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O badaniach nad wizualnością w prasie (preliminaria) 

Interpretacja przekazów wizualnych jest współcześnie koniecznością wynikającą z sze-
rokiego rozpowszechnienia obrazów w życiu społecznym. W związku z tą obserwacją
stworzyłyśmy tekst o charakterze porządkującym, przeglądowym oraz postulatywnym,
akcentujący potrzebę intensywniejszego wykorzystania perspektywy językoznawczej
w badaniach nad wizualnością. Interesującym nas obszarem są media, w któ rych obraz
zdaje się dominować, a do oglądu szczególnego wybrałyśmy współczesną prasę, 
w której wizualność coraz silniej uzurpuje sobie prawo do bycia zasadniczym kodem
przekazywania informacji i kształtowania opinii. Kulturoznawcy i badacze przestrzeni
społecznej (M. Hopfinger, W. J. T. Mitchell) zaznaczają, że niepodzielne panowanie
słowa drukowanego mija. Czym objawiają się zmiany? Pismo, które determinowało
rozwój kultury (i komunikacji), jest tworem całkowicie sztucznym, „sprowadza dyna-
miczny dźwięk do bezgłośnej przestrzeni, oddziela słowo od żywej teraźniej szości
mowy” (Ong 1988: 160). Pismo podporządkowało sobie zmysł wzroku (jest więc jako
takie tworem wizualnym), „przedłużony przez alfabet w czasie i przestrzeni” (McLuhan
1975: 91). Zracjonalizowało ono przekazy, wprowadziło logiczne obostrzenia, umożli-
wiło rozwój myślenia nowoczesnego, owocowało sceptycyzmem, ujednolicało. W erze
Gutenberga dostępność do poglądów i idei stała się łatwa, wzrosła jakość i liczba prze-
kazów. Jednak pismo ma też moc ekskluzywną, wyłącza tych, którzy kodu tego nie opa-
nowali, zakłada podjęcie starań w odbiorze komunikatów, a wysiłek ten często jest dużą
barierą po stronie odbiorczej. Zmiany technologiczne jednak prowadzą do minimali-
zowania trudu i włączania w przestrzeń komunikacyjną odbiorców nieskorych do tra-
dycyjnej lektury. Media doceniają wartość obrazu, sprzęgają go z minimalizowanym
słowem pisanym lub mówionym, dla przekazów multimedialnych punktem wyjścia jest
właśnie obraz, dlatego też mówi się już o „przemocy ikonicznej” per analogiam do po-
jęcia przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu (Wilk 1999; 2001)1.
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1 S. Sontag porównuje aparat fotograficzny do broni, a robienie zdjęcia do strzelania, które wpraw-
dzie nie zabija, ale jest wyraźnym nadużyciem. Autorka pisze: „w samym robieniu zdjęcia jest coś  drapież -



Humanistyczny zwrot wizualny wpisuje się w nurt przemian kulturowych obej-
mujących wiele rozmaitych zjawisk. Nauka odpowiada na te przekształcenia wypraco-
waniem nowych metodologii. Koncepcje eksponujące prymat obrazu nad słowem kie-
łkują na różnorakich gruntach i formułowane są przez badaczy z wielorakich dziedzin,
tak zrodziła się socjologia wizualna, antropologia wizualna, także estetyka i historia
sztuki — jako przestrzenie tradycyjnie z wizualnością związane — odnotowują spo-
tęgowany wzrost badań nad przekazami wizualnymi. Niektóre teorie, jak choćby opi-
sane przez G. Sartoriego zjawisko ewolucji homo sapiens w homo videns, ujmują wpływ
mediów (a szczególnie telewizji) na postrzeganie rzeczywistości w kategoriach jedno-
znacznie wartościujących: dla typowego przedstawiciela homo videns nie istnieje to,
czego nie widział (Sartori 2007). Supremacja obrazu jest zjawiskiem opisywanym tak -
że w kontekście takich zjawisk jak wtórna oralność (W. Ong), społeczeństwo spekta-
klu (G. Debord), świat symulowany / symulakrum (J. Baudrillard).

