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TEKST, WYPOWIEDŹ, DYSKURS JAKO KATEGORIE TEKSTOLOGICZNE

Lingwistyka tekstu (tekstologia, lingwistyczna teoria i analiza tekstu) jest dziedziną 
opisu języka zawartego w wytworach różnego typu aktów mowy oraz w działaniach 
o charakterze interakcyjnym, których narzędziem są owe wytwory. Karl Bühler 
(2004: 51–72) wyróżnił z jednej strony działania i dzieła jako zjawiska na niższym 
poziomie formalizacji oraz akty i twory jako należące do wyższej płaszczyzny forma-
lizacji. Działania mowne mają charakter związany z praktyką, z wypełnianiem życio-
wych zadań za pośrednictwem mowy, natomiast dzieła językowe powstają w wyniku 
twórczej pracy nad adekwatną formą językową określonego tworzywa. 

Istotą dzieła językowego jest to, że możliwe i konieczne jest jego oderwanie się od miejsca, 
jakie zajmuje w życiu i przeżyciach swojego wytwórcy (ibid.: 56). 

Można powiedzieć, że zawsze, kiedy człowiek mówi, powstaje jakiś produkt, ale jest on 
daleki od dzieła językowego, ponieważ wypowiedzi tworzone spontanicznie dla celów 
praktycznych w różnych sytuacjach komunikacyjnych, chociaż doskonale spełniają 
swoje zadania i cele, są pod względem formy językowej niedoskonałe, niedopracowane, 
często eliptyczne, niedokończone, anakolutyczne. Pomimo tego są pełne pod wzglę-
dem komunikacyjnym, ponieważ uzupełnia je intonacja, barwa głosu, akcent, gesty 
i ruchy interlokutorów oraz sytuacja, w którą te wypowiedzi są wbudowane. 

Współczesna tekstologia napotyka na problem ustalenia tego, czym właściwie 
jest tekst. Czy jest on wytworem działania mownego, czy też procesem, zdarzeniem 
interakcyjnym. Pod wpływem teorii poststrukturalistycznych większość badaczy 
tekstu skłania się obecnie ku procesualnemu ujęciu tekstu, co powoduje, że mówi 
się nawet o nowym paradygmacie myślenia lingwistycznego (Duszak 2002: 29–30), 
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konkurencyjnym wobec standardowej lingwistyki tekstu. Korzenie tych zmian tkwią 
w przewartościowaniach, jakie miały miejsce w językoznawstwie w latach osiem-
dziesiątych minionego stulecia pod wpływem kognitywizmu. Polegały one między 
innymi na odrzuceniu modularnego podejścia do języka, czyli wyodrębniania w nim 
różnych poziomów i płaszczyzn. Nawoływano do skupienia uwagi na wzajemnym 
przenikaniu się wiedzy językowej i pozajęzykowej, do położenia nacisku na proce-
sach komunikacyjnych, a więc na dynamicznym aspekcie komunikacji językowej, 
a nie na artefaktach, czyli określonych produktach tekstowych. Koncepcja tekstu 
przyjęta pod wpływem tych teorii kładzie nacisk na funkcjonalność, interakcyjność, 
intertekstualność i leży u podstaw analizy dyskursu, staje się nową wersją lingwistyki 
tekstu. Anna Duszak widzi nową naukę o tekście i o dyskursie jako ogniwo łączące 
językoznawstwo z resztą nauk humanistycznych i społecznych. Ta nowa dyscyplina, 
nazywana krytyczną analizą dyskursu (KAD) (Duszak, Fairclough 2008), łączy ana-
lizę lingwistyczną tekstu z analizą społeczną kontekstu, czyli zewnętrznych wobec 
języka uwarunkowań komunikacji i życia społecznego. Bada strukturę społeczną, 
relacje władzy, systemy wartości, ideologie na podstawie wyrazu dyskursywnego, 
jaki te procesy i problemy społeczne znajdują szczególnie w publicznych interakcjach 
społecznych. Przedmiotem badań są szczegółowe analizy tekstów pisanych, interakcji 
mówionych oraz medialnych, uwzględniające relacje między tekstami i dyskursami, 
style komunikacji, poziom stylistyczno-retoryczny wypowiedzi oraz dyskursywne 
sposoby i style konstruowania tożsamości społecznej (Duszak 2010). Założenia są 
interesujące, ale, jak wynika z prac dotychczas opublikowanych, na przykład przetłu-
maczonego na język polski zbioru artykułów przedstawiających podstawy programu 
badawczego KAD, zamieszczonych w książce Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscy
plinarne podejście do komunikacji społecznej pod redakcją Anny Duszak i Normana 
Fairclougha (2008), miejsca dla językoznawstwa i lingwistyki tekstu trudno się w tym 
programie doszukać, chociaż autorami artykułów są również znani teoretycy tekstu 
tacy jak Teun A. van Dijk oraz Robert de Beaugrande. 

