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Patrycja Bałdys
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
Katarzyna Piątek
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Medialny zawrót głowy. Znaczenie mediów dla
człowieka w XXI wieku

Społeczeństwo informacyjne sprzyja rozwojowi mediów, zwłaszcza mediów
elektronicznych. Czas „galaktyki Gutenberga” minął bezpowrotnie, nastała era
multimediów, kultury wizualnej i zaawansowanych technologii informacyjnokomunikacyjnych. Dają one nowe możliwości komunikowania się, szerszy i szybszy
dostęp do informacji, zdolność ich przesyłania i odbierania, powodują również
znacznie głębsze zmiany, wpływające na postrzeganie przez nas rzeczywistości
społecznej, rewidują nasz dotychczasowy sposób myślenia, charakter interakcji
i więzi międzyludzkich.
Media w XXI wieku opanowały wszystkie dziedziny życia człowieka: naukę,
technikę, kulturę, sztukę, sport, a nawet samego człowieka jako jednostkę psychofizyczną. Wszechobecność mediów wiąże się, między innymi, ze zjawiskiem
przeciążenia informacją. Każdego dnia, różnymi kanałami docierają do nas tysiące
wiadomości o różnym znaczeniu i przydatności. W zalewie informacji i przekazów
medialnych coraz trudniej jest wybrać te najistotniejsze, najbardziej potrzebne
i użyteczne. Media, walcząc o uwagę odbiorcy, sięgają po wszystkie możliwe
środki, zapominając niejednokrotnie o etyce, misji i roli, jaką powinny odgrywać
w społeczeństwie.
Jak na wszechobecność mediów reaguje społeczeństwo i jednostka?
Czy wirtualna rzeczywistość, kreowana przez człowieka, pomaga mu, czy szkodzi?
Czy i w jakim stopniu akceptowana jest ingerencja mediów w nasze życie? Jakie są
role i funkcje mediów we współczesnym społeczeństwie? Autorzy artykułów
publikowanych w siódmym numerze rocznika „Media i Społeczeństwo” podjęli się
próby odpowiedzi na te i wiele innych pytań, dotyczących znaczenia mediów dla
człowieka w XXI wieku.
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Część pierwszą numeru pt. Media w XXI wieku otwiera artykuł pt.
Taksonomiczna analiza porównawcza społeczeństwa informacyjnego Polski oraz
wybranych państw w latach 2005-2015 autorstwa Anny Janigi-Ćmiel, która
wykorzystując taksonomiczne metody grupowania dokonała analizy
porównawczej rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski oraz wybranych
krajów. Jak zauważa Autorka stale wrasta poziom korzystania z Internetu na
świecie, jednak tempo wzrostu nie jest jednakowe dla wszystkich państw,
a przebieg zjawiska jest nierównomierny. Polska w odniesieniu do pozostałych
eksplorowanych krajów odznacza się wysokim poziomem użytkowania Internetu,
ale nie osiągającym poziomu najwyższego, który reprezentują takie państwa jak
przykładowo USA, Korea Południowa, Austria, czy Wielka Brytania. Wykorzystana
przez Autorkę metoda pozwala zobrazować tempo, zakres i przebieg procesów
związanych z użytkowaniem Internetu i uwidacznia dokonujące się w tym
obszarze zmiany.
Rozwinięcie i uzupełnienie tego tematu znajdziemy w artykule Patrycji Bałdys
i Katarzyny Piątek pt. Does the Internet change everything? Transformations in
social life and media in the 21st Century (Czy Internet zmienia wszystko?
Transformacje w życiu społecznym i mediach w XXI wieku). Autorki w oparciu
o analizę artykułów prasowych, danych statystycznych oraz reinterpretacje
wyników badań socjologicznych analizują zmiany, jakie zachodzą
w społeczeństwach pod wpływem Internetu i nowych mediów, przede wszystkim
te związane z relacjami i więziami społecznymi, komunikacją interpersonalną,
dyskursem publicznym czy sposobami postrzegania przez jednostki otaczającej je
rzeczywistości.
Tadeusz Sznajderski z kolei w tekście Człowiek w świecie wszechobecnych
mediów szuka odpowiedzi na pytanie o to, jak jednostka radzi sobie z dominacją
mediów, w tym celu eksploruje on wybrane medialne koncepcje człowieka na tle
społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie krytycznej analizie poddane zostały
podejścia wybitnych badaczy mediów, takich jak: D. de Kerckhove, M. McLuhan,
J. Baudrillard i D. McQuail. Jak zauważa Autor, ci kluczowi medioznawcy naszej
epoki, niezależnie od siebie ocenili, że człowiek znajduje się pod silną presją
mediów, która głęboko wpływa na zmianę tożsamości i możliwości rozwoju ludzi.
W jakich kierunkach podążają te zmiany starają się wyjaśnić kolejni autorzy.
Alexander S. Golikov analizuje kolejny ważny aspekt obrazujący znaczenie
mediów w dzisiejszych czasach. W artykule pt. Mythological thinking and world of
media: knowledge in archaization processes (Mityczne myślenie i świat mediów:
wiedza w procesach archaizacji), pokazuje jak pod wpływem współczesnych
mediów dokonują się procesy archaizacji struktur świadomości zbiorowej.
Jak twierdzi Autor myśl mitologiczna ze wszystkimi jej atrybutami nabiera nowego
znaczenia w świecie rozwijających i różnicujących się mediów, prowadząc do
nowych podziałów i nierówności. Nierówności te, w duchu procesów archaizacji,
12
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są trudne do przezwyciężenia i stanowią źródło kolejnych problemów związanych
z dyskryminacją i wykluczeniem nie tylko jednostek, ale całych społeczności.
Artykuł Karoliny Kabzińskiej pt. Zblazowanie jako strategia adaptacji do życia
w kulturze nadmiaru stanowi znakomite rozwinięcie wcześniejszego tekstu.
Zblazowanie definiowane jest tu jako cecha charakterystyczna jednostki
przebodźcowanej. Autorka podejmuje próbę określenia głównych cech uczestnika
życia społecznego, w którym informacja przekształca się w dobro namacalne,
ciągła konsumpcja jest normą, a ilość podejmowanych przez jednostkę ról
nieustannie wzrasta. Odwołując się do koncepcji Gergena, szuka odpowiedzi na
pytanie, czym jest zblazowanie, jak ten specyficzny typ nudy objawia się w życiu
jednostek oraz jak jest przez nie wartościowany? Tematyka skrajnej nudy
traktowana jest tu, jak zaznaczono w tytule, jako strategia adaptacji do życia
w kulturze nadmiaru.
Następni Autorzy skupiają swoją uwagę na różnego typu zjawiskach, jakie mają
miejsce w przestrzeni medialnej.
Alicja Gałczyńska w tekście „Wspólne miejsce nieszanowania drugiego
człowieka…”. Formy adresatywne w Internecie wskazuje na coraz to
powszechniejsze zjawisko łamania norm grzecznościowych w Internecie.
Głównych źródeł takiego zachowania upatruje w poczuciu anonimowości. Jak
stwierdza, autorzy tekstów umieszczanych w Internecie czują się wolni i niczym
nieograniczeni, nieskrępowani w uzewnętrznianiu swoich myśli i uczuć, co
sprawia, iż pozwalają sobie na dużo więcej niż w konwersacji twarzą w twarz.
Prowadzi to zdaniem Autorki do pojawiania się w przestrzeni wirtualnej coraz
większej liczby komunikatów obraźliwych, niestosownych i niegrzecznych,
kierowanych niejednokrotnie do osób piastujących najwyższe funkcje w kraju.
Anna Barańska-Szmitko w artykule pt. Proste treści w komunikacji ze
współczesnym interpretatorem - nawiązania do tekstów kultury oraz ich efekt dla
wizerunku autora wypowiedzi, podejmuje próbę ustalenia, jak posługiwanie się
nazwami własnymi dotyczącymi tekstów kultury (tytuł dzieła, nazwisko autora)
wpływa we współczesnym środowisku medialnym na komunikowanie cech
wizerunkowych autora wypowiedzi. W oparciu o wybrane felietony bada relację
pomiędzy cytatem a cechą nadaną twórcy tekstu przez respondenta.
Paulina Żmijowska skupia swoją uwagę z kolei na zjawisku komunikatu „chwili”
w przestrzeni mediów społecznościowych oraz fenomenie emocji uczestników tej
płaszczyzny, które są przekazywane za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi.
W tekście pt. Communicating emotions. The message of the "moment" in social
media and the recipient (Przekaz emocji. Komunikat „chwili” w przestrzeni social
media a odbiorca) Autorka wykazuje, że obszar mediów społecznościowych jest
obecnie najbardziej angażującą płaszczyzną dialogu z potencjalnymi klientami, w
której liczy się nie tylko słowo, ale także, a może nawet bardziej projektowanie
wrażeń i wywoływanie określonych emocji u odbiorcy. Emocje stają się
13
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narzędziem i środkiem do uzyskiwania innych celów.
Tę część tomu zamyka tekst Marcina Jurzysty, który zwrócił uwagę na
zagrożenia związane z rozwojem mediów. W artykule Uzależnienie od informacji,
czy uzależnienie od nowych technologii? Czyli jak to działa i jak się ustrzec?
przygląda się rozkładowi dnia przeciętnego Polaka. Jak stwierdza, jedną
z kluczowych form aktywności jest dla niego odbieranie, przyswajanie,
konwertowanie i tworzenie informacji. Autor zastanawia się, czy to z czym mamy
współcześnie do czynienia to uzależnienie od informacji, czy może od różnego
rodzaju gadżetów, będących ich nośnikami. Bez względu na to, jaka jest
odpowiedź na tak postawione pytanie, dynamiczny i szybki rozwój nowych
technologii generuje szereg problemów, zarówno jednostkowych, jak
i społecznych, z którymi przyjdzie się mierzyć współczesnym, zmediatyzowanym
społeczeństwom.
Część drugą tomu pt. Media, ich funkcje i zastosowania otwiera artykuł
autorstwa Larysy D. Klymanskiej i Iryny I. Boiko pt. Media frames and constructs of
social problem (Ramy medialne a konstrukcja problemów społecznych). Celem
artykułu jest zarysowanie w szerszym kontekście teorii konstruktów
komunikacyjnych ubóstwa jako problemu społecznego. Opis rzeczywistości za
pomocą konstruktywistycznego podejścia do analizowanych treści umożliwia
analizę problemów społecznych w kontekście wszechstronnych działań ludzkich.
Proces przekształcania prywatnych problemów w problemy społeczne omawiany
jest z użyciem kilku konstrukcji, które opisują i interpretują je na różne sposoby.
Jak wykazują Autorki struktury komunikacyjne pod względem konceptualizacji
można rozpatrywać na czterech różnych poziomach: "zdrowego rozsądku";
eksperta; ideologicznym oraz na poziomie mediów. Wszystkie z wymienionych
odgrywają rolę w budowaniu problemów społecznych i mogą wpływać na
projektowanie rzeczywistości politycznej, a także jej regulacji w ramach polityki
społecznej.
W artykule pt. Media jako narzędzie wspierające w kreowaniu tożsamości
przestrzennych na przykładzie metropolizacji miast województwa śląskiego Joanna
Wróblewska-Jachna dokonuje analizy procesu metropolizacji zachodzącego
w województwie śląskim, wspieranego przez opiniotwórcze stare i nowe media.
Jak zauważa Autorka, tradycyjne i nowe media wykorzystywane są jako narzędzia
integracji społecznej, a stosowane wzorce komunikacji społecznej sprzyjają
utożsamianiu mieszkańców z ideami kooperacji ponadgminnej oraz samym
obszarem metropolitalnym. Autorka uzmysławia nam jeszcze jedną, bardzo
istotną kwestię, mianowicie to, iż tożsamości przestrzenne są umysłowymi
reprezentacjami środowiska, które jednostka traktuje jako część samej siebie,
angażuje się w nie emocjonalnie i ideologicznie, a równocześnie są one
elementem polityki regionalnej i lokalnej w realizacji której istotną rolę pełnią
14
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media.
Także Emilia Kotnis-Górka w tekście pt. Rola lokalnych nowych mediów
w przekazywaniu wiedzy historycznej. Wizualne prezentacje historii w lokalnych
mediach elektronicznych wykazuje, że media - w analizowanym przypadku media
lokalne - mają fundamentalne znaczenie w komunikowaniu na poziomie małych
ojczyzn. Jednym z ich ważnych zadań jest przekazywanie mieszkańcom związanej
z regionem wiedzy historycznej oraz wzmacnianie pamięci zbiorowej społeczności.
Autorka stara się pokazać, w jaki sposób rola ta wypełniana jest przez zawartość
wizualną portali lokalnych, a przede wszystkim przez stare fotografie. Jak zauważa
oferta tych portali informacyjnych tylko w niewielkim stopniu zaspokaja potrzebę
odbiorców, związaną z dostępem do wiedzy, na temat historii miejsca
zamieszkania. W tych regionach, gdzie lokalni nadawcy wykorzystują potencjał
zdjęć w ograniczonym zakresie, inicjatywę przejmują osoby prywatne, tworząc
swoje blogi i portale związane ze starymi fotografiami, stając się równocześnie
liderami w procesie edukowania lokalnej społeczności.
Dzięki artykułowi Jolanty Chwastyk-Kowalczyk pt. Międzykulturowe inicjatywy
integracyjne londyńskiego „Nowego Czasu. New Time” w latach 2009-2013
przenosimy się poza granice Polski pozostając nadal w kręgu zainteresowań
mediami lokalnymi i ponadlokalnymi. Autorka porusza zagadnienia roli
czasopisma „Nowy Czas”, skierowanego do polskiej inteligencji w Wielkiej
Brytanii. Jest to pismo reprezentujące segment emigracyjnej polskiej elitarnej
prasy kulturalno-społecznej w Zjednoczonym Królestwie, osadzonej w europejskiej
rzeczywistości politycznej, przeznaczone dla wykształconych Polaków, otwartych
na dwukulturowość. Poprzez swoją działalność poza redakcyjną, jak zauważa
Autorka, czasopismo to stało się orędownikiem kultury wysokiej oraz
propagatorem polskich wartości dla osób przebywających poza ojczyzną.
Kolejny artykuł także poświęcony jest Polakom na emigracji, tym razem jednak
uwaga skupiona jest na mediach elektronicznych. Łucja Kapralska w tekście
pt. Ojczyzna prywatna i ideologiczna na portalach polskich emigrantów w Wielkiej
Brytanii podejmuje analizę tego, jak w licznych portalach i stronach WWW oraz na
Facebooku obecne są treści poświęcone obecnemu miejscu zamieszkania
- „zagranicznej ojczyźnie” i ojczyźnie pozostawionej, istotnej dla tożsamości
i codziennych doświadczeń emigrantów. Tłem rozważań jest polskie wychodźstwo
do Wielkiej Brytanii w okresie poakcesyjnym, tj. po roku 2004, w tym - relacje
emigrantów z Polską zachodzące za pomocą internetu (strony WWW polskich
emigrantów zamieszkujących wschodnią Anglię). Autorka zwraca uwagę na
zmiany, jakie dokonują się w relacjach pomiędzy emigrantami, a ich nową i starą
ojczyzną. Migranci żyjący niejako w dwóch światach doświadczają niejednokrotnie
wewnętrznego rozdarcia. To rozdarcie często jest źródłem napięć i traumy,
a remedium na ten stan, jak twierdzi Autorka, może być kontakt z ojczyzną
ideologiczną za pomocą sieci.
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Kolejne artykuły ukazują rozliczne zastosowania tzw. starych mediów, takich
jak książka, prasa, teatr czy film i ich rolę edukacyjną, kulturotwórczą, ale też
polityczno-społeczną.
Pierwszym w tej grupie jest tekst Sandry Murzicz pt. Wybrane motywy
konfliktu izraelsko-palestyńskiego na przykładzie filmu fabularnego, w którym
analizie poddane zostały motywy konfliktu izraelsko-palestyńskiego na przykładzie
filmu fabularnego. Artykuł nie uwzględnia warstwy artystycznej filmów,
poświęcony jest raczej analizie kontekstu politycznego budowania wizerunku
państwa. Wspólnym mianownikiem analizowanych filmów jest stereotypowe
ujęcie wizerunku Izraelczyków i Palestyńczyków na tle konfliktu
bliskowschodniego. Równie istotne dla Autorki jest zarysowanie historii konfliktu,
a także sytuacji Palestyńczyków żyjących w Izraelu, a wybrane filmy stają się tłem
dla tych analiz.
Rozważania Anny Foltyniak-Pękali skupiają się na całkowicie odmiennej
tematyce, niż wcześniej omawiany test, a kontekst polityczno-społeczny ustępuje
miejsca tożsamości osobowej. W artykule pt. Autobiograficzne konstelacje
- znaczenie mediów i nośników przekazu w biograficznym projekcie "Kazimierz
Brandys" Autorka koncentruje się na analizie utworu „Nierzeczywistość”
Kazimierza Brandysa z perspektywy autorskiej strategii konstruowania
podmiotowej tożsamości. Tekst traktowany jest, z jednej strony jako część
autobiograficznego projektu pisarza, element tworzonej przez niego na
przestrzeni kilkudziesięciu lat „autopowieści”. Z drugiej zaś jako samodzielny
utwór pokazujący, jak budowane jest podmiotowe „ja”, w powstawaniu którego
kluczową rolę odgrywają media, pojmowane jako nośnik, a jednocześnie kluczowy
element budowania narracyjnej tożsamości.
Lilianna Dorak-Wojakowska natomiast w artykule pt. Teatr wobec nowych
technologii komunikacyjnych przygląda się sposobom funkcjonowania teatru
w rzeczywistości medialnej, gdzie pod wpływem nowych mediów elektronicznych
doszło do zasadniczej zmiany pojęcia realności. Głównym punktem rozważań
Autorki jest kwestia intensywności i jakości relacji pomiędzy starym medium
teatralnym, a progresywnymi technologiami. A zwłaszcza sposób, w jaki nowe
technologie stwarzają możliwości wielomedialnej, a zatem społecznej amplifikacji
przedstawienia teatralnego, co daje możliwość jeszcze bardziej synergicznego
połączenia teatru żywego i zapośredniczonego technicznie. Autorka stara się
odpowiedzieć na pytania: Jak teatr reaguje na zmiany w postrzeganiu
rzeczywistości? W jakim stopniu skupia się na płaszczyźnie treści, dyskursu,
a w jakim na technice utrwalania i zapisu? Jaką funkcję odgrywa zastosowanie
w teatrze konkretnych technologii?
Kolejny artykuł przenosi nas z przestrzeni teatralnej w prasową, to co łączy go
z wcześniejszym, to pokazanie jak nowe technologie wkraczają w przestrzeń
mediów tradycyjnych. Olga Dąbrowska-Cendrowska w artykule Prasa dla rodziców
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w czasach rozwoju serwisów parentingowych wykazuje na powolne wypieranie
czasopism w formie papierowej przez Internet. Jak zauważa Autorka jednym ze
sposobów radzenia sobie z malejącą sprzedażą prasy w wersji papierowej jest
pogłębiająca się segmentacja. Koncerny medialne dokładnie profilują
potencjalnych czytelników, starając się jak najprecyzyjniej dopasować produkt, do
potrzeb odbiorcy. Tak jest też w analizowanym przypadku prasy skierowanej do
rodziców. Okazuje się jednak, że działania te nie do końca przynoszą pożądane
efekty, a ekspansja serwisów internetowych, powoduje liczne zmiany
i przeobrażenia w segmencie magazynów adresowanych do rodziców. Głównie
chodzi tu o spadek sprzedaży, a nawet likwidację niektórych tytułów prasy
skierowanej do rodziców, przy równoczesnym wzroście popularności
internetowych serwisów parentingowych. Także w tym przypadku nowe media
wypierają te tradycyjne.
Ostatnim z artykułów zamykającym część Studia i rozprawy, jest tekst Jana
Bajora pt. Erotyka i pornografia w fandomie internetowym - przypadek
społeczności My Little Pony stanowiący próbę analizy zjawiska pornografii oraz
erotyki fanowskiej w środowisku Internetu, na przykładzie fandomu My Little
Pony: Przyjaźń to Magia. Autor pokazuje szczególne cechy erotyki tworzonej
w ramach fandomów, odróżniające ją od komercyjnej pornografii oraz
rekonstruuje społeczny kontekst jej rozpowszechniania i odbioru w sieci, poprzez
analizę trzech serwisów internetowych najczęściej wykorzystywanych przez fanów
MLP.
W dziale Sprawozdania. Recenzje. Noty, Marek Bernacki dokonuje recenzji
pracy zbiorowej pod redakcją Jerzego Olędzkiego i Teresy Sasińskiej-Klas pt.
Wielkość czy autorytet. Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego
kanonizacji, wskazując na znaczenie tej publikacji dla lepszego zrozumienia,
zwłaszcza przez młode pokolenie, historycznego faktu kanonizacji papieża Jana
Pawła II oraz tworzenia współczesnego wizerunku Ojca Świętego.
Numer siódmy rocznika zamyka sprawozdanie z IV Kongresu Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej, pt. Komunikowanie społeczne w dobie
nowych technologii sporządzone przez Olgę Dąbrowską-Cendrowską, Alicję
Gałczyńską i Jolantę Kępę-Mętrak.
Mamy nadzieję, iż prezentowane rozprawy naukowe spotkają się z Państwa
uznaniem i będą stanowić istotny głos w dyskusji na temat znaczenia, roli i funkcji
mediów zarówno dla jednostek, jak i całych społeczeństw.
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ABSTRAKT
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego.
Głównym celem jest analiza porównawcza rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski oraz
wybranych krajów. Jako narzędzie analizy wykorzystano taksonomiczne metody wyznaczania grup
obiektów charakteryzujących się jednorodnym rozwojem badanego zjawiska.
SŁOWA KLUCZOWE: taksonomia, macierz odległości taksonomicznych, społeczeństwo informacyjne,
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Zarys problematyki społeczeństwa informacyjnego
Znaczącym momentem w dziejach społeczeństwa jest powstanie i rozwój
technologii informacyjnych, jak również powstanie Internetu. Technologie te
podlegają ciągłemu rozwojowi oraz wielu modyfikacjom. Dodatkowo stanowią
ważny element pobudzający wzrost gospodarczy, co skutkuje podnoszeniem
jakości naszego życia1. Rozwój Internetu i sieci telekomunikacyjnych dał nam
możliwość wykorzystania nowego podejścia w komunikacji między obywatelami
oraz pomiędzy obywatelem a państwem2. W obecnych czasach następuje
znaczący rozwój możliwości komunikowania się społeczeństwa. Ludzie
wykorzystują różne gadżety technologiczne jako elementy swojej codzienności, od
których się niestety uzależniają. Zmiany te są istotnym czynnikiem wpływającym
na naszą kulturę, tradycję. T. Miczka określa powstanie tak zwanych przesunięć
komunikacyjnych będących konsekwencją oddziaływania na społeczeństwo
1
2

M. Rudnicki, M. Jabłoński, Administracja liczna wobec procesu globalizacji, Warszawa 2011.
A. Zorska, Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Warszawa 2011.
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mediów3.
W literaturze znajdujemy wiele różnych definicji społeczeństwa
informacyjnego, bowiem pojęcie to podlegało i podlega ciągłym modyfikacjom.
Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe zdefiniowane jest jako:
„formacja społeczna, która opiera swoje funkcjonowanie i rozwój przede
wszystkim na globalnych formach komunikacji”, czy też „społeczeństwo
informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki
przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia
dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa”4.
Zatem wiedza i jej umiejętne zdobywanie i zarazem wykorzystanie stanowi
źródło rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Obecnie jesteśmy społeczeństwem
sieciowym, społeczeństwem interaktywnym, a świat, w którym funkcjonujemy, to
świat interaktywny. Według T. Miczki w życiu społeczeństwa informacyjnego
zauważamy istotny wpływ informacji i wiedzy we wszystkich strefach człowieka,
społeczeństwa, gospodarki. W znaczącym stopniu wzrasta z dnia na dzień
znaczenie Internetu i multimediów, powodując uzależnienie ludzi od nowych
technologii. Natomiast według K. Krzysztofka Internet staje się przestrzenią
społeczną, gdzie można przenieść pewną część aktywności ludzkiej, co niesie za
sobą przeobrażenie się społeczeństwa w big data society poprzez działania postaci
cyfrowej5. W literaturze znajdujemy termin mediatyzacja, to znaczy proces,
w którym komunikowanie odnosi się do mediów i wykorzystuje media, z którego
to powodu media stają się coraz bardziej istotne dla społecznej konstrukcji
codziennego życia, społeczeństwa i kultury jako całości. F. Krotz uważa, że
mediatyzacja jest procesem, a nawet metaprocesem społecznym podobnym
między innymi do globalizacji, indywidualizacji.
Dzięki zastosowaniu nowych technologii uzyskujemy wiele nowych rozwiązań,
możliwości rozwoju dla biznesu i społeczeństwa, na przykład poprzez
wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej. Informacje, wiedza itp. stają się
teoretycznie dostępne dla każdego, niezależnie od tego, w którym miejscu na
świecie się znajdujemy, oglądamy filmy na swoich telefonach, zarządzamy swoimi
finansami, korzystając z usług bankowości mobilnej, dokonujemy zakupów przez
Internet.
Celem informatyzacji staje się również administracja, gdzie wprowadzane są
udogodnienia przy obsłudze obywateli. Elektroniczna administracja
(e-administracja, e-Government) to ogół działań administracji publicznej
wykorzystującej nowe technologie ICT (w skrócie ICT, z ang. Information and

3

T. Miczka, O zmianie zachowań komunikacyjnych we współczesnej kulturze audiowizualnej, [w:] Panoramy
i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie, Antologia prac śląskich filmoznawców, L. Gwoźdź (red.), Katowice 1999.
4
G. Bliźniuk, J. S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne 2005, Katowice 2005.
5
T. Bielak, G. Ptaszek, (red.), Media.pl, Badania nad mediami w Polsce, Kraków 2016.
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Communications Technologies)6. Pojawia się szereg nowych dziwnych zachowań,
między innymi tak zwany infoaktywizm, który oznacza, że każda nasza czynność
w ciągu dnia uzależniona jest od mediów. A przykładem ewolucji współczesnego
człowieka jest pojawienie się zjawiska tak zwanego: multitasking, czyli
współkorzystanie z różnych mediów w tym samym czasie. Niestety powoli stajemy
się również społeczeństwem, które na wielu płaszczyznach życia jest
kontrolowane. Korporacje starają się pozyskiwać informacje o nas, a następnie
tworzą dla własnego użytku bazy danych, a nawet nasze profile psychologiczne7.
Pojawia się szereg nowych zagrożeń, między innymi cyber przemoc, ataki hakerów
komputerowych. Coraz częściej obawiamy się kradzieży pieniędzy w trakcie
użytkowania kart bankomatowych. Uwypuklają się podziały między bogatym
społeczeństwem mającym dostęp do komputera i Internetu oraz biednym,
pozbawionym możliwości użytkowania najnowszych technologii, co prowadzi do
wykluczenia cyfrowego. Społeczeństwo musi zwrócić uwagę na szereg rodzących
się zagrożeń. Reasumując, dostęp do szybkiego rozwoju informatyki
i telekomunikacji daje nam z jednej strony szereg udogodnień, podnosi jakość
naszego życia, a z drugiej strony pojawiają się zagrożenia, które mają istotny
wpływ na społeczeństwo informacyjne i które doprowadziły do powstania pojęcia
społeczeństwa wielokrotnego ryzyka8.

Taksonomiczna metoda eliminacji wektorów
Metoda eliminacji wektorów należy do metod bezpośrednich, opisana została
pierwszy raz w pracy doktorskiej A. Sokołowskiego pt.: Metody badania
stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych9. Metoda ta pozwala
wyodrębnić jednorodne podokresy, które różnią się między sobą strukturą
analizowanego zjawiska. W metodzie tej należy badany zbiór podzielić w taki
sposób, aby w każdej otrzymanej podgrupie uwzględnić wyłącznie elementy, które
w sensie kryterium odległości będą parami podobne. W etapie tym otrzymujemy
macierz odległości taksonomicznych D, którą wyznaczamy zgodnie ze wzorem:
D=1- ∑rk=1 min{xij ,xjk },(1)
gdzie:
6

M. Ganczar, Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorców, Warszawa 2009.
7
T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
8
M. Wobalis, Świat interaktywny a nauczanie polonistyczne, http://www.staff.amu.edu.pl/~innow/old/teksty/
Swiat%20interaktywny.pdf (11.07.2017)
9
J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, Metody taksonomiczne w badaniach społecznoekonomicznych, Warszawa 1988.
23

Anna Janiga-Ćmiel

xij ,xjk - oznaczamy odpowiednio jako udział k-tego składnika w strukturze i-tego
oraz j-tego okresu,
i, j- oznaczamy numer i-tego oraz j-tego okresu,
k - odpowiedni numer składnika struktury.
Macierz D w dalszym etapie badania przekształcamy do postaci macierzy zerojedynkowej P. W macierzy P odpowiednio wartość zero informuje, że elementy są
podobne, natomiast elementy nie są podobne dla otrzymanej wartości jeden.
Przyjmujemy krytyczny poziom podobieństwa β. Na podstawie przyjętego
poziomu wyznaczamy macierz P zgodnie ze schematem, to znaczy: jeżeli wartość
dij jest większa bądź równa od wartości krytycznego poziomu podobieństwa β,
przyjmujemy w macierzy pij=1, w przeciwnej sytuacji pij=0. W kolejnym kroku
wybieramy wiersz w macierzy odpowiadający największej wartości sumy
elementów w wierszu i ten wiersz z odpowiadającą mu kolumną usuwamy.
Procedurę powtarzamy do uzyskania w macierzy P wyłącznie zer. Obiekty, które
odpowiadają zerowym wierszom i kolumnom, tworzą pierwszą podgrupę.
Następnie procedurę przeprowadzamy od początku, jednak tym razem po
usunięciu wierszy i kolumn tworzących pierwszą podgrupę. W ten sposób
uzyskujemy kolejne podgrupy do momentu wyczerpania elementów całego
zbioru.

Przykład empiryczny
W celu przedstawienia analizy zaproponowano zestaw cech diagnostycznych,
który zawierał następujące zmienne:
x1 - liczba abonentów stałego szerokopasmowego łącza internetowego na 1000
ludności,
x2 - dzienna częstotliwość korzystania z Internetu na 1000 ludności,
x3 - odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer osobisty
z dostępem do Internetu,
x4 - liczba osób, które zamawiały towary lub usługi przez Internet do prywatnego
użytku.
Zmienne te po weryfikacji merytorycznej i statystycznej stanowiły podstawę
klasyfikacji państw ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby fizyczne.
Dane te zebrano dla wybranych 52 państw, korzystając z danych publikowanych
przez Główny Urząd Statystyczny oraz na stronie Eurostatu - rok 201510.
W pierwszym etapie badania, aby otrzymać reprezentantów państw do
porównania z Polską, przeprowadzono taksonomiczną metodę Warda grupującą
w tym przypadku państwa w grupy państw charakteryzujących się jednorodnym
10

A. Janiga-Ćmiel, Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów. „Studia Ekonomiczne”, nr 301,
Katowice, 2016, s. 94-103.
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rozwojem. Otrzymano następujące grupy jednorodnego rozwoju:
G1 = {Argentyna, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Egipt, Indie, Indonezja,
Meksyk, Nigeria, Rep. Pd. Afryki, Rosja, Rumunia, Turcja, Ukraina}.
G2 = {Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael,
Litwa, Łotwa, Malta, POLSKA, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy}.
G3 = {Australia, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia,
Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania}.
Należy zwrócić uwagę, że w analizowanym przykładzie kraje o najniższym
poziomie użytkowania Internetu utworzyły grupę G1, o średnim poziomie grupę
G2, a o najwyższym poziomie użytkowania Internetu grupę G3.
Celem następnego etapu analizy, zgodnie z zaproponowaną we wcześniejszym
rozdziale metodologią, jest podzielenie badanego okresu 2005-2015 na podokresy
o podobnej strukturze zjawiska. Przeprowadzono zatem procedurę eliminacji
wektorów, aby wyznaczyć jednorodne okresy rozwoju użytkowania Internetu
wybranego reprezentanta kraju z powyższych trzech grup. W pierwszej kolejności
uwzględniono Polskę, a zebrane dane przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka użytkowników Internetu w Polsce w latach 2005-2015
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

x1
39
45
49
53
59
62
65
65
65

x2
29
34
39
44
52
55
58
59
60

x3
15
20
26
33
40
50
54
58
60

x4
16
22
30
38
51
57
61
67
69

x5
19
25
30
37
45
56
61
73
76

x6
28
31
34
38
42
45
48
49
48

x7
7
7
8
9
12
13
17
18
16

x8
54
49
50
50
50
51
61
59
55

x9
31
34
38
42
45
48
49
48
52

Źródło: Opracowanie własne

Gdzie odpowiednio wprowadzono zmienne:
x1 - Liczba użytkowników w ostatnich 12 miesiącach na 100 mieszkańców.
x2 - Liczba logowań do Internetu w tygodniu.
x3 - Liczba gospodarstw domowych, w których stwierdzono okresowy brak
dostępu do Internetu na 100 mieszkańców.
x4 - Liczba gospodarstw domowych z szybkim rodzajem połączeń do Internetu.
x5 - Liczba gospodarstw domowych, w których w danym roku pozyskano dostęp
do Internetu.
x6 - Liczba użytkowników posiadających więcej niż jeden komputer na 100
mieszkańców.
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x7 - Liczba użytkowników urządzeń mobilnych gwarantujących możliwość
dostępu do Internetu.
x8 - Liczba użytkowników korzystających z chmury internetowej na 100
mieszkańców.
x9 - Liczba osób korzystających z Internetu wyłącznie w celu zakupów.
Na podstawie powyższej macierzy wyznaczamy zgodnie ze wzorem (1) macierz
dystansów, zamieszczoną w tabeli 2.
Tabela 2. Macierz dystansów charakteryzująca zróżnicowanie użytkowników Internetu według
kolejnych lat
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2005
0,0
14,2
27,2
42,4
62,4
78,1
87,7
99,1
102,9
110,4
113,7

2006
14,2
0,0
13,9
29,2
49,3
65,2
75,5
86,8
90,4
98,1
101,2

2007
27,2
13,9
0,0
15,4
35,5
51,5
62,0
73,5
77,1
84,7
87,8

2008
42,4
29,2
15,4
0,0
20,4
36,3
47,1
58,7
62,1
69,9
72,9

2009
62,4
49,3
35,5
20,4
0,0
17,2
28,7
40,3
43,5
51,1
54,1

2010
78,1
65,2
51,5
36,3
17,2
0,0
14,2
24,1
26,8
34,8
37,5

2011
87,7
75,5
62,0
47,1
28,7
14,2
0,0
14,3
19,2
24,6
28,0

2012
99,1
86,8
73,5
58,7
40,3
24,1
14,3
0,0
7,3
12,2
16,0

2013
102,9
90,4
77,1
62,1
43,5
26,8
19,2
7,3
0,0
10,3
12,5

2014
110,4
98,1
84,7
69,9
51,1
34,8
24,6
12,2
10,3
0,0
4,8

2015
113,7
101,2
87,8
72,9
54,1
37,5
28,0
16,0
12,5
4,8
0,0

Źródło: Opracowanie własne

W kolejnym kroku analizy wyznaczamy macierz braku podobieństwa, przy
ustalonym poziomie braku podobieństwa β=5% - tabela 3.
Tabela 3. Macierz braku podobieństwa
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2005
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2006
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

2007
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

2008
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

2009
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

2010
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

Źródło: Opracowanie własne
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2011
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

2012
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1

2013
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

2014
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

2015
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

MAX
9
8
8
9
10
10
10
8
7
7
8
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Maksymalna wartość sumowanych elementów wierszy macierzy odpowiada
wierszowi i kolumnie numer pięć i te należy jako pierwsze usunąć. W ostatnim
kroku otrzymano macierz, której elementy zerowe wyznaczają pierwszą grupę
okresów jednorodnego rozwoju zjawiska.
Tabela 4. Ostatni etap procedury wyznaczania pierwszej grupy
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2006
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2007
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2008
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2009
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2011
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2012
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2013
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0

2014
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0

2015
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0

MAX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne

Zerowe wiersze i kolumny odpowiadające odpowiednim okresom wyznaczyły
pierwszą grupę dla Polski, grupę tworzą lata:
GP1 ={2013, 2014, 2015}
Analizę powtarzamy od nowa, tym razem bez kolumn i wierszy, które
odpowiadają okresowi grupy GP1 . Przechodzimy do wyznaczenia kolejnej grupy
okresów. W drugim etapie otrzymano macierz ostatniego kroku w postaci:
Tabela 5. Ostatni krok drugiego etapu
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2005
x
x
x
x
x
x
x
x

2006
x
x
x
x
x
x
x
x

2007
x
x
0
0
x
x
x
x

2008
x
x
0
0
x
x
x
x

2009
x
x
x
x
x
x
x
x

Źródło: Opracowanie własne
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2010
x
x
x
x
x
x
x
x

2011
x
x
x
x
x
x
x
x

2012
x
x
x
x
x
x
x
x

MAX
0
0
0
0
0
0
0
0
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Grupa druga obejmuje lata:
GP2 ={2007, 2008}
Trzeci etap, wyznaczenie trzeciej grupy.
Tabela 6. Macierz dla ostatniego kroku trzeciego etapu
2005
2006
2009
2010
2011
2012

2005
0
0
x
x
x
x

2006
0
0
x
x
x
x

2009
x
x
x
x
x
x

2010
x
x
x
x
x
x

2011
x
x
x
x
x
x

2012
x
x
x
x
x
x

MAX
0
0
0
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne

Otrzymujemy grupę GP3 ={2005, 2006}. Dla czwartego etapu analizy otrzymano
grupęGP4 ={2012}. Grupa ta jest jednoelementowa.
Tabela 7. Ostatni etap dla grupy GP4
2009
2010
2011
2012

2009
X
X
X
X

2010
x
x
x
x

2011
x
x
x
x

2012
x
x
x
0

MAX
0
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne

Ostatnia grupa obejmuje lata GP5 ={2009, 2010, 2011}.
Drugim zaproponowanym reprezentantem-krajem wybranym na podstawie
metody Warda była Ukraina. Podobnie jak w przypadku Polski, wybrano te same
zmienne, otrzymując macierz, stanowiącą charakterystykę użytkowników
Internetu na Ukrainie w latach 2005-2015.
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Tabela 8. Macierz D
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2005
0
12
19
25
37
48
55
60
76
81
86

2006
12
0
11
18
30
42
48
54
70
75
79

2007
19
11
0
8
20
33
38
45
60
65
70

2008
25
18
8
0
12
24
31
37
53
57
62

2009
37
30
20
12
0
13
19
25
41
45
50

2010
48
42
33
24
13
0
9
13
29
33
38

2011
55
48
38
31
19
9
0
8
23
27
32

2012
60
54
45
37
25
13
8
0
17
21
26

2013
76
70
60
53
41
29
23
17
0
6
11

2014
81
75
65
57
45
33
27
21
6
0
6

2015
86
79
70
62
50
38
32
26
11
6
0

Źródło: Opracowanie własne

Macierz braku podobieństwa zaprezentowano w tabeli 9.
Tabela 9. Macierz braku podobieństwa
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2005
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2006
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

2007
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

2008
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

2009
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

2010
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

2011
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1

2012
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1

2013
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

2014
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

2015
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

MAX
9
8
8
9
10
9
8
9
8
8
8

Źródło: Opracowanie własne

Macierz braku podobieństwa dla pierwszej grupy ostatniego etapu
zaprezentowano w tabeli 10.
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Tabela 10. Ostatni etap dla pierwszej grupy
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2005
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2006
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2007
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2008
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

2009
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2011
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2012
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2013
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0

2014
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0

2015
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0

MAX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku przeprowadzonej procedury otrzymano pierwszą grupę, którą
tworzą lata: GU1 ={2013, 2014, 2015}.
W drugim kroku otrzymano grupę: GU2 ={2011, 2012}. I w kolejnych:
GU3 ={2007, 2008}, GU4 ={2005, 2009, 2010}. Trzecim reprezentantem była Dania,
a ostatnim Wielka Brytania.
W przypadku Danii otrzymano następujące okresy jednorodnego
rozwoju
zjawiska:
GD1 ={2013, 2014}, GD2 ={2011, 2012}, GD3 ={2015},
GD4 ={2010},GD5 ={2005,2006, 2007, 2008, 2009}.
Dla Wielkiej Brytanii grupy są następujące: GWB1 ={2013, 2014,2015},
GWB3 ={2010,2011}, GWB4 ={2008,2009}, GWB5 ={2005,2006, 2007}.
Dla wszystkich analizowanych państw, w każdym przypadku, wyznaczone liczby
skupień charakteryzowały się małą wariancją wewnątrzgrupową i dużą wariancją
międzygrupową. Wartości statystyki F wykazują istotną statystycznie klasyfikację,
ponieważ w każdym przypadku wartość p jest mniejsza od 0,00511.
Ostatni etap analizy obejmował badanie skorelowania i zgodności rozwoju
użytkowników Internetu Polski oraz wybranych reprezentantów krajów. W wyniku
grupowania taksonomicznego okresów rozwoju wykorzystania Internetu
otrzymano odpowiednie okresy. Kolejno symbolem a, b, c, d, e oznaczono okresy
należące do grup o coraz to niższym podobieństwie. Oznaczono za pomocą
„a” okresy o najsilniejszym podobieństwie, następnie „b” o słabszym, aż do
najniższego „e”. Następnie wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana
w celu wyznaczenia poziomu współzależnego podobieństwa oraz poziomu
podobieństwa wynikającego ze zgodności rozwojów. Wyniki obliczeń dla Polski
i Ukrainy zaprezentowano w tabeli 11.

11

T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Warszawa 2009.
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Tabela 11. Jednorodne grupy wykorzystania Internetu w Polsce i na Ukrainie oraz rangi okresów
podobieństwa rozwojów
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Lata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ukraina
d
d
c
c
e
e
b
b
a
a
a

Polska
c
c
b
b
e
e
e
d
a
a
a

KU
a
a
a
b
b
c
c
d
d
e
e

10
10
10
7,5
7,5
3,5
3,5
1,5
1,5
5,5
5,5

KP
a
a
a
b
b
c
c
d
e
e
e

10
10
10
3,5
3,5
1,5
1,5
8
6
6
6

KU-KP
0
0
0
4
4
2
2
-6,5
-4,5
-0,5
-0,5
0

(KU-KP)2
0
0
0
16
16
4
4
42,25
20,25
0,25
0,25
103

Źródło: Opracowanie własne

Wyznaczony współczynnik korelacji dla Polski i Ukrainy wynosi odpowiednio
rSUP =0,53. Natomiast poziom podobieństwa rozwoju r2UP =28,28%. Wartość
współczynnika korelacji rang, wynosząca 0,53, informuje o umiarkowanym
poziomie współzależności rozwoju wykorzystania Internetu w Polsce i na Ukrainie.
Natomiast współczynnik determinacji dostarcza nam informacji o poziomie
zgodności rozwojów kształtujących się w zakresie 28,28% tych państw. Następnie
uwzględniono Polskę oraz Danię, a wyniki zamieszczono w tabeli numer 12.
Tabela 12. Jednorodne grupy wykorzystania Internetu w Polsce i Danii oraz rangi okresów
podobieństwa rozwojów
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Lata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dania
e
e
e
e
e
d
b
b
a
a
c

Polska
c
c
b
b
e
e
e
d
a
a
a

KD
a
a
b
b
c
d
e
e
e
e
e

9,5
9,5
7,5
7,5
11
6
3
3
3
3
3

Źródło: Opracowanie własne
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KP
a
a
a
b
b
c
c
d
e
e
e

10
10
10
3,5
3,5
1,5
1,5
8
6
6
6

KW-KP
-0,5
-0,5
-2,5
4
7,5
4,5
1,5
-5
-3
-3
-3
0

(KW-KP)2
0,25
0,25
6,25
16
56,25
20,25
2,25
25
9
9
9
153,5
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Współczynnik korelacji dla Polski i Danii wynosi odpowiednio rSDP =0,3, poziom
podobieństwa rozwoju r2DP =9,14%. Wartość współczynnika korelacji rang
wynosząca 0,3 informuje o słabym poziomie współzależności rozwoju
wykorzystania Internetu w Polsce i Danii. Następnie dla Polski i Wielkiej Brytanii
otrzymano:rSWBP =0,44, co świadczy o umiarkowanej zależności, a poziom
podobieństwa rozwoju wynosi r2WBP =19,24%. Zbadano również zależności dla
Danii i Wielkiej Brytanii oraz Danii i Ukrainy. W pierwszym przypadku otrzymano
rDWB =0,84, a poziom podobieństwa rozwoju r2DWB =70,71%, w drugim przypadku
otrzymano rDU =0,3, a poziom podobieństwa rozwoju r2DU =6,25%. Zatem
w przypadku Danii i Wielkiej Brytanii zależność jest dość silna, natomiast dla Danii
i Ukrainy zależność jest słaba.

Wnioski
Wraz z upływem czasu wrasta poziom użytkowania Internetu na świecie,
jednak tempo wzrostu nie jest jednakowe dla wszystkich państw, przebieg
zjawiska jest nierównomierny w analizowanych krajach. Możliwość korzystania
z Internetu nie jest jednakowa we wszystkich krajach, jednak trzeba mieć na
uwadze fakt, że nie wszystkie kraje mają swobodny dostęp do dostawców usług
internetowych. Przykładowo, w krajach europejskich poziom wykorzystania usług
e-administracji z roku na rok w widoczny sposób wzrasta. Liderami wśród państw
są Finlandia oraz Szwecja. Powodem ograniczającym ludzi przed
wykorzystywaniem administracji elektronicznej jest lęk przed utratą
przekazywanych informacji, czy też skomplikowane procedury. Polska w zakresie
badanej problematyki charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów na tle
badanych krajów.
Dodatkowo dzięki wprowadzanym projektom rządowym w wielu państwach
europejskich Internet staje się dostępniejszy, a nawet darmowy. Potrzeba
posiadania Internetu i korzystania z komputera jest głównie związana z wiekiem,
aktywnością zawodową, czy też poziomem wykształcenia. Grupę najliczniejszą
wśród użytkowników stanowi młodzież ucząca się, mieszkańcy dużych miast
i osoby z wyższym wykształceniem, a głównym celem korzystania z Internetu jest
użytkowanie poczty elektronicznej. Ważnym elementem jest również użytkowanie
Internetu w celu korzystania z usług bankowych i w tym zakresie najwyższy
poziom reprezentuje Norwegia, a najniższy Bułgaria.
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Zakończenie
W niniejszym artykule zastosowano taksonomiczne metody grupowania dla
wybranych 52 państw ze względu na użytkowanie Internetu, aby wybrać
reprezentantów do wyznaczenia okresów jednorodnego rozwoju. Polska
w zakresie użytkowania Internetu pozostaje zakwalifikowana do grupy na
poziomie zbliżonym między innymi do poziomu Czech, Chorwacji, Hiszpanii,
Izraela, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowenii, Francji, Irlandii, Izraela, Portugalii, Włoch.
Wymienione kraje charakteryzują się wysokim poziomem użytkowania Internetu,
ale niestety nie osiągającym poziomu najwyższego, który reprezentuje grupa G3.
Do krajów charakteryzujących się najwyższym poziomem rozwoju zjawiska zaliczyć
należy między innymi: USA, Kanadę, Koreę Południową, Austrię, Belgię, Danię,
Wielką Brytanię itd. Grupę charakteryzującą najniższy poziom reprezentują Indie,
Meksyk, Chiny, Nigeria, Rep. Poł. Afryki, Rosja, Rumunia, Argentyna, Brazylia,
Ukraina itd. Na podstawie otrzymanych wyników możemy dodatkowo stwierdzić,
że poddając analizie poziom współzależności rozwoju wykorzystania Internetu dla
Polski oraz Danii i Wielkiej Brytanii, zakwalifikowanych do grupy o średnim
i wysokim rozwoju zjawiska, otrzymujemy odpowiednio słaby i umiarkowany
poziom współzależności. Metoda ta potwierdziła, że badając dwa kraje z tej samej
grupy charakteryzującej się najwyższym poziomem użytkowania Internetu, w tym
przypadku Danię i Wielką Brytanię, również wyznaczona ich współzależność
okazała się silna. Następnie przeprowadzono analizę dla wybranych
reprezentantów państw w celu zbadania okresów jednorodnego rozwoju dla
przedziału czasowego obejmującego lata 2005-2015. W przypadku Polski
otrzymano cztery okresy jednorodnego rozwoju, dla Ukrainy również cztery grupy.
Natomiast w przypadku Wielkiej Brytanii i Danii odpowiednio po pięć grup
okresów, przy czym dla Danii rok 2015 oraz 2010 stanowiły dwie grupy
jednoelementowe, a dla Wielkiej Brytanii tylko rok 2012 stanowił odrębną grupę
jednoelementową jednorodnego rozwoju zjawiska.
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Taxonomic comparative analysis of the information society in Poland
and selected countries between 2005-2015
Summary
The article presents issues related to the notion of the information society. The aim of the study is to
conduct a comparative analysis of the development of the information society in Poland and other
selected countries. As a tool of analysis, taxonomic methods of grouping objects characterized by
the homogeneous development of the studied phenomenon were used.
Key words: taxonomy, taxonomy distance matrix, information society, homogeneous development
group
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ABSTRAKT
Czy Internet zmienia wszystko? Transformacje w życiu społecznym i mediach w XXI wieku
Celem artykułu jest prezentacja zmian jakie zachodzą w społeczeństwach pod wpływem Internetu
i nowych mediów, przede wszystkim tych związanych z relacjami społecznymi, komunikacją
interpersonalną, dyskursem publicznym i sposobami postrzegania przez jednostki otaczającej je
rzeczywistości. Tekst oparty został na analizie artykułów prasowych, danych statystycznych
i reinterpretacji wyników badań socjologicznych. Stanowi on krótki szkic pokazujący pewne trendy
i transformacje jakie zaszły pod wpływem nowych mediów (przede wszystkim mediów
społecznościowych) we współczesnych społeczeństwach.
SŁOWA KLUCZOWE: media, społeczeństwo, społeczeństwo informacyjne, Internet, media
społecznościowe, rzeczywistość on-line, rzeczywistość off-line

Introduction
We live in times, when changes are taking place with an increasing speed and
are all-pervasive. They are occurring in connection with new technologies, which
on one hand make life easier but on the other alter surrounding reality as well as
ourselves. It might be said that technologies have always influenced societies and
in consequence individuals, but in the past their impact was neither so extensive
nor changes were taking place so intensively. We live ever faster. It applies to
both, our professional as well as private lives. Superficial contacts, online
relationships and countless amount of information, reaching us every day at the
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blistering speed are the part and parcel of our modern lives. Martin Kundera
notices that:
„Speed is the form of ecstasy the technical evolution has bestowed on man. As opposed to
a motorcyclist, the runner is always present in his body, forever required to think about his
blisters, his exhaustion; when he runs he feels his weight, his age, more conscious then ever
of himself and of his time of life. This all changes when man delegates the faculty of speed to
a machine: from then on, his own body is outside the process, and he give so over to a speed
1
that is non-corporeal, nonmaterial, pure speed, speed itself, ecstasy speed” .

The beginnings of this process of acceleration could be observed in the 20th
century, which was dominated by the phenomena of scientific and technological
revolutions. Machines, devices and technological solutions, connected with
producing, storing, processing and transmitting information, were allowing not
only technological progress but in the same time were changing societies, leading
them ever closer to a societal entity, called by some academics the information
society. In 2001, describing changes, which were taking place at the end of the
20th century, Manuel Castells wrote:
„In the last quarter of the twentieth century, three independent processes came together,
ushering in a news social structure predominantly based on networks: the needs of the economy
for management flexibility and for the globalization of capital, production and trade; the
demands of society in which the values of individual freedom and open communication became
paramount; and the extraordinary advances in computing and telecommunications made
possible by the micro-electronics revolution. Under these conditions, the Internet, an obscure
technology without much application beyond the secluded worlds of computer scientists,
hackers, and countercultural communities, became the lever for the transition to a new form
2
of society - the network society - and with it to a new economy” .

