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STRESZCZENIE
Cel: rekonstrukcja wizualnego dyskursu kategorii kryzysu, zarządzania kryzysowego i komu-
nikacji kryzysowej w kontekście pola dyskursywnego modernizmu. Metody badań: analiza 
semiotyczna, multimodalna analiza dyskursu. Wyniki i wnioski: zrekonstruowane podstawowe 
semantyki dyskursu kryzysu (zagrożenie, niepewność, katastrofa, bezradność, odczłowiecze-
nie), zarządzania kryzysowego (kontrola, proces, wiedza, panowanie nad rzeczywistością) oraz 
komunikacji kryzysowej (człowiek, interakcja, chaos, spontaniczność). Kryzys ujmowany jest 
zatem dyskursywnie w opozycji do dominujących semantyk modernizmu, z kolei zarządzanie 
kryzysowe w pełni z tymi semantykami koreluje. Komunikacja kryzysowa aktualizuje zarówno 
elementy obecne w polu dyskursywnym modernizmu, jak i takie, które są wobec niego opozy-
cyjne. Oryginalność/wartość poznawcza: prezentowany tekst jest z jednej strony przykładem 
zastosowania multimodalnej analizy dyskursu oraz metod semiotycznych do komunikacji wi-
zualnej, z drugiej – zawiera istotne wyjaśnienia i sugestie dotyczące praktycznych aspektów 
komunikowania (także przez specjalistów) takich kategorii jak kryzys, zarządzanie kryzysowe 
oraz komunikacja kryzysowa.

SŁOWA KLUCZOWE
analiza multimodalna, dyskurs, komunikacja kryzysowa, kryzys, semiotyka, zarządzanie kry-
zysowe

Przedstawione poniżej analizy odwołują się do podstawowych założeń semiotyki i semiologii, 
konstruktywizmu oraz teorii dyskursu. Do założeń tych – bez których analizy te nie mogłyby 

zostać przeprowadzone – należy przede wszystkim teza, że język (czy też szerzej – systemy se-
mantyczne, także te, które są kodowane wizualnie lub obrazowo) nie opisuje neutralnie rzeczy-
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wistości, ale konstruuje/narzuca jej interpretację. Znaczenie jest zatem konstrukcją społeczną, 
a nie produktem obiektywnie istniejącej rzeczywistości. 

Jeśli więc systemy semantyczne nie opisują neutralnie rzeczywistości, ale ją intepretują, ich 
użycie (społeczne funkcjonowanie) nie ma i nie może mieć charakteru obiektywnego, zawsze 
stanowi wybór (społeczny, a nie dokonywany przez jednostkę używającą systemu semantyczne-
go), narzuca pewną interpretację rzeczywistości. W tym sensie zawsze jest dyskursywne, wpi-
suje się w łańcuch semantyk porządkujących rzeczywistość na potrzeby określonych systemów 
społecznych. 

Tak powstają dyskursy. Są one zatem względnie spójnymi narracjami interpretującymi rze-
czywistość (w jakimś zakresie kategoria ta zbliżona jest do kategorii mitu, w rozumieniu Barthe-
sowskim (Barthes, 2000) czy sensu largo ideologii). Realizujący się jako użycie języka (lub in-
nych systemów semantycznych) dyskurs jest jednocześnie rozumiany jako praktyka społeczna, 
nadająca sens rzeczywistości społecznej. Jako taka nie tylko umiejscawia się w polu mniej lub 
bardziej abstrakcyjnie rozumianych semantyk czy interpretacji rzeczywistości, ale także konsty-
tuuje codzienne działania podmiotów społecznych. Z drugiej strony praktyka ta pozostaje w nie-
rozerwalnym związku ze sposobem postrzegania rzeczywistości, historycznie warunkowanym 
modusem tworzenia sensu (uznawania czegoś za sensowne). Interpretacja i praktyka nie mogą 
być zatem od siebie oddzielone.

Podsumowując, dyskurs generuje określone sposoby mówienia o rzeczywistości i działania 
w tej rzeczywistości; jest zjawiskiem pierwotnym wobec języka i innych systemów semantycz-
nych, warunkuje możliwe sposoby ich użycia, możliwe sposoby konstruowania sensu (to, co 
znajduje się poza dyskursem, nie może być ujęte w systemie symbolicznym – zatem nie może 
być ani pomyślane, ani sensowne).