W teorii literatury poststrukturalizm przejawia się zastępowaniem tradycyjnego 
modelu tekstu modelem dekonstrukcyjnym. Tradycyjny model tekstu charakteryzują 
trzy główne własności (Nycz 2000: 118): 
1. autonomiczność, rozumiana jako uniezależnienie od kontekstu pragmatycznego 

(intencji autorskiej, sytuacji komunikacyjnej) oraz historycznego i ideologicznego; 
2. obiektywność, czyli traktowanie struktury semantycznej jako składnika stałego, 

niezależnego od interpretacji; 
3. jedność pojmowana jako całość spójna wewnętrznie.

Dodać tu trzeba, że polska teoria tekstu, reprezentowana przez szkołę Marii Re-
naty Mayenowej (1971, 1974, 1976), weryfikuje te trzy własności przez podkreślenie 
roli odbiorcy zarówno w dopełnianiu struktury semantycznej tekstu, jak również 
w odtwarzaniu jego spójności. Z punktu widzenia odbiorcy tekst jest spójną całością 
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informacyjną, jeżeli wiadomo, o czym mówi. Chodzi nie tylko o odtworzenie znaczeń 
wraz z tkwiącymi w tekście presupozycjami i implikaturami, ale również pragma-
tycznego sensu stojącego u ich podstaw. Przeciwstawny do modelu tradycyjnego 
model dekonstrukcyjny (Nycz 2000: 119–120) traktuje tekst jako nieautonomiczny, 
pozbawiony obiektywnej struktury semantycznej oraz jedności. Nie istnieje tekst sam 
w sobie, a zatem żadna interpretacja nie może być adekwatna i poprawna, ponieważ 
nie jest możliwe mówienie o odczytaniu czegoś, co nie ma obiektywnego istnienia, 
uprzedniego, niezależnego od interpretacji. Według głównego przedstawiciela de-
konstrukcji, francuskiego filozofa Jacques’a Derridy, nie sposób ograniczyć kontek-
stów danego tekstu, czyli wyczerpać jego znaczenia. Interpretacja pozostaje zawsze 
niedokończona, ponieważ nie istnieje ostateczny, finalny kontekst tekstu (Burzyńska, 
Markowski 2006: 378–379). 

Postmodernistyczne i poststrukturalistyczne spojrzenie na tekst literacki powo-
duje powstanie we współczesnej tekstologii tendencji do traktowania każdego tek-
stu, nie tylko literackiego, jako procesu, a więc czegoś trudno uchwytnego w swojej 
dynamice, rozwijającego się w interakcji społecznej i ścisłym powiązaniu z sytuacją 
komunikacyjną, intertekstualnym kontekstem ubarwionym ideologicznie, historycz-
nie, społecznie, politycznie itp. Ma to dobre strony, bo poszerza horyzont badawczy, 
zarazem jednak stwarza niebezpieczeństwo rozmycia się przedmiotu lingwistyki 
tekstu. Tym przedmiotem jest tekst, a nie komunikacja społeczna we wszystkich 
współczesnych wymiarach: politycznym, społecznym, ekonomicznym, biologicznym 
itp. Nie jest nim ideologia, ani szeroko rozumiana medialność, lecz świadectwa tek-
stowe tych zjawisk. Jest nim tekst jako dokument, jako część archiwum tekstowego 
dyskursów żywotnych w naszych czasach i w przeszłości, dyskursów wyrażanych 
za pomocą języka i specyficznej formy stylistycznej i gatunkowej. Te dyskursy, czyli 
wypowiedzi jako działania mowne, zdarzenia językowe są oparte na normach i regu-
łach językowych, ale również społecznych, historycznych, interakcyjnych, psycholo-
gicznych. Można powiedzieć, że są one aktualizacjami norm i reguł, które mieszczą 
się na poziomie pośrednim między systemem danego języka a jego użyciem w aktach 
komunikacji językowej. Należą do szeroko pojętej kultury determinującej wszelkie 
zachowania ludzkie, w tym również komunikacyjne. Normy te nazywam dyskursem, 
przy czym termin ten, użyty wyłącznie w liczbie pojedynczej, ma charakter porządku-
jący wiedzę o uniwersum tekstowym, jest wyrażeniem metajęzykowym, a nie z płasz-
czyzny przedmiotowej. Należy do tego poziomu opisu, do którego zaliczyć można 
też takie pojęcia i terminy, jak: system, tekstem, morfem, leksem, fonem. Warian tami 
realizacyjnymi dyskursu są różne zaktualizowane dyskursy (termin również w liczbie 
mnogiej), czyli wypowiedzi mówione i pisane, wbudowane mocniej lub słabiej w sy-
tuację komunikacyjną oraz teksty pisane i zapisane, tworzone jako autonomiczne, 
opracowane, używając określenia Bühlera, dzieła językowe. 

