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Abstract: W obliczu mnożenia się obrazów we wszystkich przestrzeniach życia człowieka, można 
mówić o konieczności rozwijania edukacji wizualnej, której celem jest przygotowanie do czytania 
komunikatów wizualnych w warunkach zmieniającej się kultury. Na potrzeby podjętego wyzwania 
badawczego, którego źródłem stał się globalny kryzys wywołany pandemią Covid 19, zdefiniowano 
przedmiot zainteresowania naukowego, którym są uwarunkowania czytania komunikatów 
wizualnych covid 19 znajdujące się w publicznych przestrzeniach miast. W tekście zaprezentowany 
został wycinek szerszych badań.  Z uwagi na zastosowany nośnik komunikatu wizualnego do analiz 
wybrano  fotografie prezentujące komunikaty wizualne civid 19, pozyskane z miast w Nowej 
Zelandii, Chin i Kenii. Przyjęto stanowisko, że teoria krytyczna oraz kultura wizualna ukierunkowana 
na komunikat mogą wzajemnie wspierać się tradycjami swoich dyskursów w analizach i opisach 
analizowanych zjawisk. Na potrzeby badań przyjęto teorię komunikacji wizualnej P.M.Lestera 
uwzględniającą sześć perspektyw wiedzy: 1) historycznej, 2) personlanej, 3) etycznej, 4) kulturowej, 5) 
technicznej i 6) krytycznej. 
Słowa kluczowe: covid 19, czytanie wizualne, komunikacja wizualna 
 
Abstract: In the face of the multiplication of images in all spheres of human life, it is possible to 
discuss the need to develop visual education, the purpose of which is to prepare people to read visual 
messages in the conditions of a changing culture. For the needs of the research challenge, the source of 
which was the global crisis caused by the Covid 19 pandemic, the subject of scientific interest was 
defined, which are the conditions for reading covid 19 visual messages located in public spaces of 
cities. The article presents a fragment of a wider research. Due to the carrier of the visual message 
used, the analysis was based on photos presenting Covid 19 visual messages, obtained from cities in 
New Zealand, China and Kenya. It has been adopted that the critical theory and visual culture focused 
on the message can mutually support each other with the traditions of their discourses in the analyzes 
and descriptions of the analyzed phenomena. For the purposes of the research, the theory of visual 
communication by P.M. Lester was adopted, taking into account six perspectives of knowledge: 1) 
historical, 2) personal, 3) ethical, 4) cultural, 5) technical and 6) critical. 
Keywords: covid 19 pandemic, visual reading, visual communication 

 

Wprowadzenie 

Teren wielu miast na wszystkich kontynentach przypomina scenę obrazów i ludzi, 

spektakl, widowisko pełniące ważne funkcje informacyjne (o mieście, o jego mieszkańcach, o 

osobach odwiedzających miasto, o regułach społecznych i komunikacji międzyludzkiej), 

integracyjne, estetyczne, ale niekiedy też powodujące zakłócenia w prawidłowej percepcji 
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rzeczywistości, swoiste zagubienie w wizualności miejskiej, w procesach komunikacji z 

innymi (głównie „obcymi”, nieznanymi bliżej) oraz w rozszyfrowywaniu obrazowego kodu 

miasta, z jednej strony bliskiego wielu takim przestrzeniom z drugiej – specyficznego, 

unikatowego dla danego terenu (Perzycka, Łukaszewicz – Arcaraz, 2019; 2020).  

Pandemia wirusa COVID-19 wywołała zmiany relacji społecznych o charakterze do 

tej pory nieznanym. Aktywności człowieka w miejscach publicznych miast zmieniają się z 

dnia na dzień. Nie ma pewności jutra. Jest dzisiaj i to co możemy zrobić, aby nie było gorzej. 

Coraz bardziej rygorystyczne obostrzenia dotyczące zakazu, nakazu komunikowane są 

przez media masowe i zamieszczane są w formie plakatów, wklejek, ulotek i innych 

komunikatów, w miejscach publicznych: na drzwiach, na ścianach, podłogach, płotach, 

chodnikach, ulicach, słupach, pojazdach, et.. W miejscach przeznaczonych na 

rozpowszechniania informacji publicznych jak i w miejscach do tej pory nie 

wykorzystywanych w tym celu.  

Ilość i różnorodność oraz miejsce publikowania komunikatów wizualnych Covid 19 

w przestrzeniach publicznych miast otwiera przed badaczami różne możliwości 

gromadzenia wiedzy o komunikatywnym znaczeniu komunikatów wizualnych w relacjach 

społecznych.  Przy czym przestrzeń publiczna rozumiana jest  tutaj jako miejsce i przestrzeń 

komunikacji. W zakresie rozwiązań koncepcyjnych wskazanych kwestii interesująca jest 

propozycja Agory, autorstwa J. Habermasa (2002). Problemy interpretacyjne 

Habermasowskiej przestrzeni publicznej wpisują się w aktualne debaty na temat życia 

społecznego i kulturowego, ale również stanowią inspiracje do refleksji na temat 

materialnych elementów miejskich przestrzeni publicznych.  

Miasto jest nieustannie zmieniającą się organizacją/organizmem, permanentnie 

kreowaną i zmienianą przez określone praktyki komunikacyjne. Jest  zróżnicowanym i 

dynamicznym tworem cywilizacyjnym o złożonej strukturze przestrzennej i mentalnej, 

dlatego wciąż inspiruje do badań. Wieloaspektowa natura miasta zyskuje szczególny 

potencjał w konstruowaniu i kreowaniu inspirowanych refleksją krytyczną 

wielokierunkowych procesów uczenia się adresowanych do różnych grup odbiorców i 

dlatego dała inspirację do prezentowanych w niniejszym opracowaniu badań. 