Ogólnie traktowany obraz jako przedmiot badań ma także znaczenie dla rozważań
lingwistycznych — choć fundamentalnie to przestrzeń związana z logosferą. Potrzebę
takich dociekań zauważają nie tylko sami językoznawcy, ale także literaturoznawcy
(zwłaszcza teoretycy literatury), semiolodzy, socjologowie, medioznawczy oraz kultu-
roznawcy. W zakres tych badań wchodzą obecne w literaturoznawstwie obszary objęte
takimi hasłami wywoławczymi, jak korespondencja sztuk, ekfrazowość, adaptacje czy
multimedialność. W lingwistyce z kolei pojawiają się szczegółowe analizy tekstów 
z do minantą wizualizującą (por. struktury deskrypcyjne, konceptualizacje barw itp.).
Rozpoznaniu językoznawczemu poddaje się także przekaz wizualny, jednakże ograni-
cza się go do wybranych typów komunikatów np. wiadomości prasowych (Piekot 2006),
komunikatów reklamowych (Lewiński 1999) oraz audycji telewizyjnych — talk-show
(Ptaszek 2007), debata (Poprawa 2009), wywiad na żywo (Sobczak 2006). Jednak bra-
kuje rozpoznania bardziej ogólnego, uniwersalizującego.

Kompetencje filologiczne, zwłaszcza zaś instrumentarium tekstologiczne, dają
szansę na analizę komunikatów ikonograficznych z nowej perspektywy. Wyznaczają ją
przede wszystkim pojęcie tekstu, rozumianego zarówno jako „ponadzdaniowa jednostka
językowa, makroznak samodzielny komunikacyjnie, który ma swój podmiot (nadaw-
cę), ma rozpoznawalną intencję [...], ma określone nacechowanie gatunkowe i stylowe
[...], poddaje się całościowej interpretacji, wykazuje integralność strukturalną oraz spój-
ność semantyczną, podlega wewnętrznemu podziałowi semantycznemu, [...] logiczne-
mu i kompozycyjnemu” (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 36), ale także
jako „mgławica w przestrzeni semiotycznej” (Kalaga 1998: 31). „Zgramatykalizowane”
narzędzia lingwistyki tekstu pozwalają badać same przekazy wizualne, a także zależ -
ności pomiędzy nimi i towarzyszącymi im komunikatami werbalnymi. Podstawowe za-
gadnienia — spójność (w wymiarze strukturalnym, semantycznym, pragmatycznym)
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nego. Robić ludziom zdjęcia to gwałcić ich — oglądać takimi, jakimi nigdy sami siebie nie widują, zyskać
o nich wiedzę, jakiej sami nigdy nie będą mieli, i w ten sposób uczynić z nich przedmioty, którymi można
symbolicznie zawładnąć” (S o n t a g 2009: 22).



obrazu i tekstu oraz układ odniesień intertekstualnych — pozwolą analizować zebrane
materiały zgodnie z zamierzeniami. Możliwe zatem stanie się opisanie powiązań mię -
dzy przekazami oraz uzależnienie znaczenia obrazów od znaczeń niesionych przez inne
obrazy i teksty. Taką metodą intertekstualną jest ikonografia, bliska strukturalnym od-
mianom semiologii, w której poziom pierwotny interpretacji odpowiada znakom de-
notatywnym, a wtórny — znakom konotatywnym (R. Barthes). Wiąże się to z kolei 
z uruchomieniem pojemnego i wielowymiarowego pojęcia dyskursu, w którym wy-
różnia się kilka płaszczyzn: począwszy od tematu, poprzez ontologię, funkcjonalność,
relacje komunikacyjne, aż po aksjologię i konwencje gatunkowe. Analiza dyskursu po-
zwala na procesualne i kontekstowe konceptualizacje zdarzeń komunikacyjnych, w tym
na przechodzenie od „powierzchni” przekazu (jego sfery uwidocznionej) do ukrytych
płaszczyzn znaczeniowych (T. van Dijk) lub odwrotnie (J. Bartmiński, S. Niebrze gow -
ska-Bartmińska).