The Internet has influenced transformations, which are taking place practically
in all dimensions of social life. It has also led to changes (which are at this point
virtually unnoticeable by most of us) in ways we communicate with one another
and conduct social interactions. The Internet has changed our perception of time
and space, annulling barriers, which come from their existence. These days, we
are able to send and receive messages, documents or pictures from any place on
the Earth, around the clock. Moreover, it is no longer important for us, where
a sender currently is and from what time zone he sends his message. These
changes affect everyone. Thomas Hylland Eriksen notices:
„Information technology will for the foreseeable future have a dominant place in our kind
of society, and it will affect all - with the possible exception of a small fringe of fundamentalists
1

Kundera M., Slowness, Harper Collins Publishers, New York 1997, p. 2.
Castells M., The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford University Press,
New York, 2001, p. 2.
2
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3

(that is, people whose identity hinges entirely on what they are against)” .

Something, what seemed to be a distant future a couple of decades ago, has
become reality faster than we could presume. What is more, it affects us to
a greater degree than it was assumed in the 1960s. Back then, Daniel Bell
indicated that the next phase of social development would be a postindustrial
society, which would be mainly based on information technologies. However, the
changes have gone beyond his expectations as well. In the new introduction to
the jubilee edition of his book entitled ‘The Coming of Post-Industrial Society’, he
wrote:
„As we come to the end of the twentieth century, we may be entering the information age. Now
completely. Human beings have always communicated with one another, from the first primitive
smoke signals to tom-tom beats to semaphore flags to the electrical codes of telegraph and
telephone that began a hundred years ago. Each of these innovations precipitated new
conceptions of space and time, binding together nations and peoples in new cooperative and,
often perhaps, conflict always. What is different now is that the new information age is founded
not on a mechanical technology but on an intellectual technology and that the new conceptions
of time and space transcend the boundaries of geography (is there really portion of the world
that is now exempt from some searching voice or image?) and take place in real time, making
4
the phrase virtual reality seem like a truism rather than a trendy slogan” .

The aim of this paper is to provide a short review of changes, which have taken
place in societies under the influence of the Internet and other new media. First
and foremost, it will refer to those which are connected with interpersonal
relations and communication, public discourse and with the ways, in which an
individual perceives reality around him. The paper does not aspire to be
a comprehensive and exhaustive study of the problem, it is rather a short draft,
presenting some trends in modern societies and changes, which have occurred
under the influence of new media. It is based on the analyses of press articles,
statistical data and a reinterpretation of sociological research.

The brave new world of social media and the Internet
Information technologies are changing reality around us. They influence our
lives in their every aspect and change our perception of the world and our ways of
thinking. In the old days, the boarders between online and offline worlds were
clearly marked. Currently, we have more and more problems to separate them
3

Eriksen T. H., Tyranny of the Moment. Fast and Slow Time in the Information Age, Pluto Press, London 2001,
p. 164.
4
Bell D., The Coming of Post-Industrial Society. A venture in Social Forecasting”, Basic Books, New York 1999, p.
lii-liii.
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and what is more, we do not give too much thought to this issue. The hybrid
world of media is becoming our everyday experience, mostly due to the increasing
importance of digital devices and communication platforms in our lives5. Thanks
to them, we are more and more often becoming not only receivers of information
but also its creators and propagators. We have transformed into a society which is
constantly interested in the reality, presented on the screens of smartphones,
tablets and laptops. Moreover, we frequently perceive that reality as more
engaging than the one in front of our eyes. According to Jean Baudrillard, we also
sometimes see this virtual world as more real than the physical reality itself.
One of consequences of the phenomena mentioned above is an
unprecedented progress in the field of new information technologies, which leads
to the domination of new media in the modern world. The pace of changes is
great, which is well illustrated by the results of a research published by a portal
called ‘We are social’6. This service has been circulating reports about mobile
internet market and social media for a few years. Thanks to their work, it is
possible to observe certain developments in progress as well as to forecast new
trends. Those reports contain detailed statistics and trends for 239 countries from
all over the world, including the stage of digitalization for 30 most important
economies in the world, Polish economy included.
Analyzing the most important global trends during the years 2014-2017, an
enormous increase in number of internet users can be noticed. The Internet
penetration rate has grown by 15% since 2014 and what is crucial, it is constantly
upward tendency. The number of social media users is also increasing7.

5

Compare with Lindgre S. (ed.), Hybrid media culture. Sensing place in a world of flows, Routledge, New York
2014.
6
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-around-the-world-january-2014 [access:
01.03.2017]; https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015 [access: 13.02.2017];
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook [access: 01.03.2017];
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview [access: 01.03.2017].
7
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-around-the-world-january-2014 [access:
01.03. 2017].
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Table no. 1. Global Digital Snapshot for the years 2014-2017
TOTAL
POPULATION
(BILLION)
2014
Penetration
2015
Penetration
2016
Penetration
2017
Penetration

7.095
7.210
7.395
7.476

ACTIVE INTERNET ACTIVE SOCIAL UNIQUE MOBILE ACTIVE MOBILE
USERS
MEDIA USERS
USERS
SOCIAL USERS
(BILLION)
(BILLION)
(BILLION)
(BILLION)
2.485
1.857
6.573
35%
26%
93%
3.010
2.078
3.649
1.685
42%
29%
51%
23%
3.419
2.307
3.790
1.968
46%
31%
51%
27%
3.773
2.789
8.047
2.549
50%
37%
108%
34%

Source: Compiled on the bases of Digital Yearbook for the years 2014-2017:
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-around-the-world-january-2014
(access: 01.03.2017)
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015 (access: 13.02.2017)
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook (access: 01.03.2017)
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview (access: 01.03.2017)

Comparing only the researches form 20168 and 20179, the progress in virtually
every parameter, connected with the number of internet users (including social
media users) can be noticed. Globally, the number of internet users in 2016
increased by around 10% (332 million) in comparison with 2015 and the number
of social media users grew also by 10% (219 million). The number of mobile social
media users increased by 17% (283 million new users)10. The report for 2017 also
shows a progress. Globally, the number of internet users has grown so far by
around 10% (482 million), social media users by 21% (482 million) and mobile
social media users by as much as 30% (581 million) in comparison with 201611.

8

2016 Digital Yearbook: An additional document, which contains the most important data, connected with
mobile and social media for 232 countries all over the world, including Poland,
https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016 [access: 05.11.2016].
9
Digital in 2017 Global Overview, https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview
[access: 01.03.2017].
10
https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016 [access: 05.11.2016].
11
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview [access: 01.03.2017].
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Table no. 2. Annual growth. Year-on-year change in key statistical indicators
INTERNET USERS

ACTIVE SOCIAL
MEDIA USERS

UNIQUE MOBILE
USERS

ACTIVE MOBILE
SOCIAL USERS

-

-

-

-

+21%

+12%

+5%

+23%

+10%

+10%

+4%

+17%

+10%

+21%

+5%

+30%

2014
2015
Since 2014
2016
Since 2015
2017
Since 2016

Source: Compiled on the bases of Digital Yearbook for the years 2014-2017:
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-around-the-world-january-2014;
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-social-mobile-in-2015 (access: 13.02.2017)
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook (access: 01.03.2017)
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview (access: 01.03.2017)

The global average for 2017, when it comes to the usage of the internet, is 50%
(5% increase in comparison with 2016). The biggest number of users was
observed in North America and Western Europe, the smallest in South Asia and
Africa.
Table no. 3. Internet penetration
North Central South West
America America America Europe

Central
and Middle Central South East Southeast
Africa Oceania
East
East
Asia Asia Asia
Asia
Europe

2014
Penetration

81%

34%

47%

78%

54%

37%

29%

12% 48%

25%

18%

63%

2015
Penetration

88%

43%

56%

81%

58%

36%

38%

19% 51%

33%

26%

69%

2016
Penetration

88%

44%

60%

83%

64%

53%

40%

27% 54%

41%

29%

68%

2017
Penetration

88%

53%

66%

84%

67%

60%

48%

33% 57%

53%

29%

68%

Source: https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview (access:
01.03.2017)

Among TOP 30 countries the highest positions, when it comes to Internet
penetration, were taken by the United Arab Emirates (99%, the same, first place
in 2016), then Japan (93%, the fourth place in 2016) and finally Great Britain (92%,
the same, third place in 2016). The lowest Internet penetration was observed in
India (25%) and Egypt (37%), which has replaced Indonesia on the second last
place. These countries are only two among TOP 30, which have the level of
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Internet penetration lower then global average.
When it comes to the time spent on the Internet, the situation is slightly
different. The first place was taken by Philippines, where in average a person
spends 5.23 hours a day online. The lowest rate was observed in Japan. In terms
of the time spent on the mobile Internet, the highest rate was noticed in Brazil
and Thailand, where the average amounts to 3.9 hours a day12. As it was noticed,
there are still differences between different parts of the world, when it comes to
the availability of the Internet.
After the analysis of the Internet, social media and mobile internet in Poland, it
can be noticed that the general trend is not significantly different from the global
one. In comparison to the January 2015, in January 2016, there was an increase of
Internet users by 6%, active users of social media by 8%, active mobile phone
numbers by 3% and active users of social media on mobile devices by 9%.
A further increase was noticed in the following year. According to the data
published in January 2017, there were 27.92 million active Internet users (72%),
15 million active social media users (39%), 54.54 million active mobile phones
(141%) and 12 million active mobile users of social media (31%)13. In all these
areas, an increase of users and activities was observed, in comparison to 2016.
The time Poles spend using different media, presents itself as follows:
– 5 hours and 43 minutes in 2017 in comparison to 4 hours and 25 minutes in
2016 - the average time, which a person spends online daily, using
a computer or a tablet. As many as 82% of Poles use the Internet every day.
– 1 hour and 33 minutes in 2017 in comparison to 1 hour and 17 minutes in
2016 -The average time, which a person spends online on the mobile
Internet, using mobile phones and smartphones.
– 1 hour and 45 minutes in 2017 in comparison to 1 hour and 17 minutes in
2016 - the average time, which a person spends on social networking sites,
using different devices.
– 2 hours and 26 minutes in 2017 in comparison to 2 hours and 28 minutes in
2016 - The average time, which a person spends watching Television daily14.
Data, presented above, illustrates the domination of mobile Internet over
Television and, as it can be assumed, over other traditional media. The time we
spend on various online activities increases every year, what has its influence on
interpersonal relations and the quality of social bonds.

12

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-global-overview [access: 01.03.2017].
https://mobirank.pl/2017/01/24/mobile-digital-social-media-na-swiecie-2017/ [access: 01.03.2017].
14
Ibid.
13
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Global village or loneliness in the connected world - relations
in the age of social media
The Internet has influenced changes not only in the fields of economy, politics,
culture or in social structures, but first and foremost it has paved the way for the
development of new types of communication and social interaction. Time and
space have become irrelevant. We are able to communicate with others at any
time of day or night, regardless of our location. The language of communication
has changed as well. Currently, people prefer short utterances, written without
the regard for punctuation or even orthography. Typical features of modern
communication are acronyms (mainly English), emoticons (which allow to express
emotions in an easy and succinct way) as well as constantly growing importance
of pictures, replacing text.
Stephan Bertman, analyzing contemporary societies, uses the term nowist
society. It is characterized by the animosity towards the past, history and
tradition. What is relevant is happening here and now. What counts is speed and
variety of sensations. Such approach
„is not helpful if one wants to think long-term, that is if one wishes to have children or a serious
romantic relationship. By the way, all non-materialistic values have gone out fashion these days.
The Internet plays an important role in the degradation of deep, satisfying interpersonal
relations. It is the Internet, where a modern human being looks for intimacy, journeying across
15
cyberspace in search of love and friendship” .

Online contacts have become a substitute for face-to-face relations16.
Moreover, surrounded by other people, we often choose online contacts because
they seem to be swifter and less bothersome. In the same time, we do not give
too much thought whether they are as valuable as face-to-face contacts. We do
not reflect on the question, whether online contacts are as enduring and if they
satisfy our need for belonging to a group. We are not interested in the fact that
intimacy, the sense of belonging, friendship or love can be illusionary or they can
be merely a part of not always sincere online reality. We do not even pay
attention to such basic issues as the possibility of maintaining satisfying relations
with a larger group of people. After all there is no shortage of friends` collectors
on Facebook, who take the pride from having well over a thousand of
acquaintances on their profiles.

15

Kuligowski W., Siedem szkiców do antropologii miłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, p. 108.
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Oversharing is becoming a characteristic feature of new media`s world.
According to Ben Agger oversharing
“means to divulge more of their inner feeling, opinion, and sexuality than would in person,
orevenover the phone. Text messaging, Face booking, tweeting, camming, blogging, online
dating, and internet pornarevehicles of this oversharing, which blurs the boundary between
17
public and private life” .

Oversharing is nothing else but selling off information, concerning us and our
private lives. We do not have any problems in doing so, precisely because of new
media and this astonishing need for reminding others about ourselves all the time
and another human need to be liked and admired. Wiesław Godzic notices that
„we love to reveal our secrets in front of thousands of anonymous onlookers - it is proved by the
popularity of various reality shows. On the other hand, we have problems with face-to-face
18
communication, perhaps we have untaught ourselves to do it.”

It is a consequence of changes taking place in our societies, the luck of time
and living in a constant rush mode. Thus, we are losing most of values, which were
previously so important. We do not have a time to nurse relationships with other
people in the real world. Instead, we look for intimacy and for bonds, connecting
us to others in the Web.
We neither reflect on who are those people, whose attention and approval we
seek nor on who watch our profile and to what ends information and pictures,
uploaded by us can be used. We feel safe online, threatened by no one so that we
go from post to post, from picture to picture, counting on another ‘like’ and more
positive comments. We use every trick to draw as much attention as possible and
because of that we lose any scruples about selling off true or fictional events from
our lives. Due to these facts, private sphere is shrinking dangerously. We let
strangers to participate in our lives, in events, which were previously reserved for
our circle of close friends and family or sometimes only for ourselves19.
Another characteristic trait of online communication is an increase in verbal
aggression. The sense of anonymity and impunity makes people more careless,
aggressive and antisocial when it comes to language they choose to apply.
One of the consequences of the development of the Internet is a deepening
phenomenon of information overload. It is not an entirely new thing. As early as
in 1569, Martin Luther was complaining about an excess of books:
17
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„The multitude of books is a great evil. There is no measure of limit to this fever for writing;
everyone must be an author; some out of vanity, to acquire celebrity and rise up a name; others
20
for the sake of me regain” .

In 1775, Denis Diderot was writing:
„As long as the centuries continue to unfold, the number of books will grow continually, and one
can predict that a time will come when it will be almost as difficult to learn anything from books
as from the direct study of the whole universe. It will be almost as convenient to search for some
bit of truth concealed in nature as it will be to find it hidden way in an immense multitude of
21
bound volumes” .

Henry Miller in his essay The Wisdom of the Heart wrote: „…in expending the
field of knowledge, we but increase the horizon of ignorance”22. Thanks to the
Internet, the access to information (those more and less important as well as
those true and fake) has grown undoubtedly. During a book fair in Milan, Umberto
Eco made an observation:
„Social media gives legions of idiots the right to speak when they once only spoke at a bar after
a glass of wine, without harming the community. Then they were quickly silenced, but now they
23
have the same right to speak as a Nobel Prizewinner. It’s the invasion of the idiots” .

The skill of searching for relevant information is becoming a problem.
Information overload and increased pace of its proliferation (thanks to social
media) is conducive to the growth of something, which has been called post-truth.
In 2016, the creators of Oxford Dictionaries agreed that it was the word of that
year. The term post-truth has been defined the following way: „relating to or
denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping
public opinion than appeals to emotion and personal belief”24.
The term itself occurred earlier, in the beginning of the 1990s. It was used for
the first time by Stave Tesich in his article The government lies, published by the
Nation. According to the author, the tern referred to „the Watergate syndrome,
where by all the sordid facts revealed by the presidency of Richard Nixon
rendered Americans disdainful of uncomfortable truths”25.
20
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According to Tesich, Watergate scandal influenced American society more than
it can be presumed. He wrote:
„The revelations that President Nixon and members of his Cabinet were a bunch of cheap crooks
rightly sickened and disgusted the nation. But truth prevailed and a once-again proud nation
proudly patted itself on the back; despite the crimes committed in the highest office in our land,
our system of government worked. Democracy triumphed. But in the wake of that triumph
something totally unforeseen occurred. Either because the Watergate revelations were so
wrenching and followed on the heels of the war in Vietnam, which was replete with crimes and
revelations of its own, or because Nixon was so quickly pardoned, we began to shy away from
the truth. We came to equate truth with bad news and we didn’t want bad news anymore, no
matter how true or vital to our health as a nation. We looked to our government to protect us
26
from the truth” .

Referring to the Iran-Contra affair and the First Gulf War, Tesich wrote that
Regan was aware that American society did not want to know the truth and
precisely for that reason he could afford to lie. This lie transformed a serious
affair, which had involved illegal sales of weapons to Iran and in which the most
important officials of the state were complicit, into a farce. Similar pattern could
be observed in case of the First Gulf War. Americans knew precisely what their
government wanted them to know. As Tesich wrote, censorship turned to be
a necessary evil. It was necessary because it meant protecting American interests
and security. Americans accepted that it was the way the government looked
after them and the interest of the state. Thus, the lie became justifiable. More
than that, it ceased to be morally unacceptable. Summarizing, Tesich wrote:
„We are rapidly becoming prototypes of a people that totalitarian monsters could only drool
about in their dreams. All the dictators up to now have had to work hard at suppressing the
truth. We, by our actions, are saying that this is no longer necessary, that we have acquired
a spiritual mechanism that can denude truth of any significance. In a very fundamental way we,
27
as a free people, have free I decided that we want to live in some post-truth world” .

In the age of the Internet the post-truth phenomenon is gathering momentum.
Ralph Keyes claims that
„we are able to cheat what give us an advantage over animals or enemies. We are constrained
not only by morality but first and foremost by close interpersonal relations with people, who can
see through our lies. But currently, we live in so large communities, where we are surrounded by
strangers, who cannot recognize a fraud. On the Internet, we are isolated from one another so
much that we do not even use our real names but pseudonyms. All these factors aid natural
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human tendency to cheat and simultaneously take away traditional inhibitions” .

The Internet is full of unverified and untrue information. Even if we wished to,
we would not be able to verify them or get rid of them, when we found out that
they were fake. Once online, a piece of information assumes life of its own, it is
proliferated by internet users, forwarded fast and often reappears somewhere,
after some time.

Welcome to a world of Internet of Things and human cyborgs
From a very early age, media become a companion of our everyday life. It
turns out that ever younger people use mobile devices. A research29, conducted
by Millward Brown S.A. among parents with children ages from 6 months to 6.5
years old, showed that as much as 84% of five and six years old kids, 62% of three
and four years old and 43% of one or two years old use various mobile devices,
available at their homes. 39% of five and six years old kids, 25% of three or four
years old and 12% of one or two years old had their own mobile devices. In
average, around 25% of those children use a mobile device every day30.
In 2013, Natalia Hatalska wrote in her annual report ‘Trend Book’ about the
third wave of the Internet - the Internet of Things. She defined it in the following
way:
„it is a network of physical objects (things) which, thanks to their embedded sensors and
Internet access, can communicate both with a human being and among themselves. In practice,
it means nothing else but the fact that virtually anything today can be connected to the Internet,
making it really intelligent (it has access to information and databases, which it can analyze in
real time). What is also important in the case of the Internet of Things is that internet access
makes it possible for devices to communicate with themselves independently, without human
31
intervention” .
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Jeremy Rifkin notices that
„the Internet of Things will connect everything with everyone in an integrated global network.
People, machines, natural resources, production lines, logistic networks, consumption habits,
recycling flows, and virtually every other aspect of economic and social life will be linked via
sensors and software to the IoT platform, continually feeding Big Data to every node
- businesses, homes, vehicles - moment to moment, in real time. Big Data, in turn, will be
processed with advanced analytics, transformed into predictive algorithms, and programmed in
to automated systems to improve thermodynamic efficiency, dramatically increase productivity,
and reduce the marginal cost of producing and delivering a full range of goods and services to
32
near zero across the entire economy” .

The world of the Internet of Things is becoming increasingly real, what is
illustrated by numerous examples of solutions, occurring in different spheres of
our life. In July 2017, a piece of news appeared in the media - an American
company called Three Square Market had decided to offer their employees the
implantation of a micro-chip in their palms. The aim of the plan was to facilitate
the opening of doors, computer logging processes or even purchasing a meal in
the company canteen. 50 out of 85 employees accepted the offer. Naturally, one
can wonder what was the incentive. Was it really a sincere will to have a chip and
‘facilitate’ one’s life? Or maybe the consent came from conformism and the wish
to get on the right side of the boss.
In the website FutureTimeline.net, it be can read that the 22nd century
„has been transformed by this fusion of people and machines. The vastly greater power of AI
means that it has become, at the same time, both master and servant to the human race. The
benefits of this human-AI merger require the extensive use of implants, however - something
which a significant minority of the populations till refuses to accept. Compared to trans humans,
these non-upgraded humans are becoming like cavemen - thousands of years behind in
intellectual development. Unable to comprehend the latest technology, the world around the
map ears "fast" and "strange" from their increasingly limited perspective. This is creating a major
33
division in society” .

In some sense, the world of cyber-humans has already become reality. The
best prove of this fact are people such Fereidoun M. Esfandiary (the first transhuman, who changed his name to FM-2030 in 1966), Neil Harbisson (the first
cyborg acknowledged by authorities, an artist ill with achromatopsia, who uses an
eyeborg, permanently attached to his head, which allows him to recognize colors),
Kevin Warwick (an IT faculty dean at the University of Reading, who has implanted
himself a micro-chip, which allows laboratory computers to recognize him), Jesse
Sullivan (The first man with a fully-automatized arm, equipped with micro-chips,
32
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which allow him to perform complex movements) or Jerry Javala (a programmer,
who has replaced his missing finger with an USB port). It can be presumed that
there will be more people like this. New technologies will allow people to
overcome their weaknesses and imperfections, which are the result of illnesses
and accidents. They will facilitate our lives, giving us ever greater opportunities to
take advantage of this new hybrid world. Yet, they are bringing certain threats
and dilemmas as well. Many people, like Martin Ford, is beginning to ask
a question - will we be replaced by robots? Martin Ford`s book, entitled Rise of
the robots: technology and the threat of a jobless future, was a bestselling position
on the market in 2015. The author claims that in the coming years we will
experience crucial changes, which
„will burden both our economy and society to a significant degree. It may turn out that the
changes will go so far that little can be done about them. Good education, impressive
qualifications, even experience - all will be useless. Regardless to our best efforts, we will be
34
replaceable and as a consequence there will be massive problems with finding a job” .

The subject is not new, Jeremy Rifkin has written about it before. He
forecasted that along with progressing automatization and robotization of our
societies, work would become a scarce commodity, available to a handful of
privileged35. Manuel Castells wrote about this problem in a way more optimistic
fashion, claiming that the issue is not that serious. In his opinion, robots will
replace us first and foremost in jobs, requiring great precision and in monotonous
ones36. The book by Martin Ford shatters this optimistic approach to the problem
of robotization. We have a problem and the major one for that.
Robotization is now influencing sectors of job market, which require creativity
and narrow specialization. More and more often intelligent machines replace
people in those sectors of economy, which were considered immune to
technological changes even not long time ago. Ford mentions about a sport press
article, which was published in one of American daily papers in October 2009. This
piece of sport commentary would not have drawn much attention if not for the
fact that it had been all written by a computer program.
Ford writes:
„Technology, developed by a company called Narrative Science, is currently used by the giants of
media such the Forbs Magazine. The program writes articles on variety of topics, among others
on sport, politics and business. A new text is produced every 30 seconds and many of them end
up on popular internet portals. Obviously, no publisher wants to admit using such tools.
34
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On a conference in 2011, Steven Levy from Wire asked a co-founder of Narrative Sciences
Kristian Hammond about his predictions about the rate of articles, which will be written by
37
means of algorithms within next 15 years. His answer was 90%” .

Taking into account changes, taking place on the press market in recent years,
it can be agreed that Hammond`s opinion is not an exaggeration. Diminishing
circulation, readers more and more often choosing a laptop, a smartphone or
a tablet than a paper, all of these make editors cut cost. In that case, one of the
simplest solutions is to use a tool such the one offered by Narrative Science. Will
journalism be completely dominated by robots? Pessimists will claim that it will
surly come to that. Optimists will say that a good journalism will always prevail.
Bregtje van der Haak, Michael Parks and Manuel Castells all think along these
lines:
„And there is still a major need for professional story telling. Thus, the practice of professional
journalism can rise to a higher level of quality and autonomy. The information - almost any
information - is in the open. Subjective opinions populate the blogosphere. And professional
journalism may make sense of the multiple sources for the public at large. Of course, many other
professionals (scientists, for example) also function as society’s sense-makers. However, if the
journalism profession emphasizes his function and integrates it at the core of journalism
education and professional management of the news, it will provide the organizational and
38
institutional platform to adequately perform this role” .

Future will be…
Earlier in history, the future was easy to predict. People die in the same towns
and villages, they were born, often never leaving them for the whole life. Their
existence was organized by changing seasons, time was passing slowly and the
future was predictable. Currently, the future is becoming vague and
unfathomable. We do not know what will happen tomorrow, next month, let
alone longer time perspective. The only thing we can be quite certain about is that
the world, where we will live, will be a place saturated with modern technologies
and which will be increasingly dominated by the Internet and new media.
Techno optimists will claim that a brave new world is awaiting us and life is
going to be easier. Thanks to new technologies we will manage to solve problems,
which are insurmountable now. We will live longer and better (new sources of
energy will be found and we will be able to solve economic and ecological issues),
we will find cures for terminal diseases, about which we are helpless at the
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moment39. Yet, not all are so optimistic about the future. The world dominated by
computer technologies and new media can be a little bit daunting, especially if
one will take into account all negative phenomena, connected with it. However,
we are not the first generation, which have to face fears, linked with new
technologies and their influence on a reality and society that surrounds us.
In his book The Craftsman Richard Sennett described fears, referring to our
auto-destructive behaviors, connected with a wrong understanding and
application of some technological developments. Our innovations are not always
controlled and used in a right way. For example, we experienced this problem in
case of nuclear power. According to Sennett, this fear has been imbedded in the
Western culture for centuries. Its roots can be traced back to the myth of
Pandora`s box, which for Greeks symbolized human nature. Sennett wrote:
„its peoples came increasingly to believe that Pandora stood for an element of their own
natures; culture founded on man-made things risks continual self-harm. Something nearly
Innocent in human beings can produce his risk: men and women are seduced by sheer Wonder,
40
excitement, curiosity, and so create the fiction that opening the casket is a neutral act” .

It is a similar situation when it comes to the Internet and the new media.
We cannot take advantage of their full potential and often do not understand the
way they operate. In many cases, we are infatuated with its flashy possibilities,
forgetting how dangerous tool they can become in the hands of a careless and
irresponsible user.
The internet and social media have contributed to the development of our
narcissistic personalities. They are more and more often used by us as a tool for
an auto-presentation. Perhaps, it would not be such a problem, if not for the fact
that online we can be whatever we want to, not necessarily who we really are.
By commenting on the posts of others or uploading pictures and information
about us, we create our new virtual identity. After all, on social media, we want to
present ourselves as best as we can. The need to be liked and admired is so strong
that it makes us to sell our own privacy. Online, we let ourselves go, brake
commonly respected norms and values, because we feel anonymous, safe and un
punishable. We do things, which we would never do in the real world. It can be
said that the Internet changes everything.
It does not mean that in the world of the Internet, there are no positives
things to be found. It solely depends on how we are going to use opportunities
given to us by the new technologies. In a book entitled Technology. The Surrender
of Culture to Technology Neil Postman, referring to the king Thamus, wrote:
39
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‘I begin my book with this legend in Thamus’ response there are several sound
principles from which we may begin to learn how to think with wise
circumspection about a technological society. In fact, there is even one error in
the judgment of Thamus, from which we may also learn something of importance.
The error is not in his claim that writing will damage memory and create false
wisdom. It is demonstrable that writing has had such an effect. Thamus’ error is in
his believing that writing will be a burden to society and nothing but a burden. For
all his wisdom, he fails to imagine what writing’s benefits might be, which, as we
know, have been considerable. We may learn from this that it is a mistake to
suppose that any technological innovation has a one-sided effect. Every
technology is both a burden and a blessing; not either-or, but this-and-that’41.
Changes are unavoidable, but if we only approach new technologies with a bit
of wisdom and use them in a sensible way, our lives will become easier and
better. In that case, as Michio Kaku thinks, the future will be wonderful42.
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Summary
The aim of this paper is the presentation of changes, which are occurring in societies, under the
influence of the Internet and new media. It concentrates on those alternations, which are connected
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with social relations, interpersonal communication, public discourse and with the ways, in which an
individual perceives reality around him. The paper is based on the analyses of press articles,
statistical data and reinterpretation of sociological research. It is a short draft, showing some trends
and transformations, which have taken place under the influence of new media (first and foremost
social media) in modern societies.
Key words: media, society, information society, the Internet, social media, online reality, offline
reality.
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ABSTRAKT
Tematyką artykułu są różne medialne koncepcje człowieka na tle społeczeństwa informacyjnego.
Środowiskiem jednostek współcześnie stał się świat informacji. Podmiot ludzki odbiera informacje
i je przetwarza. Celem publikacji jest przedstawienie medialnych koncepcji badaczy, którzy zwracali
uwagę na zjawisko zalewu informacji, wszechpotęgę i wszechobecność mediów w środowisku
ludzkim, między innymi: D. de Kerckhove’a, M. McLuhana, J. Baudrillarda i D. McQuaila i ich
krytyczna analiza.
SŁOWA KLUCZOWE: media, informacja, człowiek mediów, filozofia mediów

Celem artykułu jest przedstawienie medialnych koncepcji człowieka
stworzonych przez badaczy, którzy zwracali uwagę na zjawisko zalewu informacji,
wszechpotęgę i wszechobecność mediów w środowisku ludzkim. Podmiot ludzki
poddany presji treści mediów nie odbiera i nie analizuje adekwatnie otaczającego
świata realnego. Media deformują obraz rzeczywistości w odbieranym przekazie.
Poszczególne koncepcje powstały w oparciu o główne dzieła: Derricka de
Kerckhove’a, Marshalla McLuhana, Jeana Baudrillarda i Denisa McQuaila.

Medialne koncepcje człowieka D. de Kerckhove’a i M.
McLuhana
Środowiskiem człowieka stał się świat informacji. Podmiot ludzki odbiera
informacje i je przetwarza. Jednakże, jak podkreśla Derrick de Kerckhove, tempo
napływu informacji jest coraz większe. Obecnie jest tak duże, że podmiot
percypujący je nie jest w stanie ich przyswoić i zrozumieć. Autor Powłoki
elektronicznej kultury określa to zjawisko „bombardowaniem” przez napływające
informacje. Jednakże pozytywnie je ocenia, tzn. optymistycznie zakłada, że
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człowiek i jego mózg poradzi sobie z taką ilością treści informacyjnych. „Mózg
ludzki nie musi być szybki. Wystarczy (...) by człowiek dysponował bardzo dobrą
siecią połączeń”1.
Podmiot ludzki jest przystosowany do odbioru informacji przyswajanych
w tempie rozmowy prowadzonej między nadawcą a odbiorcą. Ta naturalna
prędkość przekazu oralnego funkcjonowała przez setki lat. Dzisiaj mamy jednak do
czynienia z nadmiarem informacji przesyłanych do odbiorcy w znacznie
zwiększonym tempie niż było to dotychczas. Dodatkowo, jak podkreśla de
Kerckhove, od momentu pojawienia się i użytkowania komputera, Internetu
i nowych mediów, mamy do czynienia ze zjawiskiem akceleracji prędkości
przesyłanych treści.
Nastąpiło przełamanie naturalnej, biologicznej, ograniczonej prędkości
w przekazie i przyswajaniu informacji, co spowodowało zagrożenie
niedostosowania podmiotu w ich odbiorze. Część przekazanych treści nie jest
zatem, zdaniem de Kerckhove’a, odbierana przez świadomość, ale kierowana jest
do podświadomości. Człowiek zanurzony w oceanie informacji zmienia się pod ich
wpływem.
Z kolei Marshall McLuhan w pracy Mechanical Bride skonstatował, że nadmiar
informacji „wpływa na emocjonalną strukturę pojedynczego człowieka i całego
społeczeństwa”2. Człowiek zmienia się z aktywnego, samodzielnie oceniającego
podmiotu, w pasywnego, bezkrytycznego odbiorcę, stając się biernym
konsumentem dostarczanych treści3.
McLuhan uznał, że w nowej rzeczywistości nadmiaru informacji większość
zmian i procesów przesyłania treści spowodowała osłabienie podmiotów
jednostkowych i przekształcanie ich w bierne, seryjne odindywidualizowane
modele. Nadmiar informacji zdehumanizował człowieka, przekształcił go w bierny
przedmiot.
Nie tylko otrzymane informacje zmieniają człowieka. Media, przy pomocy
których informacje są dostarczane, w znacznie większym stopniu wpływają na
podmiot ludzki. M. McLuhan i Q. Fiore w The Medium is the Massage przedstawili
zmiany wywołane oddziaływaniem mediów na podmioty ludzkie. „Wszystkie
media przekształcają ludzi całkowicie; nic nie pozostaje niezmienne, nietknięte”4.
„Wszystko ulega zmianie - ty, twoja rodzina, sąsiedztwo, wykształcenie, stosunek
do innych ludzi”5.
Zatem człowiek nie tylko odbiera samą informację, ale również medium, które
1

D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, tłum. W. Sikorski,
P. Morozowski, Warszawa 1996, s. 23.
2
M. McLuhan, Mechanical Bride, New York 1951, s. 22.
3
K. Loska, Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001, s. 71.
4
M. McLuhan, Q. Fiore, The Medium is the Massage, New York 1967, s. 75.
5
Tamże, s. 74.
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je dostarczyło. Medium jest informacją samą w sobie. Ta nadrzędność medium
wobec pierwotnego komunikatu sprawia, że treść komunikatu ma charakter
wtórny, a forma medialna jest dla odbiorcy bardziej istotna niż to, jaka wiadomość
jest przekazywana za pomocą tego medium. McLuhan doszedł do wniosku, że
forma medium jest bardziej istotna niż treść informacji. Zatem media bardziej
oddziałują na podmiot ludzki niż treści przez nie przekazywane. Medioznawca
z Toronto podkreślał, że środek przekazu sam stał się informacją (ang. the medium
is the message), środek przekazu stał się przekazem6.
Media stanowią największą część ludzkiego świata poznawanego
i wytwarzanego. „Ich wszechobecność wokół nas wyklucza możliwość myślenia
o nich”7. Spełniają taką rolę jak powietrze, które jest wszędzie. Ludzie
przyzwyczaili się do niego tak bardzo, że nie myślą o jego istnieniu i roli, jaką pełni.
Podobnie jest z mediami. Człowiek bezkrytycznie zanurza się w morzu informacji,
szukając w nim anonimowych przyjaciół, ale wpada w pułapkę przyjmując za
prawdziwe komunikaty, które zostały anonimowo przygotowane i niesprawdzone,
czy są prawdziwe.
Środki przekazu kształtują odbiorcę. Należy uświadomić sobie, podkreślał
McLuhan, rolę mediów jako klucza do wyjaśnienia przemian społecznych
i kulturowych8. Media są przedłużeniem zdolności zmysłowych i umysłowych
człowieka.
„W erze mechanicznej „przedłużaliśmy” swoje ciała w przestrzeni. Dzisiaj, po przeszło stu latach
panowania techniki elektrycznej, przedłużyliśmy nasz ośrodkowy układ nerwowy, obejmując nim
świat, obalając czas i przestrzeń na całej planecie. Szybko zbliżamy się do końcowej fazy
przedłużeń człowieka - do technicznej symulacji świadomości, kiedy to twórczy proces poznania
zostanie zbiorowo rozszerzony na całą ludzką społeczność, podobnie jak już wcześniej
9
przedłużyliśmy nasze zmysły i nerwy poprzez różne rodzaje mediów” .

McLuhan opisał i wyjaśnił, że media są przedłużeniem ludzkich zmysłów: oka
lub ucha. Otaczającą rzeczywistość poznajemy, ale dzięki mediom poznajemy ją
w większym wymiarze. Tak jak szkło powiększające umożliwia lepsze poznanie dla
oka, tak na przykład radio (jako medium) zwiększa percepcję poznawczą ucha
ludzkiego. Ludzie, zdaniem założyciela Szkoły z Toronto, poznają świat lepiej dzięki
mediom. Autor często w sposób mozaikowy przedstawiał w swoich pracach
analizy o mediach, nie zawsze respektował w nich kanony logiki formalnej oraz
zachowania chronologicznego sposobu opisu i wyjaśniania.
McLuhan uważał, że styl i sposób życia ludzi był, w dużym stopniu, funkcją
sposobu, w jaki oni przetwarzali informacje. Przełomowymi wynalazkami
6
7
8
9

M. McLuhan, Wybór pism, tłum. E. Różalska, J. Stokłosa, Poznań 1961, s. 212.
Tamże, s. 250.
M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004, s. 45.
M. McLuhan, Wybór..., op. cit., s. 209.
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w ludzkiej historii były alfabet fonetyczny, prasa drukarska i telegraf, ponieważ
zmieniły sposób postrzegania przez ludzi siebie i świata. Wynalazki te wyznaczyły
nowe epoki w historii mediów.
Pierwszym okresem była epoka plemienna. McLuhan twierdził, że starożytna
wioska plemienna zdominowana była przez akustykę. Podstawowe kontakty
między członkami społeczności plemiennej polegały na mówieniu i słuchaniu.
Narząd słuchu był najważniejszy, jak sformułował to McLuhan, „ucho było królem;
usłyszeć znaczyło uwierzyć”. Życie poszczególnych ludzi było przystosowane do
całej grupy, co stanowiło regułę.
W pierwotnej wspólnocie
„przez swoją zależność od słowa mówionego, używanego do celów informacyjnych, ludzie byli ze
sobą połączeni w plemienną sieć; a ponieważ słowo mówione cechuje się większym ładunkiem
emocjonalnym od słowa pisanego, ponieważ przez informację przekazuje się tak głębokie
uczucia, jak złość, radość, smutek, czy strach, to człowiek plemienny był bardziej spontaniczny,
10
namiętny i zmienny” .

Drugą epoką był okres pisma. Alfabet fonetyczny stworzył nowy okres dziejów.
McLuhan określił, że alfabet spadł jak bomba na epokę oralną i zamienił ją w świat
wizualny. Dla ludzi umiejących posługiwać się alfabetem, którzy opanowali zasady
pisania i czytania, najważniejszym zmysłem był wzrok. „Ucho zostało w nowej
epoce zamienione na oko”. Zarówno pisarz (nadawca pisma), jak też czytelnik
(odbiorca tekstu) funkcjonują niezależnie od napisanego tekstu komunikatu.
Dzięki pismu możliwe stało się indywidualne życie, a więc poszczególny człowiek
mógł opuścić wspólnotę bez obawy utraty dostępu do informacji.
Używanie alfabetu, zdaniem McLuhana, stworzyło linearny sposób
przekazywania informacji, a w szerszym kontekście linearny sposób organizacji
życia jednostki i społeczeństwa. W tekście litera jest pisana po literze, tworząc
uporządkowaną linearną całość słowa. Słowa tworzą linearną całość zdania.
Zdania, z kolei, tworzą linearną całość tekstu 11.
Medioznawca z Toronto uważał, że wynalazek alfabetu zainicjował powstanie
matematyki, logiki i filozofii w starożytnej Grecji. Dzięki alfabetowi pisarz
i czytelnik najwięcej informacji odbierali w formie wizualnej. Upowszechnienie
tego zjawiska nastąpiło dzięki wynalazkowi prasy drukarskiej. McLuhan
w Galaktyce Gutenberga stwierdził, że powtarzalność jest najważniejszą cechą
ruchomej czcionki, co spowodowało wytwarzanie na skalę masową takich samych
produktów - książek. „Druk, urządzenie powielające, potwierdziło i rozszerzyło
nowy środek nacisku wizualnego. Stworzył przenośną książkę, którą ludzie mogli

10
11

Tamże, s. 333.
M. McLuhan, R. Logan, Alphabet. Mother of Invention, “Et Cetera” 1977, 4, s. 376.
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czytać w samotności i izolacji od innych”12.
Odkrycie telegrafu przez Samuela Morse’a stworzyło kolejną, czwartą epokę
elektronicznych środków komunikacji. Grupa nowych mediów elektronicznych
stała się bardzo liczna.
Aktualnie Internet jest jednym z najbardziej wykorzystywanych mediów
zawierających olbrzymią ilość informacji. Jest to zaawansowana technologia, która
„dała nam łatwy dostęp do najlepszych i najgorszych rzeczy, jakie ma do
zaoferowania ludzkość, a także do wszystkiego, co leży między tymi dwoma
skrajnościami”13.
Media elektroniczne pozwalają nam nawiązać kontakt z każdym człowiekiem,
w każdym miejscu globu, w sposób natychmiastowy. To jest model globalnej
wioski McLuhana. Świat się „skurczył”.
„Czasy indywidualizmu, prywatności (...) zastąpiła wszechobecna świadomość mozaikowego
świata, w którym przestrzeń i czas zostały pokonane przez telewizję, odrzutowce i komputery.
One to wykreowały świat symultaniczny, świat w którym „wszystko dzieje się naraz”, w którym
14
wszystko ze sobą współbrzmi niczym w totalnym polu elektrycznym” .

Koncepcja linearna okazuje się bezużyteczna w społeczeństwie elektronicznych
mediów, przedstawionym przez McLuhana. Mieszkańcy globalnej wioski zalewani
są obfitością aktualnych informacji, czują bliskość świata i szybkość, prawie
natychmiastowość zachodzących wydarzeń, uświadamiają sobie rosnące
znaczenie różnego rodzaju powiązań z międzynarodowym otoczeniem15.
Proces globalizacji, któremu podlega wioska McLuhana, jest mechanizmem
złożonym i wielowątkowym, toczącym się w sferze medialnej, społecznej,
kulturalnej i ekonomicznej. Jest to najbardziej fundamentalny zespół zmian
dokonujących się obecnie na globie ziemskim16. Przez A. Sundrama i J. Blacka
określany jako proces, który tworzony jest przez zjawiska lub działania o wymiarze
ogólnoświatowym17. Kanadyjscy medioznawcy ze szkoły w Toronto stworzyli
niezwykle oryginalną i bogatą charakterystykę społeczeństwa informacyjnego.

Człowiek i media w koncepcji J. Baudrillarda i D. McQuine’a
Jean Baudrillard w swej teorii mediów, które wywierają presję na podmiot
ludzki, przedstawił świat zanikający w swym realnym istnieniu. Rzeczywistość to
12

M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, tłum. K. Jakubowicz, Warszawa 1987, s. 50.
P. Wallace, Psychologia Internetu, tłum. T. Hornowski, Warszawa 2001, s. 320.
14
M. McLuhan, Wybór..., s. 368.
15
T. Sznajdrski, Globalizacja w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, [w:] tenże, Polska na drodze do Unii
Europejskiej, Koszalin 2000, s.7.
16
Tamże, s.11.
17
A. Sundram, J. Black, The International Business Environment, New York 1995, s. 5.
13
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zbiór znaków, które przestają znaczyć. Znaczyć, według francuskiego filozofa, to
wskazywać poprzez treść znaku na desygnat - element realnego świata. Znaki nie
wskazują już swych desygnatów. „Żyjemy w świecie symulacji, w którym
najwyższą funkcją znaku jest wymazanie rzeczywistości i jednocześnie ukrycie jej
zniknięcia”18. W miejsce ikony, mającej odniesienie do rzeczywistości, występuje
ikonka, czyli znaczek oznaczający sam siebie.
Nie można stwierdzić, zdaniem Baudrillarda, istnienia świata, ponieważ
nieprzerwana cyrkulacja znaków nie pozwala układać znaków w logiczne relacje
„znak - desygnat” lub „przyczyna - skutek”. Znaki nie odsyłają poza samymi sobą.
„Symulakry to kopie świata rzeczywistego traktowane przez podmiot za
realność”19. Symulakrami są produkty Internetu.
Według Baudrillarda rzeczywistość jest tworzona przez Internet; świat pozorny
powstaje dzięki modułom pamięci, systemom operacyjnym, matrycom. Internet
pozoruje i odsyła do cyfrowej nierozróżnialnej cyrkulacji, w której znaki nie mają
znaczenia. Podmiot ludzki zostaje przez Internet zredukowany, staje się
peryferyjnym urządzeniem sieci20.
Produkty mediów, które są wszechobecne, zasłaniają człowiekowi
rzeczywistość. Podmiot ludzki poznaje, zamiast realnej rzeczywistości, produkty
medialne, które uznaje za prawdziwe. Dlatego informacja dziennikarska jest zła,
bo niszczy funkcję znaczenia i oznaczania znaku21. „Zamiast tworzenia
komunikacji, informacja niszczy samą siebie w procesie tworzenia komunikacji
z odbiorcą, do którego jest adresowana”22.
Ludzie dzielą się na ikonolatrów, którzy wierzą symulowanym obrazom
produkowanym przez Internet i inne media, oraz ikonoklastów, którzy nie wierzą
do końca symulowanym obrazom23.
Zdaniem francuskiego filozofa odbiorcy treści medialnych utożsamiają się
z mediami. „Media i ich odbiorcy stają się jednym procesem”24. Telewizja to
mechanizm przekształcania widzów w przezroczyste ekrany. Jean Baudrillard
bardzo krytycznie wyodrębnił negatywną rolę oddziaływania przez potężne,
wszechobecne media na poznający podmiot ludzki.
Pewne charakterystyczne i dominujące obecnie tendencje rozwojowe
w światowej ekonomii, kulturze, a nawet w polityce, polegające na
rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu
geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu, tworzyły
18

J. Baudrillard, Symulakry i symulacje, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, s. 32.
Tamże, s.17.
20
A. Ziętek, Jean Baudrillard wobec współczesności: polityka, media, społeczeństwo, Kraków 2013, s. 64.
21
K.H. Chen, The Masses and the Media: Baudrillard’s Implosive Postmodernism, “Theory, Culture & Society”
1987, 4, s. 78.
22
J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości albo kres sfery społecznej, tłum. S. Królak, Warszawa 2006, s.96.
23
K.H. Chen, The Masses..., s. 71.
24
J. Baudrillard, W cieniu..., s. 44.
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mechanizmy rozwijającej się globalizacji. Podkreślał to w swej koncepcji mediów
Denis McQuail25.
Mechanizmy te prowadziły do ujednolicenia się obrazu świata jako
homogenicznej całości wzajemnie powiązanych elementów gospodarczych
i wspólnej kultury typu konsumpcyjnego26.
Z kolei globalizacja kultury przeobraża ją w strukturę homogeniczną.
Homogenizacja kultury, jako proces ujednolicania wzorców i oferty kulturalnej
powodujący uniformizację sposobów uczestniczenia w kulturze, jest widoczna
najbardziej w rozwiniętych krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej27.

Podsumowanie
Dominującym typem współczesnej kultury odpowiadającym modelowi
społeczeństwa masowego, w którym korzysta się powszechnie ze środków
masowego przekazu, jest kultura masowa. Głównym jej atrybutem jest jej zasięg
obejmujący ponadlokalne, ponadnarodowe, a nawet globalne grupy
uczestniczących podmiotów. Jest to kultura wielkich audytoriów, szybkiego
przepływu informacji, globalnie odbierana dzięki różnorakim nośnikom28.
Istotną rolę w rozprzestrzenianiu się procesów globalizacji odgrywają media
elektroniczne, dzięki którym zmienia się sposób postrzegania wzajemnych relacji
czasu i przestrzeni29. W świecie medialnym wszystkie wydarzenia, nawet te
z najbardziej oddalonych miejsc globu, są niezwykle „bliskie” i informacja o nich
dochodzi w czasie rzeczywistym on-line30.
Globalne zjawiska kulturowe można opisać przez pryzmat pięciu
podstawowych wymiarów: medialnego, technologicznego, finansowego,
ideologicznego i etnicznego31.
Ludzka inteligencja i wyobraźnia coraz bardziej jest kształtowana przez media
masowe, więc one są uznawane za głównego sprawcę globalizowania się ludzkiej
świadomości32. Najważniejsi medioznawcy naszej epoki: D. de Kerckhove,
M. McLuhan, J. Baudrillard, D. McQuail, niezależnie od siebie ocenili, że człowiek
znajduje się pod silną presją mediów, która głęboko wpływa na zmianę tożsamości
i możliwości rozwoju ludzi.