Rozwój zmodyfikowanych i/lub nowych form komunikacji wizualnej umożliwia 

tworzenie nowych typów komunikatów (Dylak, 2012), a to pociąga za sobą wyznaczanie 

nowych pól badawczych i dokonywania rewizji wiedzy zastanej. Dlatego uwzględniając 

nietypowe sposoby komunikowania społecznego z uwzględnieniem komunikatów 

wizualnych covid 19 podjęto próbę rozpoznania i opisania tego zjawiska. Wyłoniono trzy 

cele badań: 1) teoretyczny – wyłonienie teoretycznego modelu czytania komunikatów 

wizualnych we współczesnej ikonosferze, 2) poznawczy - rozpoznanie i opisanie możliwości 

i ograniczeń czytania komunikatów wizualnych z covid 19 znajdujących się w 

przestrzeniach publicznych wybranych miast, 3) praktyczny – opracowanie propozycji 
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kryteriów czytania komunikatów wizualnych zamieszczanych w miejscach publicznych z 

powodu zachowania bezpieczeństwa społecznego. Zainteresowanie problematyką 

komunikacji wizualnej stało się wyzwaniem nakreślenia teoretyczno-metodologicznego 

zakresu badań. W niniejszym opracowaniu skupiono się na dwóch pierwszych celach z 

uwagi na ich obecną realizację. Cel praktyczny został zapowiedziany i będzie stanowił 

odrębne opracowanie. Zaprezentowany sygnalnie wycinek badań ma swoją kontynuację w 

projekcie realizowanym w ramach programu HORYZONT 2020 - H2020-MSCA-RISE-2016 

Nr 734602, zatytułowanym: Technologies of Imagining in Communication, Arts and Social 

Scinence (TICASS)  (Perzycka, Łukaszewicz – Arcaraz, 2019; 2020). 

 

1. Zarys konceptualizacji teoretycznego modelu czytania komunikatów 

wizualnych we współczesnej ikonosferze 

 

Komunikaty, które łączą nas z globalną przestrzenią danych (Hoelz & Marie, 2015) 

przestają być już ręcznie malowane, jak to zaobserwować można jeszcze w krajach 

afrykańskich, np. w Kenii (Perzycka, Łukaszewicz – Arcaraz, 2019; 2020). Analogowy obraz 

fotograficzny służy do pokazywania widzialności - miejsc odległych, przywoływuje 

zachowanie zwierząt, a także ludzi. Technologie cyfrowe natomiast komunikują zdarzenia - 

sytuacje trudne do zaobserwowania, jak np. zjawiska kosmiczne, aktywności narządów 

ludzkich, czy zachowania zwierząt żyjących w głębinach mórz i oceanów.  Obrazy, 

niezależnie od tego jaką techniką są wykonane  wpływają na naszą wiedzę o ludziach i ich 

świecie, a także na sposób, w jaki postrzegamy ten świat i siebie (Virillo, 1994; Baudrillard, 

1994; Mitchell, 2005). 

Uwzględniając w komunikacji wizualnej społeczny punkt widzenia duże znaczenie 

ma kultura i życie codzienne. Przedmiotem badań tych zależności zajmują się różne 

dyscypliny i subdyscypliny naukowe, między innymi semiotyka, socjologia, teoria 

komunikacji wizualnej, kulturoznawstwa wizualnego, antropologii wizualnej (Eco, 1979; 

1984; Barthes, 1977; McLuhan, 1964; 1967;  Lestner, 2011). Komunikatów wizualnych 

używamy do definiowania tożsamości i opowiadania historii, co jest badane przez 

poststrukturalizm i teorię krytyczną (RoTagg, 1988; uille, 2005; Lukaszewicz Alcaraz, 2014) 

Obrazy wykorzystujemy w procesie diagnozy medycznej i naukowej, co jest także 

przedmiotem badań humanistycznych (Freenberg, 1999; 2010; Hausken, 2013) i społecznych 

(Sztompka, 20114).  

Przyglądając się temu jak człowiek postrzega obrazy zawarte w ikonosferze 

zauważyć można związek wiedzy o tym jaki jest człowieka stosunek do komunikatów 

wizualnych, które odbiera w kontakcie bezpośrednim, a tym jak komunikaty te są 

rekonfigurowalne, dzięki którym i w ramach których pracuje, utrzymuje relacje z innymi, 

wypełnia czas swoimi aktywnościami. Coraz częściej informacja zwrotna przybiera formę 
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wizualnej prezentacji. Wizualizacja i wizualizacje występują w wielu kulturach i często są 

różnie rozumiane lub interpretowane (Perzycka, Łukaszewicz – Alcara, 2019, 2020). W 

efekcie rośnie wykładniczo znaczenie kształtu i lokalizacji komunikatu, zwłaszcza w sferze 

zastosowania medialnych i multimedialnych nośników informacji. Idealnie ilustruje to 

przykład billboardów, graffiti na ścianach budynków, opakowań produktów codziennego 

użytku czy palakatach i ulotkach z informacjami medycznymi o chorobach i sposobach ich 

zapobiegania.  

Czas pandemii covid 19 wprowadził masowo innego rodzaju komunikaty do 

przestrzeni życia człowieka niż to było do tej pory praktykowane. Dlatego w obliczu tego 

zjawiska zasadnym wydaje się pytanie o to jak są i/lub mogą być odczytywane komunikaty, 

aby możliwe było jak najlepsze oswojenie się z ich przeznaczeniem i podejmowanie działań 

w zgodzie z ich treścią (Dylak, 2012; Ashman, Ashman, Elkin, 2009)  Ponieważ interpretacja 

obrazu jest z natury subiektywna, to chcąc go zobiektywizować, należy wywnioskować jego 

znaczenie poprzez dokładną analizę. Na potrzeby analizy komunikatów wizualnych 

znajdujących się w przestrzeniach publicznych miast , zastosowano metodykę 

uwzględniającą teorię komunikacji wizualnej Paula Martina Lestera (2011) odwołującą się do 

sześciu perspektyw wiedzy: 1) historycznej, 2) personlanej, 3) etycznej, 4) kulturowej, 5) 

technicznej i 6) krytycznej.  

