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STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje wyniki badania opartych na teorii visual literacy, w ramach których respon-
dentom przedstawiono dwie fotografi e dziennikarskie. Cel: Zbadanie możliwości odbioru prze-
kazu dziennikarskiego zawartego na zdjęciu prasowym, umiejętności odczytania treści fotogra-
fi i, wpływu obrazu na emocje odbiorcy oraz konieczności użycia słowa dla zrozumienia przeka-
zu fotografi cznego. Metody badań: Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, badania 
ilościowe metodą ankietową za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) 
na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób, reprezentatywnej dla Polaków w wieku 18 lat 
i więcej ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Wyniki i wnioski: 
Udowodniono trudności odbiorców w odczytywaniu treści przekazu fotografi cznego oraz niską 
wartość impresywną obrazu. Wartość poznawcza: uzyskane wyniki potwierdzają konieczność 
użycia słowa w przekazie wizualnym.
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Wszechobecna wizualna komunikacja, retoryka, socjologia czy kultura podkreślają wartość 
obrazu w przestrzeni indywidualnej i społecznej. Siła tej formy komunikatu jest na tyle 

duża i jednocześnie powszechna, że mocno i zasadnie zabrzmiało postawione przez W.J.T Mit-
chella pytanie „Czego chcą obrazy?” Autor podkreśla, że oddziaływanie przekazów wizualnych 
na odbiorcę wynika głównie z relacji, jaką widz buduje samodzielnie w kontakcie z danym wi-
zerunkiem oraz wyobrażeń, które temu spotkaniu towarzyszą. Oddziaływanie obrazu jest więc 
możliwe wyłącznie za pomocą człowieka i w jego działaniu (Mitchell, 2013, s. 43). Warto więc 
postawić pytanie o umiejętność odczytywania treści obrazu oraz świadomego budowania wspo-
mnianej relacji przez widza. Pytanie to wydaje się szczególnie zasadne w kontekście fotografi i 
prasowej, która jest wypowiedzią dziennikarską.

Prasa, zarówno tradycyjna, jak i jej elektroniczne wydania powszechnie korzystają z foto-
grafi i nazywanej prasową lub dziennikarską. Jest to charakterystyczny rodzaj obrazu, którego 
celem jest poinformowanie odbiorcy o utrwalonych na zdjęciu faktach i wydarzeniach oraz 
o osobach ważnych z punktu widzenia przekazu dziennikarskiego. Jest to rodzaj komunika-
tu wizualizującego zdarzenia, a jednocześnie także wyjaśniającego i czasami oceniającego 
prezentowane fakty (Barret, 2014; Piekot, 2006; Potocka, 2010; Wolny-Zmorzyński, 2010, 
2015). Jeśli więc fotografi a prasowa informuje, a jednocześnie oddziałuje na odbiorcę w bu-
dowanej przez niego relacji, czego konsekwencją są indywidualne poglądy, sądy, a czasem 
i działania, warto zastanowić się, czy widz w kontakcie ze zdjęciem potrafi  odczytać zawarte 
na nim treści. Celem pracy jest więc zbadanie możliwości odbioru przekazu dziennikarskie-
go, jaki niesie zdjęcie prasowe. Prowadzona analiza ma odpowiedzieć na następujące pyta-
nia: 

• Czy odbiorca jest świadomy treści dziennikarskiej zawartej na zdjęciu?
• Czy potrafi  odczytać kontekst ukazanego zdarzenia?
• Czy podpis dołączony do fotografi i jest niezbędny dla zidentyfi kowania przekazu?
• Czy treści wizualne wpływają na emocje czytelnika?

Visual literacy w kontekście fotografi i prasowej
Określenie visual literacy jest używane w języku polskim jako „wizualny alfabetyzm”1 i ozna-
cza umiejętność „czytania”, interpretowania i rozumienia informacji prezentowanych w formie 
obrazowej oraz jednocześnie zdolność do przedstawiania informacji jako przekazu wizualne-
go (Chauvin, 2003, s. 119; Heinich, Molenda, Russell, & Smaldino, 1999, s. 64; Starakiewicz, 
2017, s. 71; Wieczorek-Tomaszewska, 2014, s. 3; Wileman, 1993, s. 114). Wspomniane tu „czy-
tanie” odnosi się do słowa literacy oznaczającego „alfabetyzm” czyli umiejętność czytania i ro-
zumienia tekstu. Przekładając to pojęcie na kontekst wizualny, można je interpretować jako 
rozumienie treści obrazu „chociażby ograniczające się do elementów analizy ikonografi cznej, 
czyli rozumienia motywów, alegorii, sytuacji (anegdot) itd.” (Starakiewicz, 2017, s. 78). Waż-
nym aspektem zjawiska wydaje się także fakt, że ta umiejętność zwiera w sobie także społeczne 
odczytywanie znaczenia obrazów. Oznacza to, że te same przekazy wizualne mogą być odmien-
nie interpretowane lub niezrozumiałe w obszarach kulturowych różnych od autora lub źródła 
przekazu (Kress & van Leeuwen,  2008; Pater-Ejgierd, 2013). 