Teza o coraz większym przyswajaniu wiedzy o rzeczywistości wyłącznie z me diów
nie podlega dyskusji. Tym intensywniejszych badań wymaga wobec tego zawartość
przekazów medialnych, stanowiących mieszankę praktycznie niemożliwych do od-
różnienia dwu składników — świata rzeczywistego i wirtualnego. Zapotrzebowanie na
analizy przekazów wizualnych wynika z dwu aspektów — ogromnych możliwości tech-
nologicznych (łatwa reprodukcja, montaż, ograniczanie funkcji mimetycznej itp.) oraz
niepoliczonej wariantywności perswazyjnej. Uruchomienie retorycznego aparatu ba-
dawczego pozwala na analizę poziomów komunikatu wizualnego: od poziomu iko-
nicznego, przez ikonograficzny, tropologiczny, topiczny, po entymematyczny (Eco
1996). Wskazania te umożliwiają deszyfrację znaczeń ukrytych w kodach kulturowych.
Retoryka wizualna pozwala na analizę obrazów pod kątem ich wyposażenia perswa-
zyjnego, ładunku argumentacyjnego lub zniekształceń manipulacyjnych. Umożliwia
więc ukazanie wpływu mediów na postrzeganie rzeczywistości i szacowanie materia-
łów ikonograficznych z perspektywy etycznej (Foss, Kanengieter 1992).

Z badań wynika, że teksty werbalne kierują odczytaniem przekazu wizualnego, 
a wykorzystywanie obrazów w mediach jest działaniem przemyślanym i zaplanowa-
nym. Dobór materiału ikonograficznego do tekstu dziennikarskiego, jego odpowiednia
obróbka, wybór i wskazanie elementów w obrazie ważnych, zaakcentowanie treści (sen-
sów ewokowanych przez obraz) istotnych z perspektywy nadawczej są elementami stra-
tegicznego podejścia medialnych twórców. Podejście retoryczne do przekazu, a więc
zastosowanie na poziomie narzędziowym metody wypracowanej w analizach aktu re-
torycznego (usytuowanie w kontekście, adresowanie do założonych odbiorców, respons,
działanie zamierzone, ograniczone do określonej potrzeby, problemu, sytuacji) posze-
rza przestrzeń interpretacyjną. Przy czym retoryka jest swoistym instrumentarium, które
pozwala dotrzeć w głębsze warstwy przekazu i wskazać planowany efekt odbiorczy.
Poza tym elementy retoryczne (etos, patos, logos, identyfikacja, topika, staza) okazują
się przydatne w analizie przekazów pochodzących z niehomogenicznych źródeł, inne
bowiem kryteria obowiązują w przekazie tabloidowym, inne w dziennikach zoriento-
wanych ideologiczne, a jeszcze inne w tygodnikach kolorowych lub prasie specjali-
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stycznej (to samo zdjęcie może posłużyć do zbudowania konkurujących ze sobą lub  cał -
kowicie różnych sensów — ten sam uśmiechnięty człowiek na fotografii może zostać
wskazany jako człowiek cieszący się zdrowiem, osoba infantylna, nieodpowiedzialna,
jako wróg, stronnik lub wzorowy obywatel itp.). Wiarygodność medium, jego rzetel-
ność, linia ideologiczna, polityka redakcyjna są elementami kontekstu i nie mogą być
pomijane.

Tradycyjne badania filologiczne nad przekazami medialnymi, zwłaszcza druko-
wanymi, koncentrują się na zjawiskach dotyczących samych tekstów dziennikarskich,
rozumianych jako przekaz słowny. Towarzyszące im przekazy wizualne są zwykle po-
mijane lub traktowane marginalnie. Celem analiz podejmowanych z perspektywy języ-
koznawczej może być wydobycie tych „pobocznych” obszarów na pierwszy plan. Stają
się one bowiem materiałem badawczym, który można oświetlić w kilku aspektach. Na
podstawę materiałową składać się mogą przekazy wizualne (wymiennie: obrazy, ma-
teriały ikonograficzne) pogrupowane w kilku obszarach: (1) fotografie, (2) infografiki,
(3) elementy typograficzne wraz z towarzyszącymi im tekstami. Zasadniczym kryte-
rium doboru materiału jest więc charakter obrazowy (ikoniczny) przekazu połączony 
z wdrukowaniem w komunikat treści semantycznych (przy czym jest to przekaz dający
się postrzegać jednym spojrzeniem, praktycznie bez wysiłku).

