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POWTÓRZENIE I POLISEMIOTYCZNOŚĆ.
TYPY I FORMY POWTÓRZEŃ

POWTÓRZENIE, KONTEKST, RODZAJE POWTÓRZEŃ

CZY POWTÓRZENIE JEST ONTOLOGICZNIE MOŻLIWE? PRZYPADEK KOPII

Powtórzenie nie jest zjawiskiem jednorodnym. Charakteryzuje się złożonością
i niejednoznacznością bytową. Jest figurą tekstową, ale i zasadą organizującą po-
rządek istnienia (np. biologiczny, społeczny, historyczny), działaniem, na którym
ufundowane są różne struktury tekstowe. 

Jako figurę definiuje się je jako dwu- lub kilkakrotne użycie tego samego ele-
mentu (zwykle słownego ) w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie . Powtórzenie1 2

kojarzone jest zwykle z identycznością zastosowanych kilka razy elementów za-
równo w sferze przedstawienia, jak i znaczenia. Takie rozumienie powtórzenia nie
uwzględnia wpływu, jaki na znaczenie ma chociażby sam akt powtarzania czy kon-
tekst (o którym niżej). Kiedy jakiś znak jest powtarzany, różnica jest wprowadza-
na już przez sam akt powtarzania, przez nagromadzenie oznaczania i zmianę kon-
tekstu . Dlatego „tak jak nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, tak też nie3

istnieje czyste powtórzenie” . 4

Akt powtarzania modyfikuje znaczenie, sprawia, że element powtórzony zyskuje
odmienny status bytowy niż element pierwszy, przez co staje się czymś nowym.
Powtarzanie sprawia, że między obu elementami wytwarza się specjalny rodzaj
relacji syntaktycznych, które z jednej strony wiążą te elementy w pewną całość (gdyż
powtórzeniem nie jest tylko element drugi, ale relacja, w jaką wchodzi on z elemen-
tem pierwszym), z drugiej zaś różnicują je pod względem pełnionej funkcji, co
powoduje odmienności w sferze znaczeń każdego elementu. Oznacza to w efekcie,
że sam akt powtórzenia uniemożliwia powtórzenie całkowite rozumiane jako iden-
tyczność elementów. 
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G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 370.5

Tamże, s. 397.6

Przedmiotem refleksji nie są powtórzenia niebędące figurami, np. niezamierzone błędy (tauto-7

logie, pleonazmy) czy powtórzenia, które nie wchodzą ze sobą w relację semantyczną, a wynikają ze
znaczeniowych czy spójnościowych potrzeb tekstu (np. zwykła powtarzalność słów w tekście pisanym
czy w mowie, barw w malarstwie czy dźwięków w muzyce). Te ostatnie zresztą nie są postrzegane
jako elementy powtórzenia, ale jako niezależne od siebie elementy tekstu.

Należałoby zatem przyjąć, że powtórzenie całkowite to takie, które charakte-
ryzuje się możliwie maksymalnym podobieństwem znaczeniowym obu elementów.
Jego skrajnym przykładem jest kopia. W przypadku kopii zachowana zostaje iden-
tyczność w sferze tego, co odbiorca postrzega jako cechy podstawowe, wskazujące
na tożsamość obu elementów (np. identyczność semiotyczna). Kopia jest zatem
szczególnym rodzajem powtórzenia, które zachowuje możliwie największe podo-
bieństwo elementów (powtarzanego i powtórzonego) w sferze przedstawienia i zna-
czenia. Kopiami mogą być powtarzające się wyrazy, wyrażenia, frazy w utworach
słownych, fragmenty muzyczne, przedstawienia obrazowe, sceny filmowe. 

Tym, co wyklucza kopię, jest zmiana systemu semiotycznego (przekład semio-
tyczny), medialnego czy stylu wypowiedzi. Kopiami nie mogą być ekranizacje
utworów literackich (gdyż zmianie ulega system znakowy przekazu) czy satyryczne
użycia czyjejś wypowiedzi (gdyż zmienia się jej sens). A jednak i w tych przypad-
kach mamy do czynienia z jakimś rodzajem powtórzenia – semiotyczną i stylistyczną
parafrazą, zachowującą podobieństwo czy analogię w sferze znaczeń i skojarzeń,
do których takie przedstawienia odsyłają. 

Trudności w ustanowieniu granic między formami powtórzeń, ich nieostrość
definicyjna wynikają być może z tego, iż – jak pisze Deleuze – „[...] przedstawie-
nie nie dysponuje żadnym bezpośrednim i pozytywnym kryterium dla odróżnienia
powtórzenia od porządku ogólności, podobieństwa lub równoważności. Dlatego po-
wtórzenie przedstawiane jest jako doskonałe podobieństwo lub skrajna równość” .5

Tymczasem powtórzeniem jest zarówno „powtórzenie nagie” – to najbardziej do-
słowne, surowe, jak i „powtórzenie głębokie” – powtórzenie bardziej tajemne, posia-
dające „wszelkie niejasne pamięci i podstawy”, obejmujące różnicę .6

Wynika z tego, iż u podłoża powtórzenia jako figury leży nie tyle identyczność
elementów „A” i „B”, ile rozpoznawalne nawiązanie „B” do „A” oraz zabieg zamie-
rzonego  zwielokrotnienia. Aby można było mówić o powtórzeniu, nie musi być za-7

chowana tożsamość w sferze tak przedstawienia, jak znaczenia. Z powtórzeniem
mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie dany element przedstawienia rozpoznawany
jest jako celowo pochodny względem innego elementu i tworzący z nim jakąś całość
funkcjonalną i znaczeniową. Pochodność ta może być tożsamością (jak np. w cy-
tacie) lub podobieństwem (np. w parafrazie) pod jakimś względem. 

TYPY POWTÓRZEŃ

Z uwagi na stopień podobieństwa elementu źródłowego i pochodnego powtó-
rzenia oraz zakres aspektów uczestniczących w powtórzeniu, powtórzenia dzielą się
na całkowite i częściowe. Z powtórzeniem całkowitym mamy do czynienia wów-
czas, gdy element źródłowy i pochodny powtórzenia wchodzą w relację możliwie
maksymalnej tożsamości. W powtórzeniu całkowitym, którego skrajnym przykładem
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jest kopia, uczestniczą aspekty: semiotyczny (powtarzalność zewnętrznej postaci
znaku), semantyczny (powtarzalność znaczenia) i syntaktyczny (powtarzalność re-
lacji, w jakie oba elementy powtórzenia wchodzą z innymi znakami). W powtórze-
niu częściowym, gdzie element źródłowy i pochodny nie są tożsame, rozluźnie-
niu ulega podobieństwo jednego (lub więcej niż jednego) z wymienionych wyżej
aspektów.

Zarówno powtórzenia całkowite, jak i częściowe obecne są w tekstach mediów
monosemiotycznych (np. powtórzenie słów czy większych cząstek tekstowych
w literaturze, publicystyce; elementów kompozycyjnych w architekturze; kompo-
zycyjnych i barwnych w malarstwie; fraz, zdań czy większych całości dźwiękowych
w utworach muzycznych) oraz polisemiotycznych (np. powtórzenie elementów
obrazowo-dźwiękowych w filmie, słowno-obrazowych w przypadku komiksu czy
plakatu).

