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Co się kryje pod maskami?  
Badanie wizerunku w naukach humanistycznych 
i społecznych

Chociaż twarz jest czymś, co człowiek ma dane na zawsze, nie da 
się jej zobaczyć tak długo, jak długo nie spojrzy się w lustro. Ten 
paradoks wyraźnie odbija się w wielu filozoficznych koncepcjach 
podmiotowości, zwłaszcza tych spod znaku hermeneutyki podej-
rzeń i zwątpienia w mocny ludzki podmiot. Odbicie w lustrze jest 
zawsze obrazem zapośredniczonym i zniekształconym, podobnie 
jak odbicie w oczach innego1, które powinno, jak uczy psychologia, 
prowadzić do formowania tożsamości społecznej i identyfikowania 
się z celami, wartościami i zasadami wyznawanymi przez innych oraz 
pozwalającymi efektywnie żyć wśród nich2. Mimo to twarz ma w na-
ukach humanistycznych znaczenie szczególne: obnażona — oznacza 
autentyczność. Drugim biegunem jest kreacja, którą symbolicznie 
wyraża maska, pozwalająca przybrać inną tożsamość3. Pomiędzy 

1 Por. Bernhard Waldenfels, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego,  
przeł. Janusz Sidorek, Warszawa 2002, s. 27.

2 Por. Maria Jarymowicz, Psychologia tożsamości, [w:] Psychologia. Podręcznik aka-
demicki, t. 3, red. Jan Strelau, Gdańsk 2000, s. 117; szersze omówienie różnych 
koncepcji tożsamości – por. Tomasz P. Bocheński, Wstęp. Pytania o kondycję 
ludzkości i samych siebie, „Maska” 2018, nr 2 (38): Tożsamość – Podmiotowość, s. 7‒17.

3 Por. np. Karl Kerényi, Człowiek i maska, przeł. Anna Kryczyńska-Pham [w:] 
Antropologia widowisk, oprac. Agata Chałupnik et al., red. Leszek Kolankiewicz, 
Warszawa 2011, s. 657.
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nimi zaś rozciąga się zakres pojęcia wizerunku, który — wiążąc się 
mocno z kreacją — dąży równocześnie często do maksymalizacji 
autentyczności, mogącej również stać się towarem.

Twarz i maska
Pojęcie twarzy jest szczególnie istotne w filozofii obcości i inności. 
Dla Emmanuela Levinasa to właśnie twarz jest podstawowym na-
rzędziem kontaktu z Innym. Słowo to jednak jest w tym przypadku 
swego rodzaju wytrychem – oznacza nie tylko samo widoczne oblicze, 
ale coś znacznie bardziej ogólnego: odrębność drugiego człowieka, 
wszystko to, co nie poddaje się obiektywizacji, co „nie daje się posiąść, 
wymyka się mojej władzy”4. Dla Levinasa, podobnie jak dla Bernharda 
Waldenfelsa, podstawową cechą Innego/Obcego jest to, że nie daje 
się pochłonąć, „jawi się jako to, co źródłowo niedostępne i źródłowo 
nieprzynależne, występuje w szczególnego rodzaju odniesieniu, które 
charakteryzowane jest jako jednoczesne odstąpienie”5.

Za takim rozumieniem stać musi oczywiście pewien projekt etycz-
ny. Dla filozofów inności jedynym możliwym rodzajem obcowania 
„twarzą w twarz” pozostaje postawa pełna empatii, uszanowanie 
indywidualności i zrozumienie, że Inny nie jest zagrożeniem dla 
tożsamości podmiotu. Nie ma ucieczki od kontaktu z Innym – 
u Levinasa przemyślenie to nabiera charakteru wręcz radykalnego,
kiedy pisze on: „Faktem ostatecznym jest stosunek Toż-Samego
z Innym, moje przyjęcie Innego, kiedy rzeczy pojawiają się nie
jako to, co buduję, lecz jako to, co daję”6. Tego, co inne, nie można
próbować wchłonąć ani zawłaszczyć; trzeba po prostu pozostawać
w gotowości do zrozumienia.

