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Wartości w przestrzeni komunikowania wizualnego 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza sposobu komunikowania wartości w przestrzeni 

mediów społecznościowych, jakimi są Facebook i You Tube. W epoce silnie 

okulocentrycznej komunikacji, która przejawia się masowym nadawaniem i 

odbieraniem obrazów, rozwojem technologii i narzędzi umożliwiających ten 

proces oraz przemianą struktur komunikacyjnych i samych komunikatów, wartości 

zyskują nowe, obrazowe formy wyrazu w przestrzeni wizualnego dyskursu. Grafiki 

i filmy stają się kodem komunikacyjnym, który jest podstawą dyskursu w sieci na 

temat wartości etycznych. Narracje filmowe i statyczne grafiki, które prezentują 

etyczne postawy stają się impulsem do dyskusji. Współczesna technologia 

powszechnego produkowania i odbioru obrazów w postaci cyfrowej oraz 

możliwość ich przesyłania inspirują zaistnienie wizualnego dyskursu na temat 

wartości. Analiza prowadzi do interesujących wniosków na temat funkcjonowania 

dyskursu o wartościach w przestrzeni mentalnej człowieka, jego podstawach (dla 

których dobrym kontekstem jest personalizm Karola Wojtyły i „etyka widzenia” 

wyrażona przez Józefa Tischnera) oraz jego realizacji w retorycznie 

komponowanych komunikatach wizualnych. Kod obrazu w przywołanych 

kontekstach filozoficznych staje się najbardziej adekwatnym kodem dla 

komunikowania wartości. 

Słowa-klucze: komunikowanie wizualne, retoryka obrazu, etyka widzenia, wartości 

w dyskursie retorycznym 

Abstract 

Values in the space of visual communication 

The aim of the article is to analyze the way of communicating values in the social 

media space of Facebook and You Tube. In the era of strongly oculocentric 

communication, which manifests itself in the mass sending and receiving of 

images, the development of technology and tools enabling this process, and the 

transformation of communication structures and messages themselves, new, 

pictorial forms of expression in the space of visual discourse gain new values. 

Graphics and films become the communication code that is the basis of the online 

discourse on ethical values. Film narratives and static graphics that show ethical 

attitudes are an impetus for discussion. The modern technology of the widespread 

production and reception of digital images and the possibility of sending them 

inspire the emergence of a visual discourse on values. The analysis leads to 

interesting conclusions about the functioning of the discourse on values in human 
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mental space, its foundations, for which Karol Wojtyła's personalism and the 

"ethics of seeing" expressed by Józef Tischner are a good context, and its 

implementation in rhetorically composed visual messages. The code of the image 

in the philosophical contexts referred to becomes the most adequate code for 

communicating values. 

Keywords: visual communication, image rhetoric, ethics of seeing, values in 

rhetorical discourse 
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I. WPROWADZENIE 

W epoce silnie okulocentrycznej komunikacji, która przejawia się masowym nadawaniem i 

odbieraniem obrazów, rozwojem technologii i narzędzi umożliwiających ten proces oraz 

przemianą struktur komunikacyjnych i samych komunikatów, wartości zyskują nowe, 

obrazowe formy wyrazu w przestrzeni wizualnego dyskursu. Grafiki i filmy stają się kodem 

komunikacyjnym, będącym punktem wyjścia dla dyskusji na temat wartości etycznych w sieci. 

Współczesna technologia powszechnego produkowania i odbioru obrazów w postaci cyfrowej 

oraz możliwości ich przesyłania stwarzają szansę dla zaistnienia wizualnego dyskursu na temat 

wartości. Interesującym problemem jest język, czyli sposób kodowania wartości w przekazie 

wizualnym oraz funkcjonalność etycznych komunikatów. Innym ciekawym aspektem są źródła 

sposobów myślenia, przejawiające się w filmach lub grafice, źródła, które można znaleźć w 

dawnych tekstach literatury i kultury. Celem dokładniejszego sprecyzowania problemu 

rozpocznę od przedstawienia przykładowego przedmiotu analiz, w którym przejawia się 

rzeczony dyskurs oraz zasugerowana problematyka: 

 

To wybrane kadry krótkiego filmu1, pokazującego wspólnotę/solidarność jako wartości 

pozwalające przetrwać społeczności. Pojęcia te skonkretyzowane są obrazami w stylistyce 

filmowej animacji, która ukazuje abstrakcyjną sytuację: grupa osób siedzi nad studnią, 

pośrodku której jest miska z jedzeniem. Głodni ludzie mają długie łyżki, aby móc sięgnąć po 

zawartość miski, jednak już nie są w stanie zwrócić sztućca w swoją stronę, aby móc zjeść. 

Orientują się, że sposobem na zaspokojenie głodu jest karmienie innych. Podają zatem osobie, 

która jest po drugiej stronie studni swoją łyżkę z pożywieniem. Postaci mają różnorodne twarze. 

Są rodzajem evrymenów, reprezentujących wybrane grupy społeczne, klasyfikowane ze 

względu na wiek, bądź symbolizujących rodzinę – interpretacja jest tu szeroka. Nie wiemy kim 

są ludzie, ani co dokładnie jedzą. Podstawą filmu jest wyłącznie narracja obrazowa, 

skomponowana montażową sekwencją ujęć w retoryce przemiany, która zbudowana jest na 

filmowym kontraście dwu sytuacji: 1. próba jedzenia samodzielnego 2. karminie innych. 

                                                      
1 Zgoda buduje! niezgoda rujnuje, https://www.facebook.com/100052490441379/videos/286301089796237/ 
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Pierwsza sytuacja budzi w społeczności negatywne emocje, frustrację, druga – rodzi harmonię. 

Funkcją filmu jest ukazanie wyłącznie postawy etycznej. 

Drugi przykład to film o cechach fabuły2: 

 

Obrazuje takie wartości jak dobro i ofiarność. Pojęcia te skonkretyzowane są historią chłopca, 

który chciał ukraść na targu lekarstwa dla swojego chorego ojca. Kobieta, która zobaczyła tę 

sytuację zaczęła krzyczeć na dziecko, tłumaczące powód swojego zachowania. Zdarzenie 

zobaczył sprzedawca, który wręczył chłopcu plastikowy woreczek z lekami. Po latach okazuje 

się, że chłopiec został lekarzem i odwzajemnił gest dobroci lecząc za darmo mężczyznę, który 

pomógł mu 30 lat wcześniej – na kartce podsumowującej koszty leczenia napisał: „koszty 

zostały spłacone 30 lat wcześniej”. Film jest krótką fabułą, bardzo dobrze zagraną przez 

aktorów. Nie znamy imion bohaterów, ale poznajemy ich twarze, emocje, wiek, status 

społeczny. Podobnie, jak w pierwszym przykładzie funkcjonują jako evrymany. Narracja 

obrazowa pokazuje tylko najważniejsze momenty, które prezentują postawy bohaterów, jest 

dynamiczna, sceny są skrótowe, stylistyka ujęć oddaje emocje postaci, m.in. kamera z ręki 

tworzy ujęcia „wytrzęsione” w momencie sceny kradzieży z perspektywy widzenia chłopca, 

dzięki czemu widz wchodzi w świat dziecka i razem z nim odczuwa. Narracja operuje tutaj 

również zaskoczeniem zderzając dwa momenty czasowe (dwa obrazy) głównego bohatera: 1 – 

czas życia dziecka i jego sytuację (bazar, bieda, chory ojciec), na podstawie której widz 

spodziewa się negatywnego kierunku drogi życiowej chłopca, 2 – czas życia dorosłego 

mężczyzny (gabinet, biały fartuch, aparat do zdjęć rentgenowskich), puenta, czyli napis o 

spłaconych kosztach ( zacytowany wcześniej) i ujęcia retrospekcji dopiero łączą te dwa obrazy, 

odsłaniając tajemnicę. Film zatem ma strukturę konceptu3. 

Te dwa przykłady reprezentują bogatą sferę tego typu filmowych komunikatów o funkcji 

prezentowania postaw etycznych. Przekonują do wyborów, które ufundowane są na 

                                                      
2 Wszystko co dajemy, do nas wraca 

 https://www.youtube.com/watch?v=aSdkhCbVYxo 
3 Maciej Kazimierz Sarbiewski w tekście De acuto et arguto. O poincie i dowcipie wykłada teorię konceptu jako 

konstrukcji myślowej, gdzie przesłanki prowadzą umysł odbiorcy do oczywistego rozwiązania, natomiast puenta 

przynosi przeciwny do oczekiwanego wniosek i tak następuje zaskoczenie. Wedle Sarbiewskiego zachodzi ono 

wirtualnie, w umyśle odbiorcy. Zatem ważna jest tu rola „patrzącego” jako wytwórcy tego konstruktu – por. M.K. 

Sarbiewski: De acuto et arguto. O poincie i dowcipie. Przeł. i oprac. S. Skimina. W: Tegoż: Wykłady poetyki 

(Praecepta poetica). Wrocław 1958. 
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wartościach, a tym samym – na wrażliwości na drugiego człowieka. Prezentują również 

postawy negatywne, ale te zawsze przegrywają w puencie filmu oraz budują retorykę kontrastu 

dla postaw opartych na wartościach. Co ważne przekaz nie narzuca poglądów, ani wyborów. 

Prezentuje tylko pozytywne postawy, roztaczając wizję dobrego świata, będącego 

konsekwencją wyboru wartości etycznych. W odróżnieniu np. od filmów fabularnych, 

podejmujących tematy etyczne i pytających o konsekwencje ludzkich wyborów, ich fabuła 

skondensowana jest do zobrazowania ludzkich postaw etycznych, a jej funkcją jest przekonanie 

odbiorcy do określonych wartości lub wywołanie dyskusji. 

Inną formą dialogu o wartościach są cyfrowe grafiki. Zamykają one do ram obrazka głęboką 

myśl etyczną, czasem na drodze retorycznej antytezy prezentują antywartości eksponowane w 

postawach prowokując społeczność do wyrażenia sprzeciwu, dezaprobaty i zaprezentowania 

swojego poglądu. Poniższe, wybrane przykłady, będące postami platformy Facebook, obrazują 

zagadnienia:  

 

– ojcowska miłość/troska/poświęcenie/oddanie 

Statyczna grafika przedstawia symboliczną sytuację, pokazuje 

postawę ojca, dającego schronienie swoim dzieciom. Zima to metafora 

trudnych sytuacji, odsłonięte plecy – to poziom poświęcenia ojca. 

 

– ojcowska miłość ukazana przez antytezę 

Historia złożona jest tu z trzech, statycznych grafik. Eksponuje ojcowskie 

zachowania, które prowadzą do zniszczenia relacji dziecko – rodzic. Grafiki 

stają się inspiracją do rozmowy o właściwości postaw i konsekwencji 

zachowań. Rozmowa o wartościach sprowokowana jest ukazaniem 

antywartości, ma skłonić odbiorcę do sprzeciwu i zbudowania w jego umyśle 

obrazów, które na drodze opozycji będą ukazywały postawy przeciwne lub 

przywołają sytuacje bliskie oglądającemu w celu wzbudzenia refleksji, czy nawet wyrzutów 

sumienia. 
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– troska o innych/ wrażliwość na innych 

Wartości te są skonkretyzowane w widocznej scenie, której elementy 

symbolizują zniszczenie przyrody, a co za tym idzie – zagrożenie dla 

człowieka. Grafika wpisuje się w współczesną dyskusję o problemie 

ekologicznej katastrofy. Usytuowanie rośliny tuż przy ulicy zatłoczonego 

miasta, nisko, na poziomie kół samochodów w postaci suchego, malutkiego 

drzewka, które błaga o zielone liście, jest jej personifikacją. Taki obraz 

jednocześnie wzrusza i poraża. Jest inspiracją do dyskusji i interpretacji.  

Zaprezentowane tu obrazy są głównymi składnikami wizualnego dyskursu, którego tematem 

są wartości. Obraz jest tu istotnym i dominującym kodem. Tekst wizualnej wypowiedzi jest 

szczątkowy lub nie występuje. Dominujące visual story czy statyczna scena grafiki są 

wystarczalne dla zrozumienia historii, przesłania, symbolu. 

Dyskurs ten rozgrywa się na dwu płaszczyznach: fizycznej i metafizycznej. Zamieszczenie 

filmu lub grafiki, udostępnianie, udostępnianie z tekstem komentującym, wysyłanie w 

wiadomości prywatnej, komentowanie w postaci wypowiedzi pod postem i emotikonowej 

reakcji to komunikacja cyfrowym kodem obrazu. Odbieranie i rozumienie scen, symboli, 

metafor, sprzeciw wobec antywartości prezentowanych w postawach jest wyrazem 

uruchomienia w człowieku sfery mentalnej, a w niej mentalnych obrazów, a co za tym idzie – 

wyznawanych wartości. Dyskurs ten zatem to złożona struktura, która prowadzi od komunikatu 

do odbiorcy, ale i odbiorca staje się tu nadawcą, nie tylko w momencie udostępniania, ale 

również już na etapie rozumienia, ponieważ na wizualną scenę „nakłada” wiedzę, znane sobie 

narracje, zakodowane znaki.   

