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Jest już banałem stwierdzenie, że żyjemy w świecie zdominowanym przez obrazy – 

inaczej  mówiąc:  w kulturze/ach obrazkowej,  audiowizualnej,  medialnej  czy  cyfrowej.  Owa 

ekspansja obrazów narastała przez cały wiek XX. W jego ostatnich latach nastąpiło istotne 

przyspieszenie  co  zazwyczaj  wiąże  się  z  upowszechnieniem  się  różnego  typu  technologii 

informatycznych czy telekomunikacyjnych, które „obrazami stoją”.

Obraz/y odgrywał/y w humanistyce zwykle marginalną rolę. Świat humanisty to świat 

PISMA.   Pismo  było  (jest?)  dla  poszczególnych  dyscyplin  humanistycznych  (i  częściowo 

społecznych)  zarówno  podstawowym  przedmiotem  badań  czy  refleksji,  jak  i  również 

głównym, a w zasadzie jedynym narzędziem opisu i przedstawiania kultury. Szczególnie to 

było  widoczne  w  wieku  XX,  który  stał  pod  znakiem  (właśnie  w  humanistyce  i  filozofii): 

linquistic turn. Takie orientacje, jak strukturalizm, semiotyka, hermeneutyka – nie mówiąc już 

o poststruktualiźmie czy neopragmatyźmie (stanowiących podstawę dominującego do końca 

wieku XX postmodernizmu) w centrum uwagi stawiały język.  Na porządku dziennym były 

określenia  w  rodzaju:  a)  świat  ma  językowy  charakter,  b)  wszystko  jest  tekstem,  c) 

rzeczywistość  (kultura) jest unarrtatywizowana czy życie człowieka to narracja (językowa, 

rzecz jasna).

Narracja językowa była też dla humanisty podstawowym sposobem prezentowania 

świata, np. wyników badań, refleksji bądź autorefleksji. Zresztą w innych dziedzinach wiedzy 

było  nie  inaczej  –  podobnie,  jak  i  w  praktyce  artystycznej  (choć  w tej  ostatniej  większą 

konkurencję stanowiły już niejęzykowe środki wyrazu: dźwięk i obraz).

To  wszystko  ostatnimi  czasy  uległo  załamaniu  –  zarówno  jeśli  chodzi  o  przedmiot 

badania  (refleksji),  jak  i  metody  prezentowania  naszych  działań  poznawczych.  Do  akcji 

wkroczyły nowe narzędzia – narzędzia cyfrowe (w różnych odmianach), za pomocą których 

badamy i przedstawiamy – czyli nawiązując do tytułowej kategorii: wizualizujemy. 



Wizualizacja w humanistyce to nie tylko nowy sposób obrazowania, jak zwykle się 

sądzi,  lecz  także  metoda  badania!  Zatem  przedmiotem  niniejszej  wypowiedzi,  a  także 

towarzyszącej  jej  (jak nietrudno już  się  domyśleć)  prezentacji1 będą:  a)  wizualne sposoby 

analizy (na wybranych przykładach), b) nowe – właśnie wizualne narracje.

Zmiana paradygmatu we współczesnej humanistyce – czyli: od pisma do obrazu

Obrazy towarzyszyły ludzkości od czasów prehistorycznych. Jednakże przez ostatnie 

500  lat  kultura  zachodnia  była  zdominowana  przez  pismo,  a  mówiąc  ściślej  przez  pismo 

drukowane. Druk umożliwił poszerzenie kręgu odbiorców różnych wytworów kultury, które 

wcześniej  były  znane  tylko  intelektualnym  elitom  i  walkę  z  analfabetyzmem.  „Galaktyka 

Gutenberga”  umożliwiła   ponadto  szereg  fundamentalnych  zmian  w  społeczeństwach 

zachodnich – począwszy od reformacji religijnej, a skończywszy na nowej formule demokracji 

i  prawach  człowieka.  Narracje  drukowane  uzyskały  monopol  na  komunikowanie  aktów 

poznawczych – zwłaszcza naukowych. Pismo było orężem humanisty w objaśnianiu świata, 

prezentowaniu  rzeczywistości  i  zmienianiu  kultury.  Niepoślednią  rolę  w  tych  procesach 

odgrywała także literatura, a jej znajomość była miarą ogłady i wykształcenia . Znamiennym 

jest  fakt,  że  jeszcze w pierwszej  połowie  XX wieku film nie  był  uważany za pełnoprawną 

dziedzinę sztuki. Tak więc wynalezienie alfabetu, upowszechnienie się pisma, a później druku 

zepchnęło  komunikację  obrazkową  na  dalszy  plan  –  zwłaszcza  wśród  elit  politycznych, 

artystycznych, intelektualnych czy naukowych.