Powtórzenia, w których element źródłowy i pochodny należą do odmiennych
systemów semiotycznych (powtórzenia intersemiotyczne) lub odmiennych mediów
(powtórzenia intermedialne), zawsze są powtórzeniami częściowymi. Przykładu
powtórzenia intersemiotycznego dostarcza chociażby przypadek obrazu (fotografii,
malarstwa) i zamieszczonego pod nim podpisu (np. objaśniające podpisy pod ilu-
stracjami w podręcznikach czy encyklopediach, niektóre tytuły zamieszczane pod
obrazami malarskimi). Innym przykładem może być reklama, w której znaczenia są
multiplikowane: zawierane jednocześnie w więcej niż dwóch warstwach przekazu.
Tak dzieje się w reklamie telewizyjnej, gdzie te same znaczenia (i emocje) zawierane
są jednocześnie w warstwie ruchomego obrazu, dźwięku, ujmowane w dialogach
bohaterów. Zasadnicza różnica między powtórzeniami intersemiotycznymi w sztuce
i reklamie polega na odmiennej funkcji podobnych zabiegów tekstowych. W dzie-
le artystycznym podporządkowane są one przede wszystkim funkcji estetycznej,
w przekazie reklamowym – dominującej funkcji perswazyjnej.

Z kolei powtórzenia intermedialne charakterystyczne są dla współczesnej
kultury multimedialnej, w której te same wiadomości, zdarzenia prezentowane są
w tym samym czasie w różnych mediach (radiu, telewizji, prasie, internecie). Takim
powtórzeniem jest odwoływanie się w internecie do stron prasowych. Powtórzenia
intermedialne są też stałą zasadą kampanii reklamowych, w których te same lub
zbliżone znaczenia wypowiadane są w fabule filmu reklamowego, obrazie w rekla-
mie czasopiśmienniczej, ścieżce dźwiękowej w reklamie radiowej oraz ujmowane
w sloganie. 

Tak powtórzenia całkowite, jak i częściowe mogą dotyczyć prostych jednostek
tekstowych (np. powtórzenie wyrazu, frazy muzycznej, kadru w filmie) lub jed-
nostek bardziej złożonych (np. powtórzenie sceny filmowej czy struktury tekstu
literackiego) – dokonywać się na poziomie tekstu o wyższym stopniu komplikacji.
Mogą też następować w czasie (dotyczy to sztuk linearnych, np. muzyki czy litera-
tury) i w przestrzeni (np. na obrazie malarskim czy fotografii), mieć charakter mo-
nosemiotyczny (powtórzenia w tekstach słownych) lub polisemiotyczny (powtórze-
nia w przekazach audiowizualnych czy wizualnych: obrazowo-słownych).

W powtórzeniu częściowym element źródłowy i pochodny powtórzenia wcho-
dzą w relację tożsamości lub podobieństwa tylko pod pewnym względem (np. zna-
czenia), zachowując odmienność w sferze innych aspektów (np. w sferze przedsta-
wienia). Wśród powtórzeń częściowych wyróżnić można powtórzenia semiotyczne,
gdy powtórzeniu ulega warstwa znakowa przedstawienia (np. homonimia semiotycz-
na, polisemia, kalka semiotyczna), semantyczne, gdy powtórzeniu ulega warstwa
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Zob. np. B. Uspienski, Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kom-8

pozycji, przeł. P. Fast, Katowice 1997; E. Wiegandt, Powinowactwa przez kompozycję (w literaturze
nowoczesnej), w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus,
A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004; J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Ta-
nalska, Warszawa 1984.

O cytatach struktur zob. np. D. Danek, O cytatach struktur (quasi-cytatach), w: tejże, O pole-9

mice literackiej w powieści, Warszawa 1972.
Inspiracją dla wyodrębnienia tego typu powtórzenia mogą być prace Freuda, dla którego powtó-10

rzenie nie jest reprodukcją teraźniejszości, ale produkcją cząstek rzeczywistego doświadczenia, zob.
R. Rogers, Freud and the Semiotics of Repetition, „Poetics Today” 1987 nr 3/4; S. Freud, Remember-
ing, Repeating, and Working Through, „Standard Edition of the Complete Psychological Works of
Sigmund Freud”, London 1958; S. Rimmon-Kenan, The Paradoxical Status of Repetition, „Poetics
Today” 1980 nr 1, s. 156.

O strategiach intertekstualnych, zob. S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993.11

znaczeń (np. synonimia semiotyczna, dublety semiotyczne) oraz strukturalne, gdy
powtórzeniu ulega budowa tekstu (paralelizmy składniowe, strukturalne, powtarzal-
ność cech gatunkowych, kompozycji , parafrazy semiotyczne przy zachowaniu cech8

gatunkowych, cytaty struktur ).9

Powtórzenie jako figura stylistyczna nie wymaga obecności obu elementów
w jednym tekście. Wystarczy, że jakiś element tekstowy lub cały tekst („B”) roz-
poznawany jest jako odwołujący się w jakiejś mierze i w sposób zamierzony do in-
nego tekstu lub jego fragmentu („A”). Ten typ powtórzenia wymaga od odbiorcy
wiedzy pozwalającej na rozpoznanie nawiązania. Takie powtórzenie określić można
jako powtórzenie in absentia czy adwolatywne (przywoływane)  w odróżnieniu od10

powtórzenia in praesentia, którego oba elementy zawarte są w tym samym tekście.
Powtórzenia in absentia wpisują się w strategię intertekstualną . Są one swoistym11

warunkiem i jednocześnie narzędziem działań intertekstualnych, co świadczy o wie-
lofunkcyjności powtórzeń. Korzystają z nich: aluzja, parafraza, pastisz, a także
wszelkie działania interpretacyjne. Powtórzeniami tego typu są też powtórzenia
strukturalne, np. obecność w różnych komiksach, grach komputerowych, powieś-
ciach tych samych cech gatunkowych, zaświadczających o przynależności utworu
do danej formy tekstowej. Przykładu powtarzalności cech struktury przekazu do-
starcza plakat filmowy.

Niemal każdy plakat filmowy oparty jest na tej samej strukturze tekstowej, co
pozwala mówić o kalce strukturalno-semiotycznej. W przypadku plakatu filmo-
wego stałymi, powtarzającymi się elementami są: dobrze widoczny, kontrastujący
z tłem tytuł filmu oraz zajmujące znaczną część plakatu wizerunki głównych boha-
terów z nazwiskami odtwarzających role aktorów. W elementach kompozycyjnych
obrazu zawarte są też informacje na temat gatunku, jaki reprezentuje dany film.

Kalki strukturalno-semiotyczne charakterystyczne są również dla reklam kosme-
tyków czy produktów spożywczych. Cechują je: podobieństwo budowy przekazów
reklamowych, odwoływanie się do tych samych właściwości produktu, posługiwanie
się bliźniaczym podobieństwem, tymi samymi lub podobnymi tonacjami barwnymi,
tą samą kompozycją, zaś w przypadku reklam audiowizualnych także tym samym
porządkiem i rytmem następujących po sobie ujęć, analogicznym sposobem pro-
wadzenia kamery oraz wywoływaniem podobnego nastroju za pośrednictwem mu-
zyki. Zjawisko kalki strukturalno-semiotycznej odnosi się zarówno do przekazów
wizualnych, jak i audiowizualnych. W sytuacji, gdy dotyczy produktów firm kon-
kurencyjnych, bywa przyczyną pozwów sądowych o naruszenie autorskich praw
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W. Steiner, Picture of Romance: Form against Context in Painting and Literature, Chicago12

1988; „Poetics Today” 1989 nr 10 (cały numer poświęcony jest zagadnieniom kontekstu, tamże np.
A. Kibedi Varga, Criteria for Describing Word & Image Relations). O znaczeniu kontekstu na odbiór
przekazów reklamowych, zob. np. A. Pitrus, Reklama: tekst, kontekst, dyskurs, w: tegoż, Znaki na
sprzedaż, Warszawa 2000, s. 210–226; D. Maison, Przez serce czy przez rozum – drogi oddziaływania
przekazu reklamowego, w: Percepcja reklamy, red. A. Strzałecki, s. 134–141; E. Szczęsna, Usytuowa-
nie i rodzaj medium a poetyka reklamy, w: tejże, Poetyka reklamy, Warszawa 2001, 2003, s. 19–33.