25

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa 2008, s. 253- 276.
N. Postman, Zabawić sie na śmierć, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2002, s. 94.
27
N. Postman, Technopol – triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1995, s. 31.
28
D. McQuail, Teoria..., s. 258-259.
29
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A human being in the world of ubiquitous media
Summary
The topic of the article oscillates around the various media concepts of a human being against the
background of the information society. In our times, the world of information has become the
environment of the individuals, where the human being receives and processes information. The
purpose of this publication is to present and critically analyse the media concepts of such
researchers as D. de Kerckhove, M. McLuhan, J. Baudrillard and D. McQuail who, in their works, have
taken notice of the flood of information and the omnipotence and the ubiquity of the media in the
human environment.
Key words: media, information, man of media, philosophy of media
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ABSTRAKT
Mityczne myślenie i świat mediów: wiedza w procesach archaizacji
W artykule analizie poddano procesy archaizacji struktur świadomości zbiorowej pod wpływem
współczesnych mediów. Szczególną uwagę poświęcono badaniu myślenia mitologicznego i jego
rozkwitu w świecie mediów. Wykazano, że myśl mitologiczna ze wszystkimi jej atrybutami
(synkretyzm, infantylizm, specyficzna logika, bricolage itp.) nabiera nowego znaczenia w świecie
rozwijających i różnicujących się mediów. Udowodniono, że media nie prowadzą do
urzeczywistnienia habermasowskiej utopii („idealna sytuacja mowy w idealnej sytuacji
komunikacyjnej”), ale prowadzi do nowych nierówności, w tym nierówności myśli. Nierówności te,
w duchu procesów archaizacji, są trudne do pokonania i podobne do nierówności kast i nierówności
wynikających ze stanu posiadania poszczególnych jednostek.
SŁOWA KLUCZOWE: socjologia wiedzy, mitologia, neomitologia, media, archaizacja

In the last 50 years the sociology of knowledge has been focused on the study
of everyday forms and practice of knowledge - in contrast to the previous period,
when the efforts of such notable scientists as T. Kuhn1, M. Malkey2, R. Merton3,
I. Lakatos4 were concentrated primarily on the study of science. But, as modern
researchers point out, „knowledge is not limited to the sphere of science,
knowledge in one form or another exists outside science. The emergence
of scientific knowledge did not abolish and did not render useless other forms of
knowledge”5.
1
2
3
4
5

T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Chicago 1962.
M. J. Mulkay, Science and the Sociology of Knowledge, London - Boston 1979.
R.K. Merton, The sociology of science. Theoretical and empirical investigation, New York 1973.
И. Лакатос, Избранные произведения пофилософии и методологии науки, Москва 2008.
Ю.В. Ермолина, Наука и вненаучные формызнания в современной культуре (на примере магии),
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Understanding cognition as the reflexive or non-reflective decision-making on
the further passing of judgment in an identical or analogous situation (the
judgment of the identifying or differentiating), we must acknowledge the
correctness of that remark and point out that in this case magic, myth, religion,
art, everyday knowledge, ideology, -shortly, any form of public knowledge and
any form of social consciousness should be investigated by the tools and
methodology of the sociology of knowledge.
The processes of modern society, capitalism and liberal democracy formation,
as well as Weber's rationalization („disenchantment” of the world) led to an
extremely optimistic conclusion that the magic, mythological and religious
knowledge and consciousness gradually die and fall into decay. However, the
„condition of postmodern” (J.-F. Lyotard) and the „new magical epoch”6 re-placed
humanity in front of the problem of „new middle ages”7. It was found that
archaization8 as a process is dialectically connected with the progress of science
and technology, and the insidiousness of this process lies in the fact that it
manifests itself primarily at the microlevel - the level of everyday, natural for
every person practices and actions.
A significant role in this „new enchantment” of the world is played by the
media, which, on the one hand, embody the communicative and informational
power of the whole humanity, its structures and institutions, and on the other
hand, re-raise the question of subject and subjectivity, of human opportunities
and right to participate in social processes, of the relationship between the
material and the ideal in social life. In many respects, the mass media act
magically, as M. Merleau-Ponty put it relatively to the „magic of social”9 - if we
understand magic as any action or phenomenon that contradicts the laws of
science (as opposed to magic and mythology).
That is why the aim of our article is to study knowledge processes under the
influence of the mass media in the conditions of archaizing and spreading of
(neo)mythological and magical structures and patterns of thinking.
Magic and mythology are historically considered by ethnographers,
anthropologists, historians in exposing and desacralizing stylistics: for example,
J. Frazer pointed out that „magic is an association of ideas between which there is
no real causal connection; Magic allows an intelligent person to dominate the
rest”10. A similar idea of the fundamental irrationality and even anti-rationality of
«Общественные и гуманитарные науки», 2008, № 82-1, с. 157-162, с. 157.
6
Постмодерн: новая магическая эпоха, Харьков 2002; Постмодерн: новая магическая эпоха 2.
Трансформация гендера, Харьков 2003.
7
У. Эко, Средние Века уже начались, "Иностранная литература", 1994, № 4, с. 258-267.
8
Ч.К. Ламажаа, Архаизация общества в период социальных трансформаций, "Знание. Понимание.
Умение", 2011, № 3, с. 35-42.
9
М. Мерло-Понти, Феноменология восприятия, Санкт-Петербург 1999.
10
Дж. Фрезер, Золотая ветвь: исследование магии и религии, Москва 2006.
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„primitive thinking” was promoted by Lucien Levy-Bruhl11. Such a Paretian vision,
in which the researcher ascends to the status of an all-seeing and absolute
authority with a psychiatric qualifying power, in early anthropology receives
already a worthy response from great Polish anthropologist Bronislaw
Malinowski, according to which „magic is a specific and unique power that
belongs only to man and finds itself in magical art only, poured out in a human
voice and transmitted by the magic power of the rite. Magic has three functions to produce, protect and destroy, and has three elements - spells or chants, rituals
and the status of witch crafter”12.
In the modern world this trend reaches its limit, embodied in the quotation of
B. Latour „Do not trust those who analyze magic. As a rule, they are sorcerers in
search of revenge”13, and in the world literature books appear that justify magic
as a phenomenon stigmatized by the „garbage concept”, collecting the experience
of science, religion and morality - and, of course, the negative aspects of this
experience under one «umbrella»14. A fairly strong example illustrating this point
is the amazement of Theodor W. Adorno about the American culture in which
astrology successfully legitimates itself through numerology quite in the logic of
evolutionary symbiotic adaptation and confrontation with the same enemy15.
Therefore, we choose to study magic, myth, religion, a view rooted in the
anthropological hypothesis, similar to the assumption of F. Tenbruck regarding
the representativity of any culture16. As we have already pointed out, this view is
grounded in early anthropology, which desacralizes and demystifies magic,
mythology, religion - not critically, but methodologically behaviorally and
interactively. Thus, B. Malinowski writes that „both magic and religion are not just
doctrines or philosophies, not just systems of mental views, but special types of
behavior, pragmatic attitudes built equally in common sense, feeling and will. This
is the mode of action, and belief systems, and social phenomena, and personal
experiences”17. He confronts here to L. Levi-Bruhl, as we have already said: LeviBruhl likens the „savage” to the intoxicant18, whereas Malinovsky proceeds from
11

Л. Леви-Брюль Первобытное мышление, Москва 2012.
Б. Малиновский, Магия, наука и религия, Москва 1998, с. 67.
13
Е. Зоря, От заговора к ритуалу: краткий очерк трансформации понятия «магия» на постсоветском
пространстве, "Государство, религия, церковьв России и за рубежом", 2013, № 4, с. 144-167, с. 145.
14
R. Styers, Making, Magic: Religion, Magic & Science in the Modern World, New York 2004.
15
T. Adorno, The Stars Down to Earth, Taylor & Francis 2002.
16
F. H. Tenbruck, Repräsentative Kultur, "Perspektiven der Kultursoziologie. Gesammelte Aufsätze", Opladen
1996, s. 99-124.
17
Б. Малиновский, Ibid, c. 26.
18
Levy-Bruhl argues that a sober state of mind was not at all characteristic of a savage, that he was completely
and hopelessly immersed in mystical moods. Unable to dispassionate and consistent observation, not possessing
the power of abstraction, constrained by "a determined aversion to rationalization," he could not take advantage
of the results of his experience and articulate or understand even the most elementary laws of nature. "For a
mind oriented in this way, there is no purely physical fact". A clear idea of the essence and signs, cause and
effect, identity and contradiction is unavailable to him also. The world view of savages is a confusion of
12
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the premise that „every primitive society owns a considerable store of knowledge
based on experience and systematized by reason”19. Magic is only an instrument
of interaction with those forces, spheres and instances that are not subject to
effects, which are: a) individual; b) physical; c) technically possible; d) attributable
to physical or biological laws. This specific rationality is described later by
M. Eliade and K. Levi-Strauss. So, anthropologists on completely empirical
material come to the conclusion that,
- first, any knowledge implies a meta-knowledge as knowledge about
knowledge (on the example of primitive cultures - division into knowledge
practically and physically accessible and knowledge of „inexplicable and
unpredictable adverse influences, as well as great and undefended beneficial
circumstances”). This meta-knowledge implies practical „conclusions” („...and if
problems of the first order are tried through technical knowledge and work, then
with the problems of the second - through magic”20). Similarly, the user and the
participant of the interaction in the modern media-rich communicative space
have a meta-knowledge about which channels can be promoted which texts,
which audience (or what „starting point”) is available for any broadcast channel,
what level of interactivity (from hierarchical subject-object relationships to equal
subject-subject), etc.;
- second, knowledge means practically formulated and implemented
judgment of identity or difference, carried out independently of the specific
instrumentation and packaging of knowledge into different forms of sociallyexistent knowledge: „If a modern sailor armed with science and intelligence,
provided with all kinds of security means, floating on steamships with a steel hull
- even if he is extremely inclined to superstition, which does not diminish his
knowledge and reason and does not make his thinking pre-logic at all - can we
really be surprised that its wild counterpart in much more risky conditions clings
to the security and support that magic promises him?”21. The media just offer
convenient and quickly packed judgment of identity or difference in the
construction of identity, stereotypes and practices - from politics to economy,
from culture to social structures. News content of the media is intertwined here
with messages from art genres (movies, TV series, cartoons, etc.), „fabricating
normality” by means of talk shows - with the separation of „abnormal” by means
of criminal chronicles, etc.;

prejudices and superstitions, a "pre-logical" mix of mystical "complicity" ("participation") and "nonparticipation". I summarized here the point of view, the most decisive and competent exponent of which, of
course, is an outstanding French sociologist, but it is shared by a number of well-known anthropologists and
philosophers. (Б. Малиновский Ibid, с. 27).
19
Ibid, c. 28.
20
Ibid, c. 30-31.
21
Ibid, c. 31.
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- third, the „connectedness” of knowledge not only with the everyday
practices of a particular actor, but with the socio-cultural context, the past and
the present of the whole group, with the institutional and structural conditions of
its practice also: „The civilization order requires strict observance of customs and
following knowledge obtained from previous generations. Any negligence
weakens the group's cohesion and jeopardizes its cultural baggage - even
threatening its very existence”22. Mass media in this sense are successful not only
in the construction of the „public”, as it was designated in opposition to the crowd
G. Tard, but also in the fabrication of unity, social solidarity, institutional rules,
techniques of inclusion and exclusion in these groups and institutions. This can be
done in a various ways: by demonstrating of the natural and incontrovertible in
the products of culture, by condemning the wrong and different in the news, by
the political symbolization in the talk shows, by the production of complicity in
online media and so on.
- fourth, this knowledge, being a social knowledge (not technical knowledge,
in the terminology of Yu. Habermas), is a knowledge about Other, in relation to
the Other, and therefore it is not practiced and reproduced pragmatically - that is,
„an enormous role is played by the idea of gift, awareness of exchanging gifts
importance at every stage of any social contact”23. Even if the knowledge
produced in the mass media has its stakeholders, this does not mean that all
participants in this process interact rationally and purposefully. Information,
knowledge, symbols, stereotypes, norms or values from media channels are
perceived by everyday actors as a gift, helping them to relax, have fun, and they
do not view their attention as a currency or commodity (which, in fact, their
attention in political economy of the media is) at all;
- fifth, the subject has a basic knowledge of the meta-knowledge aspects of
the knowledge he uses: „...man of a primitive society has the empirical and
rational knowledge that forms the basis of his arts and crafts, his economic
occupations and building abilities, and this knowledge form an independent field
of traditions”24. The actor distinguishes the procedures and techniques practiced
by him as accurately and definitely as the knowledge related to these procedures
and techniques - they are „glued” with similar or identical met a knowledge
„labels”, and mixing is impossible in any form of public consciousness and on any
stage of the socio-historical process. The emergence of Internet media with their
„obsessive transparency” speeds up this process: in modern Internet it is easy to
find who owns a media, website, news agency, and it automatically produces
„labels” for the knowledge that is being created by this media. However, before
that, such „labels” were the genres used by the media. As we shown in our
22

Ibid, c. 41.
Ibid, c. 44.
24
Ibid, c. 59-60.
23
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research of discursive constructing of state borders in 2013-2014, media genre is
important factor of edition politics25.
- Sixth, knowledge in addition to purely practical „manifestations” needs
a) symbolic-symbolic; b) ritual „manifestations” in reality: „For the natives,
knowledge of magic means knowledge of spells, and when analyzing any act of
witchcraft, one can always see that the ritual is centered around casting a spell.
The core of magic action is always the formula”26. This embodiment of knowledge
is functional both for its transfer, and for its sacralization, and for its practical
separation from practices. As applied to the knowledge produced by the media,
this means that media accompany whole ritual complexes and symbolic systems
related to their functioning, consumption, distribution, approval or disapproval and the everyday actor rarely interacts with the media without using these
complexes .
- seventh, knowledge, being once fabricated, eliminates the meta-knowledge
about its genesis and requires special efforts to reveal the path to this knowledge:
„Magic does not come from observations of nature or knowledge of its laws, but
is considered the original heritage of man, acquired through tradition only”27. This
conclusion is fully confirmed and amplified by the results of research of modern
researchers who indicate that „the habit includes an amnesia of its genesis”28,
that the power of culture is effective primarily because all of its results remain in
the unconscious (Z. Freud), that the process of civilization, incarnating in such
non-reflexive and irreconcilable by virtue of this things, as manners, decency,
habit, naturalness, this is due to the formation of such a powerful authority as the
instance of self-control29. For the media this means that knowledge produced by it
„is taken out of the fire of criticism”, becomes self-argumentative and selfsufficient (<<„Times” writes this>> - puts forward the last argument Mrs. Hudson
from Conan Doyle’s story).
- eighth, knowledge can be embodied both in the „universal experience of
everyday life”, and in the „specific experience of emotional states”, and in the
„game of emotions with the human reason”, and in the „illusion of revelations”
and in „belief that hope cannot fail to come true”, and on „the teachings of logic”,
and on „the association of ideas under the influence of desire”30. All this can be
hierarchized epistemologically and methodologically, but not ontologically. The
ontology of all these forms of knowledge is fundamentally comparable and
implies similar methods and principles of structuring, practice and
25

The knowledge gained from the film was not socially the same in its significance and instrumental ability to use
to knowledge derived from news or economic reports.
26
Ibid, c. 74.
27
Ibid, c. 76.
28
П. Бурдье, Практический смысл, Санкт-Петербург 2001.
29
Н. Элиас, Процес сцивилизации, Москва 2001.
30
Б. Малиновский Ibid c. 85-87.
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implementation31. Mass media produce different forms of knowledge, which
(often) are co-directed: it can be a historical perception of a problem generated
by the movie, aggravated by the recent news - its modern actualization, built with
the tools of a pseudo-intellectual talk show - a „harmonious” „theory” of this
problems, backed by the legitimizing power of social networks - the „natural
argument” of this theory and so on
- ninth, myth or magic (and therefore, any other form of knowledge) can be
understood only in context, that is, it is determined on the basis of the functional
needs of the community relevant to it and the practices that it produces. Any
form of knowledge „expresses, strengthens and codifies faith; justifies and
enforces moral principles; confirms the effectiveness of the rite and contains
practical rules guiding the person”32. Mass-media-generated neomythological
structures „test themselves” for their success in everyday practice, in the
techniques of judging, in the ways of interpreting the world around them, in
predicting the economic or political situation.
These „strong”33 conclusions were tempting enough to engender a whole
paradigm of myth research (C. Levi-Strauss, Yu. Kristeva, R. Barthes, U. Eco,
Tz. Todorov, etc.), who set itself a „strong” goal to discover universal,
unconditional and unchanging structures of behavior and reaction of any actor.
For example, C. Levi-Strauss argues that thought and knowledge have an
„establishment experience”: „The conditions for the emergence of myths are,
therefore, the same as the conditions for the emergence of any thought, since
thought can only be thought of an object, and an object is such… only because he
established the subject as a subject, and consciousness itself as a consciousness of
some connection”34. This experience establishes not only the structures that
determine the subject, but also the subject itself: „If speaking subjects who
produce and transmit myths may realize their structure and mode of action, but
partially and not directly only”35, that is, „conscious application”, reflexivity,
comprehension of myth, like the natural language, leads to its destruction. The
subject, comprehending the phonology and grammar of his own speech, instantly
loses the content of speech: „Similarly, the use of mythological thinking requires
that its properties remain hidden; otherwise a person will be in the position of
a researcher who cannot believe in myths, because he is engaged in their
analysis”36. In other words, people do not think in myths, but „myths think in
31

Let's pay attention to how often in almost a century after B. Malinowski in the writings of P. Bourdieu or P.
Feyerabend analogies are being made between scientific practices and practices of magic, sports practices,
practices of everyday "learning", etc.
32
Б. Малиновский Ibid c. 99.
33
Using a metaphor similar to the metaphor of a "strong program" in the sociology of knowledge.
34
К. Леви-Строс, Мифологики: Человек голый, Москва 2007, с. 571.
35
К. Леви-Строс, Мифологики. Том 1. Сырое и приготовленное, Москва 1999, с. 17.
36
Ibid.
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people behind their back”37. Mass media in this production of „blind sighted” play
an important role in the modern world. The illusion of knowledge turns out to be
a far more solid foundation for scientific ignorance or neomythological thinking
structures than the lack of knowledge. Medically reinforced stereotypes cease to
be stereotypes (in the logic of Thomas's theorem) and become commonplace
platitudes, while disproved or questioned by media serious scientific theses
become mocked and challenged stupidities. Mass media, of course, are not the
only subject of this process (they interact with the systems of education, ideology,
politics, science, etc.) - but their mythologizing and archaizing role cannot be
overestimated .
Levi-Strauss points out that the events of the myth are not subject to logic or
causality, to the rules of hanging predicates or creating links. Levi-Strauss explains
this by saying that „myth is both an intralinguistic and extralinguistic
phenomenon”38, it has a temporary place of action and a timeless significance.
is characterizes mass media rhetoric that constantly breaks into normality,
constantly juggling with momentary and eternity, attributing to each new
information topic the status of eternity - and immediately making it „already
irrelevant”, „already transient” with the advent of a new one. The
multidimensionality of time in the mass media is so complex for the everyday
actor that he stops any attempts to build a more or less systematic picture, with
hierarchies of significance of events, and relies on the verdicts of the mass media
not only in measuring the meaning of the event (good or bad, right or wrong), but
also in measuring the form of the event (important or unimportant, historical or
short-term). Everyday actor turns into a primitive shaman who interacts with woo
(clicking mouse or clicking on the console) with unknown forces with unknown
logic.
As we pointed out above, Roland Barthes continues the logic of the
structuralist and poststructuralist approach to the myth. He poetically described
mythological knowledge as „vague knowledge, formed from vaguely loose
associations ... a formless, foggy, unstable clot, united and bound only by virtue of
his function”; „...the concept is given to us globally, like a nebula in which
knowledge is more or less unsteady”39. The world of the consumer of the mass
media is rather vague and confused, entirely in the poetics of Bart. For the
example of Ukraine, this means the following. Geographically world of media
consumer represents disproportionately convex continents of Europe and North
America and practically absent continents of Africa, South America or Asia.
Chronologically it is an extremely intermittent, where clarity and great attention
prevail in certain points of the historical process, while in others it is complete
37

Ibid, c. 20.
К. Леви-Строс, Структурная антропология, Москва 2001, с. 133.
39
Р. Барт, Мифологии, Москва 2000., с. 244, 257.
38

69

Mythological thinking and the world of media: knowledge in archaization processes

darkness and the absence of the slightest fragments of knowledge.
And so heterogeneously and unfairly generated neomythology of the mass
media is quite described by Barthes's words „myth is a semiological system that
pretends to turn into a system of facts”40. In other words, the myth strives to „give
the historically conditioned things a natural status, to erect historically transitory
facts as the eternal... Myth does not deny things, on the contrary, - its function is
to talk about them; but he cleanses them, makes them harmless, finds them
justification in an eternal and unchanging nature, lends them clarity...”41 - that is,
myth legitimizes the state of things, relates the ideal and the real (in M. Eliade's
language42). For this purpose, the myth aggressively inspires, appeals „directly to
me, strives to reach me, I feel the force of its intentions, it imposes on me its
aggressive ambiguity”43. This is how he „turns history into nature”44, creating, as
M. Eliade said, „a region of sacred meanings”, freed from all critical thinking as
a truly and really existing order of things. In other words, the judgment in
mythology is essentially uncritical both in the mode of its existence and in
interaction with other forms of social consciousness - which, incidentally, does not
mean, how R. Barthes sums up bitterly, that the myth reduces the completeness
of „real experience”, that the myth destroys the wealth of reality. Yes, „things lose
their memory of their manufacturing in myth”45, the world „appears in the form
of a harmonic picture of immutable essences”46 in myth - but it is about this
theorists write, from C. Marx with his category of reification47 to P. Bourdieu with
his amnesia of habitus. This „forgetting” is natural for the process of
naturalization.
Similarly, the media directly address „every listener / spectator”, impose their
„aggressive ambiguity”, turn „history into nature”. The whole power of the onscreen art, the whole force of „common usage”, the whole force of the „natural
order of things” is being hit on the consumer of the media in the consistency of
cultural products, carefully selected news, properly filtered discourse of „analysts”
and even advertising images. Uncriticality of the perception of the mass media not
only reduces the wealth of „real experience” - it is based on this reduction, and
moreover, when it comes into conflict with this „real experience”, it often wins
(which was satirically depicted in „Wag The Dog” Or ”99 francs”).
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It should be noted that these thoughts are very topical today - considering that
among the students of Ukraine, according to the poll of 201548, 52.3% of
respondents use the Internet for reading news sites (for comparison: looking for
ready academic works - 39.1%, looking for information on scientific problems
- 49,1%, enter entertainment sites 33,5%, play online - 15,6%). In other words, this
purpose of visiting the Internet is one of the most significant (along with
communicating with friends, watching videos, listening to audio). In the structure
of leisure media also occupy an important place: the average (at max = 5,0) for
viewing telecasts is 3,2443, for television series - 3,2953, for visiting Internet sites
- 4,5233. For comparison: fewer indicators for such leisure activities, as visits to
night clubs / discos (1.99), trips outside the city (2.90), visits to cafes (2.90), visits
to sports shows (2.12), computer games (2.49), and more - only for such popular
forms of leisure as a meeting with friends, sports and walks around the city (and
they are inferior to Internet-surfing), listening to music. The fact that media
saturated everyday life is a good breeding ground for myth, which is not only the
primary model of „any ideology and syncretic cradle of various types of culture
- literature, art, religion and, to a certain extent, philosophy and even science”49,
but also a comfortable way to respond to „complex” metaphysical questions,
insoluble problems, meaningful questions and problems of eschatology or
historicity. Myth models the past of the world and its future finiteness, it build the
immediate life of a person into big cosmos, inscribing his practices and thinking
into history, sociality, structures, systems, institutions. The myth turns out to be
a „sociological” and „historical imagination” of the everyday figure50 - not because
this is his goal, but because these are his ontological properties51. Not surprisingly,
with the external logicality of the mythical thinking, it is purely symbolic,
cumbersome and constantly uses a lot of „mediating” and „bypass” means (as
Levi-Strauss calls them - „bricolage” and „mediation”). That is why the myth is
easily integrated into modern ideological, ideological, political models: not only
because, according to Barthes, he possesses the technique of „joining” to an
already existing denoter, but also because his universal scheme („early time”,
„cultural rituals”, heroes, early time energy, reincarnation, eschatology, social
service structures of myth, orthodoxy and heresy) is easily transformed into the
48

The survey was conducted in Kharkov and Lutsk in the framework of a comparative study of borderland
students; 797 students were questioned on the territory of Ukraine.
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Е. Мелетинский, Миф и двадцатый век, “Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика”,
http://ruthenia.ru/folklore/meletinsky1.htm.
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Ibid.
51
The inability of man from nature, the diffuse nature of thinking, the inseparability of the logical sphere from
the emotional and the motor, the humanization of the surrounding naturalness and physicality, the metaphorical
juxtaposition / identification of natural and cultural objects, the universal personification, the representation of
the universal as a concrete, the in distingueishability of the object and the sign, the symbol and the model, word
and thing, excessive convergence of quality and quantity, space and time, the beginning and essence, of the
singular and plural.
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grammar of any narrative - from literature to everyday life, from art to science.
In other words, as „historically the first worldview system”52, the myth in the
modern world is actualized in the context of the problems of archaization, often
raised and analyzed by modern researchers53. This idea is already sufficiently
substantiated arguments in sociology - thus, the researchers point out that „the
myth can be considered the life world, the search for which has long been
engaged in science (L.G. Ionin), the myth becomes a category of the protosocial
(P. Berger, T. Luckmann)54. Piaget's „sensorimotor intelligence” manifests itself
primarily in those forms of social knowledge and practices, which we attributed
above to non-reflexive and practical. This explains the prevalence of the
seemingly unique religious way of experiencing that R. Otto compiled in the
category of „sacred”55. It is the „numinous feeling of the sacred - the initial
elementary feeling underlying any religious experience”56. Levi-Strauss called this
the isomorphism of structures of all levels, the „order of orders”57 found in a truly
anthropological and structuralist study as a search for constant mechanisms
of thinking. The only problem is that, as evidenced by the past two centuries, in
addition to the universal mythological structures of thought, mankind also
develops other regimes and orders of realization of thinking, which, although
perceiving (Hegel would say „taking off”) the techniques and ways of thinking
myths, some attributes and artifacts of the myth, struggling with it, confront it,
expose it and aggressively attack it.
Myth in the modern world comes back again - because the crisis processes
of society shake the confidence of the everyday actor in its strength, competence,
possibilities - whereas it is the myth, as R. Barthes said, „through the mechanisms
of naturalization, reification, sacralization, sanctification of the idea provides...
abduction, the ovation of the historical, „concealment of the evidence created
under the timeless mask of obviousness”58. Knowledge of the myth combined
with low reflexivity and high practicality is „twisted” from many social and cultural
forms - „relationships (as a way of existence of sociality), rationality (as a story
structure), theoretical (in contemplative forms)59 - and all this is syncretized,
summarized in a single form, rebuilt and deconstructed in postmodern conditions.
Rationality, which would have to „decompose” the myth, reinforces it, as it is built
52

И.Б. Ардашкин, Феномен мифологической проблемы, "Известия Томского политехнического
университета", 2008, т. 312, № 6, с. 125.
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социуме, "Вестник Читинского государственного университета", 2008, № 3, с. 6.
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into its order of correlation of the subject and the Other, reflexivity and
practicality. By the way, from this point of view, can be explained the distribution
of both fantasy themes (essentially escapist by its very idea) and the genre of the
series (which involves and retains its consumers).
Finally, the stability and constructibility of mythology and neomythology,
constructed by mass media, are determined by a number of knowledge properties
of the myth - first of all, that the myth is not reflexive, does not need any efforts
to interface with the Third and interaction with the Other - that is why „...as the
mythology of the monarchical Russian Empire, and Soviet mythology are highly
stable...”60. Similarly, such modern advertising phenomenon as mythological
design (as „the re-creation of universal artistic images that become a kind of
reflection and assimilation of the surrounding reality”61) objectifies, reifies and
naturalizes meanings, stereotypes, images, ideas, thereby „disconnecting” control
of instance of the Other.
That is why the consumer of the media, the average philistine, the bearer of
purely and exclusively everyday knowledge, being on the average sufficiently
indifferent to the traditional sacred, has specific forms of his own „sacral”.
Mass media produce new rituals (it can be Gangnam Style or Harlem Shake),
create new pantheons (an eclectic mix of superheroes, media personalities,
memes and historical neo-myths), fabricate a new history (sacred for media-built
knowledge). However, it is not the objective „fallacy” of this story or the eclectic
nature of these pantheons, but the very nature of the fabricated knowledge
- archaic in its internal structure, syncretic in terms of perception, irrational in
processing techniques - forces us to regard this knowledge as neomythological
and neo-magical and to assert that this knowledge is a strong marker
of archaization processes. Everyday actors, being included in these processes
of archaization, weaken their chances and opportunities in a complex
multidimensional world, saturated with technology and social interactions, turn
from designers and intelligent engineers of their own life trajectory into mindless
and mechanical consumers of fabricated life projects, which leads to the
consolidation of not only institutional or sociostructural, but also cognitive
inequalities in the modern society of „new castes and estates”.
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Mythological thinking and world of media: knowledge in archaization processes
Summary
The author analyzes archaizing processes of public consciousness structures under the influence of
modern media. Particular attention is paid to the study of mythological thinking and its heyday in

74

Alexander S. Golikov

the world of media. It is shown that mythological thinking with all its attributes (syncretism,
infantilism, specific logic, bricolage, etc.) in the world of expanding and diversifying media acquires a
new existence. It is proved that media does not lead to realization of Habermas utopia („ideal
speech situation in an ideal communication community”), but it leads to new inequalities, including
the inequalities of thinking, and these inequalities, in the spirit of archaization processes, are
difficult to overcome and similar to inequalities of castes or estates.
Key words: sociology of knowledge, mythology, neomythology, media, archaization
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Zblazowanie jako strategia adaptacyjna do życia
w kulturze nadmiaru

ABSTRAKT
Zblazowanie jako cecha charakterystyczna jednostki przebodźcowanej. Tematyka skrajnej nudy jako
swoistej strategii adaptacyjnej do życia w kulturze nadmiaru jest podstawowym problemem
przedstawianym w niniejszym artykule. Autorka podejmuje próbę określenia głównych cech
uczestnika porządku społecznego, w którym informacja przekształca się w dobro namacalne, ciągła
konsumpcja jest normą, a ilość podejmowanych przez jednostkę ról nieustannie wzrasta. Odwołując
się do koncepcji Gergena, mówiącej o multifrenicznej rzeczywistości, autorka szuka odpowiedzi na
pytanie, czym jest zblazowanie, jak ten specyficzny typ nudy objawia się w życiu jednostek oraz jak
jest przez nie wartościowany. Podstawą wysuwanych wniosków są badania w paradygmacie
ilościowym oraz jakościowym.
SŁOWA KLUCZOWE: nuda, przebodźcowanie, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo
konsumpcyjne, kultura nadmiaru, multifrenia

Przebodźcowanie i jego związek z kulturą nadmiaru
Ideał współczesnej jednostki podlega wielu przekształceniom pod wpływem
czynników zarówno kulturowych oraz społecznych, jak i biologicznych. Tych, które
odpowiedzialne są za wszechobecną nadmiarowość, szukać można przede
wszystkim w cechach społeczeństwa informacyjnego oraz społeczeństwa
konsumpcyjnego. W tym pierwszym, ponieważ kult informacji pociąga za sobą
skutki takie, jak ciągła potrzeba bycia na bieżąco, boom informacyjny, trudności
w selekcji i przyswajaniu informacji itd. Natomiast, w kontekście społeczeństwa
konsumpcyjnego, jest to wytwarzanie coraz to większej liczby produktów, potrzeb
jednostek, które powodują fale różnorakich konsekwencji, np. występowanie
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affluenzy1,2. To właśnie tego typu zmiany stworzyły podatny grunt dla rozwoju
rzeczywistości multifrenicznej3. Celem tego artykułu jest ukazanie zjawiska nudy
w kontekście nowoczesnych przekształceń, czyli zwrócenie uwagi na zblazowanie
(traktowane jako specyficzny przejaw nudy i jako jedną ze strategii radzenia sobie
z nadmiarem, czyli jedną z reprezentatywnych cech zmodernizowanego
porządku).
Kultura nadmiaru4 charakteryzuje się nasyceniem rzeczywistości różnorakimi
stymulantami, bodźcami, informacjami, które otaczają uczestników tej formy
porządku. Zaproponowana przez Tomasza Szlendaka kategoria idealnie opisuje
badaną sytuację, w której społeczeństwo boryka się z nowymi warunkami
egzystencji społecznej i kulturowej. W jej obrębie jednostki są narażone na
poczucie bycia przebodźcowanym. Stan ten charakteryzuje się niemożnością
poradzenia sobie z otaczającą jednostkę nadmiarowością. Przesyt nie występuje
jednak wyłącznie w formie dosłownej (nie odnosi się jedynie do zwiększonej liczby
przedmiotów czy obowiązków), lecz przekłada się także pośrednio na różnorakie
aktywności (np. przenoszenie pracy zawodowej do domu, czy nieustanne
sprawdzanie poczty elektronicznej). To wtedy najwyraźniej widać istotne zmiany,
zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. Przykładem takich zmian
jest nadmierna liczba ról, w które wchodzi jednostka, co może być skutkiem
postępującej specjalizacji współczesnego społeczeństwa i różnicowania się
kontekstów, w których uczestniczymy.
Jedno z ciekawszych ujęć podmiotu żyjącego w stanie nasycenia przedstawił
w swojej pracy Kenneth Gergen. Stan związany z przebodźcowaniem nazwany
został multifrenią. Jest to sytuacja, do której występowania przyczyniły się zmiany
technologiczne oraz kulturowe zachodzące we współczesnym świecie. Związana
jest ona ściśle z odczuwaniem napięcia na skutek nasycenia różnego rodzaju
bodźcami5. Synonimicznym pojęciem wobec przebodźcowania posługiwał się
Antoni Kępiński mówiąc o psychicznej niestrawności6 nadmiaru. Owo
przestymulowanie ma także swoje odzwierciedlenie w podejściu nauk
przyrodniczych, które wskazują na ograniczenia ludzkiego systemu poznawczego.
Zbyt duże jego obciążenie może zatem skutkować przypadłościami o różnym
stopniu zaburzenia, od lęku przed ominięciem jakiejś ważnej informacji
1

K. M. Ekstrom, H. Brembeck, Elusive Consumption in retrospect. Report from the conference,
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23184/1/gupea_2077_23184_1.pdf (05.04.2015).
2
Zjawisko affluenzy jest schorzeniem cywilizacyjnym objawiającym się nieustanną chęcią podwyższania
standardów życia.
3
Autorem idei jest K. J. Gergen, który w swoim dziele Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym
(Warszawa, 2009) opisuje stan multifrenii, jej przyczyny oraz skutki.
4
T. Szlendak, Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, „Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, praktyka”,
2013, 1, s. 7-26.
5
K. J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 2009, s. 106-110.
6
A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1973, s. 142.
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/wydarzenia/ okazji (tzw. FOMO - fear of missing out) aż po zaburzenia uwagi
i koncentracji, np. deficyty w uwadze (tzw. attention deficit trait).
Życie w multifrenicznej rzeczywistości cechuje się, według Gergena, trzema
podstawowymi aspektami: występowaniem nadmiaru tego, co cenimy, ekspansją
nieadekwatności oraz zagrożeniem dla racjonalności7. Pierwsza cecha objawia się
nieumiejętnością selekcji tego, co jest istotne dla jednostki. Trudno jest zatem
oddzielić osobie narażonej na życie w nadmiarze szum od ważnych informacji.
W rezultacie może występować problem ze zbudowaniem pewnych mentalnych
konstruktów, czyli logicznych struktur pozwalających jednostce działać
w optymalny, najlepszy dla niej sposób. Opisując pierwszą cechę rzeczywistości
multifrenicznej, Gergen wskazuje na nasycenie Ja celami, wartościami, wyborami
innych osób. Na obecność tego zjawiska składa się wiele aspektów takich, jak
chociażby zbyt duża liczba przyjmowanych ról społecznych, czy zadań. Autor pisze
też o karze wynikającej ze zbyt dużej inkorporacji wymienionych wymiarów - karze
„zarówno bycia, jak i bycia z”8. Pierwsza z nich odnosi się do włączania
w nasze życie gustów, wyborów, opinii innych osób, które coraz liczniej nasycają
nasze Ja. Natomiast druga odnosi się do zacieśniania się więzi między tymi
osobami. W konsekwencji stawia to jednostki przed koniecznością dopasowania
swoich postaw do osoby, z którą wchodzimy w interakcję, a przede wszystkim do
roli, jaką ona pełni w naszym życiu. Definiowanie owych relacji, jeśli jest ich coraz
więcej, może również nieść ze sobą pewną narzucającą się nadmiarowość, która
nie przyjmuje biernej postawy. Istnieje zatem przymus podporządkowania się
nadmiarowi lub mierzenia się z nim. Podsumowując, nadmiar tego, co cenimy, to
nic innego jak rozszerzanie się zakresu tego, co musimy, co jest naszą
powinnością, a także tego, co chcemy i czego potrzebujemy.
Kolejną przywoływaną przez Gergena kwestią jest ekspansja nieadekwatności,
odnosząca się do oceny samego siebie. Zjawisko to sprowadza się do wzrostu
liczby kryteriów, które trzeba spełnić, aby wystawić pozytywną opinię sobie
samemu o sobie samym. Wyzwalać to może pęd ku byciu idealnym, co z kolei
łączy się bezpośrednio z walką, którą członek kultury nadmiaru toczyć musi
z bezproduktywnością - ciągłym zagrożeniem mogącym wynikać z przegapienia
czegoś. Jednostka, na skutek tych procesów, może wątpić w siebie, ponieważ nie
widzi możliwości doścignięcia ideału samej siebie. Przykładem tego fenomenu są
wszelkiego rodzaju media, które kreślą nowe kryteria samooceny członków
kultury nadmiaru (wyznaczają typ idealnego mężczyzny, kobiety, pracownika,
ucznia itd.). Jest zatem tak, że „każdy moment naszego życia jest okupiony
poczuciem winy wzbudzonej przez to wszystko, co jeszcze chwilę temu było
możliwe, lecz co staje się niedostępne w momencie, gdy już dokonaliśmy
7
8

K. J. Gergen, Nasycone Ja…, s. 106-110.
Tamże, s. 107.
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wyboru”9.
Trzecia, przedstawiana przez Gergena, cecha multifrenicznej rzeczywistości, to
zagrożenie dla racjonalności. Jest ona związana z rosnącą liczbą autorytetów,
które mają wpływ na postrzeganie świata przez jednostkę. Nie jest tak, że
wspomniane autorytety ograniczane są do konkretnych osób. W kontekście
społeczeństwa informacji znawcą może okazać się każdy z nas, co znacznie
komplikuje sytuację podejmowania decyzji, dokonywania wyboru. Próbujemy
kierować się rozsądkiem w życiu codziennym, lecz nie przynosi to pożądanych
efektów, ponieważ nasycenie naszego Ja różnymi opiniami, poglądami jest zbyt
duże, aby logicznie oraz z łatwością rozwiązać dany problem.
Multifreniczna rzeczywistość jest efektem pewnych zmian zachodzących we
współczesności. Owe przekształcenia, które są związane między innymi
z nadmiarem, zauważyć można zarówno, obierając perspektywę członka
społeczeństwa informacyjnego, jak i konsumpcyjnego. Zarysowanie
charakterystycznych cech obu rodzajów społeczności pozwala na uporządkowanie
różnorakich aspektów i konsekwencji nadmiaru.
Społeczeństwo definiujące się przez informację uważa dane za bardzo istotne.
To tutaj, w erze sieci, można niemalże dotknąć szeroko rozumianych danych.
Dzieje się tak za sprawą utowarowienia informacji, co powoduje, iż staje się ona
czymś policzalnym, a co za tym idzie namacalnym10. Definiując na nowo swój
status, informacja staje się dobrem materialnym, dzięki któremu jednostka może
awansować, bądź zostać wykluczona (np. zjawisko wykluczenia informacyjnego).
Dobrze podsumowuje tę sytuację stworzona przez Józefa Wierzbołowskiego,
a przytoczona przez Tomasza Hofmokla, definicja społeczeństwa informacyjnego.
Zgodnie z nią jest to „społeczeństwo, w którym informacja stała się zasobem
produkcyjnym określającym nowe przewagi konkurencyjne w stosunku do
otoczenia, a równocześnie zapewniającym rosnący poziom adaptacyjności
społecznej, w wyrazie ogólnym i w wyrazie jednostkowym, do zmieniającej się
lawinowo zmienności otoczenia”11. Definicja obrazuje omawiane wcześniej
zjawisko utowarowienia danych, opisując dodatkowo skutki tego procesu.
To informacja staje się narzędziem do zdobywania wyższego statusu, czy osiągania
większego prestiżu. Dla kultury nadmiaru ważne są natomiast nie same
informacje, a ich zbyt duża ilość. Na skutek przesytu danych odbiór wiadomości
staje się dla jednostki uciążliwy. Nieprzyjemny stan przeładowania odnosi się do
każdej modalności ludzkiej, lecz prowadzi do zróżnicowanego poziomu dysfunkcji
9

Tamże, s. 110.
O. Leszczak, Podstawowe cechy społeczeństwa informacyjnego w aspekcie funkcjonalno - pragmatycznej teorii
doświadczenia, [w:] Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja - ideologia - moralność,
R. Stefański, A. Zamojski (red.), Toruń i Kielce 2010, s. 9.
11
J.S.Nowak, Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, G. Bliźniuk,
J.S. Nowak (red.), Katowice 2005, s. 41.
10
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(od złego samopoczucia, zmęczenia do poważnych zaburzeń). Tego rodzaju
nadmiar wzmaga w jednostce zmęczenie, które może przekładać się na jakość
zawiązywanych przez nią relacji społecznych. Zatem będzie miał również wpływ na
jej zachowania, spowoduje, że członkowie społeczeństwa przesyconego będą
podejmowali nowe strategie, aby poradzić sobie ze zmianami. Jednym z nich może
być zaznaczone w tytule zblazowanie.
Współczesne społeczeństwo scharakteryzować można także poprzez wskazanie
na specyfikę działań jednostek oraz instytucji w kontekście konsumpcji.
Konsumowanie12 staje się podstawą działań jednostek, kształtuje relacje z innymi
osobami, czy przedmiotami. Dodatkowo może mieć wpływ na wartości
odczuwane i wyznawane przez dane osoby, a także konstruować strukturę ich
interesów. Społeczeństwo konsumpcyjne zapewnia ludziom dostęp do dóbr, które
mogą później wykorzystać wzmagając otaczającą nadmiarowość bądź ją
ograniczając (np. otaczanie się coraz bardziej złożonymi gadżetami w opozycji do
inwestowania w przedmioty z ograniczoną liczbą funkcji; podążanie za trendami,
gromadzenie coraz większej ilości przedmiotów w opozycji do podejścia
minimalistycznego). Pozornie, podejmowanie działań mających na celu
ograniczenie konsumpcji często wydaje się przynosić odwrotny efekt, narzucając
na jednostkę jeszcze więcej zobowiązań (np. przymus otaczania się wyłącznie
określoną liczbą przedmiotów13). Członek tego rodzaju społeczeństwa jest
wychowywany do roli konsumenta. Mottem owego społeczeństwa może być
kartezjańska maksyma przekształcona przez Campbella - „Kupuję więc wiem, że
jestem”14. Wskazuje ona na umiejętność przekształcania wewnętrznych pragnień
jednostki w potrzeby, a także stymulowania ich powstawania. Ich zaspokojenie
natomiast umożliwia właśnie społeczeństwo konsumpcyjne. Istotne jest
podkreślenie, iż liczba oraz skomplikowanie pragnień ludzkich rośnie. Ich ciągła
intensyfikacja może prowadzić do skrajnych przypadków, często określanych jako
choroby czy zaburzenia. Niektórzy autorzy wskazują na występowanie
specyficznego schorzenia cywilizacyjnego - affluenzy, które objawia się nieustanną
chęcią podwyższania standardów życia.
Wymienione aspekty nadmiarowości, zarówno w tej materialnej, jak
i niematerialnej postaci, składają się na nowe środowisko życia współczesnej
jednostki. Tak opisana nadmiarowość przeobraża tradycyjne podejście do
rzeczywistości, wymuszając na jednostkach dostosowanie się do nowego rytmu
zmian. Dla przykładu, aktywny uczestnik społeczeństwa definiowanego przez
informacje musi pomnażać źródła, z których czerpie dane, czy tego chce, czy nie.
12

Czynność konsumowania może być rozumiana na dwa sposoby, jako spożywanie pokarmu, jedzenie czegoś,
bądź nabywanie, użytkowanie czegoś. W pracy używane będzie drugie z wymienionych znaczeń.
13
Za przykład może posłużyć strona internetowa D. Bruno, About the 100 Thing Challange, źródło:
http://guynameddave.com/about-the-100-thing-challenge/ (25.01.2016).
14
K. M. Ekstrom, H. Brembeck, Elusive Consumption in retrospect…, op. cit.
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Co więcej, ignorowanie zachodzących przekształceń skutkować może
wykluczeniem niedostosowanych osób w różnych sferach życia (nie tylko na
gruncie zawodowym, lecz także prywatnym).

Nuda i zblazowanie
Przedstawienie powyższych zmian następujących, między innymi, na skutek
przebodźcowania umożliwia określenie kontekstu społecznego, w którym
funkcjonować mogą zblazowane osoby. Samo zblazowanie traktowane będzie
jako jedna ze strategii, które podejmuje jednostka uwikłana w nadmiarowość.
Ważne jest, aby odnotować, że prócz opisywanego zjawiska istnieją jeszcze inne
sposoby radzenia sobie z przesytem.
Zblazowanie rozumiane jest jako skrajny typ nudy. Nuda to jeden z terminów,
który „jak wiele innych pojęć humanistyki […] krąży w semantycznej mgławicy,
żyje wśród ambiwalencji i różnorakich relatywizacji”15. Najszerzej eksplorowane
jest na gruncie psychologii oraz socjologii, które wyróżniają jej typy16, określają
przydatność z punktu widzenia zdrowia psychicznego czy traktują jako naturalne
wyposażenie homo sapiens17. Zjawisko zblazowania jest wyjątkowo istotne
w dobie szybkiego obiegu informacji, szumu informacyjnego, nowych technologii,
ponieważ określa odmienne niż dotychczas sposoby zachowania jednostek.
Wydaje się, że zobojętnienie (utożsamiane często ze zblazowaniem) jest
skutecznym sposobem na ograniczenie dopływu bodźców, wrażeń do
świadomości jednostki. Kategoria zblazowania może mieć swoje korzenie
w określeniu marazm - odnoszącego się do wyniszczenia organizmu,
przygnębienia oraz apatii18. Co więcej, opis osoby zblazowanej, rekonstrukcja
tego, co składa się na zblazowanie, może wskazać na metody walki z tym
nieprzyjemnym stanem.
Klasykiem, który zwrócił uwagę na to zagadnienie, był Georg Simmel. Otwarty
na multidyscyplinarne podejście do nauki - socjolog, spogląda na społeczeństwo
jako na nieustannie rozwijający się twór, idąc za przykładem myśli darwinowskiej.
Autor przedstawia swoje przemyślenia, bazując na cechach charakterystycznych
ówczesnego świata (przełom XIX i XX w.), który poddany został specyficznym
przekształceniom na skutek wyodrębniania się rzeczywistości wielkomiejskiej.
Zainteresowania autora zmianami następującymi w kulturze przedstawione
15

A. Zeidler-Janiszewska, O konsekwencjach miejskiej nudy. Inspiracje Waltera Benjamina i Siegfrieda Kracauera
w badaniach nad genezą masowej rozrywki, [w:] Nuda w kulturze, P. Czapliński, P. Śliwiński (red.), Poznań 1999,
s. 333.
16
T. Gotz i inni, Types of boredom: An experience sampling approach, „Motivation and Emotion“, 2013, 38, 3,
s. 401-419.
17
E. Fromm, Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku, Kraków 2001, s. 119-121.
18
Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/marazm.html (02.07.2017).
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zostały także w obszerniejszym dziele - Filozofia pieniądza. W swoim eseju
Mentalność mieszkańców wielkich miast określa, w jakich warunkach powstaje
oraz jakie skutki przynosi stan zblazowania, który traktuje jako zjawisko
psychiczne19. Nieprzypadkowy jest nadany tytuł, ponieważ wskazuje on na miejsce
występowania osób zblazowanych. Samo zjawisko jest, według autora,
równoznaczne z obojętnością na nowe podniety, na skutek życia w zbyt
nerwowym środowisku20. Podobnie lokuje się nadmiarowość. Jest bowiem tak, że
najczęściej spotkać ją można w dużych metropoliach. Oczywiście, warte
zauważenia są także zmiany występujące na wsi, gdzie również można zauważyć
pierwsze ślady przebodźcowania21. Simmel twierdził, że istnienie zbyt wielu
podniet, co więcej, obcowanie z nimi, utrudnia, bądź uniemożliwia nam ich
przetrawienie22. Twierdził, że „żadne, być może, zjawisko psychiczne nie jest tak
bezwarunkowo znamienne dla wielkiego miasta jak zblazowanie. Jest ono przede
wszystkim skutkiem owego szybko zmieniającego się, zróżnicowanego
wewnętrznie podniecenia […]”23. Podsumowując, nadmiar stymulantów powoduje
obniżenie wartości doznań. Sytuację może dodatkowo pogłębiać łatwy dostęp do
bodźców24. Nowe atrakcje przestają być dla jednostki ciekawe, jedynie bardzo
silny bodziec może wzbudzić zainteresowanie. Taki stan rzeczy może przenieść się
także na grunt relacji z innymi osobami. Synonimicznym pojęciem wobec
zblazowania jest anestezja. Jest to swego rodzaju znieczulenie na otaczające
stymulanty i niemożność reakcji na nie25.
Obojętność ta wywołana nadmiarem, przesytem traktowana jest jako jedna ze
strategii radzenia sobie z funkcjonowaniem w kulturze nadmiaru. Jej związek ze
wspomnianym rodzajem kultury jest silny, a co ważniejsze obustronny.
Jest bowiem tak, że nadmiar wpływa na poziom zblazowania jednostki, a zarazem
anestezja powoduje, iż dopuszczamy do siebie bodźce, nie walczymy z nimi, co
oznacza, że jesteśmy bierni wobec kultury nadmiaru.
Zblazowanie występuje na skutek oddziaływania na ludzi zbyt wielu bodźców.
Jest przyrównywane do totalnego znudzenia, podczas którego jakiekolwiek
impulsy nie są dla nas pobudzające. Oznacza to, iż zblazowanie jest czymś
odmiennym od klasycznie rozumianej nudy, która zazwyczaj pojawia się, kiedy nie
otaczają nas żadne atrakcje, podczas nicnierobienia. Ciekawym spostrzeżeniem na
temat powstawania stanu znudzenia jest zauważenie pewnej rozbieżności między

19

G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] Socjologia, G. Simmel (red.), Warszawa 2005,
s. 305-315.
20
Tamże, s. 305-315.
21
T. Szlendak, Kultura nadmiaru w czasach…, op. cit., s. 11-13.
22
G. Simmel, Mentalność mieszkańców…, op. cit., s. 305-315.
23
Tamże, s. 305-315.
24
A. Kępiński, Rytm życia…, op. cit., s. 142.
25
M. Gołębiewska, Demontaż atrakcji, Gdańsk 2003, s. 310.
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tym, czego jednostka oczekuje, a zastaną rzeczywistością26. To właśnie w tej
przestrzeni czasowej przytrafiać się może nuda, co skutkuje utożsamianiem jej
z poczuciem rozczarowania, a co za tym idzie, z jej stygmatyzacją. Inni autorzy
zwracają uwagę na powiązania opisywanego stanu z czasem wolnym, traktując
nudę jako efekt uboczny powstania większej ilości czasu nieprzeładowanego
obowiązkami27. W kulturze nadmiaru czas wolny zapełnia się aktywnościami.
Ludzie, mniej lub bardziej świadomie, decydują się na jego ograniczenie po to, aby
być na bieżąco i ciągle dążyć do lepszej pozycji w społeczeństwie (np. FOMO - fear
of missing out). Na skutek tego postrzeganie nudy, która wiąże się
z marnotrawstwem czasu, będzie ulegało przekształceniom. Jeśli będzie ona
w ogóle występowała, to nadal będzie oceniana negatywnie, przeszkadzając
jednostce w byciu nieustannie produktywną.
Przedstawiony zarys funkcjonowania ludzi w kulturze nadmiaru wskazuje na
wiele czynników, które zmieniły się podczas przekształceń nowoczesnego
społeczeństwa. Zawężenie rozważań do nudy oraz zblazowania (jej skrajnego
typu) wydaje się istotnym w celu zrozumienia działań jednostek oraz ich relacji
z innymi ludźmi. Dodatkowo wyodrębnienie zblazowania, jako strategii
przystosowawczej, może uwidocznić pewne szanse i zagrożenia wynikające
z egzystowania w rzeczywistości multifrenicznej.

Metoda badawcza
Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły powyższe stanowiska.
Problem podejmowany w badaniach ogniskował się wokół zjawiska nudy
umiejscowionego w warunkach nadmiarowości. Badania miały na celu sprawdzić,
czy i jak w tego rodzaju kontekście przekształciła się nuda, określić jej społeczny
odbiór oraz zwrócić uwagę na zblazowanie jako specyficzną formę nudy, będącą
jednocześnie strategią adaptacyjną wobec sytuacji przebodźcowania. Co więcej,
badani konfrontowali się z tematem ciągłej produktywności narzucanej przez
współczesne społeczeństwo. Określali, czy odczuwają przymus nieustannej
aktywności oraz to, jak sobie z nim radzą.
Badanie obejmowało zarówno metody ilościowe (ankieta internetowa), jak
również jakościowe (wywiady eksperckie oraz wywiady pogłębione). Wywiady
zostały przeprowadzone po uprzedniej analizie wyników z ankiet. Na jej podstawie
można było określić najczęściej występujące grupy (pod względem cech
demograficznych). Metoda jakościowa stanowiła zatem poszerzenie i dopełnienie
informacji uzyskanych za pomocą badania ilościowego.
26

M. Krajewski, Nuda: Smart Boredom. http://www.dwutygodnik.com/artykul/4885-nuda-smart- boredom.html
(26.01.2016).
27
E. Fromm, Patologia normalności..., op. cit., s. 118.
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Przeprowadzona ankieta internetowa dostępna była na kilku
ogólnodostępnych portalach internetowych oraz wysyłana do grona osób z prośbą
o rozpowszechnienie jej (dzięki temu udało się dotrzeć do osób starszych, którzy
nieczęsto korzystają z internetu). Źródło informacji wybrane zostało celowo,
ponieważ zakłada się, że osoby korzystające z Internetu są bardziej narażone na
zetknięcie się z kulturą nadmiaru. Wadą takiego sposobu przeprowadzenia badań
jest konieczność wykluczenia reprezentatywności pomiaru, ponieważ nie
uwzględnia on struktury polskiej populacji. Ankietę wypełniło blisko 200 osób.
Wywiad zastosowany w badaniu nazwać można indywidualnym wywiadem
pogłębionym, częściowo ustrukturyzowanym (ze względu na wcześniej
przygotowany scenariusz rozmowy, z wyodrębnionymi zagadnieniami). Badania
jakościowe podzielone zostały na wywiady eksperckie (dwie rozmowy) oraz
wywiady z tzw. normalsami (6 rozmów). Normalsi stanowili próbkę osób
przebadanych za pomocą narzędzia ilościowego, zostali wybrani na podstawie
analizy danych demograficznych uzyskanych z ankiet (częstość występowania
określonych cech respondentów). Natomiast w roli ekspertów wystąpili doradca,
trener personalny oraz doktorant socjologii, badający zjawisko nudy.