1  W literaturze tematu można znaleźć także określenie „alfabetyzacja wizualna”, które stosuje np. Sta-
nisław Dylak. Niemniej jednak także on używa zamiennie określenia „alfabetyzm wizualny” (Dylak, 2012, 
s. 119–132).
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Warto w tym miejscu postawić pytanie o znaczenie słowa w teorii i praktyce stosowania vi-
sual reading. W polskiej rzeczywistości edukacja wizualna, szczególnie na poziomie kształcenia 
podstawowego, ale także w dalszym kształceniu ogólnym, jest właściwie nieobecna. Dlatego 
trudno wymagać od odbiorcy umiejętności pełnego lub przynajmniej pogłębionego rozpoznawa-
nia znaczeń wizualnych. Dodatkowo, w przypadku fotografi i prasowej, która stanowi przyczy-
nek dla prowadzonych rozważań, często ważne są postaci na fotografi i oraz czas i miejsce wy-
konania zdjęcia. Aby przekazać tę wiedzę odbiorcy, często konieczne jest użycie słowa. Podpis 
lub nagłówek w relacji do obrazu mogą także wzmocnić perswazyjnie znaczenie przekazu wizu-
alnego, poszerzyć jego znaczenie lub wręcz nadać mu nowy sens (Szylko-Kwas, 2017). Biorąc 
pod uwagę wszystkie wskazane przesłanki oraz ogólnie przyjęte w literaturze tematu przekona-
nie o jedności obrazu i tekstu w przekazie medialnym (Barthes, 1977, s. 15–31; Barthes, 1985, 
s. 293–295; Kampka, 2014, s. 5–15; Pisarek, 2008, s. 377), należy przyjąć, że w obszarze me-
dioznawczym czytanie fotografi i prasowej jest połączone z tekstem jej towarzyszącym, jakkol-
wiek nadrzędność jednej z form lub równorzędność tej relacji nie jest stwierdzona. Związek ten 
jest istotny dla rozumienia fotografi i prasowej jako wypowiedzi dziennikarskiej, czyli przekazu, 
który, łącząc kod wizualny i tekstowy, tworzy całość przekazującą informację (w zależności od 
wybranego gatunku wyłącznie jako przekaz informacyjny lub jako publicystyczny) masowemu 
odbiorcy. Tak skonstruowana wypowiedź jest więc przekazem multimodalnym (szerzej na ten 
temat Kawka, 2016; Kress & van Leeuwen, 1998; Kress & Ogborn, 1998; Maćkiewicz, 2017), 
który w tym przypadku łączy w sobie ,dwa systemy semiotyczne – obraz i tekst. W zależności od 
kompetencji wizualnych odbiorcy oraz posiadanej przez niego wiedzy obraz może być czytelny 
samodzielnie lub nie. 

Metodologia
Gillian Rose, opisując krytyczną metodologię badań nad wizualnością i pisząc także o fotogra-
fi i prasowej, wyraźnie podkreśla rolę publiczności w sposobach odczytywania treści obrazu. 
Zaznacza, że „także publiczność wnosi dyskursy, które rzutują na odbiór materiałów wizual-
nych” (Rose, 2015, s. 234–235). W medialnym przekazie multimodalnym proponuje ona analizę 
w trzech obszarach, w ramach których tworzone są treści możliwe do rozpoznania przez odbior-
cę. Są to: obszar wytwarzania obrazu, samego obrazu oraz odbiorczości. Te przestrzenie należy 
według Rose łączyć z wyróżnionymi przez nią trzema modalnościami: technologiczną, kompo-
zycyjną i społeczną. Pierwsza odnosi się do sposobu oraz okoliczności wykonania obrazu, które 
bezpośrednio wpływają na odbiór jego treści. Druga dotyczy tych właściwości przekazu, które 
przez treść, kolorystykę i organizację przestrzenną wpływają na jego rozumienie. Modalność 
społeczna obejmuje natomiast całe spektrum relacji społecznych i politycznych oraz praktyk, 
przez które jest on widziany i używany. Autorka mówi także o stosunkach gospodarczych, które 
w podanym przez nią wyjaśnieniu, w przypadku fotografi i prasowej wydają się mniej istotne, 
dlatego zostały pominięte. (Rose, 2015, s. 33–47). Zakres każdej modalności zmienia się w za-
leżności od obszaru, którego dotyczy. W związku z postawionymi pytaniami badawczymi na po-
trzeby prowadzonej analizy zostaną omówione wybrane aspekty wyróżnionych obszarów wraz 
z przypisanymi im modalnościami. 