Ujmując rzecz inaczej, można powiedzieć, że każdy tekst i każde jego odczytanie ma wymiar 
dyskursywny, a zatem polityczny. Jednak nie w wąskim rozumieniu tego słowa, ale w takim, 
które zakłada, że w każdym użyciu systemu semantycznego realizowana jest dystrybucja wła-
dzy poprzez dystrybucję (dominujących) sensów. W każdym z tekstów do głosu dochodzą – na 
powierzchni tekstu lub w jego głębokich strukturach semantycznych – dyskursy hegemoniczne 
(Laclau & Mouffe, 2007), a więc takie, które reprezentują dominującą, społecznie uznawaną za 
obowiązującą (oczywistą) interpretację świata. Interpretację, która „rozumie się sama przez się”, 
jest niejako „przeźroczysta”, nie podlega krytycznej refl eksji. Jest to jednak, przypomnijmy, 
w istocie tylko jedna z wielu możliwych interpretacji – taka, która w danym czasie historycz-
nym najlepiej legitymizuje społeczny porządek dyskursywny (pasuje do ogólnej dominującej 
interpretacji świata, do tego, co nazywane bywa metanarracją danego czasu, episteme epoki 
(Foucault, 2002) lub polem dyskursywnym (Laclau & Mouffe, 2007)). Zakładam, że współcze-
śnie w społeczeństwach rozwiniętego kapitalizmu owym polem dyskursywnym, warunkującym 
sensowność i pozycję wszystkich dyskursów, jest pole modernizmu, a więc te wartości i inter-
pretacje rzeczywistości, które uznawane są dla modernizmu za konstytutywne – racjonalność, 
indywidualizm, rozwój i postęp, poznanie naukowe, kontrola swojego życia i rzeczywistości, 
sprawczość jednostki itp. (Stasiuk-Krajewska, 2018). Semantyki z nimi powiązane stanowią 
istotne elementy modernistycznej (nowoczesnej) wizji świata, a dyskursy, które konstytuują (na-
uka, indywidualizm, profesjonalizm itp.), są współcześnie dyskursami hegemonicznymi. 

Prezentowane tu założenia teoretyczne opierają się na podstawowych założeniach semiotyki 
(de Saussure, 2007), zwłaszcza poprzez odniesienie do kategorii binarnych opozycji. Jeszcze 
istotniejsza jest jednak inspiracja zmodyfi kowaną teorią znaczenia, przedstawioną przez Algir-
dasa Greimasa w postaci tzw. kwadratu semiotycznego (Greimas, 1987; Greimas & Courtes, 
1982). Ważna zmiana, w stosunku do koncepcji de Saussure’a, polega na wprowadzeniu dodat-
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kowej zmiennej – semantyki konstruowane są nie tylko poprzez relację binarnej opozycji, ale 
także poprzez relację zaprzeczenia. W ten sposób, stosując te dwie kategorie, otrzymujemy bar-
dziej złożony i wielowymiarowy model, który znacznie efektywniej wyjaśnia to, jak funkcjonują 
dyskursy hegemoniczne, zwłaszcza zaś to, jaki jest semantyczny mechanizm włączania pewnych 
elementów w łańcuch dyskursu hegemonicznego, i analogicznie – co jest istotą dyskursywnego 
wykluczenia pewnych semantyk czy korelacji semantycznych. Możliwe jest mianowicie, jak 
zostanie to przedstawione poniżej, wskazanie obszaru dyskursywnej normy i dyskursywnego 
zaburzenia oraz rekonstrukcja semantycznych mechanizmów ich powstawania. Model ten, po 
pewnych modyfi kacjach, często wykorzystywany jest w analizie komunikacji, także w kontek-
stach praktycznych (Oswald, 2012).