 

2. Metodyczne uwarunkowania badań 

  

O technologiach obrazowania mówimy jako o grupach technologicznych praktyk 

tworzenia obrazów, które są wykorzystywane w projektach naukowych, badaniach 

artystycznych i współczesnej kulturze wizualnej. Podejście to opiera się na filozofii Luisa 

Althussera (2014) i Michela Foucault (2005), czy interpretacji Johna Tagga w odniesieniu do 

fotografii (Althusser, 2014). Fotografia jest postrzegana jako pozbawiona jakiejkolwiek 

wiecznej lub niezmiennej isoty. Nie jest rozumiana jako podmiot, konkretna (idealna, 

mentalna) rzecz, ale jako zbiór praktyk społecznych wypracowanych przez jednostki wraz z 

ich ciałami w wyniku kapilarnego rozpowszechnienia się w ciele społecznym, w 

społeczeństwach. Praktyki te są ściśle związane z tożsamościami społecznymi, wspierając 

proces konstruowania i rekonstrukcji tożsamości społecznych i światopoglądów (Foucault,). 

Ta perspektywa jest rozwinięta i tym samym obejmuje technologie obrazowania, które 

wyszły od pierwszej praktyki obrazowania opartej na technologii, a mianowicie od obrazu. 

Zrozumienie przekazywanych treści komunikatów wizualnych przy użyciu fotografii, jako 

narzędzia poznania jest przy tym warunkowane tym, na ile i w jakim zakresie fotografia jest 

konstrukcją, a fotografowanie kontruktem rzeczywistości wizualnej (Sztompka 2012, s. 48). 

W socjologii wizualnej, antropologii obrazu, a także w innych dziedzinach nauk 

fotografia jest traktowana jako metoda badawcza. Krzysztof Konecki (2005, s. 45) wskazuje 
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na cztery strategie badawcze z użyciem fotografii: 1) aktywne fotografowanie, 2) analizę 

fotografii jako materiałów zastanych, 3) połączenie obu strategii, 4) fotografię jako ilustrację 

wyników badań. Sugerując się uwagami przywołanych badaczy, na potrzeby własnych 

badań posłużono się strategią analizy fotografii zastanej, w której fotografia może być z 

jednej strony nośnikiem komunikatu wizualnego, a z drugiej może stać się komunikatem 

wizualnym poddanym analizom procedury badawczej.  W prezentowanym wycinku badań 

w niniejszym opracowaniu fotografia jest narzędziem, które dokumentuje komunikat 

wizualny znajdujący się w publicznych przestrzeniach miasta (sklepy, przystanki, dworce, 

środki transportu publicznego ulice, parki, skwery, urzędy, inne). Postrzeganie obrazów w 

tych przestrzeniach odbywa się w stanie rozproszenia uwagi.  Jak już sygnalizowałam 

interpretacja obrazu jest z natury subiektywna. Chcąc ją zobiektywizować, musimy odczytać 

wszystkie elementy komunikatu i poddać je analizom zgodnie z przyjętą teorią opisu i 

interpretacji (Lester, 2011). Przyjęto także założenie, że możliwości i ograniczenia 

wykorzystania technologii wizualnych podlegają dynamice zmian i są zależne od  

kontekstów umiejscowienia komunikatów wizualnych: kulturowy, religijny, polityczny, 

ekonomiczny, inne. Dlatego w tym przypadku uzasadnione wydaje się odwołanie do metod 

antropologii wizualnej i kultury wizualnej. Metody te pozwalają rozpoznać współzależność 

ludzi, ich kulturowo zdefiniowane komunikaty oraz opracowane przez nich technologie: 

obrazy, struktury, wzorce informacyjne i sposoby komunikacji. Antropologia wizualna 

pozwala na zastosowanie we wszystkich tych relacjach podejścia do obrazu dzięki 

rozszerzeniu definicji obrazu poza jego miejsce w historii sztuki (Belting, 2014; Freedberg, 

1989). Kultura wizualna dostarcza nam narzędzi do analizy naszych różnych relacji z 

obrazami na poziomie emocjonalnym, społecznym i politycznym (Mitchell, 2005). Poddany 

analizom komunikat wizualny z założenia (wynikające z rozporządzeń zewnętrznych) 

zawiera informacje sformułowane w formie zasad, reguł, instrukcji funkcjonowania ludzi w 

przestrzeniach, w których został umieszczony.  

Z uwagi na ograniczenia przemieszczania się materiał empiryczny został pozyskany 

przy użyciu poczty mailowej. Poproszono zaprzyjaźnionych naukowców – nauczycieli 

akademickich (10 osób), studentów (1 osoba) i  przyjaciół (5 osób) o wykonanie zdjęć  

komunikatów wizualnych znajdujących się w miejscach publicznych miast a zawierających 

informacje dotyczące pandemii covid 19. Osoby te zostały poinformowane o celu wykonania 

zdjęcia. Część zdjęć (60) została wykonana przez autorkę projektu badawczego. Każda osoba 

przesyłająca zdjęcie została poproszona o opis miejsca wykonania zdjęcia oraz o 

przetłumaczenie z języka rodzimego na język angielski treści tekstowej znajdującej się na 

komunikatach. Łącznie otrzymano 210 zdjęć z 15 krajów zróżnicowanych pod względem 

kulturowym, ekonomicznym, religijnym, politycznym, w tym z Europy (8 miejsc) Afryki (2 

miejsca), Ameryki Północnej (2 miejsce), Ameryki Południowej (1 miejsce), Nowej Zelandii (1 
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miejsce), Azji (3 miejsca). Liczbowe zestawienie miejsc i zdjęć oraz wykaz osób, które są 

autorami zdjęć zaprezentowano w tabeli nr. 1 

 

 
Tabela 1. Zestawienie ilościowe miejsci fotografii przedstawiających komunikaty wizualne covid 19 
oraz opis osób robiących zdjęcia. 