Wyniki badań
W badaniach ankietowych członkowie społeczeństwa nadmiaru wskazywali
różnorakie skojarzenia, jakie mają z nudzeniem się, takie jak np. stagnacja,
bezczynność, nicnierobienie, bezproduktywność, odpoczynek itd. W celu
uporządkowania zdobytego materiału oraz spojrzenia na tytułowy problem
z szerszej perspektywy, skojarzenia respondentów zostały podzielone na różne
kategorie. Pierwsza: uporządkowanie doprowadziło do wyodrębnienia odpowiedzi
negatywnych, pozytywnych, neutralnych oraz ambiwalentnych. Wskazania
jednoznaczne zawierały się w grupie skojarzeń pozytywnych oraz negatywnych,
natomiast te, które mogły być odbierane różnorako przez jednostki, zostały
nazywane ambiwalentnymi. Okazało się, że większość respondentów używała
sformułowań o konotacji negatywnej (około 54% wszystkich odpowiedzi),
w odróżnieniu od stwierdzeń pozytywnych (22,5 %; w ich skład wchodzi: czas
wolny,
spokój/cisza,
autorefleksja,
kreatywność,
odpoczynek/relaks),
ambiwalentnych (20,1%; w ich skład wchodzi np. czas wolny, aktywność
w Internecie, czekanie na coś), czy neutralnych (3,3%; w ich skład wchodzi np.
dzieciństwo, czas). Stanowi to potwierdzenie wcześniej wskazywanej tezy
o niepochlebnej opinii członków społeczeństwa na temat nudy. Z drugiej strony,
wielość odpowiedzi i ich zróżnicowanie, kreśli problematyczność tego terminu
oraz wskazuje na jego niejednoznaczność.
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Kolejny podział wprowadzony został w celu uzyskania wiadomości na temat
spójnej bądź niespójnej wizji nudzenia się. Oznacza to, iż percepcja nudy mogła
być jednoznacznie pozytywna, bądź negatywna (jedynie jednego rodzaju
skojarzenia podawane przez danego respondenta) lub niejednoznaczna (rozbieżne
znaczeniowo skojarzenia). Badania nie wykazały przewagi żadnej z opcji. Świadczy
to o tym, że jednostki nie potrafią dokładnie zdefiniować, czym jest dla nich nuda
lub nie odbierają jej w sposób oczywisty (jednoznacznie negatywnie bądź
pozytywnie). Jednak jest ona najczęściej związana z czymś nieprzyjemnym, z czym
muszą walczyć (około 75% odpowiedzi potwierdzających chęć likwidowania nudy
z życia).
Planując pracę empiryczną, która dotyczyła odbioru nudy i jej przemian
w kontekście kultury nadmiaru, ważnym było wskazanie, że nuda jest zjawiskiem
powszechnym, jak i uniwersalnym. Zatem jest ogólnie znana, często występuje,
a także dotyczy wszystkich jednostek. Dodatkowo, na poziomie gatunkowym,
towarzyszy ludzkości na każdym etapie jej rozwoju (społecznego, kulturowego
oraz biologicznego). Zatem może być brana za atrybut człowieka, co więcej, będzie
stanowiła swoisty papierek lakmusowy dla samej kultury nadmiaru, oczywiście
jedynie w pewnych aspektach, które są związane z nudzeniem się. Respondenci
odpowiadali na pytania pośrednio wskazujące na wymienione wcześniej cechy
nudy. Badani w większości (ponad 60% odpowiedzi) zgadzali się ze stwierdzeniem,
że każda osoba powinna mieć czas na nudzenie się. Jedynie około 10% osób nie
zgodziło się z powyższym zdaniem. Wskazuje to, iż ludzie traktują nudę jako
swoiste prawo. Dodatkowo, zgadzali się z tezą, że w życiu są potrzebne chwile
nudy (ponad 70% odpowiedzi).
Osoby badane zapoznane zostały z wybraną definicją zblazowania28. Zabieg ten
posłużył zmniejszeniu możliwości różnej interpretacji terminu, bądź w wypadku
braku jego znajomości, umożliwił osobom biorącym udział w badaniu
wypowiadanie się na podjęty temat. W pierwszej kolejności ważne było, aby
dowiedzieć się, czy jednostki bywają zblazowane. Znaczyłoby to, że znają ów stan
z własnego życia. Warte odnotowania jest, że nie jest to zjawisko bardzo
rozpowszechnione wśród badanych (około 35% osób deklarowało odczuwanie
tego stanu). Można założyć, iż ów stan jest domeną osób w młodym wieku,
z przyczyn specyficznego środowiska, w którym funkcjonują. Jest to otoczenie
pełne bodźców oraz nowości, które muszą zostać przez nich poznane. Wpływają
na to także cechy typowo demograficzne, takie jak chociażby wiek, który sytuuje
jednostki w pewnych określonych kontekstach społecznych.
Respondenci deklarujący popadanie w stan zblazowania zostali zapytani
o bezpośrednią tego przyczynę. W odpowiedziach łatwo zauważyć związek
28

W pracy przyjęte zostało, że zblazowanie to skrajny typ nudy, który łączy się z występowaniem
niezainteresowania światem; często używane może być jako synonim zobojętnienia. Dodatkowo jest jedną
ze strategii adaptacyjnych do kultury nadmiaru.
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opisywanego zjawiska z kulturą nadmiaru oraz totalnym znudzeniem. Najczęstsza
odpowiedź odnosi się wprost do poruszanej w artykule problematyki
nadmiarowości. Nie radzę sobie z nadmiarem (30,5% wskazań) - świadczy o tym,
że nadmiarowa stymulacja doprowadza ludzi do poczucia przesytu i prowokuje
sytuację, w której stają się oni zblazowani. Proces przebodźcowania, w dalszej
kolejności, doprowadza do wytworzenia się potrzeby dostarczania sobie coraz
większej ilości wyzwań i atrakcji, które spowodują zaciekawienie czy wyzwolą
motywację do działania (odpowiedź: Nic mnie nie zaskakuje, jako przyczyna
zblazowania wskazuje na prawdziwość przytoczonej tezy). Odpowiedzi
respondentów wskazują, że nie odpowiada im funkcjonowanie w multifrenicznej
rzeczywistości, ponieważ jest ona dla nich męcząca. W trakcie bycia zblazowanymi
odczuwają oni, wcześniej wskazane zmęczenie (20,5%), znudzenie (13,6%) oraz
monotonię (11,4%). W dalszej kolejności wymieniane były problemy
z odczuwaniem braku celowości, nadmiarem obowiązków oraz otaczaniem się
nieszczerymi ludźmi29. Wśród odpowiedzi nie można było doszukać się
pozytywnych emocji, odczuć. Jest więc to zasadniczo inna postawa jednostek, niż
w stosunku do nudy, gdzie pojawiały się odpowiedzi związane z odpoczynkiem czy
autorefleksją. Podsumowując, przy temacie zblazowania pojawiają się wyłącznie
negatywne stwierdzenia.
W celu przedstawienia całościowego obrazu zblazowania ważne było także
uzyskanie informacji na temat tego, jak ludzie sobie z nim radzą. Wymieniane
sposoby to, przede wszystkim, podejmowanie działań w celu wyjścia z tego stanu
(39,3%), ucieczka od niego (15,5%), a zarazem niepodejmowanie żadnych działań
(14,4%). Zgadza się to z wizją Simmla, w której jednostki, będąc zblazowane,
odczuwają niepożądane emocje, których chcą się pozbyć30. Niechęć do tego stanu
można porównać do niechęci wobec samej nudy. Analiza statystyczna wskazała
także na umiarkowany, ale istotny statystycznie związek między częstotliwością
nudzenia się, a częstotliwością popadania w stan zblazowania (współczynnik
korelacji Spearmana r = 0,370; p<0.001). Oznacza to, że im częściej się nudzimy,
tym częściej zdarza się nam mierzyć ze zblazowaniem. Wynik ten można także
interpretować inaczej, mianowicie może on świadczyć o tym, że jedynie
świadomie nudzące się jednostki są w stanie określić, iż popadają w stan
zblazowania. Potrzebne byłoby więc zbadanie, czy i w jakim stopniu jednostki są
świadome swojego znudzenia. Ciekawe byłoby sprawdzenie tego w sposób
niebezpośredni, co mogłoby skutkować rzetelnymi danymi na ten temat.
Odpowiedzi respondentów bazowałyby na odpowiedziach, które pośrednio
odnosiłyby się do nudy, dzięki czemu wyeliminowany zostałby np. lęk przed
przedstawieniem siebie jako osoby leniwej.
29

Odpowiedzi respondentów skategoryzowane do otaczania się nieszczerymi ludźmi dotyczyły zazwyczaj wskazań
na przebywanie wśród ludzi, którzy noszą maski, kłamią, nie są sobą.
30
G. Simmel, Mentalność mieszkańców…, op. cit., s. 305-315.
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Jednym z celów badań było stworzenie obrazu osoby zblazowanej. Przegląd
odpowiedzi wskazuje na dwoisty charakter jednostki skrajnie znudzonej. Jest to,
z jednej strony, osoba smutna i zmęczona, a z drugiej strony zirytowana swoim
położeniem. Mimo że jakościowo stany zdenerwowania i zrezygnowania różnią
się, ich współwystępowanie świadczy o negatywnym charakterze opisywanego
zjawiska.
W trakcie analiz dokonano także podziału badanych na dwie grupy: osób
bywających zblazowanymi oraz tych, które deklarują, iż nie popadają w ten stan.
Respondenci odnosili się do różnorakich stwierdzeń określających nadmiarowość
w multifrenicznej rzeczywistości (np. „nie unikam monotonii, lubię ją”, „wolno
popadam w stan znudzenia”, „nie jestem zdenerwowany, -a, gdy nudzę się
w pracy” itd.). Analiza statystyczna wykazała kilka istotnych różnic w podejściu
obu grup. Okazało się, że osoby zblazowane szybciej odczuwają zmęczenie,
obojętność wobec otaczającej je rzeczywistości. Jest to zgodne z wizją jednostek
przebodźcowanych. Może być tak, że osoby będące niekiedy skrajnie znudzone
mają niższy próg przestymulowania, co skutkuje somatycznymi objawami
(np. złym samopoczuciem, bólami głowy). Dodatkowym potwierdzeniem tego jest
różnica w odczuwaniu frustracji podczas bycia w sytuacji, której nie mogą zmienić.
Osoby, deklarujące bycie zblazowanymi, osiągają wyższy wskaźnik zgodności ze
stwierdzeniem, że irytują się podczas bycia w nudnej i niemożliwej do zmienienia
sytuacji, niż osoby nie popadające w stan skrajnej nudy. Dodatkowo osoby
zblazowane częściej deklarują, że odczuwają stres związany z przesytem,
przeciążeniem bodźcami. Warto byłoby zatem sprawdzić, poprzez badania
neuropsychologiczne (wykorzystanie pomiaru EEG, sprawdzenie reakcji skórnogalwanicznej, eksperyment z użyciem eye-trackera), czy występują jakieś istotne
różnice w sposobie przetwarzania bodźców, reaktywności itp. w opisywanych
grupach. Dopiero dzięki podejściu interdyscyplinarnemu obraz zblazowania
można rzetelnie przedstawiać i podejmować dyskusję na temat kategorii
społecznych, które są jego najczęstszymi odbiorcami.

Podsumowanie
Zblazowanie można traktować jako strategię adaptacyjną wytwarzaną przez
jednostki, które funkcjonują w kulturze nadmiaru. Nie jest do końca pewne, czy
jest to sposób świadomie wybierany przez jednostki, czy raczej jest on
nieuświadamianą formą dostosowania się do tego rodzaju sytuacji, a może
świadomość odnośnie do podejmowanych działań jest jedynie częściowa. Istotne
jest natomiast odnotowanie przekształcenia, które dokonuje się poprzez zmianę
warunków bytowania jednostek. Wykorzystanie terminologii biologicznej,
zasadzającej się w teorii ewolucji, jest bardzo istotne, ponieważ wymieniony
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proces nie dotyczy wyłącznie świata biologicznego oraz zmian z pogranicza
przekształcania się organizmów. Sama nuda jest często interpretowana jako
sposób człowieka na oszczędzanie energii, zasobów uwagi w sytuacjach
niegroźnych, niewymagających interwencji (które mogą być wykorzystane
w sytuacjach wymagających szczególnej koncentracji i nakładu sił)31. Dla nauk
społecznych ważne jest jednak zauważenie, że zmiany kulturowe i społeczne także
wytwarzają nowe mechanizmy przystosowawcze. Zblazowanie może być bowiem
strategią, która chroni jednostki przed rozstrojem nerwowym, chorobą
psychiczną. Izoluje ludzi od nadmiernego wystawienia na bodźce, ogranicza
eksploatację systemu poznawczego (w szczególności zasobów uwagi). Co więcej,
jest tak, że ewolucja kulturowa zachodzi szybciej niż przekształca się organizm pod
względem zmian np. w systemie poznawczym człowieka. Dlatego zobojętnienie
może stanowić sposób radzenia sobie z tempem zmian kulturowych. Zatem
zauważenie przemian związanych, w tym wypadku, z kształtowaniem się kultury
nadmiaru, jest ważne z punktu widzenia socjologii. Implikuje to przekształcenia
w zakresie tożsamości jednostek, więzi społecznych, ról, które przyjmuje
jednostka oraz uznawanych przez nią, bądź narzucanych jej wartości. Samo
zblazowanie może być jedną z wielu podejmowanych przez członków kultury
nadmiaru strategii. Badania tego zjawiska są niezwykle istotne z racji negatywnych
skutków, które może ono ze sobą nieść, takich jak brak zainteresowania
środowiskiem zewnętrznym, pomijanie istotnych bodźców, rezygnacja
z podejmowania działań czy mniejsze zaangażowanie.
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Simmel G., Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] Socjologia, red. G. Simmel, Warszawa
2005, s. 305-315.
Szlendak T., Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru, „Kultura Współczesna: teoria, interpretacje,
praktyka”, Warszawa 2013,1, s. 7-26.
Stefański R., Zamojski A., Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja
31

P. Toohey, Historia nudy, Warszawa 2012, s. 14.
88

Karolina Kabzińska

- ideologia - moralność, Toruń - Kielce 2010.
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Extreme boredom as an adaptation strategy in the culture of overabundance
Summary
Extreme boredom as a characteristic of overloaded individuals. The aim of this article is to describe
this kind of boredom as a specific strategy for adaptation to life in the culture of overabundance.
The author attempts to identify the main features of the participants of the social order in which the
information is transformed into a tangible object, constant consumption is the norm and the
number of roles taken by individuals is constantly increasing. Referring to the Gergen’s concept of
multiphrenia, the author looks for answers to the following questions: what is the extreme
boredom; how this specific type of boredom is manifested in the lives of the individuals; and how it
is valued by them. The conclusions that follow result from both quantitative and qualitative
research.
Key words: boredom, overstimulation, the information society, the consumer society, the culture of
overabundance, multiphrenia
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„Wspólne miejsce nieszanowania drugiego
człowieka…”. Formy adresatywne w Internecie

ABSTRAKT
Tekst zainspirowany został artykułem Małgorzaty Marcjanik i Jagody Bloch Łamanie norm
grzeczności jako atrakcyjna figura retoryczna („Oblicza Komunikacji” 4/2011). Badaczki stawiają
hipotezę, że łamanie dotychczasowych norm grzecznościowych dotyczących mówienia do odbiorcy
i mówienia o osobach trzecich to rodzaj toposu - „wspólne miejsce nieszanowania drugiego
człowieka”. Autorka rozwija tę tezę na konkretnych przykładach. Marcjanik i Bloch piszą jednak
o języku prasy, tutaj - pokazane jest nieszanowanie drugiego człowieka w tekstach umieszczanych
w Internecie. Ze wspomnianego artykułu zaczerpnięte też zostało, i umieszczone w tytule, pojęcie
„wspólne miejsce nieszanowania drugiego człowieka”. Okazywanie szacunku jest jedną
z podstawowych zasad polskiej grzeczności. Zasada ta nakazuje między innymi określony sposób
zwracania się do drugiej osoby oraz mówienia o osobach trzecich. Zapominają o niej, lub celowo jej
nie respektują, zwłaszcza internauci. Wiąże się to oczywiście z poczuciem anonimowości - autorzy
tekstów umieszczanych w Internecie czują się wolni i niczym nieograniczeni, nieskrępowani
w uzewnętrznianiu swoich myśli i uczuć.
SŁOWA KLUCZE: grzeczność językowa, polskie zasady grzeczności, szacunek, formy adresatywne,
mówienie o osobach trzecich

Artykuł zainspirowany został tekstem Małgorzaty Marcjanik i Jagody Bloch
Łamanie norm grzeczności jako atrakcyjna figura retoryczna1. Autorki, na
podstawie analizy form adresatywnych pojawiających się w nagłówkach i leadach
artykułów, podpisach pod zdjęciami, „dymkach” w rysunkach satyrycznych
i samych artykułach zamieszczonych w „Fakcie” i „Super Expressie”, postawiły
hipotezę, że łamanie dotychczasowych norm grzecznościowych dotyczących
mówienia do odbiorcy i mówienia o osobach trzecich to rodzaj toposu - wspólne
miejsce nieszanowania drugiego człowieka (stąd też tytuł).
1

M. Marcjanik, J. Bloch, Łamanie norm grzeczności jako atrakcyjna figura retoryczna, „Oblicza Komunikacji”
4/2011, s. 243-249.
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Mówiąc o systemie adresatywnym języka znajdujemy się w kręgu zagadnień
dotyczących obyczajowości i tych jej norm, które określamy mianem
grzecznościowych. Formy adresatywne są bowiem podstawowym elementem
grzeczności, „ponieważ bezpośrednio skłaniają odbiorcę do interakcji i przez to
ograniczają w pewnym stopniu jego wolność działania oraz pozycję społeczną,
czyli w terminologii psycholingwistycznej oblicze (face)”2.
Na tradycyjny model polskiej grzeczności składają się dwie podstawowe
zasady:
„- pierwsza to okazywanie szacunku partnerowi (zwłaszcza osobom starszym, kobietom,
przełożonym, osobom pełniącym cieszące się społecznym prestiżem funkcje) […],
- druga to przejawianie zainteresowania sprawami ważnymi dla partnera oraz jego najbliższej
rodziny, głównie małżonka (zwłaszcza stanem zdrowia, działalnością zawodową, aktualnymi
3
wydarzeniami rodzinnymi i faktami z życia zawodowego)” .

Przedmiotem zainteresowania w tym artykule uczyniono pierwszą
ze wskazanych norm - okazywanie szacunku. Analizowane przykłady
wyekscerpowano z tekstów umieszczanych na Facebooku, co pozwoliło pokazać,
iż nieegzekwowanie norm grzeczności pojawia się nie tylko w tekstach prasowych
(o czym pisały Marcjanik i Bloch).
Szacunek to - według Uniwersalnego słownika języka polskiego- «cześć,
poważanie, poszanowanie, uznanie dla kogoś lub czegoś». Uznanie to wyraża się
między innymi w stosowaniu względem współrozmówcy określonych przez normy
grzecznościowe form adresatywnych oraz w określonym sposobie mówienia
o osobach trzecich.
Formy adresatywne (proszę pana / proszę pani, proszę księdza; szanowni
państwo, szanowna pani dyrektor; panie doktorze, pani dziekan; babciu, mamo,
Aniu, Marysiu, Tomku; kochanie, skarbie, misiaczku, kwiatuszku, żabko) to „różne
jednostki języka oznaczające odbiorcę lub odnoszące się doń, użyte w funkcji
pragmatycznej zwrócenia się do niego”. Podobnie formy te definiował Eugeniusz
Tomiczek:
„te wszystkie wypowiedzi performatywne, które za pomocą wyrażeń pronominalnych […],
nominalnych (np. imię, nazwisko, tytulatura) i atrybutywnych […] oraz ich potencjalnych
kombinacji wytwarzają określony, społecznie wykształcony stopień i charakter dystansu między
4
nadawcą i odbiorcą w bezpośrednim akcie komunikacji językowej” .

2

M. Łaziński, Grzeczność, niegrzeczność i grzeczność pozorna. Zmiana wartościowania w systemie
adresatywnym na przykładzie tytułów ksiądz i siostra, [w:] ”Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową”:
(Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch (red.), Bydgoszcz 215, s. 82.
3
M. Marcjanik, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, w: Język a kultura, t. 6:
Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, 1992, s. 27.
4
E. Tomiczek, System adresatywne współczesnego języka polskiego i niemieckiego, Wrocław 1983, s. 24-25.
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Formy adresatywne jednoznacznie wskazują też na rodzaj relacji łączącej
mówiących. Są bowiem sposobem wyrażania honoryfikatywności, czyli
„informacji o towarzysko-społecznej relacji między jej [=wypowiedzi] nadawcą a odbiorcą, relacji
między nadawcą a słuchaczem, nie będącym bezpośrednim odbiorcą (adresatem wypowiedzi),
5
oraz relacji między nadawcą a bohaterem wypowiedzi” .

Formy zwrócenia się do odbiorcy, zarówno w kontakcie mówionym, jak
i pisanym, są niezwykle ważne. „Forma użyta na początku wypowiedzi buduje
relację z rozmówcą: wyznacza miejsce w hierarchii ważności i nadawcy, i odbiorcy,
wyraża stosunek emocjonalny do odbiorcy, a pośrednio sygnalizuje intencje
mówienia”6. Użycie odpowiedniej formy adresatywnej, odpowiedniego tytułu,
decyduje często o skuteczności komunikacji.
Obowiązujące w polskiej kulturze normy grzecznościowe jasno wskazują, w jaki
sposób należy się zwracać do współrozmówców - jakiego tytułu użyć, aby okazać
odbiorcy należny mu szacunek; kiedy możemy użyć formy bezdystansowej ty,
a w jakich sytuacjach niezbędna jest forma pan/pani7 czy też pan/pani + należny
współrozmówcy/odbiorcy/ słuchaczowi tytuł.
„Najczęstsze rzeczowniki występujące po tytule pan to tytuły naukowe i szkolne: profesor,
doktor, docent; lekarskie i aptekarskie: doktor, ordynator, magister (do aptekarza); wojskowe,
policyjne i inne paramilitarne: generał, kapitan, inspektor; prawnicze: mecenas, sędzia,
prokurator, kurator; stanowiska we władzy państwowej wykonawczej i ustawodawczej: poseł,
prezydent, marszałek (Sejmu), minister; stanowiska administracyjne niższego szczebla: naczelnik,
dyrektor, wójt, burmistrz; tytuły funkcyjne w działalności zawodowej: dyrektor, majster,
kierownik czy woźny. Poza tym mamy mnóstwo nazw zawodowych, które mogą, lecz nie muszą,
8
być tytułami, jak […] trener, leśniczy, motorniczy” .

Aby zachować się zgodnie z regułami dobrego wychowania, należy, z całego
bogatego zbioru polskich form adresatywnych, wybrać odpowiednią, należną
osobie, do której mówimy. Jeśli tak się nie dzieje, możemy mówić o braku
szacunku ze strony mówiącego, o nieszanowaniu twarzy współrozmówcy,
o łamaniu zasad savoir-vivre’u.
Zasady te (chyba nie czasami, ale często) bywają celowo, świadomie łamane.
Wtedy, kiedy wiemy, jak należy się zwrócić do drugiej osoby, wiemy, jakie tytuły
jej przynależą, a zachowujemy się inaczej, używamy innych, niestosownych
5

R. Huszcza, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Warszawa 1996, s. 51.
M. Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2014, s. 145.
7
Por. M. Marcjanik, Słownik…, s. 145-165; M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997, s. 139-143;
A. Gałczyńska, Mówmy sobie po imieniu… Relacja na pan/pani, relacja na ty, [w]: W przestrzeni języka. Prace
ofiarowane profesor Elżbiecie Koniusz z okazji Jej Jubileuszu , M. Marczewska, S Cygan (red.), Kielce 2012,
s. 141-148.
8
M. Łaziński, Polacy na tle innych systemów grzeczności, [w:] Jak zwracają się do siebie Europejczycy,
M. Marcjanik (red.), Warszawa 2013, s. 24.
6
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w danej sytuacji, form adresatywnych.
Autorki wspomnianego na wstępie artykułu uważają, że nieszanowanie
drugiego człowieka jest współczesnym rodzajem toposu, szczególnie popularnym
w niektórych środowiskach i niektórych mediach9. Co wynika z dokonującego się
po roku 1989 przewartościowywania zasad etykiety, demokratyzacji10 obyczajów
(w tym obyczajów grzecznościowych). Tradycyjne normy grzecznościowe przestają
być wartością.
Miejscem szczególnie „narażonym” na ten brak szacunku dla drugiego
człowieka i - z drugiej strony - miejscem w pewien sposób „ułatwiającym”
nieszanowanie ludzi, „bezpiecznym” dla nadawców łamiących normy
grzecznościowe, jest Internet. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest poczucie
swoistej anonimowości podczas korzystania z zasobów sieciowych. Panuje
powszechne przekonanie, że w Internecie nie można użytkownika zidentyfikować,
nie można udowodnić, że to właśnie on wypowiedział się w taki, a nie inny sposób
na forum czy w komentarzu. Anonimowość sprawia, że czujemy się „bezpiecznie”
i manifestujemy swoje poglądy, sądy i uczucia w sposób bezpośredni, łamiąc przy
tym często obowiązujące zasady dobrego wychowania.
Wśród konkretnych, facebookowych przykładów będących złamaniem zasad
dotyczących zwracania się do adresata, można wyróżnić kilka grup11:
1) Formy adresatywne pozbawione zaimków pani/pan/państwo, czyli będące
nazwami funkcji/stanowisk pełnionych przez odbiorców:
12

‐ Brawo Prezydencie!!! [do prezydenta Wrocławia] [tu i dalej - pisownia oryginalna]
‐ Prezydencie, miałeś się podać do dymisji… [do prezydenta Polski]
‐ Witam serdecznie naszego Prezydenta…

Tego typu zwroty adresatywne są próbą skrócenia dystansu, „który w polskiej
kulturze jest niezbędny do wyrażenia szacunku dla adresata”13- skracanie dystansu
pociąga za sobą zmniejszanie szacunku. Są to swoiste formy pośrednie - próba
stworzenia zwrotu obsługującego relacje pośrednie między nieoficjalnym,
prywatnym byciem na ty a oficjalnym, dystansowym byciem na pan/pani. W taki
sposób bardzo często mówi młode pokolenie, któremu wydawać się może, że już
sam tytuł zawodowy/ profesjonalny wyraża dostateczną porcję grzeczności.

9

Por.: M. Marcjanik, J. Bloch, Łamanie norm grzeczności jako atrakcyjna figura retoryczna, „Oblicza
Komunikacji” 4/2011, s. 248.
10
Por.: M. Macjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007, s. 28-34.
11
Marcjanik i Bloch wyróżniły: inwektywy, formy czasowników w 2. osobie liczby pojedynczej, zwroty będące
nazwami funkcji odbiorców, zwroty w formie nazwisk oraz zwroty w formie imion. Por.: M. Marcjanik, J. Bloch,
Łamanie…, s. 244-246.
12
We wszystkich przykładach zachowano pisownię oryginalną.
13
M. Marcjanik, Słownik…, op. cit.,s. 153.
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2) Nazwisko jako zwrot do adresata:
‐ Pawłowicz kobieto skąd ty się urwałaś…
‐ Maliniak nie odzywaj się, wstydu oszczędź…
‐ Niesiołowski…

Używanie nazwisk jako form adresatywnych traktowane jest w polskiej
kulturze jako przejaw braku kompetencji komunikacyjnej. Po polsku - poza
odmianami regionalnymi - tak się nie mówi. „Ograniczona rola nazwiska w polskim
systemie adresatywnym i szerzej grzecznościowym wiąże się prawdopodobnie z
inną rolą nazwiska w historii społeczeństwa szlacheckiego niż w dziejach
zachodnioeuropejskich społeczeństw mieszczańskich”14.
3) Zwroty pan/pani + nazwisko:
‐
‐
‐
‐
‐

pani Środo, Fuszaro, Płatek, Szczuko, Bratkowska, […], pani Grodzka i Dunin, pani Jando
Panie Adamowicz, proszę… [do prezydenta Gdańska]
Panie Ziemkiewicz…
O Panie Hartman…
BRAWO Panie Dutkiewicz [do prezydenta Wrocławia]

Tego typu formy adresatywne również stanowią naruszenie norm
grzecznościowych. Powszechnie kojarzą się z relacją nadrzędno-podrzędną,
z użyciem administracyjnym (nauczyciel do ucznia), niegrzecznym (mówiąca tak
osoba sytuuje się w pozycji nadrzędnej) lub substandardowym (mieszkańcy wsi
i małych miast). „Forma pan/pani + nazwisko nigdy nie jest używana wzajemnie
w standardowej polszczyźnie, choć formalnie się do takiej funkcji nadaje tak samo
jak jej zachodnioeuropejskie odpowiedniki”15.
Taki sposób zwracania się do adresata należy uznać za próbę dystansowania się
do współrozmówcy, do jego poglądów czy postaw. Może też świadczyć o małej
kompetencji komunikacyjnej mówiącego (przykład: BRAWO Panie Dutkiewicz).
4) Imię jako zwrot do adresata:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Jarek jestem z tobą trzeba oczyścić Polskę ze śmieci
brawo jarek!!!
Andrzeju… [do prezydenta Polski]
Antoni/ Antoś [do ministra obrony narodowej]
Bronek, to Twoja gburowatość zgotowała nam ten los [do Bronisława Komorowskiego]
Jestem z Tobą Borys [do Borysa Budki]

W polskiej kulturze mówienie sobie po imieniu oznacza obustronną zgodę na
wkraczanie na obszar prywatny. Pozwalamy partnerowi na angażowanie się
14
15

P. Łaziński, O paniach…, op. cit., s. 102.
P. Łaziński, O panach…, op. cit., s. 99.
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w nasze sprawy, a przynajmniej na interesowanie się naszą prywatnością.
„Pozostając z kimś na ty, można zapytać go o sprawy prywatne, na przykład jakim
jeździ samochodem, ile lat ma jego matka, gdzie planuje spędzić sylwestra, kto
w jego domu wynosi śmieci”16.
Sytuacja użycia przytoczonych tu form adresatywnych bez wątpienia nie jest
jednak sytuacją prywatną. Nie są to wypowiedzi kierowane do osób znanych
(rodziny, przyjaciół, znajomych), którym nadawca mówi po imieniu. Użycie imion
(zwłaszcza w formie zdrobniałej) jest więc tu naruszeniem zasad grzeczności
i może być traktowane jako brak szacunku. Na marginesie należy dodać, że ten
brak szacunku nie jest chyba zamierzony (może poza wypowiedziami
skierowanymi do ministra obrony) - wręcz przeciwnie. Nadawcy tych wypowiedzi
raczej pozytywnie odnoszą się do osób, do których się zwracają.
5) Zwroty pan/pani + imię (w formie podstawowej lub zdrobniałej):
‐ Pani Agato, cudownie nas Pani reprezentuj/ Pani Agatko [do Agaty Dudy]
‐ Pani Krystyno/ Pani Krysiu
‐ Panie Andrzeju [do Andrzeja Dudy]

Są to też swoiste formy pośrednie, sytuują się gdzieś między formami proszę
pana/ proszę pani, a Agato, Krystyno, Andrzeju. Tradycyjny model polskiej
grzeczności wartościuje je - jak każdą próbę skrócenia dystansu - negatywnie.
Marcjanik pisze, że „do osób, z którymi się bliżej nie znamy, nie należy kierować
zamiast formy proszę pana, proszę pani form typu panie Krzysztofie, pani
Krystyno, a tym bardziej panie Krzysiu, pani Krysiu”17. Formy pan/pani plus imię
nie muszą wskazywać na stosunki nadrzędno-podrzędne między rozmówcami,
niemniej w poczuciu społecznym kojarzą się właśnie z takimi sytuacjami, stąd
niektórzy użytkownicy postrzegają je jako wyrażenia narzucające poufałość.
Poufałości tej może jednak wcale tam nie być. Jak pisał Marek Łaziński
„stopniowe upowszechnianie wzoru pan/pani + imię można ocenić jednoznacznie pozytywnie
(choć innego zdania jest większość polskich badaczy grzeczności językowej). Nie w imię rewolucji
społecznej, lecz w imię łatwości komunikacji należałoby życzyć polszczyźnie wykształcenia wzoru
18
uniwersalnego o funkcji identyfikującej” .

W ten sposób zwracają się do siebie partnerzy biznesowi, mówią tak
obcokrajowcy czy rodzimi użytkownicy języka polskiego, którzy zmuszeni są
zwrócić się do osoby jeszcze nieznanej.

16

M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2009 s. 33.
M. Marcjanik, Słownik…, op. cit., s. 157.
18
M. Łaziński, O panach…, op. cit., s. 141.
17
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Forma pan/ pani + imię pełne ma szanse stać się formą uniwersalną, możliwą
do użycia w każdej sytuacji, bez względu na miejsce współrozmówcy w hierarchii
i rodzaj relacji (współrzędna, nadrzędno-podrzędna) łączącej interlokutorów. Na
razie jednak formy tego typu są zwykle traktowane jako przykład nieszanowania
odbiorcy.
Należy tu dodać, że w omawianych formach nie może pojawić się imię w wersji
zdrobniałej. Zdrobnienia (Krysia, Agatka, Jędruś) są najczęściej formami
pieszczotliwymi19, wiążą się ściśle z sytuacją prywatną, są wyrazem bliskości
i miłości. Nie nadają się więc do używania w stosunku do osób, z którymi nie łączy
nas jakaś specjalna zażyłość. Może tak do nas mówić mama, babcia, ukochana, ale
nie obcy nam człowiek.
6) Pan/pani oraz imię + nazwisko:
‐ Panie Jerzy OWSIAK
‐ Panie Fransie TIMMERMANSIE
‐ Pani Maciusiu STUHR

Są to formy wyrażające wyraźne dystansowanie się względem osoby, do której tak
się zwracamy, lekceważenie jej poglądów i zachowania. Nie mają umocowania
w polskim zwyczaju językowym.
7) Zwroty będące inwektywami: kurduplu [do Jarosława Kaczyńskiego], debilu
pisowski, durna babo/miernoto intelektualna [do Beaty Mazurek, rzeczniczki
klubu poselskiego PiS]. Inwektywy (zniewagi słowne) to wyrazy przypisujące
odbiorcy negatywne cechy - sugerujące na przykład brak kultury i ogłady (chamie,
buraku); brak inteligencji, wykształcenia czy wiedzy (baranie, ośle, głupku); brak
dojrzałości i powagi (smarkaczu, gówniarzu) czy też niepoważne, nieracjonalne
myślenie, ciasnotę umysłową (wariacie, oszołomie). Używanie ich w funkcji form
adresatywnych jest jednoznacznie niegrzeczne i w sposób bezpośredni wyraża
brak szacunku dla odbiorcy. Poniża, wyraża pogardę i nienawiść.

Podsumowanie
Formy adresatywne są jednym ze sposobów okazania szacunku drugiemu
człowiekowi. Mają nie tylko tworzyć atmosferę grzeczności, ale także zaspokajać
jedną z podstawowych potrzeb człowieka, potrzebę szacunku i uznania. Abraham
Maslow20 wśród potrzeb szacunku i uznania wymienia: potrzebę potęgi, wyczynu,
wolności, respektu i uznania innych, dobrego statusu społecznego, sławy
19

Zdrobnienia (w tym zdrobnienia imion) mogą też być sposobem skrócenia dystansu i wymuszenia uległości
i podporządkowania. Lub, przez pozorną pobłażliwość, wyrażać wrogie i zawistne nastawienie mówiącego, chęć
wywyższenia się.
20
Por.: A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2016, s. 115-119.
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i dominacji. Wszystkie trwałe relacje międzyludzkie opierają się na wzajemnym
szacunku. Człowiek chce być szanowany, chce, żeby inni uznawali jego godność.
Stosowanie form adresatywnych niezgodnie z obowiązującymi normami,
celowe łamanie tych norm, oznacza nieszanowanie drugiego człowieka. Jest to, jak
zauważyły Marcjanik i Bloch, zjawisko coraz bardziej powszechne, coraz łatwiej
akceptowane, a nawet atrakcyjne. Trudno się oprzeć wrażeniu, że omówione
w tym artykule sposoby nieszanowania drugiego człowieka, powszechne
w komunikacji internetowej, mają swoje źródło w sposobie komunikowania się
polityków i innych osób publicznych. To oni właśnie stają się często wzorem do
naśladowania, także w sposobie używania języka. Jeśli słyszymy: komuniści
i złodzieje, najgorszy sort, zespół kolesi, element animalny, sprzedawczyki, szmaty,
zdrajcy, mohery, durna baba, pusta idiotka itd., to trudno chyba się dziwić,
że czasami wydaje nam się to normą. Przyzwyczajamy się do nieszanowania
drugiego człowieka i nie szanujemy.
Dziwny jest ten świat,[…] I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi
człowiek (Czesław Niemen, 1967).
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Źródła internetowe:
https://www.facebook.com (5-10.11.2016).

“A common place of disrespect towards the other man…”.
Forms of address on the Internet
Summary
The text was inspired by the article written by Małgorzata Marcjanik and Jagoda Bloch titled:
Breaking the Principles of Politeness as an Attractive Rhetorical Figure ("Faces of Communication"
4/2011) in which the researchers hypothesized that breaking the hitherto norms of politeness when
speaking to and about other people is a kind of a topos - "a common place of disrespect towards the
other man". Authoress supported this claim with concrete examples. The difference is that the
aforementioned Marcjanik and Bloch wrote about the language of the press, and this work is aimed
at showing the disrespectfulness towards people that is present on the Internet. It is also worth
mentioning that the phrase ‘a common place of disrespect towards the other man’ that is placed in
the title of this work was directly borrowed from the aforementioned work of Marcjanik and Bloch.
To show respect is one of the basic principles of Polish politeness. This rule requires, among
other things, a specific way of addressing the other person and talking about third parties. Especially
the internet users tend to forget about it or deliberately decide not to respect it. It is linked with
a sense of anonymity - the authors of the texts that are present on the Internet feel free and
unlimited, unfettered in expressing their thoughts and feelings.
Key words: linguistic politeness, Polish politeness rules, respect, address forms, talking about other
people
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Proste treści w komunikacji ze współczesnym
interpretatorem - nawiązania do tekstów kultury
oraz ich efekt dla wizerunku autora wypowiedzi

ABSTRAKT
Celem artykułu jest próba ustalenia, jak posługiwanie się nazwami własnymi dotyczącymi tekstów
kultury (tytuł dzieła, nazwisko autora) wpływa we współczesnym środowisku medialnym na
komunikowanie takich cech wizerunkowych autora wypowiedzi, jak np. „inteligentny”, „oczytany”,
„znawca tematu”, „interesujący się”. Dane zebrano w badaniu empirycznym. Respondenci po
przeczytaniu felietonów (Krzysztofa Vargi, Piotra Zaremby, Magdaleny Środy, Szymona Hołowni)
określali cechy (w tym wyżej wymienione) twórcy tekstu, a następnie wypisywali fragmenty
wypowiedzi, które stały się podstawą do przypisania felietoniście określonego epitetu. Relacja
między cytatem a nadaną cechą stanowi punkt wyjścia prowadzonych analiz.
SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, badanie wizerunku, felieton, analiza dyskursu, konstruktywizm, tekst
kultury

Wprowadzenie
Przy ogromie ofert komunikacyjnych, z jakimi spotyka się współczesny
człowiek, powstają mechanizmy radzenia sobie z opanowaniem natłoku różnego
typu wypowiedzi werbalnych, wizualnych czy słuchowych. Jeden z tych
mechanizmów to heurystyki, czyli drogi na skróty1. Wydaje się, że w przypadku
wizerunku rolę heurystyk komunikacyjnych pełnią m. in. wzmianki o tytułach
tekstów kultury czy nazwiskach osób medialnych.
Wspomnienie o książce, serialu, filmie, wystawie, spektaklu lub o ich twórcach,
albo o polityku czy dziennikarzu ma znaczenie dla image’u wypowiadającej się
1

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, wyd. szóste, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 2014,
s. 23-25.
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osoby - generuje konstruowanie przez odbiorcę/interpretatora2 takich cech
wizerunkowych autora słów, jak „inteligentny”, „oczytany”, „znawca tematu”,
„interesujący się”. Tak wskazują wyniki niżej referowanego badania, stanowiącego
część większego projektu badawczego, którego głównym celem było
zweryfikowanie, jaki wizerunek felietonisty możliwy jest do komunikowania
poprzez jego wypowiedź oraz, jakimi metodami dany efekt image’owy się osiąga.
Respondenci, po przeczytaniu tekstu określali, jaki image ich zdaniem ma autor
i następnie wypisywali fragmenty, które stały się podstawą wyłonienia
konkretnych cech felietonisty. Analiza zbioru cytatów w połączeniu
z przypisywaną cechą pozwoliła stworzyć katalog wykładników komunikacyjnych
poszczególnych cech wizerunkowych3. Interesująca okazała się kwestia
powtarzalności niektórych wykładników, tak jak np. opisywane niżej
komunikowanie wizerunku poprzez nawiązania do tekstów kultury czy nazwisk
osób medialnych4, które funkcjonuje jako wyraz czterech cech wizerunkowych.
Powstaje bowiem pytanie: czy coś różni użycia tych nawiązań? Czy sposób
posłużenia się tytułem i/lub nazwiskiem wpływa na to, jaka cecha wizerunkowa
zostanie połączona z autorem wypowiedzi? Rozpatrywany tu temat nie stanowił
więc głównego problemu badawczego, ale stał się na tyle ilościowo znaczący, że
wart jest osobnej uwagi.

Perspektywa badawcza
W badaniu przyjęto perspektywę teoretyczną racjonalnego konstruktywizmu,
dla którego istotne jest rozróżnienie na mówienie („sprowadza się do tego, co się
mówi”)5 oraz komunikowanie („odnosi się do tego, jak się mówi i co się poprzez
to, co i w jaki sposób się mówi, jeszcze komunikuje”)6. Innymi słowy, można
mówić, że jest się znawcą i „fascynatem” greckiej literatury średniowiecznej,
a szczególnie ceni się jej czołowego twórcę Williama Shakespeare’a za
nowatorskie rozwiązania wprowadzone w Jesus Christ Superstar i tym samym
powiedzieć dokładnie powyższe słowa, ale zakomunikować daleko idącą
2

O roli interpretatora zob. np. w: M. Fleischer, Typologia komunikacji, Łódź 2012, s. 19.
O wykładnikach obiektywizmu i subiektywizmu zob. np. A. Barańska-Szmitko, Komunikowanie
(nie)obiektywności na poziomie werbalnym, [w:] Teorie komunikacji i mediów 7, M. Graszewicz (red.), Wrocław
2014, s. 197-213, O wykładnikach wizerunku osoby będącej „znawcą tematu” zob. A. Barańska-Szmitko,
Kreowanie wizerunku osoby kompetentnej w zakresie “znajomości tematu”. Empiryczne badanie wizerunku na
materiale felietonów, [w:] Teorie komunikacji i mediów 9. Konstrukcje komunikacji i mediów, M. Graszewicz,
M. Wszołek (red.), Libron, Wrocław 2016, s. 119-134. O sposobach komunikowania postawy ironicznej:
A. Barańska-Szmitko, Cechy wypowiedzi ironisty. Werbalne sposoby komunikowania „ironiczności”, [w:] Badanie
i projektowanie komunikacji 5, A. Siemes, M. Grech, M. Wszołek (red.), Libron 2016, s. 147-163.
4
„Osoby medialne” rozumie się tutaj jako takie, których imię i nazwisko pojawiło się w którymkolwiek medium.
5
M. Fleischer, Typologia…, s. 29. Por. M. Fleischer, Wypowiedź a komunikacja, Rozmowy o komunikacji 5.
Kategorialne aspekty komunikacji, G. Habrajska (red.), Łódź 2011, s. 13-25.
6
Tamże, s. 29.
3
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ignorancję w zakresie historii literatury. Komunikat natomiast stanowi konstrukt
stworzony przez system świadomości interpretatora, a powstały w wyniku
procesu postrzegania wypowiedzi o charakterze znakowym7. Takim
zakomunikowanym komunikatem, będącym wynikiem postrzegania wypowiedzi
felietonowej, jest image jej autora. Sam wizerunek rozumie się jako „wyobrażenie,
jakie jedna lub wiele publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji”8,
które „nie jest wierną kopią wyobrażanego przedmiotu”9, ponieważ „proces
spostrzegania ma charakter subiektywny i aktywny zarazem”10.
Procedurę badawczą oraz analizę materiału podporządkowano podejściu, iż
„interesuje nas (…) skutek, jaki wypowiedź ta może wywołać; (…) oddziaływanie
(…) wiążące (użytkowników dyskursu), typowe, powszechnie stosowane”11.
Oznaczało to udział respondentów w badaniu, rezygnację z uwzględnienia
w analizie kategorii intencji (autora tekstu i respondenta), a skupienie się na
efekcie komunikacyjnymi w końcu, posłużenie się danymi nie tylko jakościowymi,
ale także ilościowymi12.

Przebieg i warunki badania
Wyniki dotyczące posługiwania się nazwiskami osób i tytułami tekstów kultury
stanowią niewielką część dużego i złożonego badania, stąd też niżej opisane
zostaną tylko te elementy procedury badawczej, które wiążą się z omawianym
tutaj tematem.
Respondentów poproszono o przeczytanie wydruku anonimowego felietonu
i wykonanie dwóch następujących po sobie poleceń. Pierwsze z nich brzmiało:
„Mając za podstawę tekst przeczytanego felietonu, jakimi słowami opisałby
Pan / opisałaby Pani autora tego tekstu?”. Jego celem było określenie cech
wizerunkowych felietonisty. Drugie zadanie, które poznano dopiero po wykonaniu
pierwszego, miało postać: „Proszę do każdej wskazanej przez Pana/Panią cechy
autora felietonu wypisać z tekstu słowa/zdania/fragmenty, które stały się
podstawą do wyłonienia danej cechy”. Odpowiedzi - cytaty przyporządkowane do
poszczególnych cech - pozwalały wyłonić sposoby komunikowania każdej ze
7

M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007, s. 87-173. Zob. też. Tenże, Konstrukcja rzeczywistości
2, Wrocław 2008, s. 9-46.
8
K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. Poradnik dla
praktyków, Warszawa 2009, s. 41.
9
W. Budzyński, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki. Warszawa 2008, s. 11.
10
Tamże, s. 11.
11
M. Fleischer, Konstrukcja…, op. cit., s. 99.
12
Na temat użycia w badaniach komunikacji zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych zob. np. M. Grech,
Badanie wizerunku - metody ankietowe. Metodologia badań, [w:] Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże,
Grech M. (red.), Łódź 2012, s. 11 - 26; A. Siemes, Jak badać komunikację, „Communication Design Magazine” vol.
02-2/201, http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/jak_badac_komunikacje/ (06.01.2014).
101

Anna Barańska-Szmitko

wskazanych cech.
Ponieważ spodziewano się, że znajomość autora wpłynie na wskazywane przez
uczestników badania cechy wizerunkowe, realizowano też drugi wariant badania,
sprawdzający tę hipotezę. Przebieg pozostawał identyczny, ale przedstawiono
kserokopię strony tygodnika, na której znajdował się oryginalny felieton,
z informacją o imieniu i nazwisku autora oraz jego zdjęcie. W poleceniach
natomiast zamiast słowa „autor” wymieniano konkretne imię i nazwisko.
W badaniu wykorzystano teksty czterech felietonistów: Krzysztofa Vargi
(piszącego do „Dużego Formatu” „Gazety Wyborczej”), Piotra Zaremby
(publikującego na łamach „W Sieci”, a wcześniej w tygodniu „Sieci” i „Uważam
Rze”), Magdaleny Środy (tygodnik „Wprost”) oraz Szymona Hołowni (autor
felietonów dla „Rzeczpospolitej”, wcześniej dla „Wprost” i „Newsweeka”).
Wykorzystano gatunek felietonu jako taki, który na tle innych gatunków
dziennikarskich daje autorowi dużą dowolność w ekspresji własnej osobowości,
gwarantując niemal nieograniczoną swobodę tematyczną i stylistyczną13. Dzięki
cykliczności możliwe stało się wykorzystanie kilku różnych tytułów tej samej
osoby. Ze względu na wpływ okresu periodyzacji na treść i formę tekstu posłużono
się felietonami ukazującymi się w tym samym odstępie czasowym, tj. co tydzień.
Do dobrowolnego udziału zaproszono studentów I i II roku dziennikarstwa
i polonistyki kilku uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego,
Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uwzględniono
tylko te dwa kierunki studiów, zakładając ich optymalne kompetencje językowe
i poziom elokwencji potrzebny w badaniu. Nie angażowano wyższych roczników ze
względu na przewidywane zbyt duże kompetencje i świadomość języka,
komunikacji oraz gatunków dziennikarskich. Homogeniczność próby zapewniała
porównywanie wyników. Czas na realizację zadania pozostawał dowolny, zwykle
nie przekraczał 15-20 min.
By uniknąć determinacji tematem wypowiedzi i by w związku z tym użyć jak
największej liczby felietonów każdego z autorów i jednocześnie nie zatracić ich
zrozumiałości (felieton ma nawiązywać do aktualnych wydarzeń), a także ze
względów organizacyjnych, zrealizowano badanie w trzech turach czasowych
13

Zob. definicję felietonu: „Felieton jest stałą pozycją w dziennikach, tygodnikach, miesięcznikach, także
w mediach elektronicznych. Zajmuje się najczęściej aktualnymi w danym momencie wydarzeniami kulturalnymi,
społecznymi, gospodarczymi. Powinien być pisany dla rozrywki czytelników, w tonie swobodnym o dużym
zabarwieniu satyrycznym, nawet skandalizującym. Swoboda językowa felietonu wiąże się z wolnością
tematyczną. Autor felietonu ma prawo manifestować swój subiektywny punkt widzenia, podkreślać uczuciowość
i zaangażowanie w dane sprawy. Wypowiedź jego cechuje familiarność i podkreślanie wolności intelektualnej.
Stylistycznie felieton korzysta z mowy potocznej (w tym kolokwializmów, nawet wulgaryzmów), ale i ze środków
typowo literackich, a także prawa do kreowania fikcji.” (K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki
publicystyczne, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka,
język, Warszawa 2006, s. 88).
102

Proste treści w komunikacji ze współczesnym interpretatorem - nawiązania do tekstów kultury …

jednocześnie dla czterech twórców: wiosną 2012 roku, wiosną 2013 roku i jesienią
2013 roku. W każdej turze taka sama liczba respondentów czytała przypadającą na
każdego autora taką samą liczbę felietonów w tej samej liczbie wariantów całego
badania i w identycznym układzie poleceń. Zastosowanie zasady
proporcjonalności w procedurze badawczej umożliwiło porównanie wyników.