Powyższe ujęcie ma oczywiście głęboki wymiar filozoficzno- 
-egzystencjalny. Twarz i jej związki z autentycznością, tożsamością
i jednostkowością to jednak temat, który przewija się również
u innych badaczy. Antropologia kulturowa szczególnie upodobała

4 Emmanuel Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. Małgorzata 
Kowalska, Warszawa 2002, s. 232.

5 Bernhard Waldenfels, op. cit., s. 23.
6 Emanuel Levinas, op. cit., s. 77.

sobie zestawianie jej z maską, która zaciera indywidualność, zakry-
wając noszącego i pozwalając mu wcielić się w inną osobę. Funkcję 
maski w różnych kulturach bada się od dawna, zwracając szczególną 
uwagę na jej interpretacje religijne i związki z rytuałami, ale mó-
wiąc także o innych jej rolach7. Jean-Thierry Maertens używa nawet 
pojęcia „antropologia okrycia twarzy”8, wiążąc maskę z żywiołem 
karnawałowo-rewolucyjnym. Analizując zakrywanie twarzy, należy 
pamiętać, że ma ono zwykle charakter teatralny – maska nie ma na 
celu dokładnego upodobnienia, a przesłonięcie, nabierające wymiaru 
symbolicznego i usankcjonowane społeczne. Co istotne, dla historii 
maski i przebrania szczególnie ważny jest moment, kiedy kultura 
odcięła je od funkcji religijnej, przenosząc w dziedzinę sztuki – do 
teatru. Właśnie ten proces pozwolił wzbudzić wspomniany już po-
tencjał wywrotowy, ale też uwikłać maskę w sieć relacji społecznych; 
jak pisze Maertens: 

W ten sposób rytuał jest pozbawiony części składowej najgłębiej zakorzenionej 
w sferze popędowej [...] odcięty w ten sposób od swych artystycznych źródeł 
rytuał barbarzyński w większym stopniu ulega ideologiom, ekonomicznym 
lub teologicznym, znajdując w sformułowaniach, wywodzących się z prawa 
ojca, to, czego nie wolno mu już czerpać z energii popędowej. Odtąd sztuka 
nie ingeruje już w rytuał, chyba że odpowiednio oswojona i „klasyczna”. Na-
tomiast wyzwolona z powiązań z rytuałem, może od tej chwili funkcjonować 
jako inwersja, pierwiastek kultury, który jest bliższy sferze erotyki niż rytuał 
i będąca jego wykładnią ideologia religijna9.

Wizerunek
Pojęcie wizerunku pojawia się w różnych dyscyplinach nauki, mię-
dzy innymi psychologii, socjologii oraz w zarządzaniu. Najprościej 
można zdefiniować je jako „obraz w czyjejś głowie” i tak zresztą 
wizerunek jest pojmowany w psychologii – jako „obraz polegający 

7 Por. np. Karl Kerényi, op. cit., s. 647‒658.
8 Por. Jean-Thierry Maertens, Maska i lustro. Esej z antropologii okrycia twarzy,  

[w:] Antropologia widowisk…, s. 668‒683.
9 Ibidem, s. 681.



1110

na odzwierciedleniu w świadomości spostrzeganych poprzednio 
składników rzeczywistości”10. Nie jest on jednak prostym odbiciem 
rzeczywistości, podmiot postrzegający przepuszcza go przez filtr 
swoich doświadczeń, dlatego obraz ma charakter subiektywny i ak-
tywny. W odróżnieniu od ukształtowanego przez wspólnotę stereo-
typu, wizerunek jest tworem indywidualnym i podlega nieustannym 
przemianom – zarówno ze strony kreatora, jak i odbiorcy.

Osoby zarządzające image’em różnych podmiotów zdają sobie 
sprawę z tego, że podstawy ich pracy leżą w psychologii poznawczej 
człowieka. Do wykreowania wizerunku niezbędne są cztery procesy: 
postrzeganie, czyli zauważenie danej treści, identyfikacja –przypisanie 
treści do danego przedmiotu, interakcja – wpływ doświadczeń odbiorcy 
na odebrany komunikat, oraz pamięć, od której zależy czy organizacja, 
a więc i jej obraz w ogóle zostaną z użytkownikiem na dłużej11. 