W celu analizy obszaru odbiorczości przeprowadzono badania ilościowe metodą ankietową 
za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web Interviews) na ogólnopolskiej próbie liczą-
cej N = 2121 osób, reprezentatywnej dla Polaków w wieku 18 lat i więcej ze względu na płeć, 
wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Badanie zostało zrealizowane przez ogólnopol-
ski panel badawczy Ariadna w dniach 9–12 marca 2018 roku. Ankieta zawierała zestaw dziewię-
ciu pytań dotyczących znajomości obrazu oraz obrazowanego wydarzenia (dwa pytania), a także 
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Fot. 2. Gazeta Wyborcza, 2018, 10 stycznia, s. 1

Fot. 1. Gazeta Polska Codziennie, 2018, 10 stycznia, s. 3 
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odczytania treści zdjęcia (siedem pytań). Respondenci widzieli najpierw losowo jedno ze zdjęć 
(minimalny czas dostępu do zdjęcia to 10 sekund i następnie każdy odpowiadający decydował, 
kiedy chce przejść do pytań), po czym odpowiadali na kolejne cztery pytania. Następnie widzieli 
ponownie tę samą fotografi ę przez minimum 5 sekund i odpowiadali na kolejne pytania doty-
czące wpływu obrazu na emocje. Ta sama procedura obowiązywała z drugim zdjęciem, które 
wyświetlało się tuż po zakończeniu odpowiedzi na pytania dotyczące pierwszego obrazu. Do 
kwestionariusza dołączona była także metryczka, która uwzględniła płeć, wiek, wykształcenie 
oraz wielkość miejsca zamieszkania respondentów.

Materiałem badawczym są dwie fotografi e prasowe wraz z towarzyszącymi im podpisami. 
Obie dotyczą wydarzenia, które było szeroko omawiane przez polskie media – dymisji ministra 
obrony narodowej Antoniego Macierewicza, która miała miejsce 9 stycznia 2018 roku. Ta decy-
zja, powołanego miesiąc wcześniej premiera Mateusza Morawieckiego, była zaskoczeniem i ro-
dziła wiele pytań, na które media starały się odpowiadać. Dlatego przez kilka kolejnych tygodni 
temat pojawiał się w wielu mediach. Pierwsza fotografi a została opublikowana 10 stycznia 2018 
roku w Gazecie Polskiej Codziennie (GPC) na stronie trzeciej (fot. 1) (na pierwszej kolumnie 
znajdowało się zdjęcie wszystkich ministrów wraz z premierem). Druga z tego samego dnia po-
chodzi z Gazety Wyborczej (GW), w której została umieszczona na pierwszej stronie (fot. 2).

Wyniki analizy
Obszar wytwarzania
Istotna dla odczytywania treści fotografi i prasowej jest we wskazanym obszarze modalność 
kompozycyjna, rozumiana jako gatunek wypowiedzi wizualnej. W obu przypadkach mamy do 
czynienia z fotografi ą informacyjną2. Zdjęcie opublikowane w GPC ilustruje uroczystość w Pa-
łacu Prezydenckim, podczas której powołani zostali nowi ministrowie. Fotografi a na pierwszej 
kolumnie GW pokazuje uroczystość przekazania obowiązków szefa Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Oba zdjęcia w sposób bezpośredni ilustrują prezentowane wydarzenie. Wybrany kadr 
oraz głębia ostrości podkreślają postacie głównych bohaterów wydarzenia oraz dziejące się zda-
rzenia. Fotoedytorzy wybrali takie ujęcia, które skupiają uwagę na obrazowanych faktach, choć 
są to różne spojrzenia na to zdarzenie. Mariusz Błaszczak – główna postać wydarzenia – w GPC 
jest pokazany na tle innych ministrów, natomiast w GW widzimy go w towarzystwie żołnierzy 
oraz ustępującego ministra Antoniego Macierewicza. Szczegółowa analiza treści znajduje się 
w części dotyczącej obszaru samego obrazu. Warto tu jednak podkreślić rolę tekstu towarzyszą-
cego obrazowi, co łączy się z modalnością społeczną, rozumianą jako „tożsamości społeczne 
i polityczne zaangażowane przy jego tworzeniu” (Rose, 2015, s. 38). W bezpośrednim sąsiedz-
twie obu zdjęć znajduje się tytuł oraz lid, podczas gdy podpis jest małym elementem całości. 
W przypadku pierwszej fotografi i mowa jest o „rekonstrukcyjnym trzęsieniu ziemi”, co pod-
kreśla dużą i niespodziewaną zmianę w rządzie. Największą i jak wynika z lidu nieuzasadnioną 
decyzją jest odwołanie Antoniego Macierewicza, o czym autor tekstu pisze jako o pozbyciu się 
ministra obrony narodowej, co jednocześnie uważa za sukces prezydenta Andrzeja Dudy i jego 
doradcy generała Jerzego Kraszewskiego, którzy po tej dymisji „odetchnęli z ulgą”. Gazeta
Polska Codziennie to dziennik prezentujący sympatie prawicowe i aktualnie popierający działania 

