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Tekst – komunikat, j ęzyk – system komunikacji 

Kazimierz Michalewski 
 
 
Wyraz język w polszczyźnie nazywa znajdujący się w jamie ustnej narząd (u ludzi biorą-

cy udział w mówieniu) i „zasób wyrazów, zwrotów i form określanych przez reguły grama-
tyczne, funkcjonujący jako narzędzie porozumiewania się przez członków jednego narodu, 
społeczeństwa; mowę” (Słownik języka polskiego, 1988), „system znaków (prymarnie 
dźwiękowych, wtórnie pisanych i innych) służący do porozumiewania się w obrębie danej 
społeczności” (Encyklopedia języka polskiego, 1994). 

Słowniki i encyklopedie odnotowują też inne jego zastosowania, np. język maszynowy 
„system składający się ze znaków i reguł ich łączenia w jednostki wyższego rzędu (wyraże-
nia lub zdania), zakodowany w maszynach matematycznych’” (Słownik..., 1988), „w se-
miotyce i teorii informacji każdy system znaków, który służy do porozumiewania się. Obok 
j. naturalnych należą tu także j. programowania, j. formalne, j. zwierząt” (Encyklopedia..., 
1994). Analogicznie w słownikach innojęzycznych definiowane są adekwatne wyrazy, por. 
np. Sprache im Sinn der Semiotik und Informationstheorie: Jedes zu Kommunikations- 
zwecken verwendete Zeichensystem... Programiersprachen, logisch-mathematische Formel-
sprachen, Flaggensignale und Tiersprachen (Bussmann, 1983).  

Nowych połączeń wyrazowych, modyfikujących wartość wyrazu język pojawia się wie-
le. Mówi się m.in. o języku pszczół, języku filmu i np. o języku migowym (stosowanym  
przez osoby głuche).  

Do definicji semiotycznej języka nawiązuje definicja tekstu – „spójny (koherentny) 
zbiór następujących po sobie zdań albo jakikolwiek komunikat (przekaz, niekoniecznie 
słowny) dający się odgraniczyć od innych komunikatów (przekazów)“ (Encyklopedia..., 
1994). Wcześniej słowniki definiowały tekst jako „ogół słów tworzących pewną całość, 
utrwalonych graficznie (np. jako maszynopis, druk) lub jakąkolwiek inną techniką; słowa 
do utworu muzycznego” (Słownik..., 1988). 

Wartość wyrazu może oczywiście zmieniać się z różnych powodów, w tym także dlate-
go, że zmienia się sposób myślenia o nazwanym za jego pomocą zjawisku. Nazwanie języ-
kiem dowolnego „systemu znaków służącego do porozumiewania się” jest konceptem nie 
bardziej zaskakującym niż zastosowanie w matematyce terminu „kierownica” lub wyraże-
nia „liczby urojone”. Podobnie można też sądzić o uznaniu za tekst „przekazu niekoniecz-
nie słownego”, np. znaku drogowego. Można zrozumieć przyczyny takich modyfikacji, co 
jednak nie obliguje do ich aprobowania. Są bowiem powody, dla których trzeba je ocenić 
krytycznie.  

Modyfikowane semantycznie słowa występują zwykle wcześniej z innymi w utrwalo-
nych związkach frazeologicznych, stosowane były dawno w zapamiętywanych przez użyt-
kowników „systemu znaków” (języka!) artystycznych przekazach słownych (bajkach, po-
wieściach, wierszach). Tworzone były od nich znaki (wyrazy) pochodne. Były w sposób 
skomplikowany powiązane z „systemem” i składającymi się nań innymi znakami. Mówimy 
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np. dziś po staremu: „słońce wschodzi” i „słońce zachodzi”, „wschód słońca”, „nie chwal 
dnia przed zachodem słońca”, „wiatr wieje od wschodu” itp.  

Zdawałoby się, że nie przeszkadza to przyjmowaniu nowej wiedzy, ale jednak trochę 
utrudnia odejście od dawnego światopoglądu. Wiemy dziś wprawdzie, że zwierzęciem jest 
między innymi koral, ale dalej mówimy, że ktoś „zachował się jak zwierzę”, że jakiś czyn 
ludzki jest „objawem zezwierzęcenia”, a na pytanie, czy mamy jakieś zwierzęta w domu, 
odpowiadamy przecząco nawet wtedy, kiedy są w mieszkaniu muchy. Dziennikarka 
w telewizji powiedziała kiedyś, że woda potrzebna jest „ludziom, rybom, ptakom i zwie-
rzętom” (por. Michalewski, 2001).  