Z uwagi na właściwości obrazu – jego dosłowność, siłę perswazji, konkretyzację, silną 

referencjalności (dawanie wrażenia prawdy), tempo docierania, emocjonalność, czyli 

szczególne zdolności angażowania odbiorców – przestrzeń komunikowania wizualnego 

domaga się etycznych rozstrzygnięć. W dobie ekspozycji wszystkich i wszystkiego 

komunikowanie z uwagą na wartość osoby ludzkiej oraz prezentowanych wartości i 

antywartości jest kluczowe dla analiz etyki komunikowania. Ważne wydaje się również 

rozpoznanie sposobów obrazowego myślenia w wizualnych komunikatach, które są 

komponowaniem w wizualne kody ludzkich myśli. Współcześnie obraz ma determinującą rolę 

w ustalaniu norm i wzorców zachowań. Przykładem niech tu będzie zarzut wobec nadawców 
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telewizyjnych, że prezentując programy rozrywkowe, lifestylowe, paradokumentalne, których 

bohaterami są osoby posługujące się wulgarnym językiem, o materialistycznym nastawieniu, 

co sankcjonuje i utrwala takie zachowania jako normę społeczną. O ile twórcy telewizyjni, 

mimo wszystko, opierają się jeszcze na kodeksach etycznych, tak sieć wydaje się być dla 

kreatorów kontentu polem z mocno przesuniętymi normami. Przykładem może tu być youtuber, 

tzw. Kamerzysta, który dla oglądalności upublicznił nagranie, w którym niepełnosprawnemu 

chłopcu każe wejść do szamba i skoczyć do śmietnika. Telewizja TVN do opisu zdarzenia i 

samego nagrania używa wartościujących słów „poniżali, upokarzali”4, które oceniają 

zdarzenie. Sam sprawca nie widzi problemu i dodaje: „– On sam się zgłosił, bo chciał zdobyć 

pieniądze. Nie wiedziałem, że zadania będą aż tak ciężkie. Nie dręczyłem go. Chciałem być jak 

producent, jak Patryk Vega. Jak ktoś zabije kogoś w jego filmach to nie ponosi za to 

konsekwencji. To tylko film, ten ktoś nie został zabity naprawdę“5. W medialnym zdarzeniu 

widać siłę obrazu, który przejawia funkcję normotwórczą. Zachowania, które prokurator ocenił 

jako „psychiczne znęcanie się nad osobą nieporadną” autor nagrania uznaje za „codzienne i 

normalne. „– Nie zrobiłem tego, żeby być sławnym, żeby go upodlić. To był materiał, film jak 

co dzień, zwykły «zapychacz»“6. Innym przykładem jest film Ekipy, który pokazuje 

następującą sytuację: Karol Fritz Wiśniewski – szef grupy youtuberów wręcza na urodziny 

swojemu koledze, który fanem marki Audi nie jest, samochód Audi TT, po czym wysadza go 

w powietrze7, m.in. komentując: „4 kilo trotylu i 100 litrów benzyny”. Po eksplozji straż 

pożarna gasi palący się samochód. Film wywoła dyskusję internautów. Subskrybenci Ekipy w 

komentarzach pod filmem wyrażali skrajnie podzieloną opinię. Niektórzy chwalą film, inni 

wskazują nieetyczność takich zachowań, które dają złe wzory dzieciom – głównym odbiorcom 

kanału. Poruszone zostały również wątki ekologiczne – zanieczyszczenie środowiska 

eksplozją, marnowanie wody, niszczenie pożarem okolicznej przyrody. Ktoś zwrócił uwagę na 

nieodpowiedzialne zajmowanie czasu straży pożarnej. To medialne zdarzenie wywołało na tyle 

szeroką dyskusję, że skłoniło wiceprzewodniczącego powiatu mieleckiego Kazimierza Gacka 

do złożenia zawiadomienia do prokuratury z następującym uzasadnieniem: „W mojej ocenie 

jest to zachowanie cyniczne, antyspołeczne i antywychowawcze, a przede wszystkim narusza 

                                                      
4 Youtuberzy upokorzyli niepełnosprawnego chłopaka.https://dziendobry.tvn.pl/newsy/uwaga-tvn-youtuberzy-

upokorzyli-niepelnosprawnego-chlopaka-da338187-5313204. 
5 Tamże. 
6 Tamże.  
7 Prezent urodzinowy, którego nigdy nie zapomni, https://www.youtube.com/watch?v=eOCmg58AlPc 
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porządek prawny określający nasze obowiązki wobec przyrody i środowiska”. W wywiadzie 

zamieszczonym na portalu Krosno.pl dodaje: „Ta sprawa wywołała pejoratywny odbiór u 

większości dojrzałych osób, ale nie brakowało głosów usprawiedliwiających, a nawet 

szydzących, zacytuję jeden z najbardziej bulwersujących pod filmem na youtube: «Rozwalasz 

auto, a biedne polskie dzieci mogły to zjeść!». Obca jest nam mentalność, że kto ma pieniądze 

temu wolno wszystko. Oczywiście, poza kontekstem prawnym, jakże ważny jest aspekt 

etyczny, moralny, kiedy trywialnie musimy powiedzieć stop buractwu i prostactwu, nawet 

kiedy wokół niego szeleszczą pieniądze”8. Karol Fritz Wiśniewski, odpowiadając na te zarzuty 

tłumaczy, że zadbał o usunięcie szkodliwych substancji z samochodu oraz powiadomił 

wszystkie służby o planowanej akcji. Film wywołał spór o wartości, a był inspirowany filmem 

rosyjskiego youtubera, na którym wzorował się Fritz, aby zdobyć dużą oglądalność.  

 Powyższe przykłady, a szczególnie Kamerzysty, pokazują jeszcze jeden ważny, mogłoby 

wydawać się oczywisty, problem, a mianowicie obraz ma moc przyzwyczajania patrzących do 

pokazywanych treści, a co za tym idzie znieczulania. Proces ten można opisać jako zdolność 

obrazu do dawania doświadczenia bliskiego doświadczeniu rzeczywistemu. 

 

    II Wartości jako konstytutywny element etyki komunikowania 

 

 Powyższe przykłady dowodzą istnienia w przestrzeni mediów w sferze komunikowania 

wizualnego dyskursu na temat wartości. Komunikaty etyczne w postaci grafiki lub filmów, 

rozpowszechniane na rozmaite sposoby, stanowią inspirację do dyskusji, ale również skłaniają 

do refleksji, emocjonalnego zaangażowania, które otwiera przestrzeń na doświadczenie (o tym 

w dalszej części artykułu). Właściwie samo zaistnienie komunikatu pociąga za sobą potencjał 

etycznych rozstrzygnięć, ponieważ po pierwsze: człowiek niejako natychmiast jest skłonny do 

wartościującej reakcji w odpowiedzi na zaistniałą treść, tak jakby był czujny, jakby posiadał 

radar wewnętrzny, po drugie: komunikowanie międzyludzkie, a co za tym idzie – medialne jest 

tworzeniem relacji i wchodzeniem w relację, a etyka pojawia się tam gdzie następuje spotkanie 

człowieka z człowiekiem. Metaforycznym radarem są tu wartości, które inspirują etyczne 

myślenie. Właściwie bez istnienia wartości etyka komunikacji nie miałaby racji bytu. Sokrates 

jako ojciec etyki wyróżniał dobro i prawdę jako wartości będące wyznacznikiem ludzkiego 

                                                      
8Prokuratura w Mielcu bada sprawę wybuchu samochodu. https://korso.pl/wiadomosci/prokuratura-w-mielcu-

bada-sprawe-wybuchu-samochodu-radny-gacek-vs-friz/qAxQuS2KYAiOX4mdwG6q 
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postępowania, do ich poznania prowadzi wewnętrzny duch daimonoń. Arystoteles wymienia 

dobro jako wartość, która wybrana w codziennym postępowaniu prowadzi do osiągnięcia 

szczęścia, a więc wartości stają się również celem etycznego postępowania9. Epikurejczycy 

rekomendują życie etyczne, czyli zgodne z boskim logosem, rozumem, który wszystko 

przenika, a więc i duszę ludzką. Logs natomiast daje człowiekowi rozpoznanie co jest dobre, a 

co jest złe i nakłania do wyboru tego, co dobre. W pismach starożytnych filozofów postawy 

etyczne ukierunkowane są głównie na osiągnięcie samodoskonałości, szczęścia, harmonii, a 

więc można ulec wrażeniu, że etyki te dotyczą jednostek, jednak bez relacyjności czy 

budowania wspólnoty wartości, etyka jako nauka i zasada działania nie mogłaby zaistnieć. 

Wspólnototwórczą rolę wartości, które winny stanowić podstawę ludzkiego działania, widać w 

Obronie Sokratesa autorstwa Platona: 

Powieǳ jeszcze, Melicie, zaklinam cię na Boga, czyli lepiej przebywać pośród dobrych niż pośród złych 

obywateli? Powieǳ, dobry przyjacielu! O nic trudnego cię nie pytam. Czy źli nie czynią zawsze coś złego 

tym, z którymi przebywają, a dobrzy coś dobrego? — Nie inaczej! — Czy by więc kto wolał szkodę ponieść 

od tych, z którymi przestaje, niż co dobrego doświadczyć? Odpowieǳ, dobry przyjacielu! Albowiem i prawo 

nakazuje ci odpowieǳieć! Czy jest kto, co by chciał w czym szkoǳić?10 

 – pyta Sokrates, ujawniając komunikacyjny charakter etyki. Na tę istotną właściwość etyki 

zakorzenioną w relacyjności, a co za tym idzie w komunikacyjności zwraca uwagę św. Tomasz, 

pisząc, że człowiek przez dobre czyny rozwija swoje człowieczeństwo, stając się 

Człowiekiem11. Jan Paweł II stwierdza, że człowiek staje się przez czyn (myśl tę rozwinę w 

dalszej części artykułu), Józef Tischner dodaje, że etyka wypływa ze spotkania i w tym 

spotkaniu moralność to stosunek człowieka wobec człowieka. W kontekście etyki mediów, 

które również są przejawem ludzkiego działania – Michał Drożdż pisze: 

 

Media to ludzie, a tam, gdzie jest człowiek, który myśli i działa, tam ujawnia się także aksjologiczny i 

etyczny wymiar jego działania. [...] Środowiska medialno-dziennikarskie dysponują dziś ogromnym 

potencjałem oddziaływania na ludzi, który powinien służyć dobru człowieka i postępowi społecznemu. Źle 

wykorzystany potencjał mediów może niestety przynieść ogromne szkody moralne i społeczne. Głównym 

problemem współczesnej mediosfery nie jest brak odpowiednich kodeksów etyki dziennikarskiej i etyki 

mediów w różnych obszarach komunikowania społecznego, ale raczej trudności w praktycznej realizacji 

zasad etyki oraz problem jakości etyki i jej realnego wpływu na działania człowieka. Dzisiejszy świat w 

                                                      
9 Arystoteles: Etyka nikomachejska. Przeł. D. Gromska. Warszawa 1959.  
10 Platon: Obrona Sokratesa, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/obrona-sokratesa.pdf, s. 6. 
11 Por. S. Swieżawski: Święty Tomasz na nowo odczytany. Kraków 1983, s. 50–51. 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/obrona-sokratesa.pdf
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dużej mierze zależy od mediów, a kształt współczesnych mediów zależy przede wszystkim od 

przekazywanych przez nie wartości oraz od jakości i wartości samych mediów12. 

Podejmowanie w przestrzeni mediów tematów etycznych przez odbiorców i twórców komunikatów jest 

najczęściej dyskusją o wartościach. W niej i w samych obrazach przejawia się człowiek, jego postawy, 

jego relacje, stosunek do innych: „ [...] jakie doświadczenie jest dla nas podstawowym źródłem 

wszystkich przeżyć aksjologicznych, z przeżyciem myślenia włącznie? Kiedy dobro i zło, wartości i 

antywartości, radość i rozpacz wkraczają w naszą wewnętrzną rzeczywistość w taki sposób że nie 

uciekamy od nich, chodź – teoretycznie rzecz biorąc – ucieczka taka zawsze jest możliwa? Wydaje mi 

się, że jest tak przede wszystkim w chwilach spotkania z drugim człowiekiem. Podkreślam słowo 

spotkanie. Doświadczenie spotkania kryje w sobie niezwykłą siłę perswazji13.  

– pisze Józef Tischner w Myśleniu według wartości. Sam fakt komunikowania pociąga za sobą 

eksponowanie wartości lub inaczej bez sfery wartości komunikowanie nie mogłoby zaistnieć. 

Komunikowanie jest przejawem myślenia preferencyjnego: 

W świecie tym jest głód, jest i niesprawiedliwość, jest odwaga i śmierć, sprawa ważna i mniej 

ważna. Gdyby to wszystko stało się dla kogoś obojętne, pytaliśmy z niepokojem: co dzieje się z 

tym człowiekiem? [...] Problem wartości bywa również rozważany od strony człowieka. [...] My 

ludzie nieustannie jesteśmy w jakimś ruchu: ku czemuś zdążamy, przed czymś uciekam, czegoś 

pragniemy i czegoś się lękamy, żywimy jakąś nadzieję i grozi nam jakaś rozpacz, kogoś kochamy, 

a kogoś nie potrafimy kochać, przeżywamy radości i zgryzoty. I tak jesteśmy wtrąceni w 

konieczność bezustannego „przedkładania czegoś nad coś”, konieczności „preferowania”. [...] I 

tak, preferencyjny sposób naszego myślenia przedstawia się nam jako gwarancja autentyzmu i 

podstaw ludzkiej godności14. 