2  Kazimierz Wolny-Zmorzyński nazywa ją fotografi ą prasową, którą defi niuje jako samodzielne zdjęcie, 
którego celem jest „szybkie podanie informacji adresatowi (na łamach prasy bądź w internecie) o zdarzeniu, które 
przebiega w przedstawionym na fotografi i fragmencie rzeczywistości” (Wolny-Zmorzyński, 2007, s. 68).
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Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Wskazany tekst jest jednak krytyczny i emocjonalny. O ile zdję-
cie oraz podpis znajdujący się bezpośrednio pod nim („Minister Błaszczak z nominacją na mini-
stra MON-u”) są czysto informacyjne, o tyle towarzyszący mu tekst jest wyraźnie perswazyjny. 
Gazeta Wyborcza to dziennik o poglądach antyrządowych. Podobnie jak w poprzednim przy-
padku, opublikowanej tu fotografi i towarzyszy podpis informacyjny „Nowy szef MON Mariusz 
Błaszczak i poprzedni minister Antoni Macierewicz”. Jednak wizualnie bardziej istotny jest tytuł 
oraz lid mówiące o ukaraniu Macierewicza przez Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Powodem 
kary ma być zbytnia samodzielność byłego ministra, a dodatkowo jego odejście wynikać ma 
z niechęci premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy wobec jego oso-
by. Teksty GW są mniej emocjonalne, ale oparte na domysłach i stawianych hipotezach, co także 
wskazuje na publicystyczny charakter wypowiedzi. 

Obszar obrazu
Obie wybrane fotografi e są opublikowane w kolorze. Ta modalność technologiczna wskazuje 
na informacyjny charakter zdjęcia ilustrującego wybrane wydarzenie polityczne. Bliskie kadry 
w obu przypadkach skupiają uwagę odbiorcy na głównych bohaterach, aby pokazać tych, któ-
rzy, w przypadku mówienia przez media ogólnie o rekonstrukcji rządu, są najważniejsi, czyli 
– nawiązując do modalności społecznej – są najbardziej ciekawi. W przypadku obrazowanego 
wydarzenia pozostałe zmiany, więc głównie odwołanie ministrów Witolda Waszczykowskiego, 
Konstantego Radziwiłła oraz Jana Szyszki były spodziewane, podczas gdy zmiana w MON – 
zaskakująca. Dlatego osoba Antoniego Macierewicza, nazywanego wcześniej nieusuwalnym, 
była tak ciekawa. Jednak w tym przypadku to struktura kompozycyjna jest najważniejszą mo-
dalnością. Fotografi a opublikowana w GPC to typowe zdjęcie z uroczystości związanych z po-
wołaniem składu Rady Ministrów. Na pierwszym planie widzimy stojących w jednym rzędzie 
ministrów z premierem Mateuszem Morawieckim na końcu oraz wracającego po zaprzysiężeniu 
nowo powołanego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Wszystkie osoby widoczne na fotografi i 
biją brawo. Treść obrazu jest dosyć oczywista – jest to fotografi a z ofi cjalnego wydarzenia. 
Nie zastosowano żadnych zabiegów wizualnych, które mogłyby wzmocnić odbiór przekazu lub 
dodać do niego nową treść. Zdjęcie znajdujące się w GW jest inne. Ogólnie patrząc, obrazuje 
to samo wydarzenie, ale zupełnie inny jego fragment oraz inne na niego spojrzenie. Bohaterami 
zdjęcia są stojący na pierwszym planie żołnierze salutujący sztandarem ministrowi Błaszczako-
wi. W tle z pochyloną głową stoi były już szef MON Antoni Macierewicz. Nie jest widoczna 
jego cała sylwetka, a wyłącznie pochylona głowa i fragment ramienia. Jest jak cień za nowym 
ministrem, który wykonuje te same gesty w tej samej chwili. Już nie na pierwszym planie, ale 
nadal obecny. Ten zabieg, gdy w jednym kadrze widzimy obu polityków jest prawdopodobnie 
celowy. Powody mogą być dwa. Po pierwsze na fotografi i znajduje się dwóch zastępujących się 
na stanowisku ministrów z zachowaną gradacją ważności – aktualny szef MON jest na pierw-
szym planie. W drugim przypadku można odczytać podtekst, że obecność Macierewicza jest 
cały czas zauważalna, a jego odejście to tylko lub aż przesunięcie na drugi plan tak wpływowego 
członka PiS.