W kontekście prezentowanych analiz przydatna jest również kategoria metafory jako 
swoistego odchylenia paradygmatycznego, którego istotą jest przenoszenie elementów „jed-
nego paradygmatu i wstawianie ich do syntagmy, która normalnie zostałaby uzupełniona 
elementami innego paradygmatu” (Fiske, 1999, s. 133). Zatem metaforyzacja opiera się na 
swoistej inerdyskursywności – przeniesieniu elementu łańcucha sygnifi kacji w obszar innego 
dyskursu. Taka metaforyzacja w pewnym momencie może się też ustabilizować w postaci 
metafory poznawczej, na stałe spajając elementy pochodzące z pierwotnie odrębnych dys-
kursów (Lakoff & Johnson, 2020).

W prezentowanym tu ujęciu zasadnicze znaczenie ma także kategoria tekstu. Tekst rozu-
miany jest jako minimalna jednostka analizy semiotycznej, całość znacząca, która – jako taka 
– konstytuowana jest poprzez znaki. Tekst jest zawsze realizacją dyskursu, swój sens uzyskuje 
bowiem tylko i wyłącznie poprzez odniesienie się do dyskursu (czy dyskursów), wyznaczające-
go ramy rzeczywistości społecznej, ramy sensu i interpretacji. 

Tekst może mieć charakter wizualny, co dla poniższych rozważań jest szczególnie istotne. 
Przy czym za tekst wizualny uznaję cały sensowny zestaw znaków, czyli złożony obraz. Semio-
tyka i semiologia wcześnie dostrzegły rolę wizualności i komunikacji wizualnej w kulturze (za 
prekursora uznaje się tu zazwyczaj Rolanda Barthesa (2000; 1985). Stosunkowo dobrze opisana 
jest także kategoria metafory wizualnej, uznawanej między innymi za istotne narzędzie kreatyw-
nej komunikacji reklamowej (Hrnjadovic, 2016; Steen, 2018).

W obszarze badań nad dyskursem zainteresowanie wizualnością przejawia się przede wszyst-
kim w ekspansji kategorii multimodalności (Kress, 2010). Monomodalna analiza dyskursu, ro-
zumiana jako analiza dyskursów obecnych w tekstach językowych, uzupełniona została analizą 
multimodalną, w ramach której poszukuje się dyskursów aktualizowanych w tekstach o różnym 
charakterze, głównie w tekstach wizualnych. Podkreśla się przy tym, zgodnie z założeniami 
przyjętymi w niniejszym tekście, że 

„Dyskursy stanowią wiedzę społecznie skonstruowaną dotyczącą (pewnych aspektów) 
rzeczywistości. Używając kategorii »społecznie skonstruowana«, mamy na myśli to, że rozwijały 
się one w specyfi cznych kontekstach społecznych, w sposób adekwatny do interesów aktorów 
społecznych w tych kontekstach – czy to bardzo szerokich (»Zachodnia Europa«), czy też nie 
(kontekst konkretnej rodziny); bezpośrednio zinstytucjonalizowanych (gazety) bądź nie (codzienna 
konwersacja)” (Kress, 2010, p. 55, tłumaczenie własne).

Analiza multimodalna współgra z tzw. gramatyką wizualności (Kress & Leeuwen, 2006), po-
dejściem, w ramach którego do analizy przekazów wizualnych stosuje się kategorie pochodzące 
z analizy tekstów językowych – zarówno te, które tradycyjnie określane są mianem gramatycz-
nych, jak i takie, które aktualizowane są w ramach pragmatyki języka. 
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Jak analizować obraz?
Poniższe analizy są próbą zastosowania opisanych powyżej założeń w praktyce badawczej. Ich 
celem jest rekonstrukcja głównych elementów semantycznych (oraz metafor), aktualizowanych 
w dyskursie kryzysu oraz zarządzania kryzysem i komunikacji kryzysowej. Materiałem, który 
poddany został analizie, są teksty wizualne. Teksty te stosunkowo często operują także kodem 
językowym, który jednak podporządkowany jest strukturze wizualnej. W tym sensie mamy tu do 
czynienia z multimodalną analizą dyskursu kryzysu (i pojęć pokrewnych). W dalszej perspekty-
wie należałoby dokładnie zbadać relację między przekazami wizualnymi a towarzyszącymi im 
tekstami. Celem niniejszego artykułu jest jednak badanie aspektów wizualnych.