A zatem jeśli komunikowanie medialne jest przejawem działalności człowieka jest również 

przejawem jego preferencji dyktowanych wartościami które uznaje. Wydaje się, że wartość 

godności jest tu najistotniejszą zasadą etyki komunikowania, która ufundowana jest na 

wolności wyboru, ale jednocześnie jest imperatywem wewnętrznym człowieka:  

Cały urok świata wartości – pisze Tischner – bierze się zapewne stąd, że nic z tego świata nie 

narzuca się nam przemocą. Niemniej dzięki wartościom czujemy niewyraźnie, że jeśli tego świata 

nie uznajemy możemy ulec jakieś przemocy15. 

Interesującym aspektem problemu jest to, że tak w pismach starożytnych filozofów, jak i 

współczesnych etyków oraz w praktyce codziennej przejawia się silne dążenie do 

                                                      
12 M. Drożdż: Etyka mediów w obronie wartości. Kraków 2019, s. 9. 
13 J. Tischner: Myślenie według wartości. Kraków 2000, s. 482. 
14 Tamże, s.480–481. 
15 Tamże, s. 482. 
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przekonywania innych, otoczenia, społeczeństwa do wartości oraz do etycznego postępowania. 

Starożytni używali argumentów rysując wizję korzyści dla jednostki, współcześnie w 

komunikacji medialnej zdaje się to odbywać m.in. przez emocjonalne zaangażowanie 

odbiorców na podstawie obrazów ukazujących harmonię i dobrostan psychiczny lub obrazy 

symbolizujące postawy antywartości w celu poruszenia budzącego sprzeciw. Niemniej jest to 

pewien imperatyw (daimonion, logos) odczuwania wartości moralnych, składających się na 

pojęcie godność ludzkiej, który kazał zareagować mediom i prokuraturze na dręczenie 

niepełnosprawnego chłopca przez youtubera Kamerzystę, reagować na zachowania Ekipy czy 

podejmować wizualno-werbalny dyskurs o ludzkich postawach ujawnionych w sferze 

wizualnej afirmując je, bądź wyrażając sprzeciw w celu zaprezentowanie własnych wartości.  

Etyka mediów oparta na takim fundamencie wartościowania i pełniąca taką rolę wskazuje na kilka 

podstawowych zadań. Po pierwsze, istnieje dziś pilna potrzeba, wręcz konieczność egzystencjalna 

– jeśli kultura Zachodu chce przetrwać wyzwania czasu – odczytywania na nowo podstaw ludzkich 

działań, inaczej mówiąc, istnieje potrzeba pytań o uniwersalia. Nie można się zgodzić z 

gadamerowską myślą, że „prawda jest tylko metodą”, a nie celem. Nie można się zgodzić również 

z poglądem Baumana, który twierdzi, że wszystko jest relatywne, a człowiek jest włączony w 

nieustanną grę o zmiennych regułach. Nie można też bezkrytycznie przyjąć tezę, iż wartości w 

„sieci mediów” są tylko wirtualnym tworem. Współczesna kultura medialna jest świadkiem 

szerokiego sporu o „uniwersalia” etyczne, jakiego nie było jeszcze nigdy dotąd. Jest to spór o 

prawdę o człowieku, prawdę o fundamenty jego godności16. 

– stwierdza Michał Drożdż. Etyka zatem rodzi się w relacji z drugim. Relacje z kolei istnieją 

dzięki komunikacji, która nie jest tylko transmisyjną wymianą informacji. Jeśli zatem 

przyjmiemy, że każdy gest, słowo, obraz, postawa jest komunikatem, który człowiek wysyła 

do drugiego człowieka, budując wspólnotę, to etyka istnieje w horyzoncie komunikacji. Takie 

spojrzenie na komunikację sugeruje Maja Bednarska: „Pisząc o wolności słowa, uznaję, że 

komunikacja jest wydarzeniem międzyludzkim, które nie polega jedynie na wymianie 

informacji, ale przede wszystkim na budowaniu bogatej rzeczywistości antropologiczno-

metafizycznej”17. Podobnie komunikację ujmuje Michał Wentland, odchodząc od ujęć 

transmisyjnych18. Człowiek również przez nadawanie komunikatów może kształtować sam 

siebie, a zatem czyn jako akt komunikacji na zasadzie sprzężenia zwrotnego kształtuje również 

                                                      
16 M. Drożdż: Etyka mediów w obronie ..., s. 80.  
17 M. Bednarska: Wolność człowieka w komunikacji medialnej. Kraków 2020, s. 21. 
18Por. M. Wentland: Komunikowanie a wymiana informacji – pytania o zakres pojęcia komunikacji. „Homo 

Communicativus” 2008, nr 1(3), s. 17–26. 
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jego autora. Jan Paweł II w swej filozofii mówi o stawaniu się przez czyn moralnie dobrym lub 

złym19. Czynem również jest tworzenie komunikatu i udostępnianie go określonemu odbiorcy. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że etyka, zawsze jest etyką komunikacji jako zbiór zasad 

moralnego komunikowania i tym komunikatem działania, czynienia, bycia w relacji, 

budowania wspólnoty. Kryteriami zasad etycznej komunikacji są wartości: 

uznanie […] wartości pociąga za sobą przyjęcie powinności, zaś asercja powinności implikuje akceptację 

wartości. Doświadczenie wartości ma charakter imperatywny, aby czynić dobrze, a unikać zła. Natomiast 

doświadczenie powinności zawiera w sobie afirmację wartości osoby. Analogiczna sytuacja zachodzi 

między oceną i normą moralną. W zdaniach tych zawiera się taka sama informacja, a rozmaite są formy i 

stopnie asercji poszczególnych momentów treściowych oraz rekomendacji. Można to zilustrować na 

przykładzie: x jest moralnie dobre dla y (przeto x moralnie obowiązuje y w realizacji ) = y jest moralnie 

zobowiązany działać x (bo x dla y jest moralnie dobre)20. 

Komunikowanie to nie tylko wymiana informacji to budowanie wspólnoty, w której dokonuje 

się ujawnianie własnej osoby, przejawianie się człowieka. Etyka wspólnoty wypływa z 

medialnego spotkania z innym oraz samym sobą. Etyka wspólnoty to właściwie etyka 

komunikowania, która, jako zbiór norm moralnych, określających czy komunikat jest etyczny, 

w zasadzie określa czy dana wypowiedź nie godzi w wartość jaką jest godność człowieka, tak 

odbiorcy jak i twórcy komunikatu. Jeśli zatem komunikacja jest przejawem działania człowieka 

w horyzoncie wartości zatem jaka wartość nadrzędna określałaby normę etyczną w 

komunikowaniu wizualnym ? 

 

   III Osoba jako wartość i norma w komunikowaniu wizualnym 

 W odpowiedzi na wyżej postawione pytanie przychodzi personalizm i pojęcie osoby 

ludzkiej jako logiczna konsekwencja poczynionych wcześniej założeń. Kształtowanie się 

pojęcia osoby jest drogą człowieka do uzyskania świadomości własnej godności, która staje się 

wartością. Pojęcie „osoba”, znane w obecnym zakresie semantycznym, jest jednak późniejsze 

w stosunku do jej przejawiania się w znakach ludzkiego komunikowania:  

„Osobę wyrażała następnie cała sztuka w owych grotach hominidów, zwłaszcza hominis 

sapientis. Są tam przede wszystkim [...] rysunki, malowidła i znaki jednostek ludzkich, kobiet 

i mężczyzn. Być może te dzieła stanowiły pierwsze pismo ideograficzne i piktograficzne, choć 

do dziś prawie nie do odczytania, co nie jest dziwne, gdyż systemy znaków dużo młodsze tracą 

                                                      
19 K. Wojtyła: Osoba i czyn. Kraków 1985, s. 16–18. 
20 S. Kamiński: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej. Lublin 1989, s. 309. 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 3/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

68 

 

ciągłość kulturową. Po prostu więc człowiek mówił siebie samego jako osobę i pisał siebie 

samego jako osobę. Osoba była niejako pierwszym «przedmiotem» mowy i pisma człowieka”. 

– pisze Stanisław Bartnik21. Z tej myśli płynie interesujący wniosek, że pierwsze przejawy 

odczuwania przez człowieka siebie znajdują swoją formę w znakach komunikujących. 

Człowiek wyrażał siebie w komunikatach, a idąc dalej można stwierdzić, że w komunikatach 

obrazowych, do których oprócz ideogramów, piktogramów czy pisma klinowego zaliczyć 

można formę przestrzenną kodów komunikacyjnych: „W dziedzinie sztuki wystąpiły także 

rzeźby, statuetki, kobiety jak symbole bogini-matki. Istocie oznaczonej przez statuetkę, która 

była określeniem osoby. Na gruncie języka somatycznego, przyznawano poznanie, myśl, wolę, 

dążenie, działanie i zapewne także zwartą tożsamość jaźniową. [...] W języku «somatyczno-

religijnym» wyrazem i znakiem «osoby» ludzkiej była także po prostu jego czaszka, zwłaszcza 

czczona religijnie, w ogóle zresztą głowa (czaszka) oznaczała osobę ludzką”22. To 

przedstawienie „osoby” na rozmaite sposoby, będące zmaterializowanymi wyobrażeniami 

siebie ujawnia pierwotny potencjał obrazu jako kodu komunikującego sferę pojęć, jaźni, 

duchowości lub inaczej: ów kod obrazu jest dla człowieka bliskim i adekwatnym środkiem 

wyrazu, szczególnie sfer niematerialnych. Pragnienie wyrażania siebie, zakomunikowanie 

siebie ujawniało postrzeganie siebie jako wartości na zasadzie założenia, że komunikujemy to, 

co jest z jakiegoś powodu ważne. Zdolność abstrahowania i symbolizowania z kolei prowadziła 

do uzyskania samoświadomości „osoby”. Zatem tworzenie znaków, komponowanie kodów, 

abstrahowanie, „samowidzenie”, pragnienie wyrażania siebie innym lub sobie samemu, czyli 

komunikowanie jest przejawem działania „osoby”. W procesie tym człowiek uzyskuje poczucie 

podmiotowości, oddzielając się od wszystkiego, co nie jest człowiekiem, a więc i – od rzeczy. 

Te rozważania są próbą zarysowania połączenia pomiędzy pojęciem „osoby” a kodem obrazu, 

które znajduje swe źródła u początków tworzenia się kodów komunikacyjnych, będących 

również początkiem mediów. „Osoba” zatem jako norma i wartość jest szczególną kategorią 

etyczną w komunikacji wizualnej.  

Świadomość istnienia osoby oraz określonego jej rozumienia, człowiek uzyskał w 

długotrwałym procesie, który zaowocował pojęciem persona. Co interesujące – w kulturze 

helladzkiej kręgu egejskiego występuje słowo prosopon. Jak pisze Bartnik: „Etymologicznie 

pros ope to «wokół oczu», «względem lic», «na wejrzenie», jak polskie «ob-licze», «w-obec», 

                                                      
21 S. Bartnik: Personalizm. Lublin 2008, s. 56. 
22 Tamże, s. 56. 
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«okrągłość twarzowa». Stąd na początku oznaczał lice, twarz, wejrzenie wyrażające «ja» 

człowieka, a następnie bycie w relacji do innego, fasadę, pozycję społeczną, osobistość, 

reprezentanta społeczności (miasta), no i maskę w teatrze”23. Natomiast łacińskie słowo 

persona w kulturze grecko-rzymskiej prawdopodobnie wywodzi się z etruskiego słowa phersu 

i początkowo oznaczało maskę, by następnie w długim i wielokierunkowym procesie myśli 

religijnej, filozoficznej i teatralnej pogłębić swoją semantykę do idei osoby, która określa istotę 

człowieka z jego indywidualnym, egzystencjalnym wymiarem, czyli rolą, funkcją, charakterem 

oraz wymiarem sakralnym, duchowym, w którym otwiera się przestrzeń etyczna. Dużą 

natomiast zasługą stoików było utworzenie pojęcia „osobowości etycznej”, gdyż według nich 

ten człowiek stawał się personą, który odgrywał swą rolę (partię) poprawnie przez 

zharmonizowanie swoich popędów i postępowań z powszechnym i rozumnym ładem natury. 

„«Osoba» zatem miała być realizacją ładu kosmicznego, biologicznego, społecznego i 

etycznego”24 – pisze Bartnik. Takie ujęcie osoby odsyła do wartości dobra jako 

dynamizującego ludzkie działanie oraz prawdy, która harmonizuje życie osoby. Osoba etyczna 

to jednak osoba w relacji, a więc komunikująca.  