Obszar odbiorczości
Ten niezwykle ważny obszar wskazuje możliwości czytania i rozumienia treści obecnej na ob-
razie (visual literacy). Jest to „proces, dzięki któremu znaczenia przedstawienia wizualnego ule-
gają renegocjacji, a nawet odrzuceniu przez konkretną publiczność w określonych warunkach” 
(Rose, 2015, s. 43). Jest on niezwykle ważny z perspektywy nadawcy, który za pomocą foto-
edytora wybiera zdjęcia stanowiące wypowiedź dziennikarską. Wybrana fotografi a może pełnić 
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różne funkcje, jej celem może być przekazanie głównie informacji o obrazowanym wydarzeniu, 
wzbudzenie emocji u odbiorcy lub też zdynamizowanie układu przez zdjęcie ilustracyjne. W za-
leżności od rodzaju tekstu, jego miejsca w układzie oraz celów autora, redaktora czy wydawcy 
wybrana rola z podanych wcześniej jest dominująca. Obszar ten jest także bardzo istotny dla od-
biorcy, który albo zauważy, odczyta i zrozumie przekaz, albo potraktuje go jako kolejną ilustra-
cję bez szczególnego znaczenia dziennikarskiego. Oczywiście efekt zależy od doboru fotografi i, 
ale także od przygotowania widza do recepcji mediów i obecnych w nich obrazów.

W technologicznym obszarze tworzenia znaczeń zostały postawione dwa pytania, które nie 
odnoszą się bezpośrednio do technologii tworzenia zdjęcia (o której badani nie muszą mieć 
wiedzy, żeby umieć odczytać znaczenie), tylko do znajomości proponowanego przekazu. Jak 
pokazuje wykres 1., w przypadku obu fotografi i blisko 70 proc. czytelników widziało zdjęcie 
po raz pierwszy, a odpowiednio 17 proc. w przypadku GPC i prawie 14 proc. odbiorców GW 
nie było pewnych, czy jest to dla nich obraz znany. Można więc założyć, że dla przeważającej 
większości badanych był to nowy obraz. Jednak tylko ok. 40 proc. respondentów na podstawie 
samej fotografi i wiedziało, jakiego wydarzenia dotyczy. Na rozpoznanie obrazowanego zdarze-
nia nie miała wpływu treść zdjęcia, gdyż różnica w określeniu przedstawionego faktu to tylko 
1,5 proc. Dziwi jednak tak duża nieumiejętność identyfi kacji wydarzenia (GPC – 43,4 proc., 
GW – 39,8 proc.), gdyż właściwie do połowy lutego regularnie pojawiały się, zarówno w me-
diach tradycyjnych, jak i w internecie artykuły na obrazowany temat. 
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Wykres 1. Odpowiedzi odbiorców na pytania dotyczące znajomości przedstawionych fotografi i 
oraz obrazowanych wydarzeń (dane w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAWI za pośrednictwem panelu 
badawczego Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób. Odpowiadający: wszyscy badani

Mając na uwadze modalność struktury kompozycyjnej respondentom zostały zadane pytania 
dotyczące samooceny w rozumieniu treści obrazu, konieczności zapoznania się z towarzyszący-
mi zdjęciom tekstami (podpis, tytuł artykułu, lid) oraz o reakcje na przekaz wizualny. Nieznacz-
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nie więcej osób badanych stwierdziło, że na podstawie samej fotografi i opublikowanej w GW 
odczytało treść przekazu (wykres 2.). Różnica ta to odpowiednio 2,9 proc. dla odpowiedzi „ra-
czej tak” i 2,5 proc. dla odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Niepokojący jest jednak fakt, że aż 
39,4 proc. dla GPC i 37,5 proc. dla GW nie potrafi ło odczytać treści zawartej na zdjęciu.
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Wykres 2. Odpowiedzi odbiorców na pytanie dotyczące odczytania treści przekazu (dane w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAWI za pośrednictwem panelu 
badawczego Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób. Odpowiadający: wszyscy badani