Na tym etapie trzeba zaznaczyć, że niezbywalną cechą humanistycznie czy społecznie 
zorientowanych badań nad wizualnością jest wyraźna jakościowość stosowanych metod, ich 
swoista „miękkość”. Dotyczy to także, a być może w stopniu szczególnym, analiz prowadzo-
nych w ramach paradygmatu semiotyczno-dyskursywnego. Tego typu analizy opierają się bo-
wiem zawsze na rekonstrukcji znaczeń wpisanych w teksty, która to rekonstrukcja odbywa się 
poprzez odwołanie do dyskursywnych kompetencji i – w jakimś zakresie – intuicji badacza. 
Z drugiej jednak strony – multiplikacja analizowanych tekstów (w tym przypadku obrazów) 
pozwala na uchwycenie pewnych tendencji, które uznać można za reprezentatywne dla dys-
kursywnej mapy danego systemu społecznego (kultury) w danym momencie. Zwrotnie wyniki 
analizy mogą być potwierdzone poprzez obserwację innych tekstów, aktualizujących analizo-
wane dyskursy (np. tekstów pisanych). 

Materiałem, na podstawie którego dokonano analizy elementów konstytuujących katego-
rię kryzysu oraz kategorie pokrewne, były serie grafi k pozyskanych z internetu poprzez wpi-
sanie w wyszukiwarce (w trybie incognito) hasła będącego nazwą danej kategorii i polecenie 
wyszukiwania obrazów. Analizie poddano po 16–19 grafi k wywołanych jako pierwsze samym 
hasłem („kryzys”, crisis (dla zarysowania kontekstu), „zarządzanie kryzysowe”, „komunika-
cja kryzysowa”; w zależności od hasła liczba wywołanych grafi k była różna – od 16 do 19) 
oraz grafi ki wywołane jako pierwsze zestawieniem hasła („zarządzanie kryzysowe”, „komu-
nikacja kryzysowa”) i słowa „książka” (w pierwszym przypadku było to 28 grafi k, w drugim 
25. Zwiększenie liczby grafi k wywołanych po wpisaniu hasła i słowa „książka”, w stosunku do 
grafi k wywołanych samymi hasłami, wynika z odmiennego sposobu prezentacji tych pierwszych 
w oknie przeglądarki (ponad nimi pojawiają się oferty reklamowe). Obrazy zostały pozyskane 
1 września 2020 roku.

W pierwszym przypadku (grafi ki wywołane samymi hasłami) otrzymano głównie popularne 
fotografi e stockowe, co było zamierzone (było do przewidzenia i nie zaburza wyników ekspery-
mentu) – założyć można bowiem, że popularność tych sposobów wizualizacji jednocześnie wy-
twarza i podtrzymuje hegemoniczne dyskursy. Okładki książek analizowano odrębnie ze wzglę-
du na ich odmienną, ale równie istotną funkcję; książki – konstruowane jako źródła wiedzy 
pewnej i „naukowej” – legitymizują wybrane dyskursy (w tym przypadku kryzysu i pokrewne) 
w funkcjach dyskursów hegemonicznych. Współgranie wątków i metafor w obu typach reali-
zacji dyskursywnych uprawdopodabnia otrzymane wnioski. Widać wyraźnie, że podstawową 
funkcją każdego tekstu (w tym także wizualnego) jest stabilizowanie dyskursu. Taka też funkcja 
brana jest pod uwagę w poniższej analizie. 

Podejście takie, rozpowszechnione w analizach semiotycznych czy semiologicznych w kon-
tekście brandingu czy marketingu (Oswald, 2012), budzić może oczywiście szereg wątpliwości; 
należy je traktować jako wstępną fazę badań, identyfi kację pewnych trendów i tendencji. Warto 
jednak zauważyć, że istnieje kilka argumentów na rzecz zasadności takiego, a nie innego sposo-
bu gromadzenia danych, przynajmniej we wstępnej fazie badań.