Podobnie jest również z wyrazami „język” i „tekst”. Kiedy się mówi o języku pojmowa-
nym tradycyjnie, trzeba czasami dodać przydawkę „naturalny”, żeby go odróżnić od inne-
go rodzaju systemu znaków dziś językiem nazywanego, ale najczęściej opatruje się dodat-
kowymi wyróżnikami właśnie te nowe warianty znaczeniowe. Połączenia w rodzaju „język 
polski”, „język etniczny”, „język literacki”, „język ludowy”, „język ogólny”, „język osobniczy” 
odnoszą się wyłącznie do języków naturalnych i tej przydawki zawierać nie muszą. To oczy-
wiste dla mówiącego po polsku i podobnie oczywiste dla posługującego się odpowiednimi 
wyrażeniami innego języka. Derywaty „językoznawca”, „językoznawstwo”, „języko-
znawczy” pozostają w stosunku motywacyjnym z wyrazem „język”, który rozumie się jako 
„język naturalny”. Językoznawca nie zajmuje się ani „językiem pszczół” ani „językiem ma-
szyn matematycznych”. Nawet, kiedy się uzna, że językoznawstwo jest częścią nauki 
o systemach znakowych (semiologii, semiotyki) trzeba dostrzegać specyfikę „języka natu-
ralnego”. 

Tekstem tradycyjnie nazywa się „ogół słów tworzących pewną całość”, zatem tekst 
piosenki to słowa piosenki, tekst opowiadania to słowa składające się na to opowiadanie. 
Niezależnie od tego, czy jest ono wydrukowane (z różnorodnymi cechami graficznymi) czy 
czytane (z różnymi cechami prozodycznymi). Samej melodii nie nazywa się piosenką tylko 
właśnie melodią piosenki, na którą prócz niej i słowa się składają. Filmu (zwłaszcza pozba-
wionego dialogu lub narracji słownej) nie nazywa się zwykle tekstem. Nazywa się nim 
słowa, które w filmie są wypowiadane. Zdumienie naturalnego użytkownika języka pol-
skiego budziłaby opinia, że znak drogowy jest tekstem.  

Opory naturalnych użytkowników naturalnego języka można przezwyciężać, można ig-
norować. Istotniejsze od przyzwyczajeń jest jednak wystrzeganie się niepożądanych wie-
loznaczności, unikanie komplikującego opis braku precyzji.  

Pojawiło się już w dziewiętnastym i dwudziestym wieku wiele nieznanych wcześniej 
środków i systemów komunikowania (fotografia, film, telefon, radio, telewizja, Internet). 
Możliwe stało się łączenie składników akustycznych i wizualnych nawet w bezpośredniej 
(na nowy sposób) komunikacji na odległość. Przekazy wielomodalne są już teraz przesyła-
ne przez indywidualnego nadawcę wybranemu przez niego odbiorcy w ciągu kilku chwil na 
niemal drugi koniec świata. Słowa, mimo możliwości wykorzystywania elementów iko-
nicznych, piktogramów, muzyki, tła akustycznego, są ciągle istotne a w większości komu-
nikatów nawet najistotniejsze. Zwłaszcza, kiedy idzie o komunikowanie się w sprawach 
o szczególnej wadze, wymagających precyzyjniejszego wykładania intencji interlokutorów. 
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Stosowany w komunikacji przekaz niekiedy obchodzi się bez słów, ale też warto precyzyj-
niej go określić i precyzyjniej, również dla odróżnienia od składników niewerbalnych, na-
zwać występujące w przekazie słowa.  