Lp. Kraj Miasto Liczba 
fotografii 

Osoba wykonująca zdjęcie 

1. Polska Szczecin 20 autorka badań 

Chojnice 11 

Katowice 8 nauczyciel akademicki 

Zielona Góra 6 nauczyciel akademicki 

Rzeszów 8 nauczyciel akademicki 

2. Niemcy Hamburg 9 przyjaciel 

3. Szwecja Sztokholm 7 nauczyciel akademicki 

4. Dania Aarhus 18 autorka badań 

Odense 11 

5. Norwegia Stawanger 16 przyjaciel 

Lillehammer 12 nauczyciel akademicki 

6. Czechy Usti Nad Labem 6 nauczyciel akademicki 

7. Belgia Liege 5 przyjaciel 

8. Wielka Brytania Londyn 29 nauczyciel akademicki 

Manchester 8 nauczyciel akademicki 

9. Kenia Pwani 11 nauczyciel akademicki 

10. Republika Południowej 
Afryki 

Johanesburg 4 nauczyciel akademicki 

11. Columnbia Barranquilla 4 nauczyciel akademicki 

12. Kanada Gwelp 7 przyjaciel 

13. Stany Zjednoczone Santa Ana 6 nauczyciel akademicki 

14. Indie Srinagar 4 nauczyciel akademicki 

15. Nowa Zelandia Wellington 5 przyjaciel 

16. Chiny Ningbo 12 student 

17. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie  

Dubaj 2 przyjaciel 

Źródło: badanie własne 

 

Największą liczbę zdjęć pozyskano z Polski (55). W zadanie zaangażowani zostali 

nauczyciele akademiccy z czterech ośrodków akademickich mieszczących się w odległych 
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częściach Polski: Szczecin, Zielona Góra, Katowice, Rzeszów. Przy wyborze zadecydowały 

zmienne kontekstowe: zróżnicowanie regionalnie. W drugiej kolejności pod względem 

liczebności wykonanych zdjęć była Wielka Brytania (27). Zdjęcia zostały wykonane przez 

nauczycieli akademickich w Londynie i przyjaciół w Manchesterze. Tutaj także zwrócono 

uwagę na zróżnicowanie regionalne. W dalszej kolejności wysoką liczbę zdjęć pozyskano z 

krajów skandynawskich: Danii (29) – dwa miasta: Aarhus i Odense i Norwegii (28) – dwa 

miasta: Lillehamer i Stawanger. Tutaj także miejsca są odległe i odmienne regionalnie. 

Najmniejszą liczbę zdjęć (2) otrzymano ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z miasta 

Dubaj, z adnotacją ,,o ograniczonych możliwościach wykonywania zdjęć w miejscach 

publicznych, bez wyraźnego wskazania powodu, dla którego zdjęcie jest robione,,. Z 

pozostałych miejsc świata liczba zdjęć oscylowała w granicach 5-10. Powyżej dziesięciu zdjęć 

otrzymano z Chin i Kenii. Są to kraje, w których osoby wykonujące zdjęcia współpracują 

naukowo z autorką badań, w ramach projektu TICASS. Zaangażowanie osób wykonujących 

zdjęcia było większe w przypadku silniejszego związku naukowego i/lub przyjacielskiego z 

badaczką opisywanego projektu. 

W realizowanych badaniach zjawisko powszechnej pandemii nie jest łączone  z żadną 

grupą etniczną lub narodowością. W celu uniknięcia stygmatyzacji miejsca pochodzenia 

komunikatów wizualnych Covid 19 nie dokonano porównań wartościujących względem 

pochodzenia komunikatu. Opisowi i interpretacji poddano każdy komunikat wizualny 

względem zastosowanej teorii poznania naukowego. Na potrzeby niniejszego tekstu 

wszystkie komunikaty potraktowano jako materiał jednostkowy, którego tematyką jest 

pandemia Covid 19. Wybrano trzy przykładowe fotografie pokazujące różne komunikaty 

wizualne z covid 19 (Zdjęcie 1, Zdjęcie 2, Zdjęcie 3) i dokonano analizy ich czytania w ujęciu 

sześciu perspektyw komunikacji wizualnej P.M. Lestera.  

 

 
Photo 1. 

Ningbo, China 
Author: Chan Chan 

Photo 2. 
Wellington, New Zealand 

Author: Anna Borowska - Rudings 

Photo 3. 
Pwani, Kenya 

Author: Aleksandra Łukaszewicz - 
Alcaraz 
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3. Możliwości i ograniczenia czytania komunikatów wizualnych z covid 19 

znajdujących się w przestrzeniach publicznych wybranych miast – cel 

poznawczy 

 

3.1. Perspektywa osobista  

P.M.Lester (2011) twierdzi, że niezapomniane obrazy zawsze wywołują u odbiorcy 

silne emocje zarówno te pozytywne, jak i negatywne, a tym samym pozwalają mu kreować 

własną ocenę o komunikacie. Po pierwszym przyjrzeniu się zdjęciom odbiorca wyrabia sobie 

szybko swoją intuicyjną ocenę na temat tego co widzi. Używa słów takich jak: ,,ładny”, 

,,brzydki”, ,,podoba mi się”, ,,nie podobna mi się”. W ten sposób odbiorca komunikatu 

nawiązuje z komunikatem łączność emocjonalną. Powstaje więź z komunikatem na 

podstawie pozytywnego odbioru i akceptacji lub też jego odrzucenie pod wpływem 

negatywnego nastawienia. Odbiór i ocena komunikatu zależy od indywidualnego 

wartościowania. To może być czasami w konflikcie z wartościami kulturowymi, religijnymi, 

politycznymi i wieloma innymi czynnikami także lokalno - społecznymi.  

Komunikowanie wizualne z perspektywy personalnej cechuje się instynktownymi 

reakcjami odbiorcy, następującymi na skutek subiektywnych opinii własnych, wywołanych 

pod wpływem emocji. Ocen i wartościowania komunikatów nie można uogólniać poza 

jednostkową opinię.  Istota tej perspektywy wyraża się w tym, że wiele mówi ona o osobie 

komentującej. Jednocześnie Lester (2011) podkreśla, że takie opinie, odczucia mają charakter 

indywidualny i nie ujawniają wiele w odniesieniu do istoty komunikatu.  

 

3.2. Perspektywa historyczna  

Perspektywa ta odnosi się do określonej przestrzeni czasu oraz okoliczności, w 

których powstawał nośnik komunikatu. Poprzez medium autor komunikatu prezentuje 

określone treści o unikalnej historii, jak  również pewien ciąg zdarzeń, co sprzyjać może w 

konsekwencji jego zrozumieniu i promocji. Wiedza odbiorcy z zakresu historii medium, 

które zostało wykorzystane do przekazania informacji ma wpływ na to jak zostanie 

odebrany komunikat. Lester podkreśla, że „kreatywna produkcja komunikatów wizualnych 

zawsze wynika ze świadomości tego, co się stało w przeszłości” (Lester, 20011, s. 135-136). 

