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Komunikat językowy w pułapce obrazu 

 

 

Tworzenie znaczenia to coś, czym zajmujemy 

się cały czas w codziennym życiu. Czasem, 

kiedy robimy to w złym momencie i nie tak, 

jak trzeba, konsekwencje mogą być bardzo 

groźne. 

 

(B.K. Bergen, Latające świnie.  

Jak umysł tworzy znaczenie) 

 

 

 

 

Wprowadzenie 

 

James C. Foust, autor książki Online Journalism: Principles and Practices of News for the 

Web, twierdzi, że „poszukiwanie wiadomości i informacji stanowi większość działań człowieka 

w Internecie, a dziennikarskie portale internetowe odgrywają ważną rolę w rozwoju samego 

Internetu” (Foust, 2017: 1, tłum. K.O.). Przeniesienie ogromnej części przepływu informacji o 

bieżących wydarzeniach do światowej sieci internetowej łączy się, rzecz jasna, ze sposobem 

ich prezentowania, który podąża za widoczną w obecnych czasach tendencją do wyraźnego 

wzrostu komunikacji wielokodowej w zakresie reklamy, usług czy rozrywki. Zatem także w 

sferze dziennikarskiego przekazu informacji obserwujemy zmianę proporcji między medium 

językowym i niejęzykowymi środkami komunikacji. Tekst, który powstaje poprzez połączenie 

owych sposobów przekazu, to tzw. tekst multimodalny (inaczej: wielokodowy, kreolizowany, 

polisemiotyczny1),  

 
1 Terminy „wielokodowość” i „polisemiotyczność” funkcjonują w opracowaniach polskich badaczy (por. 

Barańska, 2011; Szczęsna, 2006: 233–244). Określenie „tekst kreolizowany” używane jest w pracach 

językoznawców rosyjskich (Ворошилова, 2006: 180–189).  
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który Kress i van Leeuwen (2006: 177) definiują jako „tekst, w którym znaczenia wyrażane są 

poprzez więcej niż jeden kod semiotyczny” (tłum. K.O.). Badając tego typu teksty, Kress i van 

Leeuwen (2006: 177) zadają sobie i swoim czytelnikom pytanie, w jaki sposób należy je 

analizować – czy należy każdy z kodów rozpatrywać osobno i czy znaczenie całości traktować 

jako sumę znaczeń cząstkowych, czy też potraktować semiosferę jako całość i spoglądać na jej 

części z perspektywy ich wzajemnej interakcji. Autorzy wybierają tę drugą opcję i z 

metodologicznej perspektywy ich monografii wydaje się ona jedyną słuszną, bowiem 

nazywając przekaz wielokodowy tekstem, podejmują automatycznie decyzję o uwzględnieniu 

wszystkich kryteriów tekstowości w jego analizie, a kryteria owe nie mogą zostać spełnione, 

jeżeli nie potraktujemy tekstu jako zintegrowanego formalnie i semantycznie obiektu (por. de 

Beaugrande, Dressler, 1981: 11).  

Materiał empiryczny, który jest przedmiotem badania w niniejszym artykule, budzi szereg 

wątpliwości w zakresie kryteriów tekstowości. Stopnień jego wewnętrznej formalno-

semantycznej (dez)integracji przedstawiony zostanie w perspektywie nie tylko wielokodowości 

(rozumianej tutaj jako „planowanie przestrzenne” tekstu), ale przede wszystkim 

pleonastyczności endoforycznej tekstu2, wynikającej ze specyficznego rozczłonkowania 

tematyczno-rematycznego3 na poziomie suprasyntaktycznym, czyli na poziomie relacji 

pomiędzy poszczególnymi akapitami tekstu pisanego, skutkującego pogwałceniem maksym 

Grice’a4 (1975: 46–47).  

 

 

 

 
2 Wprowadzam to określenie, bowiem pleonastyczność zaobserwowałem na globalnym – komunikacyjnym 

– poziomie tekstu, a nie na poziomie grupy syntaktycznej (por. definicje pleonastyczności w monografii Małochy-

Krupy, 2003).  
3 Por. subject and predicate dismemberment (Bogusławski, 1977: 7)  
4 Redundancja w przekazie medialnym wiąże się nie tylko z naruszeniem maksymy ilości. Jak słusznie 

zauważa A. Kula (2017: 42), redundancja może, ale nie musi się wiązać z maksymą ilości, bowiem ‘redundantny’ 

wcale nie musi oznaczać ‘nadmiarowy’, jeżeli na przykład mamy do czynienia z tekstem, w którym repetycje są 
celowe, a ich zamierzeniem jest określony efekt komunikacyjny. Kula (2017: 42) twierdzi również, że: „W 

kontekście redundancji w ścisłym związku z kategorią ilości Grice’a pozostają przede wszystkim: maksyma 

stosunku (istotności, relewancji) oraz sposobu (szczególnie zalecenie trzecie, odnoszące się do paradygmatu 

zwięzłości, unikania zbędnej rozległości wypowiedzi). Gdy maksyma ilości wiąże się w teorii Grice’a ściślej z 

płaszczyzną treści, kolejne wyznaczają związki tematyczno-rematyczne oraz stylistyczne. Kwestia rozróżnienia, 

czy pojawiająca się w wypowiedzi tautologia stanowi naruszenie kategorii ilości czy sposobu, nie jest oczywista. 