Zdecydowana większość badanych (67 proc. – GPC, 78,1 proc. – GW) potrzebowała prze-
czytać opis towarzyszący fotografi i, aby zrozumieć jej treść (wykres 3.). Zdjęcie opublikowane 
w Gazecie Wyborczej było trudniejsze w identyfi kacji. Prezentowana uroczystość nie była tak 
oczywista, jak ceremonia w Pałacu Prezydenckim widoczna na fotografi i w Gazecie Polskiej 
Codziennie. Dlatego na konieczność zapoznania się z opisem wskazało o 10,7 proc. responden-
tów więcej. Tylko niewielka liczba osób (13,8 proc. – GPC, 10,4 proc. – GW) wskazała, że nie 
potrzebuje tekstu, aby zrozumieć przekaz wizualny. 

Oba pytania pokazują, że duża liczba osób nie potrafi  odczytać treści fotografi i wyłącznie 
na podstawie obrazu, co potwierdza niska wartość odpowiedzi „nie” w pytaniu o konieczność 
przeczytania towarzyszącego tekstu. Powodem takiego rozkładu wyników może być kilka prze-
słanek. Po pierwsze, niska świadomości wydarzeń politycznych powoduje, że obraz jest trudny 
do odczytania, ponieważ nieznana jest sytuacja, którą obrazuje. Drugim powodem może być 
niski poziom edukacji medialnej w Polsce. Po trzecie wydaje się, że niewielu odbiorców traktuje 
obraz jako przekaz informacyjny, co jest pośrednio związane ze wspomnianymi zaniedbaniami 
w edukacji wizualnej. Przekaz obrazowy jest traktowany głównie jako elementem dynamizujący 
układ i pozwalający na zwiększenie jego atrakcyjności. 

Analizując społeczną modalność odbiorczości, trzeba spojrzeć na społeczną tożsamość patrzą-
cych na obraz oraz powiązaną z miejscem ekspozycji relację, w jaką widz wchodzi z oglądaną 
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fotografi ą, którą Gillian Rodse nazwała społeczną praktyką prezentacji. Dlatego warto spojrzeć 
na zaprezentowane wcześniej odpowiedzi w odniesieniu do danych związanych z płcią, wie-
kiem, wykształceniem oraz miejscem zamieszkania respondentów (wykres 4. i wykres 5.). Róż-
nice w umiejętności odczytania treści obu fotografi i są nieznaczne dla obu płci i nie wymagają 
wyróżnienia. Dla poszczególnych kategorii wiekowych udział procentowy osób, które odpo-
wiedziały pozytywnie „raczej tak” i „zdecydowanie tak” jest bardziej znaczący. W przypadku 
Gazety Polskiej Codziennie ponad połowa (51,5 proc.) badanych w wieku 45–54 lata uważała, 
że odczytała treść fotografi i. Ciekawszy jest jednak fakt, że najmniej osób w wieku 35–44 (33,5 
proc.) podało twierdzącą odpowiedź. Kolejna grupa to najmłodsi odbiorcy w wieku 18–24 lata 
(35,6 proc.) 

W przypadku Gazety Wyborczej wyniki rozłożyły się inaczej. Najwięcej respondentów, któ-
rzy udzielili twierdzących odpowiedzi mieściło się w przedziale 18–24 lata (54,5 proc) oraz 
55 lat lub więcej (53,4 proc.). Taki rozkład wyników uniemożliwia wysunięcie wspólnych i jed-
noznacznych wniosków. W przypadku zdjęcia w pierwszym dzienniku ten obraz jest bardziej 
oczywisty, powtarzalny i spotykany w mediach przy okazji każdej uroczystości mianowania 
nowych ministrów. Być może z tego powodu jest on najłatwiej dekodowany przez najstarszych 
respondentów, a nieznany najmłodszym, którzy nie spotykali się z nim wcześniej i nie znają jego 
konwencji. Fotografi a w GW nie powiela znanych kadrów i prawdopodobnie dlatego jest ła-
twiejsza do odczytania dla najmłodszych respondentów, którzy najsprawniej poruszają się w ko-
munikacji wizualnej, która jest dla nich najbardziej znana. Najstarsi odbiorcy być może najlepiej 
znają bohaterów zdjęcia i dlatego łatwo im było zdekodować obrazowane wydarzenie. 

