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RELACJA SŁOWO–OBRAZ W KREOWANIU POSTACI 
W DYSKURSIE MEDIALNYM  

(SZKIC NA MATERIALE ARTYKUŁÓW Z KRĘGU 
TEMATYKI SPORTOWEJ W E-PRASIE)

I. Kierunek badań – stanowiska i strategie badawcze

Złożona rzeczywistość1 człowieka XXI w. zanurzona jest w mediach, 
które, prócz ról tradycyjnych wiązanych z przekazem informacji, są dla 
odbiorcy źródłem rozrywki i bodźcem wyzwalającym pokłady emocji. 
W czasach gwałtownej rewolucji multimedialnej kulturotwórcza funkcja 
środków masowego komunikowania2, zwłaszcza opartych na telewidzeniu 
świata, objawia się uformowaniem nowego typu odbiorcy zwanego homo 
videns, dla którego prymarne znaczenie ma to, co widzialne – więc obraz, 
a słowo staje się jedynie podporządkowanym mu uzupełnieniem [Sartori 
2007: 13]. Tak sprecyzowany odbiorca w poszukiwaniu informacji chętnie 
sięga do mediów audiowizualnych, wśród których niezwykłą pragma-
tyczną popularnością nacechowany jest Internet. To ważna z przyczyn, 
dla których prasa drukowana, odznaczająca się najdłuższym stażem 
w historii przekazu informacji, migruje, duplikując swe istnienie jako 
e-medium, bądź przyjmuje formę tekstu w przekazie elektronicznym jako 
jedyny sposób istnienia w medialnej rzeczywistości. Wydawcy, redakcje 
i dziennikarze, odpowiadając za przekaz publicznie ważnych treści za-
równo ogólnoinformacyjnych, jak i dotyczących wybranego spektrum 
tematycznego, podporządkowują proces komunikowania ich odbiorcy 

1 O dwóch typach rzeczywistości jako przestrzeni życia człowieka przekonuje 
w publikacjach Michael Fleischer. Pierwszy typ tworzy świat realny zwymiarowany 
przestrzenno-fizykalnie, drugi jako wytwór realności manifestuje się w postaci znakowej 
[Fleischer 1994: 9].

2 Mam tu na uwadze szerokie rozumienie terminu, które wśród elementów jego 
uszczegółowienia pozwala wymienić tradycyjnie prasę, radio, telewizję, Internet, ale 
także książki, komunikatory społeczne, telefonię komórkową i reklamę.
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czynnikowi ekonomicznemu, a „dążenie do zysku przez właścicieli środków 
masowego przekazu dominuje bez reszty nad treścią i formą upowszechniania” 
[Chmielewski 2001: 31]. Często dwa sposoby istnienia tytułu prasowego (drukowa-
ny i na stronach WWW), mimo różnic w formie i możliwościach przekazu, ulegają 
mentalnemu utożsamieniu. Potwierdzenie tej tezy odnaleźć można w tekście To-
masza Wróblewskiego zamieszczonym na łamach „Gazety Wyborczej”, w którym 
autor twierdzi, że „prasa drukowana stale dostarcza innym pożywki. […] Internet 
i telewizja na ogół przeżuwa to, co zostało opublikowane na stronach internetowych 
tradycyjnych tytułów prasowych” [Piątkowska-Stepaniak 2010: 19]. E-wydania 
gazet, które, jak sądzi się powszechnie, będą w przyszłości jedyną formą istnienia 
prasy, są więc popularne nie tylko wśród przeciętnych, poszukujących informacji 
czytelników, ale też wśród innych, konkurencyjnych redakcji. W dziennikach, 
których wydawcy korzystają z elektronicznej formy kontaktu z czytelnikiem, są 
publikacje prasowe ogólnokrajowe, ale też regionalne. Przykładem pierwszego typu 
wydań jest „Przegląd Sportowy”. „To dziennik o tematyce sportowej, założony 
w Krakowie w 1921 roku. Jest najstarszą gazetą codzienną wydawaną w Polsce 
oraz jedną z najstarszych gazet o tematyce sportowej na świecie” [http://www.
egazety.pl/axel-springer/e-wydanie-przeglad-sportowy.html, dostęp: 17.10.2014]. 
Z regionem bliskim autorce związane są natomiast „Nowiny. Gazeta codzienna”, 
dziennik o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji, w którym prócz wiadomości 
lokalnych pomieszczone zostają informacje ze sportu, gospodarki i kultury. Od 
2006 r. przy wydawnictwie uruchomiono nowoczesny serwis internetowy www.
nowiny24.pl, za którego pośrednictwem dziennikarze i fotoreporterzy pisma przez 
całą dobę dzielą się z czytelnikami informacjami z regionu [http://pl.wikipedia.org/
wiki/Nowiny_(dziennik_rzeszowski), dostęp: 17.10.2014]3. Przywołane publikacje 
mają więc pewne wspólne elementy: są pismami o bogatej tradycji, wydawanymi 
codziennie, posiadającymi wykrystalizowany typ odbiorcy skupiony wokół kon-
kretnych, poddanych selekcji wyspecjalizowanych treści. O bliskości pism stanowi 
także podejmowana w obu problematyka sportowa. Artykuły o takiej tematyce 
w e-wydaniach wspomnianych dzienników będą stanowić korpus materiałowy 
niniejszej pracy.