Jednak wskazanie na określoną kategorię, którą nadawca naruszył, może stanowić kolejny trop interpretacyjny do 

odczytania znaczenia implikowanego: inaczej bowiem można czytać przekaz, którego dominantą jest niesienie 

większej ilości informacji niż wymaga tego dana sytuacja komunikacyjna, a inaczej, gdy uwagę odbiorcy zwróci 

wykorzystanie peryfraz, tautologii, pleonazmów, struktur analitycznych, multiwerbizmów etc.”. Do problemu 

naruszenia maksym Grice’a powrócę w podsumowaniu artykułu, ponieważ jest ono związane ze skutkiem 

pragmatycznym analizowanych w tym opracowaniu tekstów publicystycznych.  
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Materiał ów stanowią artykuły zamieszczone na portalu Pikio5, czyli polskim serwisie 

internetowym, w którym publikowane są informacje z kraju i ze świata. Dostępne na stronach 

portalu aktualności dotyczą świata show-biznesu, rozrywki, bieżących wydarzeń, porad, 

codziennych problemów społecznych, a w szczególności „historii z życia wziętych, które 

dotyczą tzw. zwykłych ludzi”6. W statystykach Storyclash GmbH pikio.pl systematycznie 

plasuje się w czołowej dziesiątce rankingu portali z największą liczbą interakcji wśród 

użytkowników mediów społecznościowych (reakcje, komentarze, udostępnienia)7, a 

badania CBOS z 2017 roku wymieniają pikio.pl jako jedno z mediów, z których użytkownicy 

Internetu czerpią informacje o bieżących wydarzeniach i polityce (Feliksiak, 2017: 2). Dla 

ilustracji głównej myśli artykułu przedstawiona zostanie szczegółowa analiza tekstu 

opublikowanego 18 sierpnia 2019 roku8, którego autorką jest, zgodnie z informacją podaną na 

portalu, Agata Karczewska9, a następnie przytoczone będą dane statystyczne uzyskane na 

podstawie ilościowej analizy wyselekcjonowanego z portalu Pikio korpusu 30 tekstów.  

 

Sekwencyjna analiza tekstu 

 

Przyjrzyjmy się zatem strukturze artykułu, który wybrałem do zademonstrowania 

mechanizmów konstruowania jego (nie)spójności, krok po kroku. Omawiane rysunki 

zamieszczone są sekwencyjnie – po ich złożeniu otrzymujemy całościowy artykuł w formie, w 

jakiej widnieje on na stronie internetowej portalu Pikio, za wyjątkiem komponentów 

graficznych towarzyszących akapitowi V i VI, ponieważ powtarzają one schemat układu 

przestrzennego10.  

Bezpośrednio nad artykułem widzimy layout portalu (rys. 1), który grupuje swoje teksty w 

pięć kategorii – wydarzenia, społeczeństwo, sport, gwiazdy, gospodarka. Pod spodem znajduje 

się reklama kosmetyków11,  

 
5 https://pikio.pl (dostęp: 18.04.2020). 
6 https://lelum.pl/pikio (dostęp: 20.04.2020). 
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pikio.pl (dostęp: 18.04.2020). 
8 https://pikio.pl/nastolatek-180819-warzywa (dostęp: 25.10.2019). 
9 Struktura tekstu budzi szereg wątpliwości, które ujawnia niniejsza analiza. Istnieje możliwość, że teksty 

publikowane na portalu generowane są przy mocy oprogramowania.  
10 Wybór metody analizy sekwencyjnej sprzyja ujawnieniu mechanizmów strukturyzacji tekstów na portalu 

Pikio.  
11 Nie wszystkie elementy graficzne strony są opisywane szczegółowo, bowiem ich deskrypcja nie stanowi 

zasadniczego przedmiotu rozważań. Nie opisuję zatem takich detali,  
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a zaraz pod nią odnośnik do tekstu, którzy kotwiczy go w kategorii „społeczeństwo”. Już z 

owego odnośnika dowiadujemy się, że będzie on dotyczył śmierci nastolatka. Na tym etapie 

aspekt graficzny strony nie zaskakuje, bowiem wplatanie reklamy w teksty artykułów na 

stronach internetowych jest zjawiskiem konwencjonalnym. 

 

 

Rys. 1. 

Źródło: rysunek pochodzi z tekstu opublikowanego 18 sierpnia 2019 roku na portalu Pikio, którego autorką jest 

według informacji podanej na portalu Agata Karczewska, https://pikio.pl/nastolatek-180819-warzywa (dostęp: 

25.10.2019) 

 

Kolejny printscreen (rys. 2) treści zamieszczonej bezpośrednio pod odnośnikiem, który 

powielam ze względu na jego analizę konfrontacyjną z tytułem artykułu, obok samego tytułu 

zawiera także informację o autorze oraz ogromny obraz symbolizujący żałobę, pod którym 

przewrotnie zamieszczona jest zachęta do skorzystania z 5% rabatu księgarni internetowej. W 

tym miejscu rama ikonograficzna artykułu zaczyna już wyraźnie wpływać na koherencyjny 

aspekt słowa pisanego. Zwróćmy uwagę, że odnośnik i tytuł artykułu są identyczne treściowo, 

jednak owa pleonastyczność umyka uwadze czytelnika z dwóch powodów. Po pierwsze, 

dlatego, że reduplikacja dokładna na poziomie ujęzykowienia nie jest odzwierciedlona na 

poziomie graficznym – zastosowanie innej czcionki oraz innego jej rozmiaru (odnośnik jest 

znacznie mniejszy). Po drugie, dlatego że znikoma ilość tekstu ginie na tle bryły czarnego tła 

ze świecą. Większość czytelników automatycznie ignoruje powtórzenie, co sprawdziłem na 

grupie 41 osób, z których jedynie trzy dostrzegły reduplikację (pozostałe osoby dostrzegły ją 

dopiero wówczas, gdy została im jednoznacznie wskazana). 