Na pytanie, co jest głównym przedmiotem lingwistyki tekstu, odpowiedziałabym, 
że są nim teksty pisane i mówione. Różnią się one nie tylko formą realizacji i odbioru, 
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ale również sposobem istnienia w uniwersum (?) dyskursu. Wypowiedź powstaje 
w kontakcie mówionym, jej punktem odniesienia jest „tu i teraz” aktu mówienia oraz 
interakcja wyznaczona przez relację „ja – ty”, czyli nadawcę i odbiorcę jako podmioty 
pełniące wobec siebie określone role społeczne. Wypowiedź jest wtopiona w sytuację 
komunikacyjną, rozwija się linearnie w czasie, na żywo i zazwyczaj spontanicznie, 
choć istnieją sytuacje o charakterze oficjalnym, które wymagają kontroli sposobu 
mówienia, czy wręcz jego wcześniejszego przygotowania. Tekst pisany powstaje w wy-
niku żmudnych nieraz działań, polegających na stosowaniu odpowiednich strategii 
kompozycyjnych, stylistycznych i językowych w celu sprostania wymogom kreowa-
nego gatunku oraz zaspokojenia oczekiwań odbiorcy. Tak jest wówczas, gdy pracu-
jemy nad tekstem pisanym przeznaczonym dla odbiorcy, który będzie mógł ten tekst 
spokojnie przeczytać, zastanowić się nad zawartymi w nim treściami i przekazami. 
Tekst pisany uzyskuje autonomię w stosunku do aktu komunikacji, który go stworzył. 
Nie oznacza to jednak całkowitej dekontekstualizacji, ponieważ w tekście pisanym 
można znaleźć ślady podmiotu oraz naturalnego procesu komunikacyjnego wraz 
z jego składnikami, które Krystyna Pisarkowa (1978) nazywała pragmatycznym tłem 
wypowiedzi. Janusz Lalewicz podkreślał, że autonomia tekstu pisanego wynika z sa-
mego aktu jego tworzenia (1975: 53). Znaczenie tekstu jest wprawdzie, jak uważają 
poststrukturaliści, uzależnione od zmiennego i otwartego kontekstu, jednak wielość 
interpretacji nie przeczy istnieniu świata tekstu, który jest podczas lektury dookreślany 
i uzupełniany przez odbiorcę – czytelnika. Autonomia tekstu ma charakter skalarny, 
a jej stopień zależy od różnych czynników wewnątrztekstowych i pozatekstowych, 
od działań autorskich, redakcyjnych i wydawniczych, obecności w nim metatekstu 
i paratekstu (Genette 1992), czyli tekstów i wypowiedzi równoległych do tekstu podsta-
wowego, takich jak: tytuły, wstępy, wprowadzenia, dedykacje, epilogi, motta, przypisy, 
noty wydawcy, recenzje, komentarze. Te zagadnienia są również przedmiotem badań 
lingwistyki tekstu (Loewe 2007). 