928

Karina Stasiuk-Krajewska • Co mówią obrazy? Wizualne metafory kryzysu

Studia Medioznawcze 2021, tom 22, nr 2 (85), s. 924–936 https://studiamedioznawcze.eu

Przede wszystkim, jak się wydaje, we współczesnej kulturze dane wizualne zyskują na dys-
kursywnej istotności. Mówi się, często z niepotrzebną pogardą, że żyjemy w kulturze obraz-
kowej, w której obraz dominuje nad tekstem. Jak podkreślają autorzy wstępu do monografi i 
Wizualność w kulturze: sztuka, kultura popularna i media cyfrowe:

„Wraz z szybko postępującym rozwojem technologii, zmieniającą się sytuacją polityczno-społeczną 
i globalnym rozpowszechnieniem massmediów badania potwierdzają stale zwiększającą się 
fascynację kulturą wizualną. Wizualność odgrywa wielką rolę w sposobie postrzegania i rozumienia 
współczesnego społeczeństwa” (Głaż ewska & Grabias, 2020, s. 5).

Można zatem zaryzykować tezę, że przekazy wizualne stają się dyskursywnie coraz istotniej-
sze – stanowią bowiem szczególnie ważne medium kultury współczesnej. Medium, co istotne, 
popularne i zdemokratyzowane (wymagające bowiem mniejszej kompetencji komunikacyjnej), 
ale także – w jakimś zakresie – interpretacyjnie oczywiste, narzucające się – by tak rzec – z siłą 
oczywistości większą niż teksty językowe. Teksty wizualne reprezentują zatem dyskursy po-
wszechne i „przeźroczyste”, czyli hegemoniczne.

Dotyczy to zwłaszcza obrazów obecnych w internecie. Kulturowa specyfi ka internetu nie 
jest w żadnym stopniu tematem niniejszego tekstu; warto jednak przypomnieć istotne cechy 
tego medium. Internet jest niewątpliwie swoistym medialnym centrum współczesnych syste-
mów społecznych, ze względu na powszechność i różnorodność sposobów użytkowania, ale 
także zanegowanie granicy pomiędzy odbiorcą a twórcą. Tendencja ta jest z punktu widzenia 
analizy dyskursów istotna. Internet jest bowiem obszarem, w którym cyrkulują teksty gene-
rowane na masową skalę, często przez „zwykłych” uczestników systemów komunikacyjnych. 
Tym bardziej zatem są one dyskursywnie reprezentatywne. Abstrahując od mechanizmów wy-
szukiwarek, które wspierają to, co już jest popularne, internet jest – sam w sobie, ze względu na 
swoją specyfi kę komunikacyjną – medium egalitarnym, a przez to, paradoksalnie, dyskursywnie 
konserwatywnym. 

Nie należy także zapominać o specyfi cznej funkcji internetu wobec innych mediów komu-
nikacji, którą określa się najczęściej kategorią konwergencji. Nie da się zaprzeczyć, że internet 
niejako „zbiera” w sobie, koncentruje i udostępnia przekazy innych mediów, i to w najszerszym 
zakresie. Widać tam nie tylko newsy z prasy, radia czy telewizji, ale także okładki książek, 
reklamy, ulotki, dzieła sztuki i wiele, wiele więcej. W internecie, jak w soczewce, skupiają się 
wizualne reprezentacje współczesnej kultury. 

Co mówią obrazy?
Odnosząc się do powyższych założeń dotyczących teorii i metody, analizie poddano serię obra-
zów generujących się pod hasłami: kryzys, zarządzanie kryzysowe oraz komunikacja kryzyso-
wa. Przyjrzyjmy się po kolei efektom wyszukiwania. 

Kryzys (podobnie jak pojęcia analizowane w dalszej części tekstu) jest pojęciem abstrakcyj-
nym, niekonkretnym. Jego wizualizacja musi się dokonywać z użyciem mechanizmów metafo-
ryzacji, których istotą jest – powtórzmy – zaprezentowanie czegoś przez coś innego, przenie-
sienie elementów semantycznych z jednego łańcucha sygnifi kacji do innego. Efektem metafory 
jest wzajemne naświetlanie się, dointerpretowywanie pojęć. W tym przypadku abstrakcyjnego 
pojęcia kryzysu przez określone ukonkretnienia. 