 

 

jak logo Iberionu czy ikona wyszukiwania na stronie. Zwracam uwagę jedynie na te aspekty graficzne, które 

uważam za istotne w kategoriach regulowania spójności tekstu. Nie oznacza to oczywiście, że obecność 
pozostałych nie wpływa na recepcję tekstu, jednak ze względu na ramy artykułu nie zostały one uwzględnione.  
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Rys. 2.  

Źródło: jak do rys. 1 

 

Kolejny rysunek (rys. 3) zawiera dwa pierwsze akapity tekstu. Są one oddzielone reklamą, 

otoczone przekazem wielokodowym i językowym, niezwiązanym z tekstem artykułu: 

halloweenowy kotek-wampirek, ręka pokryta rybimi łuskami i reklama książki Pornografia. 

 

 

Rys. 3. 

Źródło: jak do rys. 1 
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Zgodnie z podziałem H. Clarka i S. Haviland (1977: 3) nadawca i odbiorca, w myśl zasady 

kooperacji, implicytnie zakładają, w jaki sposób rozczłonkowana jest w zdaniu informacja, 

która jest znana odbiorcy i informacja, która jest dla niego nowa. W świetle tego podziału D. 

Szumska (1996: 12) doprecyzowuje pojęcia tematu i rematu w następujący sposób: temat jako 

nośnik informacji danej uznaje się za element najmniej informacyjny, a remat jako nośnik 

informacji nowej za najbardziej informacyjny składnik wypowiedzi. Przyjrzyjmy się relacji 

pomiędzy tytułem (rys. 2) i akapitem I (rys. 3), a następnie pomiędzy kolejnymi następującymi 

po sobie akapitami w świetle rozczłonkowania tematyczno-rematycznego. Tekst tytułu i 

akapitu I różnią się ikonograficznie (styl i rozmiar czcionki), a w pespektywie przestrzeni strony 

oddzielone są obrazem ze świecą, zatem znów umyka czytelnikowi ich treściowa koincydencja.  

 

Tytuł 

Nastolatek zbierał warzywa, niestety nie zauważył zagrożenia. Nagła śmierć w polskiej miejscowości. 

 

Akapit I 

Nastolatek zginął w wyniku wypadku podczas zbierania warzyw. W trakcie pracy nie zauważył 

nadciągającego zagrożenia. Tragedia miała miejsce w polskiej miejscowości. 

 

Na poziomie treści jedyne elementy nowe w akapicie I to informacja o tym, że zdarzenie 

miało miejsce w wyniku wypadku (co w istocie jest już implikowane w tytule, zatem wartość 

informacyjna tej predykacji jest znikoma) oraz w trakcie pracy. Zerowa informacyjnie jest 

predykacja wartościująca – określenie zdarzenia jako tragedii – ponieważ wynika z konfrontacji 

standardów semantycznych (Awdiejew, 1998: 53) śmierci i młodości, których rezultatem jest 

szablonowa ocena zdarzenia jako tragedii. Pominięcie w akapicie I leksemu niestety również 

nie zmienia jego statusu informatywnego, bowiem modalizator ów także należy do sfery oceny. 

Określenie zagrożenia jako nadciągającego jest informacyjnie puste – predykacja owa wynika 

ze scenariusza (por. Awdiejew, Habrajska, 2010: 87, 95), bowiem jest jedynie formalizacją 

implicytnego argumentu zdarzeniowego12, zatem stanowi wyłącznie uwypuklenie ogniwa 

scenariusza (vide – trywialne wypełnienie scenariusza zdarzenia [SC] na wykresach 1–4 

poniżej). Dwa elementy są w obu fragmentach formalizowane identycznie: nastolatek, w 

polskiej miejscowości. Pozostałe elementy treściowe istnieją w obu segmentach, różniąc się 

jedynie sposobem rozczłonkowania oraz typem wykładnika – nominalny vs. werbalny – pojęć  

 

 
12 Por. zjawisko eksplicytacji, suplementacji oraz implicytacji (Szumska, Ozga, 2020). 
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ŚMIERĆ i ZBIERAĆ13: nagła śmierć vs. zginął, zbierał warzywa vs. podczas zbierania 

warzyw. 

Różny sposób linearnego uporządkowania treści, dobór innych wykładników formalnych, 

kasowanie i wprowadzanie jednostek aksjologicznych daje wrażenie produkcji nowego, 

pełnego informacyjnie odcinka tekstu, jednak jeśli rozczłonkowanie tematyczno-rematyczne 

potraktujemy globalnie (na poziomie relacji pomiędzy markojednostkami – akapitami), 

zauważymy, że najbardziej informacyjnym składnikiem akapitu I w stosunku do tytułu jest 

predykacja o tym, że zdarzenie miało miejsce w trakcie pracy, a informacyjność tej predykacji 

jest sama w sobie sporna, bowiem praca jest hyperonimem zbierania warzyw w znaczeniu 

wykonywanej czynności – zatem nowość treściowa pojawiłaby się w tym miejscu jedynie w 

przypadku definiowania pracy jako źródła zarobku. 

Analiza konsekutywna ujawnia, że na tym etapie zapoznawania się z tekstem otrzymujemy 

trzy jego fragmenty (odnośnik/łącze, tytuł i akapit I), które reduplikują tożsame informacje, a 

czytelnik poprzez układ multimodalny, ikonografię i sposób formalizacji treści nawet nie zdaje 

sobie z tego sprawy. Zbadajmy zatem, jaka jest globalna wartość rematyczna kolejnego 

fragmentu – akapitu II (rys. 3) w stosunku do poprzedniego (rama ikonograficzna różni się tym 

razem jedynie brakiem pogrubienia akapitu II). 