Według Jacques’a Derridy powrót jest zawsze eliptyczny. Zob. J. Derrida, Pismo i różnica, przeł.13

K. Kłosiński, Warszawa 2004, s. 507.

majątkowych. W takiej sytuacji kalka postrzegana jest jako rodzaj plagiatu, choć
granica między kalką wynikającą z realizacji cech gatunkowych przekazu a kalką
wynikającą z zamiaru kradzieży cudzego pomysłu bywa płynna i trudna do wy-
znaczenia.

PROBLEM KONTEKSTU. HOMONIMIA KONTEKSTOWA

Znaczenie każdego elementu, niezależnie od jego organizacji semiotycznej,
uwarunkowane jest kontekstowo . To sprawia, że element powielony nie jest12

identyczny, „ta sama linijka powtórzona nie jest już wcale ta sama [...]” , a jednak13

sytuuje się w granicach tego, co określa się mianem powtórzenia. I tak np. w poezji
powtórzenie tego samego słowa nie jest jego prostym zwielokrotnieniem. Powtó-
rzony wyraz umieszczony zostaje przecież w nowym kontekście wierszowym (wer-
sowym, stroficznym), który modyfikuje jego znaczenie. A zatem nie jest już ele-
mentem tożsamym. Zmiana kontekstu słownego, ale także zmiana miejsca wyrazu
w porządku wierszowym modyfikują znaczenie elementu słownego i funkcję, jaką
pełni. Nie może być więc mowy o identyczności elementów. Modyfikacji znaczeń
nie sposób uniknąć, choć mogą być one niemal niedostrzegalne (dotyczy to na przy-
kład sytuacji, gdy powtarzanemu w wersie wyrazowi towarzyszy zmieniający się
kontekst intonacyjny). Skala przesunięć znaczeniowych w powtórzeniu pod wpły-
wem kontekstu jest znaczna – od stosunkowo niewielkich aż do znaczących – i do-
tyczy zarówno warstwy przedstawienia, jak i znaczenia (wyrazistym przykładem
będzie kontekst, który przekształca wypowiedź na serio w wypowiedź ironiczną lub
satyryczną).

Umieszczenie tego samego elementu tekstowego w innym kontekście jest zatem
przyczyną braku tożsamości semantycznej, choćby zachowana została tożsamość
semiotyczna. Powtórzone elementy różnić się będą przede wszystkim drugorzęd-
nymi cechami znaczeniowymi, choć mogą również różnić się cechami pierwszo-
rzędnymi, jak ma to miejsce w przypadku form homonimicznych. I tak na przykład
w zdaniu: „Wszedł do mieszkania. Wreszcie we własnym domu – pomyślał” to
kontekst zdania, w którym „dom” i „mieszkanie” pełnią wręcz funkcję dubletów,
wyznacza synonimię. Z powtórzeniem takim nie mielibyśmy do czynienia w zdaniu:
„W tym domu jest 200 mieszkań”, gdzie „dom” oznacza „blok mieszkalny”. Kon-
tekst jest też istotnym czynnikiem rozpoznania homonimii. W czterowersie:

Wierzyła, że przybył mąż, 
a to był kusiciel wąż,
więc węża w ogrodzie zdeptała, 
ogrodu nie podlała.
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Różnicy między wyrazami homonimicznymi a polisemicznymi językoznawcy upatrują w od-14

miennym pochodzeniu etymologicznym wyrazów w pierwszym przypadku i wspólnej etymologii
wyrazów w drugim. W tekstach polisemiotycznych granica między przedstawieniem homonimicznym
a polisemicznym bywa nieostra i uwarunkowana hermeneutycznie. O rozróżnieniu między polisemią
a homonimią zob. J. Lyons, Homonimia i polisemia, w: tegoż, Semantyka, t. 2, przeł. A. Weinsberg,
Warszawa 1989.

A. Barańczak, Jak muzyka znaczy, „Teksty” 1976 nr 6, s. 129.15

to kontekst wyznacza homonimię: „mąż” – ‘współmałżonek’, ‘człowiek honoru,
dzielny mężczyzna’ oraz „wąż” – ‘gad’, ‘szlauch ogrodowy’, ‘podstępny zalotnik’.

Kontekst nie tylko aktywizuje wieloznaczność wyrazów, ale także inicjuje grę
znaczeniowo-skojarzeniową: może być to opowieść o dziewczynie, która wybiega
na spotkanie współmałżonka, a spotyka nieokrzesanego zalotnika, lub o dziewczy-
nie, która wybiega na spotkanie człowieka honoru, a spotyka nieokrzesanego zalot-
nika, czy też o dziewczynie, która słysząc szelest, spodziewa się mężczyzny, a oka-
zuje się, że to szum wody z węża w ogrodzie lub szelest kryjącego się w trawie gada.
Wielość odczytań możliwa jest też w odniesieniu do reakcji dziewczyny: dziewczyna
w akcie gniewu (oburzona śmiałością zalotnika) lub niezaspokojenia i rozżalenia
(że głosy w ogrodzie nie oznaczają przybycia mężczyzny) niszczy węża ogrodowego
lub zabija węża – gada. Możliwa jest też interpretacja metaforyczna: dziewczyna po-
wstrzymuje żądze gościa, więc do spełnienia aktu miłosnego nie dochodzi.

Nadawanie wartości homonimicznej znakom czy też przekształcanie ich w kon-
strukcje polisemiczne  dotyczy nie tylko umieszczanych w różnym kontekście wy-14

razów, lecz także przedstawień dźwiękowych, muzycznych oraz polisemiotycznych.
Kontekstowe warunkowanie znaczeń charakteryzuje muzykę. „Znak muzyczny
denotuje dane znaczenie – choćby najogólniejsze – wyłącznie w określonym kon-
tekście – pisze Anna Barańczak – w kontekście innym może mieć znacznie odmien-
ne lub nawet dokładnie przeciwstawne (tak np. akord g-h-d może być traktowany
jako znak »napięcia« jedynie w kontekście tonacji C-dur, w której jest akordem
dominantowym, natomiast w kontekście tonacji G-dur, jako akord toniczny, jest
właśnie znakiem »rozluźnienia«, »zamknięcia«, »rozwiązania« [...]” .15

Udział kontekstu w procesie ustanawiania znaczeń widoczny jest też w przed-
stawieniach obrazowych. Czerwień krwi na obrazie przedstawiającym bitwę, ofiary
aktu terroru oznacza walkę, przemoc; w scenie miłosnej to kolor miłości, namiętnoś-
ci. Czerwone litery umieszczone na białym tle na plakatach filmów komediowych
konotują witalność, radość, dobrą zabawę. Ta sama czerwień liter, ale umieszczona
na brunatnym tle na plakatach reklamujących filmy grozy, kojarzyć się będzie raczej
z krwią, zwłaszcza, jeśli kształt liter będzie przypominał bardziej pismo odręczne niż
druk książkowy. 