Jakie zatem metafory aktualizowane są w obrazach kryzysu? Do jakich dyskursów te me-
tafory się odnoszą? W konsekwencji – jaki jest dyskurs kryzysu i z jakimi innymi dyskursami 
modernizmu on koreluje?
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Rys. 1. Kryzys – wizualizacje.

Widać wyraźnie, że kryzys konstruowany jest przez odwołanie się do następujących seman-
tyk (w nawiasie sposoby aktualizowania tych semantyk):

− zagrożenia (ciemna kolorystyka grafi k (jedynie 6 na 16 grafi k, a więc mniejszość, utrzy-
mana jest w kolorystyce jasnej), czerwień wykresów);

− spadku/upadku/obniżenia (strzałki w dół);
− nagłej katastrofy, wydarzenia gwałtownego i niespodziewanego, zdecydowanie warto-

ściowanego negatywnie, polegającego na zaburzeniu ustalonego porządku, przynoszące-
go poważne negatywne konsekwencje (nagłe spadki, pęknięcia itp.);

− niezależności od ludzkiej woli – kryzys to wydarzenie abstrakcyjne, niezrozumiałe, ra-
cjonalnie nie do opanowania, co pogłębia jeszcze lęk przed nim (niewielka reprezenta-
tywność postaci ludzkich; brak tekstu, który jest sposobem racjonalizacji zjawisk przez 
ich nazwanie czy opis);

− ogromnego wysiłku, którego wymaga jego powstrzymanie (dynamika obrazów)1.
Zrekonstruowane powyżej semantyki układają się w spójną narrację, w wyraźny i jedno-

znacznie negatywny dyskurs kryzysu. Można je także umieścić w ramach uproszczonej wersji 
kwadratu semiotycznego Greimasa.

Kryzys mieści się oczywiście w obszarze normy kulturowej, w ramach której korelują ze 
sobą semantyki spadku i zagrożenia; w opozycji do semantyk wzrostu i bezpieczeństwa. W ana-
lizowanym (biznesowym) kontekście zagrożenie nie koreluje ze wzrostem, a bezpieczeństwo 
ze spadkiem. Być może właśnie w tych jednoznacznie negatywnych semantykach, aktualizo-
wanych przez dyskurs kryzysu (sam w sobie bardzo jednoznaczny, dlatego też hegemoniczny), 
należy szukać wyjaśnienia tego, że – jak twierdzą przedstawiciele branży public relations (i nie 
tylko) – trudno jest budować świadomość, iż kryzys może być zasadniczo zjawiskiem pozytyw-
nym, katalizatorem pożądanej zmiany. 

1  W analizach celowo pominięte zostały wątki związane z pandemią COVID-19. Po pierwsze, nawiązań do 
tego obszaru nie ma, jak widać, w analizowanych materiałach zbyt wiele. Po drugie, w kontekście przyjętych 
założeń semantyki powiązane z pandemią są raczej incydentalnymi i krótkotrwałymi elementami łańcuchów 
sygnifi kacji, które nie modyfi kują zasadniczo istotnych cech dyskursu. 
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Rys. 2. Kryzys – kwadrat semiotyczny.
Źródło: opracowanie własne.

Zwróćmy także uwagę, że w analizowanych grafi kach bardzo wyraźnie reprezentowana jest 
struktura metaforyczna (Lakoff & Johnson, 2020), w ramach której kategoria dołu czy spad-
ku konotuje negatywne wartościowanie (inne przykłady to: „wpaść w depresję”, „pogrążyć się 
w smutku”, „klasy niższe” czy „zapadać w sen”).

Dla potwierdzenia powyższych hipotez spójrzmy, jak komunikowana jest publikacja doty-
cząca kryzysu na profi lu specjalistycznego branżowego magazynu „PR Manager”:

Rys. 3. Fragment strony internetowej czasopisma „PR Manager”.
Źródło: https://www.facebook.com/CzasopismoPR (dostęp 12.01.2021).
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Dla zarysowania kontekstu przeprowadzono jeszcze jeden eksperyment, zastępując polskie 
słowo „kryzys” angielskim crisis. Różnica jest bardzo widoczna:

Rys. 4. Crisis – wizualizacje.