 
Akapit I 

Nastolatek zginął w wyniku wypadku podczas zbierania warzyw. W trakcie pracy nie zauważył 

nadciągającego zagrożenia. Tragedia miała miejsce w polskiej miejscowości. 

 

Akapit II 

Nastolatek zginął podczas zbierania warzyw. Skupił się na wykonywaniu swojej pracy do tego stopnia, że nie 

zauważył nadciągającego śmiertelnego zagrożenia. Do tragicznego wydarzenia doszło w polskiej 

miejscowości.  

 

W suprasyntaktycznym wewnątrztekstowym ujęciu rozczłonkowania tematyczno-

rematycznego możemy przyjąć założenie, że temat stanowią pojęcia i struktury reduplikujące 

informacje obecne w poprzedzającej partii tekstu. Zestawiając akapit II z akapitem I, widzimy, 

że rama tematyczna zawiera w sobie następujące komponenty: śmierć nastolatka podczas 

zbierania warzyw, zbieranie warzyw jako wykonywanie pracy, predykacje wartościujące – 

tragedia, tragiczne zdarzenie, a także ogólną lokalizację – w polskiej miejscowości. Po raz 

kolejny różnica pomiędzy akapitami polega na niewielkiej zmianie obrazowania (Tabakowska, 

1995: 

 
13 Zgodnie z modelem składni predykatowo-argumentowej pojęcia zapisywane są WERSALIKAMI w celu 

odróżnienia ich od ich homograficznych wykładników formalnych (Szumska, 2017: 267). 
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62–63) w oparciu  o inne rozmieszczenie wykładników pojęć oraz użycie orzekania 

peryfrastycznego14: pracować = wykonywać pracę, tragedia = tragiczne zdarzenie. Zatem nikłą 

wartość rematyzującą posiada w akapicie II jedynie informacja o przyczynie wypadku – 

nastolatek nie zauważył zagrożenia z powodu skupienia na pracy. Skonfrontujmy wobec tego 

akapit II (rys. 3) i III (rys. 4). 

 

 

Rys. 4.  

Źródło: jak do rys. 1 

 

Akapit III posiada swój własny odrębny nagłówek, który anaforycznie stanowi kolejną 

parafrazę dostępnych już treści: Nastolatek stracił życie podczas prac polowych. Wykładnikiem 

pojęcia ŚMIERĆ jest stracił życie (poprzednio: śmierć [nastolatka], [nastolatek] zginął), a 

wartość quasi-rematyzującą stanowi w nim przymiotnik polowy jako lokalizator zdarzenia, 

nieformalizowany w poprzednich partiach tekstu, ale będący implicytnym składnikiem 

scenariusza (por. Szumska, Ozga, 2020). 

 
Akapit III 

Nastolatek uczestniczył w pracach polowych, kiedy doszło do tragedii. 17-latek był zajęty zbieraniem 

pomidorów i nie zauważył, że jego życiu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Tragedia miała miejsce w w 

[sic!] gminie Choceń (powiat włocławski) w piątek 16 sierpnia (podkr. K.O.). 

 

 

 
14 Analogicznie do formacji typu: według analogii do podjąć decyzję = zdecydować (por. Jędrzejko, 2002). 
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Rematyzacja w akapicie III polega jedynie na zmianie poziomu uszczegółowienia 

(Tabakowska, 1995: 62–63) – na detalizacji, taksonomicznym przemieszczeniu w dół od 

hyperonimu do hyponimu: nastolatek to siedemnastolatek, warzywa to pomidory, polska wieś 

– to wieś w gminie Choceń (powiat włocławski) oraz na podaniu przybliżonego czasu zdarzenia 

(piątek 16 sierpnia). Wciąż jednak przewaga tematyczna tekstu jest rażąca na tle niewielkiej 

wartości informacyjnej rematu, a dysproporcja ta uderza przede wszystkim ze względu na brak 

wypełnienia orzekania rematem pożądanym, czyli odpowiedzią na proste pytanie: co się 

wydarzyło?  

Po raz kolejny wartość informacyjna tekstu wpada w pułapkę obrazu – semiosfera 

przytłacza nie tylko reklamami profinfo.pl i syropu, lecz także dezintegruje tekst poprzez 

otwieranie „okien” do innych tekstów. Poprzez grafikę w sposób subtelny, który śmiało można 

nazwać manipulacją15, nadawca pozornie buduje spójność: umieszcza dyskretnie po prawej 

stronie mniejszy wariant obrazu ze świecą symbolizującego śmierć i utratę, ale w istocie 

odwraca uwagę czytelnika od tematu tekstu. Przestajemy interesować się nastolatkiem, bo 

przykuwa naszą uwagę śmierć pięcioletniej Hani. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że 

całościowy układ tekstu multimodalnego nastawiony jest nie na przekaz zamkniętej spójnej 

treści, nie na dalsze poszukiwanie w nim wartości rematyzujących, ale na skłonienie czytelnika 

do „surfowania” po linkach, prowadzących do kolejnych (podobnie skonstruowanych) tekstów 

zamieszczonych na portalu. Innym w ten sposób ukierunkowanym zabiegiem jest tworzenie 

linków ze słów kluczowych w samym tekście, które grupują artykuły tematycznie, np. słowa 

nastolatek (rys. 4) czy zginął (rys. 3) funkcjonują jako linki do tekstów o związanej z owymi 

słowami tematyce (uwidocznione są one za pomocą kolorowej czcionki). Zauważmy także, że 

małoznaczącość pozornie wiodącego wątku o śmierci nastolatka obserwowalna jest także w 

pespektywie ilościowej układu multimodalnego – w rozkładzie przestrzennym fragmentu 

artykułu zamieszczonego na rys. 4 akapit III zajmuje około 12% jego powierzchni.  