Rozkład wyników dla miejsca zamieszkania oraz wykształcenia jest przewidywalny. Obraz 
łatwiej było odczytać osobom z wyższym wykształceniem oraz wywodzących się z większych 
miejscowości, choć w przypadku GW odpowiedź pozytywną dali respondenci z dużego miasta 
(od 100 do 500 tys. mieszkańców ), a nie z wielkiego (powyżej 500 tys. mieszkańców).
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Wykres 3. Odpowiedzi odbiorców na pytanie dotyczące opisu zdjęcia (dane w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAWI za pośrednictwem panelu 
badawczego Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób. Odpowiadający: wszyscy badani



38

Joanna Szylko-Kwas • Odbiór fotografi i prasowej w kontekście teorii wizualnego alfabetyzmu...

Studia Medioznawcze 2019, tom 19, nr 1 (76), s. 29–41 https://studiamedioznawcze.eu

kobieta
mężczyzna

18–24 lata
25–34 lata
35–44 lata
45–54 lata

55 lat lub więcej

podstawowe
zawodowe

średnie
wyższe

PŁ
EĆ

W
IE

K
W

Y
K

SZ
TA

ŁC
EN

IE
M

IE
JS

CO
W

O
ŚĆ wieś

małe i średnie miasta
duże miasto

wielkie miasto

0% 20% 30%
odpowiedź negatywna odpowiedź pozytywna

Czy z samego zdjęcia udało Ci się odczytać najważniejsze fakty
dotyczące obrazowanego wydarzenia? – GPC

trudno powiedzieć
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%10%

15,5
21,1

43,4
41,1

41,1

41,1

46,9
40,5

44,8

36,3
34,7

41,5
42,3

39,4
32,9

39,7
44,4

32,9
35,0

35,6
40,4

33,6
51,4

45,6

32,7
36,7

46,6
55,9

36,3
40,6

50,4
54,1

17,4

19,2
21,7

12,3

19,6

25,8

21,0
14,0

11,2

24,0
15,0

16,7
10,9

Wykres 4. Odczytanie treści fotografi i opublikowanej w GPC a cechy socjodemografi czne re-
spondentów (dane w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAWI za pośrednictwem panelu 
badawczego Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób. Odpowiadający: wszyscy badani
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Wykres 5. Odczytanie treści fotografi i opublikowanej w GW a cechy socjodemografi czne re-
spondentów (dane w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAWI za pośrednictwem panelu 
badawczego Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób. Odpowiadający: wszyscy badani
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Oba zdjęcia, ze względu na cel ich powstania oraz sposób prezentacji, należą do kategorii 
„fotografi a prasowa”. Konsekwencją tego gatunku dziennikarskiego jest fakt, że przede wszyst-
kim powinny informować, i w zależności od wybranego kadru – a przez to wybranej funkcji – 
wpływać na emocje i sądy odbiorcy. Ten wpływ łatwiej uzyskać zdjęciami wykorzystujący-
mi elementy perswazyjne, jak krew, obraz cierpienia, wizerunek dziecka etc., ale także przez 
treść emocjonalną (np. politycznie zaangażowaną). Wybór fotografi i był także podyktowany 
dążeniem do zbadania, czy treść przekazu wizualnego będzie oddziaływała na emocje odbior-
ców. Dlatego tematem była kontrowersyjna dymisja ministra Macierewicza, która zaskoczyła 
i zirytowała zwolenników partii rządzącej, a jednocześnie ucieszyła opozycję. Jeden kadr był 
głównie informacyjny bez ukrytych przekazów (GPC), a drugi – z większym udziałem funkcji 
perswazyjnej, gdzie odbiorca – najczęściej przeciwnik PiS – mógł odczytać więcej treści wpły-
wającej na jego uczucia. Minister Macierewicz zasłonięty osobą nowego ministra, na dalszym 
planie, ale nadal obecny, z pochyloną głową, jednak nie w kierunku sztandaru, tylko odwróconą 
w przeciwną stronę to treści, które zinterpretowane mogą wyraźnie wpłynąć na emocje. Jednak 
w przypadku obu fotografi i respondenci odpowiadali głównie negatywnie na pytanie o każde 
z przywołanych uczuć lub nie byli w stanie określić, czy zdjęcie wywołało jakąkolwiek reakcję 
emocjonalną (wykres 6.).
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Wykres 6. Reakcje emocjonalne respondentów na fotografi e (dane w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAWI za pośrednictwem panelu 
badawczego Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N = 2121 osób. Odpowiadający: wszyscy badani