Semantyki pozostają negatywne, jednak znacznie bardziej zróżnicowane i – mimo wszyst-
ko – bardziej optymistyczne (kolorystyka). Być może zróżnicowanie to wynika z tego, że ter-
min angielski używany jest (zwłaszcza w języku zarządzania czy biznesu) w różnych kulturach 
(kontekstach kulturowych). Dla pełnego obrazu należałoby zatem przyjrzeć się temu, jak słowo 
„kryzys” „prezentuje się” w innych językach europejskich. Już w tym miejscu można jednak 
zauważyć, że dyskurs kryzysu obecny w kulturze polskiej jest na tle tego uogólnionego, glo-
balnego charakterystyczny i specyfi czny. Więcej tu lęku, mniejsze jest poczucie sprawczości, 
większe za to przeświadczenie o nieuchronności katastrofy. 

Zasadniczo odmiennie prezentują się wizualne reprezentacje zarządzania kryzysowego.

Rys. 5. Zarządzanie kryzysowe – wizualizacje.
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Jak widać, dyskurs zarządzania kryzysowego jest dużo bardziej złożony. Już sam ten fakt 
wskazuje, że pojęcie to konotowane jest jako bardziej kontrolowalne, takie, o którym więcej 
wiadomo, bardziej zrozumiałe i dokładniej przeanalizowane. Zwraca także uwagę zasadnicza 
dominacja tekstu w tym, co prezentowane jest jako grafi ka.

Jeśli chodzi o konkretne semantyki konstytuujące dyskurs zarządzania kresowego, to do naj-
istotniejszych należą:

− procesualność – zarządzanie kryzysowe jest czymś, co można zaplanować, co ma charak-
ter logiczny i przewidywalny (tabelaryczność układu, liczne wykresy i schematy);

− racjonalność (jak wyżej);
− modelowanie – zarządzanie kryzysowe wymaga znajomości modeli oraz ich zastosowa-

nia (wykresy prezentujące zależności);
− rozbudowane kompetencje i wiedza – zarządzanie kryzysowe mieści się w obszarze wie-

dzy pewnej, naukowej (skomplikowane tabele, wykresy, dużo tekstu).
Tak rozumiane zarządzanie kryzysowe jest dyskursywnie konstruowane jako powrót do stanu 

bezpieczeństwa i kontroli nad rzeczywistością. Powrót, który może dokonać się dzięki działaniu pla-
nowanemu i racjonalnemu, opartemu na solidnej wiedzy naukowej. Wkraczamy w samo centrum 
pola dyskursywnego modernizmu – gdzie właśnie racjonalność, naukowa wiedza i plan konstru-
owane są jako warunki osiągnięcia sukcesu, jako wartości społecznie i indywidualnie pożądane. 

Interesującym eksperymentem poznawczym okazało się również spojrzenie na okładki ksią-
żek, które dotyczą zarządzania kryzysowego:

Rys. 6. Zarządzanie kryzysowe – okładki książek.

Kontekst ten jest szczególnie istotny, ponieważ to właśnie literatura specjalistyczna, zwłasz-
cza w kontekście zjawiska dyskursywnie konstruowanego, wyznacza, jako odwołująca się do 
nauki, „najwyższe” standardy komunikacji, konstytuuje zatem główne elementy dyskursu he-
gemonicznego. Prezentowane okładki są zróżnicowane, ponownie jednak zdają się konotować 
opowieść o opanowaniu ryzyka, zapanowaniu nad chaosem. Ponownie także są „przegadane” 
– w większości wypadków tekst dominuje nad obrazem, co – powtórzymy – wskazuje na kon-
struowanie zarządzania kryzysowego jako obszaru dominującej racjonalności, swoistego bez-
pieczeństwa poznawczego (zupełnie przeciwnie niż chaos kryzysu jako takiego). 
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Dobrze widać to na kwadracie Greimasa – zarządzanie kryzysowe mieści się w obszarze nor-
my kulturowej (jest zatem „właściwe”), jeśli intepretowane jest jako proces, który przywrócić 
ma kontrolę nad rzeczywistością:

Rys. 7. Zarządzanie kryzysowe – kwadrat semiotyczny.
Źródło: opracowanie własne.

