 79). Także inskrypcje 
są realizacjami tak rozumianej ideologicznej funkcji poznawczej: są 
wyrazami określonego światopoglądu, pewnej wizji świata, którego 
propozycją są. Ich skuteczność perswazyjna czy atrakcyjność este-
tyczna oparta jest o obraz świata, „sposób bycia” będący ich zakłada-
nym tłem. Są więc także realizacją ideologicznego porządku świata, 
jego znaczeń i wartości. Inskrypcje miejskie funkcjonują w pewnym 
wspólnym im wszystkim, kulturowym obrazie świata (świat kultury 
zachodnioeuropejskiej, świat kultury i języka polskiego), ale zawie-
rają też bardziej uszczegółowione „subświaty”, charakteryzujące 
światopoglądy określonych grup społecznych i powiązane z dzia-
łaniami w obrębie tych grup. Do innych „sposobów bycia” odwołuje 
się reklama supermarketu, do innych szyld pubu młodzieżowego, 
inne zaplecze ideologiczne mają graffi  ti kibiców. Niemniej każdy 
z tych „subświatów” stanowi swoistą, całościową, spójną wewnętrz-
nie i na swój sposób logiczną (co rzadko w potocznych „sposobach 
bycia” oznacza: racjonalną) defi nicję rzeczywistości. Owa spójność 
i globalność zapewniają jednostce poczucie umiejętności bezpiecz-
nego poruszania się w rzeczywistości, jej znaczeniach i wartościach. 
Jak pisze Tokarski: „Konieczność łatwego poruszania się w świecie, 
wyznaczania w nim ogólnie akceptowanych reguł porządkowania 
i wartościowania świata, tworzenia wzorów działania sprawiają, że 
stereotypowe myślenie potoczne nie szuka obiektywnych zasad po-
rządkujących” (Tokarski 1995: 32). Oswojenie rzeczywistości polega 

89 Pawluczuk wskazuje także na bliskoznaczność tego terminu z takimi 
określeniami pojawiającymi się w myśli humanistycznej, jak „subświaty” Williama 
Jamesa, „dziedziny znaczeń” Alfreda Schultza, „gry językowe” Wittgensteina czy 
„nastrojenia” Heideggera (Pawluczuk 1994: 79).
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na rozpoznaniu reguł społecznie wytworzonego i akceptowanego 
obrazu rzeczywistości, na przyjęciu za „oczywiste” obowiązujących 
konwencji widzenia świata i podejmowania w nim działań. Funkcja 
komunikacyjna na płaszczyźnie ideologicznej polega na uzgadnianiu 
owych „sposobów bycia”, na negocjowaniu znaczeń między subiek-
tywnymi światami komunikujących się jednostek. Powodzenie gry, 
jaką prowadzą oni między sobą, w dużej mierze zależne jest od tego, 
czy w subiektywnych światach uczestników interakcji panuje ten sam 
porządek i obowiązują te same symboliczno -aksjologiczne reguły. 
Tworzenie wspólnych „subuniwersów symbolicznych” i realizowa-
nie podobnych „sposobów życia” stanowi podstawę formowania się 
wspólnot i stowarzyszeń. Jednostka chce przebywać z takimi „in-
nymi”, którzy żyją w podobnym do niej świecie. Nie tylko jest wtedy 
w stanie lepiej przewidywać ich działania, ale też jej własny ogląd 
świata zostaje potwierdzony i ugruntowany, staje się też gwarantem 
sensownego i bezpiecznego życia, staje się „tożsamością” jednost-
ki. Roch Sulima wyodrębnił trzy typy funkcjonalne graffi  ti: znaki 
działania (przezwiska, obelgi), których efektem symbolicznym jest 
włączenie lub wykluczenie z grupy, znaki identyfi kacji (nazwy grup, 
idoli), czyli „instytucjonalizujące się operatory wspólnoty” służące 
odgradzaniu się od innych, oraz znaki istnienia⁹⁰ (spontaniczne 
ekspresje) mające charakter egzystencjalnych ekspresji jednostki, 
określania przez nią swojej tożsamości (Sulima 2000: 54). U podłoża 
wszystkich wyróżnionych przez badacza grup graffi  ti leży potrzeba 
potwierdzania swojej wizji świata, a przeprowadzone przeze mnie 
w niniejszej rozprawie analizy pozwalają twierdzić, że rzecz dotyczy 
nie tylko graffi  ti, ale także wielu zinstytucjonalizowanych, ofi cjalnych 
typów inskrypcji.

90 Termin Jacka Olędzkiego (Olędzki 1985), który użył go na określenie 
zachowań i ich wytworów w takiej sytuacji, gdy człowiek w sposób szczególny 
czuje się silny, pewny swojego „ja”, ma potrzebę wyrażenia siebie i swoich relacji 
ze światem. 