 Z pojęciem persony i jej aspektami kształtującymi zakres znaczeniowy na drodze ludzkiej 

myśli wiąże się koncepcja levinasowskiej Twarzy, która z kolei pobrzmiewa w komunikatach 

wizualnych jako przestrzeni ekspozycji ludzkich twarzy. Media w ogóle, podobnie jak teatr 

grecki są sceną „personiczną”, gdzie człowiek przejawia się jako osoba, a komunikując 

podejmuj działania wobec innego. Tischner komentując myśl Levinasa przytacza R.P. Bluma:  

Dzieło Levinasa  jest rzuceniem na stosunki międzyludzkie tego samego światła, jakie jego poprzednicy 

kierowali na więzi człowieka łączące z Bogiem. Idzie mu o to, by widzieć w drugim, to znaczy w osobie 

różnej ode mnie, byt, który podtrzymuje więź ze mną, przedstawia mi siebie jako kogoś, kto pozostaje poza 

wszelkim stosunkiem, kto przełamuje wszelkie zamknięcia w całość [...]. Inspiracja Levinasa ma etyczny 

rodowód. Osiągając drugiego poprzez jego Twarz, zamierza on zabezpieczyć jego wolność i jego 

integralność25. 

Wyraźnie tu widać osobowy i komunikacyjny charakter Twarzy, która przez samo zaistnienie 

staje w horyzoncie etycznym. Inspiruje postawę i relację, ale również określa osobę.  

„Twarz, – pisze Tischner – wiążąc się z barwą skóry i jej zmarszczkami, wykracza nieskończenie poza 

wygląd oblicza. Brakuje nazwy… Twarz jest poza nazwą. Ona nie przychodzi do mnie jako odpowiedź na 

pytanie, które postawiłem światu, bowiem to ona uczy mnie pytać. Twarzy nie można posiąść, nie można 

                                                      
23 Tamże, s. 65. 
24Tamże, s. 67. 
25 J. Tischner: Myślenie według..., s. 174. 
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nią zawładnąć, miej jej do dyspozycji. Twarz nie znaczy niczego, oprócz siebie. Lecz znaczać siebie, otwiera 

zarazem drogę ku Nieskończonym. Doświadczenie Twarzy lub raczej epifania Twarzy jest typu etycznego. 

Twarz nie jest odpowiedzią na moje pytanie, raczej ona stawia mi pytanie . W tym momencie budzi się ze 

snu nasza wolność. Drugi pytaniem swoim czegoś mi zakazuje, czegoś oczekuje, o coś prosi. Tym samym 

stawia mi jakąś granice, jakieś «nie». Słysząc to «nie», doznajemy uczucia zawstydzenia. Skąd ten wstyd? 

Tak żali się nasza wolność, bowiem Drugi pozbawił ją praw do swawoli. Z tą chwilą jesteśmy wtrąceni w 

etykę. Bowiem moralność zaczyna się, gdy wolność zamiast usprawiedliwiać samą siebie, czuje się 

samowolą i gwałtem26.  

Rozważania Tischnera odsłaniają kluczową kwestię, sankcjonując osobę jako normę 

ufundowaną na imperatywie podmiotowości. Podmiotowość natomiast istnieje dzięki 

wolności, a w horyzoncie etycznym, czyli w relacjach międzyludzkich kategoria ta 

zdeterminowana jest wartością dobra i prawdy. Człowiek traktowany podmiotowo doświadcza 

dobra, a człowiek szanujący osobę traktuje ją podmiotowo, obdarzając dobrem. Osoba staje się 

punktem odniesienia. Tischner przytacza i komentuje Levinasa: „«Drugi jest jedynym bytem, 

który mógłbym zabić». To prawda. Lecz temu przeszkadza jego Twarz. Twarz pełna wyrazu. 

Twarzą mówi on do mnie, do mojej swawoli: «Nie zabijesz mnie». [...] Owo Nieskończone, 

mocniejsze od zabójstwa, daje nam odpór już w swej Twarzy, jest swoją Twarzą, jest pierwotną 

ekspresją, pierwszym słowem: «Nie popełnisz morderstwa». Nieskończone paraliżuje przemoc 

swym nieskończonym odpieraniem zabójstwa, twardym i nie do pokonania, bijącym z twarzy 

Drugiego, z zupełnej i bezbronnej nagości jego oczu, z nagości absolutnego otwarcie się 

Transcendencji.«Nie zabijaj» przechodzi w «nie kłam». Wolność stała się podstawą dla 

prawdy”27. Wprowadzając myśl w kontekst historii Abrahama jako toposu, Tischner dodaje 

ujawniając komunikacyjny charakter Twarzy: „Twarz, która staje się otwartym horyzontem 

wszystkich jego spotkań z ludźmi. Twarz to nawiedzenie Boga, nawiedzenie Nieskończonego. 

Nie jest to jednak znak ani «ikona», ani «wyobrażenie». Tę Twarz odczuwa się w 

odpowiedzialności jako niemożliwy do ujęcia ciężar”28. Echa tych myśli, a dokładniej ich 

podstawa, czyli pewien imperatyw, obecny w człowieku, poczucie własnej podmiotowości, 

koncentrujące się w znaku twarzy, którą człowiek podświadomie identyfikuje z transcendentną 

osobą, przejawiają się w kulturze i codziennej praktyce w tworzeniu komunikatów medialnych. 

W tym kontekście można przywołać przykłady płynące z praktyki dziennikarskiej, które są 

znakami osoby. Na przykład: w trudnych tematach ujawnia się wypowiedziane słowa, ale 

                                                      
26 Tamże, s. 175. 
27 Tamże, s. 175–176. 
28 Tamże, s. 179. 
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zakrywa twarz, czy to w filmie, czy w fotografii. Bohaterowie materiałów często udzielają 

zgody na wypowiedź, ale nie chcą pokazać twarzy, tak jakby udzielenie jej obrazowi 

filmowemu czy zdjęciu było dopuszczeniem do sfery intymności, udzieleniem osoby, czyli 

eksponowaniem siebie. Pokazywanie twarzy wydaje się zatem być czym więcej niż nawet 

udzielanie wypowiedzi. W komunikatach wizualnych udzielnie twarzy wymaga specjalnej 

zgody. Język również ujawnia pewne konotacje. Frazy czasownikowe: bać się stracić twarz, 

wyjść z twarzą, zachować twarz, odzyskać twarz wskazują na silne powiązanie pojęcia „twarz” 

z kategorią godności, która uczestniczy w komunikacji, czyli w relacji z drugim i w relacji ze 

sobą. Zatem twarz wciąż w ludzkiej myśli symbolizuje osobę, jej indywidualność, sferę 

duchową, ale i relacyjność. Zatem obrazowa ekspozycja twarzy otwiera potencjał etycznych 

decyzji co do ujawnienia osoby. W dobie ekspozycji wszystkiego pryzmat osoby (czyli jej 

podmiotowości) wydaje się jednak być zasadną normą, która reguluje komunikaty wizualne 

stojąc na straży godności człowieka. Tam, gdzie człowiek staje się przedmiotem, tam otwiera 

się droga przemocy, szczególnie w komunikacji wizualnej, gdzie obraz ma wyjątkową zdolność 

prezentowania Twarzy, a zatem również jej odsłonięcia. W tym kontekście człowiek wobec 

obrazu jest bezbronny. 

 Współczesne koncepcje osoby, które według mnie stanowią adekwatny kontekst dla 

analizy mediów, w tym komunikatów wizualnych, wypływają z personalizmu społeczno-

etycznego E. Mouniera, z myśli I. Kanta i M. Schelera oraz Jana Paweła II. E. Mounier 

akcentuje równowagę pomiędzy indywidualizmem, który w skrajnej postaci prowadzi do 

egoizmu a kolektywizmem, który może odebrać człowiekowi wolność. Francuski filozof za 

właściwą osobie uznaje równoważącą harmonię pomiędzy życiem wewnętrznym a 

zewnętrznym zaangażowaniem i aktywnością29. Aspekt etyczny osoby opisuje I. Kant, 

przedstawiając ideę prawa moralnego jako imperatywu wewnętrznego człowieka30. M. Scheler 

z kolei uważał, że wartości moralne są przynależne osobie, a w aktach woli i działania osoby 

ujawnia się dobro i zło31. Ślady tych koncepcji można dostrzec w precyzyjnej, mającej 

komunikacyjny charakter definicji osoby Jana Pawła II32. Karol Wojtyła swoją koncepcję 

wywodzi od doświadczenia człowieka, a w zasadzie od czynu w jakim przejawia się osoba 

ludzka. Człowiek kształtuje się przez czyn, przez który staje się „kimś” lub „jakimś”, ale 

                                                      
29 Por. S. Bartnik: Personalizm ..., s. 125. 
30 Por. Tamże, s. 103. 
31 Por. M. Scheler: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa 1987. 
32 Por. K. Wojtyła: Osoba i czyn. Kraków 1985. 
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również przez czyn jest rozpoznawana osoba. Ważną rolę odgrywa tu świadomość, która 

określa czyn jako świadome, dobrowolne działanie człowieka. Dwie funkcje świadomości – 

odzwierciedlająca i refleksywna – to kluczowy aspekt, który stanowi sankcję w przyjęciu 

pojęcia osoby jako kategorii normującej etycznie komunikaty medialne, a co za tym idzie – 

komunikację wizualną. Tym samym funkcja odzwierciedlająca pozwala odzwierciedlić, a więc 

i nazwać to, co poznajemy w sobie i na zewnątrz siebie, a funkcja refleksywna pozwala niejako 

kształtować, to co przeżywamy i w tym przeżywaniu doświadczyć własnej podmiotowości, a 

więc człowiek nawiązuje kontakt poznawczy z samym sobą. Zatem człowiek wie, że jest 

podmiotem i przeżywa siebie jako podmiot, a więc również przeżywa swój czyn jako jego 

podmiotowy sprawca. Człowiek wie, że działa (ja działam), czyli ma moc sprawczą, może 

podejmować działanie w sposób wolny i świadomy, a takie działanie wiąże się z 

odpowiedzialnością za własne czyny. Świadomość podmiotowej sprawczości Wojtyła wiąże 

właśnie z pojęciem osoby. Natomiast w człowieku może też się „coś dziać” lub „coś może się 

dziać” z człowiekiem, ale w tym działaniu nie ma sprawczości, a więc i odpowiedzialności – ta 

sfera według Jana Pawła II przynależy naturze. Konsekwencją tych rozważań jest stwierdzenie, 

że człowiek czyniąc tworzy to, co wokół niego, ale też tworzy samego siebie, wtedy jest swoim 

własnym dziełem i zarazem przedmiotem swojego działania. Narzędziem czynu jest ludzkie 

ciało. Tu pojawia się moralność. Człowiek spełniając dobre czyny staje się dobry, a złe czyny 

staje się zły. W procesie kształtowania osoby ważną rolę odgrywa doświadczenie nie tylko 

siebie samego, ale też doświadczenie innych, którzy znajdą się wobec podmiotu 

doświadczającego w „bezpośrednim kontakcie poznawczym”– jak pisze Wojtyła. Im więcej 

ludzi stanie w kręgu tego doświadczenia, tym to doświadczenie jest bogatsze. Równowagę 

między indywidualizmem i kolektywizmem widać w rozważaniach o współuczestnictwie. 

Człowiek współuczestnicząc w czynie musi również indywidualnie spełniać się w tym 

działaniu. Pojęcie uczestnictwa (participatio) jest ważne w definicji osoby u Wojtyły, dzięki 

niemu „dzięki uczestnictwu człowiek, działając wspólnie z innymi, zachowuje to wszystko, co 

wynika ze wspólnoty działania, a równocześnie – przez to właśnie – urzeczywistnia wartość 

personalistyczną własnego czynu”33, a fundamentem współuczestnictwa jest dobro wspólne. 

Takie ujęcie osoby eksponuje jej komunikacyjność. Osoba przejawia się świadomie i 

dobrowolnie działając, kształtuje się w relacjach, kształtuje relacje, kształtuje rzeczywistość i 

                                                      
33 J. Galarowicz: Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne. Kęty 

2017, s. 309. 
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w niej uczestniczy. Czyny osoby mają wartość moralną. Osoba ludzka jako sprawcza, 

działająca, kształtująca, dążąca do dobra jest wartością, która zmienia rzeczywistość. 

Komunikacyjność osoby warunkuje z kolei horyzont etyczny: „Etyczność – to sposób 

doświadczania i przeżywania obecności z drugim. Związki człowieka z człowiekiem nie są 

związkami ontologicznymi. A jednak bez tych związków żadna ontologia nie byłaby możliwa. 

[…] Są to związki typu transcendentalnego”34 –pisze Tischner.  

 Przenosząc tę myśl na grunt mediów, można stwierdzić, że czynem jest również świadome 

i dobrowolne komunikowanie, czyli działanie, a więc sprawienie powstania komunikatów. 

Każdy medialny komunikat jest przejawem osób, które współuczestniczą w rzeczywistości 

medialnej tworząc ją, ale i, co ważne, tworząc siebie przez doświadczenie czynów innych, czyli 

komunikatów medialnych. Takie spojrzenie na media, przez pryzmat osoby rozwija Michał 

Drożdż w tekście zatytułowanym Osoba i media w prawdzie i uczciwości: 

Łatwiej ją czuć niż poznawać i opisywać. Zawiera ona w sobie takie treści, jak cześć, szacunek, dobra sława, 

dobre imię, poważanie, prestiż, honor, wartość człowieka itp. Człowiek jako osoba posiada godność, która 

określa jego osobową wartość, nieporównywalną z niczym innym. Dla jakiejkolwiek etyki komunikacji 

fundamentalne znaczenie ma to, czy i w jakim stopniu bierze ona pod uwagę ów konstytutywny i 

niezbywalny fundament godności ludzkiej35. 