Kluczowy, wyczekiwany remat zamieszczony został w akapicie IV. Spójrzmy na jego 

wielokodową otoczkę, a także na nawigację strony: „dalsza część tekstu pod galerią”. Obok 

reklam, znów znajdujemy tutaj uspójniony egzoforycznie szokujący obraz utopionych ojca i 

córki, odsyłający czytelnika do kolejnego tekstu o śmierci oraz linki do tekstów o tym wątku, 

a także innych „chwytliwych” tematach uniwersalnych i bieżących (pedofilia w Kościele, 

przemoc, afery polityczne, Halloween). Zatem remat ów ginie w gąszczu innych komponentów 

layoutu. 

 
15 „O chwytach komunikacyjnych, w których stosuje się bodźce obliczone na reakcje nie całkiem świadome 

(lub całkowicie nieświadome) mówi się, że są to chwyty manipulacyjne” (Tokarz, 2006: 294).  
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Rys. 5. xxxxxxxx 

Źródło: jak do rys. 1 

 

Akapit IV 

Nastolatek zginął pod kołami przyczepy ciągniętej przez traktor. Policja jest w trakcie ustalania dokładnych 

okoliczności tego zdarzenia. 

 

Na tle dotychczasowych partii tekstu remat w tym akapicie jest kluczowy, bowiem polega 

na wypełnieniu brakującego we wszystkich poprzednich orzekaniach elementu struktury 

propozycjonalnej w postaci argumentu zdarzeniowego określającego przyczynę śmierci 

nastolatka (zginął pod kołami przyczepy ciągniętej przez traktor), co ilustruje poniższa formuła: 

 

G [q, P(y)] 

gdzie: G – SPOWODOWAĆ, q, P – UMRZEĆ, y – NASTOLATEK  

q – argument propozycjonalny – zdarzenie będące przyczyną śmierci nastolatka 

 

W zasadzie puste informacyjnie jest zdanie o ustalaniu przez policję okoliczności 

zdarzenia, bowiem wynika ono ze standardowego przebiegu scenariusza (Awdiejew, 

Habrajska, 2010: 85, 95) postępowania w przypadku działania skutkującego śmiercią osoby.  

Layout graficzny strony w otoczeniu akapitu V i VI jest podobny do poprzednich w 

zakresie reklam i linków do innych tematów (zatem pomijam je w poniższym opisie), jednak 

nie zawiera innych obrazów dezintegrujących spójności wątku podstawowego, co pozwala 

czytelnikowi bardziej skupić się na treści, która stanowi w przypadku akapitu V większą całość.  
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Akapit V 

 

Koszmar podczas zbiorów 

Nastolatek tak bardzo skupił się na wykonywaniu swoich zadań w trakcie zbiorów pomidorów, że nie zwrócił 

uwagi na to, że zbliża się do niego ciągnik, który wiezie za sobą przyczepy. 17-latek wpadł pod jedną z tych 

przyczep. 

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż mężczyzna wykonywał prace polowe przy zbiorze 

pomidorów. W trakcie wykonywanej pracy wpadł pod koła jednej z przyczep ciągniętych przez traktor – 

opisała całe zdarzenie nas (sic!) st. sierż. Anita Szefler-Ciupińska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP 

we Włocławku. 

Na miejsce zdarzenia natychmiast została wezwana karetka pogotowia, ale mimo szybkiej akcji i 

wykonania reanimacji, chłopak nie przeżył. Policja natychmiast wszczęła śledztwo dotyczące tej tragedii. 

Udało się ustalić, że 59-letni mężczyzna, który prowadził traktor był trzeźwy, ale nie posiadał odpowiednich 

uprawnień do prowadzenia pojazdu mechanicznego tego typu. Jednak jeżeli chodzi o pole, na którym doszło 

do zdarzenia, jako że nie jest to droga publiczna, uprawnienia nie są wymagane. 59-latek w żaden sposób 

nie przekroczył więc przepisów. 

 

Powyższy akapit stanowi standardowe rozszerzenie scenariusza wypadku – 

zaangażowanie służb ratowniczych (nowe elementy zaznaczyłem pogrubioną czcionką) bez 

jakichkolwiek niestandardowych elementów procedury, zatem wytłuszczone elementy 

odnoszące się do scenariusza nie wprowadzają do tekstu orzekania o wysokiej wartości 

informacyjnej. Wartość ową znajdujemy w ujawnieniu agensa argumentu propozycjonalnego 

q (vide powyższa formuła), który stanowił remat w akapicie IV, zatem rematyzacja polega tutaj 

na uszczegółowieniu dostępnego już dictum. Agensem owym jest 59-letni mężczyzna, 

kierowca traktora (podkr. K.O.). Część rematyczną akapitu stanowi także informacja o braku 

uprawnienia kierowcy do prowadzenia pojazdu oraz o tym, że mimo wszystko nie przekroczył 

(sic!) on przepisów. Rezultatem stylistycznej niezgrabności owego fragmentu akapitu jest 

pozornie błędna tematyzacja, bowiem konstrukcja Jednak jeżeli chodzi o pole, na którym doszło 

do zdarzenia (pokr. K.O.) w centrum tematycznym stawia pole o wartości określonej (por. ang. 

the field), zatem oczekujemy orzekania o tym konkretnym polu, jednak rematem jest 

generyczna informacja o polu (a field) jako lokalizacji niewymagającej uprawnień do 

prowadzenia traktora, co zaburza koherencję tekstu.  

Remat ostatniego akapitu (VI) po raz kolejny rozczarowuje odbiorcę niskim poziomem 

informacyjności – jest nim spekulacja na temat przyczyny zdarzenia (upał) oraz przewidywane 

standardowo ogniwo scenariusza, odnoszące się do przyszłości [t+1], czyli procedura śledcza. 