Przykłady te ilustrują istotną rolę kontekstu dla znaczenia powtarzanego ele-
mentu. Powtórzeniu ulega reprezentacja znakowa, zmianie zaś kontekst i kształto-
wane przezeń znaczenie. Taki rodzaj homonimii wykorzystywany jest często w fil-
mach reklamowych, gdzie w kolejnych ujęciach powtarzany jest ten sam element,
przy czym raz pełni on funkcję informowania o czymś, kiedy indziej wytwarzania
określonych uczuć czy funkcję symbolu. Umieszczany w coraz to innym kontekście,
powtarzany element staje się znakowym „pomostem” między ujęciami, które mogą
być odległe od siebie semantycznie, pozbawione związków przyczynowo-skutko-
wych. W takim przypadku powtórzenie elementu obrazowego, dźwiękowego czy
słownego służy wytworzeniu u odbiorcy poczucia spójności komunikatu, tego, że
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ma do czynienia z jednym przekazem, a nie zlepkiem wielu nieprzystających do
siebie fragmentów. 

Zmiana kontekstu może przekształcać w homonim każdy powtórzony znak.
Kolor może być po prostu wypełnieniem, neutralną informacją o przedmiocie, czy
szerzej – wyglądzie, a może też – w określonym kontekście – aktywizować odbiór
emocjonalny czy symboliczny. Kontekstem dla koloru jest znaczenie wyglądu
(przedmiotu), który wypełnia. Czerwień może być neutralną informacją o barwie
przedmiotu, a może mieć wartość symboliczną: symbolizować walkę, cierpienie,
śmierć (w filmie Hero, w reż. Z. Yimou w jednej z kluczowych scen – scenie po-
jedynku kobiet, pojawia się powtórzenie elementu barwnego – czerwieni, która
funkcjonuje jako kolor ubioru postaci oraz jako element symboliczny; scenę kończy
towarzyszące śmierci jednej z kobiet symboliczne ujęcie, w którym cały kadr stop-
niowo pokrywa czerwony filtr), miłość, gniew i zemstę (w musicalu Chicago w reż.
R. Marshalla wartość symboliczną ma powtarzający się motyw czerwonych chustek
w scenie więziennego tanga).

Kontekst, w jakim pojawiają się powtórzone elementy, jest czynnikiem kreują-
cym ich wieloznaczność oraz zdolnym do przekształcania ich w homonimy, które
określam tu jako homonimy kontekstowe. Od homonimów słownikowych różnią
się one tym, że te drugie funkcjonują w świadomości społecznej jako znaki mające
kilka określonych znaczeń. W przypadku homonimów kontekstowych dopiero
określony kontekst kreuje homonimię. 

SYNONIMIA I HOMONIMIA SEMIOTYCZNA 

O synonimii semiotycznej można mówić wówczas, gdy dwie (lub więcej) wy-
powiedzi korzystające z odmiennych systemów semiotycznych (np. wypowiedź
obrazowa i wypowiedź słowna) mają to samo lub zbliżone znaczenie. Przykładem
synonimii semiotycznej może być relacja, w jaką wchodzą: fotografia Alberta
Einsteina i napis, którego treścią są imię i nazwisko uczonego; wizerunek czerwonej
plamy i napis: „czerwona plama”; fotografia szklanki napełnionej mlekiem i napis:
„szklanka z mlekiem”. Powtórzenia dokonują się tu w sferze znaczeń oraz funkcji,
jaką pełnią oba elementy powtórzenia. Zarówno fotografia, jak i podpis są bowiem
reprezentacjami. Warto tu przywołać słynny obraz René Magritte’a – przedstawienie
fajki z podpisem: „Ceci n’est pas une pipe” (‘to tutaj nie jest fajką’) – obraz, który
zresztą stał się istotnym przyczynkiem do rozważań filozoficznych dla Michela
Foucaulta nad zagadnieniem simulacrum, nad podobieństwem i przypominaniem.
Oto obrazy nie stwarzają przedmiotów ani ich nie przedstawiają, ale je przypomi-
nają. Podobnie: to nie jest szklanka z mlekiem, ale jej przypomnienie; to nie jest
Einstein, ale jego przypomnienie.

Mamy tu do czynienia ze znakami o różnym charakterze bytu. Powtórzenie
obecne jest w sferze funkcji odsyłania do określonego bytu czy też do pamięci tego
bytu lub wiedzy, jaką o nim mamy. Zarówno fotografia Einsteina, jak i napis z jego
imieniem i nazwiskiem mają odsyłać do tego samego zestawu elementów – do wie-
dzy, jaką mamy na temat uczonego: może to być historia jego życia, mogą to być
teorie, których był twórcą. Dlatego fotografia i napis są powtórzeniami określo-
nych przypomnień, są reprezentacjami, mającymi wywoływać z zasobu wiedzy, jaką
dysponuje odbiorca, podobne elementy. Fotografia i napis sytuują się względem
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M. Wallis, Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne, Warszawa 1983, s. 42. Przykłady te autor cytuje16

za: A. Koestler, The Act of Creation, London 1964, s. 198. Zob. też: F. Crick, Zdumiewająca hipo-
teza, czyli nauka w poszukiwaniu duszy, przeł. B. Chacińska-Abrahamowicz, M. Abrahamowicz,
Warszawa 1997. 

Zob. A. Grabowska, W. Budohoska, Procesy percepcji, w: Psychologia ogólna, red. T. Toma-17

szewski, Warszawa 1995.
E. Pöppel, A.L. Edingshaus, Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, Warszawa 2005,18

s. 21.
Obraz ten jako przykład malarstwa metaforycznego analizuje Anna Matuchniak-Krasuska, zob.19

A. Matuchniak-Krasuska, Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego
Dudy-Gracza, Łódź 1999, s. 128–130. Zob. też: M. Poprzęcka, Surrealizm – nowe obrazy wyobraźni,
w: Sztuka świata, red. W. Włodarczyk, t. 9, Warszawa 1996.

siebie w relacji powtórzenia semantycznego, pełnią też podobną funkcję (oznajmie-
nia), dlatego można tu mówić o synonimii semiotycznej. 

W sytuacji, gdy jedna postać znakowa (jedno przedstawienie) przy niezmienio-
nym kontekście może mieć dwa różne znaczenia, mamy do czynienia z homonimią
semiotyczną. Powtórzenie polegałoby tu na swoistym „nałożeniu się” warstwy
wyrażania dwóch przedstawień, których różne znaczenia sprawiają, że warstwa ta,
taka sama w obu przypadkach, jako element całości przedstawieniowo-znaczenio-
wej, jest czymś innym dla każdego ze znaczeń. Przykłady takich homonimii w sferze
przedstawień obrazowych przywołuje m.in. Mieczysław Wallis . Jeden z bardziej16

znanych to przedstawienie, które może być postrzegane jako waza grecka lub twarze
zwrócone do siebie profilem. Inny to obraz Moja żona moja teściowa , który może17

być wizerunkiem młodej kobiety lub staruszki. W obu przypadkach te same elemen-
ty przedstawienia są czymś innym, gdy interpretujemy obraz jako (w pierwszym
przypadku) wazę lub (w drugim przypadku) młodą kobietę, a czymś innym, gdy
rozpoznajemy w nim (w pierwszym przypadku) profile lub (w drugim przypadku)
staruszkę. 