Prezentacja wyników badań
Analizowane niżej wyniki dotyczą 504 ankiet, z czego połowa przypada na
wariant, w którym tożsamość autora była znana i połowa na wariant, w którym
czytano tekst anonima. W każdym wariancie w każdej z trzech tur czasowych
7 różnych felietonów każdego z czterech autorów czytało trzech respondentów
(2 warianty badania x 3 tury czasowe x 7 ostatnich felietonów x 4 autorów x 3
czytania = 504 ankiety). Przypisywali oni wszystkim felietonistom bardzo różne
określenia (np. „inteligentny”, „ironiczny”, „konserwatywny”, „dowcipny”,
„antyklerykał”, „podróżnik” itd.) o wielu odmiennych wykładnikach
komunikujących te cechy. Zgodnie ze wstępnymi obliczeniami nazwiska i tytuły
tekstów kultury pojawiły się w odpowiedziach respondentów w 100 cytatach. Jeśli
podzielić ten zbiór, to 16 fragmentów zawiera wyłącznie tytuły, w 47-u znajdują
się tyko nazwiska i w 37-u zarówno nazwisko, jak i tytuł np. filmu czy książki.
Ponieważ głębsza analiza wykazała, że nie ma istotnych różnic w sposobie
funkcjonowania tytułu czy nazwiska bądź ich duetu, to skupiono się na analizie
traktującej te trzy wymienione kategorie jako jedną14. Pomniejsze różnice
zaznaczono w dalszej części tekstu.
Dotychczasowy wgląd w materiał nie pozwala stwierdzić też odrębności między
wariantami badania. Tytuły tekstów kultury i nazwiska osób medialnych pojawiają
się na tych samych zasadach i w tych samych funkcjach wizerunkowych
(komunikują te same cechy autora) bez względu na to, czy felietonista pozostaje
anonimowy, czy też jego tożsamość się ujawnia. Dlatego też w podawanych
przykładach nie uwzględniono podziału na warianty badania.
Posłużenie się tytułami tekstów kultury czy nazwiskami osób medialnych służy
komunikacji wizerunku osoby „oczytanej”, „znawcy tematu”, „inteligentnej”
i „wykształconej” oraz „interesującej się” („hobbysty”), przy czym nie
potwierdzono w analizie, by każda z poszczególnych cech image’owych miała
14

Nie prowadzi się więc analizy osobno dla tytułu, osobna dla nazwiska i osobno dla ich wspólnej obecności
w zacytowanym przez respondenta fragmencie. Jedyną zależną, jaką zidentyfikowano, jest posługiwanie się
tytułem tekstu kultury w towarzystwie nazwiska twórcy na początku felietonu czy też bardziej precyzyjnie: gdy po
raz pierwszy przywoływano dany utwór. W następnych partiach tekstu (zapewne ze względu estetycznych - by
nie powtarzać bez potrzeby leksemów, oraz z uwagi na oszczędność „wierszówki”) najczęściej wykorzystuje się
już tylko jeden z tych elementów: albo odwołanie do tożsamości autora, albo do tytułu dzieła. Decydowała więc
głownie estetyczna organizacja wywodu, a nie aspekty wizerunkowe, czy też takie, które mogłyby mieć na image
bezpośredni wpływ.
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zamknięty, typowy wyłącznie dla siebie zestaw sposobów użycia tytułu/nazwiska,
chociaż widoczne są pewne tendencje. Przyjęto więc porządek wywodu, w którym
przedstawi się sposoby wykorzystania tytułów/nazwisk widoczne w wypisanych
przez respondentów cytatach, a następnie wskaże się widoczne tendencje
i zależności między nimi.

Sposoby użycia tytułu/nazwiska
Najprostszymi i najczęściej pojawiającym się sposobami użycia tytułu i/lub
nazwiska są charakterystyka tekstu kultury/osoby oraz samo wymienienie tytułu
i/lub nazwiska (pierwszy z tych sposobów widać w 26 cytatach, drugi w 24).
Charakterystyka tekstu kultury/osoby to krótki ich opis, kilka słów określenia.
Na przykład15:
"British British Polish Polish", jak wiadomo, jest prezentacją polskich i brytyjskich artystów od lat
90. po współczesność (KV, DF, 19.09.2013).
Mrożek o komunizmie mówił zresztą kilka razy wprost - choćby w Emigrantach, ale chyba nie
w Tangu. (PZ, WS, 34/2013).
Fellowes to jeden z scenarzystów filmu Altmana (PZ, S, 21/2013).

Najczęściej ten sposób komunikowania dotyczy pierwszej wzmianki,
wprowadzającej w tematykę utworu, bądź przedstawiającej osobę, o której
mowa. Są to podstawowe informacje, dające wyobrażenie o przywoływanym
tekście kultury bądź postaci medialnej. Pojawiają się też fragmenty, w których
wymienia się nazwiska/tytuł bez szczególnego usytuowania w szerszym
kontekście, jakby dla respondenta istotne było właśnie samo posłużenie się nazwą
własną. Np.:
Jak u Orwella (SH, W, 4/2013).
Księgi narodu i pielgrzymstwa; Resztki oświecenia; Dziennik Pilcha; (KV, DF, 26.04.2012).

Zapewne działa mechanizm, zgodnie z którym przywołanie tytułu czy nazwiska
wystarczy, by uznać, że wypowiadający się zna dzieło czy osobę, którą wymienia,
a to z kolei świadczy o znajomości tematu, ale też o inteligencji felietonisty (patrz:
dalej w tabeli). Takie zjawisko wydaje się bardzo produktywne komunikacyjnie
15

Wszystkie przykłady mają dosłowne brzmienie, tj. stanowią dokładne odwzorowanie zapisu respondenta na
karcie ankietowej. W nawiasach następujących po cytowanych niżej fragmentach podano inicjały autora słów
(MŚ - Magdalena Środa, SH - Szymon Hołownia), skrót nazwy periodyku, w którym opublikowany został tekst (DF
- ‘’Duży Format”, W- „Wprost”, N- „Newsweek”, R - „Rzeczpospolita”), z jakiego zaczerpnięto cytat, a także
numer tygodnika (po ukośniku rok wydania) lub datę publikacji danego egzemplarza dziennika.
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- proste treści wyrażają cechy wizerunkowe związane z wiedzą, która ma dużą
wartość wizerunkową (dobrze postrzega się osoby uchodzące za znawców,
ekspertów).
Aż 11 razy uczestnicy badania wypisali przytoczenia zawierające swego rodzaju
„relację”, czy też narrację, gdzie przedstawiane są wydarzenia sytuowane
w przeszłości, np.:
Był Brzechwa porządnym prawnikiem, zasłużył się jako współtwórca ZAiKS-u, a potem nawet
jego prezes, wielki propagator i obrońca praw autorskich, owszem - piekielnie interesujące to
jest, ale jednak nie do końca; nie jest to wina Urbanka, tylko po części wina to Brzechwy.
(KV, DF, 16.05.2013).
O pośle Michale Kamińskim też mówiono, że „inteligentnym jest”. Kaczyński nigdy nie ujawnił, że
umiejętności [związane z inteligencją - przyp.] te ma, co zresztą każdy z piszących o nim panów
- zarazem - przyznaje. (MŚ, W, 18/2012).

Takie relacjonowanie pojawiło się wyłącznie w cytatach, gdzie wspomina się
tylko nazwisko. Najwyraźniej łatwiej przedstawić pewien ciąg wydarzeń
dotyczących człowieka niż tekstu kultury. Przywołuje się tutaj okoliczności
opisywanych wydarzeń i/lub przedstawia genezę jakiegoś dzieła. Tego typu zabieg
służy głównie komunikowaniu cechy „znawca tematu”, wskazuje bowiem na dużą
wiedzę „okołotematyczną”, kontekstową.
Deklarację zaznajomienia się z tekstem kultury odnaleźć można
w przytoczeniach 10 razy, np.:
Intensywnie czytam Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego ; w liceum pożarłem wręcz Pamiętnik
z powstania warszawskiego (KV, DF, 22.03.2012).
Jestem w Polsce jedną z niewielu osób, które znały książkę Milczenie owiec, zanim pojawił się
sławny film z Hopkinsem (PZ, S, 16-17/2013).

W tych fragmentach autor zwracał uwagę, iż jakiś utwór zna, ale nie odnosi się
do jego treści. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku wzmianki dotyczą wyłącznie
tekstów pisanych, nie kinematografii czy sztuk plastycznych. Okazuje, że sama
deklaracja o znajomości czegoś wystarczy, by interpretator uznał nas za osobę
„oczytaną”, co z jednej strony ciekawe, ale z drugiej niebezpieczne w praktyce
komunikacyjnej, bo prowadzić może do nadużyć. Przywoływanie treści tekstu
kultury to kolejny z mających wpływ na wizerunek sposobów wykorzystania
tytułów czy nazwisk, w wypisanych cytatach realizowany 9-krotnie,np.:
Carmen [bohaterka jednego z seriali] zbyt przypomina panią Schroeder, która w serialu Zakazane
imperium w końcu wychodzi za bossa Nucky’ego (PZ, UR, 17-18/2012).
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Owszem, jest anegdota, którą Urbanek (biograf Brzechwy- przyp.) przytacza, jak Brzechwa na
gestapo wylądował (KV, DF,2013.05.16.).

Autor odwołuje się do bohaterów czy wątków przeczytanych/obejrzanych
tekstów kultury, dając tym samym wyraz szczegółowej znajomości utworów, stąd
też często przypisana zostaje mu w tym przypadku cecha „oczytany”, ale
znajomość detali - jak się okazuje - służy też komunikowaniu „inteligencji”.
Osiem razy czytelnicy wskazali przytoczenia, w których pojawia się wzmianka
o pisaniu/czytaniu, albo może lepiej: uwaga wynikająca z czytania tekstu przez
felietonistę, a dotycząca pisania, tj. nie konkretnych wątków lektury, ale raczej
sposobu wypowiadania się. Np.:
Przyznaję, że wolę, jak Bauman sam pisze, niż jak daje wywiady, wszystkie jego samodzielnie
napisane książki ocierają się mocno o słowo objawione, w wywiadach czy też nawet bardziej
w rozmowach rzekach rzecz się często zbyt przechyla w naukową hermetyczność
(KV, DF, 3.10.2013).
Springer pisząc o architektach Superjednostki (na tysiąc sposobów dręczącej swoich lokatorów),
odwołuje się do ich protoplasty - Le Corbusiera (SH, N, 18/2012).

Również i ten przypadek dotyczył wyłącznie fragmentów, w których
posługiwano się wymienieniem tylko nazwiska i jako zjawisko dotyczące tekstów
pisanych łączy się prawie wyłącznie z cechą „oczytany”.
Zauważyć dało się też wyliczenie tytułów i nazwisk (7-krotnie), np.:
Pamiętacie znakomite Okruchy dnia Jamesa Ivory’ego ; Albo dużo bardziej satyryczne ujęcie
w Gosford Parku Roberta Altmana (PZ, S, 21/2013).
Dom po lewej stronie Wesa Cravena; Pasję Mela Gibsona (PZ, UR, 16/2012).

Takie wymienianie w szeregu daje możliwość zakomunikowania szeroko
zakrojonej wiedzy. Pokazuje znajomość nie tylko omawianego tekstu kultury, ale
także innych z tej samej kategorii, np. tematycznej czy gatunkowej. W kategorii
„inne” znalazło się pięć fragmentów.

Podsumowanie i wnioski
Jak widać (zob. tabela niżej), posługiwanie się odwołaniami do nazwisk osób
medialnych i tytułów tekstów kultury służy komunikowaniu takich cech
wizerunkowych, jak „oczytany”, „znawca tematu”, „inteligentny”, „wykształcony”,
„interesujący się”. Najbardziej powszechnymi sposobami wykorzystania odniesień,
czyli tymi obejmującymi wszystkie wspomniane cechy image’owe, są te ilościowo
najliczniej reprezentowane, czyli charakterystyka osoby/tekstu kultury oraz samo
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wymienienie tytułu/nazwiska.
Tabela 1. Zestawienie liczbowe sposobów odwołań do tekstów kultury i nazwisk osób medialnych
stosowanych do zakomunikowania cech wizerunkowych.
Sposób użycia tytułu/nazwiska

oczytany

znawca
tematu

charakterystyka osoby/tekstu
kultury

4

8

6

wymienienie tytułu i/lub nazwiska

4

9

8

9

1

„relacja”

interesujący
się

razem

5

3

26

1

2

24

1

11

inteligentny wykształcony

deklaracja zaznajomienia się
z tekstem kultury

9

1

10

przywoływanie treści

6

3

9

wzmianka o pisaniu/czytaniu

7

wyliczenie tytułów i nazwisk
inne

1
5

2

3
33

7

31

1

1

20

8

7
5

8

100

Źródło: Opracowanie własne

Zauważyć jednak należy, że te dwie metody najczęściej komunikują
„inteligencję” i „znawstwo tematu”, dlatego wydają się być „uprzywilejowane”
w zakresie komunikacji tych właśnie cech. O tym, by zostać uznanym za „znawcę
tematu”, szczególnie musi decydować też relacja oraz wyliczenie tytułów i nazwisk
- zjawiska komunikujące niemal wyłącznie „znawcę tematu” właśnie (odpowiednio
9 i 5 cytatów). Zarówno znajomość wydarzeń (relacja), jak i wyliczenie tytułów
i nazwisk wskazują na swego rodzaju wiedzę „okołotematyczną”, pokazują,
że felietonista wie dużo i potrafi omawiane zjawisko usytuować w szerszym
kontekście.
Charakterystyczne dla kolejnej cechy wizerunkowej - „oczytany” - wydają się
być: deklaracja zaznajomienia się z tekstem kultury oraz wzmianka
o pisaniu/czytaniu, a także przywołanie treści. Warto zauważyć, że o ile „znawca
tematu” to osoba znająca literaturę, film, teatr, politykę, historię itd., o tyle
„oczytany” to osoba podająca wyłącznie tytuły wypowiedzi pisanych i nazwiska ich
autorów. „Znawca tematu” zatem ma szerszy semantyczny zakres i traktuje
rzeczywistość kulturalną i społeczną szerzej niż „oczytany”, skoncentrowany na
słowie pisanym.
Chociaż trudno wskazać sposoby wykorzystania tekstów kultury dominujące
dla „inteligentny”, „wykształcony” i „interesujący się”, to można uzasadnić,
dlaczego są podobne do tych z obszaru „znawcy tematu”. Wydaje się, że obszary
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znaczeniowe tych cech w znacznym stopniu się pokrywają. „Wykształcony”
i „interesujący się” są utożsamiane z posiadaniem wiedzy na temat (odpowiednio:
potwierdzonej w procesie edukacji i amatorskiej), ze znajomością tematu właśnie,
stąd też wykorzystanie nawiązań do tekstów kultury i nazwisk osób medialnych
będzie funkcjonować podobnie. Ciekawym przypadkiem staje się „inteligentny”.
Nieprzywoływana tu analiza tej cechy wizerunkowej wykazała, iż komunikowanie
„inteligencji” opiera się na wnioskowaniu i wyrażaniu wiedzy mniej więcej w tym
samym stopniu. Ponieważ „inteligentny” dotyczy posiadanej wiedzy, to ma
podobne sposoby posługiwania się tekstami kultury do „znawcy tematu”.
Tym samym zauważyć jeszcze należy, że odwoływanie się do tytułów oraz
wspominanie nazwisk osób medialnych jest zawsze wyrazem wiedzy osoby
wypowiadającej się. Świadczy o jej oczytaniu, inteligencji, znajomości tematu,
wykształceniu i zainteresowaniu tematem. Prosty mechanizm daje duże
możliwości wizerunkowe.
Jednocześnie dodać trzeba, że 80 na 100 cytatów pochodzi z tekstów
felietonistów traktujących na tematy kulturalne (K. Verga, P. Zaremba). Pisząc
o tekstach kultury, muszą się do nich odwoływać. Ten przymus organizacji
wypowiedzi ma konsekwencje w komunikowanym wizerunku - nieuniknione
posługiwanie się nazwami własnymi powoduje, że nieuniknione staje się też
przypisanie autorom tekstów cech wizerunkowych komunikujących wiedzę.
W ten sposób zabieg posługiwania się prostymi treściami w postaci
przywołania nazwiska czy tytułu działa na zasadzie heurystyki pozwalającej
wyciągać wnioski na temat szerokiej wiedzy wypowiadającego się.
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Plain content in the process of communication with modern interpreters - references to cultural
texts and their effects on the image of the author of the speech
Summary
The article attempts to determine how the use of different proper nouns affects the image of texts’
authors. The empirical method was used to collect the material. After reading the texts of various
authors (Krzysztof Varga, Piotr Zaremba, Magdalena Środa, Szymon Hołownia), the respondents
were asked to attribute a given term, i.e. „well-read”, „maven”, „intelligent”, „well-educated”,
„interested in” to the texts’ authors (image) and then highlight the excerpts which - in their opinion expressed the indicated traits of the columnists. The relation between the quote used to attribute
a given opinion to the columnist and the opinion itself is investigated in the presented paper.
Key words: image, image research, newspaper column, discourse analysis, constructivism, science of
communication
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Communicating emotions. The message of the
„moment” in social media and the recipient
„In the Internet world everyone has a fundamental right to information and pleasure”
Paulo Coelho

ABSTRAKT
Przekaz emocji. Komunikat „chwili” w przestrzeni social media a odbiorca
W artykule przedstawiono w sposób kompleksowy zjawisko komunikatu „chwili” w przestrzeni
mediów społecznościowych oraz fenomen emocji uczestników tej płaszczyzny, które są
przekazywane za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Aplikacje mobilne, które pozwalają na
szybki przekaz informacji i efektowny content, niejednokrotnie przyczyniają się do marketingu
sprzedaży i obsługi branży e-commerce. Istotna jest także próba zdefiniowania współczesnych
odbiorców komunikacji internetowej, którzy uczestniczą w wymianie informacji. Obszar mediów
społecznościowych jest obecnie najbardziej angażującą płaszczyzną dialogu z potencjalnymi
klientami. Nadawcy zastanawiają się, jak przekuć wizje na konkretne reklamy, które przyczynią się do
efektywnej sprzedaży. Tymczasem dla adresatów social media marketingu liczy się nie tylko
uwodzenie słowem, ale także projektowanie wrażeń.
Słowa kluczowe: media społecznościowe, komunikacja, sieć, przekaz emocji, komunikat, odbiorca

Space
The evolution of communication channels in a network is under continuous
transformation. Social media are subject to constant change that should be
monitored every day. Why? Because only then can you be sure that the best
available tools will be used, creative content will be built and addressed to the
appropriate recipient. Participants in the social exchange of experience are
looking at reality, in which they have the right of information and pleasure. The
recipients of marketing communication in the Web evolve, and with time they
become more and more active and confident. Contact with the company is carried
out through social channels, while engaging in their message. This new model
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completely changes the existing rules of business management and creates
advertising strategy. Network users have already experienced individual
communication mechanisms and become more resistant to various forms of
brand advertising. Therefore, the credibility of enterprises is still commented on,
and the communication between companies and customers accepts bi-directional
scheme, which discards one-way action marketing. Being on the Internet „forced”
users to construct their own Network communication identity, which is
distinguishable for the environment. The social culture of communication is
important in this case, which is an integral part of the development of the media.
Maciej Mrozowski speaks about its very essence, in the context of the Network,
claiming that:
„The computer is an interactive device that requires the user to input the two-sided contact
based on direct feedback. As a result, contact human-computer is transformed into a kind of
1
interaction in many respects similar to the interpersonal communication” .

The role of culture in the process of building communication affects several of
its areas: these are mainly internal compliance by the sent message, external
interaction with the environment and taking into account the global (multicultural) communication not only within the company but also in its surroundings.
On the other hand, Tadeusz Miczka, in his study on the contemporary
information society, rightly remarked that:
„In the information society strategies of rapid communication changes, which are still taking on
new forms of aggression and conquest. Principles of internal balance. They also give many
people an opportunity. Choose the solutions that they think are the best and effective in the
change. Their lives, through simultaneous and decisive influence on the surrounding. Their
world. Ecstasy and spasm can be regarded as manifestations of abnormality and confusion, but
2
nowadays it is primarily a symptom of life under conditions of increasing uncertainty” .

I am IN– participate
Social media users constantly communicate. The use of the web and mobile
technologies that transform the information in an interactive dialogue is standard.
Sent messages are quick, violent, and characterized by an excess of
a variety of emotions. Therefore, only suitably personalized news can lead to
establish and maintain dialogue and effective sales. A brand which focuses on
content can generate a very large increase in the company's revenues by
appropriately profiled communications selected for specific groups of customers
1

M. Mrozowski, Media masowe, władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001, p. 84.
T. Miczka, Imperatyw: „im więcej, tym lepiej” jako zagrożenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego [w:]
Media.PL Badania nad mediami w Polsce, Kraków 2016, p. 135.
2
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(insights).
The number of Facebook users is often said to be so large that it could create
a separate state. Social networking platforms are already using more than one
billion users worldwide. The needs of today active users are often compiled with
the needs of Abraham Maslow’s modern man needs pyramid. For example, the
need to provide us with security; thanks to services like LinkedIn or GoldenLine,
where one can post their professional achievements and create a network of
business contacts, we feel stable. In turn, the need to belong, which Maslow
presents, can be clearly seen in platforms and applications like Facebook,
Instagram, and Snapchat. Members belong to certain groups, discuss, comment
and provide content. This situation often shows that the responses to the various
questions and concerns are granted just in social media. The need for recognition
is reflected in the active tweets in Twitter. A place, which gives you the ability of
expression and is limited to 140 characters of text, gains popularity among the
political elite, journalists, or celebrities. The possibility to relate current events is
a novelty, which has been continuously improved and willingly used during
different business or scientific meetings is called backchannel. All needs lead to
one parent’s self-realization. At the current level it takes place just by sending and
receiving short messages, the importance of which has never been so strong.
„Every minute on Facebook there are more than 700 thousand. new status and 0.5 million
comments. At the same time on YouTube is added 25 hours of new video content, and Twitter
100 thousand. entries. Interestingly, 36% of all users of social networking platforms publishes
3
documents related to brands” .

It is worth mentioning that for different generations participation in the social
media takes a different meaning. Generation X are the people who were usually
born in the 1970s-1980s, who retain the harmony between work and private life.
They typically stay with one employer throughout their whole career and
communication in the area of social media is not treated in terms of e-commerce
(profit), but entertaining. On the other hand, generation Y is now the largest
group of participants in the dialogue interaction. They are people born in the
1980s and 1990s, and their lives are characterized by balance. There is a thick line
separating personal matters from an eight-hour working system, but,
interestingly, they also engage in new skills, qualifications and raise their social
status. The most interesting seems to be the generation Z, born in the 1990s, who
are slowly but surely replacing their predecessors in the field of communication.
Those who belong to this generation are characterized primarily by multitasking,
very high flexibility of time and place of work, and the presence of at least three
3

M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013, p. 15.
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mobile devices. It is this group that communicates the most, the fastest and the
most emotionally. Generation Z has selected Twitter, Snapchat, Vine and
Instagram, because that is where the opportunity to establish relationships and
share emotions exists.
Fig. 1. Number of mentions of social media within the specified time.
Source: https://www.newspoint.pl/ (accessed on 6.11.2015)

News Point analysis between 26.10 and 1.11.2015 presented in Fig. 1 shows
the monitoring of references to various social media. After careful review of the
scheme we can confidently say that social media users use these spaces in a much
broader scope than a few years ago. Furthermore, social media are not just
entertainment, but, most of all, a means of communication, and a reality related
to the profession (especially for the generation Z). The universality of mobile
devices has contributed to message exchange at any place and time (fewer and
fewer people are using SMS - conversations take place in social media). Twitter
ahead of Instagram through a consistent, fast and compact communication. The
information reported shall take the form of a compressed character passwords,
Source: Newspoint. Kompleksowy monitoring mediów, http://www.newspoint.pl (accessed on
13.03.2016).

and extended speech is replaced by graphics, that convey the whole content. The
fascination of these changes can be seen especially among users of some of the
latest mobile applications, including Snapchat and Vine. The first group in Poland,
according to Fig. 2 (research: Napoleon Cat) are the users mostly between the
ages of 13 and 17. However, the group aged 18-24 also reached a significant result
(38% of engaged consumers). It shows how much potential is in the application,
which now has approximately 100 million users all over the world. Snapchat
allows you to send self-destructive messages that disappear after a certain time.
The tool is expanding and now it offers its customers the ability to apply filters to
photos, to present momentary mood (e.g. puking rainbows). The application is
more and more often used in Poland to build a specific branding (including H &
M), for the purpose of announcing new collections, organizing contests with
prizes, information about promotions. Interestingly, as the only one discussed in
this article it does not have a rating system, or a possibility to comment. It also
shows a unique way of communicating emotional states within the mobile
community. Vine, in turn, is an example of an application which is also a limited in
time. Users can record 6 second videos. which is looping (played again). First of all
the functionality in the creation of history. Every six seconds can show an original
story, which is a universal content.
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Fig.2. App Snapchat in Poland

Source: Napoleon Cat, https://napoleoncat.com/blog/snapchat-w-polsce-styczen-2016 (accessed on
13.03.2016)

Functioning on the Web is associated with an avalanche of information flow, to
which one often must have an appropriate distance. Once people started to
discuss the utility of products, services, or simply the image of different brands on
the Internet, specialists in e-PR noticed the opportunity for a better contact with
a prospective consumer through social media (lead).
„The phenomenon of the Internet goes far beyond a set of useful instruments for
communication and data transfer. The network, linking customers, gives them a common
subjectivity, effectiveness and strength they never had until now. This ensures that companies
are forced to listen to the „voice network” and establish a dialogue with the specific and
demanding community. It's such a message is contained in a seemingly paradoxical finding that
„markets are conversations” - the claim constituting the first and most important thesis from
4
a list of 95 presented in the cult book three American authors” .

It is fair to note that the image building through communication strategies is
really closely dependent on the culture of the society. Receipt of a message is
burdened with the weight of many messages, invisible, hidden in the message. For
example, Greg Leicht enumerates certain cultural areas, which are called domains.
They affect mainly the encoding and interpretation of various messages
addressed to the same customers in the process of public relations. This process
can safely apply also to e-public relations.

4

See more: J.P. Szyfter, Public relations w internecie, Gliwice 2005, p. 11.
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„The cultural domain is a collection of structured assumptions and arguments, which
strengthens the preferred pattern of social relations, affects the epistemological, ontological and
moral commitment to social life, provides motives allowing to build models of persuasion
recipients to certain activities and plans of the institutions and gives a specific interpretation of
5
the messages sent” .

Thus culture, in the case of communication, is an integral part of social life, and
the process of transmitting information is simply a social process with clearly
defined objective, which also defines the collective and individual attitudes of
users on the Web. The essence of communication processes is graphically
illustrated by Forsyth:
„If a man says to a woman at a party that she needs a man, and he is the right one, it's the
marketing. If, however, is high on the chair and offers its services to the association accumulated
in love, it's advertising. If, in turn, the woman says, that she is the greatest lover and should
immediately go home with him, it's sale. And if she approached him and say that he has an
opinion of the best lover in the world, we are dealing with public relations. And glory to those
6
who succeed” .

It is worth noting that today we should not only talk about the same brand, but
above all to provide topics of conversation and exchange of information with the
user. Currently we have a situation where most of the information published by
the media is paid. This subtle change could completely alter the approach to
public relations, whose actions and communication process will no longer be
focused on quantity, but quality. „Measuring the effectiveness of social media
does not begin with the end of the campaign. It starts at the planning stage of the
activities in social media”. How to settle in that case, with the end result?
A measure of the effectiveness of public relations will surely be the number of
recipients to whom the message arrived. PR-sheep significantly departs from the
role of a person who has information about the company publish in the media and
the press itself ceases to be the primary source of competition for customers.

Summary
„Not all activities in social media lead to finding a gallon of gold at the end of
the rainbow”7. It is true, however, these activities are often not successful for
a message sent into an emptiness. Why is this happening? First of all, the needs of
a typical user and participant in the web space very rarely are subjected to
appropriate analysis and statistics. Creators of messages must take into account
5
6
7

G. Leichty, E. Warner, Cultural Topoi. Implications for Public Relations, London 2001, p.62
P. Forsyth, Marketing dla nie wtajemniczonych, Warszawa 1996, p. 199.
J. Lovett, Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych, Gliwice 2012, p. 244.
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that their content will be judged by the end result, not by the content itself.
Fig.3. Communications diagram/Motivations for Communicating – Meta-Chart
Source: meta-chart.com (accessed on 13.03.2016).

Today, the world is filling our imagination with applications and more and
more social profiles, such as Instagram, Twitter, Snapchat, and Vine. Can they lead
to effective sale of brands? Figure 3 shows the answer. Fifty years ago research
was carried out to see why people talked about brands, and they came to the
same conclusions as there are today. In 1966, a study by Earnest Dichter for the
Harvard Business Review, showed that 64% of the share belonged to the
participants themselves.
The researcher noted that there were four motivations for communicating
about a brand and, as a result, its sales. The first (about 33% of the time) about
product involvement, i.e. that the experience was so good, unique, or new that
you had to share it with others. The second (about 24%) was self-contained, that
is, to draw attention to showing people that you were a member of an exclusive
club of buyers or had some internal information. The third (about 20%) was
another commitment, meaning to help and express concern or friendship.
The fourth part (about 20%) was engaged in communication, i.e. the message was
so great, funny, or brilliant that it deserved to be shared.
The Internet has become a particularly democratic global medium. Currently,
there already are tools available (e.g. FastTony.es) than enable entering into
relationship with customers. Example? In two days the temperature in a given
locality will drop below zero, which fact is known by the advertiser in its
transmission. The recipient (properly defined) will see on Facebook (two days
earlier!) an advertisement of winter tires.
It is therefore difficult to predict what will occur in such an independent
medium that is created by the network. The potential of social media is so strong
that users begin to create their own narratives about themselves. It is worth
considering whether it is possible to stop being online? Functioning in several
worlds at the same time, when we talk first, then watch a message on television,
and then comment on it on the Web, and then download the dedicated
application, through which we create the history of the event, we become part of
a virtualized digital space in the middle of the real world.
Perhaps, in the near future, we will witness the development of generation Z +,
for whom the media will not design experience, but start with a dream.
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Communicating emotions. The message of the „moment” in social media and the recipient
Summary
The article shows in a comprehensive manner the phenomenon of „the message of the moment”
and how emotions are conveyed in contemporary social media, as well as trends of their
developement. Modern mobile applications are discussed, as they not only help to communicate,
but also promote sales of brands. Important is the ability to define the contemporary generations
who participate in the exchange of online information and the latest tools that help to create an
effective marketing ad. For the entire system of communication always the most important
objective is a recipient who may be a potential customer.
Key words: social media, communication, network, emotion, message, recipient
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Uzależnienie od informacji czy uzależnienie od nowych
technologii? Czyli jak to działa i jak się ustrzec?

ABSTRAKT
Jeśli chcielibyśmy przyjrzeć się rozkładowi dnia przeciętnego Polaka (trochę generalizując
- niezależnie od wieku i płci), można by stwierdzić, że gros swojej aktywności życiowej (a więc wtedy,
gdy nie przeznacza czasu na sen), spędza on na odbieraniu, przyswajaniu, konwertowaniu, czy
tworzeniu informacji. Zaczynając od poranka: radio, codzienna gazeta, w ciągu dnia - dziesiątki, jeśli
nie setki maili, SMS-ów i telefonów, wieczorem - Internet, TV. Można więc stwierdzić, że jesteśmy
bombardowani przez wszechobecną informację, bez której powoli nie jesteśmy w stanie
funkcjonować.
Rodzi się tu jednak następujące pytanie: czy na pewno jest to uzależnienie od informacji, czy
może od różnego rodzaju gadżetów, będących nośnikami informacji. Od czego zatem jesteśmy
uzależnieni? Od informacji, która, czy chcemy, czy też nie, funkcjonuje w naszym życiu, stając się
jego częścią? Czy jednak może od rzeczy materialnych, przeznaczonych do rozpowszechniania owych
informacji, ale będących samymi w sobie niejednokrotnie dużo bardziej absorbującymi, niż sama
treść tego, co nam przekazują. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie.
SŁOWA KLUCZOWE: uzależnienie, informacja, odbiór, absorbować

Wprowadzenie
Poniższe rozważania wydają się mieć wydźwięk negatywny. Tak jednak jest
tylko pozornie. Owszem, będzie tu mowa o zagrożeniach płynących z używania
(nadużywania) nowych technologii, ale owa analiza ma na celu przede wszystkim
naszkicowanie swoistego obrazu rzeczywistości, w której zachodzi ryzyko
uzależnienia, bądź to od nowych technologii, jako nośników informacji, bądź też
od samej informacji, jako takiej.
Badania zostały przeprowadzone na podstawie obserwacji uczestniczącej oraz
wywiadu bezpośredniego. Przeprowadzono je wśród uczniów, jak również ich
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rodziców. Przy czym uczniowie stanowili odrębną grupę, która charakteryzuje się
specyficznymi cechami, istotnymi dla tego badania.
Wydawać się może, że w poniższej analizie w nieuprawniony sposób dochodzi
do wykazania antagonizmu pomiędzy informacją a wiedzą. Pojawia się tu
zapewne, słuszny skądinąd zarzut, że informacja wpisana jest w proces
zdobywania wiedzy, a więc wiedza jest niejako konsekwencją zdobywania
informacji. Problem jednak polega na sprawdzeniu, co się dzieje, gdy informacja
nie jest zdobywana po to, by uzyskać konkretną wiedzę.
Człowiek od zawsze chciał wiedzieć więcej, zgłębiać istotę rzeczy, poszukiwać
sensu i przyczyny. Nie ma się czemu dziwić, taka od zawsze była dążność
człowieka, to zresztą dzięki niej „wyszliśmy z jaskini”, a ludzkość osiągnęła poziom
wysokiego rozwoju.
Skłonność, by wiedzieć więcej o sobie samym, jak i o tym, co nas otacza, jest po
prostu elementem naszej natury. Wstrząsającym, a jednocześnie jakże
sugestywnym zobrazowaniem tego zjawiska, jest opis przytoczony przez
T. Miczkę:
„Francuski reżyser zilustrował pracę podmiotu - splotu, czyli pracę pewnej różnopostaciowej
wyobraźni nadawcy, scenkami przedstawiającymi czynności wykonywane przez lekarza
w prosektorium. Widzowie dość łatwo rozszyfrowali symboliczne znaczenie tych kadrów: to stary
pisarz, umierający na raka odbytu, tworzył powieść (której zrąb fabularny oglądaliśmy na
1
ekranie), „rozcinając” - niczym lekarz w prosektorium- różne warstwy swego życia” .

Przecież już kilkuletnie dzieci absorbują rodziców pytaniami: „po co?”, „jak?”,
„dlaczego?”. To właśnie dlatego wymyślono system oświaty, by dzieci, a potem
młodzi ludzie znajdowali odpowiedź na nurtujące ich pytania, a także odkrywali
siebie.
Chęć poznawania świata od zawsze popychała ludzi w jego najdalsze
zakamarki, stąd dziś jest już bardzo niewiele takich miejsc na ziemi, w których
człowieka nie było. Ta sama ciekawość powodowała również to, że ludzie ruszyli
poza obszar ziemskiego globu, zgłębiając tajemnice kosmosu.
Człowiek zatem wie coraz więcej o sobie, jak i o świecie. Pytanie tylko, czy
wiedza ta istotnie pomaga mu żyć? Obserwując codzienność można by wręcz
dojść do wniosku, że przeszkadza. Coraz więcej rzeczy się boimy (począwszy od
chorób, na terroryzmie kończąc), mamy coraz większą świadomość własnych
ograniczeń, w efekcie częstokroć stajemy w sytuacji zagubienia wobec własnego
jestestwa.
Warto zadać sobie pytanie, czy może fakt, że wiemy więcej, nie powoduje
frustracji związanej z koniecznością zadawania kolejnych pytań i otwiera pola do
1

T. Miczka, Wielkie ŻARCIE i POSTmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym, Katowice 1992,
s. 12.
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nowych dylematów życiowych? Na to pytanie z pewnością bardziej szczegółowo
winni odpowiedzieć filozofowie. Jednak dziś coraz więcej tzw. „zwyczajnych ludzi”
stawia pytanie słynnego rolnika skierowane do ówczesnego premiera Donalda
Tuska „Jak żyć?”. I nie jest to, jak się zdaje, li tylko wyartykułowanie swych
roszczeń, ale podkreślenie owej frustracji związanej z trudnością manewrowania
w niezliczonej ilości pojęć, komunikatów i informacji (często pozostających
w stosunku do siebie w sprzeczności).
Czy człowiek XXI wieku nie został postawiony w sytuacji Syzyfa, któremu, mimo
że wie coraz więcej, ciągle brakuje nowych bodźców i informacji, i już nie jest
w stanie bronić się przed ich napływem? Oto bowiem czy chcemy, czy też nie,
jesteśmy bombardowani przez informacje. Współczesny człowiek nie może się od
nich odizolować, jest na nie skazany. Stał się zatem - człowiekiem informacyjnym.
Nie dość powiedzieć, że w sposób od siebie niezależny od informacji się uzależnił,
ale wręcz w permanentny sposób ich oczekuje.

Człowiek XXI wieku, „jako człowiek informacyjny”
Informacja jest dziś obecna w każdym obszarze ludzkiej aktywności. Oto
bowiem cierpiący na pewne dolegliwości chętnie korzystają z porad „doktora
Google”, dzięki mediom przybyło nam też amatorów gotowania, ale też za ich
sprawą uczestniczymy w debacie publicznej. Informacja wpływa na nasz sposób
bycia, tryb załatwiania spraw oficjalnych, czy nawet na te nieoficjalne relacje
międzyludzkie, które często są przez bodźce informacyjne zastępowane (przykład:
Facebook, czy Twitter). Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ media dają nam
poczucie ułudy w obszarach związanych z przytoczonymi wyżej formami ludzkiej
aktywności. Najpełniej stanowisko to wyraża T. Miczka:
„Ona musiała być skondensowana i zapisana w taki sposób, żeby jego oczekiwania w stosunku
do niej (również to, czym pragnął, aby była) mogły, przynajmniej w miarę możliwości, a nawet
2
w zamierzony sposób, urzeczywistnić się” .

Oto bowiem, niczym ów bohater, wydaje nam się, że odkrywamy świat i, co
ciekawe, również drugiego człowieka. Przecież dzięki nowym technologiom
możemy, nie wychodząc z domu, obserwować najdalsze zakątki globu, a nawet
kosmos. Są to jednak odkrycia wtórne, czyli takie, które nie byłyby możliwe, gdyby
ktoś wcześniej osobiście ich nie dokonał, nie wyjechał w tamte miejsca, nie zrobił
zdjęć, nie nagrał filmu. Wydaje się, że dzięki nowym mediom możemy
uczestniczyć w debacie publicznej, komentując, czy będąc wręcz źródłem
informacji (tzw. dziennikarstwo obywatelskie). Teza, iż media są platformą debaty
2

Tamże, s. 7.
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publicznej, wielokrotnie podnoszona była w naukowych dociekaniach (sam autor
był jej gorącym zwolennikiem3). Pytanie tylko, czy nie jest to kolejna ułuda?
Pluralistyczne społeczeństwo wymienia opinie, sprzecza się, dyskutuje. Bardzo
dobrze. Ma do tego prawo. Rzeczywistość jednak dość boleśnie pokazuje, że
z samej dyskusji i wymiany opinii jeszcze nic nie wynika. Decyzje bowiem zapadają
na zupełnie innym poziomie. Podobnie zresztą sytuacja przedstawia się, gdy
spojrzymy na nasze kontakty interpersonalne. Nowe media dają ludziom poczucie
funkcjonowania w dużej grupie osób, przyjaciół, znajomych, o których wiemy
rzekomo wszystko… Szkopuł tkwi jednak w owym słówku „rzekomo”, jak śpiewa
Anna Wyszkoni: „Są ludzie, którzy mnie znają, Którzy mnie znają podobno na
wylot, Są to tacy, którzy mówią, mówią o czymś, Co się nigdy nie zdarzyło”4. Czy
nie jest zatem tak, że komunikatory typu Facebook lub Twietter nie spłycają
naszego życia do poziomu tabloidu, nie mówiąc już o tym, że wiele relacji
w sztuczny sposób zastąpiły?. W tym kontekście rację zdaje się mieć była Pierwsza
Dama Danuta Wałęsa, która skarżyła się, że jej relacje z mężem uległy
pogorszeniu, gdyż funkcjonuje on głównie w rzeczywistości wirtualnej.
Człowiek mając zatem wielu znajomych, uczestnicząc w społeczeństwie
sieciowym (o jego istocie w dalszej części), wiedząc, co się u znanych i nieznanych
mu ludzi dzieje, może być emocjonalnie całkiem sam. Odsłania nam się tu bowiem
kolejna ułuda. Media i nawet szeroka, dogłębna informacja, nie są w stanie
przeciwdziałać zjawisku anomii społecznej. Przeciwnie - w niektórych przypadkach
mogą stać się przyczyną jej pogłębienia.

Uzależnienie od nośników informacji
Postawienie tezy, że podstawą egzystencji przeciętnego Kowalskiego jest dziś
dostęp do informacji, byłoby nadużyciem. Z całą pewnością jednak, jest to, jak
wskazują badania, istotny element jego aktywności. Wydaje się zatem, że rozwój
technologii informacyjnych jest odpowiedzią, czy wręcz konsekwencją tego, że
człowiek chce poszukiwać informacji, która ma być szybka, kompleksowa,
konkretna i uzyskiwana jak najmniejszym kosztem. Nowe technologie stały się
również odpowiedzią korporacji na zjawisko dokonujące się w przestrzeni
komunikacji międzykulturowej, które od kilku już lat zwykło się określać jako
społeczeństwo sieciowe5. Jak wskazuje K. Leśniak-Moczuk, „dziś świadomość roli

3

M. Jurzysta, Społeczeństwo sieciowe o charakterze lokalnym? Analiza na przykładzie
www.facebook.com/ZSCzudec [w:] Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, W. Furman, P. Kuca (red.),
Rzeszów 2015, s. 116-117.
4
Słowa O. Jackowska, wyk. A. Wyszkoni, piosenka Zapytaj mnie o to kochany, 2012.
5
L. Węgrzyn-Odzioba, Internet w kontekście komunikowania międzykulturowego [w:] „E-gospodarka,
e-społeczeństwo w Europie środkowej i wschodniej”, S. Partycki (red.), Lublin 2009, s. 183-188.
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komputera i sieci dociera do wszystkich grup społecznych”6, zatem zakres
wykorzystania gadżetów, które jeszcze nie tak dawno służyły tylko jednemu,
podstawowemu celowi (np. telefon komórkowy), dziś znacznie się zmultiplikował.
Społeczeństwo sieciowe nierozerwalnie wiąże się z kategorią społeczeństwa
informacyjnego.
„Społeczeństwo informacyjne jest ostatnio bardzo modnym i pojemnym terminem, używanym
w programach wyborczych znaczących kandydatów podczas niedawnych kampanii:
prezydenckiej i parlamentarnej, w dokumentach rządowych, senackich i sejmowych, można
7
często znaleźć go w prasie” .

Najogólniej, społeczeństwem informacyjnym możemy nazwać taki stan
rozwoju społecznego, który możliwy jest wyłącznie dzięki szybkiej wymianie
informacji. Na taki stan rzeczy nieodzowny wpływ wydają się mieć przemiany
zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Przemiany owe opierają się na tzw.
„kulturze
postmoderny”,
którą
cechuje
chaos,
fragmentaryczność
8
i przypadkowość . Na kwestię postmoderny zwraca też uwagę T. Miczka,
w polemice z J. F. Lyotardem, oto bowiem ten drugi widzi postmodernizm jako
stan otwarcia na nowe horyzonty myślowe9. Niemniej jednak w tym kontekście
wiele mówi się o upadku wszelkich autorytetów, prawdopodobnie z tego powodu,
że wiedza, dzięki upowszechnieniu się nowych technologii, przestała już być
towarem deficytowym10. Przemiany gospodarcze sprawiły zaś, że to właśnie
informacja stała się towarem pożądanym, bez którego nie ma dziś rozwoju. Nie do
wyobrażenia jest bowiem sytuacja, by w obecnym czasie jakakolwiek
firma/przedsiębiorstwo prężnie działały, nie posiadając informacji na temat swych
towarów i usług11, a także wiedzy na temat rynku. Dzisiejsza gospodarka to
również prężnie rozwinięty system usług świadczonych online (przez Internet),
głównie dotyczy to bankowości tzw. elektronicznej. Mamy jednak również usługi,
których świadczenie jest jedynie wspomagane za pośrednictwem Internetu,
chodzi tu głównie o szeroko pojętą strefę handlu. Coraz bardziej upowszechniona
staje się też telepraca.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie ma się co dziwić, że gros czasu swej
aktywności życiowej ludzie przeznaczają na odbieranie, przyswajanie,
konwertowanie, czy tworzenie informacji. Laptopy czy smartfony są więc
6

K. Leśniak-Moczuk, Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności lokalnej, [w:]
E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie środkowej i wschodniej”, S. Partycki (red.), Lublin 2009, s. 290.
7
J. Papińska-Kacperek, Nowa epoka - społeczeństwo informacyjne, [w:] Społeczeństwo informacyjne,
J. Papińska-Kacperek (red.), Warszawa 2008, s. 13.
8
M. Miczyńska-Kowalska, Przemiany cywilizacyjne współczesnego świata. Człowiek i kultura
w postmodernizmie, [w:] „E-gospodarka…, op. cit., s. 133.
9
T. Miczka, Wielkie ŻARCIE…, op. cit., s. 14
10
J. Papińska-Kacperek, Nowa epoka…, op. cit., s. 23.
11
J. Szumniak, Zmieniające się relacje między firmami…, op. cit., s. 181.
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w naszym codziennym użyciu. Postawić należy jednak następujące pytanie: Czy
owych gadżetów używamy dlatego, że są nam niezbędne do tego, by efektywniej
funkcjonować w codzienności? Czy może jest zgoła odwrotnie - że posiadanie tego
typu gadżetów wymusza na nas wchodzenie w ten swoisty info świat?
W tym kontekście warto wskazać na tezy M. Chlebusia, który stwierdził:
„Łączna moc elektryczna urządzeń tworzących Sieć wynosi około biliona watów […] już zrównuje
się z całkowitą, fizyczną mocą organizmów wszystkich ludzi i pod względem zaopatrzenia
w energię (i żywność) powoli staje się ich konkurentem. […] Sieć staje się równie poważnym
konsumentem ludzkiego życia jak praca, czy sen. Aktywność biologiczna, gospodarcza
12
i - powiedzmy - sieciowa absorbują dziś ludzi w porównywalnym stopniu” .

Trudno odmówić słuszności postawionym tezom. Sieć, media,
a w szczególności nowe technologie umożliwiają ludziom dostęp do informacji, jak
również organizują kontakty interpersonalne jako takie. Kluczowe jednak zdaje się
pytanie: czy nowe media i technologie ułatwiają wchodzenie w wyżej wymienione
interakcje, czy może je zastępują? Czy nie mamy do czynienia przypadkiem ze
zjawiskiem „dzieci wilków”?13. Czy nie jest tak, że we współczesnym
społeczeństwie stykamy się z osobnikami, które miewają coraz większe trudności
w nawiązaniu właściwego kontaktu face to face, gdyż jest on wypierany przez
substytut w postaci nowych narzędzi komunikacyjnych? W rezultacie narzędzia
owe stają się ważniejsze od żywego człowieka i stanowić mogą prostą drogę do
uzależnienia.

Uzależnienia medialne młodzieży
Problem uzależnień medialnych, szczególnie w kontekście rozwoju fizycznego
i emocjonalnego, podnosi w swej pracy pt: Uzależnienia medialne, czyli
o patologicznym wykorzystaniu mediów Agnieszka Ogonowska14. Okazuje się, że
młodzi ludzie są szczególnie podatni na to, co nowe, nieznane i intrygujące.
Z jednej strony to bardzo dobrze, że chcą poznawać świat, że chcą uczyć się, jak
w tym technologicznym świecie się odnaleźć. Z drugiej jednak strony istnieje
niebezpieczeństwo, że młody umysł może szybko stać się niewolnikiem
wszystkiego tego, co ponoć miało ułatwiać życie. Dziś przecież powszechne są
obserwacje nauczycieli alarmujących, że uczniom bardzo trudno jest nie korzystać
z telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, czy innych tego typu gadżetów,
nawet jeśli nie mają ku temu istotnych powodów. Wiele do myślenia dają tu
12

M. Chlebuś, Wspólny umysł, [w:] Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym - egzystencja,
ideologia, moralność, R. Stefański, A. Zamojski (red.), Toruń - Kielce 2010, s. 37.
13
T. Goban - Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
- Kraków 1999, s. 39.
14
A. Ogonowska, Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym wykorzystywaniu mediów, Kraków 2014.
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badania, z których wynika, że „już 44% dzieci w wieku od 6 do 13 lat może mieć
swoje telefony, w tym już 1/6 sześcio- i siedmiolatków”15. Badania pokazują
ponadto, że młodemu człowiekowi telefon służy w najmniejszym stopniu w celach
komunikacyjnych. Najczęściej jest bowiem używany do wysyłania SMS-ów, grania,
robienia zdjęć, czy nagrywania filmików (które niejednokrotnie bez zgody
zainteresowanych trafiają do Internetu)16.
O ile ludzie dorośli przeważnie uzależniają się (jak to zostało wcześniej
wskazane) od informacji, o tyle młody człowiek o wiele częściej i o wiele silniej
uzależnia się od samych nośników tych informacji. Dobitnym przykładem są
przytoczone wyżej gry, ale nie tylko. Do niepożądanych, acz niestety coraz
powszechniejszych zjawisk związanych z nowymi technologiami, zaliczamy: hejt,
stalking, czy cybermobbing. Dlatego tak nieodzowne jest prowadzenie zajęć
z edukacji medialnej, nie tylko na poziomie akademickim, ale również w szkole
powszechnej na wszystkich etapach kształcenia. Nie chodzi bowiem o to, by
zniechęcać młodych ludzi do korzystania z nowych technologii, ale by nauczyć ich
korzystać z nich odpowiedzialnie.