Co ciekawe, zasadniczo inaczej przedstawia się wizualna reprezentacja kategorii komuni-
kacji kryzysowej.

Rys. 8. Komunikacja kryzysowa – wizualizacje.

Różnice są wyraźnie widoczne. W obrazach wyświetlających się po wpisaniu „komunikacja 
kryzysowa” zdecydowanie przeważają te elementy dyskursu, które wiążą się z semantyzacjami 
„komunikacji”. Wśród nich przede wszystkim:
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− obecność człowieka (w myśleniu potocznym, a także w części teorii komunikacja uzna-
wana jest za działanie typowo ludzkie);

− relacja – człowiek (a raczej ludzie) pozostają ze sobą w relacji, co także dla potocznego 
myślenia o komunikacji zdaje się być konstytutywne;

− przyjazność – komunikacja kryzysowa jest „kolorowa”, dużo „sympatyczniejsza” niż 
zarządzanie kryzysowe (zwróćmy także uwagę na ekspresje mimiczne i gestyczne przed-
stawianych postaci);

− dynamiczność;
− zespołowość – komunikacja kryzysowa opiera się na współpracy (jak zresztą – powtórzy-

my – właściwa komunikacja w ogóle, w myśleniu potocznym);
− chaos – komunikacja kryzysowa jest nie tylko bardziej „ludzka”, ale także – być może 

właśnie w związku z tym – nieco bardziej chaotyczna.
Podsumowując, nie ma tu zasadniczo śladu po tym, co konstytuowało dyskurs zarządzania 

kryzysowego. Jak się wydaje, porównanie dyskursów zarządzania kryzysowego i komunikacji 
kryzysowej mówi nam bardzo dużo nie tyle o komunikacyjnym konstruowaniu kryzysu, ile o he-
gemonicznych dyskursach zarządzania i komunikacji. Dyskursy te różnią się od siebie zasadniczo. 
Jak się okazuje, istotne znaczenie może mieć to, której kategorii używamy, wskazują one bowiem 
na inne elementy pożądane, inne kompetencje, zasadniczo odmienne sposoby postępowania. 

Dla uzupełnienia tego obrazu spójrzmy na okładki książek. Widzimy, że książek o komuni-
kacji kryzysowej (czyli zawierających to sformułowanie w tytule) jest znacznie mniej. Pojawiają 
się w tym kontekście książki odnoszące się do zarządzania lub do wizerunku czy komunikacji 
„w ogóle”. Potwierdza to wcześniejsze intuicje – „komunikacja” jest mniej „naukowa”, konstru-
owana jest raczej jako obszar intuicji niż kompetencji, które można nabyć w toku uczenia się 
(np. czytania książek). 

Rys. 9. Komunikacja kryzysowa – okładki książek.

Wyniki powyższych analiz można zinterpretować w kontekście kwadratu semiotycznego 
Greimasa. Komunikacja w dyskursie hegemonicznym, a więc mieszcząca się w obszarze normy 
kulturowej, musi być osobowa, ludzka. Zarządzanie takie być nie musi, a nawet – być może – nie 
powinno. 
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Rys. 10. Komunikacja kryzysowa – kwadrat semiotyczny.
Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione powyżej analizy należy potraktować jako rodzaj eksperymentu poznaw-
czego, którego wyniki powinny być oczywiście potwierdzone przez dalsze badania, być może 
z wykorzystaniem nieco „twardszych” metodologii i większych zbiorów danych. Jak się jed-
nak wydaje, już na tym etapie ujawniają się interesujące opozycje, zaprzeczenia i korelacje, 
które wiele mówią o tym, jak kategorie kryzysu, zarządzania czy komunikacji konstruowane 
są w dyskursach hegemonicznych. To z kolei pozwala postawić hipotezy wyjaśniające pewne 
praktyczne zachowania i konkretne oczekiwania – zarówno specjalistów, jak i „szerokiej pu-
bliczności”. W tym sensie analiza dyskursu, przede wszystkim – biorąc pod uwagę specyfi kę 
kultury współczesnej – ta multimodalna, może przynieść interesujące wnioski, w tym takie, 
które można zastosować w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z komuni-
kacją. 
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