Homonimia semiotyczna jest rodzajem hybrydy, w której dane przedstawienie
jest tak skonstruowane, że zawiera w sobie zdolność odsyłania do różnych znaczeń,
przy czym odbiorca nigdy nie jest odsyłany do dwóch lub wielu znaczeń jedno-
cześnie. Można zatem w homonimii waza – profile dostrzec wazę, a w chwilę póź-
niej profile (lub też odwrotnie), nie można jednak odczytywać obu tych znaczeń
jednocześnie, nawet jeśli kolejnemu odczytaniu będzie towarzyszyć świadomość
istnienia innych interpretacji obrazu. Ta sama zasada dotyczy zresztą homonimii
wyrazowej (słowo „zamek” można odczytywać jako budowlę lub rodzaj zamknięcia,
nie jako jedno i drugie jednocześnie) i jest zakotwiczona w zasadzie tożsamości,
zgodnie z którą „każda rzecz jest tożsama ze sobą” .18

Licznych przykładów homonimii semiotycznej dostarcza malarstwo surreali-
styczne, żeby wskazać chociażby na twórczość Salvadora Dalego. Twarz Mae West
mogąca służyć jako mieszkanie  (z 1935 r.) to – jak wskazuje na to sam tytuł obrazu19

– przedstawienie, którego poszczególne elementy są jednocześnie częściami twarzy
ludzkiej i wnętrza pokoju. I tak, broda jest jednocześnie schodami wejściowymi, usta
kanapą, nos – kominkiem, oczy – wiszącymi na ścianie obrazami, zaś włosy – kotarą
okalającą wejście do pokoju. Homonimia semiotyczna organizuje też inne dzieło
artysty Obraz znika (1938 r.), w którym odbiorca może w tym samym przedsta-
wieniu dostrzec oglądaną z profilu twarz mężczyzny lub sylwetkę młodej kobiety
pochylającej się nad trzymanymi w dłoniach kartkami. W przywołanych dziełach
istotny wpływ na dostrzeżenie przez odbiorcę homonimii mają tytuły. Wobec zawar-
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O kaligramach Apollinaire’a w kontekście literatury wizualnej, w której tekst i jego obraz są20

zbieżne, pisze Maryla Hopfinger, zob. tejże, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze
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typologii utworów piktograficznych na przykładzie „Kaligramów” Apollinaire’a, w: Studia z litera-
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Zob. G. Apollinaire, Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, Wrocław 1975, s. 273–275, 278–279.21

L.J. Kern, Same rodzynki, Wrocław 1997.22

tej w utworze idei podwójności pełnią one funkcję paralelizmu intersemiotycz-
nego – idea wypowiedziana w warstwie słownej znajduje artystyczną realizację
w warstwie obrazowej. 

Wśród tekstów kultury obecne są także przekazy, które realizują zasady homo-
nimii polisemiotycznej, czyli takiej, w której jedno przedstawienie łączy różne
systemy znaków (np. obrazowe i słowne). Przykładów tego typu homonimii dostar-
cza poezja konkretna. W utworze Aleksandra Rozenfelda Bez tytułu (na kompozycję
składa się tworzący kształt krzesła napis: „zawsze jest lepiej dobrze siedzieć niż
źle stać”) jedno przedstawienie jest jednocześnie przekazem obrazowym i słownym,
przy czym treści wypowiadane w obu systemach (obrazowym i słownym, plastycz-
nym i literackim) pozostają ze sobą w realnym związku (wchodzą w relację meto-
nimii intersemiotycznej). Przekaz jest hybrydą semiotyczną (łączy obraz i słowo)
oraz medialną (odwołuje się do dziedziny sztuk plastycznych i literatury). 

Tego typu twórczość artystyczna nie jest zjawiskiem nowym, o czym świadczą
chociażby powstałe w okolicach 1915 roku kaligramy Guillaume’a Apollinaire’a .20

Małe auto czy Dym  to wiersze, w których między charakterystycznymi dla kon-21

strukcji utworu poetyckiego wersami pojawiają się „rysowane słowami” obrazy.
Przykładów podobnych zjawisk artystycznych dostarcza też literatura dla dzieci.
W wierszach Ludwika Jerzego Kerna , np. Schody, Wąż, Gitara, tekst utworów22

tworzy kolejno kształt: schodów, węża, gitary. Strona graficzna wiersza pozostaje
w relacji powtórzenia intersemiotycznego z tytułem, zaś w relacji metonimii trans-
semiotycznej z semantyką warstwy słownej.

Homonimia wprowadza do przekazu grę znaczeń, konfrontuje odmienne per-
spektywy poznawcze. Ujawniające się w jednym przedstawieniu różne sensy oży-
wiają przekaz, intrygują, angażując uwagę odbiorcy. Dlatego bywa też, że homoni-
mie semiotyczne są w tekstach kultury projektowane, dzięki czemu stają się źródłem
gry tekstowej, żartu. I tak, w czasopiśmienniczej reklamie soków owocowych pod
wizerunkiem dwóch czerwonych, dorodnych, stykających się ze sobą pomidorów
umieszczono napis: Marry? Reklama sugeruje, iż pytanie jest zapisem reakcji pa-
trzącego (prawdopodobnie mężczyzny), któremu dorodne pomidory przypominają
biust ukochanej. 

FORMY TEKSTOWE OPARTE NA POWTÓRZENIU

ANAFORY I EPIFORY

Powtórzenie funkcjonuje na każdym poziomie organizacji tekstu, dotyczy za-
równo elementarnych jednostek znaczeniowych, jak i jednostek bardziej złożo-
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W retoryce klasycznej powtórzenia zaliczane są do figur słów, zob. klasyfikacja figur według23

Heinricha Lausberga (H. Lausberg, Handbuch der Literarischen Rhetorik, München 1960) dokonana
przez Jerzego Ziomka (J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, 2000, s. 200–202).

nych, zadomawia się równie dobrze w warstwie tematycznej, jak i formalnej tekstu.
W tym ostatnim przypadku jest zasadą wyodrębniania i istnienia gatunków i form
tekstowych. 

Formy powtórzenia, które można odnaleźć na podstawowym poziomie tekstu,
są obecne również na poziomach wyższych. I tak np. anafora (rozpoczynanie wersu
czy zdania tymi samymi słowami) oraz epifora (kończenie zdania, wersu tymi sa-
mymi słowami) na poziomie wyższym tekstu znajdują swój odpowiednik w ana-
logicznych formułach oraz strukturach rozpoczynania i kończenia różnych ga-
tunków tekstowych (np. baśni, filmów sensacyjnych, powieści kryminalnych). Ana-
forą polisemiotyczną posłużyli się twórcy filmu Dzień świstaka (w reż. H. Ramisa),
w którym kolejne sceny rozpoczynają się tymi samymi ujęciami, z wprowadzany-
mi stopniowo niewielkimi zmianami inspirowanymi przez budzącego się codziennie
w tym samym miejscu, tego samego dnia i doświadczającego tych samych zdarzeń,
bohatera. Przykładu epifory polisemiotycznej dostarczają z kolei filmy reklamowe
(i to zarówno komercyjne, jak i społeczne oraz polityczne), które w znakomitej
większości przypadków kończą się tak samo: planszą, na której prezentowany jest
przedmiot reklamy lub/i jego nazwa wraz z reklamowym hasłem. Mamy tu do czy-
nienia z epiforą strukturalną, gdyż powtórzeniu ulega budowa zakończenia, a nie
jego zawartość treściowa. Warto dodać, że powtarzalność dotyczy też miejsca, jakie
zajmuje to końcowe ujęcie w całości przekazu: stanowi ono rodzaj wniosku z opo-
wiedzianej historii (mniej lub bardziej spójnej), silnego, zwieńczającego akcentu
o charakterze dydaktyczno-perswazyjnym.