Tak jak w poprzednich akapitach, znajdujemy w nim odnośnik do tekstów grupowanych wokół 

tematu kluczowego – leksem wypadek jako hiperłącze.  

 

Akapit VI 

Wygląda na to, że śmierć 17-latka jest kolejnym niefortunnym wypadkiem wynikającym z nieuwagi. Być może 

nastolatek pracował w upale i przez to nie zauważył nadciągającego ciągnika. Policji niedługo zapewne uda 

się podać więcej szczegółów związanych z tym wydarzeniem. 
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Analiza statystyczna rozczłonkowania treści 

 

Co zatem wynika z przeprowadzonej konsekutywnej analizy tworu dostępnego w 

Internecie, który w założeniach jest przejawem gatunku dziennikarskiego? 

Spróbujmy dokonać podsumowania na podstawie procentowego rozkładu treści w 

opisywanym tekście bez uwzględnienia komponentów multimodalnych, odnośników do innych 

tekstów oraz ramy ikonograficznej (wykres 1). 

 

Wykres 1. Rozczłonkowanie treści w tekście o śmierci nastolatka 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 1 przedstawia rozczłonkowanie treści w tekście o śmierci nastolatka na cztery 

grupy: (1) treść identyczna – powtarzająca treści z poprzednich partii tekstu; (2) treści trywialne 

stanowiące standardowe wypełnienie scenariusza zdarzenia (SC), np. informacja o interwencji 

służ ratowniczych; (3) ocena – np. tragedia, koszmar (także modalna, np. niestety, z 

pewnością); (4) treść o najwyższej wartości rematyzującej (R), czyli treść stanowiąca novum w 

stosunku do treści z poprzednich fragmentów tekstu. Kategoria „ocena” wyodrębniona została 

w celu uwzględnienia dyskretnych pojęć aksjologicznych, które wszakże posiadają wartość 

poznawczą dla czytelnika artykułu jedynie w sferze pragmatyki. Wartości  
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zostały obliczone poprzez sumowanie liczby predykacji dla każdej z grup w danym fragmencie 

tekstu. Zaprezentowane kategorie (1–8) stanowią odzwierciedlenie opisowej analizy 

sekwencyjnej. Każda z nich jest zestawieniem treści danego fragmentu tekstu z fragmentem 

konsekutywnym, przy czym każde kolejne zestawienie obejmuje całą treść z uprzednio 

zestawionych kategorii: 

− kategoria 1 – zestawienie treści odnośnika/łącza z treścią tytułu; 

− kategoria 2 – zestawienie treści odnośnika/łącza i tytułu z treścią akapitu I; 

− kategoria 3 – zestawienie treści odnośnika/łącza, tytułu i akapitu I z treścią akapitu II; 

− kategoria 4 – zestawienie treści odnośnika/łącza, tytułu, akapitu I i II z treścią nagłówka 

akapitu III; 

− kategoria 5 – zestawienie treści odnośnika/łącza, tytułu, akapitu I i II, nagłówka akapitu 

III z treścią akapitu III; 

− kategoria 6 – zestawienie treści odnośnika/łącza, tytułu, akapitu I i II, nagłówka akapitu 

III, akapitu III z treścią akapitu IV; 

− kategoria 7 – zestawienie treści odnośnika/łącza, tytułu, akapitu I i II, nagłówka akapitu 

III, akapitu III i IV z treścią akapitu V; 

− kategoria 8 – zestawienie treści odnośnika/łącza, tytułu, akapitu I i II, nagłówka akapitu 

III, akapitu III, IV i V z treścią akapitu VI. 

 

Wykres 1 pokazuje, że dla wszystkich wyodrębnionych kategorii treść konfrontowanych 

ze sobą fragmentów tekstu jest w dużej mierze identyczna – czyli reduplikowana w każdym 

konsekutywnym fragmencie tekstu (w kategorii 1 – 100%, w kategorii 2 – 63,63%, w kategorii 

3 – 90,9%, w kategorii 4 – 75%, w kategorii 5 – 71,42%, w kategorii 6 – 37,5%, w kategorii 7 

– 44,44%, w kategorii 8 – 70,58%). Najniższe wartości w zakresie reduplikacji znajdujemy w 

kategoriach 6 i 7, jednak wartość informacyjna analizowanych w nich akapitów jest znikoma, 

bowiem w dużej części remat polega tu na wypełnieniu scenariusza treściami antycypowanymi, 

typu policja jest w trakcie ustalania dokładnych okoliczności tego zdarzenia, została wezwana 

karetka pogotowia (grupa 2 w klasyfikacji treści).  

Z kolei 4 grupa treści (treści o najwyższej wartości rematyzującej R) reprezentowana jest 

bardzo słabo – najwyższe wartości uzyskuje w kategoriach 5–7: odpowiednio 28,57%, 25%, 

18,51%, przy czym w kategorii 5 wartość informacyjna polega li tylko na zmianie poziomu 

uszczegółowienia (warzywa → pomidory, nastolatek → 17-nastolatek itd.). W kategoriach 3 i 

8 wartość rematyzująca osiąga odpowiednio – 9,09% i 5,88%. W pozostałych zestawieniach 

(kategorie 1, 2 i 4) wartość informacyjna jest zerowa.  