Osoba ludzka przejawia się również w specyfice komunikowania wizualnego w trzech 

wymiarach: osoba jako sprawca, czyli twórca komunikatu wizualnego, osoba jako uczestnik 

scen wizualnych, osoba jako uczestnik sfery wizualnej przeżywająca obrazami sferę moralną. 

Komunikaty wizualne tworzy człowiek, zatem są one jego czynem i kształtują drugiego 

człowieka – odbiorcę, a jako takie podlegają ocenom moralnym. Ludzie prezentowani w 

komunikatach wizualnych, które wyróżniają się szczególną zdolnością eksponowania, a więc i 

konkretyzowania twarzy, głosu, sposobu zachowania, otoczenia, to osoby ludzkie. Siła obrazu, 

która polega na ujawnieniu wyglądu bohaterów, ujawnianiu osoby, każe zweryfikować 

zasadność i kontekst eksponowania twarzy. Taki komunikat wizualny może być 

doświadczeniem drugiego człowieka, tak jakby było to doświadczenie rzeczywiste. Odbiorca 

może przeżywać to, co widzi, na taki sposób jaki przeżywa coś w rzeczywistości. Obrazy ze 

swej natury silnie działają na odbiorców, również ze względu na referencjalność  

                                                      
34 J. Tischner: Myślenie według..., s. 170. 
35 M. Drożdż: Osoba i media – personalistyczne uwarunkowania komunikacji. W: Nie lękajcie się. Jan Paweł II i 

media. Red. A. Baczyński, M. Drożdż. Kraków 2011, s. 36–37. 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 3/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

74 

 

(to, co widzimy identyfikujemy jako rzeczywistość). Szybko „pochwytują” patrzącego, są 

nośnikiem emocji, posiadając moc perswazji. W tym kontekście tworzenie komunikatów 

wizualnych przez pryzmat wpływu na osobę i jej godność normuje granice ekspozycji. 

Komunikaty wizualne niosą wartości, które mogą rozwijać człowieka lub antywartości, które 

go degradują. Komunikowanie wizualne, które odbywa się na rozmaite sposoby jest etyczne, 

kiedy uwzględnia człowieka jako podmiot, który jest wolny, indywidualny, wrażliwy, a u 

podstaw samego komunikatu jest dobro drugiego. Człowiek w mediach i w komunikacji wyraża 

się jako osoba przez specyficzny charakter komunikatów, sobie właściwą kompozycję 

wypowiedzi, głos, melodie poruszanie i podejmowane tematy. Samo uzyskanie przez 

człowieka świadomości bycia osobą odrębną, od rzeczy, a więc świadomości podmiotowości  

jednak nie stanowi jeszcze normy etycznej jako punktu odniesienia. Dopiero odkrycie w 

pojęciu osoby wartości sprawia, że osoba ludzka zyskuje godność, która ma wymiar duchowy.  

 Osoba jest normą i wartością w komunikacji. Nasuwa się pytanie: kiedy komunikaty 

wizualne są etyczne? Kiedy obrazy nie godzą w godność osoby, w poczucie podmiotowości, 

kiedy obrazy odsłaniające człowieka, odzierające z prywatności czy wkraczające w sferę 

intymną prowadzą do zrozumienia problemu, współodczuwania czy empatii w opozycji do 

sensacji czy medialności. Zatem istotna jest funkcja obrazów, która wypływa z całości 

komunikatu wizualnego36. Nie wszystkie komunikaty wizualne eksponują człowieka, jednak 

ze względu na treść mogą podlegać ocenie moralnej pod względem wpływu na odbiorcę i jego 

dobro. Człowiek uchwycony w kadrze filmu czy fotografii jest bezbronny, staje się 

przedmiotem komunikatu, a więc musi zostać ukazany tak, aby był podmiotem przekazu. 

Odczucie podmiotowości, odpowiedzialności, świadomość bycia osobą uwarunkowane są 

imperatywem wewnętrznym człowieka. To sfera duchowa, w której rodzą się wartości 

uniwersalne. Można zatem stwierdzić, że jest to przestrzeń uniwersalna, właściwa każdej 

istocie ludzkiej.  

Osoba jako kategoria normująca przekazy wizualne, z punktu widzenia samych przekazów 

ujawnia się jako: 

- podstawa przekazu wizualnego w materiałach, które prezentują postawy moralne (etyczne) 

wprost, czyli powstają, aby zaprezentować osobę z jej podmiotowością i godnością 

                                                      
36 Por. B. Cich: Etyka intymności w reportażu filmowym – granice lub horyzonty widzenia. „Studia Socialia 

Cracoviensia” 2019, nr 2 (21), s. 85–93, doi.org/10.15633/ssc.3843. 

https://doi.org/10.15633/ssc.3843
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- kryterium etyczne dla przekazu wizualnego, który prezentuje inne osoby w obrazach 

filmowych i graficznych. 

 Krzysztof Kieślowski, w dobie rodzącej się w Polsce powszechnej komunikacji wizualnej 

wraz z rozwojem sztuki polskiego dokumentu, po nakręceniu filmu Z punktu widzenia nocnego 

portiera miał duże dylematy etyczne i poczucie odpowiedzialności w związku z ukazaniem 

postaci głównego bohatera jako „sługi systemu komunistycznego”. Obawiał się o losy i odbiór 

postaci w społeczeństwie, o napiętnowanie bohatera. Tu problem dotyczył samego ukazania 

prawdziwej historii, która nie zawierała elementów kreacji, jednak Kieślowski uważał, że film 

może wyrządzić krzywdę bohaterowi, gdyż ten nie zdawał sobie sprawy z uogólniającego 

przesłania tego obrazu. „Mamy takich ludzi, możemy powiedzieć, że tacy ludzie są wokół nas 

i oni są szalenie niebezpieczni jako perspektywa, jako możliwość, ale trzeba pamiętać, że to 

jest konkretnie żyjący człowiek. On ma dzieci, prawdopodobnie już ma teraz wnuki i nie 

chciałbym nigdy zrobić mu jakiejkolwiek krzywdy. Ja chciałem zrobić krzywdę zjawisku, które 

można nazwać faszyzmem [...] chciałem zrobić krzywdę zjawisku, ale nie człowiekowi, który 

jest żywy”37. Reżyser wyraźnie ocenia swój film przez pryzmat osoby.  

 W filmie dokumentalnym Alicji Popiel-Machnickiej intensywne, intymne sceny (wizyta u 

lekarza, ból, płacz, samotność) z historii życia utalentowanej polskiej tancerki – Weroniki 

Frodymy – wywołały dyskusję o sytuacji prawnej zawodowego tancerza w Polsce. Sceny, które 

były medialne, zbliżały do wewnętrznego świata bohaterki, nie odebrały godności i 

podmiotowości postaci. Szerszy kontekst (konsekwencja ujęć) wzbudzał współodczuwanie, 

wprowadzał odbiorców w relację, pozwalał doświadczyć trudu życia i dopiero wtedy 

doprowadził do rozumienia problemu. 

 Powyższe przykłady pokazują funkcjonowanie osoby ludzkiej jako normy i wartości w 

przestrzeni świata wizualnego, gdzie siła działania obrazu wymyka się intencjom twórcy, stąd 

uważność na osobę, jej godność i podmiotowość wydaje się być ważnym czynnikiem w 

procesie tworzenia i oceny przekazów.  

 

 

   IV Wartości kodowane w obrazie i komunikowane przez obraz 

 

                                                      
37 Z cyklu Sztuka dokumentu: Krzysztof Kieślowski: https://www.youtube.com/watch?v=HzuMrWloCyY, (18:56 

s.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HzuMrWloCyY
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„[...] obraz odgrywa w życiu moralnym rolę, kiedy trzeba zdefiniować najdoskonalsze postawy 

moralne i ułatwić praktykowanie dobrych uczynków. Wiele koncepcji filozoficznych 

opisywało więc sposoby życia moralnego, w które wyobraźnia tchnie skuteczność, dynamizm, 

rozmach, bez jej udziału niemożliwe” – pisze J.J. Wunenburger. 

 Podrozdział ten rozpocznę od opisu doświadczeń eksperymentalnych, które pokazują 

proces kodowania wartości w obrazie. Eksperyment ten został przeprowadzony na około 200 

osobach w różnym wieku, w kilku grupach na przestrzeni około pięciu lat. Wartości takie, jak 

np.: dobro, miłość, uczciwość językowo są pojęciami abstrakcyjnymi, uogólniającymi. Każdy 

miał za zadanie wybrać jedną wartość i przedstawić ją za pomocą obrazu wykorzystującego 

perspektywy, plany, punkty widzenia, czyli „język filmu”. Warunkiem zadania było 

wyeliminowanie jakiegokolwiek elementu werbalnego (brak opisów, dialogów) oraz 

nieujawnianie słów nazywających dane wartości, a samo przedstawienie obrazów. Publiczność, 

którą stanowiła reszta grupy, po przedstawieniu serii obrazów danego uczestnika zadania, miała 

określić wartość, którą widzi. Nikt nie popełniał błędów, wyraźnie definiował zobrazowane 

wartości. Głównej wartości, często będącej podstawą obrazowego przekazu towarzyszyły inne, 

współistniejące.  

Efektem przedstawień były:  

– ukonkretnione historie, cechowała je narracyjność, obecność bohaterów w działaniu, 

emocjonalność, 

– impresje obrazów symbolicznych, które przedstawiały konkretne przedmioty, sytuacje w 

pojedynczych ujęciach. 

 O ile kod werbalny uogólnia pojęcia, nazywa je, tak kod obrazu je konkretyzuje, a z tej 

konkretyzacji, czyli historii płynie dopiero uogólnienie prowadzące do abstrahowania 

metafizycznej sfery w pojęcia. Kod obrazu nie pozostawia innej możliwości jak ukonkretnienie 

do osób, sytuacji, przestrzeni, kształtów, ruchu. Proces ten można określić mianem 

transkodowania, a kod kodem przedstawieniowym (w odróżnieniu od opisowego), który 

prowadzi do symbolizowania, metaforyzowania, ale przede wszystkim ukonkretnienia.  

Ważny elementem jest tu emocjonalność, która występowała w każdym przekazie wartości.  
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Nawiązując do teorii wielomodalności Gunthera Kressa i Theo van Leeuwena transkodowanie 

w moim rozumieniu jest czynnością i procesem, składnikiem transmodalności. Modus tutaj to 

pewien zasób semiotyczny ukształtowany zbiorowym i długotrwałym użytkowaniem38. 

 Interesujące jest to, że konkretne obrazy zyskują przekaz wartości w momencie kiedy są 

konceptualizowane przez autora komunikatu obrazowego i odbierane przez nadawcę. Sam 

wybór przedmiotów konkretyzacji, czyli określonych postaci, miejsc, działań oraz 

komponowanie ujęć za pomocą takich parametrów jak plany, perspektywy czy punkty 

widzenia, które pełnią określone funkcje (np. detale wzbudzają emocje), a także układanie 

narracji świadczy o istnieniu sfery imaginarium – obrazów, które są zasobem sfery mentalnej 

człowieka. Sam obraz, właśnie przez konkretyzację, zawiera jednak zbiór obiektów 

skomponowanych w określony sposób. To, co jest dane jest widoczne jako np. wysoki brunet, 

brązowe krzesło, zaciśnięta pięść. Powstaje zatem pytanie dlaczego człowiek z danych 

sekwencji potrafi wytworzyć uogólnienia i nazwać daną wartość, odczytać przesłanie. Musi 

zatem posiadać wewnętrzny system wartości, który pozwala mu odczuwać i rozumieć 

sekwencje ujęć jako przesłanie wartości. Rzeczony system może również oparty być o 

imaginarium narracyjne sfery mentalnej, które przejawia się w narracjach obrazów fizycznych. 

Przy tym założeniu można wysnuć wniosek, że taka komunikacja polega na ciągłym 

współtworzeniu sensów przez twórcę i odbiorcę komunikatu wizualnego, tym samym odbiorca 

staje się jednak również jego twórcą.  

 Zatem kodowanie wartości w obrazie i ich komunikowanie byłoby pewną grą w 

imaginarium, które może być kulturowe – nabyte, ale może być też uniwersalne – wpisane w 

człowieka. Interesujący jest fakt, że filmowe komunikaty, których przykłady zostały opisane 

we wstępie, tworzone są w kulturach odległych geograficznie i religijnie, a jeśli chodzi o 

komunikację wartości – przekaz jest zrozumiały, a wartości określające osobę ludzką, 

przejawiające się w postawach ukazanych w filmowych historiach są komunikowane 

niezależnie od szerokości geograficznej i sfery kulturowej. Fakt rozumienia przesłań ukazują 

komentarze internautów, udostępnienia np. filmów twórców muzułmańskich w Polsce, czy 

twórców tajlandzkich przez Amerykanów.  

 J.J. Wunenburger analizując perspektywę ujęcia moralności przez Hansa Bergsona 

wyróżnia jej dwa poziomy – społeczną i otwartą. Ta pierwsza – „zamknięta, dostosowana do 

                                                      
38 Por. M. Lisowska-Magdziarz: Badanie wielomodalnych przekazów w mediach masowych. Od teorii do schematu 

analitycznego. W: Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Red. A. Szymańska, M. Lisowska-

Magdziarz, A. Hess. Kraków 2018, s. 148. 
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«ja» powierzchownego, opiera się na wspólnych powinnościach, ustanawiających ład 

społeczny, druga, związana z «ja» głębokim, bardziej indywidualna, powołana jest do 

rozpoznawania się w moralności otwartej. W tym kontekście dusza czuje pociąg do wartości 

uniwersalnych, silnie nacechowanych umiłowaniem ludzkości, które wykraczają poza 

szczególne wyobrażenia moralności ustanowionej”39. 