Do analiz uwzględniono trzy zdjęcia. Zdjęcie 1 przedstawia komunikat zawarty na 

bilbordzie, zdjęcie 2  przedstawia komunikat zawarty na plakacie i zdjęcie 3 przedstawia 

komunikat zawarty na muralu.    

Podejmując się historycznego osadzenia: bilbordu, plakatu zauważyć warto, że ich 

ewolucja kształtowała się na przestrzeni lat, jednak nie były to wydarzenia, które uznać 

należy za bardzo odległe w przestrzeni czasowej. Starsze wydają się być korzenie dla murala 

znajdującego się na zdjęciu 3. Jednocześnie w ujęciu tym istotne jest to, że  poznanie historii 

danego nośnika komunikatu, w  tym jego przemian w zakresie technologii wytwarzania i 
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filozofii techniki, które następowały na przestrzeni lat, determinuje zrozumienie aktualnie 

obowiązujących trendów, które są z nim związane, w naszym przypadku wybór nośnika do 

przekazu komunikatu covid 19. Świadomość w tym zakresie można uznać za niezbędną 

podczas tworzenia i odczytywania komunikatów wizualnych, co więcej jest ona istotna z 

uwagi na proces zmian stosowania mediów w kontekście ich zastosowania, także w 

przyszłości, na co wskazuje zdjęcie 2.  

Analiza komunikatów wizualnych: 1,2,3, pozwala uchwycić proces ewolucji mediów 

w regionie, a także pokazuje różnorodność uwarunkowań  ewolucyjnych związanych z tymi 

przemianami. Istotne jest, by czytanie komunikatów wizualnych rozpatrywać poprzez 

ukazanie historii typografii oraz historii projektowania graficznego, począwszy od okresu 

pre-Gutenberowskiego, aż do ery digitalnej.  

 

3.3. Perspektywa techniczna (estetyczna) 

Perspektywa ta, wskazuje na nośnik komunikatu – medium, który został 

wykorzystany do wytworzenia, zapisania oraz prezentacji określonych treści, wiąże się przy 

tym z oceną zastosowanej w tym zakresie technologii. Analizując komunikat z tej 

perspektywy uwzględnić należy naświetlenie, położenie i wygląd obrazu, użycie tekstu, 

grafiki, a także rozmieszczenie elementów w komunikacie. Bardzo ważne są 

związki/zależności/relacje jakie zachodzą pomiędzy elementami wchodzącymi w skład 

komunikatu.  

W przypadku zdjęcia 1, mamy dwa elementy, które wchodzą ze sobą w relacje. Są to 

rysunek i tekst zapisany w języku znaków chińskich. Rysunek rycerza – wojownika, 

pomimo umieszczenia go w lewym dolnym rogu komunikatu zajmuje pierwszy plan, a 

przez to staje się elementem wizualnie znaczącym, mającym wpływ na to jaka relacja 

wywiąże się z odbiorcą. W tłumaczeniu na język polski tekst zamieszczony na bilbordzie 

przedstawia się następująco: 

,,Zapobieganie epidemii zaczyna się ode mnie. Jak postępować: 

1.       Nie podawać sobie ręki podczas spotkań, utrzymywać odstęp jednego metra i 

skinąć głową 

2.       Z własnej woli pokazać kod zdrowia i dać sobie zmierzyć temperaturę 

3.       Podczas kasłania i kichania zakrywać usta i nos. Cywilizowane nawyki są 

kluczowe. 

4.       Usiądź osobno podczas posiłku. Nie mów dużo, zjedz szybko. 

5.       Nie dotykaj bezpośrednio przycisków w windzie albo umyj ręce po użyciu. 

6.       Nie dziel się z innymi takimi rzeczami jak sztućce. Higiena jest najważniejsza. 

Zawsze noś maseczkę. Myj często ręce” (tłumaczenie Kamil Kilian). 

Bilbord znajduje się w miejscowości Ningbo w Chinach przed wejściem do dużego 

centrum handlowego. Komunikat zawiera wytyczne związane z tym jakie środki ostrożności 
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ma stosować społeczność miasta. Opisane reguły zachowania uwzględniają także aspekty 

wychowawcze i są to: ,,cywilizowane nawyki są kluczowe”, ,,nie mów dużo, zjedz szybko”, 

,,higiena jest najważniejsza”.   

Drugi rysunek – to plakat zamieszczony na drzwiach do banku w miejscowości 

Wellington,  w Nowej Zelandii.  Plakat jest formą apelu skierowanego do mieszkańców z 

prośbą o zeskanowanie wiadomości w celu powstrzymania wirusa. Do odczytu niezbędne 

jest posiadania nośnika podłączonego do internetu, z możliwością czytania kodów QR. Po 

zeskanowaniu otrzymujemy informację w języku angielskim, co po przetłumaczeniu jest 

następującym komunikatem: ,,Chroń siebie, swoją whānau (w języku maoryskim oznacza – 

rodzina) i swoją społeczność. Im szybciej będziemy mogli skontaktować się z osobami, które 

mogły być narażone na COVID-19, tym szybciej możemy powstrzymać rozprzestrzenianie 

się wirusa. Nie masz smartfona? Możesz zarejestrować się online, aby udostępniać swoje 

najnowsze informacje kontaktowe” (tłumaczenie Anna Borowska Rudings). Dalej znajduje 

się instrukcja postępowania dotycząca aplikacji, którą można pobrać na smartfona w sklepie 

App Store i GooglePlay. Treść jest następująca: ,,Oto, jak możesz pomóc w śledzeniu 

kontaktów: Włącz śledzenie Bluetooth - im szybciej możemy ostrzegać ludzi, tym szybciej 

możemy wyprzedzić wirusa. Kontynuuj skanowanie kodów QR - im więcej skanujemy, tym 

będziemy bezpieczniejsi. Dodaj aktualne informacje kontaktowe, aby osoby kontaktowe 

mogły się z Tobą skontaktować, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodaj swój numer NHI, aby 

szybko sprawdzić, czy potrzebujesz testu. Aktualizuj aplikację, aby mieć dostęp do 

wszystkich najnowszych funkcji. Poproś swoją whānau (rodzina), przyjaciół i 

współpracowników, aby się przyłączyli. Masz kontrolę nad swoimi danymi – Twoje dane  i 

Bluetooth nie działają poza Twoim telefonem, chyba że zdecydujesz się je udostępnić” 

(https://tracing.covid19.govt.nz ) (tłumaczenie Elżbieta Perzycka). Komunikat wizualny 

przygotowany został przez Ministerstwo zdrowia i jest skierowany do każdego obywatela 

Nowej Zelandii.  