Różne  procesy  zachodzące  w ostatnich  kilkudziesięciu  latach  spowodowały  wzrost 

znaczenia obrazów i obrazowości w życiu codziennym zachodnich społeczeństw ( i nie tylko 

ich). Zjawiska te są już bardzo dobrze opisane i nie ma większej potrzeby zatrzymywać się nad 

nimi dłużej.  W efekcie skutkuje to tym to, że dzisiejsza elita coraz częściej myśli  liczbami,  

obrazami i kolorami aniżeli językiem2.

1 Jest ona dostępna: https://sway.com/m8bg_eElB16hEON_

2 Tak na przykład sądzi Lev Manovich w głośnej pracy: The Language of New Media, the MIT Press, 2001



Wizualizacja jest pojęciem wieloznacznym i złożonym.  W potocznym jej rozumieniu 

przeważa pogląd, że wizualizacja to przedstawienie czegoś za pomocą obrazu. Sprawa jest 

jednak  bardziej  skomplikowana  gdyż  wizualizacja  może  oznaczać  także  badanie, 

konstruowanie  (modelowanie,  symulowanie)  czy  metodę  nauczania.  W  internetowej 

encyklopedii3 możemy przeczytać, że pojęcie to odnosi się do graficznych metod tworzenia, 

analizy  i  przekazywania informacji.  Za  pomocą środków wizualnych ludzie  wymieniają  się 

zarówno  ideami  abstrakcyjnymi,  jak  i  komunikatami  mającymi  bezpośrednie  oparcie  w 

rzeczywistości.  W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań 

naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy 

celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego4.

W humanistyce wizualizacja odgrywała zawsze drugorzędną rolę. Jeśli pojawiała się w 

polu zainteresowań badaczy to głównie jako przedmiot badań (w obszarze sztuki, a ostatnio 

mediów).  Jednakże  epoka  Informacjonalizmu  i  społeczeństwa  informacyjnego  tworzy  nie 

tylko sprzyjające warunki do wzrostu roli i znaczenia wizualizacji5, lecz również do pewnego 

stopnia ją wymusza. Jest to związane z nadmiarem informacji – zarówno tekstowych, jak i 

medialnych, które niosą dzisiejsze czasy. Zjawisko to znane jest w nauce i życiu codziennym 

pod pojęciem: big  data i  large data.  Obecnie liczba informacji  i  danych jest  tak  duża,  że  

musimy tu operować w skali petabytów, exabytów czy zetabytów6. Takich gigantycznych ilości 

danych nie sposób ani przeanalizować, ani zaprezentować za pomocą tradycyjnej metodologii 

i klasycznych środków komunikacji – w postaci pisanych narracji (książki, artykuły, eseje, itp.). 

Tradycyjne metody są bowiem przystosowane do badania pojedynczych tekstów (bądź ich 

niewielkich  grup)  oraz  zjawisk  z  tzw.  świata  fizycznego.  Zupełnie  natomiast  zawodzą  w 

3 Polska Wikipedia

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja

5 Mam tu na myśli upowszechnienie się prostych i często darmowych narzędzi do wizualizacji i również taniego 
sprzętu do robienia zdjęc, grafiki i filmów

6  1 Petabyte to milion Gigabyte. Dla przykładu: Wszystkie spisane prace (teksty, książki, publikacje) z całego 
świata, we wszystkich językach od początku historii piśmiennictwa to pojemność 50 PETABAJTÓW. Liczba 
materiału medialnego liczona jest już w yotttabytach. 1 YB to 1000 Zetabytów.



przypadku  big  data.  Ogarnięcie  przez  nawet  najpotężniejszy  zespół  uczonych  zbioru 

informacji liczonych w patabajtach (nie wspominając już nawet o większej skali) wymyka się  

jakiejkolwiek wyobraźni. Nowoczesna technologia informatyczna i sztuczna inteligencja są tu 

więc niezbędne.