Teksty pisane powstają z myślą o czytelniku, który może wielokrotnie wracać 
do pewnych fragmentów tekstu, spokojnie i stopniowo czytać jego części, zaczynać 
od środka lub końca, jeśli ma na to ochotę. Niekiedy jednak tworzymy na piśmie 
taki tekst, który jest przeznaczony nie do cichego „sobie czytania”, lecz do wygło-
szenia przed określonym audytorium, bądź w formie „czytania na głos”, bądź też 
w pos taci przemawiania bez jawnej obecności kartki z wcześniej przygotowanym 
tekstem. Pisanie tekstu przeznaczonego do wygłoszenia, nie dla oka czytelnika, lecz 
dla ucha i oka audytorium, wymaga innej techniki konstruowania tekstu, innej skład-
ni wypowiedzeń tworzących tekst – wypowiedzeń, których konstrukcja powinna 
uwzględniać linearny sposób odbioru oraz naturalne, spontaniczne uzupełnianie 
przez składnik komplementarny, jakim jest komunikacja niewerbalna. Taki tekst 
powinien zawierać obok składnika tematycznego rozbudowaną warstwę pragma-
lingwistyczną, odpowiadającą za interakcyjną strategię wypowiedzi, od której zależy 
skuteczność zachowania retorycznego. Teksty pisane przeznaczone do wygłoszenia 
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nazywam tekstami zapisanymi (Labocha 2004). Wyróżniam dwa typy tekstów zapi
sanych. Oprócz tych, o których była mowa, za teksty zapisane uznaję zredagowane, 
to znaczy utrwalone na jakimś nośniku, następnie przepisane z odsłuchu i wreszcie 
opracowane dla odbioru czytelniczego, wypowiedzi mówione. Obydwa typy tekstów 
zapisanych posiadają dwie cechy wspólne: 
1. zachowują w jakimś stopniu strukturę wypowiedzi mówionej; 
2. istnieje konieczność zastosowania przy ich tworzeniu działań redakcyjnych. W tym 

drugim przypadku można by mówić o redagowaniu zapisu przyszłej wypowiedzi 
mówionej, natomiast w pierwszym o redagowaniu surowego, odsłuchanego i za-
pisanego w sposób kompletny (to znaczy wraz ze wszystkimi przerwaniami oraz 
potknięciami językowymi), nagrania wypowiedzi mówionej. 

Powróćmy obecnie do problemu definicji tekstu. W tekstologii można spotkać różne 
definicje tekstu. Niektórzy badacze nie widzą potrzeby odróżniania tekstu i wypowiedzi. 
Aleksander Wilkoń pisze wprost: 

[…] dość powszechny uzus nadał nazwie tekst szerokie znaczenie: mówiony – pisany, 
którym i my będziemy się tutaj posługiwać, stosując też (ze względów stylistycznych) 
synonim wypowiedź, mający również poszerzone znaczenie: wypowiedź mówiona lub 
pisana, ale i pewną różnicę semantyczną związaną z tym, iż wyraz ten derywowany 
od czasownika wypowiedzieć jest przez ten czasownik motywowany i ma wyraźne 
znaczenie procesualne […] (Wilkoń 2002: 29). 

Inni badacze utożsamiają tekst i dyskurs. Synonimicznie traktują tekst i dyskurs Urszula 
Żydek-Bednarczuk (2005: 69) oraz Barbara Boniecka (1998: 62). Moje spojrzenie na pro-
blem opisu funkcjonowania tekstu w komunikacji językowej, społecznej i kulturowej 
zakłada posługiwanie się trzema pojęciami: tekst, wypowiedź, dyskurs. Tekst definiuję 
jako konkretny wytwór przeznaczony do czytania lub przetworzenia (przekład, stresz-
czenie itd.). Wypowiedź traktuję jako zdarzenie komunikacyjne o charakterze inter-
akcyjnym, dynamicznym, rozwijającym się w czasie, funkcjonującym w konkretnej 
przestrzeni geograficznej, psychospołecznej i kulturowej. Ma ona skonkretyzowaną 
funkcję pragmatyczną, bardziej lub mniej wyrazistą strategię nadawczo-odbiorczą, 
podlegającą negocjowaniu w trakcie kontaktu komunikacyjnego. Dyskurs ujmuję jako 
normę komunikacyjną oraz wzorzec kulturowy pozwalający na tworzenie wypowiedzi 
i tekstów o określonych właściwościach stylistycznych i przynależności gatunkowej 
przez wspólnoty dyskursu w danym czasie i przestrzeni. 