Rysunek trzeci to mural znajdujący się na budynku w mieście Pwani w Kenii. 

Zawiera trzy wyraźnie zaznaczone części. Każda część to informacja w formie 

polecenia/zalecenia zapisana w języku angielskim, wzmocniona kolorowym symbolicznym 

rysunkiem. Czytając od lewej strony, pierwszy element to obrys domu z informacją: ,,zostań 

w domu”. Drugi rysunek, to symbole trzech wirusów covid 19, pod którymi umieszczono 

przedramię z dłonią na którą spływają krople wydobywające się z dozownika butelki z 

płynem do dezynfekcji. Całość otoczona jest wyrazami: w poziomie ,,myj” i mniejszym w 

pionie ,,ręce”, a także: ,,bądź bezpieczny”, ,,hasztag Covid 19”, ,,ratuj życie”, ,,środek 

odkażający”. Trzeci element to postać mężczyzny w maseczce zakrywającej usta i nos z 

napisem w ramce obok głowy- ,,noś maskę”. Całość jest bardzo kolorowa, komiksowa. 

Analiza komunikatów 1,2,3 pokazała różnorodność zastosowania nośników przekazu 

komunikatów, których celem jest informowanie o zaleceniach mających uchronić przed 
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zachorowaniem. Odmienny jest także zastosowany język przekazu. W komunikatach 

pierwszym wskazane zostały reguły funkcjonowania człowieka w grupie społecznej.  W 

komunikacie drugim treść ukierunkowana jest na wzbudzenie odpowiedzialności za siebie i 

innych poprzez uważne obserwowanie siebie i innych. W komunikacie drugim znajdują się 

wytyczne dotyczące tego co trzeba zrobić aby ustrzec się zakarzeniu virusem covid 19. 

Różnorodność formy i treści wskazuje na potrzebę znajomości dwóch sposobów czytania 

komunikatów. Do pierwszego i trzeciego niezbędne są dyspozycje odczytywania  

komunikatów analogowych. Do odczytania komunikatu trzeciego niezbędne jest użycie 

dodatkowego nośnika, aby możliwe było rozkodowanie komunikatu, co wymaga dyspozycji 

do czytania komunikatow cyfrowych. Rozwój technologii wizualnych powiązany jest zatem 

z rozwojem kompetencji czytania komunikatów z uwzględnieniem zmian obszarze 

technicznej i estetycznej perspektywie (z)rozumienia komunikatu. Różnorodność bodźców 

sprzyja uruchomieniu, czasami wzmocnieniu lub ograniczeniu aktywności poznawczej: 

spostrzeżeniowej, emocjonalnej, intelektualnej, a także manualnej. Im szerszy jest zakres 

oddziaływania, tym lepszy efekt przekazu odniesie komunikat wizualny covid 19. 

 

3.4. Perspektywa etyczna  

Perspektywa ta swym zakresem znaczeniowym obejmuje odpowiedzialność moralną 

oraz etyczną za  użyty nośnik komunikatu, czyli medium, prezentowany temat oraz odbiór 

treści. Uwzględnia przy tym obowiązki spoczywające w tym zakresie zarówno na twórcy 

komunikatu, jak również jego odbiorcach (Lester, 2011, s. 137). To odpowiedzialność 

moralna, łączy twórcę, widza i komunikat. Ta perspektywa jest obudowana sześcioma 

kategoriami: 1) imperatyw kategoryczny, 2) utylitaryzm, 3) hedonizm, 4) złoty środek, 5) 

złota zasada i 6) zasłona niewiedzy. 

W komunikatach 1 i 2 odnajdujemy impotentów kategoryczny. Przyjęto w nich 

zasadę, która mówi, że to co jest dobre dla jednej osoby, jest też dobre dla pozostałych osób 

w grupie. Kategoryczne polecenia oznaczają bezwarunkowe, bez żadnych warunków 

łagodzących, bez żadnych wyjątków. Zachowania ludzi muszą być zgodne z przyjętym 

imperatywem – w tym przypadku nakazem przestrzegania reguł zapisanych na bilbordzie i 

muralu. Osoby żyjące w społeczności kenijskiej maja zostać w domu, myć ręce i nosić maski. 

Lista wytycznych jest także wystosowana do osób, które chcą wejść do centrum handlowego 

w mieście Ningbo: nakaz podawania ręki, zgoda na udostępnianie kodu zdrowia, zgoda na 

zmierzyć temperaturę, zakrywanie ust i nosa podczas kasłania i kichania, siadanie 

oddzielnie do posiłków, nie dotykanie bezpośrednie przycisków w windzie, nie 

rozmawianie przy posiłku, zjadanie posiłku szybko, nie dzielenie się sztućcami, noszenie 

maseczki i częste mycie rąk. Odpowiedzialność za rozprzestrzenianie się virusa covid 19 

przeniesiono na każdą osobę w społeczności pierwszym zdaniem zamieszczonym na 

bilbordzie: zapobieganie epidemii zaczyna się ode mnie.  
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W komunikacie drugim uwidoczniona jest druga kategoria opisu, a mianowicie 

utylitaryzm. W myśl powiedzenia ,,chociaż czyn może nie być korzystny dla niewielu, to 

wynik może przynieść pomoc wielu” w analizowanym komunikacie: rodzinie, przyjaciołom, 

a także współpracownikom. Posiadanie programu w komórce i używanie go do 

monitorowania rozprzestrzeniania się virusa covid 19, ma na celu minimalizowanie 

zagrożenia rozwojem zakażeń. W komunikacie 2 odnajdziemy także złoty środek i złota 

zasadę. Komunikat wizualny, ma za zadanie przekierować odbiorów komunikatów do 

aplikacji, w której dowiadują się, że tylko te osoby, które będą ją używały wejdą do grona 

osób, które zostaną otoczone ochroną i otrzymają szybka pomoc, gdyby zaistniała taka 

sytuacja. W myśl złotej zasady każdy dba o innych tak  jak o siebie. Przez wzgląd na rodzinę, 

przyjaciół i współpracowników człowiek powinien posiadać aplikacje, gdyż to jest 

humanitarne zachowanie. Każdy człowiek ma respektować zasady funkcjonowania, gdyż to 

zabezpieczy także innych. 