Istnieje  jeszcze  inny  powód  wzrostu  znaczenia  wizualizacji  w  humanistyce.  Jak 

doskonale  wiadomo  w  narracjach  (np.  drukowanych)  pisano  nie  tylko  o  świecie  bądź 

człowieku i wartościach, ideach, znaczeniach czy abstrakcyjnych pojęciach występujących w 

kulturze/ach, lecz także o doświadczeniach. Wszelkie ludzkie doświadczenia rzeczywistości – 

zmysłowe – próbowano oddać za pomocą pisma. Musieliśmy zatem wyobrażać sobie owe 

światy czytając daną narrację/e (powieść, książkę czy reportaż). W dobie cyfrowej nie ma już  

takiej  konieczności.  Możemy  widzieć,  słyszeć  bądź  zanurzyć  się  w  rzeczywistość  (w  tym 

ostatnim  wypadku:  wirtualną)  bez  pośrednictwa  pisma.  I  jest  to,  mówiąc  językiem 

marketingowym, wartość dodana.

Wizualizacja (w przypadku humanistyki) polega przede wszystkim na:

a) Wizualizacji danych statystycznych,

b) Wizualizacji pisma,

c) Wizualizacji obiektów kulturowych (w 3D),

d) Wizualizacji dźwięków (muzyki),

e) Wizualizacji sieci społecznych (zwłaszcza w cyberprzestrzeni),

f) Wizualizacji obrazów (zdjęcia, filmy, itp.)

g) Wizualizacji różnych ludzkich doświadczeń i emocji7,

Wymienione przed „momentem” odmiany wizualizacji odnoszą się zarówno do analizy, 

jak i  później graficznego prezentowania (obrazowania). Oczywiście wizualizacja może tylko 

odnosić  się  do  samej  prezentacji  „czegoś”  lub/i  „kogoś”  czyli  mieć  charakter  bardziej 

autonomiczny. Natomiast wizualizacja rozumiana jako analiza określonych zjawisk nie może 

obejść się (zwłaszcza w przypadku big data czy large data) bez ich późniejszego zobrazowania. 

7 Przykładem może być program Affectiva (http://www.affectiva.com/)



W przypadku analizowania dużej liczby zjawisk cyfrowe ich badanie i obrazowanie zachodzą 

równocześnie  –  tj.  odbiorca  otrzymuje  obraz,  który  zawiera  analizę  i  przedstawienie  tej 

analizy  w zwizualizowanej  postaci.  Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza przy badaniu sieci 

społecznych  (na  portalach  internetowych,  na  przykład)  czy  dużych  kolekcji  obrazów  (You 

Tube, Flickr, Instagram).

Wizualne analizy

Wizualizacja,  jak  wyżej  wskazałem  jest  także  metodą  badania.  Jest  ona  szczególnie 

użyteczna (i praktycznie niezbędna) przy analizowaniu czy interpretacji (jak kto woli – choć 

nie  są  to  pojęcia  synonimiczne)  wielkich  kolekcji  danych  zwanych:  big  data  czy  large 

data.Analizować poprzez wizualizację można teksty, obrazy (we wszystkich postaciach), sieci 

społeczne, dźwięki, etc. Pokażmy to kilku konkretnych przykładach. Zacznijmy od tekstów.

Ngram  Viewer  to  aplikacja  stworzona  w  roku  2010  przez  Johna  Orwanta  i  Willa 

Brockmana. Służy ona do analizowania częstotliwości pojawiania się określonych słów bądź 

krótkich  fraz  w  czasopiśmiennictwie  w  latach:  1800-2012.  Jej  bazą  jest  Google  books.  