Teksty prasowe zgodnie z tradycją dziennikarską realizują się w postaci gatun-
ków informacyjnych i publicystycznych [Bauer, Chudziński, red. 2004: 143–149]. 
Pierwszym z nich konstytutywnie przypisywano obiektywizm i bezstronność, 
a także programowo realizowaną wierność faktom, rzetelność przekazu i jego 
aktualność, jasność i precyzję wysłowienia. Pozwalało to na zawarcie z odbiorcą 
„paktu faktograficznego”, na mocy którego kształtował niezbędną dla siebie wie-
dzę o rzeczywistości [Wojtak 2004: 29–38]. Gatunki publicystyczne realizowały 
zsubiektywizowany przekaz o rzeczywistości, którego istotą jest „tendencyjne 

3 Mając na uwadze ogólną wymowę przekazanych w tym fragmencie informacji, autorka tekstu 
wyjątkowo korzysta z nienaukowego źródła wiedzy.
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naświetlanie faktów z punktu widzenia określonej orientacji społeczno-politycznej, 
w celu pozyskania dla niej opinii publicznej” [Filipczak 2010: 287]. Charakteryzu-
jąca współczesne media swoboda wyboru technologii skłania do weryfikacji tezy 
o homogeniczności gatunków. Przekazy informacyjne, jak podkreśla Paweł Nowak, 
„tylko balansują na granicy pomiędzy gatunkami informacyjnymi i gatunkami 
publicystycznymi, tworzą nowy rodzaj wypowiedzi, w którym nadawcy próbują 
połączyć przeciwstawne zjawiska i pojęcia: obiektywizację z subiektywizmem, 
aktualność z komentarzem i oceną, nieprzewidywalność treści z nieprzewidywal-
nością formy” [Nowak 2006: 253].

 Kształt gatunkowy, a w zasadzie jego programowe rozmycie4, wymusza na 
odbiorcy przyjęcie aktywnej postawy i bycia równouprawnioną stroną w procesie 
komunikacji, której finalnym efektem jest przede wszystkim odebranie nadanego 
komunikatu, czemu towarzyszy zdobycie informacji. W analizowanej sytuacji 
komunikacyjnej warunkiem koniecznym jest otwarcie umieszczonej na wybranym 
portalu informacyjnym odpowiedniej prowadzącej do tekstu zakładki, którą tworzy 
tytuł tekstu, zdjęcie (tak w obu e-dziennikach) i umieszczony poniżej fotografii 
lead (tylko w e-wydaniu „Przeglądu Sportowego”), por.:

 

 
Il. 1, źródło: przegladsportowy.pl

4 Pisząc o metamorfozie gatunków prasowych, Maria Wojtak uznaje, iż „strukturalny pojemnik 
większości gatunków pozostaje niemal nietknięty, można go jednak wypełnić nie tylko zróżnico-
waną i sensacyjną treścią, jak w tabloidzie, lecz tak wykreować świat przedstawiony, by czytelnik 
zyskał określone kwantum informacji, czerpiąc z lektury satysfakcję poznawczą i przyjemność” 
[Wojtak 2009: 372].
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Il. 2, źródło: nowiny24.pl

Procesualne, dyskursywne pojęcie realizowanego w e-wymiarze aktu komu-
nikacji wpływa na sposób ukształtowania komunikatu, w tym na obecność w nim 
elementów językowych i obrazowych. Lingwiści nie są zgodni, co do sposobu opisu 
takich komunikatów. Jedni przypisują status bycia tekstem jedynie elementom 
językowym w strukturze tekstowo-obrazowej, inni za tekst przyjmują pozostające 
w równowadze elementy języka i obrazu [Makowska 2013: 170–171], wskazując 
jednocześnie na trzy możliwe wykładniki relacji obraz–słowo w hipertekście. Dwa 
pierwsze, mianowicie układ: podporządkowany (ilustracyjny), komplementarny 
(zintegrowany) wprost nawiązują do przedstawionych stanowisk badawczych, 
trzeci obrazuje skrajną sytuację, w której kluczowy jest dominujący nad słowem 
obraz. Przekaz werbalny wówczas albo ma znaczenie marginalne, albo zostaje 
całkowicie pominięty [Bobryk 2001: 62]. 

Analizy materiałowe zawarte w niniejszej pracy prowadzone będą zgodnie 
z perspektywą badawczą, w której tekst komunikatu będzie kształtowany przez 
elementy wyrażone w języku. Słowny przekaz, tworzący wyraźnie zarysowaną 
ramę dla werbalno-ikonicznego tekstu, jest wpisany w strukturę tekstowo-
-obrazową. Odbiór komunikatu jako całości musi więc uwzględniać wszelkie 
związki, w jakie wchodzi słowo z przekazem ikonicznym5. Przyjęty punkt wi-
dzenia komunikatu jako globalnej, wielopoziomowej całości przeciwstawia się 
poglądom Jerzego Bobryka, który multimedialność wiąże z koncentracją uwagi 

5 Podobnie w pracy, której celem badawczym było ujawnienie zależności między płaszczyzną 
tekstu i obrazu na przykładzie demotywatorów [Makowska 2013: 169–184].
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na obrazie, czego czytelnym przykładem czyni badacz magazyny ilustrowane 
[Bobryk 2001: 63]. Nie znaczy to, że odbiorca nie skupia uwagi na obrazie – ten 
zapewne jest podstawą mentalnego odbioru, zwłaszcza w początkowej fazie 
(poziom wejścia do zakładki komunikatu), gdzie w trakcie zmysłowej percepcji 
dominuje nad słowem grą koloru, rozmiarem, zmiennością kształtów itp. i jako 
zróżnicowany, staje się rzeczywiście bardziej atrakcyjny. Z punktu widzenia 
przekazu kształtowanego przez nadawcę pełni w nim funkcje przede wszystkim 
marketingowo-perswazyjne, nie zaś opiniotwórcze. To rodzaj zajawki6 dla treści 
zorganizowanych w hipertekstowym przekazie. W tej fazie obcowania z komuni-
katem relacja obraz–słowo może pozornie cechować się dominacją ikony, która 
komplementarnie łączy się ze słowem. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko skła-
dowa dla globalnej informacji od nadawcy, zorganizowana w schematyczny, czy-
telny sposób. Warstwę przekazu obrazowego buduje w analizowanych tekstach 
jedynie statyczny obraz, który w skonwencjonalizowanym architektonicznie 
kształcie przekazu wypełnia przestrzeń między tytułem a leadem z ulokowa-
niem centralnym równym szerokości szpalty, lub lewostronnym poprzedzającym 
szpaltę tekstu). Ilustrują to przykłady:

 

Il. 3, źródło: przegladsportowy.pl

6 O zapowiedzi/zajawce można m.in. przeczytać w publikacjach Marii Wojtak [Wojtak 2004: 
101–119] czy autorki niniejszego tekstu [Kochmańska 2009: 433–438].
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Il. 4, źródło: nowiny24.pl

Wszelkie inne elemetny kodu obrazowego (przykładowo reklamy tak statycz-
ne, jak i animowane oraz takie same w formie nawiązania intertekstualne czy 
odsyłacze do portali społecznościowych), których obecność w architektonicznej 
strukturze przekazu uzasadnia multimedialność przekazu, zostaną potraktowane 
jako szum informacyjny i w analizach pominięte. 

II. Analizy materiałowe jako ilustracja przyjętych hipotez

Dyskursywne ujęcie prasy jako utrwalonego w kulturze sposobu komunikowania 
osadza go w sytuacji komunikacyjnej, której wyznaczenie umożliwiają elementy 
towarzyszące wypowiedziom: typ nadawcy, typ odbiorcy, typ kontaktu, tworzywo, 
okoliczności fizyczne [Laskowska 2010: 72–73]. W analizowanych przykładach in-
stytucjonalny nadawca komunikatu w mediach bywa fakultatywnie reprezentowany 
przez pozostającego w nierównorzędnej roli z odbiorcą, wyrażonego na poziomie 
tekstu nadawcę rzeczywistego (wskazuje nań przede wszystkim nazwa osobowa, 
niekiedy uzupełniona fotografią). Tak pojmowany nadawca globalny ponosi pełną 
odpowiedzialność za przekaz kierowany za pomocą przekaźnika do wpisanego 
w komunikat zbiorowego odbiorcy-uczestnika mediów, którego w rzeczywisto-
ści reprezentuje czytelnik tekstów o tematyce sportowej. Na złożoność tworzywa 
zwrócono już uwagę w tekście, warto dodać, że w skali makro mamy do czynienia 
z wypowiedziami pisanymi, w których hipertemat – sport rozpada się na szereg 
skonkretyzowanych i często różnych semantycznie hipotematów cząstkowych. 
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W tekście publikacji pragnę zawrzeć odpowiedź, w jaki sposób kreowany jest 
obraz postaci-uczestnika medialnego przekazu. Ważnym aspektem badania będzie 
odkrycie mechanizmu, jaki wyznacza metodę przekazu o osobie (jako hipotemat 
tekstu), która wywołana jest jako podmiot przedmiotowej relacji o wycinku rze-
czywistości. Składa się nań przekaz słowny – więc wszystkie elementy językowej 
prezentacji i obraz – ten stanowi ikoniczne uzupełnienie językowego komunikatu. 
Na podstawie obserwacji można stwierdzić, iż obie płaszczyzny osadzone są w kul-
turze, podlegają więc stereotypowemu przedstawieniu. Przejawy zjawiska można 
odnaleźć tak w języku (jak i co mówi się o postaci), jak i w obrazach (jakie zdjęcia 
postaci wybrano). Efektem ostatecznym jest przekaz, w którym dany odbiorcy obraz 
postaci/ bohatera tekstu nie jest obiektywny, lecz tendencyjny (podporządkowany 
ściśle hipertematowi tekstu oraz woli nadawcy). Odbiorca odczytuje komunikat 
subiektywnie, często jako prawdziwy. Obraz taki powstaje dzięki interferencji treści 
odkrywanych w przekazie werbalno-ikonicznym wyznaczonym przez tytuł, obraz 
i lead i zawartych w słowie właściwego tekstu komunikatu (artykuł).