Nie wydaje się, żeby były jakieś racjonalne powody, dla których nie można by było sto-
sować nazwy ogólniejszej – przekaz, komunikat do nazywania zarówno zespołu znaków 
słownych, niewerbalnych jak i wielomodalnych. Najporęczniejszy, najwygodniejszy zdaje 
się termin komunikat. Najdogodniejszy i właściwie niezbędny, bo przekazów wyłącznie 
werbalnych właściwie w ogóle nie ma. Poza realizowanymi za pomocą alfabetu Morse’a 
wszystkie inne wypowiedzi werbalne zawierają składniki paralingwistyczne i ekstralingwis-
tyczne (połączone z wizualnym lub/i akustycznym tłem. Nawet, kiedy nie są świadomie 
stosowane przez nadawcę i nie pełnią funkcji stylistycznej. Wariant akustyczny ma pewne 
nieuniknione cechy prozodyczne a pisany (drukowany) co najmniej cechy graficzne. Prze-
kaz medialny ma też składniki ikoniczne a występuje niejednokrotnie w obu wariantach 
(mówionym i pisanym) równocześnie. Tak jest w filmie, telewizji, Internecie. 

Termin komunikat ma wartość ogólniejszą niż tekst. Jest hiperonimem w stosunku do 
niego. Odnosi się do przekazów różnych rodzajów. Może równie dobrze nazywać wydru-
kowaną powieść jak i znak drogowy zakazu wjazdu, recytowany wiersz, spektakl teatralny, 
film i informacje przekazywane sobie nawzajem przez pszczoły albo sygnały wysyłane i 
odbierane przez podzespoły urządzeń technicznych.  

Idzie nie tylko o to, że lepiej (w odczuciu niespecjalisty, niejęzykoznawcy, niesemioty-
ka) brzmi połączenie wyrazowe „pszczoły przekazują sobie komunikat o pożytku (o rośli-
nach miododajnych)”, „czujnik przekazuje urządzeniu chłodzącemu komunikat o przekro-
czeniu dopuszczalnej temperatury” niż „pszczoły przekazują sobie tekst...”, „czujnik prze-
kazuje tekst...”. W komunikatach wielomodalnych (mieszanych; por. Michalewski, 2009) 
tekst ‘przekaz słowny’ bywa jednym ze składników, zatem można mówić o nim jak o za-
sadniczym, głównym elemencie komunikatu. O tekście w komunikacie (filmie, widowisku 
estradowym, w obwieszczeniu), nie zaś o tekście x w tekście y, bo przecież i takie przypad-
ki (przytoczenia, cytaty) się zdarzają i zasługują na wyodrębnianie. 

Celowe wydaje się też przyjęcie ogólniejszej nazwy „system komunikacji” czy „system 
komunikowania (się)” zamiast zwiększania liczby wariantów semantycznych słowa „język”. 
I w tym przypadku idzie nie o samo poszanowanie przyzwyczajeń naturalnych użytkowni-
ków mowy etnicznej. Nie tylko o liczenie się ze znanymi i utrwalonymi w świadomości 
społecznej frazeologizmami i utworzonymi wiele lat temu wyrazami pochodnymi, ze sto-
sowanymi od lat synonimami. Istotne jest zachowanie możliwości precyzyjnego wypowia-
dania się w sprawach językoznawstwa i semiotyki, teorii informacji. Tradycyjnie pojmo-
wany „język” jest jednym z możliwych systemów komunikowania się. Również ludzi, bo 
przecież stosujemy także znaki niewerbalne. Nazywanie mimiki, gestykulacji, posturyki 
językiem a zwłaszcza mową ciała wydaje się ryzykowne, chociaż synestezja już od dawna 
nie jest zaskakującym zabiegiem stylistycznym. Niepraktyczne jest wywoływanie w efekcie 
tego zabiegu wrażenia jakoby środki niewerbalne były równorzędnymi składnikami komu-
nikatu, a tymczasem niekiedy powiada się nawet, że są ważniejsze od lingwistycznych 
(Thiel, 1992). Ten oczywisty nonsens powtarzany jest przez osoby zajmujące się reklamą, 
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propagandą i public relations. Zupełnie nie przeszkadza upowszechnianiu tego konceptu 
świadomość, że widocznie były jakieś powody, dla których ludzie nie poprzestali na sto-
sowanej też przez inne ssaki mowie ciała. 