Uśrednioną wartość informacyjności tekstu można podsumować na wykresie (zob. wykres 

2), który należy odczytać jako stosunek trzech pierwszych komponentów: 
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(1) grupy elementów bezwartościowych informacyjnie (treść identyczna, czyli 

reduplikowana w kolejnych akapitach tekstu); 

(2) grupy elementów o niskiej wartości informacyjnej (trywialne wypełnienie 

scenariusza, czyli werbalizacja treści będącej składnikiem wiedzy naiwnego 

użytkownika języka na temat sytuacji lub osoby); 

(3) grupy elementów o niskiej wartości informacyjnej (elementy oceny – stanowią 

parametr aksjologiczny, a nie epistemologiczny tekstu)  

do komponentu czwartego: 

(4) grupy elementów tekstu o najwyższej wartości informacyjnej (R – wartość 

rematyzująca). 

 

 

Wykres 2. Średnie wartości procentowe klas treściowych dla tekstu o śmierci nastolatka  

Źródło: opracowanie własne 

 

Elementy nic niewnoszące informacyjnie, czyli powtarzające treść poprzedzających 

fragmentów tekstu, stanowią aż 69,46% treści. Zsumowanie tej wartości z wartościami dwóch 

kolejnych grup (elementy oceny oraz treści trywialne) pokazuje, że aż 88,83% treści w 

badanym tekście nie jest dla naiwnego czytelnika nośnikiem wartości poznawczych. Grupa 

elementów o najwyższej wartości informacyjnej stanowi jedynie 11,17%, która to wartość nie 

wpisuje się w standardowe ramy dyskursu publicystycznego16.  

 
16 Także ilość komponentów wartościujących (4,09%) jest stosunkowo niska, a argumentacja aksjologiczna 

jest jednym z podstawowych czynników perswazyjnych w tekstach publicystycznych (Habrajska, 2019: 7–8). 
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W ten sam sposób statystycznie przebadana została grupa 30 tekstów zamieszczonych na 

portalu Pikio (wykresy 3 i 4). Wybór tekstów determinowany był nie ich tematyką (analizowane 

teksty reprezentują różne kategorie tematyczne – rozrywka, COVID, wiadomości z kraju, 

wiadomości ze świata, finanse, zdrowie, zwierzęta, lifestyle), lecz strukturą, która w sposób 

niemal identyczny odzwierciedla budowę tekstu o śmierci nastolatka (łącze + tytuł + sześć 

akapitów; akapit trzeci z odrębnym nagłówkiem)17, a teksty owe uwikłane są w bardzo podobny 

układ multimodalny (ikonografia, linki, zdjęcia). Wartości procentowe dla poszczególnych 

kategorii (takich samych jak dla wykresu 1 – vide lista kategorii pod tymże wykresem), 

uśrednione na podstawie danych obliczonych w toku analizy każdego z 30 tekstów, prezentują 

się następująco. 

 

 

Wykres 3. Rozczłonkowanie treści w korpusie tekstów 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dane uzyskane na podstawie analizy większej grupy tekstów demonstrują nieco inny 

stosunek ilościowy treści o zerowej lub niskiej wartości informacyjnej do treści o wartości 

rematyzującej na korzyść tej ostatniej,  

 
17 Teksty portalu powtarzają kilka schematów strukturalnych, np.: łącze, nagłówek 1 + odnośnik do galerii 

zdjęć, nagłówek 2, akapit 1, akapit 2; wszystko w podobnym schemacie wielokodowym (np. 

https://pikio.pl/galeria/slubna-sesja-zdjeciowa-0706202-so-najbrzydsza-panna-mloda, dostęp: 8.06.2020). 
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choć wciąż wyraźnie dominuje pusta informacyjnie zawartość tekstów. Informacyjność tekstu 

wzrasta w kategoriach 5–8, uzyskując wartości: 38,58% dla kategorii 5; 34,27% dla kategorii 

6; 30,92% dla kategorii 7 i 36,90% dla kategorii 8. Oto jak prezentują się średnie wartości 

procentowe klas treściowych dla całego analizowanego korpusu tekstów. 

 

 
 

Wykres 4. Średnie wartości procentowe klas treściowych dla korpusu tekstów 

Źródło: opracowanie własne 

W stosunku do trzech pierwszych serii zbioru (treść reduplikowana, trywialna i 

oceniająca), które stanowią w sumie 77,3%, treść o najwyższym stopniu informacyjności 

wynosi dla całej grupy tekstów 22,7%, czyli o 11,53% więcej niż dla tekstu o śmierci 

nastolatka. Można by zatem przypuszczać, że informacyjność tekstu o nastolatku jest 

wyjątkowo niska, a pozostałe teksty, mimo iż wciąż znacznie odbiegają od standardów 

dyskursu publicystycznego, prezentują się na jego tle nieco korzystniej, jednak gdy 

zdiagnozujemy przyczynę tego stanu rzeczy, zobaczymy, że ów wyższy stopień 

informacyjności jest pozorny, bowiem o podwyższeniu wartości R w prezentowanej statystyce 

zadecydowały, po pierwsze, teksty zamieszczone w kategorii „celebryci/gwiazdy”, w których, 

co prawda znajdujemy znacznie większą ilość informacji niż w pozostałych grupach tekstów 

(rozrywka, COVID, z kraju, ze świata, finanse, zdrowie, zwierzęta)18, jednak informacje owe 

stanowią werbalizację wiedzy przeciętnego Polaka na temat przedstawianych w nim osób. Na 

 
18 Dokładne zbadanie rozczłonkowania treściowego względem tematycznych kategorii tekstów wymaga 

odrębnego opracowania.  
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przykład w tekście pt. Trudno oderwać wzrok. Wyciekło zdjęcie Dowbor z czasów, kiedy miała 

20 lat, ale petarda19, w akapicie II czytamy: 

 
Katarzyna Dowbor ma już 61 lat, ale mimo to trzyma się świetnie. Jest mamą dwójki dzieci, a jej syn robi 

również karierę w show-biznesie. Teraz przeżywa drugą młodość, gdy może pomagać w zajmowaniu się 

swoimi wnukami i spotykać z córką, która wyjechała na studia za granicą. 