Polskie badania lingwistyczne poświęcone wizualności stanowią zbiór opracowań
fragmentarycznych, rozproszonych i wyimkowych. Praca A. Zagrodnikowej poświęco -
na podpisom pod fotografiami pochodzi z 1974 roku. Badaczka jednak zajmuje się
kształtem gramatycznym podpisów, co w znacznej mierze ogranicza odpowiedzi na py-
tania traktujące choćby o funkcjach tekstów pod fotografiami. Pozostałe teksty doty-
czące wybranej problematyki stanowią fragmenty prac zorientowanych bardziej glo-
balnie, są rozproszone w tomach pokonferencyjnych i czasopismach specjalistycznych.
Co równie istotne, polskie i zagraniczne badania nad wizualnością koncentrują się na
obszarach estetycznych, w dużej mierze odnosząc się do przekazów z obszaru sztuki
lub telewizji, całkowicie niemal pomijając analizy tekstów prasowych.

Tymczasem intensywnie eksplorowany obszar tekstów prasowych zostaje podda-
ny opisowi strukturalnemu, w którym dominuje poetyka klasyfikacji (wydziela się
 gatunki, typy aktów mowy, typologizuje tytuły, lidy itp.). Brakuje natomiast badań ca-
łościowych, uwzględniających dynamikę przekazów. Oparcie badań na modelu teksto-
logicznym wspartym analizą aktu retorycznego daje szansę na uzyskanie wyników 
o tyle interesujących, że rozpatrujących przekazy w kontekstach, z intencjami i zamie-
rzeniami. Badany materiał można uporządkować w związku z tym w zgodzie z kilko-
ma kluczami:

1) z jakim typem obrazu mamy do czynienia? (fotografia, montaż, infografika,
układ strony, elementy typograficzne itp.);

2) w jakim kontekście obraz został stworzony i w jakim umieszczony?, gdzie po-
jawia się przekaz wizualny? (okoliczności powstania materiału wizualnego, miejsce na
stronie oraz w przestrzeni czasopisma, otoczenie innymi typami przekazu, wpisanie 
w porządek nadawania);
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3) jakie teksty werbalne towarzyszą przekazowi? (podpisy, lid, tytuł, śródtytuły,
korpus);

4) czy występują roszczenia gatunkowe względem przekazu wizualnego? (obrazy
determinowane gatunkiem tekstu werbalnego);

5) jakie są zależności pomiędzy tekstem głównym a obrazem? (uzupełnianie, pre-
cyzja, eksplanacja itp.);

6) na jakie potrzeby odpowiada przekaz wizualny? (obraz jako „rozwiązanie” pro-
blemu);

7) jakie środki służą do wpisania się w świadomość odbiorców? (operowanie wi-
zualizacją realistyczną lub symboliczną, kadrowanie, gra światłem, barwność, wiel kość,
kompozycja, ale także środki językowe — nazwy własne, konektory, narracje, deskryp -
cje oraz służące im językowe środki stylu, np. równoważniki zdań, kolekcje metafory,
hiperbole itp.).