Podsumowanie
Ludziom XXI wieku w życiu codziennym niewątpliwie towarzyszy natłok
informacji, zwany też chaosem informacyjnym. Trudno się przed nim bronić.
Zresztą, czy można bronić się przed czymś, co stało się nieodłącznym elementem
naszego życia? Chyba nie w tym rzecz. Nie ma nic złego w tym, że informacja
wytycza trendy, przyspiesza możliwość reakcji, wpływa na nasze decyzje lub też na
ich zaniechanie. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że odbiorca nie stanie
się jej niewolnikiem. Jeśli bowiem nie będzie w stanie podjąć nawet najprostszej
decyzji, rozpocząć lub zaniechać działania z uwagi na brak informacji, to znaczy, że
jest od niej uzależniony, a jego postawę cechuje zewnątrzsterowność.
W życiu codziennym mieszkaniec naszego globu korzysta też, co zrozumiałe,
z różnego rodzaju nośników, które ową informację przekazują. I znowu, nie można
doszukiwać się niczego złego w tym, że ktoś zakupił nowego ipoda, iphona,
laptopa, itd. Jeśli owe nośniki służą szybszej i efektywniejszej komunikacji
międzyludzkiej, nie powinno to budzić niepokoju. Jeśli jednak owe gadżety nie
służą poprawie interakcji międzyludzkiej, a ją ograniczają, czy nawet
uniemożliwiają, wówczas pojawia się problem, nad którym niewątpliwie należy się
z troską pochylić.
Podobnie przedstawia się sytuacja z dziećmi i młodzieżą. Ta grupa populacji
jest szczególnie narażona na uzależnienia medialne. Wiedza ta nie powinna
15
16

J. Holtkamp, Co ogłupia nasze dzieci?, Kraków 2011, s. 64.
Tamże, s. 64.
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oczywiście skłaniać rodziców, opiekunów, czy nauczycieli do ograniczania młodym
ludziom dostępu do nowych technologii. Wszak w dzisiejszym świecie umiejętność
odpowiedniego korzystania zarówno z informacji, jak i z nośników ją
dostarczających decyduje o rozwoju młodego człowieka. Jednak w parze z ową
umiejętnością powinna iść również odpowiedzialność zarówno nas dorosłych
w kwestii tego, jak dziecko korzysta z dostępnych mu gadżetów, jak i samych
młodych ludzi.
Uzależnienie to brak wolności, to przyzwolenie na to, by ktoś lub coś
decydowało o naszym życiu. Kiedy zatem można stwierdzić, że ktoś nie jest
uzależniony od informacji lub jej nośników? Nie wtedy, gdy z nich nie korzysta, ale
wówczas, gdy ma nad tym kontrolę i potrafi wybrać np. spacer z rodziną zamiast
niezwłocznego przeglądania poczty elektronicznej.
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Addiction to information or addiction to new technologies?
So how does it work and how to cure it?
Summary
While trying to examine the daily routine of an average Pole (generalizing a bit by not taking into
consideration his or her age and sex), one could say that the majority of his or her life activity (i.e.,
when s/he does not sleep), is spent on receiving, assimilating or creating information. It starts in the
morning - the radio, a daily newspaper, then during the day - tens, if not hundreds of emails, short
messages and telephone calls, and in the evening - the Internet, TV. Thus, it can be stated that we
are inundated with the omnipresent information which we gradually become unable to do without.
However, a question that can be asked here is - whether it is an addiction to information or
perhaps an addiction to various sorts of gadgets that function as information storage devices. What
are we addicted to, then? Information, which willy-nilly operates in our life, and slowly becomes
a part of it? Or materialistic things intended for spreading information, but being much more
absorbing themselves than the information that they are supposed to transfer? The purpose of this
article is to try to answer this question.
Key words: addiction, information, reception, absorption
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Media frames and constructs of social problem

ABSTRAKT
Ramy medialne a konstrukcja problemów społecznych
Głównym celem artykułu jest analiza problemu społecznego, jakim jest ubóstwo z perspektywy teorii
konstruktów komunikacyjnych. Jak zauważają Autorki opis rzeczywistości za pomocą
konstruktywistycznego podejścia do analizowanych treści umożliwia analizę problemów społecznych
w kontekście wszechstronnych działań ludzkich.
Konstrukcje komunikacyjne różnią się poziomem konceptualizacji, tzn. stopniem spójności
i logicznego podporządkowania pewnych zasad do omawianych treści. W artykule podkreślone
zostało to, iż konstrukcje komunikacyjne pod względem konceptualizacji można rozpatrywać na
czterech różnych poziomach: „zdrowego rozsądku”; eksperta; ideologicznym oraz na poziomie
mediów. Wszystkie z wymienionych poziomów konceptualizacji konstrukcji komunikacyjnych
odgrywają rolę w budowaniu problemów społecznych - w tym przypadku ubóstwa i mogą wpływać
na projektowanie rzeczywistości politycznej, a także jej regulacji w ramach polityki społecznej.
SŁOWA KLUCZOWE: problem społeczny, komunikatywna konstrukcja problemów społecznych,
konstrukt „zdrowego rozsądku”, konstrukt ekspercki; problem społeczny; konstrukcja ideologiczna,
media

Socio-political projects on solving social problems are integral part of social
policy in any state. Making reasonable decisions about where government
resources will be directed is the area of political struggle of different actors in the
process of social issues, which use communication technologies to succeed in this
struggle. The status of a „social problem” emphasizes the need for decisionmaking within the framework of social policy to get out of difficult social
circumstances. Awareness of a certain discomfort or a complex situation
as a pressing social problem entails the search for its causes and is most often
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associated with the identification of its carriers responsible for creating such
discomfort, as well as the subjects or authorities responsible for its elimination.
These problems are the most important subject for research and policy decisions
all over the world.
But political decisions are often taken in the light not of the objective nature of
the circumstances, but rather on the image of the social problem, which is either
spontaneously formed at the level of „common sense,” or is created artificially by
numerous actors in the field of social and political struggle in the form of so-called
communicative constructs. A very important role in this process of
problematization/deproblematization of complex social circumstances is played
by mass media, which, in the form of media frames, in their own way, impose
their vision of the situation on the public opinion. Therefore, the awareness of the
existence of such constructs and frames, as well as the potential of their
influence, is an extremely important task for sociology and political science.
Subjectivist tradition in the analysis of social problems is based on the
sociology of social action of M. Weber. Within this tradition social problem
is interpreted as such that does not exist without a subjective definition. The
subjectivist tradition combines the approaches of the „value conflict” (W. Waller),
the concept of the stages of the social problem (R. Fuller and R. Mayers), the
stigmatization (G. Becker, E. Lemert), social constructionism (M. Spector,
J. Kitsuse). The purpose of the study is to analyze the peculiarities of the
constructs and media frames of the social problem of poverty at different levels of
its construction and their respective influence on the political process.
Subjectivists believe that the social problem does not exist until it could be
recognized by society. They focus on the very process of transforming the
complex social circumstances into a social problem and on analyzing the role and
contribution of those social forces that are tangent to this process. The
subjectivist concept can help to trace how different subjects in the process
of social problematization interpret the very problem, which arguments are put
forward „in favor” of the social problem, what kind of projects of its regulation
they offer.
The individual perception of an event or situation is determined by those
cognitive structures that exist in his or her consciousness, resulting in an
individual using not facts but representations about the surrounding world. Thus,
the reality of the problem is a social construct, which means:
‐ it is interpreted through describing the problem of the subject of the process
of social problematization, depending on their understanding;
‐ the reality of the problem in the interpretation of this subject is always
„transformed”;
‐ the subject’s use of certain elements of „speech” (verbal or nonverbal)
includes a hidden appeal to a variety of background knowledge of the public;
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‐ the state and quality of the problem can be described by such states or
qualities that are characteristic of other objects (possible metaphorical
transitions);
‐ the subject always takes into account the temporal/ spatial perspective, and
also evaluates the structure of his or her environment in terms of
substantial/insubstantial, in other words, сomprehend the world in terms of
the background/ figure.
As a result of these processes, a certain construct of reality appears. This is
a new object that reflects the world created by the subject. This new object is
called the communicative construct of a social problem.
The process of social problematization (the transformation of complex social
circumstances into a social problem that requires the political interference),
according to the constructionists, takes place in several stages. They identify six
stages in this process (or the natural history of the social problem), as the
American sociologist J. Best calls it: claim-making - media coverage - public
reaction - political intervention in the problem solving (policymaking) - social
problem work - policy outcomes1.
In the process of social problematization (that is, the transformation of
a private problem into a social one, or the transformation of complex social
circumstances into a problem), the social problem is discussed within the
framework of several constructs that describe and interpret it in different ways.
Communication constructs differ in terms of conceptualization, i.e. in the
degree of logical coherence and subordination to certain principles of
organization of content. By this criterion one can consider constructs of the level
of „common sense”, expert communicative constructs, ideological communicative
constructs.
Communicative construct of a social problem at the level of „common sense”
arises spontaneously as a result of unmanaged discussions available to the mass
consumer information that are circulating in public communication space by
formal and informal channels. This is a non-systematized, disordered, often
contradictory presentation of the problem. The logic of „common sense” does not
seek complex explanations, but tries to explain „what everyone knows”
by simplified, contradictory schemes, each of which acts as a categorical
imperative. At the heart of the functioning of communicative constructs at the
level of „common sense” are the peculiarities of self-organization of the
communicative space by informal channels.
To illustrate the communicative constructs of social problem, we will try to
analyze the discursive constructions of the „traditional” social problem of poverty,
for most of the developed countries of the world.
1

J. Best, Social problems, W. W. Norton & Company Inc., New York 2008, p. 19.
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The attitude to poverty has always fluctuated in the range of „problem - not
a problem” since the times when it first began to be studied systematically. And in
our times, the attitude to poverty at the level of „commonsense” has no definitive
diagnosis: if poverty is to be considered as a problem, and if so, whose problem is
it? -Society’soranindividual’s. In order to illustrate different views on poverty and
the poor, we used the article „8 myths about poverty”2, which demonstrates
some of these myths circulating at the „common sense” level on the social
problem
of poverty. It is noted that as soon, as the word „poverty” unfolds in the
discussion, the whole variety of views is narrowed in the eyes of the opponents to
two polar variants: the first position - „everyone can be rich” (and so the one who
is not rich is guilty of his own inferiority and poverty), the second position
„nobody can get rich” (and, accordingly, social circumstances are such that they
do not give a man any chance to become rich). We also used the materials on
a discussion „Poverty and how to fight it”3 and the article entitled „Does charity
have to drive poverty” on the website of the Resource Center „Gurt”4.
The analysis of these materials proves that, firstly, the definition of poverty is
constantly challenged, it is in itself a controversial issue. Poverty is an absolute
shortage of resources (absolute poverty) or lack of resources taking into account
the standards of a particular society (relative poverty)?
„What do we mean when we talk about poverty? It seems to me that everyone understands
poverty as he wants to understand it. It seems that there may be one oligarch who for another
one is poor, and one president may be richer than the president of another country, and so on.
5
In general, looking at whom and whose resources (mostly financial) are compared „ .

For each statement on poverty at the level of „common sense” there are some
unspoken assumptions about the nature of society and the nature of poverty.
Even such a brief statement „No One Must Be Poor” implies at least that:
‐ we live in a society in which there are equal opportunities for all;
‐ there are no external conditions that make people poor;
‐ if people are poor, then this is somehow due to their choice, so poverty is the
result of a person's bad choices (how they live, how they work, how they
spend money, etc.).

2

Вісім міфів про бідність [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://business-obuchenie.net/yakpozbutisya-vid-bidnosti/8-mifiv-pro-bidnist.html [1.01.2017]
3
Бедность и как с ней бороться [Електронний ресурс]: - Режим доступу:
http://ver24.ru/?main=topic&id_topic=1501&print=1 [1.05.2017]
4
Чи має благодійництво спонукати бідність [Електронний ресурс]: -Режим доступу:
(http://gurt.org.ua/blogs [1.05.2017]
5
Бедность и как с ней бороться [Електронний ресурс]: - Режим доступу:
http://ver24.ru/?main=topic&id_topic=1501&print=1 [1.05.2017]
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Communicative constructs of a social problem at the level of „common sense”
are not just random or one-time thoughts that people express under the influence
of emotions. They represent social requirements, social expectations, which show
the attitude of society to one phenomenon or another.
Experts, specialists are among the most influential subjects in the process of
social prolematization. They have specialist knowledge that gives them the right
to interpret social problems. Science depends on the assessment of evidence.
Scientific theory must detect false prognostications, that is, predictions must pass
the test, and if they are incorrect, the theory is rejected. Scientists conduct
research to obtain evidence that can support or deny their theories; the more
reliable evidence they will find, the more confidence the scientists have in the
theories.
Expert constructs of social problems differ, no doubt, from constructs at the
level of „common sense”. Science treats itself as free from values, neutral and
non-political. Science has the right to name and to define the problem. It collects
data, tests hypotheses and helps to formulate policies to address the problem.
Scientists believe that science is out of the problem, a scientist is an observer,
mediator, and assistant in solving problems.
Expert communicative constructs are generally distributed among a narrow
circle of scholars who are investigating this problem and are not perceived
(at least in detail) by mass consciousness. The sign of an expert construct is its lack
of value, neutrality, that is, zero orientation. Lack of a valuable approach implies
a position: „the phenomenon has the following characteristics, but decide for
yourself how to evaluate it,.” This is not always in favor of the development of
society (as in the example of the invention of the hydrogen bomb), but this is
a requirement of „scientific” and expert purity.
The expert communicative construct refers to a systematic approach to the
problem, which combines nature, causes, manifestations, consequences. This is
not just a statement, it is a complex, abstract statement which does not only
declare, but also argues. Experts try to reconcile reasons, motivations,
consequences, to form a logical chain, in order to explain why one is connected
with another or causes yet another.
In general, two concepts of poverty prevail in modern scientific literature, in
the opinion of the Ukrainian researcher A. Fljashnikova6, from which the nature of
its definitions follows. The first one is that poverty is an absolute category, which
assumes that there is a certain set of benefits and they provide the primary
physiological needs of a person. Poverty, according to the absolute concept, is, in
essence, the inability to receive the revenues necessary to ensure the minimum
6

Фляшникова А., Бідність і багатство в наукових теоріях і сучасних дослідженнях [Електронний
ресурс]:/А.Фляшникова// Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=446
[1.05.2017]
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living needs. The second concept of relative poverty was spread in the post-war
period, especially in the late 1960s and 1970s. Proponents of this concept believe
that poverty is a relative concept. Compared with past centuries, modern poor
people live much better; and compared to the poor in developing countries, the
poor in developed countries - are wealthy7. Therefore, the poor are those
individuals or families who lack the resources to participate in public life, to afford
a certain type of food, recreation, habits, etc. In addition to controversy around
the terms (absolute, relative poverty), considerations about the forms of poverty
(objective and subjective, absolute and relative, temporary, stagnant, latent, etc.),
scientists offer holistic concepts of poverty, which combine the method and the
level of explanation of the causes of this social problem.
The attempt to build a system of expert constructs of the social problem of
poverty in sociological science was made in the article of Russian sociologist
S. Yaroshenko „Four Sociological Explanations of Poverty (Experience in the
Analysis of Foreign Literature)”8. Expert constructs of poverty are built at the
intersection of two dimensions: the level of explanation (individual/ society) and
the way of explanation (determinism/ constructionism). If the level of explanation
involves the elimination of the causes of poverty from the characteristics of the
individual or social system, then the method of explanation - the correlation with
„deterministic” or „ constructionist „ (voluntarist) analytic traditions. The choice
of these bases due to the genealogy of sociological notions of poverty. The first
reflects the strategy of analysis, the second - a method of sociological
argumentation within the positivist or interpretive (hermeneutic) doctrine.
Appeal to expert constructs of social problems is related to the public's desire
to receive information based on high quality evidence from unbiased
professionals. As a rule, it is assumed that experts should be impartial judges that
their scientific discoveries and theoretical constructs are based on facts, not on
thoughts. However, experts often appear to be stakeholders, adherents of certain
positions or policies, so they do not necessarily rely solely on their expertise. The
ideal of the scientist-expert as an objective, impartial observer does not always
correspond to the reality in which the scientist may have a commitment to
a particular position, which, in turn, affects the formation of his conclusions.
The ideological constructs of the social problem are very specific. One of the
directions in which the perspective of meaning, study and solving social problems
developed is the binding of social design to social interests, power, and ideology.
At the same time, this is the answer to the question, why some complex social
7

M. Hamilton, M. Hirszowicz, Class and Inequality in pre-industrial, capitalist and communist societies,
Wheatsheaf books, St. Martins Press, New York 1987, p. 106-108.
8
Ярошенко С. С.Четыре социологических объяснения бедности (опыт анализа зарубежной литературы)
[Електронний ресурс]: /С. С.Ярошенко// Социологические исследования = СОЦИС. -2006. -№7. -С. 34-42.
- Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru /data/968/626/1219/yaroshenko.pdf [1.05.2017]
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circumstances are described as problems, while others do not get that status.
From this perspective, society is characterized by forms of inequality between
social groups, for example, between different classes, between men and women,
or between different ethnic groups. Dominant groups in society try to use a set of
ideas that justify/ legitimize existing forms of inequality in society and their
dominant positions in them. For example, groups or classes that control most of
the wealth distribute ideas about the need and even the desirability of these
models of economic inequality. In addition, they refer to the fact that wealth
reflects social virtues or achievements (wealth is a reward for „risk”). They put
forward the argument that inequality is needed in order to encourage everyone's
aspiration to succeed. They argue that wealth is the responsibility of preserving
public goods for future generations. Such a set of ideas that legitimize the
dominant positions of a particular social group, as a rule, is called an ideology.
A common feature of all ideologies is to justify the validity of existing social
measures through the argumentation of their „naturalness” (and hence,
desirability and inevitability). Any structural design of inequality can create an
interest (in preserving or changing the existing order). These interests may be the
basis for ideologies that seek to legally challenge these inequalities. That is, an
ideology is a collection of ideas that try to justify/legitimize (or to question ) social
order and inequality. It is in this way that ideological constructs are connected to
the designation of problems in the process of social design.
Ideologies are involved in determining who exactly and what exactly can be
a social problem. It is clear that those who challenge the existing social
organization are likely to be identified as offenders, agitators or demagogues, who
seek to cause unnecessary social upheaval and disappointment. In addition, the
problems themselves can be qualified as utopian, unnatural, because other ways
of organizing the social world do not exist.
Ideologies form the collective perception of social problems (resource
allocation, immigration, abortion, etc.) based on the group self-identification
scheme, the elements of which are: identity criteria, the nature of group activities,
goals, values, availability or lack of resources for the implementation of collective
goals. Ideologies are polarized by the known opposition of „theirs are alien”.
Such polarization is „coded” in all ideological communicative constructs, including
ideological constructions of social problems. Ideological constructs, as a rule, are
formed on the strategies of positive self-presentation and negative presentation
of „strangers”. This strategy works at all semantic levels, emphasizing „our”
positive, true representations and „their” wrong, false, untrue ideas.
Consequently, the existence of groups that compete for domination in society
determines the existence of competing ideologies. This competition also
manifests itself in the identification of social problems. In this context, one can
mention the conflicts between capitalist and socialist ideologies that tried to
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challenge or change structural inequality in a capitalist society, the conflict
between patriarchal and feminist ideologies about gender inequality, or between
racist and anti-racist ideologies around inequality of race and ethnicity.
Establishing an agenda, identifying complex social circumstances as social
problems is one of the main ideological conflicts in which competing ideologies
struggle for domination in society. Socialist ideology defines inequality and its
consequences as a social problem, feminist ideology determines gender
differences in income, work and access to power as social problems, anti-racist
ideology tries to construct inequalities (in income and rights of representatives of
various races) and other aspects of racism as social problems.
The ideological discourse on poverty is one of the most important criteria for
achieving a social effect in social policy9.
Thus, the analysis of ideological constructs solves several important tasks in
the process of constructing of social problems. First, the ideological construct of
a social problem gives a clue as to who says that one or another complex social
circumstance is a problem, whose interests serve such a definition. The ideological
discourse reminds that the process of identifying problems is neither obvious, nor
neutral, it is socially motivated. Secondly, ideology draws attention to what kinds
of projects are proposed or are meant to solve social problems. They are also
socially motivated. Thirdly, the idea of a conflict of ideologies reminds that, as
a rule, there is more than one definition of a social problem - both in determining
which conditions area social problem, and in the way that any particular problem
must be defined and interpreted
The media play a special role in the process of social problem-making.
All forms of media interfere in the process of constructing problems. The process
of social problem-making/problematization begins with the stage of the
formulation of claims, preceding the media intervention. At this stage, activists or
experts present initial requirements. If these claim makers are insiders, who do
not have access to policy makers, they usually expect to convey their demands to
a wider audience. Articles in newspapers, scenes on television, episodes from talk
shows can convey these demands to millions of people, to the public, as well as to
politicians. Nevertheless, media intervention almost inevitably changes the
presented claims.
Media representatives have their own limitations and formats: they work
under the press of deadlines, and thus do not have enough time to get acquainted
in detail with the requirements they present; their presentations are often limited
(for example, newspapers can print only a few newspaper plane units, television
has only a few minutes to present a story); they have to make their plot
9
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interesting enough that the audience drew attention, want to see or to hear it.
Therefore, the media broadcasts and transforms the applicants' claims in what are
called secondary requirements, which are typically shorter, more dramatic, less
ideological than primary claims.
Media interfere in the process of social problem-making in various forms, the
essence of which is to articulate the frames of a social problem, using all existing
communicative constructs of a social problem. Media frames are specific package
of social problems in a structure that meets the public's needs to get information
about the problem in a convenient, often entertaining form. Understanding that
the perception of the significance of any problem depends on the content and
structure of the narrative, led to the development of the concept of framing as
a process based on cognitive schemes. Frames are among the cognitive schemes
that allocate some components of the situation/message and, accordingly, some
intelligible actions and inferences, and exclude others, thus forming a system
of preconditions (or gestalts perception) for interpreting the situation/message.
Frames are used by journalists to present information and reduce the complexity
of problem, in a way that resonates with underlying themes the audience can use
to understand it10. Frame building is influenced not just by media, but also by the
original claim makers, experts, policy makers, and others who have an interest in
shaping the problem. Individuals then use these frames to form impressions on
certain issues about which they receive information. Frames provide them with
the tools to process complex issues, which they could otherwise not understand.
When interpreted in this way framing is unavoidable, since it is needed to make
communication meaningful.
There are „frames in mind” and „frames in communication”11. If the former
there are cognitive schemes that include archetypal roles, norms of behavior,
sequence of actions and reactions of typical participants with typical attributes,
along with social sanctions and assessments, then the latter contain the definition
of the situation as a problem, the diagnosis of its causes and consequences, moral
evaluation and ways to solve it12. In other words, „frames in communication”
express the socio-cultural scenarios in a natural language.
Functions of symbolic markers in the text as the implementation of the „frame
in communication” are performed by language clichés and stamps, case-law
statements, case names and metaphors13. These verbal markers are associated
10
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with „frames in mind” and automatically activate the specific cognitive schema in
the recipient. The basis of media publications is the media frame that activates
the cognitive scheme for interpreting the described event or problem14 that is,
play the role of triggers of specific perception and behavior. Media frame is the
key idea of the „media packaging of interpretation”15, which attributes the theme
to specific socio-cultural meanings.
Between 2014 and 2016 we conducted a study of expert constructs and media
frames for the social problem of poverty in Ukraine. The purpose of the planned
study was to find out how the media frames of the social problem of poverty issue
are in line with expert assessments. At the first phase 15 experts from academics,
journalists, opinion leaders and politicians were interviewed. During the second
stage of the study, a frame analysis of 56 sources (Internet publications on various
ideological grounds) was conducted.
At the expert level, during the analysis of expert interviews, a number
of constructs of the social problem of poverty in Ukraine were identified, in
particular.
1. Consumer Philosophy of Poverty/Consumerism in Poverty. The construct
„Consumerism in Poverty” demonstrates the position of people irresponsible for
their own poverty - since their passivity provokes degradation of opportunities.
The system of social protection, which has not changed since the times of the
USSR, educates the so-called consumer philosophy - a person considers it normal
that one cannot work and receive various types of social assistance, only by virtue
of which they can meet their needs, including those for which this social
assistance was not foreseen. One of the characteristic behavioral features within
this construct is the conscious rejection of laws - in particular, non-payment
of taxes. Key thesis: „Everyone wants to take from a big pocket, but nobody want
to put anything into it.” Avoiding obligations and perceiving the state as an entity
that constantly blames someone for something, but nobody is to blame for the
state, forms the minds of people exclusively at the level of consumerism.
2. „Awareness (informing)”. Within this „Awareness (informing)” or the „open
rules of the game” construct, poverty as a social problem appears more at the
spiritual and educational level than in the material one. The logic of reasoning
within this construct is reduced to the maxim „Why we are poor? Because we are
uninformed”. In the 90s, a student was perceived as a personification of poverty ,
because for a scholarship of 9 hryvnias he could not buy anything, not even
textbooks. However, despite the significant growth of scholarships and purchasing
power of students in our time, the society still holds the idea of a student as
14
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a personification of poverty and financial insolvency. Nowadays, a much wider
range of people has access to wealth, but the poverty level has not changed
significantly over the past decades. This is due to the fact that the problem of
poverty lies not only in the level of income and is solved not only by economic
growth, but also through the internal perception of each individual's poverty.
Also, one of the main theses within this construct is that the resolution of
poverty is possible, if the problem is affected by educational activities involving
NGOs, through training seminars, courses for those who would like to establish
a business, advertising credit programs. Instead, a knowledgeable society must
know and follow the well-known and generally accepted rules of the game.
3. The construct „Sudden Poverty”, which relates primarily to displaced
persons and is associated with a sharp change in life and stress, is a new one in
the context of political development in Ukraine. Poverty is a situation when
a person does not have access to social services or does not know, where to go to
adapt to the environment. In this context, the utterance - „poverty is not only
a physical, but also a moral problem”, partly resounds with the previous
construct. It is not determined only by the lack of financial resources, but also by
the lack of understanding, that poverty is the social status of a person, which is
closely linked to the fact that a person does not feel safe. In the situation in which
our state is located now, it's difficult to speak about the sense of security, because
„the state says that it is making reforms and fights against the Russian aggression.
The question is not about the development, but about the survival of the state therefore, poverty can be considered as a natural result of this process”.
4. The construct of „Poverty as a Political Slogan” is basically focused on the
fact that political options for dealing with certain problems are the core of
unwarranted populism, declarative intentions. The importance of any problem,
including poverty, in this situation is determined by the proximity of the election.
During the election process, poverty is receiving a new impetus for shaping as
a social problem, its relevance becomes more significant, and various ways of
solving this problem are proposed. However, once the voter has voted, everything
returns to the same state that was before the election. Moreover, the poverty of
the population is beneficial to the political elites who cultivate the consumer
philosophy, which is transformed into „cheap voices” during the election
marathon, which are bought up for small amounts or grocery sets, and the
authorities manipulate by social consciousness through raising social standards
not to the necessary level, but only so much as to provoke people's enthusiasm
for new feeds from the state.
5. The construct „Poverty of Penny Aid”. System of social protection arises as
a monolith, so the system sees people only when they come for help. The system
seeks to keep track of all those who need to help. At the same time, „sociality”
appears as a factor in forming the image of civil servant/politician, social
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assistance is used to blow up the image, PR, self-giving. This construct closely
interacts with the previous one. Any political elite that has had the power to this
day has not reformed the system of social protection, has not monetized
privileges that would teach people the responsibility for the funds received.
According to experts, the social system in Ukraine works as a drug for a drug
addict: the government gives from time to time a „dose” to socially unprotected
layers, which make up the majority of the population. The purpose of such
„feeds” is to achieve certain political goals: victory in elections, prevention or
leveling
of protests.
At the second stage of our study, a frame-analysis of thematic articles
representing various Ukrainian editions, as much as possible covering the territory
and reflecting the time dynamics, was conducted to confirm or refute the expert
constructs of poverty.
The boundaries of the study are due to historical processes that, in our
opinion, were key to changing state political vectors, which, in turn, are the
driving force behind social policy, which is designed to resolve social problems,
including the problem of poverty.
Cycles of election campaigns are accompanied by processes of
problematization and deproblematization, when different political movements
and parties put on the shield as a social problem some difficult life situations,
most often poverty. The latter turns into a specific instrument used to criticize the
ruling political elite for manipulating public opinion, in general, for the active
struggle to promote group interests. With the election victory, the interest in the
problem become much weaker. That is why the stages in which we considered the
frames of the problems of poverty related to the elections and those critical
moments in the political process of the Ukrainian state, which fall into
revolutionary events and waves of protests.
The first period is connected with the largest protest since Ukraine's
proclamation of independence in 2001, which was named „Ukraine without
Kuchma”. The reason for public discontent was the alleged murder of journalist
Georgiy Gongadze, and through the promulgation of the so-called „Melnichenko
tapes” the main suspect was the president of Ukraine L. Kuchma. The same year
there were regular elections to the Verkhovna Rada of Ukraine. It is these social
disasters and a partial change in the structure of power and opposition that were
embodied in approaches to the regulation of social problems.
At the turn of 2004 and 2005 there was the first major effective protest in
independent Ukraine, the so called Orange Revolution. Executive power,
geopolitical benchmarks, and political goals of the state have completely changed
in Ukraine.
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In 2006, regular elections to the Verkhovna Rada of Ukraine took place, as
a result of which the teams of „orange” leaders Viktor Yushchenko and Yulia
Tymoshenko were defeated and former Prime Minister Viktor Yanukovych
returned to power, effectively restoring the power of the group that ruled in the
early 2000s.
In 2007 and 2008 - there were held extraordinary elections to the Verkhovna
Rada of Ukraine, the returning of Yulia Tymoshenko to the post of prime minister
and the global financial crisis in 2008, which forced the authorities in Ukraine to
further „socialize their policies.
In 2010, there were elections of the President of Ukraine, in which Viktor
Yanukovych won. There was another change of power and political orientations
with tendencies to strengthen the regime due to the abolition of the 2004
constitutional reform, as well as authoritarian forms of government.
In accordance with the change of the system of power, the system of social
requirements and problems was also changed.
In 2014, an event was held in Ukraine, which was later called the „Revolution
of Dignity”, which resulted in the overthrowing power after mass shootings of
peaceful rallies, Russia's aggression towards Crimea, and separatist riots in
eastern Ukraine. In April 2014, a counterterrorist operation begun in Ukraine,
which, in its size and resources, has actually become a fully fledged war, and that
has definitely changed the government's policy in the social sphere. In addition,
economic conditions before the default in the state and lack of funds have made
adjustments to ensure social protection of the population.
The question of which „reality” dominates within the framework of media
discourse is of great importance to the future of social policy. Groups competing
with each other often struggle to impose their own definition of a problem on
others and thus influence the policy of regulation of this problem. The method of
the frame analysis that we use in the context of sociological discourse analysis
involves analyzing media texts using the matrix of frames (Ch. Ryan), and
proposes the definition of a frame as a holistic representation structure of
knowledge that the individual uses in both familiar situations, and in new, specific
problem situations.
In order to analyze the frames that appear in the media, Ch. Ryan her work
„Prime Time Activism”16 (1991) presented a so-called framing matrix that can be
characterized in seven aspects: (1) the name of the frame; (2) a key position or
a brief description of the original argument of the frame; (3) a metaphor or
analogy with some other well-known political sphere that is proposed by the
frame; (4) key well-said words that are repeated in the frame; (5) visual images
that provoke a frame; (6) the source of the problem as it offers the frame; (7)
16
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a predictable solution to the problem; (8) call to the principle of the frame or the
basic human values to which the frame refers.
We used only a part of this framing matrix ((1) the name of the frame; (2) a key
position or a brief description of the original argument of the frame), since the
scope of the scientific article does not allow it to be submitted in full.
By applying this technique we managed to distinguish such frames of the social
problem of poverty as „Arithmetic of poverty”, „Poor Consumption as a Delayed
Life”, „Poverty as a Shame for the State”, „Poverty of Opportunities as
a Consequence of Paternalism”, „Poverty as a Lack of Middle Class”, „Post-Soviet
Culture of Poverty”, „Economic Reforms”, „Poverty as a Pre-election Slogan”, „The
Effect of Poverty” (Crisis-War) (see Diagram No. 1).
These frames are represented in the table, where a key position or a brief
description of the original argument of the frame is given to the frame name. Each
of the frames has its own answer to the question of what constitutes a problem of
poverty and what potential ways of its regulation may be.
Diagram No. 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Frame

A key position or a brief description of the original argument of the frame
How a person can survive within the specified minimum of money, which
makes it impossible to meet the general needs
„Poor Consumption as a
How to survive in a situation where in order to survive people have
Delayed Life”
postponed to meet priority needs
„Poverty as a Shame for the
Can people consider themselves a civilized country, in which poverty
State”
prevails
„Poverty of Opportunities as
Can a poor person expect parental care from the state and cease to be
a Consequence of
poor?
Paternalism”
„Poverty as a Lack of Middle
Can we call rich a society without a middle class?
Class”
„Post-Soviet Culture of
Can a person who has a Soviet habit to save on everything cease to be a
Poverty”,
poor person?
„Economic Reforms”
Is it possible to regulate the poverty issue under the reform slogan?
„Poverty as a Pre-election
What is the problem of poverty during the struggle for power?
Slogan”
How to eliminate poverty quickly and to get power?
Is it possible to avoid a state of sudden poverty?A new wave of poverty
„The Effect of Poverty”
came, new „poor” came - settlers from Donbas and Crimea, who lost their
(Crisis-War)
homes, jobs and savings.
„Arithmetic of Poverty”

All media frames are superimposed, in part or in full, on expert constructs.
In particular, the construct of „Consumerism in Poverty” of expert opinion is
responsible for the content of such media frames as „Poverty of Opportunities
as a Consequence of Paternalism”, and „Post-Soviet Culture of Poverty”. These
two frames are also displayed in media texts during the studied periods.
The frame „Poverty of Opportunities as a Consequence of Paternalism”,
prevails in media in the early 2000s, almost completely disappears after the
Orange Revolution and returns to low positions during the time of President
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V. Yanukovych, when the policy of power is directed towards forming a sense of
dependence of the population on the state.
The frame of the „Post-Soviet Culture of Poverty” is becoming less and less
visible over time, playing against the legacy of the USSR, and can only artificially
be fueled by pro-Russian political parties, this frame has returned to media in
2006-2007 under the time of the government of Viktor Yanukovych.
In general, one can record the tendency to reduce the perception of the social
problem of poverty in the key to Soviet psychology, to reduce the dependence of
citizens on state care.
The media frames „Arithmetic of Poverty” and „Poor Consumption as
a Delayed Life” are related to the construct of experts „Poverty as Penny Aid”.
Until 2007, these frames occupied key positions, as the level of social assistance
was so low that it was impossible to survive only on state payments. Only with
economic growth, this frame gradually shifts to the background, although it has
a stable position in terms of media and experts' attention.
As the research results have shown, poverty has become an active tool of
political struggle relatively recently. The media frame „Poverty as a Pre-election
Slogan” and spiritually close to him „Poverty as a Shame for the State”, are
identical to the expert concept of „Poverty as a Political Slogan”. The frequency of
mentioning in the media of these frames coincides with the waves of election
campaigns, the quality and accents are related to the positions of those political
forces that are in power or in the opposition.
In particular, in the periods 2000-2003 and 2006-2007, the frame „Poverty as
a Shame for the State” was used more often. This was due to the fact that the
political elites that were at that time in power, identified themselves with the
state, thus opposition speaking of poverty, emphasized this situation in the form
of a shame of the state, that is, power. By contrast, in 2004-2005 and 2008-2009,
when there were elites in power who represented pluralism and liberal politics,
criticizing the state did not make sense, therefore, they concentrated exclusively
on poverty as a phenomenon. In general, poverty in politics today is seen as an
effective tool of struggle through a constant decline in living standards over the
last eight years.
In expert opinion, we also highlighted the construct „Awareness (informing)”,
which is reflected in the media through the frameworks of „Economic Reforms”
and „Poverty as a Lack of Middle Class”. The middle class was the main indicator
of the success of the state and the goal of virtually all political programs of the
period 2000-2007, which was reflected in the media. Its absence showed a failure
of economic reforms, about which in the background of the goal „middle class”
they practically did not speak until 2008, when the priorities have been changed.
Since 2008, the theme of economic change to overcome poverty has prevalent
over the static middle class as a paradigm. Also, due to the fact that the relative
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economic growth before the crisis in 2008 contributed to the early formation of
the middle class that brought to the fore the economy.
In recent years, poverty in Ukraine has accumulated not only the level of
incomes and awareness of its condition, but also the situation of internally
displaced persons, who, according to the Ministry of Social Policy of Ukraine,
accounted for more than 1.6 million people. In expert thoughts and media, this
phenomenon was reflected in the frameworks of „Sudden Poverty” and „The
Effect of Poverty (Crisis-War)” respectively. This frame has taken its first position
in the media during the years of the global economic crisis of 2008 and the period
of hostilities in the part of Donbas in 2014-2016. The causes of poverty in this
perspective are not controlled by government or non-governmental
organizations, but this only means that efforts to overcome poverty in this
perspective need to be made even more, and ways to overcome the problem
must be unique and new, on what, in general are directed media texts.
In summary we can say that expert constructs and media frames though
constitutionally different, but the semantic filling and content match.
Consequently, the communicative constructs of social problems exist on
several levels of social consciousness:
‐ in the form of a nonconceptual communicative construct of „common
sense”, which is spontaneously, unformalized, contradictory and serves as a
kind of „repository” of mass representations of complex social circumstances
as potential social problems;
‐ in the form of a conceptual expert construct which is created in the desk
conditions within the limits of scientific activity, the aim of which is to
rationalize, explain, put forward a hypothesis, prove or refute assumptions at
the level of „common sense”;
‐ in the form of a specifically conceptual communicative ideological construct
that is created to perform a certain pragmatic function - to mobilize
supporters to solve a particular social problem, taking into account the
interest of a certain social group.
‐ in the form of media frames, which generally reflect not only the real
dynamics of the real problem, but also the waves of public interest in this
problem, created either by complex social or economic circumstances, or by
artificial efforts by the actors of the political process.
Further development of this topic is possible in the direction of analysis, how
accurately public opinion reflects the dynamics of the image of the social problem
demonstrated by expert constructs and media frames; the extent to which these
or other media frames serve the purposes and interests of ideological constructs
of a social problem; how effective are media frames in terms of potential impact
on public opinion.
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Media frames and constructs of social problem
Summary
This article analyzes the features of the social problem of poverty communicative constructs. The
constructionist procedural approach to the description of social reality makes it possible to see
social problems as a result of actors versatile activity. In the process of social problematization
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(i.e. converting private problems into social or transformation of complex social circumstances into
the problem), the problem is discussed within a few constructs that describe and interpret it in
different ways.
Communication constructs differ in the level of conceptualization, i.e. the degree of coherence
and logical subordination of certain principles of the content. It is noted that communication
constructs in terms of conceptualization could be viewed at the „common sense”, expert and
ideological levels and at the level of mass media. Communication constructs of all levels play a role
in the social problems construction(these roles are analyzed on the example of „traditional” social
problem of poverty) and may affect the design of political reality, its regulation in the course of
social policy.
Key words: social problem, communicative construction of social problems, the construct of
„common sense”, expert construct of a social problem; ideological construct, media frame
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ABSTRAKT
Tożsamości przestrzenne są umysłowymi reprezentacjami środowiska, które jednostka traktuje jak
o część samej siebie, angażuje się w nie emocjonalnie i ideologicznie. Poczucie wspólnej
przynależności ma kilka poziomów: indywidualny, społeczny i systemowy. Tożsamość zmienia się
w czasie, ulega przekształceniom. Jest istotnym elementem polityki regionalnej i lokalnej, podlega
także działaniom spontanicznym podejmowanym przez aktorów życia społecznego. Szczególnym
przypadkiem jest konstrukcja tożsamości regionalnej (metropolitalnej) budowana w odniesieniu do
jednostek terytorialnych.
Artykuł zawiera analizę procesu metropolizacji zachodzącego w województwie śląskim,
wspieranego przez opiniotwórcze stare i nowe media. Obecny etap procesu metropolizacji polskich
miast obejmuje proces konstruowania tożsamości przestrzennej uwzględniającej mieszkańców
obszaru metropolitalnego. Oddolna integracja instytucji samorządowych zmierzająca do
ukonstytuowania metropolii w centrum województwa moderowana jest przez najsilniejsze
regionalnie ośrodki naukowe i polityczne. Media wykorzystywane są jako narzędzia integracji
społecznej, a stosowane wzorce komunikacji społecznej sprzyjają utożsamianiu mieszkańców
z ideami kooperacji ponadgminnej oraz samym obszarem metropolitalnym.
SŁOWA KLUCZOWE: tożsamość przestrzenna, media, metropolizacja

Tożsamość jako kategoria analityczna i empiryczna
Gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze, zachodzące w XX wieku, wywołały
szereg przedsięwzięć badawczych zmierzających do uchwycenia natury
przekształceń systemów na poziomie jednostkowym i społecznym. Tożsamość
aktorów społecznych stała się przedmiotem dociekań na gruncie wielu dyscyplin
naukowych: psychologii, antropologii, socjologii, a także filozofii. W społeczeństwie
końca XX wieku status tożsamości stał się niepewny, co wiązało się z rozmyciem
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kategorii zawodowych, pozycji społecznych, warstw i klas. Jak zauważa Zbigniew
Bokszański, tożsamość pojawiła się na gruncie socjologii w momencie, w którym
wzrosło zainteresowanie kwestiami zbywanymi wcześniej determinizmem
społecznym1. Badania społeczne stały się jednym z elementów umożliwiających
zrozumienie siebie i odkrycie swojej roli w społeczeństwie. Epoka ponowoczesna
wiąże się z identyfikacyjnymi perypetiami jednostek oraz zbiorowości wobec
rosnącej niepewności i braku poczucia bezpieczeństwa.
Kategoria tożsamości jest rozpatrywana z co najmniej trzech perspektyw:
‐ normatywnej, obejmującej problemy egzystencjonalne jednostek; dotyczy
istoty człowieka, procesu jego zakorzenienia, obejmuje dyskursy związane
z wysiłkami jednostkowymi i zbiorowymi podejmowanymi w celu
samorealizacji, odnalezienia siebie; wiąże się z przewodnictwem religii lub
ideologii, których wskazania zawierają postulaty normatywne;
‐ deskryptywnej, pojmowanej opisowo jako zjawisko psychospołeczne
o określonych empirycznie właściwościach, zmierza do całościowego opisania
struktury tożsamości, uchwycenia dynamiki jej zmian, referuje problematykę
teoretyczno-metodologiczną badań społecznych;
‐ przestrzennej, która nawiązuje do zbiorowej identyfikacji powstałej
w odniesieniu do danego terytorium, autoidentyfikacji, będącej wynikiem
dziedzictwa kulturowego, wiąże się z historią danej zbiorowości, społecznego
zakorzenienia, systemów wartości, wierzeń, zbiorowych wyobrażeń
i interpretacji rzeczywistości.
Perspektywa normatywna wynika z faktu, że w społeczeństwie
ponowoczesnym niełatwo znaleźć odpowiedź na fundamentalne pytanie: „kim
jestem?”. W XXI wieku proces socjalizacji dokonuje się w stosunkowo mało
stabilnych grupach i środowiskach2, w odniesieniu do treści narzucanych przez
popkulturę. Wszechobecne media kształtują masową wyobraźnię: zarówno
starszych, jak i młodszych pokoleń. Tożsamość w epoce ponowoczesnej powstaje
na bazie różnych wzorów i reprezentacji, ma charakter dyskursywny,
a konkurujące układy aksjonormatywne wywołują zarówno w jednostkach, jak
i strukturach, wewnętrzne napięcia. Samoświadomość tworzy się i wyraża
w kontaktach bezpośrednich, środowiskach socjalizacji pierwotnej, w grupach
rówieśniczych, grupach formalnych, a także na płaszczyźnie mediów
społecznościowych. Określają ją elementy wynikające z tradycji, języka i kultury
narodowej, a także treści moderowane przez architektów masowej wyobraźni.
Obraz samego siebie, powstający w procesie komunikacji społecznej, jest
warunkowany sytuacyjnie i czasowo, jednostka ma stosunkowo dużą swobodę
wyboru ośrodków afiliacyjnych, poszukuje siebie wchodząc w różnorodne relacje
1

Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007, s. 21-29.
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka,
Warszawa 2007, s. 248-258.
2
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z innymi. W odniesieniu do własnych doświadczeń dokonuje raz po raz
autodefinicji. Działania komunikacyjne dzieją się w wielu płaszczyznach, cechą
charakterystyczną współczesnego świata jest konieczność komunikowania się
także w rzeczywistości wirtualnej.
Perspektywa deskryptywna wynika z wprowadzenia do siatki pojęciowej
kategorii tożsamości kolektywnych, zabieg ten pozwala na wyjaśnianie
i prognozowanie zjawisk niezależnie od „imperatywów systemowych”, czy
„trwałych mechanizmów reprodukcji”. Z właściwego dla socjologii punktu widzenia
pojęcie tożsamości umożliwia wyjaśnianie zjawisk prowadzących do powstawania
nowych światopoglądów, stylów życia, orientacji politycznych, relacji i więzi
międzyludzkich. Dla badaczy zjawisk społecznych kategoria „tożsamości” pojawiła
się początkowo na gruncie interakcjonizmu symbolicznego, do socjologii głównego
nurtu przeniknęła pod wpływem osłabienia formatywnego wpływu zbiorowości na
jednostkę3. Tożsamości zbiorowe pozostawały widoczne dla obserwatorów życia
społecznego w odniesieniu do aktywnych grup manifestujących postawy i poglądy,
jednak z czasem okazało się, że to jednostki stały się centrum wielu inicjatyw,
motorem napędowym ruchów społecznych i procesów zmian, indywidualni
aktorzy życia społecznego uzyskali podmiotowość. Społeczeństwo, jako struktura,
stało się zdecydowanie mniej przejrzyste, dekompozycji uległy tradycyjne punkty
odniesienia, takie jak: grupy społeczne, zawody, terytoria.
Perspektywa przestrzenna związana jest z geografią, kluczowe znaczenie ma
w niej identyfikacja jednostkowa i kolektywna z danym terytorium. W procesie
socjalizacji jednostek kategoriami istotnymi są: przestrzeń i miejsce. Przestrzeń
wpływa na posiadany przez jej użytkowników układ autodefinicji poprzez:
topografię terenu, sposoby użytkowania ziemi, dziedzictwo urbanistyczne,
architekturę krajobrazu, pomniki upamiętniające ważne dla zbiorowości
wydarzenia. Mieszkanie, dom, osada, wieś, dzielnica, miasto i region są
komunikatami znakowymi dla mieszkańców. Przestrzeń obrasta w legendy,
opowieści, narracje unikalne, znane „swoim”. Stali mieszkańcy nadają otaczającej
przestrzeni znaczenia i sens, które są przyswajane w sposób nieświadomy, pewne
kody, szyfry i interpretacje stają się znakiem rozpoznawczym, pozwalają na
wspólną identyfikację niezależnie od późniejszego miejsca zamieszkania. Dla
przybysza przestrzeń ma wymiar głównie funkcjonalny.

Tożsamości zbiorowe
Do elementów konstrukcji tożsamościowych możemy dziś zaliczyć: obraz
własnej osoby, ciało i fizyczność, postawy, poglądy, orientację seksualną,
zainteresowania, znajomość popkultury, zwyczaje konsumenckie, publiczny
3

Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe…, op. cit., s. 31-33.
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wizerunek, autokreacje używane w świecie wirtualnym. Tożsamość społeczna jest
zwielokrotnioną tożsamością indywidualną opartą na wspólnych lub zbliżonych
systemach wartości, języku, normach, zwyczajach, wierzeniach i przekonaniach.
Wyrasta na gruncie zinternalizowanej i przeżywanej tradycji. Tożsamość społeczna
nie daje się zredukować do autodefinicji pojedynczego człowieka. Na pytanie „kim
jesteśmy?” członkowie poszczególnych zbiorowości odpowiadają odwołując się do
tradycji, społecznie aprobowanych praktyk życiowych, a także wspólnego
definiowania przeszłości4. Tożsamość zbiorowa pozwala umiejscowić się
w społeczeństwie, dookreślić oczekiwania ze strony innych, tworzy poczucie więzi
z grupą. Tożsamość zbiorową określają m.in. wspólnie podejmowane zadania,
procesy identyfikacyjne są od siebie zależne, nie ma „my” bez „oni”. Tożsamość
zbiorowa jest strukturą otwartą i zależną od jednostek. Cechy, wartości oraz cele
uważane za godne dla określenia zbiorowej tożsamości charakteryzują
społeczeństwo. Manuel Castells zwrócił uwagę na tożsamości projektujące,
wytwarzane poprzez zasoby symboliczne, konstruujące tożsamości, o potencjale
gruntownego redefiniowania pozycji w społeczeństwie, dążące do całościowej
transformacji struktury społecznej i zasad jej funkcjonowania5.
Globalizacja zmieniła naturę „tożsamości”, ponieważ rozmyły się ramy orientacji
społeczno-przestrzennej. Na charakterystyczne dla zbiorowości konflikty
międzypokoleniowe nałożyły się rywalizacje konkurujących systemów wartości,
narracji historycznych prowadzące do konfliktów ideologicznych. Nastąpiła
delegitymizacja poczucia wspólnoty, przynależność „do nas” zaczęła domagać się
wykazania „prawdziwości i autentyczności” owego związku. Tożsamość osobowa
wymaga uświadomienia w przeszłości, ukierunkowania w przyszłość, świadomej
antycypacji poznawczej i afektywnej zgodnie z danym kolektywem myślowym.
Kolektyw dostarcza poznawczej interpretacji wydarzeń podczas aktów
komunikacji, w tej perspektywie myślenie i uczenie się są czynnościami
zbiorowymi6. Tożsamości kolektywne powstają wskutek dynamiki społecznej, ich
motorem napędowym są rywalizujące ze sobą modele funkcjonowania
społeczeństwa. Jednostkowi aktorzy funkcjonują w ramach zbiorowych
podmiotów poprzez sieci relacji według zasad zawartych w proponowanych
modelach konstruowania ładu społecznego. Członków kolektywu łączy
samoświadomość, powstała poprzez konfrontację z innymi, określającymi siebie
w odniesieniu do innych, układów aksjonormatywnych.

4

B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2002,
s. 127-129.
5
Zob. M. Castells, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa 2008.
6
Zob. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie
myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, Lublin 1986.
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Wielopoziomowość tożsamości przestrzennych
Ciało stanowi element konstytutywny tożsamości osobowej, analogicznie
terytorium wyznacza granice odrębności dla tożsamości przestrzennych
rozumianych jako tożsamości zbiorowe powstałe w odniesieniu do geograficznie
i społecznie określonego obszaru. W literaturze przedmiotu funkcjonuje także
termin „tożsamość terytorialna” na oznaczenie tożsamości, w których terytorium
jest ważnym elementem odniesienia7. W niniejszej analizie termin „tożsamość
przestrzenna” zakłada szerokie znaczenie. Na zbiorową tożsamość przestrzenną
składają się: specyfika przyrodnicza i krajobrazowa, granice administracyjne,
historia wyrażona w kulturze, pomniki oraz zabytki utrwalające w zbiorowej
pamięci dziedzictwo przeszłości, architektura, urbanistyka dokumentująca kapitał
ludzki, ekonomiczny i społeczny danego obszaru. Tożsamość przestrzenna,
podobnie jak jednostkowa czy też kolektywna, spajana jest pamięcią, która daje
poczucie bezpieczeństwa. Zapisuje się w świadomości poprzez symbole, mity,
legendy wyobrażenia, które definiują przestrzeń i wypełniają ją wartościami,
poczuciem powinności, inspirują do działania. Tożsamość zawiera w sobie mapy
mentalne konstruowane przez użytkowników danej przestrzeni. Na mapy
mentalne składają się: zbiory wyobrażeń jednostkowych i zbiorowych na temat
przestrzeni, przekazywane w legendach, utrwalane w artefaktach kulturowych,
znajomość terenu, infrastruktury komunikacyjnej, społecznej, zdolność do
identyfikacji funkcjonalnej przestrzeni, społecznie podzielane przekonania
o wyjątkowości miejsc, waloryzowanie cech społecznych zbiorowości, przekonanie
o wyjątkowej historii, zdolność do interpretacji symboliki miejsc, pomników,
architektury, wiedza historyczna oraz afektywne wartościowanie przestrzeni
wynikające z pamięci zbiorowej i jednostkowej.
Mieszkańcy obszarów zurbanizowanych mają wiele możliwości afiliacyjnych,
mogą utożsamiać się na wielu poziomach jednocześnie. Przyjmując jako kryterium
zasięg terytorialny jednostek, z którym dany człowiek się identyfikuje, można
wyróżnić następujące poziomy tożsamości przestrzennej: lokalna, miejska,
metropolitalna, regionalna, państwowa, europejska. Żaden z kolejnych poziomów
afiliacyjnych nie musi wykluczać pozostałych, mieszkańcy danej lokalizacji
jednocześnie mogą dokonywać autoidentyfikacji jako członkowie określonej
dzielnicy, miejscowości, a jednocześnie mogą odczuwać przynależność do
społeczności regionalnej, czy też państwowej. Tożsamość lokalna wiąże się
z poczuciem zakorzenienia w danym miejscu, może to być ulica, wieś, dzielnica czy
też miasto. Tożsamość regionalna jest rodzajem tożsamości zbiorowej i kulturowej,
odnosi się do zdefiniowanego i zdelimitowanego regionu wraz z jego specyficznymi
7

Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów 2010, s. 29.
151

Joanna Wróblewska-Jachna

cechami społeczno-kulturowymi. Jest ona względnie trwałą identyfikacją pewnej
grupy ludzi z układem kulturowym tworzonym przez zespół idei, przekonań,
poglądów, z konkretnymi zwyczajami, własnym systemem aksjologicznym
i normatywnym. Można także wyróżnić tożsamość prospektywną, która jest
budowana na projektach regionalnych, jej podstawą jest konkretne przedstawienie
przyszłości. Mieszkańcy, akceptujący określone rozwiązania, podzielający wizje
rozwojowe są skłonni do identyfikacji, do odczuwania więzi z danym obszarem.
Tożsamość przeżywana jest odzwierciedleniem życia codziennego, społecznych
praktyk właściwych dla danego obszaru8.
Na identyfikację terytorialną mają wpływ takie zmienne społecznodemograficzne, jak: wykształcenie, wielkość zamieszkiwanej miejscowości, wiek,
poglądy polityczne. Polacy czują się zwykle najsilniej związani z miejscowością,
w której mieszkają (51%), co czwarty badany najmocniej identyfikuje się z Polską
(25%), na trzecim miejscu jest region, wskazywany przez 14% respondentów,
najmniej wskazań (4%) dotyczy Europy. Im niższy poziom wykształcenia badanych,
tym silniejsza identyfikacja ze społecznością lokalną, a mniejsza z krajem.
Najbardziej mobilni na rynku pracy mieszkańcy większych miejscowości nieco
rzadziej identyfikują się ze społecznością lokalną na rzecz częstszych deklaracji
przywiązania do kraju9. Mieszkańcy miast w przeważającej części utożsamiają się
z przestrzenią lokalną: osiedlem lub ulicą, nieco rzadziej z centralną, miejską
przestrzenią publiczną. Migranci, spędzający swoje życie zawodowe w obszarach
zurbanizowanych, mogą identyfikować się z miejscem swego pochodzenia
w większym stopniu niż z miejscem długoletniego zamieszkania10. Warte
odnotowania jest także zjawisko wirtualizacji tożsamości, doświadczenia
zapośredniczone powodują jej deterioryzację. U źródeł takiej sytuacji znajduje się
zwiększona mobilność przestrzenna jednostek, wirtualizacja rzeczywistości czy też
masowe migracje.
Podsumowując bogactwo definicyjne, należy stwierdzić, że na gruncie socjologii
tożsamość przestrzenna definiowana jest jako umysłowa reprezentacja oraz
afektywna ocena danej rzeczywistości, którą człowiek postrzega jako część siebie11.