Wymóg umieszczania w najróżniejszych formach tekstowych (np. publikacjach
naukowych, wielu gatunkach dziennikarskich) wprowadzającego w zagadnienie
wstępu oraz podsumowującego rozważania zakończenia stanowi rodzaj działania
anaforyczno-epiforycznego, wyznaczającego typ dyskursu. Powtarzanie struktur
tekstowych sprawia, że odbiorca umiejscawia i interpretuje przekaz w kontekście
reguł danego gatunku. Jako takie, powtórzenie kształtuje znaczenie tekstu, co ozna-
cza, że nie jest ono wyłącznie działaniem na znakach, ale że jest również figurą
myśli . 23

PLAGIAT I FALSYFIKAT

Plagiat i falsyfikat są typem powtórzenia, którego celem jest ukrycie faktu
powtórzenia oraz wytworzenie u odbiorcy wiary, że ma do czynienia z oryginałem,
z tym, co pierwotne i autentyczne. Różnica między plagiatem a falsyfikatem zasadza
się na odmiennym stosunku do źródła powtórzenia (tego, co poddane powtórzeniu),
a także do kwestii autorstwa. Twórca plagiatu ukrywa wtórność swojego tekstu,
chce, aby jego utwór uchodził za oryginalny. Dlatego też podpisuje go własnym
imieniem i nazwiskiem. Zakryciu ulega związek między tekstem wtórnym a tekstem
stanowiącym podstawę plagiatu. Zresztą dopiero odkrycie tego związku sprawia, że
tekst, który dotychczas uznawany był za oryginalny, zyskuje odmienną kwalifikację
gatunkową i zaczyna być postrzegany jako wtórny. 
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Nieco inaczej jest w przypadku falsyfikatu, którego twórca, ukrywając własne
nazwisko i fakt własnego autorstwa, dąży do tego, aby jego tekst był rozpoznawalny
jako cudzy – jako konkretne cudze dzieło. Powstaje kopia, która zgodnie z intencją
autora nie reprezentuje samej siebie, ale uchodzić ma za dzieło inne – zwykle bardzo
wysoko cenione. Podobnie jak w przypadku plagiatu, dopiero ujawnienie faktu fal-
syfikacji sprawia, że dany utwór postrzegany jest jako dzieło wtórne. Następstwem
aktu ujawnienia ukrywanej podróbki jest degradacja utworu, pozbawienie go przy-
pisywanej mu dotychczas wartości, a w przypadku plagiatu niesława autora. Ocena
powtórzenia w sztuce, ale także w innych dziedzinach działalności twórczej, np.
nauce czy dziennikarstwie, jest momentem, w którym estetyka i poznanie wiążą się
z etyką.

Tak plagiat, jak i falsyfikat są powtórzeniami – podróbkami, których wykrycie
umacnia pozycję pierwowzoru. Jednocześnie, paradoksalnie, bytowo oba są orygi-
nałami, jako że stanowią osobne, istniejące obok pierwowzorów, przekazy, których
istotą twórczą jest ukrycie faktu powtórzenia i własnej wtórności. Ich funkcja spełnia
się tym lepiej, im dłużej fakt powtórzenia pozostaje w ukryciu. Sposób realizacji
praktyki podróbki jest zasadą zaświadczającą o jakości falsyfikatu. Wykrycie jego
wtórności z jednej strony sprawia, że jego bytowa oryginalność zostaje ujawniona,
z drugiej zaś wartościowana jest negatywnie. Paradoksalnie falsyfikat staje się orygi-
nałem właśnie w momencie ujawnienia wtórności. Do momentu, gdy owa wtórność
uchodzi – zgodnie z intencją falsyfikatu – za nieistniejącą, gdy dziełu wtórnemu
udaje się ukryć fakt podróbki, akt powtórzenia pozostaje w ukryciu. Zarówno falsy-
fikat, jak i plagiat obliczone są na określony rodzaj niewiedzy odbiorcy pozwalający
na zatajenie powtórzenia i podróbki. Pod tym względem falsyfikat różni się zasad-
niczo od cytatu, parafrazy czy aluzji, które ujawniają to, iż odwołują się do innego
tekstu.

CYTATY, PARAFRAZY, ALUZJE

Cytowanie jest przywoływaniem jakiegoś tekstu lub jego fragmentu, użyciem
ich do własnych celów tekstowych, powołaniem się na czyjąś wypowiedź zwykle
w celu poparcia własnej tezy. W sytuacji cytowania tekst przywoływany zostaje pod-
porządkowany tekstowi, do którego trafia, staje się elementem argumentacji, przed-
miotem polemiki. Pełni wobec niego funkcję służebną, choć jednocześnie zostaje
przez ten tekst oznakowany i zwykle wydzielony jako tekst cudzy. 

Wierność tekstowi źródłowemu oznacza, że akt cytowania nie dopuszcza mody-
fikacji w tym, co uznawane za pierwszorzędne w danej sytuacji cytowania, a więc
w zawartości treściowej cytatu. Akceptowane są natomiast zmiany w sferze tego, co
uznawane jest za drugorzędne, a co nie zmienia w widoczny sposób dosłowności
przywołania. Uznania czegoś za cytat nie wykluczają na przykład drobne mody-
fikacje znaczeniowe wynikające ze zmiany kontekstu czy modyfikacje medialne
przywoływanego fragmentu. I tak, cytatem jest przywołanie w wypowiedzi utrwa-
lonej na piśmie czyjejś wypowiedzi ustnej, zamieszczenie w książce o malarstwie
fotografii obrazów (ich całości lub wycinków) czy przywołanie fragmentów gry
komputerowej w programie telewizyjnym. W tym ostatnim przypadku przekształ-
ceniom ulegają medium oraz cechy gatunkowe tekstu. Telewizyjne cytaty pro-
gramów komputerowych blokują bowiem interaktywność, która jest jednym z wy-
znaczników formalnych przekazów komputerowych. To co ukazuje się na ekranie
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telewizora jest wyborem dokonanym przez twórcę programu telewizyjnego. Widz
nie może ingerować w porządek przywoływanych stron, co oznacza modyfikacje
w sferze cech gatunkowych przywoływanego tekstu, wśród których ważne miejsce
zajmuje współdecydowanie odbiorcy o sposobie ukazywania się tekstu.

Organizacja semiotyczna medium może uniemożliwiać cytowanie (tak jest
w przypadku radia, które nie ma możliwości zacytowania obrazu, czy w przypadku
fotografii, która nie zacytuje dźwięku). Może też je modyfikować. Cytaty pojawia-
jące się w radiowych przeglądach prasy wiążą się z koniecznością przekształcenia
systemu semiotycznego – w tym przypadku zamiany słowa drukowanego na słowo
mówione. Podobnie cytowanie obrazów malarskich (zamieszczanych w postaci ilu-
stracji) w książkach czy na stronach internetowych wiąże się z modyfikacją wiel-
kości malowidła, a co jeszcze istotniejsze – jego faktury. 