Image jest kreowany nie tylko przez specjalistów z zakresu pr, lecz 
także przez całe otoczenie mające styczność z określonym podmiotem, 
dlatego nie zawsze ma on wpływ na to, jak jest postrzegany. Istotą 
działań kreatorów jest dbanie o spójność komunikatów o marce 
z tymi, które nadają odbiorcy, współpracownicy, a nawet konkurencja. 
Łatwo można wyciągnąć wniosek, że u podstaw zarządzania wizerun-
kiem leżą zarządzanie firmą i procesy pozornie niemające wpływu 
postrzeganie jej na zewnątrz (na przykład traktowanie pracowników, 
polityka cenowa, stosunek celebryty do fanów). Wymienione elemen-
ty pozwalają odróżnić marki od siebie. W naukach o zarządzaniu 
nazywa się to tożsamością organizacji (corporate identity, ci). Nim 
podmiot wdroży strategię wizerunkową, powinien najpierw określić, 
kim jest i jak chce być postrzegany. Odnalezienie fundamentów, na 
jakich została zbudowana marka, jej rytuały i kultura organizacyj-
na, pozwala dotrzeć do wyznawanych wartości komunikowanych 
przez organizację. Podstawami w budowaniu spójnego wizerunku 
są bowiem autentyczność i wiarygodność. Michael Fleischer twierdzi, 

 10 Maria Przetacznikowa, Grażyna Makiełło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, 
Warszawa 1982, s. 88.  

 11 Por. Marcin Łączyński, Co to jest wizerunek?, [w:] Analiza wizerunku w mediach. 
Podręcznik, red. Tomasz Gackowski, Marcin Łączyński, Warszawa 2008, s. 43.

że „informacje tylko wtedy przyjmowane są przez odbiorcę, kiedy 
są wiarygodne, wiarygodne zaś jest to, co jest prawdziwe, prawdziwe 
natomiast to, co w każdym czasie i dla każdego jest przekonujące 
i akceptowalne”12.

Rozwój mediów społecznościowych spotęgował u odbiorców głód 
autentyczności, serwując nowe możliwości zarządzania wizerunkiem. 
Przede wszystkim pojęcia „public relations” i „marka” przestały odnosić 
się wyłącznie do wielkich korporacji, które było stać na wynajęcie 
profesjonalistów. Dziś w pole znaczeniowe marki włącza się nie tylko 
produkty, lecz także celebrytów, artystów oraz pozornie niczym nie-
wyróżniające się osoby, niekoniecznie nawet użytkowników portali 
społecznościowych, gdzie możliwości (auto)kreacji są większe13. Współ-
czesny człowiek nie tyle jest, co zarządza swoją obecnością w świecie14. 
Ludzie, zdając sobie sprawę z tego, że podlegają nieustannej ocenie, 
a ich ubiór, sposób wypowiadania się, dobór znajomych, a nawet 
strony, które polubią na Facebooku, wpływają na ich postrzeganie 
w teraźniejszości – a mogą również w przyszłości – mimowolnie 
kreują swój wizerunek w sieci. Taki proces – widoczny najbardziej na 
portalach społecznościowych – jest nazywany personal brandingiem. 
Colin Wright pisze, że każdy może stworzyć „zbiór symboli i skojarzeń 
z samym sobą i nadać swojemu imieniu i twarzy takie same korzyści, 
które mają popularne marki (jak na przykład Coca Cola i Apple)”15. 
Rozgraniczenie na twarz i wizerunek jest więc niezwykle trudne, gdyż 
konsumenci, a właściwie prosumenci, oczekują od marek – zarówno 

 12 Michael Fleischer, Corporate identity. Public relations, Wrocław 2003, s. 84.
 13 Przykładem osoby, której wizerunek silnie utkwił w umysłach internautów 

jest tak zwana Chytra Baba z Radomia – kobieta, która w trakcie miejskiej 
wigilii w Radomiu postanowiła zabrać ze stołu napoje. Jej zachowanie zostało 
uwiecznione na fotografii będącej podstawą licznych memów.