Bibliografię podmiotową tworzą teksty e-prasy nienakierowane wprost na pod-
miot przekazu jako konkretnie wskazaną osobę, ale podmiot kultury. Dotyczy to 
w sposób suwerenny obu płaszczyzn przekazu. Ważny i kluczowy dla metodologii 
badania jest moment konfrontacji odbiorcy z przekazem, więc myśli i skojarzenia od-
biorcy wywołane obrazem związanym z komunikatem. Ów moment wyznaczany jest 
przez pole ekranu nośnika i ściśle związany z architekturą ramy tekstu. Upraszczając, 
można przyjąć, że pierwotnymi elementami odbioru są: tytuł tekstu, zdjęcie oraz 
lead (niekiedy uzupełniony o fragment zasadniczej treści komunikatu, przykładowo:

 
Il. 5, źródło: przegladsportowy.pl
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Il. 6, źródło: nowiny24.pl

W tej właśnie przestrzeni czytelnik po raz pierwszy odkrywa relacje, jakie 
łączą obraz i słowo w przekazie. Percepcja tak zorganizowanego przekazu nie jest 
łatwa i wymaga swoistej sprawności od odbiorcy polegającej na zinterferowaniu 
treści odebranych jako nielinearny tekst obrazowy i linearnie uporządkowany 
przekaz werbalny. Przyjrzyjmy się kilku konkretnym realizacjom.

 

Il. 7, źródło: przegladsportowy.pl
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Il. 8, źródło: nowiny24.pl

 

Il. 9, źródło: przegladsportowy.pl
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Il. 10, źródło: przegladsportowy.pl

Wspólnym elementem wszystkich zacytowanych przekazów jest wskazanie 
na postać. W przekazie językowym jest to człon tytułu tekstu realizowany jako 
pełna nazwa osobowa (il. 8 – Justyna Kowalczyk, il. 9 – Axel Lund Svindal), 
jej część (il. 7 – Schops7) bądź wyrażony peryfrazą ekwiwalent takiej nazwy 
(il. 10 – Bułgar z Resovii). W płaszczyźnie ikonicznej w każdym z przykładów 
pojawia się fotografia, na której widoczna jest wskazana w tytule osoba. Wywo-
łanie postaci można zatem traktować jako jeden z wykładników spójności dla 
opisywanego typu tekstów. W cytowanych powyżej przykładach podporządkowany 
słowu obraz pełni funkcję ilustracyjną i dany jest odbiorcy wprost. Biorąc pod 
uwagę specyfikę sytuacji komunikacyjnej (nadawcę i odbiorcę, którzy mają wspól-
ną wiedzę na temat interesujących dyscyplin sportu lub/i fakt, że media chętnie 
sięgają po zdjęcia osób powszechnie znanych – podmiotów kultury), zakłada się, 
że ikony nie występują w funkcji poznawczej, czego czytelnym potwierdzeniem 
jest brak koncentracji na szczegółach twarzy w płaszczyźnie obrazu8. Ich celem 
jest wywołanie u odbiorcy skojarzeń związanych z ogólną wiedzą na temat danej 
dyscypliny sportu. Obrazy konkretnych osób zaczynają więc funkcjonować jako 
ilustracja pewnych oczekiwanych i zarazem przewidywanych w danej kulturze 
cech, stając się znakami kultury. Te wykazują silną stereotypizację – podmiot 
związany z określoną dyscypliną sportu przedstawiany jest w kontekście kluczo-
wych dlań atrybutów ulokowanych tak w osobie (budowa ciała, specyficzne pozy), 

7 W zapisie nazwiska w miejscu użytej w tekście samogłoski o powinno być ö.
8 O funkcji w komunikacji medialnej pisała m.in. Katarzyna Kolman [Kolman 2012: 181–187].
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jak i jej otoczeniu (sceneria, sprzęt sportowy właściwy dla uprawianej dyscypliny 
itp.). Wykorzystywanie w przekazach tych samych ilustracji może powodować 
kliszowatość w warstwie ikonicznej komunikatu, przykładowo:

 

Il. 11, źródło: przegladsportowy.pl

Il. 12, źródło: przegladsportowy.pl
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il. 13, źródło: przegladsportowy.pl

Il. 14, źródło: przegladsportowy.pl

Przyczyny powielania danego obrazu w różnych komunikatach medialnych 
(il. 11 i 12, il. 13 i 14) są złożone. Niekiedy można odnaleźć je wprost w treści prze-
kazu (Russel Holmes to podmiot obrazu i tekstu – il. 11, 12). W innych sytuacjach 
wykorzystane do tekstu zdjęcia mają na celu przywołanie ilustracji cech ogólnych 
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(przykładowo obraz drużyny siatkarskiej Banimex Będzin – il. 13, 14) i ich wybór 
nie jest wprost motywowany tekstem artykułu. W każdym przypadku powtarzanie 
tych samych zdjęć w różnych publikacjach należy wiązać z czynnikiem ekono-
micznym, któremu nadawca medialny podporządkowuje przekaz. Stereotypowość 
obrazu wybranej do tekstu ilustracji może w szczegółowych realizacjach być źródłem 
dysonansu poznawczego u świadomego odbiorcy. Przekaz ikoniczny pełni wtedy 
funkcję ilustrująco-aktywizującą. Dzieje się tak wówczas, gdy obraz nie dotyczy 
wybranego podmiotu wprost, ale wskazuje nań metonimicznie albo płaszczyzny 
sensów znakowa i werbalna są w jakimś aspekcie przeciwstawne. Pierwszą sytuację 
ilustruje zamieszczona powyżej il. 13, w której wywołanemu w tytule podmiotowi 
(Damian Dacewicz) odpowiada w wizualnym kodzie obraz zawodników siatkarskich 
(członkowie trenowanego przezeń zespołu). Dobrą ilustracją istoty przeciwstawności 
na poziomie kodu werbalnego i ikonicznego (ale nie na poziomie sensów) jest przy-
kład tekstu z e-Nowin, w którym podmiotem jest Justyna Kowalczyk (il. 15). Tytuł 
umieszczony w inicjalnej części komunikatu i poprzedzający ilustrację uzupełniającą 
całość brzmi: Justyna nigdy nie płakała. Do dzisiaj, który można zinterpretować 
jako komunikat: ‘dzisiaj Justyna płacze’. Poniżej widnieje zdjęcie sportsmenki, na 
którym ze szczerym uśmiechem prezentuje zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich 
w Soczi złoty medal w biegu na 10 km stylem klasycznym, co odebrane zostanie 
wprost: ‘Justyna Kowalczyk się śmieje/cieszy’.