W kolejnej części naszego artykułu chcemy przedstawić szczegółowe pola ba-
dawcze wiążące się z tak widzianą problematyką. Pierwszym obszarem badawczym
jest ustalenie statusu i charakterystyka obrazu jako elementu funkcjonującego w prze-
kazie medialnym w ramach strategicznych pozycji tekstowych. Kompozycja przeka-
zów medialnych uzależniona jest od kilku czynników — polityki redakcyjnej (w tym
także tradycji obowiązującej w redakcji), doraźnych potrzeb promocyjnych (reklama
pisma, perswazja — zwłaszcza zaciekawienie potencjalnego odbiorcy), zaleceń gra-
ficzno-estetycznych (wygląd całej strony lub numeru pisma, przełamywanie monoton-
nych cząstek wypełnionych jedynie tekstem drukowanym, rozbicie, „doświetlenie”
przekazu) oraz wskazań gatunkowych lub rodzajowych (fotografia informacyjna czy
reportażowa, infografiki popularyzujące trudne zagadnienia naukowe itp.). Przekaz wi-
zualny wraz z nadtytułem, tytułem, lidem oraz śródtytułami zajmuje pierwszoplanową
pozycję tekstową, dzięki której czytelnik orientuje się w przestrzeni komunikatu — naj-
pierw bowiem odbiorca postrzega praktycznie bezwysiłkowo obraz, by potem zwrócić
uwagę na kolejne (wymagające wkładu) cząstki przekazu lub przekazy bez wizuali -
zacji. Te komponenty sygnalizują odrębność komunikatu, specjalizując się szczególnie 
w oznaczaniu segmentów wstępnych, inicjujących lekturę, ale także pozwalają na syg na -
lizację poszczególnych fragmentów składających się na globalnie zorganizowany tekst.

Drugim obszarem badawczym jest ustalenie zależności pomiędzy fotografią a to-
warzyszącym jej podpisem, który może przybierać różnorodne formy językowe oraz
pełnić wiele funkcji. Kształt słowny podpisów rozpina się gramatycznie od pojedyn-
czych słów, po rozbudowane, wielozdaniowe wypowiedzi. Podpisami mogą być po-
wtórzone fragmenty z tekstu głównego, wypowiedzi przytoczone, samodzielne teksty,
nazwy własne, a nawet sentencje. Jeśli przyjąć, że podpis to dobór wyrazów i zdań wy-
nikających z treści zdjęcia, to jego najważniejszym zadaniem jest uściślić warstwę zna-
czeniową fotografii, która zyskuje dzięki niemu skonkretyzowany sens, spójny z wy-
mową tekstu głównego. Uściślenie to może być realizowane poprzez wiele formuł, np.:
nazwanie obiektów na fotografii (ludzi, rzeczy, miejsc itp.), uzupełnienie informacji 
o dane dodatkowe (np. dotyczące czasu, okoliczności, nastroju itp.), dodanie nowych
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treści (np. komentarza z oceną lub interpretacją treści zdjęcia itp.). Zatem w odniesie-
niu do tej płaszczyzny badań bardzo istotne będzie ustalenie więzi pomiędzy fotogra-
fią (jako reprezentacją określonego wycinka rzeczywistości) a podpisem (jako środ-
kiem usuwania wieloznaczności). Spójność ta może mieć swoje wykładniki w dwu pla-
nach — tym, co widać, i tym, co określone bezpośrednio w tekście pod fotografią.

Kolejny etap badań mógłby objąć teksty multimedialne — infografiki, spiętrzające
wiele kodów — od wizualnego, po graficzny, językowy i niejęzykowy. Tworzywem tych
przekazów mogą być: fotografie, rysunki, szkice, wykresy, tabele, mapy, zestawienia,
diagramy, symbole, teksty, liczby itp. Najczęściej stosowaną techniką jest kolaż, który
daje zróżnicowane możliwości estetyczne oraz pozwala kumulować informacje w spo-
sób uporządkowany, skategoryzowany. Celem infografik jest wysoka wartość konden-
sacyjna treści, a do konstruowania tego typu przekazów odnosi się formuła: „Nieludzką
ilość danych pokazać w ludzkiej skali”. Co interesujące i godne zbadania — wizualiza-
cja podaje zobiektywizowane dane, nie wymaga opowiadania się po którejś ze stron, jest
pełną informacją sama w sobie. Tekst towarzyszący obrazowi może być komentarzem
lub interpretacją danych, wyjaśnieniem, eksplanacją, egzegezą. Dzięki zobrazowaniu
skomplikowane, wymagające długich wywodów czy specjalistycznego słownictwa te-
maty można prezentować jasno, w prosty i zrozumiały sposób. Im bardziej abstrakcyj-
ny temat, wymagający wielu pojęć trudno definiowalnych lub też wiedzy zawężonej,
wysoce wyspecjalizowanej, tym bardziej użyteczna jest wizualizacja. Oko obejmuje bo-
wiem jednym spojrzeniem całość komunikatu, sprzęgającego elementy werbalne (sło-
wa, zdania, hasła, cytaty), wizualne (barwne, o zróżnicowanej wielkości i kształcie) oraz
znaki niejęzykowe (liczby, symbole), taka percepcja minimalizuje wysiłek, ma ponadto
walor mnemotechniczny. Nie bez znaczenia jest także atrakcyjność tej formy przekazy-
wania informacji.