Pracując  w  tym  programie  można  wpisać   jedno  bądź  kilka  pojęc  na  raz,  wybrac  język 

(dostępne  są  najważniejsze  języki,  typu:  angielski,  francuskim  niemiecki,  hiszpański  czy 

chiński), a następnie zakreślić interesujący nas okres czasu  i wówczas uzyskamy rezultat. Dla 

przykładu. Wpiszmy do Ngram Viewera trzy nazwy najważniejszych w okresie nowożytnym 

ideologii:  konserwatyzmu,  liberalizmu  i  socjalizmu.  Interesuje  nas  czasopiśmiennictwo 

angielskie i okres od początku wieku XIX po czasy współczesne. Otrzymujemy następujący 

rezultat:



Widzimy na nim trzy linie w różnych kolorach – oznaczające interesujące nas ideologie. Z 

przeprowadzonej przez komputer analizy wynika (kolor zielony), że praktycznie od lat 20-tych 

XIX stulecia w różnej literaturze anglojęzycznej najczęściej pisano o socjalizmie (liberalizm i 

konserwatyzm były na zbliżonym poziomie). Dane są interaktywne więc możemy śledzić je w 

różnych  przedziałach  czasowych   oraz  innej  niż  anglojęzyczna  literaturach  i  dokonywać 

stosownych  porównań.  Należy  wskazać  także  na  fakt,  że  tego  typu  analiza  jest 

przeprowadzana na wielomilionowym korpusie tekstów (dostępnych na platformie Google). 

Zatem wyniki są bardzo miarodajne. W humanistyce tradycyjnej badacze wyciągali  wnioski 

na  podstawie  bardzo  ograniczonej  liczby  przestudiowanych  tekstów.  Dygitalizacja  i 

komputerowe  przetwarzanie  ogromnych  zbiorów  dokumentów  oraz  zawartych  w  nich 

informacji  umożliwiają uzyskanie o wiele bardziej  wiarygodnych rezultatów – graniczących 

niemalże z pewnością.

Kolejny przykład będzie dotyczył wizualnej analizy obrazów. Jedną z aplikacji stworzonych 

do tego celu jest program: image plot. Program ten jest autorstwa Lva Manovicha. Powstał w 

roku  2007  ramach  projektu:  Software  Studies  Initiative  (udostępniany  jest  na  wolnych 

licencjach).  Aplikacja  ta  umożliwia  z  kolei  analizę  ogromnych  zbiorów  obrazów.  W 

szczególności można badać kolekcje obrazów i filmów (te ostatnie po przekonwertowaniu do 



plików jpg) pod kątem występowania pewnych cech, a mianowicie: dominujących kolorów, 

kontrastu, skali szarości czy kształt samych zdjęć.

Badanie obrazów za  pomocą image plot pozwala nie tylko na wydobycie pewnych ich 

cech,  lecz także np.  na porównanie z  innym zestawem – powiedzmy twórczością danego 

artysty w różnym okresie czasu bądź analizę porównawczą różnych twórców czy nurtów w 

poszczególnych dziedzinach sztuki, kultury popularnej czy twórczości zwykłych użytkowników.

Ilustracją powyższych stwierdzeń niech będzie analiza dwóch filmów: Nowa nadzieja i 

Mroczne  widmo  wchodzących  w  skład  cyklu:  Gwiezdnych  wojen.  Są  one,  jak  doskonale 

wiadomo,  autorstwa jednego reżysera i  później  producenta Georga Lukasa.  Pierwszy swą 

premierę miał w roku 1977. Drugi natomiast wszedł na ekrany kin w roku 1999. Dzieli je więc 

okres  ponad  20  lat.  Na  ich  temat  napisano  oczywiście  tomy  wypowiedzi,  komentarzy, 

wywiadów  i  przeprowadzono,  rzecz  jasna,  mnóstwo  interpretacji  (które  też  można 

„prześwietlić „ przez narzędzia cyfrowe). Tym razem ograniczamy się do obrazów i pytamy o 

dominujące  kolory.  Poszczególne  klatki  z  tych  dwóch  filmów  zostały  najpierw 

przekonwertowane do plików jpg. Następnie przy użyciu image plot zostały przeanalizowane 

pod kątem jasności i nasycenia kolorami. Rezultaty zostały przedstawione na dwóch slajdach, 

na których obok siebie znajdujemy wyniki odnoszące się do obydwu filmów – więc każdy od 

razu może je porównać:



Slajd  po lewej  stronie  pokazuje,  że  film Mroczne widmo posiada o  wiele  więcej  jasnych 

kadrów niż Nowa nadzieja. Wizualnej analizie towarzyszą odpowiednie miary liczbowe, które 

precyzyjnie pokazują jak duża jest to różnica.