Il. 15, źródło: nowiny24.pl
 
Czasami bywa tak, że konstruowany przez nadawcę medialnego komunikat za-

wiera treści nieaktualne w rzeczywistości, które mogą utrudniać odczytanie tekstu 
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zwłaszcza przeciętnemu, niewyspecjalizowanemu odbiorcy. Sygnalizowano już, że 
gośćmi stron serwisów tematycznych (jak w przypadku nowiny24.pl, zakładka sport 
czy przegladsportowy.pl) są głównie czytelnicy z określonym zasobem wiedzy na 
wywołany temat, dlatego przełamywanie logicznej więzi komunikatów następuje 
jedynie w sposobie jego organizacji. Niestaranność i nierzetelność w doborze zdjęcia 
lub motywowany czynnikiem ekonomicznym programowy wybór nieaktualnej fo-
tografii (korzystanie z zasobów archiwalnych) rzutuje w odbiorze komunikatu przez 
jego świadomego uczestnika jedynie na ocenę samych mediów i wiązanego/-ych 
z nimi nadawcy/-ów. Nie wpływa wprost na komunikat. Przykładem może być arty-
kuł, w którym jeden z siatkarzy drużyny Asseco Resovia Rzeszów, Michał Żurek, 
wypowiada się na temat mającego nastąpić w niedalekiej przyszłości meczu. Artykuł 
zatytułowano: Żurek. To będzie wielkie święto siatkówki na Podpromiu. Taki komu-
nikat dany jest odbiorcy za pośrednictwem słów. Przekaz ikoniczny można odczytać 
nieco inaczej – owszem, pojawia się nań postać siatkarza, w którym łatwo można 
rozpoznać Michała Żurka, ale zaskakuje, że jego sportowy strój – znak przynależno-
ści klubowej wskazuje na drużynę AZS-u Olsztyn (il. 16). Pozorny brak zgodności 
z teraźniejszością może też towarzyszyć przekazowi medialnemu, w którym nadawca 
informuje swojego „interlokutora” o ciężkiej chorobie jednego z zawodników. Tytuł 
tego przekazu Dramat Grzegorza Boćka. Poważnie chory siatkarz dostaje wyrazy 
wsparcia może rodzić w umyśle odbiorcy wyobrażenie nie podmiotu-sportowca, 
ale postaci naznaczonej w cechach fizjonomii znamionami choroby. Tymczasem na 
umieszczonej w ramie tekstu fotografii widać pełnego sportowej zaciętości, atletycznie 
zbudowanego zawodnika, który właśnie wykonał określony typ zagrania piłką (il. 17).

 

Il. 16, źródło: przegladsportowy.pl
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Il. 17, źródło: przegladsportowy.pl

 

Il. 18, źródło: przegladsportowy.pl

Zdarza się często, że obrazy „podążają” za stereotypowymi, życzeniowo-
-wyobrażeniowymi oczekiwaniami odbiorcy. Relacja obrazu i słowa przenika się 
wówczas harmonijnie, a w odbiorze budowany jest spójny i jednorodny komunikat. 
Przykłady takiej strategii nadawczej także można odnaleźć w tekstach poświęco-
nych tematyce sportu. Oto dwa z nich: pierwszy z e-stron „Przeglądu Sportowego”, 
drugi to przykład zaczerpnięty wyjątkowo z portalu internetowego Wirtualna 
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Polska [http://sport.wp.pl/kat,1039845,title,Tutaj-jestem-bohaterka-gdzie-indziej-
pokraka,wid,16428612,wiadomosc.html, dostęp 18.10.2014].

Il. 19, źródło: wp.pl

Ilustracja 18 nawiązuje do tekstu pod tytułem Trener panczenistek o problemach 
zdrowotnych kadry, który ulokowany jest w prepozycji względem obrazu. Jego prze-
kaz nad wyraz spójnie oddaje sens zawarty w słowach. Są i panczenistki w strojach 
narodowych, i mężczyzna odpowiadający wyobrażeniom trenera łyżwiarstwa, ale 
przede wszystkim obecne w przekazie słowo problem w ikonicznym kodzie zostaje 
odzwierciedlone stereotypowo utrwalonym gestem jednej z zawodniczek (sportsmen-
ka trzyma się wymownie za głowę). Uzus potwierdza ten gest, bowiem w tradycji 
wychowawczej małe dzieci często uczy się, by takim kodem kinezycznym reagowały 
na prośbę pokaż, ile masz problemów! Podobnie jest w tekście, do którego nawiązuje 
ilustracja 19. Tym razem będący składnikiem tytułu wyraz pokraka trafnie określa 
postawę, jaką przyjęła bohaterka zdjęcia, Justyna Kowalczyk. Omówione przykłady 
świadczą o przemyślanej i starannie realizowanej strategii przekazu. 