Wszelkie wizualne komunikaty, których przesłaniem są wartości, zdają się operować kodem 

przedstawieniowym, ukonkretniającym, w którym ważne są elementy emocjonalne 

prowadzące odbiorców do poruszenia, a więc i przeżywania. Sfera wartości jest sferą duchową, 

mentalną, bezpośrednio niedostępną. Język ma zdolność nazywania wartości, które to za 

sprawą słowa zaczynają przejawiać się w kodzie werbalnym jako rzeczywistość niematerialna. 

Kod obrazowy daje szansę na „odczuwanie” wartości, a co za tym idzie na ich doświadczenie 

i zrozumienie, a więc poznanie. Zatem można powiedzieć, że najbardziej adekwatnym kodem 

o funkcji epistemologicznej dla komunikowania wartości jest obraz. Z punktu widzenia teorii 

wielomodalności afordancją obrazu jest komunikowanie wartości40. W tym wypadku możemy 

mówić o modusie wizualnym, czyli spójnym systemie środków semiotycznych, które tworzą 

wizualny przedmiot o określonych funkcjach wyróżnionych przez Hallidaya: funkcji 

ideacyjnej, funkcji tekstowej i interpersonalnej41. Kody obrazowe komunikujące wartości 

wyróżniają się również silną perswazyjnością. Chcą być przekonujące, wykazują 

preferencyjność myślową.  

 Ten przedstawieniowy charakter komunikatów obrazujących wartości jest obecny od 

starożytności. W dostępnych empirycznie tekstach są to językowe obrazy wartości również 

operujące ukonkretnieniem bohaterów, miejsc i sytuacji. Teksty starożytnych filozofów, 

poetów, potem literatura piękna i przypowieści biblijne zadają się operować tymi samymi 

kodami przedstawieniami. Skupiają się nie na opisywaniu czy nazywaniu wartości, ale na ich 

pokazywaniu. Epoka rozwoju technologii rejestracji, nadawania, ale przede wszystkim 

produkowania przekazów wizualnych dała szansę na korzystanie z kodu obrazu i wykształcenia 

modusu wizualnego.  

 

    

    V Wartości w wizualnym dyskursie retorycznym 

                                                      
39 J.J. Wunenburger: Filozofia obrazów. Przeł. T. Stróżyński. Gdańsk 2012, s. 219. 
40 Por. M. Lisowska-Magdziarz: Badanie wielomodalnych przekazów w mediach masowych..., s. 147. 
41 Por. Tamże. 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 3/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

79 

 

  

 Od starożytności, kiedy retoryka była sztuką pięknego i przekonywującego mówienia, 

mowy retoryczne przejawiały komunikowanie wartości. Można zaryzykować uogólniające 

stwierdzenie, że każde retoryczne przekonywanie jest komunikowaniem preferencyjnym, a 

więc i wartościującym. To, do czego chce przekonać komunikujący jest dla niego wartością. 

Zatem dobór odpowiednich koncepcji (inventio), słów (elocutio) i ich kompozycji (dispositio) 

z wykorzystaniem figur i argumentów retorycznych gwarantuje skuteczność wypowiedzi. 

Pierwsze mowy perswazyjne, znane historii retoryki, służyły obywatelom ateńskim do 

przekonywania sędziów co do swoich racji w rozstrzyganiu sporów polityczny i społecznych42. 

Mowy uroczyste, popisowe, chwaliły poległych43, obronne ratowały oskarżonych jak 

Pochwała Heleny sofisty i retora Gorgiasza, czy Obrona Sokratesa Platona, gdzie wartością, 

którą chroni Sokrates jest prawda, a o którą walczy wolność. Kazania sejmowe Piotra Skargi 

nawołują do mądrości, słynna metafora Ojczyzny jako tonącego okrętu ufundowana jest na 

postrzeganiu jej jako wartości, o którą należy dbać.  

 Polemika Kwintyliana z sofistami jest właściwe sporem o wartości fundujące samą 

retorykę. Wartości te są podstawą do definiowania samego pojęcia i oceny etycznej 

oddziaływania mów retorycznych. Sofiści wyznają relatywizm poglądów, które można przy 

pomocy odpowiedniej argumentacji obalić, a więc skuteczność, to przekonanie odbiorcy do 

zmiany poglądów w interesie danej sytuacji. Wygrywa ten, który ma większą sprawność 

argumentacji, która nie musi opierać się na prawdzie44. Kwintylian natomiast wprowadza do 

pojęcia retoryki kryteria etyczne, fundując ją na wartości prawdy, a więc mowa retoryczna 

powinna odsłaniać prawdę w służbie dobra. „Kwintylian stawia bowiem znak równości między 

mówcą doskonałym a dobrym człowiekiem; twierdzi iż dobry człowiek powinien się odznaczać 

i doskonałym opanowaniem sztuki wymowy, i walorami moralnymi. Retoryka – mówi 

Kwintylian – jest zarazem «pożytkiem» i «cnotą». Jego pojęcie «dobrej wymowy» implikuje 

więc nie tylko pragmatyczną zręczność, lecz także moralistyczną zachętę”45. Podobnie widzi 

retorykę Sokrates, który „twierdzi, że pragnienie dobrego wysławiania się jest źródłem 

moralnego postępu. «Szczera, rzetelna i uładzona wypowiedź jest wizerunkiem (eidolon) 

                                                      
42 Por. Arystoteles: Retoryka – Poetyka. Przeł. H. Podbielski. Warszawa 1988, s. 4. 
43 Por. Tamże. 
44 Por. Tamże, s. 6. 
45 K. Burke: Tradycyjne zasady retoryki. W: M. Skwara: Retoryka. Gdańsk 2008, s 36. 



Naukowy Przegląd Dziennikarski Nr 3/22 

Journalism Research Review Quarterly  

 

80 

 

dobrej i sumiennej duszy»”46. Wyraźnie daje tu o sobie znać intuicja traktowania świadomie 

komponowanej wypowiedzi retorycznej, która kształtuje odbiorców i samego retora, jako 

nośnika wartości, które zarazem stają się fundamentem przekazu. Ujawnia się tu podobieństwo 

do wyżej opisanej personalistycznej wizji dyskursu.  

 Dyskurs retoryczny może również jednak być przestrzenią, w której wartości zyskują swój 

kształt dzięki figurom i retorycznej kompozycji. Nie są tylko nazwane przez abstrakcję pojęcia, 

wypływając w argumentacji, ale stają się obrazami, które prowadzą do nich samych, a więc 

stają się przedmiotem swego własnego oglądu. Interesujące jest to, że w mowach werbalnych i 

prezentacjach obrazowych ważną rolę odgrywają emocje, będące siłą perswadującą, której 

służą środki i figury retoryczne. Święty Augustyn pisząc w De doctrina Christiana o skutecznej 

wymowie opisuje to co dzieje się w człowieku pod wpływem i w momencie przekazu: „lęka 

się tego, czym mu grozisz – kiedy znienawidzi tego, co napiętnujesz – kiedy pokocha to, co 

obiecujesz – kiedy zacznie opłakiwać to, nad czym w wymownie ubolewasz – kiedy odczuwać 

zacznie radość w tym, co odmalujesz mu jako przedmiot radości, a litować się będzie, gdy twoje 

słowa ukażą mu rzecz godną politowania, i kiedy zacznie stronić od tego, od czego go 

odstraszysz. Efekty powyższe [...] [wymowy w stylu wysokim – przyp. B. C.] mają jeden cel: 

wzruszyć umysł słuchaczy nie po to, aby wiedzieli, co mają czynić, lecz żeby  spełniali to, o 

czym już wiedzą, że powinni to spełnić”47. Słowa takie jak: „odmalujesz”, „ukażesz” odwołują 

do sposobów działania logocentrycznym obrazem, czyli budowania pewnego imaginarium 

wartości. Życie wartości w obrazowym dyskursie dobrze ujmuje J.J. Wunenburger: „[...] 

literatura stoicka podsuwa tyle obrazów, porównań i metafor, które mają przebudować 

imaginarium człowieka. Aby oddramatyzować egzystencję, nauczyć się poddawać 

właściwemu porządkowi rzeczy lub gasić nierozumne pragnienia, trzeba bezwzględnie 

narzucić umysłowi inne obrazy”48.  

 Jeśli chodzi o obrazowanie wartości samych w sobie przywołać należy Biblię. 

Przypowieści obrazują postawy człowieka wobec człowieka, które powinny prowadzić do 

osiągnięcia dobra jakim jest szczęście wieczne. Retorycznie, wedle Arystotelesa, przypowieści 

należą do przykładów jako środków przekonywania i są rodzajem indukcji. Opowieść 

przykładów jest fikcyjna. Jako exemplum rozważań przywołam następującą przypowieść:  

                                                      
46 Tamże, s. 38. 
47 Za: K. Burke: Św. Augustyn: De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej. Warszawa 1989, s. 211–213. 
48 J.J. Wunenburger: Filozofia obrazów..., s. 219. 
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Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie 

swojej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak 

pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. (34) Wtedy 

król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie 

królestwo przygotowane dla was od założenia świata. (35) Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem 

spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie; (36) Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem 

chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. (37) Wtedy sprawiedliwi mu 

odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię albo spragnionym i daliśmy ci pić? 

(38) I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię? (39) Albo kiedy 

widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? (40) A król im odpowie: Zaprawdę 

powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. (41) 

Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 

przygotowany dla diabła i jego aniołów. (42) Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem 

spragniony, a nie daliście mi pić; (43) Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście 

mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. (44) Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy 

widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie 

usłużyliśmy tobie? (45) Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu 

z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. (46) I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia 

wiecznego49. 

 Wartością jaka jest tu zobrazowana jest dobro okazywane drugiemu człowiekowi, 

ukonkretnione w postaciach i sytuacjach. Obraz jest symetrycznie dychotomiczny i 

jednocześnie wewnętrznie kontrastujący. Dobre postawy są opozycyjne do złych. Przesłanki 

prowadzą do wniosku: dobro okazane drugiemu przynosi szczęście wieczne. Wartość dobra 

okazywana innym nie jest nazywana wprost. Wartość godności ludzkiej sankcjonowania 

podobieństwem do króla, a więc sakralnością człowieka również nie jest tu wyrażona 

uogólniającym pojęciem. Zawartość obrazu to postacie, ale niedookreślone. Nie mają imion, 

wyglądów, cech charakteru. Pełnią rolę evrymenów – postaci prawdopodobnych. Sytuacje 

również nie są osadzone w przestrzeniach, barwach czy kształtach. Językowy obraz pozostawia 

miejsca do wypełnia odbiorcy, budując w jego umyśle obrazy mentalne, a co najważniejsze dla 

dyskursu, wprowadzając w indywidualizację własnych doświadczeń. Zatem obraz ten jest 

konkretyzujący, ale jednocześnie wieloznaczny. Człowiek odpowiada na ten obraz produkując 

obrazy mentalne, definiując wartości i angażując emocje, które pozwalają odczuć postawy 

własne. Głód, nagość, pragnienie to uczucia bliskie każdemu człowiekowi. Obraz ten pokazując 

te sytuacje zbliża się do człowieka tworząc wspólnotę doświadczeń.  

                                                      
49 Ewangelia według św. Mateusza 25:31–46. 
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 Postacie, sytuacje, dwudzielność obrazu należą do retorycznego inventio, przedstawienie 

wartości dobra i ludzkiej godności w postaci arystotelesowskiego przykładu to retoryczne 

elocutio, a ułożenie w narracji w zasadzie indukcji (wnioskowania) to retoryczne dispositio.  

Współczesny wizualny dyskurs retoryczny, którego tematem są wartości etyczne zdaje się być 

zapośredniczony w retoryce obrazowości i biblijnej wyobraźni oraz ufundowany na 

uniwersalnej wartości – godności ludzkiej. Nie idzie tu o dosłowność kopiowania werbalnych 

obrazów w filmowe przedstawienia, chociaż i takie się zdarzają, ale na pewną specyfikę 

funkcjonowania elementów retorycznego obrazu, jak i kwestię skutecznego prezentowania 

wartości właśnie przez obraz w kodzie przedstawieniowym w odróżnieniu od opisywania czy 

nazywania właściwemu dla języka werbalnego. 