200

4.2.4. Poziom motywacji głębokich

Ostatni, najgłębszy poziom funkcji inskrypcji miejskich (a także: każde-
go innego działania komunikacyjnego) związany jest z realizacją pod-
stawowych, podświadomych psychologicznych i biologicznych potrzeb 
człowieka. Człowiek jako zwierzę społeczne przede wszystkim musi 
zapewnić sobie warunki do „sytego”, bezpiecznego i wygodnego życia. 
W relacjach społecznych oczekuje zaś, by otaczali go sprzymierzeńcy, 
a jednostki zagrażającego mu nie pojawiały się na jego drodze. In-
skrypcje miejskie zapewniają owo fi zyczne i społeczne bezpieczeństwo 
na dwa sposoby. Po pierwsze, jako wyrazy uniwersów symbolicznych 
porządkują przestrzeń życia oraz relacje społeczne jednostki. Po drugie 
zaś, jako znaki umieszczone w przestrzennym otoczeniu jednostki 
stają się bezpośrednimi regulatorami jej działań tak, by odczytujący 
je człowiek mógł planować i regulować swoje poczynania w sposób 
zapewniający mu owo „syte”, bezpieczne i wygodne życie. Odkrycie 
porządku w strukturach rzeczywistości (choć to w istocie głównie 
porządek rzeczywistości „sztucznej”, konwencjonalnej) sprawia, że 
staje się ona „normalnością”. „Normalna” i oswojona rzeczywistość 
zapewnia zaś maksymalną przewidywalność przyszłych wydarzeń, 
pozwala poczuć się bezpiecznie. Jak pisze Pawluczuk: „Oswajanie 
świata jest spychaniem go w tło naszej świadomości” (1994: 17), a rze-
czywistość oswojona to taka, którą uznajemy za oczywistą.

Tym sposobem, na wszystkich poziomach struktur znaczeniowych 
i intencjonalnych, inskrypcje okazują się służyć ustanawianiu, struk-
turyzowaniu, porządkowaniu i oswajaniu świata konwencjonalnych 
i symbolicznych znaczeń.
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Zakończenie

Celem moich rozważań było ukazanie ogólnych mechanizmów 
pragmatycznych, semantycznych i semiotycznych funkcjonowania 
inskrypcji w przestrzeni współczesnego miasta i zilustrowanie ich 
konkretnymi przykładami, nie zaś całościowy opis krakowskich 
„sposobów bycia”. Inskrypcje miejskie są jedynie niewielką czę-
ścią owych „sposobów bycia”, jednak ich struktura znaczeniowa 
i funkcjonalna łączy się w jakiś sposób z każdym innym elemen-
tem wyobrażenia rzeczywistości. Dlatego też mogłam potraktować 
inskrypcje miejskie jako znaki owych złożonych i subiektywnych 
światów, pozwalające w jakimś stopniu wniknąć w złożony świata 
ludzkiej rzeczywistości.

Dla mieszkańców współczesnego miasta jego ikonografi czno-
-napisowa sfera jest naturalną i oczywistą składową przestrzennego 
uporządkowania rzeczywistości i życia. Inskrypcje są koniecznymi 
elementami miejskiego sposobu bycia. Zacytuję raz jeszcze słowa 
Pawluczuka, w których opisuje on ów złożony sposób struktury-
zacji wiedzy o świecie: „Sposób bycia jest zatem formą świata. (…) 
świat jest zawsze światem wraz ze mną, ponieważ sposób bycia jest 
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sposobem bycia mnie w świecie (…), jest obrazem wzajemnej zgod-
ności wszystkich przedmiotów w świecie i zgodnością podmiotu 
z tym obrazem” (Pawluczuk 1994: 113–114). Inskrypcje przestrzen-
ne mają swoje miejsce w subiektywnych światach mieszkańców 
miasta, są przez nich rozpoznawane, usemantyczniane i oswajane 
w taki sposób, by stały się „oczywiste” jak natura. „Dobrze oswo-
jona” rzeczywistość nie przedstawia się dla podmiotu jako zbiór 
form znaczących, z którymi trzeba się zmierzyć, a wręcz przeciw-
nie: traci swój formalny charakter; forma i konwencja świata stają 
się przezroczyste. Rzeczywistość nie „oznacza czegoś”, ona „jest 
czymś”. Proces naturalizacji” form i konwencji znaczenia porównać 
można do przyzwyczajania się do tykania zegara: po pewnym czasie 
przestajemy słyszeć dźwięki wydawane przez zegar, nie zwracamy 
na nie uwagi – momentalnie natomiast spojrzymy w stronę zegara, 
gdy tykanie ustanie. Tak rzecz się ma i z oswojonym światem: spójny 
i znany staje się oczywisty, jednak wystarczy, by pojawił się jakiś 
nieprzystający do całości element lub też zniknął jakiś jego fragment, 
by pojawił się egzystencjalny wręcz niepokój i by świat utracił swój 
walor bezpiecznego i znanego miejsca.

To bezpieczeństwo świata konwencjonalnych norm i skryptów 
jest oczywiście złudne: tworzy tożsamość jednostki niewynikłą z in-
dywidualnego doznania rzeczywistości, a będącą jedynie efektem 
przyjęcia do wiadomości rozpoznanych norm i konwencji społecznych. 
Za bezpieczne i „łatwe” życie płaci się czasem brakiem umiejętności 
docierania do istoty życia i świata, egzystencją w Baudrillardowskiej 
mgławicy symulakrów.
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