Te trzy pojęcia: tekst, wypowiedź, dyskurs, występujące we wzajemnych relacjach 
i konfiguracjach, odnoszą się w gruncie rzeczy do tego samego zjawiska języ ko wego i za-
razem kulturowego. Jest nim międzyludzkie porozumiewanie się zarówno w bezpo-
średnich interakcjach, to znaczy tu i teraz, jak również poza barierą czasu i przestrzeni. 
Przekroczenie bariery czasu i przestrzeni, czyli oddalenie znaczenia od zdarzenia, jak to 
ujmuje Paul Ricoeur (1989: 97), co następuje w piśmie, powoduje, że ważniejsze staje 
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się znaczenie tekstu, niż to, co miał na myśli autor, kiedy go pisał. Tekst to ten wymiar 
międzyludzkiego porozumienia, który jako wytwór procesu komunikacji (pisany lub 
zapisany) ma charakter autonomiczny i jest otwarty na czytelnika bez ograniczeń 
czasowych i przestrzennych. Jako wytwór jest przeznaczony do odczytania, ale też 
przetworzenia, np. zmodyfikowania, streszczenia, przetłumaczenia. Najbardziej natu-
ralnym i prymarnym wymiarem porozumiewania się jest wypowiedź. Jako zdarzenie 
komunikacyjne o charakterze interakcyjnym i intencjonalnym, uwarunkowane prag-
matycznymi właściwościami (celowość, role społeczne interlokutorów oraz ich wzajem-
ne oczekiwania wynikające z przyczyn psychospołecznych, warunki skuteczności aktu 
komunikacji, realizowany typ illokucji itd.) jest wypowiedź ściśle związana z szeroko 
rozumianym tłem aktu komunikacyjnego, którego jest częścią. Wreszcie dyskurs, jako 
norma kulturowa regulująca zachowania społeczne i językowe określonej wspólnoty, 
to ten wymiar porozumiewania się, który pozwala czuć się członkiem określonej wspól-
noty, umieć w niej działać komunikacyjnie oraz uczestniczyć we wspólnym dialogu, 
ale również potrafić nawiązywać kontakt z innymi wspólnotami dyskursu, zdawać 
sobie sprawę z barier, jakie je dzielą, a nawet chcieć je pokonywać. 

Jeżeli przyjmiemy, że zadaniem tekstologii (lingwistyki tekstu) jest badanie i opis 
międzyludzkiego porozumiewania się we wszystkich możliwych aspektach, współcze-
śnie i w przeszłości, w różnych wspólnotach dyskursu i we wzajemnych kontaktach 
między nimi, wówczas możemy, moim zdaniem, uznać tekst, wypowiedź, dyskurs 
za podstawowe kategorie tekstologiczne. Traktujemy je jako różne pojęcia, nietożsame 
i niesynonimiczne, jako trzy różne spojrzenia na to samo zjawisko, jakim jest między-
ludzkie porozumiewanie się, które można opisać, pojmując je jako twór o określonej 
strukturze semantyczno-składniowej, jako zdarzenie o charakterze interakcyjnym, 
wbudowane w kontekst sytuacyjny oraz jako normę działania językowego w określonej 
wspólnocie językowej i kulturowej.
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Text, utterance and discourse as textological categories 
Summary

The objective of textology (text linguistics) is to analyse and describe interpersonal communication 
in all its aspects, as it happens now and did in the past, in various discourse communities. The basic 
categories of so defined textology are: text, utterance and discourse, regarded as different perspectives 
on the phenomenon of interpersonal communication. This phenomenon manifests itself in established 
works, with their specific semantic and syntactic structure, but also in genre affinity, in interactive 
events fixed in a widely understood situational context, and in social, cultural and linguistic norms 
which regulate communication activities in individual human communities and make interpersonal 
communication possible. These three categories can be said to reify in definite communication phe-
nomena: in written and recorded text, and in spoken utterances, i.e. in actualized discourses. 