Podobnie jest i z następnym slajdem, który zawiera analizę nasycenia kolorami. Film Mroczne 

Widmo  jest  nasycony  w  większym  stopniu  różnymi  kolorami  niż  Nowa  Nadzieja.  W  tym 

pierwszym bowiem nasycenie na osi X-Y w większości mieści się w przedziale: 40 140, a tym 

drugim między: 20 – 120 (przy liczbie zanalizowanych kadrów = 5000).

I jeszcze jeden przykład – tym razem dotyczący badania sieci społecznych. Analizować 

można  sieci  i  relacje  zachodzące  między  ludźmi  w  środowisku  fizycznym  i  wirtualnym. 

Zajmijmy się tym drugim gdyż jest ono bardziej skomplikowane i liczniejsze. Także i w tym 

przypadku mamy do czynienia z problemem big data.  Badanie sieci kontaktów na portalach 

społecznościowych  stwarza  więc  podobne  trudności,  jak  analizowanie  wielkich  kolekcji 

obrazów.  Dla  celów poglądowych wybierzemy stosunkowo prosty  przykład,  a  będzie  nim 

analiza kontaktów, jakie utrzymywałem z innymi osobami za pomocą maili.  Główne konto 

pocztowe posiadam w usłudze gmail. W celu prześledzenia mojej korespondencji z innymi 

użytkownikami usług pocztowych w Internecie wybrałem program: Immersion8. Jego wielką 

zaletą jest prostota. Po zalogowaniu się i wpisaniu swojego adresu w gmailu wraz z hasłem 

aplikacja ta automatycznie analizuje określone parametry i następnie wyświetla wyniki na 

ekranie monitora. Program jest interaktywny aby więc zobaczyć wszystkie jego funkcje należy 

po prostu wejść na stronę projektu. Statyczny obraz w tym przypadku nie jest w stanie ukazać 

wszystkich możliwości programu. Mimo wszystko zaprezentujmy zrzut z ekranu:

8 https://immersion.media.mit.edu/



Jak widzimy okres analizy dotyczy ostatnich sześciu lat (2009-15).  W zależności od 

potrzeb możemy ten okres zawężać. Możemy analizować korespondencję przychodzącą jak i 

wychodzącą.  Co  więcej  program  może  nam  wyświetlić  korespondencję  między  moimi 

znajomymi (tj. między osobami, z którymi i ja korespondowałem). Po prawej strony widzimy 

klasyczną statystykę (diagramy), a więc zbiorcze podsumowanie maili, które ja wysyłałem i 

które przychodziły do mnie – w różnym okresie czasu.

                                     Wizualne narracje

Jak już we wstępie zasygnalizowałem dominacja obrazów w świecie współczesnym 

(XXI wieku) skutkuje zmniejszeniem roli pisma i narracji pisanych (i to nie tylko drukowanych) 

w przedstawianiu rzeczywistości i komunikowaniu naszych działań poznawczych. 

Jeszcze  kilkadziesiąt  lat  temu  podstawową  umiejętnością  jaka  była  niezbędną 

człowiekowi  była/y  wypowiedź/i  językowa/e.  Ta  cecha  była  kształtowana  już  od  etapu 

przedszkolnego, a następnie na kolejnych etapach edukacji.  W praktyce naukowej była to 

także nieodzowna umiejętność. Dobry badacz – zwłaszcza humanista – musiał dobrze pisać. 

Konferencje naukowe polegały na odczytywaniu referatów. Awanse, kariera i prestiż badacza 

były  uzależnione  od  liczby  i  jakości  publikacji,  a  te  ostatnie  miały  postać  drukowanych, 

książek, artykułów, recenzji, polemik, itp. (a ostatnio także tekstów publikowanych on-line).

Jednakże  w  XXI  stuleciu  sytuacja  zmieniła  się  radykalnie.  Przykładem  takiej 

spektakularnej zmiany jest zawrotna kariera różnego typu prezentacji, z którymi spotykamy 

się  już  na  każdym  kroku.  Ta  tendencja  opanowała  także  świat  konferencji  naukowych. 

Wcześniej  na  dobre  zadomowiła  się  w  biznesie,  reklamie  i  medycynie.  Zatem  kluczową 

umiejętnością staje się  konstruowanie nowych form przedstawiania,  które opierają się na 

wizualizacji.  Świadomie  piszę  tu  o  wizualizacji  –  gdyż  nader  często  spotyka  się  jeszcze 

prezentacje, które mają charakter prezentacji tekstu (w postaci przedstawiania kluczowych 

tez i twierdzeń, a nawet cytatów z książek i innych wypowiedzi). 