Uzyskany rozkład wyników pokazuje, że odbiorcy nie angażują emocji w treści wizualne lub 
też nie są one nośnikiem tego typu przekazu. To dość zaskakujący wniosek w relacji z powszech-
nym przekonaniem o sile obrazu i łatwości w dotarciu do widza właśnie przez elementy grafi cz-
ne. Nie są znane preferencje polityczne badanych, jednak jako grupa nie reagowali emocjonalnie 
na ten przekaz wizualny. Co ciekawe, najmniej reprezentatywnym uczuciem była złość, a na-
stępnie radość, które przy obu fotografi ach najrzadziej uzyskiwały pozytywną odpowiedź.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wskazuje, że fotografi a prasowa jest dla czytelnika wypowiedzią 
dziennikarską trudną do odbioru. Nie wynika to jednak z kadru wybranego do publikacji, któ-
ry posiada wartość informacyjną i publicystyczną. Teoretycznie łatwo na nim przeczytać treść 
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i zidentyfi kować wydarzenie. To zagadnienie stanowi jednak pierwszy ważny punkt analizy. 
W przypadku obu fotografi i wyraźnie mniej niż połowa respondentów znała choćby ze słyszenia 
obrazowane zdarzenie. Tak niska świadomość tematu zdjęcia może wynikać ze słabej orientacji 
w bieżących wydarzeniach politycznych. Powodem może być również wskazana nieumiejętność 
interpretowania i rozumienia informacji prezentowanych w formie wizualnej (visual reading). 
Szczególnie zdjęcie pochodzące z Gazety Polskiej Codziennie było schematycznym wręcz za-
prezentowaniem tematu, a pomimo tego w dużej części respondenci nie zidentyfi kowali uro-
czystości, z której pochodzi obraz oraz wydarzenia, któremu towarzyszył. Wręcz odwrotnie, 
dopiero pojawienie się wizerunku Antoniego Macierewicza na fotografi i opublikowanej w Ga-
zecie Wyborczej zwiększyło nieznacznie poziom rozpoznawalności. Oczywiście na tak niski 
wynik mógł wpłynąć dwumiesięczny odstęp pomiędzy samym wydarzeniem a badaniem, jednak 
jak zostało wspomniane wcześniej, ten temat z różną częstotliwością obecny był w mediach 
właściwie do czasu wypełnienia ankiety. Warto podkreślić, że więcej respondentów odpowie-
działo twierdząco na pytanie o to, czy udało się odczytać najważniejsze fakty o obrazowanym 
wydarzeniu, niż odpowiedziało pozytywnie na pytanie o znajomość wydarzenia politycznego. 
Należy wnioskować, że część osób, która odpowiedziała, że nie zna lub nie jest pewna, czy 
zna wydarzenie pokazane na zdjęciu odpowiedziała, że wie jaka jest treść fotografi i. Jed-
nak niezmiennie słowo, więc tytuł, lid i podpis towarzyszące fotografi i pomagają odczytać 
i zrozumieć przekaz wizualny. W tym przypadku więcej informacji słownych potrzebowali 
odbiorcy podczas dekodowania zdjęcia pochodzącego z GW. Wątek kary dla Macierewicza 
poruszony w tytule i niechęć do niego wspomniana w lidzie dobrze korespondują z obrazem 
ministra stojącego w tle obecnego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Zdjęcie wymaga-
jące świadomości kontekstu obrazowanego zdarzenia wymagało słowa w celu zrozumienia 
przekazu. Ważnym wnioskiem wydaje się jednak stwierdzenie o niskim poziomie przekazu 
publicystycznego w zdjęciach. Respondenci nie odczytywali funkcji impresywnej obu foto-
grafi i. Obrazy w wyraźnej większości nie wywoływały emocji, które mogłyby świadczyć o za-
angażowaniu w treści wizualne.

Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że odbiorca najczęściej nie znajduje na fotografi i pra-
sowej informacji, ani nie wywołuje ona u niego emocjonalnego zaangażowania. Można posta-
wić tezę, że ten rodzaj przekazu jest traktowany powierzchownie, jako element dynamizujący 
układ gazety, a nie wypowiedź dziennikarska. Pomimo wizualnego charakteru treści nie są one 
atrakcyjne dla odbiorcy i nie angażują jego wiedzy i emocji, a co za tym idzie przestają pełnić 
funkcję materiału dziennikarskiego.

Takie wyniki analizy prowokują do postawienie pytania o celowość przekazu wizualnego 
w prasie. Ważne byłoby więc podjęcie kolejnego badania, którego celem będzie sprawdzenie od-
bioru prasowej fotografi i informacyjnej oraz ilustracyjnej lub bardziej – o roli estetycznej – aby 
sprawdzić, czy czytelnik widzi różnice pomiędzy tymi przekazami wizualnymi, czy też traktuje 
je podobnie. Wyniki takiej analizy, która jest planowana przez autorkę, domknęłyby badanie 
oraz pytanie o to, czy odbiorca jest świadomy treści dziennikarskiej zawartej na zdjęciu.
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