W obrębie każdej społeczności etnicznej są grupy ludzi mających naturalne kłopoty 
z posługiwaniem się mową. Są wśród nich ludzie głusi. Posługują się dwoma (przynajmniej 
jednym z nich) systemami komunikowania się między sobą, komunikowania także z oso-
bami słyszącymi. Jednym ze sposobów jest zastępowanie środków mowy relatywnie 
adekwatnymi gestami. W części komunikat taki składa się z gestów wyrażających (symbo-
lizujących) pojęcia, przedmioty, relacje występujące w (mówionym lub pisanym) komuni-
kacie werbalnym, w części ze słów przedstawianych za pomocą gestów odpowiadających 
literom pisanego tekstu (pisanego komunikatu werbalnego). Miganie jest czymś w rodzaju 
przekładu tekstu na komunikat we względnie równorzędnym semantycznie systemie wi-
zualnym. Niezupełnie jednak równorzędnym, bo ograniczony jest (w stosunku do języko-
wego) repertuar miganych znaków, ograniczone są możliwości utrwalania komunikatów, 
przekazywania ich w czasie i w przestrzeni. Głusi muszą się tego systemu mozolnie uczyć, 
co nie budzi ich zadowolenia, bo być może udałoby się przy podobnym wysiłku wyuczyć 
posługiwania się pisanym wariantem języka etnicznego (zwanego w specjalistów kręgach 
językiem fonicznym).  

Systemem konkurencyjnym jest „język migowy”. Zdaniem teoretyzujących głuchych ich 
„język naturalny”. Łatwiejszy, wykorzystujący znaki nasuwające się użytkownikom podob-
no spontanicznie, ale trudniej przekładalny na „język foniczny”. Rezultatem tego jest ogra-
niczanie wykształcenia ludzi głuchych. Większości z nich trudniej niż słyszącym rozumieć 
pisane werbalne komunikaty podręczników, literatury fachowej. Trudniej je także odtwa-
rzać, wykorzystywać. Niedostępna większości jest też literatura piękna i publicystyka. 

Zniechęceni i zniecierpliwieni głusi domagają się (nie tylko w Polsce) statusu mniej-
szości kulturowej.  

Podobne zniecierpliwienie okazują też posługujący się „językiem ludowym” w państwie 
zdominowanym przez użytkowników ogólnopaństwowego systemu komunikacji. Domaga-
ją się uznania odrębności swojego systemu, uznawania go za samodzielny język. Wspierani 
bywają przez polityków państw obcych zainteresowanych dezintegracją społeczeństwa 
sąsiedniego. „Separatyści” mają oczywiście pewne racje, by się uznania odrębności dopat-
rywać, bo przecież większość współczesnych języków państwowych powstała kosztem 
geograficznych, regionalnych odmian języka etnicznego, ludowych systemów komunikacji 
występujących w granicach poszczególnych państw. Ten proces byłoby jednak trudno dziś 
odwrócić. Odmiana ogólna rozwijała się (rozwijana była) sukcesywnie i dostosowywana do 
zmieniających się warunków, społecznych, kulturowych a odmiany ludowe zmieniały się 
wolniej i do zaspokajania nie wszystkich potrzeb komunikacyjnych dziś się nadają. Trudno 
sobie wyobrazić pisane gwarą publikacje z zakresu fizyki jądrowej.  

Czy można gwarę i miganie bez zastrzeżeń nazwać językiem? Czy językiem należy na-
zywać oprogramowanie komputera a tekstem fotografię lub znak drogowy? 

Idzie oczywiście nie o wartościowanie systemów komunikacyjnych. Nie o nobilitację 
tych, które nazwiemy językiem, ale o rozróżnianie zjawisk nieidentycznych choć podob-
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nych. O zostawienie sobie możliwości precyzyjnego nazywania obiektów badań. Wpraw-
dzie możliwe jest wykorzystywanie słów wieloznacznych, ale wieloznaczność i wielood-
nośność jest zaletą poezji raczej niż nauki.  
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Text – message, language – system of communication 
The custom of naming various systems of communication as a language has become 

common. The system of computer software, the bees’ means of communication, the sys-
tem of communication through gestures and mime used by the deaf are called that way. 
Similarly, various portions of information, inter alia – road signs, are named as text. The 
metaphorical applications of the customarily understood word ‘language’ do not offend in 
non-specialist utterances, yet are non-functional in studies concerning linguistics and 
semiotics. It seems more right, according to the author, to employ general terms system 
of communication and statement, leaving the hyponyms language and text to the custo-
marily understood linguistics.  
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