Odejście od klasycznych pisanych narracji oznacza, że stają się one: a) multimedialne, 

b)  nielinearne,  c)  często  interaktywne,  d)  umieszczane  w  „chmurze”.  Programy  do  ich 



tworzenia zapewniają możliwość osadzania materiałów wprost z sieci, a także grupową ich 

edycję.

Jak  już  pisałem  wizualizacja  często  wynika  z  ogromu  informacji,  które  musimy 

przeanalizować, a następnie przedstawić i zakomunikować. Trudno sobie wyobrazić ukazanie 

np.  wspomnianej  wyżej  analizy  moich  kontaktów,  które  utrzymuję  za  pomocą   skrzynki 

pocztowej w gmailu inaczej niż za pośrednictwem interaktywnej wizualizacji. Jeszcze bardziej 

jest to widoczne kiedy mamy do czynienia z analizą obrazów czy filmów. Rezultaty takich 

analiz mogą być pokazane tylko i wyłącznie w nowej formie – czyli zwizualizowanych narracji.

Wizualne narracje przybierają różne formy i mogą występować w postaci:

a) Zaawansowanych prezentacji i pokazów slajdów,

Przykładem jest powyższa story z wykorzystaniem nowoczesnego programu Prezi. 

Mamy tu do czynienia z tzw. prezentacją nieliniową, dynamiczną i interaktywną

b) Fotostory bądź videostory



Z  kolei  ten  typ  opowieści  skonstruowany  jest  w  konwencji  filmu.  Na  osi  czasu 

umieszczamy  zdjęcia  bądź  klipy  filmowe  i  tworzymy  „logiczną”  story  poświęconą 

jakiemuś tematowi, postaci czy wydarzeniu, jak to powyżej relacjonujące seminarium 

metodologiczne9.

c) Infografik

Czyli  graficznych  form  przedstawiania  informacji   w  postaci  tekstu,  wykresów, 

zdjęć,  a  nawet  materiałów  filmowych,  a  wszystko  w  ciekawej  formie  mającej 

uatrakcyjniać przekaż – tak jak w poniżej infografice10

9 Videostory dostępne na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=jLizGZonTPc

10 Przykład pochodzi z Grafika Google



d) Wizualizacji w 3D (np. cyfrowych, interaktywnych makiet)

e) wizualizacje (badań) w czasie rzeczywistym

W całej dotychczasowej praktyce badań naukowych w dziedzinie humanistyki  zawsze 

były one prowadzone z pewnego dystansu czasowego. Miały więc zawsze mniej lub bardziej  



charakter  historyczny.   Era  Informacjonalizmu  i  społeczeństwa  sieciowego  i  na  tym  polu 

dokonuje  fundamentalnych  zmian.  Współczesne  technologie  informatyczne  czy 

telekomunikacyjne  umożliwiły  pojawienie  się  analiz  i  wizualizacji  w  czasie  rzeczywistym. 

Weźmy kolejny przykład. Będzie to projekt: Pulse of the Nation.

Pulse  of  the  Nation  to  projekt,  który  został  realizowany  na  uniwersytecie  North 

Western (USA) we współpracy z Harvardem. Badacze amerykańscy postanowili śledzić, jak 

zmieniają się nastroje tamtejszego społeczeństwa, a konkretnie stopień: szczęśliwości.  Aby 

się tego dowiedzieć postanowili wykorzystać miliony wpisów pojawiających się na Twitterze. 

Przyjęli,  że  poszczególnym  słowom  można  przypisać  dwie  kluczowe  wartości:  szczęście  i 

smutek.

Badanie  zostało  zaprogramowane  w  ten  sposób,  że  odpowiedni  program 

komputerowy rejestruje poszczególne słowa pojawiające się na Twitterze i przyporządkowuje 

je do dwóch kluczowych kategorii – czyli szczęścia lub smutku.  Następnie przygotowywana 

jest  infografika,  która  obrazuje  nastrój  amerykanów  za  pomocą  dwóch  podstawowych 

kolorów:  zieleni  i  czerwieni.  Kolor  czerwony  oznacza  tu  smutek,  a  zielony  szczęście. 