 

Poza doprecyzowaniem wieku dziennikarki wiedza zamieszczona w tym fragmencie (i 

podobnie w pozostałych fragmentach) jest wiedzą standardową o bohaterce tekstu i jej rodzinie 

(wyjąwszy orzekanie oceniające: Teraz przeżywa drugą młodość). Uśredniona wartość R dla 

tekstu o Katarzynie Dowbor wynosi 29,73% (por. 11,17% dla tekstu o śmierci nastolatka, o 

którego życiu osobistym przeciętny obywatel nic nie wie).  

Drugim czynnikiem wpływającym na wartość rematyzującą jest odwoływanie się w 

poszczególnych artykułach do innych powiązanych tematycznie tekstów publikowanych na 

portalu Pikio lub w innych serwisach internetowych, np. w tekście pt. W dobie pandemii babcia 

chciała tylko przytulić się do wnuka. Wymyślił niezwykłą rzecz, łzy same lecą20 znajdujemy cały 

odrębny akapit niezwiązany bezpośrednio z treścią artykułu, którego tematyczną ramę 

uspójniającą stanowi pojęcie wynalazku: 

 
Podobnie jak pewien 9-latek z Afryki, który sam skonstruował maszynę do mycia rąk. Składa się ona z dwóch 

dźwigów, po naciśnięciu jednego przycisku podeszwą buta leje nam się na ręce płyn do dezynfekcji, a po 

naciśnięciu drugiego woda. Choć to prosta konstrukcja, to biorąc pod uwagę, że zrobił ją 9-latek, jest 

naprawdę imponująca. 

 

 

4. Podsumowanie 

 

Sekwencyjna analiza artykułu o śmierci nastolatka oraz sporządzona na jego podstawie 

statystyka (wykresy 1 i 2) pokazują wyraźnie, że tekst w swej konstrukcji jest redundantny. 

Większość prezentowanych w konsekutywnych akapitach predykacji stanowi reduplikację 

treści przy minimalnej wartości poznawczej pozostałych orzekań formalizowanych w artykule. 

W rezultacie pogwałcone zostają w zasadzie wszystkie maksymy Grice’a. Maksyma ilości 

paradoksalnie naruszona jest na dwa sposoby – reduplikację treści tekstu pozornie wiodącego 

postrzegamy jako redundancję, przy jednoczesnej recepcji znikomej ilości informacji jako 

niedokodowania na tle całego układu multimodalnego (brak werbalizacji wykładnika struktury 

 
19 https://pikio.pl/katarzyna-dowbor-2005202-pp-20-lat (dostęp: 28.05.2020). 
20 https://pikio.pl/wnuk-3105202-dm-przytulenie-babci (dostęp: 3.06.2020). 
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propozycjonalnej w postaci odpowiedzi na pytanie: co się wydarzyło? aż do akapitu IV). 

Naruszenie maksymy jakości polega na dezintegracji wartości rematyzującej tekstu wiodącego 

poprzez wbudowywanie weń wątków powiązanych z nim tematycznie (za pomocą obrazów i 

linków w postaci słów-kluczy). Maksyma relewancji jest pogwałcona poprzez wprowadzenie 

graficznych i językowych komponentów, którym trudno przypisać powiązanie z treścią 

wiodącą (tekst o Chylińskiej, reklamy). I wreszcie maksyma sposobu naruszona jest poprzez 

rozwlekłość wynikającą z reduplikacji treści parafrazowanej za każdym razem przy pomocy 

innych wykładników i innego szyku oraz brakiem sformułowania sedna artykułu.  

Badanie statystyczne przeprowadzone na korpusie 30 tekstów (wykresy 3 i 4) o tożsamej 

strukturze potwierdza wnioski wynikające z analizy tekstu o śmierci nastolatka, bowiem cały 

korpus charakteryzuje się niską informacyjnością (statystycznie nieco tylko większą od 

informacyjności opisywanego tekstu) oraz pleonastycznością wynikającą z reduplikacji treści 

zawartej w poszczególnych akapitach tekstu.  

Kryteria klasyfikacji ujęte w wykresach z pewnością nie umożliwiają idealnego 

modelowania treści, bowiem jej grupowanie na podstawie dostępnych wykładników 

formalnych nie jest zadaniem prostym, jednak przedstawione na tej podstawie zestawienia 

wyraźnie pokazują tendencje sposobu prezentowania treści na portalu Pikio. Rozmieszczenie 

wszystkich akapitów i nagłówków w postaci ciągłego tekstu o jednolitej czcionce momentalnie 

ujawnia redundantny sposób formalizacji treści, wszakże gdy są one wplecione w cały 

multimodalny układ tekstu, owa pleonastyczność może łatwo umknąć oku i uwadze mniej 

wytrawnego czytelnika. Układ ten stanowi swoistą pułapkę recepcyjną, bowiem każdy 

uwikłany w wielokodowy schemat fragment tekstu wydaje się funkcjonować jako odrębny byt 

dyskursu, co pozornie niweluje jego niski walor informacyjny, bowiem powoduje, że czytelnik 

może nie postrzegać go w myśl koncepcji Kressa i van Leeuwena (2006) jako spójnej całości i 

tejże spójności nie oczekiwać. Rodzi się zatem pytanie, czy prezentowane na portalu artykuły 

można nazwać tekstami zarówno w perspektywie funkcjonowania całego wielokodowego 

układu przestrzennego, jak i w perspektywie wyodrębnienia z owego układu ciągów 

informacyjnych w postaci linearyzowanej treści. 
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