Ponieważ przekazy wizualne dominują nad werbalnymi, pojawia się pytanie o za-
leżności między tekstem głównym (korpusem) a towarzyszącym mu obrazem. Wydaje
się, że na rodzaj tych relacji komunikaty oddziałują w równym stopniu, a wyznacze-
nie roli obu wskazanych składników uzależnione jest od perspektywy oglądu. W sto-
sunku do tekstu przekazy wizualne mogą być sytuowane m.in. jako: substytucje,
 egzem plifikacje, uściślenia, ilustracje, kondensacje, ornamentacje. Role te mogą się
czasami nakładać, jednak zazwyczaj są oddzielone. Tekst wyznacza kierunek inter-
pretacji przekazu wizualnego — każe odczytywać treści dosłownie lub też doszuki-
wać się w nim znaczeń ukrytych, metaforycznych, zakamuflowanych. Wyniki naszych
wstępnych rozpoznań, potwierdzających konieczność pogłębionego zbadania wska-
zywanych tu problemów, wskazują jednoznacznie, że na recepcję materiałów praso-
wych wpływ ma rodzaj związku między obrazem a tekstem, proporcje, sposób wy-
eksponowania poszczególnych elementów. Z tego powodu niewystarczające są już dziś
ogólnikowe konstatacje, odnotowujące na przykład powszechność zjawiska antropo-
centryzmu w przekazie medialnym: potrzebne stają się pogłębione badania dotyczące
wzajemnych zależności między korpusem, fotografią a innymi strategicznymi pozy-
cjami tekstowymi, by określić szczegółowo role, jakie może pełnić człowiek przed-
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stawiony na fotografii czy umieszczony w przekazie werbalnym. Tym samym nie-
zbędne jest analizowanie przekazu wizualnego każdorazowo w ścisłym związku ze
słowem, a nie obok niego, jak gdyby odbiorca albo tylko czytał, albo oglądał przeka-
zy prasowe.

Innym jeszcze zakresem budzącym nasze zainteresowanie badawcze jest wizual-
na specyfika redakcji, styl nadawania, wyznaczający style odbioru. Swoisty „idiolekt
wizualny” tworzony przez redakcję służyć może nie tylko do wizualnej identyfikacji
pisma wśród oferty konkurencji, lecz może wpływać na wyodrębnienie się nowych spo-
sobów komunikacji, nowych, charakterystycznych gatunków czy typów tekstów — hi-
storia „Przekroju” (na stałe związana z nazwiskiem redaktora naczelnego, plastyka 
M. Eilego) stanowi dowód na istotność przekazu wizualnego oraz wizualnej specyfiki
pisma (Jaworska 2008).