Dokonywane w takich przypadkach przekształcenia cytatów, choć nie są efek-
tem działań zamierzonych i nie są zakotwiczone w intencji tego, kto dokonuje ta-
kiego odwołania, jak ma to miejsce w sytuacji parafrazy właściwej, nastawionej na
przeróbkę, przybliżają je do parafrazy. Takie cytaty, które semiotyczne uwarunkowa-
nia medium przekształcają w parafrazy, określić można jako parafrazy medialne.

Nawet wówczas, gdy zachowana zostaje identyczność semiotyczna wszystkich
elementów cytowanego tekstu (np. cytaty fragmentów filmów w programie prezen-
tującym sylwetkę jakiegoś reżysera czy aktora, fragmentów prac naukowych w in-
nych pracach naukowych), zmianie ulega jego kontekst, co nie pozostaje bez wpły-
wu na sens. W efekcie fragment pochodzący z jednego tekstu i tenże fragment za-
cytowany w innym tekście nie są ze sobą tożsame. Wartość znaczeniowa cytatu
modyfikowana jest przez tekst, w którym się on pojawia. Zacytowanie fragmentu
jednego tekstu przez inny (niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z tekstem
słownym, obrazowym, dźwiękowym, czy wreszcie polisemiotycznym) jest więc pa-
rafrazą kontekstową, w której pod wpływem kontekstu modyfikowane jest zna-
czenie. Umieszczenie fragmentu tekstu w nowym kontekście słownym, obrazowym,
muzycznym zmienia wartość znaczeniową przytaczanego elementu. 

Parafrazy kontekstowe często pojawiają się w przekazach perswazyjnych, które
cytując wypowiedzi znanych ludzi, umieszczają je w takim kontekście znacze-
niowym, który powoduje istotne i zamierzone modyfikacje sensu cytowanego frag-
mentu zgodnie z intencją autora tekstu cytującego. W takim przypadku, gdy para-
frazie kontekstowej towarzyszy chęć ukrycia faktu zamierzonej przeróbki oraz
sugestia cytowania, można mówić o cytacie rzekomym. Zabieg taki, służący zwykle
manipulacji, wykorzystywany jest zwłaszcza w tekstach propagandowych i perswa-
zyjnych. Cytaty rzekome zachowują wprawdzie formalną (np. zdaniową, obrazową)
identyczność z fragmentami zawartymi w tekście źródłowym, jednak charakteryzują
się odmienną (a czasem przeciwną do źródłowej) intencją semantyczną przy jedno-
czesnym dążeniu do ukrycia zabiegu przeróbki znaczenia i prezentowaniu sensu
wtórnego jako sensu źródłowego. 

Wynika z tego, iż cytowanie częściej bywa użyciem niż kopiowaniem. W sto-
sowaniu cudzysłowu jako znaku cytowania zawarty jest swoisty paradoks. Cudzy-
słów powołany do ochrony odrębności cudzej mowy, stojący na straży jej niezależ-
ności, w istocie kamufluje fakt, iż odbiorca ma do czynienia z jej użyciem, że zostaje
ona w sposób konieczny zmodyfikowana, choćby przez kontekst. Rozpiętość mo-
dyfikacji jest duża – od modyfikacji stosunkowo nieznacznych, wynikających z no-
wej sytuacji tekstowej, w jakiej umieszczony jest cytat, aż do znacznych modyfikacji
– na przykład użycia jawnie sprzecznego z sensem funkcjonującym w tekście źród-
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N. Goodman, Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1997, s. 60.24

Tamże, s. 61.25

Pod tym względem cytat, parafrazę i aluzję w tekście kultury rozpatrywać można jako struktury26

analogiczne do funkcjonujących w teorii narracji i nazywających rodzaj powiązania wypowiedzi
narratora i bohatera: mowy niezależnej (cytat), zależnej i pozornie zależnej (parafraza, aluzja).

O aluzji literackiej, zob. np. J. Paszek, Sztuka aluzji literackiej. Żeromski – Berent – Joyce, Ka-27

towice 1984; Z. Ben-Porat, Poetyka aluzji literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1. Autorka
nadmienia też o możliwości robienia aluzji w obrazie malarskim czy utworze muzycznym do innego
dzieła malarskiego i muzycznego. Wspólnota języków sztuki sprawia, że „[...] struktura aluzji, jej
potencjalne funkcje i proces aktualizacji są identyczne”. Zob. tamże, s. 318, przypis 9. 

O typach nawiązań muzycznych, zob. M. Tomaszewski, Dzieło muzyczne w perspektywie inter-28

tekstualnej, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus,
A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.

łowym. Rozbieżność ta w dużej mierze zależy od intencji nadawcy tekstu, funkcji,
jaką ma pełnić użycie.

Tu pojawia się pytanie o znak cytowania w przekazach obrazowych czy mu-
zycznych. Innymi słowy, przywołując pytanie Nelsona Goodmana „[...] co jest
obrazowym odpowiednikiem cudzysłowu z mowy niezależnej?” , autor, nie znaj-24

dując w systemach piktograficznych ani alfabetu, ani „notacyjnego kryterium toż-
samości graficznej” , dochodzi do wniosku, że nie ma w nim odpowiednika mowy25

niezależnej. Tymczasem wydaje się, że znakiem cytowania może być, i często w ta-
kich przypadkach bywa, powszechna rozpoznawalność tekstu. W komedii R. Po-
lańskiego Nieustraszeni pogromcy wampirów (która jest parodią horroru) mieszka-
jąca w Transylwanii służąca nuci pieśń Stanisława Moniuszki Prząśniczka, zaś
karczmarz nosi nazwisko Marca Chagalla. Licznych przykładów cytatów odwołują-
cych się do powszechnej rozpoznawalności przywołania dostarcza reklama, która nie
tylko nie podaje źródła odwołania, ale pozbawia cytaty słowne cudzysłowu. 

Nieco inna jest sytuacja parafrazy czy aluzji. W obu przypadkach nie tylko za-
kładana jest, ale wręcz wymagana znajomość przekazu źródłowego. Brak rozpo-
znawalności źródła uniemożliwia dostrzeżenie faktu aluzji czy parafrazy. Dlatego
też zarówno aluzja, jako niewypowiedziane odniesienie do jakiegoś tekstu, jak
i parafraza, definiowana jako przeróbka, przekształcenie tekstu, kierowane są do
specjalisty, czyli tego, kto rozpoznaje tekst źródłowy. Będąc zabiegiem tekstowym
dokonywanym na innym tekście (obie wskazują na inny tekst), zaliczają się do dzia-
łań intertekstualnych. W przeciwieństwie do cytatu zarówno aluzja, jak i parafra-
za nie demonstrują dosłowności odwołania do tekstu źródłowego, ale (jak ma to
miejsce w przypadku aluzji) wchodzą z nim w dialog, polemizują, celowo (jak
w przypadku parafrazy) go przekształcając i dostosowując do własnych potrzeb .26

Obie „przyznają się” do bycia swoistymi interpretacjami tekstu źródłowego.
Aluzje i parafrazy są strukturami tekstowymi, które mogą pojawiać się w każ-

dym przekazie, niezależnie od jego semiotycznej organizacji. Możliwe są zatem
aluzje i parafrazy monomedialne – dokonywane w obrębie jednego medium.
W przypadku aluzji będą to nawiązania w tekście literackim do innego tekstu lite-
rackiego  (np. aluzje literackie w dziełach Słowackiego czy Gombrowicza), w dziele27

malarskim czy muzycznym do innego dzieła malarskiego czy muzycznego  (np. fan-28

tazje i wariacje muzyczne Fryderyka Chopina na temat dzieł innych twórców).
W przypadku parafrazy będą to przeróbki, przekształcenia dokonywane w obrębie
jednego medium (np. transpozycje i transkrypcje muzyczne). Możliwe są też aluzje
i parafrazy intermedialne. W takim przypadku bardzo często zatarciu ulega granica
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Zob. film Kantor. Biograficzny film o życiu i sztuce twórcy Teatru Cricot 2 (reż. Andrzej Sapija).29

S. Barańczak, Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta, Poznań 1994. Zob. też:30

A. Hejmej, Słuchać i czytać. Dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej. „Podróż zimowa” Stani-
sława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2; M. Poprawski, Poetycka kontrafaktura jako
recepcja dzieła muzycznego. „Winterreise” Müllera, Schuberta i Barańczaka, w: Filozofia muzyki.
Studia, red. K. Guczalski, Kraków 2003.