 Filmy rozpowszechniane na platformie You Tube oraz Facebook, przywołane już we 

wstępie artykułu, będą tu dobrym przykładem odwołującym się do kwestii czynienia dobra 

drugiemu prezentowanego w zacytowanej przypowieści biblijnej. Niektóre obrazowe 

komunikaty przedstawiają rozmaite warianty ukonkretniające pojęcie dobra, które okazywane 

jest drugiemu człowiekowi. Podobnie jak w przypowieści biblijnej dobro jest nagradzane, a 

wrażliwość na drugiego niezależnie od jego stanu posiadania, pozycji społecznej wieku 

ufundowana jest na godność ludzkiej, która z kolei jest podstawą każdej relacji. Podobnie jak 

w obrazach biblijnych postaci pełnią rolę evrymenów, choć w materiale filmu czy grafiki 

zyskują konkretne twarze, wyglądy, wiek, czy sugestię wykonywanego zawodu. Ten aspekt w 

cyfrowym wizualu posiada większy stopień ukonkretnia i dosłowności niż w przypowieści 

biblijnej, gdzie ukonkretnienie zostaje przeniesione na poziom mentalny. Z punktu widzenia 

opisanej wyżej filozofii personalistycznej i pojęcia osoby, można określić bohaterów filmów 

jako retoryczne persony, które pełnią funkcję tworzenia płaszczyzny identyfikacji z odbiorcą 

na zasadzie budowania obrazu podobieństwa. W tych komunikatach wizualnych postaci te są 

znakami prezentowanej rzeczywistości, a narracja ograniczona jest do kluczowych scen 

uchwytujących relację i ludzkie czyny. Ta sama specyfika zauważalna jest w przypowieściach 

biblijnych. Zastosowanie w filmowych narracjach kodu obrazu, a więc perspektyw planów, 

punktów widzenia jednak sprawia, że filmowe obrazowanie wartości uruchamia w człowieku 

silniej sferę emocjonalną, która pogłębiona zostaje przez elementy muzyczne filmów. Jeśli 

przyjmiemy, że fenomen obrazu i jego istota, to wypadkowa elementów przekazu, to obraz 

tworzy muzyka. Natomiast odbiór przekazu, ale również jego kreowanie i nadawanie to 

tworzenie, nadawanie i odbiór fenomenów. Emocjonalność w obrazach biblijnych i filmowych 
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prowadzi do odczuwania, a odczuwanie do definiowania pojęć, analizy, ale i poznania danej 

wartości oraz stanowi jeden z elementów perswazji. Dowodem wprost są komentarze werbalne, 

a niezwerbalizowaną opinią udostępnienia i reakcje w postaci emotikonów. Ten proces to 

dyskurs.  

 Nie sposób wymienić, opisać i zanalizować wszystkie wartości i warianty ich 

obrazowania.50 Dlatego też moje rozważania mają charakter propozycji dla analizy dyskursu 

wartości i o wartościach, który przejawia się w mediach społecznościowych. Przykładem 

obrazującym poruszane zagadnienia niech będzie wybrany, popularny film51, który prezentuje 

wartość dobra, ale i współczucia, uważnosci i wrażliwości na drugiego człowieka. Poniższe 

kadry ukazują najważniejsze momenty w filmowej historii. Jej narracja oparta jest na schemacie 

efektu domina lub motyla ujętego w kompozycyjną klamrę; rozwija się od pierwszej, 

szczegółowej sytuacji a każda następna jest amplifikacją tematu. Przeprowadzone 

rozumowanie oparte jest o indukcję, prowadzi do wniosku, że okazane bezinteresowne dobro 

wróci do jego autora w niespodziewanym momencie i czasie, a doświadczy go od nieznanej 

osoby. Przesłankami prowadzącymi do tego wniosku są poszczególne sytuacje, które 

powiązane są bohaterami. Można ten proces myślowy zwerbalizować następująco: jeśli 

pomogę chłopcu, on pomoże starszej kobiecie, która pomoże dziewczynie, dziewczyna 

mężczyźnie, mężczyzna pomoże innemu, inny pomoże bezdomnemu, bezdomny pomoże innej 

dziewczynie, inna dziewczyna okaże dobro starszej kobiecie, starsza kobieta kelnerce, kelnera 

mężczyźnie, który zapoczątkował dobro, a więc dobro do niego wróciło (zostały tu wybrane 

kluczowe sytuacje każdego z bohaterów; ułożone są zgodnie z filmową narracją):   

 

                                                      
50 Dla przykładu obrazując sferę dyskursu wartości i o wartościach w sieci społecznościowej podaję kilka wskazań 

do filmów i grafiki funkcjonujących w przestrzeni sieci: 

Dobro powraca NIIESPODZIEWANIE !https://www.youtube.com/watch?v=z31FtNdnfs8 

Wszystko co dajemy, do nas wraca, https://www.youtube.com/watch?v=aSdkhCbVYxo 
51 BCN – dobro powraca, https://www.youtube.com/watch?v=dL6V9yc4d_A 

https://www.youtube.com/watch?v=z31FtNdnfs8
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 źródło : You Tube (screeny) 

Film ten został zrealizowany jednym ujęciem dla ukazania sekwencji zdarzeń i ciągłości 

rozprzestrzeniania się dobra, obrazując tym samym relacyjność jako sieć powiązań.  

Film funkcjonuje na kilku youtubowych stronach, bywa udostępniany na Facebooku, jednak jest 

zupełnie oderwany od autora. Funkcjonuje samodzielnie jako krótki przekaz obrazujący wartość. 

Jeżeli dyskurs jest komunikacją to film ten jest „wypowiedzią” każdego kto go udostępni, wyśle 

w niepublicznej konwersacji za pomocą  komunikatora. „Wypowiedzi – przedstawienia” te są 

częścią medialnej rozmowy o wymiarze duchowym człowieka. Wszelkie komentarze, reakcje w 

postaci emotikonów, które wyrażają wartościowanie, ale również obejrzenie filmowego 

komunikatu tworzą dyskurs, będący zdarzeniem medialnym. Przykładowe komentarze do 

omawianego filmu są definiowaniem obrazu filmowego oraz wyrażaniem emocji jakie wywołał 

komunikat. Charakterystyczne jest to, że uczestnicy dyskursu wymieniają kategorię piękna 

wywołującego zachwyt, ale rozumieją przesłanie, które przekonuje do dobra. Można zatem 

wnioskować, że odczuwane piękno w rozumieniu kategorii aksjologicznej prowadzi do 

rozumienia dobra – kategorii etycznej. Poniżej zamieszczamwybrane wypowiedzi z ich 
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otoczeniem kontekstowym:

 

źródło: You Tube 52 

Struktury tego dyskursu podyktowane są układem treści danej platformy, ale są trójwymiarowe, 

ponieważ uczestniczy w nich rzeczywisty człowiek, który odczuwa, przeżywa, analizuje i 

przejawia się w reakcjach. Trudno w tym wypadku mówić o ujęciu transmisyjnym takiej 

komunikacji w klasycznym rozumieniu tego modelu. Tu nadawca staje się jednocześnie 

odbiorcą, a medialny wymiar tej konwersacji cechuje jej nieskończoność, ciągłość i trwanie 

online, które niejako jest odbiciem nieustannego preferencyjnego myślenia w człowieku, który 

wewnętrznie negocjuje świat wartości. Co należy podkreślić – tak zintensyfikowany dyskurs 

wartości pomiędzy osobami odległymi fizycznie i kulturowo w rzeczywistym świecie nie był 

możliwy przed erą Internetu i platform społecznościowych. Wyrażanie świata wartości 

moralnych w obrazie i obrazem, czyli wizualizowanie, niematerialnej sfery człowieka stało się 

również możliwe w momencie opanowanie kodu obrazu, który znosi bariery językowe.  

Omawiany film został zamieszczony na kanale użytkownika Roberta Szymańskiego, aby 

wyrazić ideę Business Class Network. Publikacja została opatrzona następującym komentarzem: 

„Doświadczenie nauczyło nas że dobro powraca ze zdwojoną siłą. Dlatego stworzyliśmy 

Business Class Network, aby pomagać sobie wzajemnie poszerzać możliwości biznesowe i sieci 

kontaktów w całej Polsce. Jeśli chcesz być częścią naszej społeczności ludzi przedsiębiorczych, 

                                                      
52 BCN – dobro powraca, https://www.youtube.com/watch?v=dL6V9yc4d_A 
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którzy lubią pomagać zapisz się na www.businessclassnetwork.pl”. Uniwersalny przekaz 

filmowy w tym wypadku został ukonkretniony przez przeniesienie konotacji na ideę BCN, co 

jednocześnie ją buduje i wyjaśnia. W znaczeniu arystotelesowskiej retoryki w opisanym 

dyskursie film jest przypowieścią. Tę samą funkcję w podobnej konstrukcji pełniły językowe 

„obrazki” w postaci właśnie przypowieści czy bajek w starożytnych mowach retorycznych. Z tą 

różnicą, że mowa była pewną trójdzielną całością, a jej ramy wyznaczały wstęp i zakończenie. 

Natomiast w dyskursie sieci następuje dekonstrukcja klasycznych części na rzecz 

fragmentarycznych „wypowiedzi”, ale przez widzenie sieci jako pewnej ciągłej całości można 

stwierdzić, że ten dyskurs nie ustaje, a publikacje to niejako dopowiedzenia, rozszerzenia, 

komentarze do nieustannego, trójwymiarowego dyskursu, który w swym biegu rozszerza się na 

zasadzie konotacji, ewoluując tematycznie, strukturalnie, wielomodalnie do wykształcania 

często nieprzystających komunikatów medialnych. Dyskurs jest tu złożoną, wielopoziomową 

nieskończoną strukturą, w której występują mniejsze skończone struktury, zdolne tworzyć wciąż 

nowe połączenia. 

Oprócz filmów tworzonych na podstawie postaci i fikcyjnych sytuacji przekaz o konkretnych 

wartościach płynie również z krótkich filmów o cechach reportażu. Są to uchwycone sytuacje 

rzeczywiste i zmontowane w taki sposób, aby przejawiały rzeczywistość konkretnej wartości. 

Przykładem niech tu będzie film ukazujący parę staruszków53, zamieszczony na facebookowym 

kanale „Popularne”. W odróżnieniu od poprzedniego filmu, w którym nie występowała ścieżka 

dialogowa, ani tekst zamieszczony w postaci napisów, tu obrazy są opatrzone dosłownym 

graficznym tekstem (kadry są tu ułożone zgodnie z kolejnością ukazywania się ich w filmie):  

 

                                                      
53 Prawdziwa miłość, https://www.facebook.com/watch/?v=3338828536188186 

http://www.businessclassnetwork.pl/
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Film składa się z serii ujęć. Schematem narracyjnym jest linearnie, w warstwie wizualnej – 

pokazana, a w warstwie tekstowej – opowiedziana, historia życia małżeństwa, które odeszło 

prawie w tym samym momencie. Kompozycja wykorzystuje zabieg retrospekcji i klamrę. Film 

rozpoczyna się od ujęcia w półzbliżeniu starszych ludzi, którzy leżą głowami zwróconymi do 

siebie. Kolejne ujęcia, będące również slajdami fotograficznymi, wchodzą w retrospekcję i 

ukazują historię życia pary od momentu poznania przez kolejne, wybrane etapy życia. Każdy 

kadr ukazuje parę w duecie, co staje się symbolem nierozłączności. Ujęciem, które silnie 

wzbudza emocje jest detal splecionych rąk. Kadr końcowy jest powtórzeniem kadru pierwszego, 

po którym następuje tekstowa puenta, zamieszczona w grafice powyżej. Ten krótki 

czterominutowy film kładzie nacisk na zobrazowanie wartości jaką jest miłość. Szczegóły z życia 

bohaterów są drugorzędne, na plan pierwszy wysuwa się ich więź. Ta rzeczywista historia 

funkcjonuje na podobnych zasadach jak wyżej opisane przypowieści. Tu bohaterowie są 

ukonkretnieni do realnych postaci, jednak konstrukcja filmu prowadzi do uogólnień na temat 

pojęcia miłość, co jest zamierzone. Postaci zyskują wymiar symboliczny, za sprawą doboru 

kadrów podwójnych (para w kadrach występuje w duecie). W ten sposób historia ta konotuje 

szerokie rozumienie wartości, porusza emocje i zaprasza do dyskursu. Około 10 tysięcy polubień, 

683 komentarze i ponad milion wyświetleń jest obrazem dynamiki dyskursu. Przykładowe 

komentarze ujawniają oddziaływanie filmu, który uruchamia autorefleksję i odniesienie historii 

wizualnej do własnych doświadczeń, a więc i własnych imaginariów, porusza emocje, prowokuje 

do oceny postaw. Zamieszczone poniżej zrzuty ekranu pokazują otoczenie kontekstowe 

komentarzy: 
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Retorycznie film staje się również przypowieścią. 

Innym elementem retorycznego dyskursu, który obrazuje wartości etyczne są statyczne 

grafiki. Przeważnie operują symbolem i wieloznaczną metaforą. Podobnie jak w filmie ujmują 

i wyrażają sferę niematerialną człowieka. Z perspektywy ram graficznego komunikatu są to 
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retoryczne morfizacje. Przykładem niech tu będą dwie grafiki, które pochodzą z platformy 

społecznościowej Facebook: 

Symbol ojcowskiej miłości i oddania, który interpretować można szerzej, jako 

miłość rodzica. Dosłowna scena staje się metaforą i prowadzi do wielu interpretacji 

– oddanie ojca, spalanie się dla dzieci, oddanie wszystkiego, co ma 

rodzić dla szczęścia dziecka.  

 

 

Symbol tej sceny uchwytuje takie pojęcia jak przyjaźń, wrażliwość, 

współodczuwanie, wspólnota. Jest to jednocześnie wyrażenie idei 

właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych opartej na 

zrozumieniu.  

 

 

 

 

Obie grafiki wyrażają postawy pozytywne. W strukturze dyskursu są obrazowaniem 

właściwości postaw, które ujawniają wartości etyczne. Stają się podobnie jak opisane filmy 

przykładami retorycznymi, a w ramach kategoryzacji przykładów – przypowieściami.  