 14 Warto zwrócić uwagę, że nie stosuję tu rozróżnienia na świat realny  
i wirtualny, gdyż granica między nimi –zwłaszcza dla osób urodzonych  
w latach 80. i później – została zatarta.

 15 „The idea is that you can develop a collection of symbols and associations with 
yourself, granting your name, face and work the same benefits that compa-
nies with solid brand equity (like Coca-Cola or Apple) enjoys” (Colin Wright, 
Personal Branding, [s.l.a.], s. 6, tłum. filolog. własne – K.B.B.). 
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tych w starym, jak i nowym pojmowaniu – tego, co ludzkie. Dużo 
istotniejsze niż sam produkt stały się historia jego oraz marki, pod 
którą jest sprzedawany. Publiczność oczekuje dziś ludzkiej twarzy 
nie tylko od koncernów, które de facto tworzą ludzie, lecz również od 
przedmiotów i usług, co przejawia się rosnącą popularnością story-
tellingu. Dobrym przykładem jest reklama jednej z lamp szwedzkiego 
przedsiębiorstwa ikea z 2002 roku. W pierwszej z nich widzimy wyrzu-
caną na śmietnik lampę. Warunki atmosferyczne powodują, że lampa 
trzęsie się, jakby z zimna. Wrażenie potęguje opuszczony w dół klosz, 
co jednoznacznie odbieramy jako spuszczoną głowę. W naturalny 
sposób więc obdarzamy obiekt współczuciem, tak jakby na deszcz 
wystawiono żywą istotę. O tym, że mamy do czynienia z przedmiotem 
przypomina nam wypowiedź mężczyzny pojawiającego się w ostat-
nich sekundach spotu: „Współczujesz tej lampie? Oszalałeś? Nowa 
jest znacznie lepsza”16. Co interesujące, 16 lat później powstał spot 
będący ciągiem dalszym historii. Wyrzucona lampa zostaje – niczym 
dziecko – przygarnięta przez małą dziewczynkę, której towarzyszy 
w codziennych obowiązkach i przyjemnościach17. Przedmiot w naszych 
umysłach zyskał twarz. Stał się bohaterem historii, która z dużym 
prawdopodobieństwem mogłaby się przytrafić dziecku. Drugi spot 
wykorzystał smutną twarz lampy do utrwalenia w odbiorcy wizerunku 
firmy dbającej o środowisko i promującej recykling. Podobnie dzieje 
się z ludźmi, których nazwiska także stały się silnymi markami, a więc 
stali się influencerami. Ci wykorzystują swe twarze do promowania 
idei lub produktów. Autentyczność mająca być przeciwieństwem 
wykreowanych towarów sama stała się towarem.

 16 Reklama lampy ikea, reż. Spike Jonze,  usa 2012 [on-line:] https://www.youtube.
com/watch?v=rBG2dlb54ZY [dostęp: 25.09.2018].

 17 Reklama lampy ikea, reż. Mark Zibert, Kanada 2018 [on-line:] https://www.youtube.
com/watch?time_continue=2&v=C-czRExdnao [dostęp: 25.09.2018].
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Streszczenie
Tekst stanowi omówienie miejsca kategorii twarzy, maski i wizerunku  
w naukach humanistycznych i społecznych. Poprzez analizę tych pojęć  
i ich wymiaru zarówno praktycznego, jak i filozoficznego, autorki dochodzą 
do rozważań na temat autentyczności i kreacji.
Słowa kluczowe: twarz, maska, wizerunek, filozofia, tożsamość, antropologia

Summary
What Is Hiding Behind A Mask?  
The Analysis of Images in Humanities and Social Sciences
The text discusses the categories of face, mask and image in humanities  
and social sciences. Through the analysis of these concepts and their 
practical and philosophical meaning, the authors consider the topics  
of authenticity and creation.
Key words: face, mask, image, philosophy, identity, antropology