8

B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Rozwój lokalny..., op. cit., s. 127-129.
Centrum Badania Opinii Społecznej, Polacy o swoim przywiązaniu do miejsca zamieszkania, Komunikat z badań
nr 165/2015 dostępny na: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_165_15.PDF, (dostęp: 14.11.2016).
10
K. Bierwiaczonek, Przestrzeń publiczna jako przedmiot badań studiów miejskich w kontekście współczesnego
definiowania miasta, [w:] Zmiany przestrzeni współczesnych miast, M. Malikowski, M. Palak J. Halik (red.),
Rzeszów 2015, s. 9-22.
11
A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 1, s. 46-53.
9
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Media jako istotne narzędzia w procesie kreowania tożsamości
Media w XX wieku stały się dominującym źródłem kształtowania wyobraźni
szerokich mas odbiorców. Na kształt rzeczywistości, w jej rozmaitych obszarach,
mają wpływ media tradycyjne: prasa, radio, telewizja, a także nowoczesne media
społecznościowe ulokowane w przestrzeni wirtualnej. Komunikacja masowa
kierowana jest do rozproszonych zbiorowości poprzez rozmaite kanały dostępu;
dzięki swemu zasięgowi współczesne media są narzędziem społecznej kontroli,
mają moc mobilizacji jednostek i zbiorowości do działania, kreują mody
obyczajowe, skłaniają do normatywnego konformizmu. Kształtują opinię
publiczną, dostarczając interpretacji świata, dają poczucie rozumienia przyczyn
i skutków złożonych procesów społecznych. Wpływ mediów na społeczeństwo jest
tak duży, że współczesny człowiek swoją tożsamość konstruuje pod wpływem
przekazów dostarczanych przez telewizję i Internet12. W przekazach medialnych
wykorzystywane są techniki wpływu na odbiorców, które wymykają się
konsumentom treści. Do najczęściej stosowanych należą m.in.:
– techniki prezentacji wydarzeń, w tym: fragmentacja, selekcja, a następnie
interpretacja prezentowanych wydarzeń zgodna z intencjami nadawcy;
kolejność umieszczania, nadanie etykiety poprzez tytuł, nagłówek, cytat lub
opis; odpowiedni montaż,
– wpływanie na emocje odbiorców w tym: ingracjacja - zwiększanie życzliwości i
sympatii odbiorców; wzbudzanie lęku i niepewności, wywoływanie
oburzenia; wskazywanie winnych danego stanu rzeczy13.
Tożsamość młodego pokolenia staje się konglomeratem treści rozrywkowych
prezentowanych w telewizji, portalach społecznościowych, kanałach YouTube,
wzorcami osobowymi są ikony popkultury, celebryci, tożsamość może mieć
charakter sezonowy. W tak funkcjonującej kulturze wizerunek jest zasobem
szczególnie wymagającym uwagi. Na poziomie jednostkowym procesy autokreacji
wiążą się z odpowiednim ubiorem (stylizacją), dbałością o przemyślany styl życia
(na który składa się dieta, aktywność fizyczna), ciałem postrzeganym jako własna
kreacja, estetyzacją (zdobienie ciała poprzez tatuaż, operacje plastyczne),
upublicznianiem
zainteresowań,
systemów
wartości.
Na
poziomie
administracyjnym wizerunek jest jednym z zasobów posiadanych przez jednostkę
terytorialną, należy o niego dbać i otaczać go szczególną troską. Przestrzeń
publiczna jest uatrakcyjniana na wiele różnych sposobów: obiekty małej
architektury dodają uroku przekształcając przestrzenie w miejsca. Dzieła sztuki
eksponowane na ulicach, elewacjach budynków tworzą niezapomniane zestawy
12

Zob. A. Gromkowska-Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań-Leszno 2007.
D. Maciołek, D. Poleszczuk, Wpływ manipulacji medialnej na kształtowanie się tożsamości współczesnej
młodzieży, „Kultura-Media-Teologia”, 2014, nr 19, s. 45-59.
13
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wrażeń, skojarzeń i interpretacji powiązanych z miejscami. Dbanie o wizerunek jest
jednym z celów marketingu terytorialnego, innym, nie mniej ważnym, jest
wzmacnianie tożsamości mieszkańców układów terytorialnych. Obszary
zurbanizowane, takie jak miasta i metropolie, wykorzystują stare i nowe media do
wzmacniania tożsamości swoich mieszkańców, a także przyciągania nowych.

Marketing terytorialny, miasto jako atraktor
Zarządzanie marką jednostek administracyjnych polega na wykreowaniu narracji
budujących oczekiwane postawy i opinie mieszkańców, wymaga wcześniejszego
przygotowania poprzez przeprowadzenie szczegółowej diagnozy w zakresie:
– identyfikacji potrzeb mieszkańców, niezrzeszonych i zrzeszonych
w organizacjach społecznych, grupach formalnych, przeanalizowanie
oczekiwań władzy i obywateli,
– identyfikacji interesariuszy zewnętrznych: przedsiębiorców, potencjalnych
turystów oraz inwestorów,
– identyfikacji potencjału migracyjnego, analizy możliwości przyciągnięcia
nowych mieszkańców, powstrzymania emigracji; są to dwa filary wielu
współczesnych strategii rozwoju polskich miast.
Pierwszym etapem wdrażania programu kreowania marki przez jednostki
samorządowe jest przygotowanie własnej identyfikacji wizualnej. Następnie
aktywizują one posiadane zasoby w celu umacniania atrakcyjnego wizerunku,
wreszcie kierują przekaz do mediów. Świadoma budowa marki terytorialnej wiąże
się z podejmowaniem wielu działań w sferze kultury. W placówkach związanych
z kształceniem prowadzona jest edukacja w zakresie historii i dziedzictwa
kulturowego, akcentowanie walorów krajobrazowych miasta czy regionu daje
podstawy do poczucia dumy, zachęca do afiliacji tożsamościowych, tworzy dobrą
atmosferę sprzyjającą integracji społecznej. Potencjał gospodarczy rozmaitych
jednostek terytorialnych: miast, regionów, państw jest powiązany z oceną
i wrażeniami, jakie wywierają na swoich mieszkańcach, inwestorach, a także
turystach. Wizerunek miasta, regionu czy też państwa, zdolność do wykreowania
przestrzeni kulturowej przyciągającej różne środowiska ma niekwestionowane
znaczenie, wpływa również na decyzje migracyjne. Zasoby kapitału ludzkiego
i społecznego, a także kulturowe przekładają się bezpośrednio na możliwości
rozwoju gospodarczego.
Jednym z niestandardowych narzędzi marketingu terytorialnego jest promocja
miasta, regionu czy też metropolii jako produktu turystycznego (city placement)
w produkcjach rozrywkowych kultury masowej. Przykładem współczesnego
marketingu terytorialnego jest współpraca Woody’ego Allena z włodarzami
europejskich metropolii, która zaowocowała serią filmów rozrywkowych
154

Media jako narzędzie wspierające w kreowaniu tożsamości przestrzennych na przykładzie metropolizacji miast…

kształtujących u masowego widza pozytywny obraz, m.in. Barcelony (Viki,
Christina, Barcelona z 2008 roku), Paryża (O północy w Paryżu z 2011 roku), czy też
Rzymu (Zakochani w Rzymie z 2012 roku). Miasto/metropolia staje się głównym
bohaterem, ukazuje widzom różnorodne atrakcje, nasyca obrazami miejsc, uwodzi
architekturą, przestrzeń publiczna jest oswojona - i na swój sposób staje się
odbiorcy bliska. Prezentowana oferta kulturalna może zaspokoić potrzeby osób
o najmniej i najbardziej wyrafinowanych gustach. Miasto przyciąga artystycznie,
biura promocji miast, metropolii i regionów, są mecenasami licznych produkcji
audiowizualnych i wydarzeń kulturalnych.
Budowanie marki w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej wymaga
zwrócenia publicznej uwagi na elementy wyróżniające. Działania podejmowane
przez władze jednostek terytorialnych obejmują bardzo szerokie spektrum
narzędzi marketingowych: zamieszczanie artykułów sponsorowanych w mediach
tradycyjnych i społecznościowych, wypowiedzi oraz wspomnienia osób
publicznych związanych z danym obszarem, aplikacje mobilne na smartfony,
pozycjonowanie w grach komputerowych, organizacje imprez masowych, festiwali,
jarmarków, organizowanie gier miejskich czy też przedsięwzięć typu flashmob za
pośrednictwem Internetu lub smsów.

Rozwój tożsamości przestrzennych na przykładzie
metropolizacji
Metropolizacja
jest
procesem
konsolidacji
i
funkcjonalnego
umiędzynarodowienia obszarów miejskich. Rozwój metropolii opiera się na
procesach zachodzących w następujących dziedzinach:
‐ ekonomii i technice; jest związany z procesami o zasięgu globalnym,
powstawaniem międzynarodowych rynków, instytucji, dominującą rolą
korporacji
ponadnarodowych,
w
obszarach
zurbanizowanych
wykształceniem przestrzeni funkcjonalnych; podstawą konkurencyjności
staje się zdolność do wytwarzania popytu i wdrażania innowacji,
‐ społecznej; sposoby organizacji życia społecznego są mocno
sprofesjonalizowane, w polityce społecznej kluczowe stają się kwestie
integracji społecznej grup ludności różniącej się pochodzeniem, kulturą,
wierzeniami, instytucje koncentrują się na tworzeniu wyspecjalizowanych
sieci współpracy. Powstanie metropolii dotyczy kwestii tożsamościowych
mieszkańców - obejmuje procesy tworzenia marki metropolitalnej,
kreowania poczucia odrębności i woli bycia częścią danej metropolii.
W procesach rozwoju funkcji metropolitalnych kluczowe jest kreowanie
kapitału ludzkiego i rozwój klasy metropolitalnej, rozwój kompetencji do
współpracy między instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami
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mieszkańców.
Procesy rozwoju funkcji metropolitalnych w największych obszarach
zurbanizowanych stały się istotnym tematem publicznego dyskursu po włączeniu
Polski w struktury UE.
Polityki publiczne dotyczące zarządzania strategicznego, zagospodarowania
przestrzennego obszarów zurbanizowanych wymagały korekty w celu
dostosowania do standardów funkcjonujących w krajach Wspólnoty.
W województwie śląskim pojawiła się inicjatywa oddolnego upodmiotowienia
metropolii, która była po części procesem planowym, a po części spontanicznym.
Na ówczesnym etapie rozwoju wynikała z potrzeb dostrzeżonych przez środowiska
samorządowe w zakresie ściślejszej kooperacji ponadgminnej w Konurbacji
Śląskiej.
Proces metropolizacji zachodzący w województwie śląskim można podzielić na
trzy okresy:
‐ okres wzrostu i mobilizacji do wspólnego działania obejmujący lata 20042009; w tym czasie nastąpiła oddolna próba swoistej inwentaryzacji szeroko
rozumianych zasobów, proces uczenia się wielopoziomowego zarządzania
charakterystycznego dla obszarów metropolitalnych, delimitacja obszaru
metropolitalnego, a głównym celem podejmowanych działań wskazywanym
przez samorządy i władze regionalne było pozyskanie funduszy na rozwój
społeczno-gospodarczy potencjalnych „obszarów wzrostu” zgodne z polityką
UE14. Aktorami podejmującymi kluczowe decyzje byli na tym etapie
włodarze miast integrujących się w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiego
Związku Metropolitalnego (GZM),
‐ okres kryzysu kooperacji obejmujący lata 2010-2015; spory prowadzące do
czasowego wystąpienia części członków GZM, dostrzeżono potrzebę
upodmiotowienia metropolii w systemie prawnym i polityce miejskiej na
poziomie centralnym, prowadzono debaty na temat zmniejszenia
konkurencji wewnętrznej poprzez prawne regulacje, zrozumienie roli
marketingu terytorialnego w budowaniu tożsamości metropolitalnej
mieszkańców, wyłonienie się w roli lidera procesów metropolizacji Urzędu
Marszałkowskiego, wdrożenie narzędzi współpracy ponadgminnej na
poziomie centralnym (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych),
‐ lata 2016-2017, czyli okres ściślejszej integracji; negocjacje między
środowiskami skupionymi wokół Urzędu Marszałkowskiego oraz GZM
i władzami państwa, podjęto kolejne próby wprowadzenia ustawy
metropolitalnej, wzrost integracji społeczno-gospodarczej miast Konurbacji
Śląskiej, systematyczne tworzenie marki metropolitalnej, wzmacnianie
14

J. Wróblewska-Jachna, Między konkurencją a kooperacją. Zarządzanie rozwojem w regionach metropolitalnych,
Bielsko-Biała 2012, s. 45-56.
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tożsamości metropolitalnej wśród mieszkańców obszaru metropolitalnego,
prace nad regionalną specjalizacją obniżającą konkurencję wewnętrzną.
Pierwsze lata funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia
charakteryzowały się problemami związanymi z procesem zbiorowego „uczenia
się” specyfiki procesów metropolizacji i ich znaczenia we współczesnych
paradygmatach rozwoju społeczno-gospodarczego. Podczas debat publicznych
samorządowcy próbowali uregulować zasady współpracy między metropolią oraz
pozostałymi miastami województwa. Główne bariery rozwoju metropolii
w początkowym okresie jej kształtowania dotyczyły: braku zainteresowania ze
strony mieszkańców, resentymentów wewnątrzregionalnych, braku ustawy
metropolitalnej, hiperkonkurencji wewnętrznej, braku silnego przywództwa.
Tożsamość członka wspólnoty wyznacza członkostwo, jest obiektem lojalności,
źródłem legitymizacji określonego porządku. Nie jest możliwe kreowanie
metropolii bez skutecznego procesu komunikowania przez władze, co do celów
i idei związanych z podejmowanymi działaniami, skutkującymi rozwinięciem
identyfikacji i postrzegania się w kategoriach pewnej zintegrowanej całości.
Tożsamość metropolitalna ma charakter prospektywny, odwołuje się do
atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców przedsięwzięć, projektów, działań
i zamierzeń.

Media jako narzędzie wspierające w kreowaniu tożsamości
przestrzennych na przykładzie województwa śląskiego
Powodzenie projektu metropolizacyjnego zależne jest od form i treści
stosowanych w komunikacji społecznej prowadzonej w mediach. Proces
kształtowania tożsamości metropolitalnej można zaobserwować od roku 2008, gdy
rozpoczęto systematyczne upowszechnianie marki „Silesia” w mediach o różnym
zasięgu, w niewielkim stopniu ogólnokrajowym, najczęściej regionalnym
i lokalnym. Początkowo miało to miejsce w mediach tradycyjnych, obecnie
intensywna kampania prowadzona jest szczególnie w mediach społecznościowych.
Analiza wydatków budżetowych ponoszonych przez GZM wskazuje na znaczny
udział projektów związanych z promocją i upowszechnianiem marki
metropolitalnej. Zestawienie kwot przeznaczanych przez Zgromadzenie członków
GZM zostało zawarte w Tabeli 1.
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Tabela 1. Wydatki budżetowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia w latach 2007-2015.

2007

Planowane
dochody
budżetowe
1 953 257,00

5 000,00

Procentowy udział
planowanych wydatków na
promocję w budżecie
0,26%

2008
2009

2 002 828,00

310 000,00

15,48%

3 948 708,00

985 000,00

24,94%

2010

5 809 182,00

1 223 000,00

21,05%

2011

5 528 646,00

2 482 505,00

44,90%

2012

4 638 640,00

1 998 000,00

43,07%

2013

4 332 000,00

1 803 776,00

41,64%

2014

3 850 000,00

800 922,00

20,80%

2015

2 090 501,00

655 694,00

31,37%

Rok budżetowy

Wydatki zaplanowane na
promocję (w PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał budżetowych Zgromadzenia GZM oraz sprawozdań
z wykonania planu finansowego w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego,
dokumenty dostępne na stronie: www.gzm.bip-e.pl/gzm/majatek-zwiazku/663,Budzet-GZM.html.

Największe wydatki przypadają na lata 2010-2013, w tym czasie opracowano
system Identyfikacji Metropolitalnej, uruchomiono następujące programy
dofinansowane ze środków UE: „Metropolia Silesia - Atrakcyjne Miejsce
Inwestycji”, „Wirtualny Klucz do Metropolii Silesia”, „Metropolia Silesia - Pełnia
Kultury”. Do akcji promocyjnych zaangażowano najsilniejsze media o regionalnym
zasięgu: „Dziennik Zachodni”, „Radio Katowice”, „Radio Em”, „Telewizję Silesia”.
Spoty pojawiające się w mediach kierowane były do mieszkańców (życzenia
świąteczne składane przez władze GZM, cykl programów „Pociąg Kulturalny”),
przedsiębiorców i inwestorów (cykliczne audycje „Trudny Rynek”). Jednocześnie
opracowano własne platformy komunikacji i promocji: gazetki, publikacje
i opracowania naukowe, stworzono własne platformy internetowe:
www.gzm.org.pl, www.pelniakultury.pl. Od 2015 roku działa także fanpage
metropolitalny: www.facebook.com/metropolia.silesia, liczący 14 987 osób (stan
na dzień 31.12.2016).
W latach 2011 - 2015 systematycznie ukazywał się miesięcznik „Metropolia
Silesia” wydawany w wersji cyfrowej oraz papierowej. Zamieszczano w nim
informacje na temat:
‐ bieżącej działalności samorządowców: prezydentów miast, rad miejskich,
spółek komunalnych,
‐ wiedzy naukowej związanej z metropolizacją obszarów zurbanizowanych,
upowszechniano doświadczenia innych regionów policentrycznych
w zakresie instytucjonalizacji zasad współpracy i kooperacji,
‐ wydarzeń kulturalnych i sportowych, wzmacniano identyfikację regionalną
i metropolitalną poprzez prezentację lokalnych aktorów indywidualnych
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i zbiorowych,
‐ propagowano ideę integracji ponadgminnej, analizowano stan
zaawansowania procesów związanych z poszukiwaniem prawnych form
i kwestii delimitacji obszaru metropolitalnego, prezentowano wspólne
inwestycje.
Od roku 2016 Biuro GZM zrezygnowało z wydawania miesięcznika, informacje
związane z metropolią pojawiły się w formie dodatku do „Dziennika Zachodniego”.
Dywersyfikacja mediów oraz rozwój rozmaitych form komunikacyjnych
w Internecie umożliwia zaistnienie prywatnych platform regionalnych i lokalnych.
Jednym z bardziej interesujących przedsięwzięć medialnych jest uruchomienie
3.10.2016 roku prywatnej platformy komunikacyjnej „Silesion” (www.silesion.pl).
Została ona utworzona z inicjatywy dziennikarza Kamila Durczoka i ma na celu
integrowanie środowisk kreatywnych i opiniotwórczych, a także budowanie
pozytywnego wizerunku regionu, a szczególnie metropolii Silesia. Przeznaczona
jest ona głównie dla mieszkańców oraz turystów, a do wiodących tematów należą:
sport, wydarzenia o charakterze kulturalnym, rozrywka, styl życia. Swoje opinie
prezentują postaci ważne dla regionu, artyści, literaci, naukowcy, politycy. Portal
ma charakter otwarty dla mieszkańców, w sieciach społecznościowych m.in. na
Facebooku pojawiają się zaproszenia do publikowania i nadsyłania komentarzy,
filmów, zdjęć dokumentujących zarówno życie codzienne, jak i nadzwyczajne
zdarzenia. Tematyka metropolitalna jest na bieżąco aktualizowana, o czym
świadczą następujące tytuły artykułów opublikowane w 2016 roku związane
z prawnym statusem obszaru metropolitalnego: „Metropolia na wakacje”,
„Metropolia bez kręgosłupa”, „Nowa ustawa najważniejsza od 100 lat”, „Nowe
wizje metropolii” (październik), „Metropolia: Jak to zrobili w Nowym Jorku”, „Albo
Metropolia Albo Wstyd”, „Metropolia zmieni Śląsk” (listopad), „Co z tą
metropolią?” (grudzień).

Wnioski
Funkcjonowanie metropolii Silesia poprzedziło ustawowe normy, regulujące
zasady działania związków ponadgminnych15. Wysiłki podejmowane przez władze
samorządowe w celu wytworzenia obowiązujących w przestrzeni publicznej
kategorii dyskursywnych oraz stylów myślowych dotyczących metropolii Silesia
dają pierwsze widoczne rezultaty. Na portalach społecznościowych, w mediach
lokalnych i regionalnych zauważalna jest integracja mieszkańców wokół zagadnień
15

Ustawa określająca zasady i tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego
w województwie śląskim podpisana została przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 04.04.2017 roku w Katowicach,
opublikowana w Dz. U. z dn. 06.04.2017 r., poz. 730. Ustawa ta uchyliła ustawę z dnia 9 października 2015 r.
o związkach metropolitalnych.
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istotnych dla pogłębienia metropolizacji. W przestrzeni medialnej marka
terytorialna „Silesia” jest wyraźnie zauważalna. W procesach komunikowania
społecznego pojawia się wiele wspólnych doświadczeń i odniesień do metropolii.
W przestrzeni wirtualnej coraz większe grupy mieszkańców angażują się
afektywnie w projekt metropolizacji miast konurbacji. Wokół problematyki
metropolizacji odbywają się debaty społeczne, konferencje naukowe, w sieciach
społecznościowych przyciąga się uwagę mieszkańców ogłaszając konkursy np. na
najładniejszy rynek, najciekawsze zdjęcia z wakacji spędzonych w chorzowskim
wesołym miasteczku. Działania w zakresie kształtowania tożsamości mieszkańców
zapoczątkowane w 2008 roku mogą przynieść efekty w dłuższej perspektywie
czasowej, co sprawi, że tożsamość metropolitalną będzie można poddać głębszej
analizie.
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Media as a tool to support the creation of spatial identity in the process of monopolization: the
case of Silesian cities
Summary
Spatial identities are mental representations of the environments that are treated by individuals as
their integral part that they can engage in emotionally and ideologically. The sense of the common
appurtenance has several levels: the individual level, the social level and the system level. The
identity changes as time passes by. The identity undergoes transformations. The identity is an
important element of the regional and local politics and it is subject to spontaneous actions taken by
the actors of the social life. The special case worth considering is the construction of the regional
(metropolitan) identity build with respect to the territorial units.
The proposed article contains an analysis of the metropolisation process in the Silesia
Voivodship supported by the old and new opinion-forming media. The present stage of the
metropolisation process in Polish towns covers the construction of the spatial identity taking into
account the inhabitants of the metropolis area. The bottom-up integration of the local authority
institutions aiming to the constitution of the metropolis in the centre of the Voivodeship is
moderated by the strongest science and political hubs. The traditional and new media are used as
a mean of social integration. The observed patterns of social communication encourage the
inhabitants to identify with the idea of over-communal cooperation and with the metropolis area.
Key words: spatial identity, media, metropolisation
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ABSTRAKT
Media lokalne mają fundamentalne znaczenie w komunikowaniu na poziomie małych ojczyzn.
Jednym z ich ważnych zadań jest przekazywanie mieszkańcom związanej z regionem wiedzy
historycznej oraz wzmacnianie pamięci zbiorowej małych społeczności. Stanowią swego rodzaju
leslieux de memoire (miejsca pamięci). Badania PBI jasno wskazują, że zapotrzebowanie na tego
typu treści wśród internautów jest bardzo duże. Czy nadawcy odpowiadają na nie? Przeprowadzone
badania w tym zakresie dały odpowiedź, która może być wskazówką dla redakcji lokalnych mediów
elektronicznych. Ponadto celem poniższych rozważań jest ustalenie, w jaki sposób rola ta
wypełniana jest przez zawartość wizualną, a więc przede wszystkim przez stare fotografie.
SŁOWA KLUCZOWE: lokalne media, internet, stare zdjęcia, stare fotografie, komunikowanie lokalne

Czemu nie jesteśmy obojętni wobec starych zdjęć?
„Zdjęcia widzę wszędzie, jak dzisiaj każdy z nas. Nieproszone przybywają ze
świata do mnie. Są to tylko obrazy, po prostu pojawiają się jak leci. Jednak z tych
zdjęć, które zostały wybrane, ocenione, docenione, zgromadzone w albumach czy
czasopismach - przeszły więc w ten sposób przez filtr kultury - niektóre wywołały
we mnie małe uciechy (...)”1 pisał w Świetle obrazu Roland Barthes. Jego
rozważania dotyczyły zdjęć w ogóle, również, a może i nawet przede wszystkim
tych, które wykonano już jakiś czas temu. To właśnie ta perspektywa czasowa
sprawia, że fotografia wywołuje wspomnienie, nostalgię, zastanawia i intryguje.
Zdigitalizowane stare fotografie umieszczone w nowych mediach, bo o nich będzie
mowa, zdecydowanie wyróżniają się na tle interfejsu, jaki proponują nam portale
1

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996, s. 35.
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internetowe. Kolorowe, krzyczące emocjami fotografie kontrastują ze zdjęciami
w sepii i czarno-białymi - stonowanymi, ale jednocześnie niosącymi ze sobą
pewien ładunek emocji. Posługując się terminologią Barthes’a, zauważamy, że
Spectatorzy, czyli my wszyscy, za Punctum możemy uważać starą fotografię.
Przykuwa nasz wzrok, nawołuje do namysłu. Możemy mówić już nie o Punctum,
ale o podwójnym Punctum, bo przecież bez względu na otoczenie interfejsowe
każda niemal fotografia ma je w obrębie siebie samej. Czy zostaje to bez związku
z odbiorem i komunikatem, jakie stara fotografia współcześnie niesie? Z całą
pewnością nie.
Jak zauważa Susan Murray, fotografia amatorska i zawodowa była zawsze
ujmowana w kategoriach historii, pamięci straty, nieobecności, a dyskursywnie
łączyło i łączy się ją ze śmiercią2. Stąd być może nie sposób przejść obok starej
fotografii obojętnie. André Bazin i Roland Barthes uważali nawet, że fotografie
należy zawsze opisywać w relacji do śmierci, bo utrwalają one moment, który
przeminął. Idąc tym tokiem rozumowania, możemy stwierdzić, iż obcowanie ze
starym zdjęciem jest obcowaniem ze śmiercią, zatem towarzyszy temu procesowi
silna emocja. W kontekście starych zdjęć oraz historii nie sposób nie wspomnieć
o koncepcji miejsc pamięci zaproponowanej przez Pierre’a Norę. Leslieux de
Mémoire były dla niego wszelkimi przejawami obecności przeszłości
w teraźniejszości, a w przyspieszeniu historii upatrywał ludzkiej potrzeby
zatrzymywania tego, co może zniknąć. Zdaniem Nory pamięć jest absolutna
i spontaniczna, ale też „karmi się tym, co konkretne”, a więc przestrzenią, gestami,
obrazami i przedmiotami3. Obrazami mogą być projekcje konkretnych wydarzeń
lub miejsc w umysłach konkretnych osób, ale też mogą być nimi fotografie.
Co ważne, jeden i ten sam obraz może przywołać inne skojarzenia i wspomnienia
w przypadku każdego oglądającego. Pojmowanie starej fotografii jako swego
rodzaju wywoływacza wspomnień i utrwalacza pamięci będzie dla nas kluczowe
w omawianej problematyce. Zbiory starych fotografii tworzą niejako miejsce
pamięci dla tych, którzy je tworzą i dla tych, którym przyjdzie je oglądać.
Naturalnie pod warunkiem, że na zdjęciach są obiekty w jakiś sposób przyswojone.
Archiwalne fotografie umieszczone w przestrzeni nowych mediów pełnią
istotną funkcję w komunikacji lokalnej, stając się ważnym elementem procesu
komunikacyjnego. Są wielokrotnie przyczynkiem do dyskusji i analiz, integrują
lokalną społeczność, stanowią swego rodzaju pomost między pokoleniami. Z całą
pewnością pełnią funkcje: dokumentalistyczną, symboliczną, kulturotwórczą,
edukacyjną, ale też wypełniają zapotrzebowanie na walory estetyczne. To jednak
nie do końca być może stanowi odpowiedź na pytanie, z jakiego powodu stare
zdjęcia zamieszczone na lokalnych portalach internetowych są tak chętnie
2

S. Murray, Czy fotografie mówią prawdę?, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej,
M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (red), Kraków 2012, s. 475.
3
P. Nora, Między pamięcią a historią: Le lieux de Mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, 2009, nr 2, s. 4.
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oglądane przez użytkowników.
Odpowiedzi być może należałoby poszukać również w zestawieniu
potencjalnych korzyści i gratyfikacji odbiorców korzystających z lokalnych mediów.
Według wszelkich koncepcji, które skupiają się na tym mechanizmie, pomimo
niektórych różnic, znaleźć można pewien wspólny mianownik: konsumowanie
wiedzy wiąże się z gratyfikacją intrapersonalną polegającą na przyroście informacji
i umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie, ale także doznania estetyczne.
Z kolei gratyfikacją interpersonalną może być przekaz wiedzy z jednej grupy do
drugiej oraz z pokolenia na pokolenie4. Jak zauważa Stanisław Michalczyk, do
pełnego zrozumienia tych mechanizmów w warunkach lokalnych należy wziąć
jeszcze pod uwagę czynniki, które wynikają z tej lokalności. Jak się okazuje,
wszystkie będą miały zastosowanie w przypadku projektów fotograficznych.
Michalczyk
wymienia
motyw
geograficzno-społecznej
swojskości
i komunikatywności medium, tematyczny, terytorialno-przestrzennej lokalizacji
publikacji, rozrywkowy i motyw sytuacji wewnętrznej.
Stare zdjęcia pełnią ponad wszystko funkcję edukacyjną, ponieważ są
nośnikiem wiedzy o najbliższym otoczeniu i jego historii. Biorąc pod uwagę, że
fotografia, która: jest środkiem realizacji określonych celów kształcenia, jest
prawidłowo skonstruowana i jest skuteczna dydaktycznie (ułatwia postrzeganie
i rozumienie przekazywanych przez nią informacji)5 może być uważana za
fotografię dydaktyczną, należy stwierdzić, że stare fotografie mają potencjał, aby
być fotografiami dydaktycznymi. Proces kształcenia jest od dawna już traktowany
jako proces komunikacyjny. Fotografia jest jego ważną częścią, stąd też wielu
badaczy skupia się wyłącznie na niej, nierzadko ignorując materiały tekstowe,
które często stanowią ich integralną część i bez ich pominięcia nie należy
interpretować roli, jaką pełnią w komunikowaniu lokalnym.
Stanisław Michalczyk, kategoryzując grupy tematyczne w lokalnych mediach,
wymienia siedem ich typów: lokalna problematyka polityczna, organizacji
i stowarzyszeń społecznych, gospodarcza i usługi materialne, lokalne usługi
niematerialne, problematyka socjalna, lokalne życie religijne i sport6. Jego zdaniem
tematy historyczne mieszczą się w lokalnych usługach niematerialnych. Według
badacza publikowanych jest wiele przekazów tego typu i najczęściej ich autorami
są miejscowi znawcy historii, a opracowane przez nich tematy niejako wypełniają
luki w bibliografii historii danego regionu. Biorąc pod uwagę, że zainteresowanie
wśród mieszkańców tematyką historyczną jest bardzo duże, można zaproponować
4

Ibidem, s. 139-141.
M. Hallanda, Fotografia jako element składowy multimediów oraz forma wizualnego komunikatu
dydaktycznego wykorzystywanego w procesie kształcenia, [w:] P. Francuz, S. Jędrzejewski, Nowe media
i komunikowanie wizualne, Lublin 2010, s. 243.
6
S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe,
Katowice 2000, s. 125-126.
5
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rozszerzenie tej typologii o osobną kategorię, która byłaby zarezerwowana właśnie
dla materiałów odwołujących się do tradycji i historii regionu.

Mieszkaniec Polski lokalnej w globalnej sieci
Punktem wyjścia do rozważań na temat roli internetu w popularyzowaniu
wiedzy na temat najbliższego otoczenia będzie raport Polskich Badań Internetu,
opracowany w 2013 roku na podstawie badań sondażowych. Joanna Ciemniewska
i Andrzej Garpich nie pozostawiają wątpliwości, że internet jest głównym źródłem
wiedzy wśród badanej grupy respondentów. Z raportu wynika, iż 89% badanych
szuka informacji na temat regionu w internecie, 57% w lokalnej prasie, a 33%
w lokalnych stacjach telewizyjnych7. Wysoki odsetek dla stron internetowych oraz
lokalnej prasy pozwala wysnuć wniosek, że również strony internetowe lokalnych
nadawców będą jednym z podstawowych źródeł informacji. Jak się okazuje,
użytkownicy internetu interesują się stronami z lokalnymi informacjami bez
względu na wiek, wykształcenie, wielkość miasta zamieszkania, częstość
korzystania z internetu i dochody. Istotne jest również, jakiego rodzaju informacji
poszukują mieszkańcy Polski samorządowej. Domyślić się można, że są to głównie
informacje użyteczne i praktyczne z punktu widzenia miejscowej społeczności.
Dla rozważań nad lokalną historią istotne będzie, że aż 31% użytkowników
deklaruje, iż właśnie tego rodzaju wiedzy szukają na lokalnych portalach. Jest to
widownia wielomilionowa, stąd też warto poświęcić jej nieco uwagi. Z raportu PBI
jasno wynika, iż historią najbliższej okolicy interesują się głównie najstarsi
użytkownicy nowych mediów - osoby w wieku od 45 do 54 lat stanowią 49%.
Warto zauważyć jednak, że i w młodszych grupach materiały historyczne cieszą się
dużym zainteresowaniem, a ich odsetek oscyluje wokół 30%. Z kolei 36% osób
deklarujących zainteresowanie historią regionu to użytkownicy z wykształceniem
podstawowym, 29% średnim, a 33% z wyższym. Według danych PBI, 64% z nich
mieszka na wsi i miastach do 50 tysięcy mieszkańców.

Lokalna historia w lokalnych mediach
Jak wynika z przeprowadzonej na potrzeby tej pracy analizy zawartości przeszło
stu lokalnych portali informacyjnych, działy tematyczne poświęcone historii
regionu wcale nie są często stałym elementem tego typu stron internetowych.
Dokładniejsze zbadanie tej problematyki pozwala zauważyć, że o miejscowej
7

J. Ciemniewska, A. Garpich, Wiadomości lokalne w internecie - najchętniej poszukiwane informacje o regionie,
zawartość i popularność serwisów informacyjnych, Polskie Badania Internetu. http://www.slideshare.net/P_B_I/
wiadomoci-lokalne-w-internecie-najchtniej-poszukiwane-informacje-o-regionie-zawarto-i-popularno-serwiswinformacyjnych] (23.03.2014 r.).
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historii dziennikarze piszą dość chętnie, ale redakcje rzadko decydują się na
zorganizowanie działu tematycznego zatytułowanego „historia”. Artykuły są
umieszczane przeważnie przypadkowo, co znacznie utrudnia ich znalezienie.
Można zauważyć pewną prawidłowość - wydarzenia z przeszłości, sylwetki
słynnych mieszkańców i działaczy społecznych, obyczaje oraz charakterystyczne
miejsca są przywoływane w materiałach prasowych szczególnie podczas relacji
z okolicznościowych uroczystości. Mogą być nimi rocznice miejscowych bitew,
śmierci lub urodzin ważnych lokalnie osobistości, ale także wszelkiego rodzaju
reporterskie relacje z odsłonięć pomników czy też tablic upamiętniających
wydarzenia lub osoby, do których się odnoszą. Warto zaznaczyć, że wówczas
oprócz aktualnych materiałów wizualnych pojawiają się również stare fotografie.
Stwarzają one pewnego rodzaju pomost między teraźniejszością a przeszłością.
Jednakże uwagę zwracają te materiały, które są umieszczane w lokalnych
nowych mediach bez specjalnej okazji. Ich głównym celem są edukacja
i propagowanie wiedzy na temat historii małej ojczyzny. Jak się można było
przekonać, tego typu materiały są publikowane na różnych pod względem
kategorii stronach: miejscowych samorządów, prywatnych stronach i blogach
wielbicieli historii regionów oraz portalach informacyjnych, w tym przede
wszystkim na stronach lokalnych mediów. W ostatnich latach widoczny jest trend
gromadzenia się miejscowych społeczności na profilach w mediach
społecznościowych, gdzie również tworzone są profile dotyczące starych zdjęć
i historii.
W przypadku stron internetowych lokalnych samorządów - gmin i powiatów
specjalna zakładka poświęcona wyłącznie informacjom o historii miasta jest
niemalże standardem. Warto jednak zaznaczyć, że wyeksponowane tam materiały
przeważnie nie są ani aktualizowane, ani tym bardziej rozszerzane. Bardzo często
za to można znaleźć galerie ze starymi fotografiami, które niejako wizualnie
przenoszą użytkownika w czasie. Częsty brak opisów pod zdjęciami natomiast
skutkuje tym, że oglądający nie wie, co dane zdjęcie przedstawia. O ile
w przypadku miejscowych nie sprawia to być może większego kłopotu, tak dla
osób spoza danego środowiska nie mają one większej wartości edukacyjnej.
Zastanowić się za to można, czy aby intencją umieszczających nie jest właśnie
zainteresowanie tymi materiałami wyłącznie mieszkańców danego miasta, a nie
osób spoza lokalnej społeczności. Wydaje się więc, że publikowanie starych
fotografii, najczęściej znanych wszystkim miejsc, pełni funkcję retrospektywnej
podróży w czasie. Pokazuje również pewnego rodzaju ciągłość historyczną i daje
poczucie związku mieszkańca z miejscem, w którym żyje.
Na szczególną uwagę zasługują natomiast strony lub blogi administrowane
przez prywatne osoby, które są wielbicielami historii, szczególnie tej zawartej na
starych zdjęciach. Trudno oszacować, jaka jest ich liczba w internecie, ale z całą
pewnością można stwierdzić, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju trendem.
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Warto zaznaczyć, że po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła „na starej
fotografii” wyświetlą się rekordy ze stronami administrowanymi przez wielbicieli
konkretnych miast w Polsce. Wiele z nich to bardzo profesjonalne, aktualizowane
portale z tysiącami fotografii. Każda z tych stron zasługuje na miano projektu
fotograficznego. Należy zwrócić uwagę na nazwy tych portali, bo oprócz
wspomnianej formuły: nazwa miasta + na starej fotografii, spotkać możemy często
używane: wczoraj i dziś, zapomniany, historyczny, na starej kliszy, na starej
pocztówce, ocalić od zapomnienia, dawniej, dawno temu i tym podobne. Nazwa
zawsze wyraźnie wskazuje, jakiego typu zawartość jest na portalu. Uwaga
miłośników starych zdjęć skupia się nie tylko na dużych miastach, ale również,
a może nawet przede wszystkim, na tych mniejszych, w przypadku których
materiałów wizualnych nie ma aż tak dużo, więc tym bardziej zasługują na
archiwizację i zdobycie kolejnych.
Ważnym aspektem, charakterystycznym dla nowych mediów przecież, jest
aspekt partycypacyjny - przeważnie do projektu przyłączyć się może każdy, kto
chciałby podzielić się swoim prywatnym zbiorem zdjęć. Niemal zawsze autorami
projektów są pasjonaci, jak na przykład administratorzy strony
www.zapomniany.rybnik.pl, którzy piszą o sobie „Na stronie, na którą szanowny
oglądaczu wszedłeś, chcielibyśmy zachować dla przyszłych pokoleń znikające
elementy naszego rybnickiego krajobrazu. Ale krajobrazu - zawierającego
pozostałości historii Rybnika. Tej bliskiej i tej dalszej”. Po analizie wielu portali tego
typu można mieć wrażenie, że taki sam cel przyświeca wszystkim autorom. Warto
nadmienić, że sposób ekspozycji zdjęć niekoniecznie ogranicza się do
multimedialnej galerii. Bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju fotomontaże
i wizualizacje pokazujące stare zdjęcia miejsc w zestawieniu ze stanem obecnym.
Bardzo dobrym przykładem niech będzie www.dawnotemuwkrakowie.pl, gdzie za
pomocą myszki można jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki być (wirtualnie
oczywiście) w tym samym miejscu w dwóch różnych momentach. Jak wynika
z danych podanych przez autora, tylko w ciągu jednego roku użytkownicy
„wyklinali” 1,7 miliona odsłon. Wśród projektów, które obejmują społeczności
z większej ilości miast, wspomnieć należy choćby www.stare-fotografie.com, gdzie
w jednym miejscu zgromadzono tysiące zdjęć z kilkudziesięciu polskich miast.
Odrębną kategorię stanowią galerie lub też działy tematyczne, które
funkcjonują w obrębie portali informacyjnych administrowanych przez wydawców
mediów. Jak już wspomniano, lokalne media bardzo chętnie podejmują tematy
historyczne i zdarza się, że ilustrują je starymi fotografiami. Do rzadkości należy
jednak zorganizowana kategoria w tym temacie. Dobrą praktyką wydaje się być
podejście wydawców „Nowej Trybuny Opolskiej”. Magazynowy dział „Historia
lokalna” to tworzone profesjonalnie i bardzo systematycznie kompendium wiedzy
na temat historii regionu, bardzo obficie wzbogacone o zdjęcia historyczne.
Warto zaznaczyć na początku, że pełny dostęp do treści jest od pewnego czasu już
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płatny i odbiorca ma możliwość zapoznać się przeważnie z jednym zdjęciem
i fragmentem tekstu, a pozostałe materiały wizualne można obejrzeć po
wykupieniu dostępu. Starsze treści nie mają tych ograniczeń. W znamienitej części
artykułów historycznych fotografia pełni kilka funkcji jednocześnie. Po pierwsze
stanowi ilustrację i uzupełnienie do tekstu, na który kładziony jest mimo wszystko
największy akcent. Po drugie stanowi punkt wyjścia do rozważań, a po trzecie ma
za zadanie zachęcić do sięgnięcia do konkretnego tekstu, a więc stanowi swego
rodzaju wizytówkę, wyróżniającą się na tle interfejsu strony głównej. W wielu
przypadkach zdecydowano się na umieszczenie kilku fotografii dotyczących
jednego tematu, ilustrując go w sposób kompleksowy.
Innym przykładem wykorzystania starych zdjęć do produkcji całkiem nowego
produktu medialnego niech będzie projekt „Poznaj Olkusz, którego już nie ma”
realizowany przez „Przegląd Olkuski”8. W tym przypadku w obrębie portalu
informacyjnego stworzono cykl fotograficzny, składający się z 27 części. W każdym
odcinku zgromadzonych zostało od kilkunastu do kilkudziesięciu starych fotografii
łączących się ze sobą tematycznie. Przez jeden rok opublikowano tysiąc zdjęć,
które pochodziły ze zbiorów miejscowych kolekcjonerów, instytucji publicznych
oraz osób prywatnych. Jak wynika z protokołów odbiorczych, cykl ten śledziło na
bieżąco 6 tysięcy odbiorców, chętnie wypowiadających się na temat zdjęć na
forum. Każda z fotografii stanowiła przyczynek do wspomnień i wymiany
doświadczeń. Nie brakowało nostalgicznych, pełnych żalu nad uciekającym czasem
wypowiedzi, w których można było zauważyć bardzo subiektywny i emocjonalny
ton. Partycypacyjny charakter tego projektu można ująć w dwóch kategoriach:
po pierwsze jako udział w tworzeniu cyklu poprzez dostarczanie zdjęć przez
mieszkańców, a po drugie jako aktywne komentowanie materiałów publikowanych
w jego ramach. Co warte podkreślenia, cykl był przedrukowywany we fragmentach
również w papierowym wydaniu „Przeglądu Olkuskiego”, co przyczyniło się do
jeszcze szerszej dystrybucji starych fotografii.

Wnioski
Nie ulega wątpliwości, że potencjał informacyjny, który niosą ze sobą stare
fotografie, jest ogromny. Problematyczna pozostaje kwestia, w jaki sposób
zaprezentować je odbiorcom, aby go maksymalnie wykorzystać. Z dostępnych
badań wynika, że lokalni użytkownicy globalnego medium, jakim jest internet,
bardzo chętnie szukają informacji dotyczących historii miejsca zamieszkania. Oferta
8

Więcej na ten temat projektu w publikacji: Kotnis-Górka E., Elektroniczne media lokalne jako leslieux de
Mémoire (miejsca pamięci). Rola lokalnych mediów w utrwalaniu pamięci zbiorowej na przykładzie projektu
fotograficznego „Poznaj Olkusz, którego już nie ma”, [w:] Sieć pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej, A. Fiń,
Ł. Kapralska (red.), Kraków 2015.
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lokalnych portali informacyjnych wydaje się tylko w niewielkim stopniu tę potrzebę
zaspokajać. Z kolei ci producenci treści, którzy odkryli potencjał starych zdjęć
i eksponują je w swoich materiałach, proponują wiele ciekawych form ich
udostępniania, nie tylko wzbogacając przez to swój przekaz, ale także aktywnie
uczestnicząc w procesie edukowania lokalnej społeczności. W tych regionach,
gdzie lokalni nadawcy nie zwykli tego robić lub robią to w ograniczonym zakresie,
pałeczkę przejęły osoby prywatne, tworząc swoje blogi i portale związane ze
starymi fotografiami. Popularność wielu z tych projektów jest kolejnym dowodem
na to, że media nie lubią próżni. Niemniej jednak analiza dokonana w obrębie tej
pracy badawczej jest wyraźną wskazówką dla tych nadawców, którzy dotychczas
nie proponowali swoim odbiorcom materiałów wizualnych odnoszących się do
historii regionu, tak lubianej i docenianej przez mieszkańców Polski lokalnej.
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The role of local new media in the transmission of historical knowledge. Visual presentations of
the history in the local electronic media
Summary
The local media have a fundamental significance in the communication system on the level of small
homelands. One of their major tasks is to provide the historical knowledge associated with the
region and strengthening the collective memory of the small community. They constitute a kind of
leslieux de memoire. The PBI`s studies clearly indicate that the demand for this type of content
among Internet users is very high. Do the content creators respond to this request? The studies in
this area have given an answer, that may serve as a clue to the editors of local electronic media. In
addition, the aim of the following considerations is to determine, how this role is filled by visual
content, with the main attention being paid to old photographs.
Key words: local media, the internet, old photographs, local communication
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ABSTRAKT
Artykuł porusza zagadnienia bezpłatnego periodyku „Nowy Czas”, czasopisma skierowanego do
polskiej inteligencji w Wielkiej Brytanii ukazującego się od 2006 roku do dnia dzisiejszego
w Londynie. To jedyne pismo - obecnie 32-stronicowy miesięcznik - reprezentujące segment
emigracyjnej polskiej elitarnej prasy kulturalno-społecznej w Zjednoczonym Królestwie, osadzonej
w europejskiej rzeczywistości politycznej. Ma interaktywną wersję on-line: nowyczas.co.uk. Misją
jego założycieli - małżeństwa Grzegorza Małkiewicza i Teresy Bazarnik jest informowanie
o zdarzeniach z kraju i ze świata, ale przede wszystkim tworzenie wspólnoty polskiej społeczności
w Wielkiej Brytanii. Odbiorcą z założenia miał być wykształcony Polak, ze znajomością języka
angielskiego, otwarty na dwukulturowość. Teksty w języku wyspiarzy są przeznaczone dla Polaków
urodzonych w Wielkiej Brytanii i ich brytyjskich przyjaciół. Jest pismem niezależnym, rzetelnym,
któremu ufają czytelnicy. Poprzez swoją działalność pozaredakcyjną ma szansę stać się Salonem
i Orędownikiem kultury wysokiej. Dodatek ARTeria jest tego najlepszym dowodem.
SŁOWA KLUCZOWE: polska prasa emigracyjna „Nowy Czas” XXI w., “Arteria”, Wielka Brytania,
wydarzenie

Istnienie w obiegu czytelniczym polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii
miesięcznika tworzonego głównie dla inteligencji „Nowy Czas”1 autorka już
1

Redakcja w latach 2009-2013 organizowała w Londynie cykliczne spotkania artystów, którzy poprzez malarstwo,
rzeźbę, muzykę, grafikę, fotografię, film, literaturę pokazują różnorodność w jedności. Polacy zapraszali przyjaciół
z całego świata, reprezentujących bogactwo wielokulturowości. Impreza była próbą połączenia różnych światów,
w tym również samej Polonii. Organizowana była cyklicznie. Do 2013 r. włącznie odbyło się 15 prezentacji
ponadnarodowych, ponadkulturowych i międzypokoleniowych. Za symboliczne zdarzenie uznać należy
prezentację 13 lutego 2010 r. poezji perskiej (Ziby Karbassi) w anglikańskim XVIII-wiecznym kościele St. George
the Martyr w Borough, tłumaczonej na język angielski oraz język polski. Wydarzenie uzupełniał irański koncert
wokalno-muzyczny oraz ekspozycja dzieł polskich malarzy. Poza tym angażuje się w działania pro publico bono, na
rzecz polskiej społeczności na Wyspach Brytyjskich. Istotnymi kwestiami, poza najszerzej pojmowaną kulturą jest
edukacja na wszystkich szczeblach oraz wysoki poziom norm moralnych, dających czytelnikom przede wszystkim
poczucie wyjątkowości ich czasu, nowego czasu. Nareszcie funkcjonuje w obiegu pismo, z którym może się
171

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

sygnalizowała,
omawiając
warunki
jego
powstania,
zawartość
2
i współpracowników . Przypomnijmy tylko, że kwestie najszerzej pojętej kultury
obejmują - w każdym numerze - relacje ze światowych wystaw malarstwa
i rzeźby z Royal Academy, Tate Gallery, National Gallery lub innych, recenzje
książek, płyt, koncertów, spektakli teatralnych, festiwali, omówienia filmów,
wystaw fotograficznych, nagród literackich (Nobla, Nike, Związku Pisarzy Polskich
na Obczyźnie, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą), wywiady z artystami
itp.
Wizytówką periodyku jest włączanie się redakcji w istotne społeczne
przedsięwzięcia pro publico bono, służące integracji Polaków w nowym kraju
osiedlenia z pozostałymi mieszkańcami Wysp Brytyjskich. Dzięki wspólnym
wysiłkom Active Citizen Hub, Southwark Council, zajmującym się sprawami
mieszkaniowymi, edukacją, integracją społeczną i „Nowego Czasu” 18 kwietnia
2009 r. zorganizowano w Nolias Gallery przy 322 Old Kent Road pierwszy wernisaż
prac artystów, mieszkających lub pracujących w Southwark, dzielnicy Londynu,
gdzie mieści się też redakcja. Spotkaniu Polaków z tej dzielnicy towarzyszyły
występy polskich muzyków i śpiewaków oraz wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki3.
Władze dzielnicy zapłaciły za wynajem galerii oraz sfinansowały przysłowiową
lampkę wina i przekąski. Ta interesująca i pożyteczna prowokacja artystyczna,
nazwana ARTerią, została przyjęta z wielkim entuzjazmem, o czym świadczy
ciągłość i cykliczność imprezy - bowiem w 2013 roku odbyła się jej piętnasta
edycja. Doczekała się też w piśmie odrębnej wkładki z sylwetkami artystów oraz
reprodukcjami ich prac, pełniącej zarazem funkcję katalogu wystawy. Pierwszą
zorganizowano po to, by „wyciągnąć magistrów zza zmywaków” i pozostałych
rodaków pracujących poniżej swoich kwalifikacji4, jak również - by rozpropagować
wiedzę o bezpłatnie rozpowszechnianym polskim periodyku „Nowy Czas”.
Redakcja zachęcała: „Przyjdź, pokaż, że tu jesteś, włącz się w życie lokalnej
społeczności”! Pierwsze spotkanie zasilili swoimi pracami dojrzali artyści
zaproszeni przez właścicieli pisma (Barbara Lautman, Danuta Sołowiej, Sławomir
Blatton, Krzysztof Malski, Wojciech Sobczyński), mocno osadzeni na brytyjskim
identyfikować wykształcony Polak.
2
J. Chwastyk-Kowalczyk, Sieciowa postać polskich czasopism emigracyjnych w Wielkiej Brytanii po 2004 roku,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2016, t. 59, nr 2 (226), s. 451-463; tejże: „Nowy Czas. New Time”- czasopismo polskiej
inteligencji w Wielkiej Brytanii (2006-2014), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2015, z. 2 (38), s. 51-76; tejże: „Nowy
Czas” („New Time”) czy nowa jakość na polskim rynku prasowym w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Polsko-Polonijny”
2014, s. 193-217; tejże: Wybrane problemy szkolnictwa polskiego w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej
z perspektywy prasy emigracyjnej, „Zeszyty Naukowe PUNO” Seria 3, 2015, z. 3, s. 135-157; tejże: Puls Arterii,
„Nowy Czas” 2013, nr 6 (192), s. 20-21; tejże: Polskie portale internetowe oraz tygodniki w wersji elektronicznej na
Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Media i Społeczeństwo” 2011 nr 1, s. 56-65; tejże: Sposoby e-komunikowania
społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Respectus Philologicus” 2011, nr 19 (24), s. 111-122.
3
T. Bazarnik, Chcemy poznać Polaków mieszkających lub pracujących w naszej dzielnicy, „Nowy Czas” [dalej: NC]
2009, nr 6 (122), s. 3.
4
T. Bazarnik, M. Psyk, Wyciągnąć magistrów zza zmywaków, NC 2006, nr 5 (5), s. 5.
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gruncie oraz dopiero wschodzące osobowości twórcze -czyli ci, którzy niedawno
skończyli brytyjskie uczelnie artystyczne lub jeszcze studiowali (Justyna Kabala,
Agata Kadenacy, Marcin Dudek, Marcin Drogosz). Spotkaniu towarzyszyły
koncerty wokalno-muzyczne (Anety Barciś, zespołu Giewont, Aleksandry
Kwaśniewskiej)5. Zaznaczyć należy, że członkowie Association of Polish Artists in
Great Britain z siedzibą w Londynie odnieśli się do tego przedsięwzięcia - poza
nielicznymi wyjątkami, jak przykładowo Joanna Ciechanowska, zasilająca swoim
talentem plastycznym periodyk - powściągliwie. Można przypuszczać, że ich
nieufność budziła możliwość bezpłatnego udziału w tym społecznym
przedsięwzięciu, ponieważ w Zjednoczonym Królestwie regułą jest opłata,
wnoszona przez autorów za eksponowanie swoich dzieł w różnych galeriach czy
na wystawach6. Żadna z redakcji innych polskich czasopism ukazujących się
w Wielkiej Brytanii nie zorganizowała wcześniej podobnej cyklicznej
ogólnodostępnej imprezy kulturalnej i na taką skalę.
Inicjatywa ta okazała się tak wielkim sukcesem, że kontynuowano ją do
listopada 2013 roku włącznie. Te międzypokoleniowe spotkania artystów
zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki, prezentujących swoje dokonania
twórcze, miały również uzmysłowić Brytyjczykom, że nowi przybysze wnoszą
niezaprzeczalną wartość do życia miasta. Każda z tych prób włączania się w życie
lokalnej społeczności została w „Nowym Czasie” opisana, publikowane
byłykilkustronicowe reportaże, bogato zilustrowane zdjęciami7. Przy okazji
pierwszego wernisażu wyeksponowano informację, że panneau mieszczącego się
nieopodal ośrodka The Civic, ozdobione jest ceramicznymi płaskorzeźbami,
znanego w Wielkiej Brytanii, polskiego artysty, osiadłego na Wyspach od 1942
roku w Londynie - Adama Kossowskiego (1905-1986)8. To monumentalne dzieło
5

T. Bazarnik, Polish Artists in Southwark, NC 2009, nr 7 (123), s. 3.
Taką przyczynę braku zainteresowania możliwością ekspozycji swoich prac wskazała członkini APA - artystka
Joanna Ciechanowska w wywiadzie przeprowadzonym przez autorkę 21 kwietnia 2016 r. w czasie VI
Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez PUNO w Londynie na temat „Wkład polskich
artystów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 roku”.
7
T. Bazarnik, Przyjdź, pokaż, że tu jesteś, włącz się w życie lokalnej społeczności, NC 2009, nr 7 (123), s. 3;
M. Jackiewicz, Polscy artyści w Southwark, NC 2009, nr 8 (124), s. 1, 12-13;W.Goczkowski, Nowy czas potrzebuje
nowych miejsc, NC 2009, nr 8 (124), s. 14; Szalenie Snobistyczny Bal Artystyczny, NC 2009, nr 20 (1136), s. 32; W.
Fenrych, ATReria Literacka, NC 2010, nr 1 (137), s. 19; A. Sławiński, Balowa ARTeria, NC 2010, nr 2 (138), s. 16-17;
A. Sławiński, ARTeria Poetycka, NC 2010, nr 4 (140), s. 13-15; ARTeria& Nowy Czas, NC 2010, nr 5 (141), s. 1, 32;
ARTeria na Wielkanoc 2010, NC 2010, nr 6 (142), s. 1, 4-5;ARTeria in Borough. Exhibition& live, NC 2010,
nr 10 (146), s. 1, 3-4; ARTeria& Nowy Czas, NC 2010, nr 12 (148), s. 1, 4-5;The Polish Art Festival ARTeria, NC 2010,
nr 12 (148), s. 32; R. Piotrkowska, Od września do września, NC 2010, nr 14 (150), s. 3, 18; ARTeria Andrzejki, NC
2010, nr 17 (153), s. 9; nr 18 (154), s. 3; Arteryjne Andrzejki, NC 2010, nr 19 (155), s. 16-17; ARTeria. Music.
Portrait. Personality, NC 2011, nr 12 (169), s. 1, 14-16; ARTeria. Exhibition & Live music, NC 2011, nr 13 (170), s. 23; ARTeria. Poster exibition, NC 2012, nr 5 (182), s. 13-20; Pokłosie ARTerii. Plakatowa ARTeria, NC 2012, nr 6
(183), s. 1, 13-16; T. Bazarnik, ARTeria opuszcza krypty, NC 2013, nr 10 (196), s. 4-5.
8
Więcej o Adamie Kossowskim zob.: Adam Kossowski, Murals and Paintings with contributions by Benedict Read,
Tadeusz Chrzanowski, Martin Sankey, Adam Kossowski, Tymon Terlecki, and Andrew Borkowski. London: Armelle
Press, 1990; Adam Kossowski, „The Burlington Magazine for Connoisseurs”, Vol. 85, No. 496 (Jul., 1944), p. 182;
6
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przedstawiające sceny z Opowieści kanterberyjskich Chancera twórca zrealizował
na zlecenie rady miejskiej w 1966 roku, o czym donosił polski emigracyjny
dziennik9.
Przedstawiciel Southwark Council, Kevin Dykes stwierdził, na przekór
stereotypom, że:
„przedsięwzięcie takie, jak wystawa w Nolias Gallery jest ważnym krokiem w kreowaniu
wizerunku Polaków na Wyspach. […] Stereotypy o polskich budowlańcach zabierających
Anglikom pracę, czy też inne, są bardzo widoczne i dlatego ważne jest, aby polskie
społeczeństwo mogło dać o sobie znać. Jeśli Anglik będzie miał możliwość poznania Polaka
osobiście, być może pomyśli, że jego podejście było błędne. Być może zapoczątkuje to nowy tryb
myślenia - wielu Anglików nie wie, że w Southwork jest tak duża społeczność polska. Takie
10
wystawy jak ta, mogą więc zmienić podejście do Polaków” .