Udostępnianie, reagowanie, komentowanie potwierdza zgodności uczestników dyskursu z 

wyrażanymi wartościami.  

W przestrzeni sieci funkcjonują również grafiki ukazujące negatywne postawy i zatem 

antywartości, czyli negatywne relacje międzyludzkie. W wizualnym dyskursie będą to 

kontrobrazy bazujące na retoryce kontrastu. W przestrzeni mentalnej człowieka wywołują 

obrazy kontrastujące, pokazujące właściwe postawy, które są wyrazem sprzeciwu wobec 

negatywnych. Z zestawienia obrazów cyfrowych i mentalnych powstaje myślowa antyteza 

wizualna.  
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Świat relacji negatywnych wywołuje dyskusję o właściwości 

postaw. Godność drugiego człowieka jest tu kryterium 

postępowania i działania. Reakcje i komentarze wyrażają 

smutek, który jest sygnałem w sferze odczuwania, że człowiek 

przestaje być podmiotem, a staje się przedmiotem. Postacie w 

grafikach nie są wobec siebie uważne, empatyczne. Jest to 

wizualny dyskurs o wartości relacji, godności ludzkiej, 

podmiotowości człowieka wyrażony wizualnym 

przeciwieństwem, budowanym na serii obrazów sprzecznych.  

Sprzeciw wobec negatywnych postaw wyraźnie ujawnia 

istnienie imperatywu wewnętrznego człowieka, który 

odczuwa swoją podmiotowość i reaguje na jej brak.  

Podobnym komunikatem jest poniższa grafika wprost otagowana pojęciem: wartości, 

jednak sprzeczność zachodzi wewnątrz obrazu, a nie w strukturze dyskursu, jak w poprzednim 

przykładzie. Zderzenie dwu sytuacji, które jest retoryczną antytezą, 

opartych na stwierdzeniu „zostało niewiele czasu” budzi refleksję na 

temat wartości współczesnego człowieka. Grafika wprost wskazuje na 

wartość osoby ludzkiej jako właściwy cel ludzkiego działania i życiowy 

priorytet. Do określenia priorytetów i tego, co jest wartością dla 

człowieka prowadzi tu czas poświęcony danemu działaniu. Dla 

staruszków jest to okazanie uwagi drugiemu człowiekowi i wyrażenie 

miłości. Dla współczesnego, młodego człowieka jest to uwaga 

poświęcona technologii. Znak klepsydry i znak baterii zderzają 

przeszłość i współczesność, podobnie jak postaci które są znakiem 

przeszłości i postać młodego człowieka, który jest znakiem 

współczesności. Ważne w tej grafice są również emocje, przez które 

wprowadzona zostaje ocena postaw. Obraz pary staruszków konotuje 

wachlarz emocji pozytywnych obrazujących dobro i miłość, a postać młodego człowieka 

obrazuje złość. W ten sposób dobra relacja z drugim człowiekiem uwydatniona jest jako 

właściwa, w odróżnieniu od postawy przywiązania człowieka do technologii, przez które tę 

relację traci. Ponadto postawa wobec „czasu, który pozostał” w relacji postaci starszych jest 

pozytywna, a w obrazie młodego człowieka – negatywna. Ukierunkowanie na człowieka i 
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osobę prowadzi do harmonii, a ukierunkowanie życia na technologię prowadzi do destrukcji i 

frustracji. Kontrast tych dwu obrazów tworzy sens przekazu, który jest obrazową konstatacją 

rzeczywistości niematerialnej. Ukonkretnienie jej na zasadzie morfizacji prowadzi do 

wniosków uogólniających. Z punktu widzenia budowy wizualnego komunikatu graficzne 

przedstawienie jest semantycznie i semiotycznie wielopoziomowe oraz wielowarstwowe. 

Fenomen całości oparty jest na dwu fenomenach przedstawionych scen i oparty na elementach 

graficznych, które te opozycje budują odsyłając do znaczeń niematerialnych. Należy 

podkreślić, że grafika w mniejszym stopniu angażuje emocje, a większym odwołuje się do 

intelektualnego sposobu odczytania znaczeń.   

W powyższych przykładach przejawia się afirmacja etycznych postaw w duchu 

personalizmu. Właściwie skierowanie uwagi na osobę ludzką, jej wyjątkowość, odczucia, 

kwestię relacyjności i etycznych postaw wobec drugiego, których podstawą jest godność i 

podmiotowość sprawia, że personalizm staje się tu narzędziem perswazji. Próbą przekonania 

do danych postaw. Wartości stają się podstawą komunikatów, które właściwie występują w 

trzech funkcjach: docere – uczą przez morfizację, czyli budowanie prawdziwych lub 

prawdopodobnych sytuacji bliskich człowiekowi, delectare – zachwycają przez m.in. 

kompozycję kadrów, czy puentę, która prowadzi do zaskoczenia, movere – poruszają przez 

emocjonalność obrazów, ale również ukazanie podmiotowości człowieka. Komentarze i 

reakcje, dopowiedzenia, udostępnienia są dowodem na identyfikację odbiorców z pojęciami 

takimi jak godność i podmiotowość. Zatem wartości tu występują w funkcji: 

- wspólnototwórczej – jako platforma oraz są fundamentem komunikacji tworzą 

wspólnotę komunikacyjną, 

- inicjującej – są podstawą myślową czy ideową (inventio) powstania wizualnego 

komunikatu, perswazyjnej  

- perswazyjnej – odwoływanie się w przekazie wizualnym do wartości odbiorcy 

działa przekonująco, szczególnie, gdy zaprezentowana postawa pokazuje „jak 

chcielibyśmy być traktowani”.  

- dynamizującej – z racji preferencyjnego myślenia i skłonności do 

emocjonalnego traktowania tego, co jest dla danego uczestnika dyskursu 

wartością, sprawia, że negocjacje wartości dynamizują dyskurs retoryczny, 

którego cechą jest odsłanianie wartości w przedstawieniach relacyjności. 
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   VI Etyka widzenia w normowaniu etyczności przekazów wizualnych 

 

 Tak intensywny dyskurs, którego tematem są wartości w nieskończonej ilości 

przedstawień rozmaitych formalnie nie był możliwy przed erą Internetu i platform 

społecznościowych, które w swej ewolucji wyraźnie dążą do obrazowości i interaktywności. 

Przestrzeń Internetu staje się platformą relacyjności, w której obraz odgrywa kluczową rolę. W 

tym miejscu można przywołać Filozofię dramatu Józefa Tischnera, która staje się tu dobrym 

kontekstem myślowym. Człowiek w przestrzeni medialnej również staje się uczestnikiem 

dramatu, który oparty jest na negocjowaniu wartości: „W świecie pozbawionym wartości – 

jakie konstruuje na przykład ściśle mechanistyczna fizyka – nie ma tragedii. Tylko tam, gdzie 

istnieje to, co wzniosłe i niskie, szlachetne i prostackie, istnieje coś takiego jak zdarzenie 

tragiczne. Uwaga Schelera uznaje istotną różnicę między horyzontami: w horyzoncie 

rzeczowym (scenicznym) nie ma możliwości tragedii, możliwość ta pojawia się dopiero w 

horyzoncie wartości – ludzkich wartości”54. – pisze Tischner. Ludzki dramat zatem dzieje się 

w relacjach, a intensyfikują go wartości, które należą do sfery duchowej człowieka. Są 

niewidoczne, a silnie determinujące, przejawiają się w ludzkim działaniu – mówiąc językiem 

personalizmu Karola Wojtyły. W tym horyzoncie otwiera się również myślenie etyczne: „[...] 

nie ma możliwości etyki tam, gdzie nie ma jakiegoś dobra i zła, jakiejś wartości i antywartości, 

czystego lub nieczystego sumienia, nie ma też możliwości etyki tam, gdzie brak wszelkich 

warunków dla obiektywizmu w myśleniu, dla widzenia siebie i swego sposobu bycia nie tylko 

swoimi, ale i «cudzymi oczami». Jakie doświadczenie otwiera nas na dobro i zło i zarazem uczy 

nas obiektywizmu ? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć wyraźnie: źródłowym doświadczeniem 

dla ludzkiej samowiedzy etycznej jest doświadczenie drugiego człowieka”55. Aby 

doświadczyć, trzeba wejść w relację, odczuć i przeżyć, czyli „zobaczyć”, co wiąże się z 

emocjonalności i racjonalnością. Można zatem zadać pytanie, nawiązując do tezy o 

zintensyfikowanej sferze komunikatów o wartościach i dyskursu wartości w przestrzeni sieci, 

o kod właściwy etyce. Kod, który pozwala wyrazić sferę duchową, odwzorować relacyjność, 

która rodzi etykę i często stać się źródłem przeżycia i doświadczenia wartości. Historia retoryki, 

a szerzej komunikacji pokazuje, że człowiek, od momentu zaistnienia komunikacji, szuka tego 

                                                      
54 J. Tischner: Filozofia dramatu. Kraków 2006. s. 2. 
55 J. Tischner: Sztuka etyki. W: To co najważniejsze. Kraków 2021, s 79. 
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– kodu, który wyrazi wartości, niejako je zmaterializuje, ale również sprawi, co najważniejsze, 

że ów kod będzie przekonujący, nie narzucający, negocjujący, a nie przemocowy, a więc 

metaetyczny. „Gdy słyszymy nakaz lub zakaz reagujemy obronnie. Jakiż więc język byłby 

najbliższy etyce? Wydaje się, że język odsłaniający. Odsłonić znaczy: coś opisać i komuś 

otworzyć oczy na widzenie, uwzględnić zarazem istotę rzeczy samej i człowieka, który kieruje 

się ku rzeczy. Etyka jako wiedza o sztuce tworzenia dobra sama musi stać się sztuką celnych 

odsłonięć”56 – pisze Tischner w Sztuce etyki, a myśl ta dobrze opisuje cechy, jakie przejawiają 

przywołane w niniejszym artykule komunikaty wizualne. Podobnie problem ujmuje J.J 

Wunenburger, kiedy pisze o pierwszoplanowej roli obrazów związanej z „objawieniem 

wartości”57. Zatem możliwość rejestrowania, cyfrowego wytwarzania, komponowania, a co 

najważniejsze – udostępniania, komentowania komunikatów obrazowych uwolniła pragnienie 

i zdolność człowieka do wizualizowania etycznych wartości jako istotnych sfer duchowych, 

które w dużej mierze są intymnymi sferami człowieka. Kod ten zdradza pragnienie 

podmiotowości i godności realizowanej w ludzkich relacjach, które w komunikatach 

obrazowych są przedstawiane jako sceny sytuacyjne. W nich uczestniczą postaci dramatu na 

zasadach evrymenów, których funkcją jest odsłonięcie wartości przez działanie.  

 Wniosek jaki płynie z powyższych rozważań jest uniwersalny i może służyć analizie 

etycznej wszelkich komunikatów wizualnych takich, jak: filmy, reportaże, informacje: obraz, 

który odsłania człowieka i prowadzi do doświadczenia, przeżycia podmiotowości, którego 

celem jest dobro jest etycznym komunikatem wizualnym, nawet jeśli obrazy są silne 

emocjonalnie, trudne w odbiorze, intymne i porażające. Podstawą takiego komunikatu jest 

wrażliwość na drugiego człowieka i godność ludzką. Przykładem kończącym niech będzie film 

Norymberga. Podczas rozprawy sądowej zbrodniarzy wojennych były czytane listy 

pomordowanych z dokładnymi liczbami. Czytanie wprowadziło monotonię, uczestnicy 

rozprawy – oskarżający i oskarżeni – zasypiali. W momencie wniesienia na salę i odtworzenia 

pierwszych ujęć z wyzwolenia obozu w Auschwitz zaczyna się właściwa rozprawa. Ujęcia są 

drastyczne, pokazują stosy ludzkich ciał i wychudzonych, przerażonych ludzi, którzy 

przetrwali. To silny, emocjonalny, przerażający obraz, który odsłania ogrom tragedii, budzi 

refleksje etyczne szczególnie o nieposzanowaniu ludzkiej godności i podmiotowości. Ten obraz 

poraził emocje, ale i doprowadził do zrozumienia przedmiotu rozprawy. 

                                                      
56 Tamże, s. 89. 
57 J.J Wunenburger: Filozofia obrazów ..., s. 216. 
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Filmografia 

BCN – dobro powraca, https://www.youtube.com/watch?v=dL6V9yc4d_A 

Dobro powraca NIIESPODZIEWANIE !https://www.youtube.com/watch?v=z31FtNdnfs8 

Prawdziwa miłość, https://www.facebook.com/watch/?v=3338828536188186 

Youtuberzy upokorzyli niepełnosprawnego chłopaka.https://dziendobry.tvn.pl/newsy/uwaga-

tvn-youtuberzy-upokorzyli-niepelnosprawnego-chlopaka-da338187-5313204. 

Wszystko co dajemy, do nas wraca, https://www.youtube.com/watch?v=aSdkhCbVYxo 

Zgoda buduje! niezgoda rujnuje, 

https://www.facebook.com/100052490441379/videos/286301089796237/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z31FtNdnfs8
https://www.youtube.com/watch?v=aSdkhCbVYxo