III. O wielopoziomowości relacji obraz–słowo

Wszystkie powyżej zanalizowane sytuacje ilustrują sposób, w jaki odbiorca 
mediów wstępnie wizualizuje wizerunek postaci ulokowanej w e-tekście. Profi-
lowanie obrazu wycinka rzeczywistości przebiega bowiem na trzech poziomach. 
Pierwszy, omówiony powyżej, to wynik interferencji kodu werbalnego i obra-
zowego odczytanych w pierwotnym kontakcie z relacją zawartą w e-tekście. 
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Drugi – zasadniczy etap rekonstrukcji obrazu postaci – to odkrywanie go poprzez 
obcowanie ze słowem komunikatu. Wydaje się, że dla proponowanych w bibliografii 
podmiotu tekstów tradycyjna metoda rekonstrukcji obrazu świata dzięki analizie 
jakościowo-ilościowej danych językowych będzie najlepszym wyborem metodolo-
gicznym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że owa tradycyjna metoda doczekała 
się modyfikacji dzięki koncepcjom wypracowanym w lingwistyce i analizie dyskursu 
[Piekot 2007: 69–85]. Istotą nowego podejścia jest to, że „odtwarzanie medialnego 
obrazu świata może polegać na ilościowej analizie globalnych tematów przekazów 
tworzących korpus. To podstawowe założenie pozwala znacznie uprościć procedu-
rę rekonstrukcji OŚ (nie trzeba analizować całych tekstów), a przy tym wyklucza 
działania spekulatywno-interpretacyjne” [Piekot 2007: 69].

 Niestety, dla badania wycinka rzeczywistości zastosowanie tej sprawnej i pre-
cyzyjnej procedury nie jest możliwe. Trudno w ograniczonym czasem i wymogami 
redakcyjnymi tekście zawrzeć rzetelną ilustrację przykładową tego etapu odkrywa-
nia obrazu każdego z bohaterów w cytowanych tekstach korpusu materiału. Dlate-
go, stosując pewnego rodzaju uproszczenie i uogólnienie, odwołam się do własnych 
badań, których pokłosiem jest praca „Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą” – obraz 
medialny Justyny Kowalczyk9 (publikacja w druku). Podstawą do wnioskowania 
były językowe analizy treści niemal 100 publikacji prasowych poświęconych 
Justynie Kowalczyk, dzięki którym ujawniony został mechanizm obrazowania 
postaci, które dało się ująć w obrębie kilku profili. Były to: gwiazda, człowiek, 
Polka, władca, wojownik, heros. Globalizując wnioski i sens przeprowadzonego 
badania, ten etap jest rozstrzygający dla rekonstrukcji obrazów postaci w przeka-
zie e-mediów. Celowo użyto formy liczby mnogiej, bo trudno mówić o jednym 
globalnym obrazie. Każdy z uczestników komunikatu medialnego reprezentujący 
postawę aktywnego odbiorcy wytwarza w umyśle własny wizerunek osoby, którą 
zawiera przekaz. Tak powstałe kreacje postaci od pierwszej poprzez każdą następną 
odtworzoną u kolejnych osób pozostających w relacji z hipertekstem nie są roz-
łączne. O elementach stycznych w nich stanowi kulturowy stereotyp, znakowość 
kodu ikonicznego i języka (elementy konwencji) oraz fakt, że w trzecim, ostatnim 
etapie kształtowania kreacji postaci odbiorca, interferując dostępne w fazie 
pierwszej (wywołanie postaci w e-przekazie) i drugiej (właściwe elementy wiedzy 
o postaci) informacje, kształtuje ostateczny, globalny i złożony wizerunek osoby 
wywołanej w komunikacie medialnym.
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THE WORD-IMAGE RELATIONSHIP IN CHARACTER CREATING IN THE MEDIA 
DISCOURSE (SKETCH BASED ON THE ARTICLES MATERIAL FROM THE SPORT 

THEME IN THE E-PRESS)

Summary

The relation of image and words as a mechanism for creating an image of a person who is the 
subject of this object relation set in sport broadcasts available in editions of e-press was shown in 
this paper. It was pointed out that the text profiling of the subject image is a complex mental process 
that uses both elements of iconic vetting and hidden in the words of knowledge about this vetting.