Komunikaty wizualne pomimo wspólnego tematu są w inny sposób skonstruowane i 

zawierają inne sformułowania. Potrzebna jest wiedza o tym jakiego typu konstrukcje 

występują w komunikatach. Niezbędna jest kompetencja krytycznego czytanie 

komunikatów wizualnych, gdyż pozwali to ocenić to, jaki został zastosowany środek 

oddziaływania społecznego w przekazie. 

 

3.5. Perspektywa kultury  

Perspektywa kultury (semiotyczna perspektywa)  – to rozpoznanie tożsamości 

obrazu, Opis zawiera słowa, które są związane z treścią, dynamiką i symboliką obrazu – 

socjologia. 

Perspektywa kulturowa dla Lestera (2011) to analiza metafor, obejmująca znaki oraz 

symbole komunikujące znaczenie w określonej grupie społecznej, w określonym czasie. W 

kwestii interpretacji proponuje podejście semiotyczne, wskazując na dwie wybitne postacie 

semiotyki: Ferdinand de Saussure i Charles Sanders Peirce (2006). Sam podąża za Peirce'em 

w rozpoznawaniu trzech typów znaków: indeksowych, ikonicznych i symbolicznych. 

Zaleca, by w ujęciu tym analizować w szczególności tekst towarzyszący obrazowi, styl, jak 

również postawy wyrażane przez twórcę, a także określać odbiorcę prezentowanych treści. 

Zastosowanie tej perspektywy pozwala określić tożsamość komunikatu. Treść zawiera 

słowa, które z treścią, dynamiką i symbolika tworzą spójny lub rozproszony przekaz.   

W komunikacie 2 użyte zostały znaki indeksowe. Mają one logiczny, 

zdroworozsądkowy związek z towarzyszącym komunikatowi obrazem i przyjętą ideą – 

zabezpieczeniem się przed zachorowaniem. Znaki te reprezentują zjawiska, nie mają 

bezpośredniego podobieństwa do przedmiotu odniesienia – kod QR. 

W komunikat 1 i 3 zastosowano znaki ikoniczne. Wyrażają one silne podobieństwo 

do obrazów, które reprezentują.  
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We wszystkich komunikatach adresatami są mieszkańcy miasta i wszystkie osoby 

przebywające w miejscach zamieszczenia komunikatów. Mają one charakter globalny. 

Odnoszą się do każdej osoby, czyniąc ją odpowiedzialną za siebie (komunikat 3)  i  siebie 

innych (komunikat 1 i 2). Na każdym komunikacie odnaleźć można znaki symboliczne. Są  

one najbardziej złożone, a ich znaczenie opiera się na historycznie uwarunkowanych 

doświadczeniach kulturowych, które należy wziąć pod uwagę, aby zrozumieć znaczenie 

„słów, liczb, kolorów, gestów, logo instytucji, rysunków. Wszystkie one są ważne maja swoje 

miejsce i znaczenie w przekazie komunikacyjnym (Lester 2011, s. 56) i powinny być 

analizowane w kontekście miejsca, w którym zostały utworzone i zamieszczone. 

 

3.6. Perspektywa krytyczna  

Perspektywa ta podejmuje kwestie, które wykraczają poza określone obrazy, czy też 

kształt w reakcjach osobowych (subiektywnych). Stanowi obiektywną i ostateczną refleksję 

oraz ocenę komunikatu wizualnego pod względem jego użyteczności dla społeczeństwa. 

Istotne jest także ustalenie, czy po dokładniejszym zapoznaniu się z zasobami, jak w 

przypadku komunikatu 2 – zasobów internetowych, zmianie uległo początkowe 

postrzeganie komunikatu uwarunkowane pierwszym rozpoznaniem (Lester, 2011).  

W gestach komunikacyjnych obrazy i proksemiczna lokalizacja są dużo bardziej 

pouczające niż słowa. Każda kultura składa się ze znaków, z których każdy jest czymś 

innym niż ona sama, a ludzie zamieszkujący kulturę zajmują się nadawaniem znaczenia tym 

znakom. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że w przypadku komunikatów 1,2,3, 

zawarte w nich wyrazy/zwroty/zdania mają własny język i strukturę zorganizowaną 

według określonej „gramatyki”. Ich odczytanie pomaga zrozumieć główne wartości, ich 

hierarchię, porządek społeczny, pokrewieństwa i wydarzenia, które są  skierowane do 

odbiorcy. Treści komunikatów uwzględniają interes społeczny, a nie tylko indywidualny.  

Każdy komunikat informuje, sugerują i nakłania ludzi do zrobienia czegoś czego 

wcześniej nie rozbili. Z tego też powodu, nawet komunikaty przeciwdziałające szerzeniu się 

virusa covid 19 nie są niewinne. Komunikaty zostały zbudowane za pomocą różnych 

praktyk, technologii i wiedzy. Potrzebne jest zatem krytyczne podejście do komunikatów 

wizualnych: takie, które myśli o sprawczości obrazu, bierze pod uwagę społeczne praktyki i 

skutki jego obiegu.  Można zapytać: komu jest potrzebne czytanie komunikatów wizualnych 

znajdujących się w przestrzeniach publicznych ze zrozumieniem? Dla wszystkich członków 

społeczeństwa? Tylko dla mieszkańców? A może dla gości? 