Tradycyjnie w prasie przekazy wizualne towarzyszą przede wszystkim informa-
cjom, publicystyka ze względu na swój zsubiektywizowany, komentatorski charakter
nie domaga się materiału wizualnego. Jednak obserwowana ekspansja obrazu sprawia,
że przekazy wizualne pojawiają się współcześnie niezależnie od typu tekstu. Obszary
występowania przekazów wizualnych mogą stanowić kolejne zamierzenie badawcze,
obserwuje się bowiem specjalizację określonych typów materiałów ikonograficznych,
np. sferami eksploatującymi w mediach infografikę jako sposób prezentowania danych
są popularyzacja nauki, technika, ekonomia, historia. Trzeba też poddać analizie kwe-
stie związane z gatunkami dziennikarskimi — gatunki determinują określony typ prze-
kazu wizualnego (fotografia newsowa, reportażowa, portrety, sesje modowe itp.), 
a niektóre są z założenia gatunkami fotograficznymi (Wolny-Zmorzyński 2007). Mimo
funkcjonowania w literaturze genologicznej rejestrów rodzajów i gatunków dzienni-
karskich, w których fotografia zajmuje istotne miejsce, brakuje — po pierwsze — we-
ryfikacji samego podziału gatunkowego (granica: informacja — publicystyka prze-
stała wystarczać do wyczerpującego opisu), po drugie — istniejące opracowania nie
analizują obrazu w związku ze słowem, wreszcie brakuje również przyjrzenia się ele-
mentom wizualnym jako składnikom budującym swoisty makroprzekaz, a nie kon-
struującym jedynie poszczególne gatunki (często trudne do wyodrębnienia ze względu
na niejasność kryteriów).

Ze względu na podobieństwo funkcji i współwystępowanie w przekazie medial-
nym analizie mogą zostać poddane ilustracje w korelacjach z liczbami: oba elementy
mogą stanowić narzędzia o funkcji autorytetu, wspierające przedstawienia rzeczywi-
stości przygotowywane przy ich wykorzystaniu, narzędzia zawierające obietnicę obo-
wiązywania, trafności, zakładaną przez uczestników komunikacji (A. Siemes). To wy-
twarzanie „efektu prawdy” zdaje się mieć kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu zło-
żoności funkcjonalnej obu kategorii. Podobnie jak liczby, ilustracje mogą stać się albo
dokumentacją, ścisłym odwzorowaniem wybranego, szczegółowego elementu (każdo-
razowo jednak poddawanego interpretacji i osadzanego w nowym kontekście), albo
mogą sygnalizować tendencję, przybliżenie, nieostrość — i potrzebować dodatkowych
elementów (np. werbalnych) dla zakotwiczenia w konkretnych odniesieniach.
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Obraz pochodzący z mediów zyskuje szczególne miejsce w przestrzeni społecz-
nej, staje się dla wielu odbiorców obrazem rzeczywistości jako takiej, nie ma w nim
żadnej umowności, zapośredniczenia, reprezentacji. Funkcjonowanie przekazów iko-
nograficznych w tekście prasowym sprawia, że stają się one narzędziami nacisku, wpły-
wu, manipulacji. Znaczenie obrazów w życiu publicznym nieustannie wzrasta — prze-
kazy wizualne wyrażają ideologie, modelują postawy społeczne, są odbiciem proble-
mów społecznych czy dylematów etycznych, stanowią ramy dla wielkich narracji. Ich
badanie dostarcza wiedzy o kulturze, społeczeństwie, wartościach czy ideach, często
przecież obrazy znamionują procesy i zmiany, które nie są dostrzegalne w żadnym in-
nym wymiarze. I lingwiści mają w tym obszarze swoją przestrzeń do wypełnienia.
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SUMMARY

Linguistic perspective in the study of visuality

K e y w o r d s: textual criticism, text, visual transmission, multimediality.
S ł o w a  k l u c z o w e: tekstologia, tekst, przekaz wizualny, multimedialność.

The text makes an attempts to identify possible for linguists areas in the study of visual transmissions. Press
material is the material suggested for analysis as in recent years it is undergoing the most significant changes
— writing stops playing a fundamental role in them and the complete transmission is accompanied by nu-
merous photographs, infographics as well as typographic elements with accompanying texts. Thus, the re-
search areas include: determining the status and characterizing the image as an element functioning in the
media transmission within strategic text positions, determining the relationship between photography and
captions which accompany it, can take a variety of language forms and have multiple functions, as well as
indicating the relationship between the main text (body of the text) and the accompanying image. Research
instruments are derived from the field of textual criticism.
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