M. Poprawski, Poetycka kontrafaktura..., s. 248.31

Tamże, s. 247; zob. też. J. Ziomek, Kontrafaktura, w: tegoż, Prace ostatnie, Warszawa 1994.32

między aluzją, parafrazą, cytatem, co wynika z tego, iż zostają one powiązane
z przekładem intersemiotycznym i intermedialnym. 

I tak, intermedialną parafrazą-aluzją jest happening Tadeusza Kantora , w któ-29

rym artysta w wyraźny sposób nawiązuje do dzieła Rembrandta von Rijana Lekcja
anatomii doktora Tulpa (1632). Z kolei w tomiku poetyckim Podróż zimowa
Stanisława Barańczaka  parafrastyczne zabiegi wobec tekstów Müllera, z dominu-30

jącą – jak pisze Marcin Poprawski – „[...] ironią, błyskotliwą polemiką, sprzeci-
wem, a przede wszystkim niską oceną wartości poezji Müllera” , wspierane są przez31

praktykę kontrafaktury, polegającą na podpisywaniu nowego tekstu pod istniejącą
muzyką . 32

Kolejnych przykładów parafraz, cytatów i aluzji intermedialnych dostarczają
utwory filmowe. W Dziewczynie z perłą (w reż. P. Webbera) wiele scen i ujęć filmo-
wych utrzymanych zostało w stylu malarstwa Johannesa Vermeera: wskazują na to
układy kompozycyjne kadrów, ich tonacja barwna czy wreszcie odwołanie się do
charakterystycznych dla Vermeera motywów tematycznych. Film, ukazujący twór-
czość malarza, w naturalny sposób cytuje jego dzieła. Podobne zabiegi artystyczne
można odnaleźć w filmie Frida (w reż. J. Taymor) opowiadającym o życiu meksy-
kańskiej malarki Fridy Kahlo, czy w Między niebem i piekłem (w reż. V. Warda),
gdzie widz ma do czynienia z filmową interpretacją języka malarstwa. Analogicznie
parafrazy i cytaty intermedialne, tyle że w odniesieniu do dzieł muzycznych, są istot-
nym elementem fabułotwórczym w Amadeuszu (w reż. M. Formana).

KONKLUZJA

Powtórzenie leży u podstaw porządkowania poszczególnych utworów, ale także
całych klas tekstów oraz wyznaczanych przez nie porządków medialnych. Obecność
powtórzeń na różnych poziomach tekstu w przekazach polisemiotycznych sprawia,
że stają się one zasadą organizującą formy i struktury tekstowe: anafory, epifory,
cytaty, parafrazy, plagiaty czy falsyfikaty, pełniąc różne funkcje (np. rytmizacyjną,
znaczeniotwórczą, mnemoniczną, mimetyczną). W przypadku anafory, epifory czy
refrenu oba elementy powtórzenia należą do jednego tekstu, tworząc powtórzenia
in praesentia. Z kolei cytaty i plagiaty, w których elementy powtórzenia należą do
różnych tekstów, stanowią przykład powtórzeń in absentia.

Analiza sposobów funkcjonowania powtórzeń w przekazach zróżnicowanych
semiotycznie i medialnie pozwala na wyodrębnienie różnych typów powtórzeń oraz
kryteriów umożliwiających ich systematyzację. I tak, z uwagi na stopień podobień-
stwa elementu źródłowego i pochodnego oraz zakres aspektów uczestniczących
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w powtórzeniu można wyodrębnić powtórzenia całkowite – charakteryzujące się
możliwie maksymalnym podobieństwem obu elementów powtórzenia, oraz częścio-
we, dla których właściwy jest brak tożsamości elementu pochodnego i źródłowego.
W powtórzeniu częściowym elementy zachowują podobieństwo lub tożsamość tylko
pod jakimś względem. Może to być podobieństwo semiotyczne (np. w homonimii
semiotycznej), semantyczne (np. w synonimii semiotycznej) lub syntaktyczne (np.
w kalkach semiotyczno-strukturalnych czy cytatach struktur).

Organizacja semiotyczna elementu źródłowego i pochodnego pozwala podzielić
powtórzenia na: monosemiotyczne, gdy oba elementy powtórzenia reprezentują
jeden system semiotyczny (np. system dźwiękowy w muzyce czy językowy w litera-
turze), polisemiotyczne, gdy oba elementy powtórzenia reprezentują ten sam, choć
złożony system semiotyczny (np. powtórzenia w filmie), intersemiotyczne – oba
elementy powtórzenia reprezentują odmienne systemy semiotyczne (np. powtórzenie
obraz – słowo w reklamie czy programie komputerowym). Analogicznie przyna-
leżność medialna elementów powtórzenia wskazuje na istnienie powtórzeń mono-
medialnych (dokonujących się w obrębie jednego medium, np. filmu) czy też inter-
medialnych (obejmujących dwa różne media, np. literaturę i film).

Powtórzenie jest figurą obecną we wszystkich typach tekstów bez względu na
ich organizację semiotyczną, stylistyczną czy przynależność do określonej dziedziny
ludzkiej aktywności. Czynniki te w sposób istotny mają wpływ na kształtowanie się
najrozmaitszych form powtórzenia, ukazując je jako zjawisko wielopostaciowe
i wielofunkcyjne. Widoczne jest to zwłaszcza w przekazach polisemiotycznych, dla
których charakterystyczne jest tworzenie powtórzeń częściowych – konstrukcji
synonimicznych, opartych na podobieństwie w warstwie znaczeń, sprzyjających za-
krywaniu aktu powtórzenia przy jednoczesnym potęgowaniu siły jego oddziaływa-
nia. W efekcie polisemiotyczność uczestniczy w różnicowaniu form powtórzenia,
inspirując rozwój jednych jego form i tworząc ograniczenia dla innych. 

THE REPETITION AND POLISEMIOTICS. TYPES AND FORMS OF REPETITIONS

Summary

The paper presents the repetition as a heterogeneous and polisemiotic structure con-
ditioned by textual context and media (it exists in a different way in literature, music, film
or painting). Repetitions are classified by degree of similarity of elements (complete and
partial repetitions), degree of complexity of elements (simple and complex repetitions),
semiotic construction (monosemiotic, polisemiotic, intersemiotic repetitions), and media
construction (monomedia, multimedia, intermedia repetitions). 

Repetitions can occur in time (e.g. in music), in space (e.g. in photography) or in time
and space (e.g. in the films). Textual forms using repetition (and existing in literature, film,
painting, computer programs etc.) like anaphora, epiphora, plagiarism, forgery, quotation,
paraphrase and allusion are also the subject of consideration.
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