Do czytania i interpretacji komunikatów wizualnych w sferze publicznej można 

posłużyć się następującymi kategoriami: sprawiedliwość społeczna, równość, wolność dla 

wszystkich płci, wiek i rola społeczna. Kategorie te posłużyły do ustalenia treści informacji 

umieszczonych w wybranych miejscach i utrwalonych na fotografiach wykonanych przez 

badaczy w projekcie TICASS (Perzycka, Łukaszewicz – Alcaraz, 2020), o którym na początku 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 606 

wspomniałam, i w których gronie prowadzę badania. W analizowanych komunikatach 

zauważano, że:  

 1. Odczytanie elementów wizualnych, zarówno materialnych, jak i symbolicznych, 

jest możliwe w odniesieniu do kulturowych kontekstów, w których jest on 

umieszczony/zlokalizowany. 

2. Czytanie obrazów w kategoriach relacji władzy, w których jest on osadzony, 

oznacza, że komunikaty wizualne powstały na podstawie pewnego rodzaju ideologii: 

politycznej, społecznej i ekonomicznej. 

3. Celem komunikacji wizualnej była w przypadku komunikatu 1- przymus, 

komunikatu 2 - informacja, komunikatu 3 - zachęta. (Lester, s. 77-88). 

4. Przedstawione symbole miały charakter stereotypu w przypadku komunikatów 1 i 

2, oraz  nadmiernego uproszczenia płci w przypadku komunikatu 3. W komunikacie 1 

dokonano wyolbrzymienia „poprawności”.  

Krytyczna perspektywa odczytywania komunikacji wizualnej w sferze publicznej 

pomaga zdefiniować ich znaczenia w kategoriach uniwersalnych wniosków na temat 

dominującej ideologii, wolności i sprawiedliwości społecznej (Lester, 2011). W przypadku 

poddanych analizom wybranych trzech pokazowych (zróżnicowanych językowo, kulturowo 

i medialnie) komunikatów wizualnych nie podejmuję się takiej ogólności. Analizy mają 

charakter jednostkowy i nie mogą stanowić podstawę do generalizowania wniosków.  

Pełne odczytanie komunikatów wizualnych będzie możliwe przez wielokulturowy 

zespół, który dokona pełnego  omówienia komunikatu w kontekście szerokich kontekstach.  

 

Podsumowanie 

 

Przestrzenie publiczne miast kształtowane są przez ludzi i dla ludzi. Domy, ulice, 

parki skwery, przejeżdżające autobusy, taksówki, rowery, ect, zawierają na sobie i w sobie 

szereg danych i informacji, którymi komunikują się między sobą i z tymi, dla i do których 

zostały skierowane – z nami użytkownikami tych rzeczy, tych miejsc. Komunikaty z covid 

19 z coraz większą siłą stają się ważną i szczególnie przydatną kategorią w procesach 

komunikacji społecznej w warunkach wielowymiarowego zróżnicowania miast na całym 

świecie (Sztompka, 2005: 11). Ma to wiele różnych uwarunkowań. Miasta są głównie 

globalne, z powodu nieograniczonych przepływów ludzi i kapitału a także informacji 

zwiększającej współczesną siłę mediów i kultury wizualnej (Sassen, 1998: 14-16).  

Komunikaty wizualne z covid 19 mają charakter polifoniczny, to znaczy posiadają 

różnorodną treść i formę. Można w nich rozpoznać sprzeczności, czasami absurdy. W wielu 

miastach są do siebie podobne, ale są też takie, które różnią się od siebie zasadniczo. Ich 

odczytanie wymaga specyficznych kompetencji, aby mogło nastąpić jego pełne rozpoznanie 

i zrozumienie. Nie ma współcześnie społeczeństwa, które nie rozstrzygałoby problemów 
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komunikacji w miastach, w ich przestrzeniach publicznych nasyconych komunikatami covid 

19 i, które mogą być w różnorodny sposób (adekwatny, błędny, zafałszowany) odczytywane 

przez użytkowników miasta (mieszkańców, turystów, odwiedzających, badaczy). W 

programach szkolnych nie ma nauki czytania i interpretowania komunikatów wizualnych 

obecnych w przestrzeniach społecznych. Dlatego z mojego punktu widzenia, jako badaczki – 

pedagoga - ważnym rezultatem refleksji teoretycznych i przeprowadzonych badań jest 

propozycja opracowania integralnej (i możliwie uniwersalnej) teorii edukacji wizualnej z 

wykorzystaniem wiedzy o komunikatach wizualnych z covid 19 rozmieszczanych w 

miejskich przestrzeniach publicznych. Obserwuję potrzebę edukacyjnego wsparcia w 

zakresie myślenia wizualno – informacyjnego, budowania i rozwijania kompetencji 

wizualno – informacyjnych oraz wypracowania w miarę mozliwości jednolitych 

komunikatów wizualnych odnoszących się do zachowań człowieka w sytuacjach 

kryzysowych. Wyzwanie to ma charakter międzynarodowy, interdyscyplinarny i globalny. 

Świadomość wizualna umożliwia tworzenie, odczytywanie i rozumienie przekazu, a 

także budowanie spójnego obrazu widzenia komunikatów, jako źródła informacji. Dostarcza 

wiedzy pozwalającej posługiwać się nośnikami  komunikatów oraz wykorzystywać je jako 

czynnik poznania procesów komunikacji. Przywołując zdanie Jerome Brunera, który 

wskazuje, że życie nie jest «takie jakie jest», ale takie, jak się je interpretuje i reinterpretuje, 

opowiada i jeszcze raz opowiada”(Bruner, 1990, p.17), stwierdzić można na podstawie 

analizy komunikatów zawartych na fotografiach, że komunikacja miejska nie jest taka jaka 

jest, ale taka, jak się interpretuje i reinterpretuje komunikaty wizualne i jak się je doświadcza 

i samemu odczytuje. Wyzwanie to ma charakter międzynarodowy, interdyscyplinarny i 

globalny. Warto zastanowić się nad utworzeniem „globalnego” wizualnego alfabetu, który 

może być przydatny dla użytkowników miejskiej sfery publicznej w różnych częściach 

świata. 
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