Przechodzenie od czerwieni ku zieleni (poprzez zmiany w natężeniu barwy) oznacza zmianę 

nastroju czy samopoczucia. A wszystko to mogliśmy obserwować w Internecie11. 

Zatem, nowatorstwo tego podejścia polega na tym, że: a) operuje się tu olbrzymimi 

zbiorami  danych  (big  data),  które  zbiera  i  analizuje  komputer,  b)  są  one  następnie 

wizualizowane, c) ich aktualizacja była dokonywana co godzinę – czyli obserwatorzy mogli na 

bieżąco śledzić, jak zmieniają się nastroje amerykańskiego społeczeństwa (w zależności od 

stanu, miasta, etc.) dzień po dniu w godzinnym cyklu. Mamy tu więc do czynienia z, jeśli tak 

można powiedzieć, monitorującą (wizualną) narracją.

                                                   Wnioski

Aby  oddać  charakter  współczesnego  świata  –  światy  bazy  danych  nie  wystarczy 

jednowymiarowe  medium  jakim  jest  pisana  narracja.  W  odpowiedzi  na  wyzwania 

współczesności  pojawiły  się  nowe formy ekspresji.  As  ą  nimi  wizualne  narracje.  Czasami 

11 http://www.ccs.neu.edu/home/amislove/twittermood/



używa się  określenia:  digital  storytelling.  Najważniejszą  jednak  ich  cechą  jest  wizualność 

(obok,  rzecz  jasna,  cyfrowego  charakteru).  To  ona  powoduje,  że  możemy  widzieć  (  oraz 

wiedzieć):  szerzej, głębiej, wszechstronniej i  także po prostu w atrakcyjniejszej formie. Jeśli 

do tego dodamy interaktywność, tzw. rzeczywistość rozszerzoną oraz nieuchronną immersję 

(za pomocą gadżetów, typu: Oculus Rift, i temu podobnych) to otrzymujemy nowe narzędzia 

do  badania,  przetwarzania  i  komunikowania  naszych  sądów  i  wrażeń  zmysłowych. 

Humanistyka  aby  zachować  swą  pozycję  na  „rynku”  nie  może  dalej  opierać  się  tylko  na 

piśmie.  Otwarcie  się  przedstawicieli  poszczególnych  dyscyplin  humanistycznych  na  nowe 

cyfrowe  technologie  pozwoli  w  pełni  uczestniczyć  im  w  praktykach  społeczeństwa 

informacyjnego i sieciowego i pozwoli, że ich glos będzie i słyszany i widziany.

Wizualne analizy, wizualne narracje

tekst, pismo, narracja, wizualizacja, wizualna analiza, wizualna narracja, multimedia, 

big data

Kultura współczesna jest zdominowana przez obrazy. Glównym problemem w badaniu 

świata obrazów jest ich wielka liczba - czyli big data. Stare metody okazują się zawodne do 

badania świata big data. Zostały one bowiem stworzone do badania tekstów. Stąd istnieje 

potrzeba stosowania narzędzi cyfrowych do badania wielkich kolekcji  zdjęć, filmów i innej 

grafiki. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona wizualizacja - rozumiana jako metoda 

badawcza, jak i nowy typ narracji. Główną tezą będzie stwierdzenie, że wizualizacja może być 

uważana za ważną metodę analizy zjawisk big data, a także niezbędny sposób prezentacji  

wyników  badań.  W  drugiej  części  tekstu  zostaną  pokazane  przykłady  tego  nowego  typu 

analiz,  a  także  charakterystyczne  przykłady  multimedialnych  opowieści  -  zwanych często: 

digital stories

                                         Visual analysis, Visual narratives

text, writing, narration, visualization, Visual analysis, Visual narration, multimedia, big 

date



Contemporary culture is dominated by images. The main problem in the study of the 

world of images is their great number-which is a big date. The old methods appear to be 

unreliable for the examination of the world of big data. They were, in fact, created to study 

the texts. Hence there is a need to use digital tools to study large collections of photos,  

videos and other graphics. In this article is presented visualization-understood as the test 

method and the new type of narrative. The main thesis will find that visualization can be 

regarded as an important method of analysis of the phenomena of the big date, as well as 

the necessary presentation of research results. In the second part of the text will be shown 

examples of this new type of analysis, as well as specific examples of multimedia story-often 

called: digital sories