To pierwsze spotkanie-wernisaż otworzyło nowe możliwości. Redaktorzy
poznali artystów z innych części Londynu, którzy przekonywali o konieczności
podejmowania takich przedsięwzięć w innych częściach miasta, północnym czy
zachodnim Londynie. W Nolias Gallery pojawił się Ray Andrews, proboszcz XVIIIwiecznego anglikańskiego kościoła St. George the Martyr w Borough.
Zaproponował przeniesienie wystawy do nowo oddanych po trzyletnim remoncie
zabytkowych krypt swojego kościoła położonego w jednej z najstarszych dzielnic
Londynu11. Spotkanie artystyczne oraz koncerty muzyki jazzowej i folkowej odbyło
się 18-19 września 2009 r. Muzyczna ARTeria - Live music i prezentacja dzieł
nieformalnej grupy 19 artystów reprezentujących różne techniki, szkoły
i pokolenia doczekała się 12-stronicowej kolorowej wkładki pisma, omawiającej
szczegółowo prace oraz biogramy twórców w języku polskim i angielskim12.
Kolejny numer dwutygodnika uzupełnił dwujęzycznie relację z ARTerii Nowego
Czasu13, nazwaną przez niektórych festiwalem polskiej kultury na południowym
brzegu Londynu, z której wynika, że „Wystawa polskich artystów oraz
towarzyszące jej koncerty zaanektowały całą przestrzeń gościnnego kościoła
St. George the Martyr w Borough. Były koncerty w kościele i w kryptach, także na
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek
przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008, s. 371-373, tejże: Uniwersalny język twórczości polskich
artystów plastyków na obczyźnie, [w:] Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury: ich typologia,
organizacja i funkcje, pod red. M. Komzy, w serii Bibliotekoznawstwo XXVIII, Wrocław 2009, s. 115-129; tejże:
Świat bez granic … Twórczość Polaków na obczyźnie w świetle prasy emigracyjnej, [w:] W kręgu polityki, Zielona
Góra - Częstochowa 2009, s. 154-165; tejże: Polskie czasopisma emigracyjne w Londynie - kroniką dokonań
artystycznych Polaków na obczyźnie, „Gospodarka. Rynek. Edukacja. Media-Kultura-Pogranicza”, 2010, nr 2,
s. 15-24; M. Jackiewicz, Southwark zobaczył na co nas stać, NC 2009, nr 8 (124), s. 1, 12-13.
9
(Agn.), Nowy sukces Adama Kossowskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [Londyn] 1966, nr 222 [sobotni
dodatek - nr 38 „Tydzień Polski”], s. 5.
10
M. Jackiewicz, Southwark zobaczył na co nas stać…, op. cit., s. 13.
11
ARTeria in Borough, NC 2009, nr 12 (128), op. cit., s. 3.
12
Muzyczna ATReria, NC 2009, nr 13 (129), op. cit., s. 1, 13-23.
13
Relacja z ARTerii, NC 2009, nr 13 (129), op. cit., s. 1-7.
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zewnątrz, na tarasie przy wejściu do krypty. Artyści przejęli we władanie
przykościelny ogród. Iwona Zając „nie tylko wystawiła swoje prace, ale również
tworzyła nowe”14 na oczach publiczności. Aleksandra Ptasińska wyraziła
przekonanie, że „to jeszcze nie koniec! ARTeria tętni życiem, w Arterii buzują
nowe pomysły, ARTeria szykuje dla Was jeszcze wiele niespodzianek!”15.
„Nowy Czas” zaczął popularyzować w ramach kolejnej edycji ARTerii w języku
angielskim polskich artystów wśród Brytyjczyków, jak np. mieszkającego
w Zjednoczonym Królestwie współpracownika pisma Andrzeja Krauzego,
zachęcając do odwiedzenia wystawy jego rysunków w krypcie kościoła St. George
the Martyr w Borough16. Kolejna odsłona ARTerii odbyła się w poniedziałek 30
listopada 2009 r. i, ku zaskoczeniu organizatorów, cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Oprócz wystawy w oprawie muzycznej i wokalnej, fragmenty
swojej najnowszej książki zatytułowanej Czy Jahwe zastępów jest władcą
totalnego świata?, prezentującej obce kultury oraz religie przeczytał
współpracownik pisma, Włodzimierz Fenrych. Motywem przewodnim tego
spotkania ARTeryjnego była wystawa prac Andrzeja Krauzego. W piśmie
stwierdzono, że artysta używa uniwersalnego języka symboli, czytelnego nie tylko
dla Polaków, ale i dla przedstawicieli kultury anglosaskiej17.
W grudniu 2009 r. i w styczniu 2010 Redakcja zaprosiła czytelników na Szalenie
Snobistyczny Bal Artystyczny, „z udziałem artystów, prawie artystów, niby
artystów, plagiatorów, bigamistów, hochsztaplerów. Urzędnicy mile widziani”,
który miał się odbyć 22 stycznia 2010 r. w kryptach zaprzyjaźnionego kościoła
w Borough18. Z atmosferą Balowej ARTerii czytelnicy zapoznali się w lutym19.
Okazało się, że bez szumnego nagłośnienia pojawiły się tłumy, które z wielkim
zainteresowaniem wysłuchały koncertu jazzowego pianisty Tomasza Żyrmonta
i saksofonisty Marka Tomaszewskiego. Wydarzeniem towarzyszącym była
wystawa prac Caroliny Khouri, artystki urodzonej w Libanie, wychowanej w Polsce
i mieszkającej w Wielkiej Brytanii.
Chcąc wyjść spod supremacji sztuk plastycznych i muzyki w styczniu 2010 r.
periodyk otworzył Literacką ARTerię „Nowego Czasu”, ufając, że będzie inspiracją
dla autorów i zachęci ich do przesyłania do Redakcji wierszy, krótkich form
prozatorskich, bądź przekładów20. Przyznano, że są niepewni losu tej nowej
inicjatywy. Włodzimierz Fenrych zaprezentował własne przekłady czterech wierszy
chińskiego dysydenta Guo Luszenga z grupy Szczep Poetów z Bagien Baiyang.
14

Tamże, s. 1.
A. Ptasińska, Świeżutka relacja spod lady, NC 2009, nr 14 (130), s. 7.
16
ARTeria presents „Andrzejki” with Andrzej Krauze, NC 2009, nr 16 (132), s. 28; Andrzeja Karuzego portret
własny, NC 2009, nr 18 (134), s. 2, 15-16.
17
A. Sławiński, Andrzejkowa ARTeria w relacji na cztery głosy, NC 2009, nr 19 (135), s. 4.
18
NC 2009, nr 20 (136), s. 32; NC 2010, nr 1 (137), s. 32.
19
Ach, cóż to był za bal…, NC 2010, nr 2 (138), s. 1, 16-17.
20
ARTeria Literacka, NC 2010, nr 1 (137), s. 19.
15
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Czytelników pisma zaproszono na wieczór poetycki z Zibą Karbassi, wschodzącą
gwiazdą poezji perskiej, który miał się odbyć 13 lutego 2010 r. w kościele
St. George the Martyr w Borough. Ta poetycka odsłona ARTerii zaskoczyła
uczestników multimedialnym charakterem, gdzie „mieszały się dźwięki, kolory
zapachy i smaki” międzynarodowego spotkania. Aleks Sławiński wyraził opinię, że
„Stajemy się częścią spektaklu, który sam się reżyseruje. Przybywając na ARTerię,
musimy skupić wszystkie zmysły. Gdyż zasadniczy temat imprezy bywa jedynie
pretekstem do tego, by przemycono i pokazano nam coś więcej”21. Z głównym
tematem poetyckiego wieczoru znakomicie korespondowały specjalnie dobrane
cykle obrazów Agnieszki i Tomasza Standów - wieloznaczne, nieuchwytne,
skrupulatnie dopracowane, jak w poezji. Ziba Karbassi czytała swoje wiersze
w języku perskim, „nikt nie rozumiał słów, ale wszyscy czuli przekaz, żywiołowy,
mocny, trafiający do serca”22. Po wersji perskiej, przed mikrofonem stawał
Stephen Watts, który liryki Karbassi tłumaczy na angielski ekspresyjnie,
dynamicznie, a po nim Włodzimierz Fenrych z lirycznie melodyjną polską wersją.
Ta trójjęzyczna prowokacja skłaniała do refleksji nad światem i miejscem, jakie
w nim zajmuje człowiek, „stały się przyczyną, dla której Ziba jest we własnym kraju
poetką na indeksie”. Jej wiersze są chętnie czytane i krążą w irańskim
„podziemiu”. Po występie Ziby z perskim repertuarem pojawiła się Aneta Barcik
z towarzyszącymi jej muzykami pochodzącymi z Iranu. Po raz kolejny okazało się,
że ARTeria „serwuje strawę duchową na najwyższym poziomie, przez obcowanie
ze sztuką, jak również z ludźmi ją tworzącymi, jednocześnie wychodząc poza polski
krąg kulturowy. Poetycki wieczór w St. George the Martyr pokazał, że jeśli tylko się
chce, łatwo można łamać bariery językowe i kulturowe, a nawet przekraczać
granice dotychczas nieprzekraczalne, zrodzone przez lata nieporozumień
i uprzedzeń, czego przykładem była prezentacja w chrześcijańskim kościele sztuki
o muzułmańskich korzeniach”23.
ARTeria goszcząca na łamach „Nowego Czasu” cyklicznie zachęcała czytelników
do odwiedzenia różnych wystaw, którym kibicowano, jak np. Fotografii ulicznej
Damiana Chrobaka w La Vista Club 26 marca 2010 r., który śledzi życie Londynu od
kilku już lat24. Czy też Znakom Etiopii - wystawie fotografii Ryszarda Szydły
prezentowanej w ramach St. George’sFestival 22 kwietnia 2010 r.25 Artysta jest
członkiem Association of Polish Artists in Great Britain, miał kilka wystaw, m.in.
w Royal Academy of Arts. Współpracownik pisma Alex Sławiński przeprowadził
z nim wywiad26. ARTeria i „Nowy Czas” zaprosiły również artystów i dzieci na
21

A. Sławiński, ARTeria poetycka, NC 2010, nr 4 (140), s. 13-15.
Tamże, s. 13.
23
Tamże, s. 14.
24
ARTeriapresents Street Photography by Damian Chrobak, NC 2010, nr 4 (140), s. 28; nr 5 (141), s. 28;
Nie strzelać do fotografa, NC 2010, nr 5 (141), s. 15.
25
NC 2010, nr 5 (141), s. 4.
26
A. Sławiński, Świat w obiektywie naukowca, NC 2010, nr 6 (142), s. 16; ARTeriapresents. Signs of Etiopia.
22
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Wielką Akcję Malowania Gigantycznej Pisanki w kryptach kościoła St. George the
Martyr 3 kwietnia 2010 r.27 W piśmie zamieszczono dwujęzyczny reportaż z tego
wielkanocnego happeningu, po którym zaproszono gości i uczestników do suto
zastawionego wielkanocnego stołu, poświęconego przez gospodarza,
anglikańskiego ojca Raya28.
Wrzesień był miesiącem zorganizowania kolejnej dużej, trwającej trzy dni
(9-11) ARTerii: The Polish Art Festival - święta polskiej kultury nad Tamizą
w kryptach i ogrodach kościoła St. George w Borough. Grzegorz Małkiewicz
zauważył, że impreza ta „przykuwa coraz większą uwagę opinii publicznej,
owocując wielką dawką twórczej energii”, a za największy jej sukces uznał fakt
„wyjścia poza polskie środowisko”29. Teresa Bazarnik zdała relację z tych spotkań,
których „niejednorodna przestrzeń plastyczno-muzyczna stała się ich specyfiką”30.
Tym razem gościem specjalnym był angielski wokalista i gitarzysta Jake Shaw,
finalista konkursu BBC New Talent. Swoimi muzycznymi występami imprezę
uświetnili również Dominika Zachman przy akompaniamencie Francuza Oli Arlotto
na saksofonie i japońskiego gitarzysty Yujiro Wada. Charakterystyką muzycznej
strony ARTerii jest jej wielokulturowość - ukazana dzięki zróżnicowanemu
repertuarowi, osobowości artystów31. „Grupa skupiona wokół ARTerii wywodzi się
z różnych środowisk. Niektórzy z nich są w Wielkiej Brytanii od wielu lat, inni
przyjechali już po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej”32. Z czasem muzycy zaczęli
zapraszać na wspólne koncerty swoich przyjaciół z całego świata. Po latach stało
się oczywiste, że spotkania te są szansą na lepsze poznanie się, przełamywanie
stereotypów na trudnym brytyjskim gruncie.
W stały kalendarz ARTeryjnych spotkań wpisały się andrzejki, które w 2010 r.
odbyły się 26 listopada, tradycyjnie w gościnnych kryptach kościoła St. George the
Martyr, którym towarzyszyła wystawa obrazów Pawła Wąska, dobra muzyka
w wykonaniu Agaty Rozumek, Łukasza Fiszera, J. J. Jacoba, Andrzeja Pawłowskiego
oraz Jake Shawa, czytanie wierszy przez autorów - Annę Marię Mickiewicz,
Tomasza Januszkiewicza, Adama Siemieńczyka, magiczne wróżby33. Jak
wspominali uczestnicy: „Atmosfera domowo - koncertowo - liryczno
- niepowtarzalna”, „W kryptach tego wieczoru znaleźliśmy się w innym wymiarze”,

A Photographic Exhibition by Ryszard Szydło, tamże, s. 17.
27
NC 2010, nr 5 (141), s. 1.
28
J. Buchta, Znoszenie, toczenie, malowanie - czyli wielki happening w wigilię Wielkiej Nocy. Ale Jajo!!! NC 2010,
nr 6(142), s. 4-5.
29
ARTeria. Paintings-Photography-Sculptures-Live Music & Gastronomia, NC 2010, nr 10 (146), s. 1, 4; The Polish
Art Festival in the Crypt of St. George the Martyr, NC 2010, nr 12 (148), s. 32.
30
T. Bazarnik, ARTeria 2010, NC 2010, nr 14 (150), s. 16-17.
31
Tamże, s. 16.
32
R. Piotrowska, Od września do września, NC 2010, nr 14 (150), s. 3, 18.
33
ARTeria Andrzejki, NC 2010, nr 17(153), s. 7; nr 18 (154), s. 3.
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„Takie spotkania są ważne, niezbędne!”, „Energie zostały pobudzone”, „Synteza
muzyki, poezji i malarstwa, to jak najbardziej fantastyczny pomysł”34.
W lipcu 2011 r. powiadomiono o długo oczekiwanej edycji ARTerii, tym razem
poświęconej wystawie fotograficznej, z umiejętnie dobraną muzyką ilustracyjną
polskich (lub mających polskie korzenie) muzyków, mieszkających i tworzących
w Londynie, autorstwa młodego fotografa Krystiana Daty oraz dwudniowym
zaimprowizowanym jam session zaproszonych do zdjęć dwudziestu dwóch
instrumentalistów35. Drogę artystyczną Daty przybliżyła Aleksandra Ptasińska36.
Po czym ukazał się przewrotny tekst-manifest pt. Wyrok, w którym czytamy, że:
„Wyrokiem polskiej społeczności maczającej palce w prowokacjach artystycznych
redakcja dwutygodnika »Nowy Czas« zostaje skazana na dożywotnie
organizowanie ARTerii”37. Potwierdza to sprawozdanie z udanej imprezy
Sławomira Orwata, który opisał niepowtarzalną atmosferę oraz trudności z jej
zakończeniem, ponieważ zachwycona lawina ludzi nie chciała rozejść się do
domów38.
Po dłuższej nieplanowanej nieobecności ARTeria wróciła z wystawą,
prezentującą historię polskiego plakatu, trwającą od 1 do 4 czerwca 2012 r.
w kryptach kościoła St. George the Martyr w Borough39. Było to możliwe dzięki
współpracy z Galerią Plakatu w Krakowie. Wystawę uświetniły koncerty muzyki
jazzowej, soulowej i rockowej. Dwujęzyczna polsko-angielska 8-stronicowa
wkładka pisma z kolorowymi reprodukcjami plakatów oraz biogramami twórców,
tradycyjnie pełniła rolę przewodnika. Kurator wystawy Natalia Dydo opisała
pokłosie tego wydarzenia artystycznego, obficie zilustrowanego zdjęciami40.
ARTeryjne plakatarium muzyczne towarzyszące spotkaniu omówił Sławomir
Orwat, podkreślając jego międzynarodowy charakter, wysoki poziom artystyczny,
ciekawe występy debiutantów oraz mistrzowską interpretację standardów
jazzowych41. Stwierdził z przekonaniem, że ARTeria wśród imprez kulturalnych
w Londynie jest bezkonkurencyjna, z powodu niepowtarzalnego klimatu i „jedynej
w swoim rodzaju nowoczasowej atmosfery”42.
Ostatnia, piętnasta edycja ARTerii miała miejsce w Londynie w dniach 14-16
listopada 2013 r. Chwilowo opuściła gościnne krypty anglikańskiego kościoła, by
zaistnieć multimedialnie, wielopokoleniowo i wielonarodowo w otwartym, po
gruntownym remoncie, Ognisku Polskim (przy 55 Princes Gate SW 7) w Sali
34

A. Siemieńczyk, ARTeryjne Andrzejki, NC 2010, nr 19 (155), s. 15-17.
ARTeria, Music. Portrait. Personality. 15-16 July 2011, NC 2011, nr 12 (169), s. 1, 14.
36
A. Ptasińska, Słowiańskie trzy grosze, NC 2011, nr 12 (169), s. 15-16.
37
Wyrok, NC 2011, nr 13 (170), s. 1, 3-5.
38
S. Orwat, Jesteśmy skazani na ARTerie, NC 2011, nr 13(170), s. 4-5.
39
Wystawa Polish Posters, NC 2012, nr 5 (182), s. 13-20; Poster Exhibition, NC 2012, nr 5 (182), s. 32.
40
N. Dydo, Plakatowa Arteria, NC 2012, nr 6 (183), s. 13-15.
41
S. Orwat, ARTeryjne plakatarium muzyczne, NC 2012, nr 6 (183), s. 15-16.
42
Tamże, s. 16.
35

178

Międzykulturowe inicjatywy integracyjne londyńskiego „Nowego Czasu. New Time” w latach 2009-2013

Hemara. Tę ARTerię zatytułowaną Is London a Bridge? stworzyły prace polskich
artystów różnych generacji, próbując odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób
Londyn wpływa na postrzeganie świata i doświadczenia polskich artystów? Jak
polscy artyści odczuwają puls tego miasta i jak się w nim odnajdują?43 Wybór
miejsca na 15 edycję ARTerii zgrabnie ujęła publicystka Ewa Stepan: „Starzy
znajomi, nowe kontakty, moje nowe i zarazem stare miejsce w Londynie
- Ognisko, które nadaje sens ciągłości”44.
Dobrym przykładem człowieka, „któremu udało się zbudować London Bridge
jest malarz Paweł Wąsek, który do swej otwartej pół roku wcześniej galerii De
Montage w Forest Hill zaprosił znanego rysownika, współpracującego kiedyś
z >The Times< i >Daily Telegraph<, a obecnie z >Evening Standard<. Weef
wystawił swoje prace w galerii Wąska, a jesienią obaj uczestniczyli w ARTerii”45.
Także Wojciech A. Sobczyński swoim tryptykiem nawiązał do twórczości mistrza
rzeźbiarza Sir Anthony’ego Caro, którego uważa za osobisty most łączący go
z artystycznym życiem polskiej społeczności w Londynie46. Z kolei tytuł Is London
a Bridge sprowokował współpracującego z redakcją „Nowego Czasu” historyka
sztuki, Wojciecha Goczkowskiego do ciekawej refleksji:
„Myślę, że Londyn jest mostem ale trochę takim zwodzonym. Raz jest, raz go nie ma. Dla
niektórych jest to most, a dla innych jedynie miejsce postoju, w którym czekają, aby ten most dla
nich się otworzył. Dla innych jest to już miejsce osiedlenia i nie muszą przekraczać żadnych
mostów. Są i tacy, którzy przekraczają go nieustannie w poszukiwaniu nowej drogi. Most jest
zawsze jakąś obietnicą. A Londyn dla wielu Polaków jest szansą i wyzwaniem, czasami
47
niebezpiecznym, ale dającym nadzieję” .

Przypomnijmy, że celem tych cyklicznych arteryjnych wydarzeń była promocja
polskich twórców oraz tworzenie środowiska i platformy do dialogu między
artystami różnych narodowości a odbiorcą. Do takich interakcji dochodzi
w wielokulturowym Londynie. Można zgodzić się z T. Bazarnik, że „Londyn stał się
mostem łączącym początki kariery artystycznej z nowym, unikatowym
doświadczeniem poszukiwania drogi na gruncie kulturowo obcym, dalekim od
korzeni, fundamentów artystycznej wrażliwości i piętna rodzimej tradycji”48.
Pierwszego dnia wernisaż uświetniła skrzypaczka Barbara Dziewięcka ze swoim
zespołem A Piacere Trio (Przemysław Dębski- fortepian, Anne Chauveau
- wiolonczela) oraz zaproszonym akordeonistą Mariuszem Miździołem. Artystka
jest także członkiem orkiestry Nigela Kennedy’go. W drugim dniu odbył się
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wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu studentek MA in Performance Making
w Goldsmiths College in London - Tatiany Judyckiej i Dominiki Dwernickiejoraz
Sebastiana Pałki, absolwenta krakowskiej PWST, który także studiuje
w Goldsmiths College. Miniatura teatralna oparta na twórczości Bolesława
Leśmiana w wykonaniu wielonarodowościowego zespołu zaprezentowała
publiczności autora baśniowych i niebaśniowych erotyków. Wykonawcy pokazali,
że zabawna dramatyzacja jego tekstów w formie performance art rzuca wyzwanie
podniosłej tematyce miłości. W ostatni dzień wystąpiła wokalistka, autorka
tekstów i kompozycji Monika Lidke z muzykami. Należy przypomnieć, że artystka
zasilała swoim talentem ARTerię od pierwszej edycji w 2009 r. Ona także
przekroczyła swój London Bridge, gdy przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii
z Francji, śpiewając autorskie utwory z pogranicza jazzu i folku po polsku,
francusku i angielsku. Zdjęcia z tej ARTerii dostępne są na stronie:
arterianowyczas.com.

Podsumowanie
Redakcji „Nowego Czasu” udało się w latach 2009-2013 jej flagową imprezę
- ARTerię wpisać w kalendarz kulturalny Londynu. ARTerie plastyczne, muzyczne,
literackie, fotograficzne, plakatowe, snobistyczne bale artystyczne, były dla jego
autorów i gości jak układ krwionośny. Dzięki nim mogli prawidłowo funkcjonować
w obcej rzeczywistości, w której przyszło im mieszkać i pracować. Zostały uznane
przez uczestników i gości za święto sztuki, stanowiące próbę połączenia różnych
światów, przemawiających różnym językiem: malarstwem, grafiką, fotografią,
rzeźbą, filmem, muzyką, literaturą. Było prezentacją Polaków i ich gości z całego
świata, mieszkających na Wyspach Brytyjskich reszcie społeczeństwa, pokazując,
że są jego integralną częścią. Było także ważnym krokiem na drodze jednoczenia
Polonii, tak bardzo zróżnicowanej i nierzadko -skonfliktowanej. ARTeria połączyła
również samych twórców. Setki osób przewijających się przez miejsca tych imprez
zostawiły w księdze pamiątkowej wystarczający dowód na to, że warto było się
spotkać. ARTeria postrzegana była jako ciągły ruch, „różność w jedności”. Otwarta
formuła wystaw i towarzyszących im koncertów przyciągała również
przypadkowych widzów z ulicy. Pierwotny zamysł pomysłodawców, czyli Teresy
i Grzegorza, właścicieli „Nowego Czasu”, że pojawi się możliwość pełniejszej
prezentacji środowiska artystycznego, którego aspiracje i siła wykraczają poza
granice polskiej diaspory, sprawdził się. Takie społeczne oddolne projekty jak
ARTeria pokazują, że ukrytym potencjałem artystycznego wydarzenia jest
spotkanie, dające szansę rozmowy ludziom rozrzuconym w anonimowości
wielkiego miasta, ludziom pochodzącym z różnych regionów naszego kraju,
z różnych kręgów kulturowych, religijnych, narodowych, stymulujące dialog
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pomiędzy różnymi generacjami. Kształtująca się wokół „Nowego Czasu” grupa
artystów zamanifestowała zarówno swoją obecność i potrzebę wspólnoty, jak
i zdolność do refleksji. Jesteśmy świadkami powstawania nie tylko
zróżnicowanego i ambitnego środowiska artystów, ale również nowego miejsca
otwartego na polską kulturę. Uczestnicy żywią przekonanie, że wszelkie
przeszkody, głównie natury finansowej, zostaną pokonane i że niejedna ARTeria
przed nimi… „Nowy Czas” poprzez swoją społeczną działalność pozaredakcyjną ma
szansę stać się Salonem i orędownikiem kultury wysokiej. Inicjatywa i dodatek pod
nazwą ARTeria jest tego najlepszym dowodem.
Można przyjąć, że ten happening artystyczny potencjalnie może przyczynić się
do budowania kapitału pomostowego, zacieśniania kontaktów międzykulturowych
i międzygrupowych oraz ponadgranicznych, a także do rozwoju wielokulturowych
przekazów społecznych. Podczas arteryjnych spotkań uczestnicy i goście,
nawiązując do dialogiczności, współpracowali na rzecz integracji wielokulturowej
i międzykulturowej. Jednak Brexit może wszystko zmienić - obywatele
Zjednoczonego Królestwa w referendum 23 czerwca 2016 r. wyrazili chęć
opuszczenia szeregów Unii Europejskiej, a panujące obecnie antyimigranckie
nastroje nie skłaniają do optymizmu. Trudno przewidzieć, czy nie zmienią tych
wcześniej z trudem wypracowanych tendencji wspólnotowych ksenofobiczne
nastroje Brytyjczyków okazywane polskim emigrantom, czego przykładem jest
graffiti namalowane na ścianie budynku POSK w Londynie, nawołujące naszych
rodaków do opuszczenia Wysp, rozdawanie ulotek zawierających mowę
nienawiści wobec Polaków mieszkających w Cambridgeshire w środkowowschodniej Anglii49 oraz morderstwa dokonane na Polakach w Devon, Bolton,
Harlow w 2016 r. Nie tylko dla emigrantów nastał szczególny czas na zadanie sobie
pytania o własną tożsamość i miejsce na ziemi.
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Intercultural initiatives of integration introduced in „Nowy Czas. New Time” magazine
between 2009-2013
Summary
This article discusses the issues of the "New Time" periodical (national-time.co.uk) addressed to
Polish intelligentsia in the United Kingdom, published since 2006 in London. It is the only letter
representing the immigration segment of Polish elite cultural and social press in the UK, embedded
in the European political reality. Its mission is to inform about relevant events in the country and
around the world, but above all, to create the Polish community in the UK. The target recipients of
the journal are well-educated Poles, who are fluent in the target language and open to biculturalism.
Thanks to its "over curricular" activities (beyond the scope of regular editorial operations), it has
a chance to become the Salon and Advocate of high culture. The best proof for this argument is the
ARTeria appendix.
Key words: Polish press in exile, “New Time” XXI c., “Arteria”, Great Britain, happening
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„Nasze Strony”. Ojczyzna prywatna i ideologiczna na
portalach polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

ABSTRAKT
Artykuł dotyczy odzwierciedlenia w sieci stosunku współczesnych polskich emigrantów w Wielkiej
Brytanii do obecnego miejsca zamieszkania - „zagranicznej ojczyzny” i ojczyzny pozostawionej
- nazwanej za Stanisławem Ossowskim ojczyzną ideologiczną. Celem pracy jest zbadanie, jak
w licznych portalach i stronach WWW oraz na Facebooku obecne są treści poświęcone jednej
i drugiej przestrzeni, istotnej dla tożsamości i codziennych doświadczeń emigrantów. Artykuł
odwołuje się do wyżej wspomnianego pojęcia ojczyzny prywatnej i ojczyzny ideologicznej, jak
również więzi nawykowej i ideologicznej. Tłem rozważań jest polskie wychodźstwo do Wielkiej
Brytanii w okresie poakcesyjnym, tj. po roku 2004, w tym - relacje emigrantów z Polską zachodzące
za pomocą internetu. Materiał badawczy stanowią wybrane w drodze doboru celowego strony
WWW polskich emigrantów zamieszkujących wschodnią Anglię.
SŁOWA KLUCZOWE: ojczyzna ideologiczna, ojczyzna prywatna, diaspora, migracje, internet

Wstęp1
Migracje są zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od zawsze. Jednostki i całe
zbiorowości przemieszczają się dobrowolnie lub pod przymusem, czy też
w szczególnych przypadkach są deportowane przez innych. Jako przedmiot badań
migracje obecne są w nauce od dawna - w polskich badaniach historycznych czy
literaturoznawstwie na przykład prowadzono badania nad Wielką Emigracją
z przełomu XVIII i XIX wieku. W socjologii jako przedmiot badania nad migracjami
zintensyfikowano w drugiej dekadzie XX wieku, co dobrze ilustruje praca Floriana
Znanieckiego i Williama Thomasa The Polish Peasant in Europe and America
1

Artykuł niniejszy został złożony do wydawnictwa jesienią 2015 i ukazuje stan spraw na ten moment. W związku
z Brexitem z pewnością uległ on zmianie. Również literatura wykorzystana w pracy nie uwzględnia pozycji dot.
emigracji w UK, które ukazały się po tym czasie.
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wydana w latach 1918- 1920 w USA2. Tym, co dla niniejszego opracowania jest
ważne w odniesieniu do powyższego dzieła, jest stanowiąca obiekt badań
epistolografia, będąca dowodem ciągłego podtrzymywania kontaktu
z pozostawioną ojczyzną, podobnie jak dziś czynią to migranci, używając innych
środków komunikowania. To zagadnienie stanowi przedmiot niniejszej pracy. Jej
celem jest analiza stosunku emigrantów do kraju pochodzenia i kraju osiedlenia
w świetle ich aktywności w sieci. W pracy przywoływane są koncepcje ojczyzny
prywatnej i ojczyzny ideologicznej. Terminy te zostały wprowadzone do nauk
społecznych przez Stanisława Ossowskiego w jego wydanej w 1946 roku pracy
Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna3. Prywatna ojczyzna to miejsce, z którym
człowiek jest związany poprzez stałą w nim obecność, jest to obszar, do którego
jednostka ma osobisty stosunek pełen emocji i darzy go sentymentem. Ojczyzna
ideologiczna to ziemia moich przodków, to kraj, z którym się jednostka
identyfikuje. Jest to ziemia mojego narodu. Z każdym typem ojczyzny łączą
jednostkę inne więzi. Więź nawykowa to związek z ojczyzną prywatną, daną
jednostce w jej codziennym doświadczeniu.
„Więź nawykowa łączyła Władysława Mickiewicza z krajem nad Sekwaną i Loarą, a więź
ideologiczna - z krajem nad Wisłą. Więź nawykowa łączyła Galicjanina sprzed roku 1914
z Wiedniem, a więź ideologiczna - z Warszawą. Poznańczyk z tamtych czasów mógł być silnie
związany nawykowo z Niemcami, chociaż ideologia narodowa wiązała go z Mazowszem
i Małopolską, a odpychała od łatwo dostępnych terenów leżących poza zachodnimi rubieżami
jego ideologicznej ojczyzny. Oczywiście, ta dwoistość dotyczyć może nie tylko kraju, ale również
4
obyczajów i wszelkich wartości kulturalnych” .

Stanisław Ossowski odnosi pojęcie ojczyzny prywatnej do miejsca urodzenia
i trwałych doświadczeń jednostki związanych z życiem na tym obszarze. Nie
zaprzecza jednak, że wobec miejsc, w których znajdujemy się na emigracji,
jednostki również odczuwają sentyment i przywiązanie spowodowane
codziennymi pozytywnymi doświadczeniami. Odnosząc powyższe terminy do
sytuacji emigrantów, warto zadać pytanie, jaki jest ich stosunek do nowej i starej
ojczyzny. Czy nowy kraj - miejsce osiedlenia stał się dla nich swojskim terenem,
„małą ojczyzną”? Czy w ogóle w globalnym świecie możemy mówić o tych dwóch
typach ojczyzn i przywiązania do niej, wobec częstej zmiany krajów osiedlenia,
zjawiska transnarodowości, migracji czasowych, wahadłowego przemieszczania
się pomiędzy krajem pochodzenia a krajem zarobkowania? Emigracja w obecnych
czasach przestaje być decyzją „na zawsze”. Tanie linie lotnicze, otwarte granice,
2

F. Znaniecki, W. Thomas, The Polish Peasant in Europe and America, Boston 1918–1920, wyd. polskie Chłop
polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976, t. 1-5.
3
S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna, „Biblioteczka Myśli Współczesnej” nr 4 , Łódź 1946. cytaty
w niniejszej pracy pochodzą z przedruku powyższego artykułu w dziele O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
4
Tamże, s. 16-46.
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ciągły przepływ ludzi pomiędzy krajami kreują odmienne postawy niż w przypadku
migracji XIX-wiecznych czy powojennych, osłabiając ostateczność wyborów
emigrantów. „Wyjechałem ot tak… i nie jestem emigrantem” lub - „jestem
Polakiem mieszkającym w Londynie” mówią współcześni migranci, co wskazuje na
kształtowanie się nowego typu tożsamości kosmopolitycznej5. Jak zatem
przedstawia się przywiązanie do ojczyzny i ewentualne poczucie lokalności w kraju
osiedlenia? Powyższe zagadnienia zostaną sprawdzone w odniesieniu do polskiej
społeczności emigrantów w Wielkiej Brytanii. Przedmiotem badania będą wybrane
emigranckie strony WWW.

Charakterystyka współczesnej polskiej emigracji w Anglii
Pojęcie migracji odnosi się do fizycznego przemieszczania się ludzi,
połączonego ze względnie trwałą zmianą miejsca pobytu. Tak więc „Migracja jest
to względnie trwała zmiana miejsca pobytu jednostek i grup w ramach określonej
przestrzeni”6. Powody migracji w świetle literatury są dwojakiego rodzaju dobrowolne i przymusowe. Przymusowe migracje powodowane są przez czynniki
polityczne, religijne, głównie wojny i prześladowania o jedno - lub
wieloczynnikowym podłożu. Wśród głównych powodów dobrowolnej migracji
można wskazać cztery kategorie, które motywują do wyjazdu. Są to: polepszenie
warunków życia i sytuacji ekonomicznej, własne ambicje i niezadowolenie
z obecnej sytuacji (chęć znalezienia lepszej pracy), nadzieja na lepszą przyszłość
dla swoich dzieci, w końcu chęć przeżycia przygody, sprawdzenia się w nowym
środowisku. Krystyna Slany wyróżnia następujące czynniki wpływające na decyzję
o migracji: strategie indywidualne (własne powody potencjalnego migranta),
strategie mikrostrukturalne (dobrostan/dobrobyt rodziny) i uwarunkowania
makrostrukturalne (sytuacja w kraju, rynek pracy itp.)7.
Jak wynika z danych, ponad 2,2 mln opuściło Polskę od czasu naszego wejścia
do Unii, czyli od roku 20048. W chwili obecnej najwięcej polskich emigrantów żyje
w Wielkiej Brytanii - 650 tys., oraz w Niemczech - 560 tys. Inne kraje osiedlenia to:
Irlandia - 115 tys., Holandia- 103 tys., 71 tys. - Norwegia. Społeczność polska
w Wielkiej Brytanii jest w zasadzie czwartą falą emigrantów z Polski w tym kraju:
po XIX-wiecznej, po II wojnie światowej, tzw. solidarnościowej i obecnej
- ekonomicznej. Nazywana jest emigracją 2.0 - poprzez nawiązanie do Web 2.0, by
5

M. Garapich, Wyjechałem, ot tak… I nie jestem emigrantem. Polski dominujący dyskurs migracyjny i jego
kontestacje na przykładzie Wielkiej Brytanii, „Przegląd Polonijny - Studia Migracyjne” 2009, vol. 4, s. 41.
6
H. Kubiak, K. Slany, Migracje, [w:] Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999, t. 2, s. 244.
7
K. Slany, Gotowość wyjazdowa Polaków. Portret demograficzny i psychospołeczny potencjalnego i faktycznego
migranta, [w:] Orientacja emigracyjna Polaków, K. Slany (red.), Kraków 1995, s. 70–88.
8
por. A. Bobrowska, Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Colloquium Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych AMW” 2013, nr 2. s. 53.
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odróżnić ją od wcześniejszych fal emigracyjnych, jak również podkreślić
zakorzenienie w świecie internetu, zwłaszcza używanie go w relacjach z rodziną
w Polsce9. Co powoduje, że właśnie UK zasiedliło tak wielu Polaków?
By odpowiedzieć na to pytanie, warto sprawdzić, jakie cechy potencjalnego
miejsca osiedlenia są brane pod uwagę w procesach decyzyjnych. Według
cytowanej Krystyny Slany są to dobre zarobki, porządek w kraju, życzliwość,
szansa na lepsze życie dla dzieci, poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, ogólnie
dobry klimat społeczny10. Wielka Brytania, od lat 60. ubiegłego wieku przyjmująca
migrantów, mająca jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek europejskich, te
właśnie cechy posiada. Ważna jest także otwarta polityka migracyjna kraju,
łatwość zdobycia pracy. To wszystko składa się na fakt, że według danych Polacy
stanowią najliczniejszą grupę narodowościową emigrantów w Anglii spośród
nowo przyjętych krajów Unii.
Jakie są cechy demospołeczne polskiego emigranta? W świetle badań polskiej
administracji rządowej emigrantem jest osoba młoda, częściej mężczyzna, wiek
18-34/37 lat; miejsce zamieszkania w Polsce to regiony słabiej zurbanizowane,
o wyższym poziomie bezrobocia, słabym przemyśle (województwa: podlaskie,
małopolskie, podkarpackie); miejscem docelowym w kraju nowego osiedlenia są
tak duże ośrodki, jak i regiony od nich oddalone. Ponadto emigranci często są
kolejnym elementem w łańcuchu migracyjnym, wyjeżdżając do miejsc
„oswojonych” przez innych emigrantów z ich miejscowości, często - z rodziny.
Wskutek tego nie są pionierami w nowym miejscu, lecz dołączają do istniejących
już sieci migracyjnych, podtrzymując odrębność i swoją kulturę. Jeśli chodzi
o status rodzinny, są to często osoby bezdzietne, co daje większą swobodę
w przemieszczaniu, stosunkowo dobrze wykształcone, ze znajomością języka
angielskiego. Z kolei jeśli chodzi o charakter zatrudnienia, polski emigrant realizuje
dwa warianty, wypełniając luki na rynku pracy kraju przyjmującego: podejmuje
prace, które nie wymagają zbyt wysokich kwalifikacji (rolnictwo, prace domowe,
budownictwo, gastronomia: kelner, kucharz, opiekunka dzieci, osób starszych), ale
także przyjmuje pracę o szczególnych wymaganiach, wąsko wyspecjalizowaną (np.
dentysta, chirurg klatki piersiowej, anestezjolog, glazurnik, masażysta,
informatyk). Polska stanowi stały punkt odniesienia dla emigrantów, co widoczne
jest w transferze środków finansowych do kraju (jest to słabnący strumień)11.
W ostatnich latach zaistniały nowe zjawiska modyfikujące ten obraz
- migracje uległy feminizacji. Coraz częściej wyjeżdżają kobiety, co rodzi nowe
zjawiska, np. macierzyństwo na odległość. Kolejna zmiana to wyjazdy rodzinne lub
9

I. Leonowicz-Bukała, E-migracja 2.0. Internet jako przedmiot badań migracyjnych, „Kwartalnik Internetowy
Komunikacja Społeczna”, 2013, nr 3, s.57 , www.komunikacjaspoleczna.edu.pl (20 .11. 2015).
10
K. Slany, Gotowość wyjazdowa Polaków…, op. cit., s. 78.
11
Ministerstwo Gospodarki, Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa 2007, s. 10.
portal.ngo.pl/files/1bezrobocie.org.pl/.../migracje_raport_mgip.pdf (15 XI 2015).
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ściąganie rodzin po podjęciu decyzji o stałym osiedleniu w kraju przyjmującym.
Stałym elementem są tzw. praktyki transnarodowe - kontakty z krajem
pochodzenia, transfery środków finansowych, czasowa opieka nad rodzicami, tzw.
migracje wahadłowe. Jak wynika z danych Diagnozy Społecznej 2015, 23,7 procent
z tych, którzy obecnie chcieliby emigrować (liczba chętnych na rok 2015 wynosi
7%), widzi Wielką Brytanię jako kraj docelowy. Jest to wysoki wskaźnik
popularności kraju docelowego - wyżej plasują się tylko Niemcy - 39,9% wskazań12.

Polscy imigranci w Wielkiej Brytanii i internet
Nawiązując do powyższych rozważań, warto zwrócić uwagę na dwa czynniki
dodatkowo charakteryzujące emigrantów z Polski. Po pierwsze są to ludzie młodzi.
Czynnik ten ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o niniejsze rozważania. W świetle
badań, w tej grupie - osób w wieku 18-37 lat odsetek użytkowników internetu jest
bardzo wysoki. Jak wynika z badań na reprezentatywnej próbie Polaków Diagnoza
2013, w grupie wiekowej 16-24 lata wynosi on 96%, w grupie 25-34 lata 88,4%,
a wśród osób w wieku 35-44 lata 82,7%13. Można założyć, że grupa emigrująca nie
odstaje od reszty społeczeństwa, jeśli chodzi o użytkowanie internetu. Druga
godna odnotowania cecha polskiej migracji to silne więzi z rodziną i krajem
pochodzenia. Czynnikiem pozwalającym podtrzymywać kontakt z krajem stają się
nowe media, przede wszystkim - telefon komórkowy i internet. Na ten aspekt
relacji i więzi z krajem pochodzenia zwracano uwagę jeszcze w okresie
przedakcesyjnym, pisząc np. o słuchaniu przez emigrantów polskich stacji
radiowych obecnych w sieci:
„Są to zarówno bardzo znane stacje, jak Trójka, RMF FM, Radio Zet, Radio Maryja, ale też wiele
mniejszych, regionalnych stacji. Co ciekawe, te ostatnie są bardzo chętnie słuchane przez
Polaków pochodzących z danych regionów. Jest to swoisty rodzaj utrzymywania z Polonią więzi
kulturowej w skali mikro, więzi nie tylko w obszarze kultury narodowej, ale kultury lokalnej
i sublokalnej (…) multimedialność i interaktywność cyber-radia (dostępne zdjęcia twórców
i pomieszczeń radia, czaty, fora i poczta umożliwiająca kontakt z twórcami i innymi słuchaczami),
to dodatkowe elementy umacniające więzi kulturowe z narodem i integrujące Polonię
14
z Polakami w kraju” .

12

J. Czapliński i in., Diagnoza Społeczna 2015, s. 48-50, pts.stat.gov.pl/download/gfx/.../ds2015_konferencja
_16.09.2015.pdf (dostęp: 11 XI 2015).
13
D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych: Uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania,
[w:] Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), „Contemporary
Economics”, 2013, nr 7 s. 317-341.
14
M. Kozioł, Polskie Cyber radio. Rola "nowych mediów" w cementowaniu więzi między Polonią a ojczyzną,
[w:] Humanista w cyberprzestrzeni, W. Godzic (red.), Kraków 1999, s. 29-36.
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Anna Bąk na podstawie swoich badań wśród brytyjskiej nowej polskiej migracji
stwierdziła, że internet jest bardzo popularny ze względu na możliwość
różnorodnego kontaktu z rodziną. Najpopularniejszymi sposobami użytkowania
sieci w celach komunikacji z krajem są komunikatory typu Gadu-Gadu, które
pozwalają na komunikację w czasie rzeczywistym i są tanie. Na drugim miejscu
znajdują się maile, mniejszą popularnością cieszą się blogi, listy tradycyjne, portale
społecznościowe15.
Dogłębna analiza roli internetu w tworzeniu więzi pomiędzy imigrantami
w kraju osiedlenia i podtrzymywaniu relacji z krajem pochodzenia, jak również
przegląd kluczowych funkcji, jakie internet w społecznościach emigrantów pełni,
zawarta jest w książce Stefana Marcinkiewicza Internet w procesach migracyjnych
na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium etnograficzne16.
Ta praca, podobnie jak zdecydowana większość artykułów dotyczących tego
zagadnienia, potwierdza przydatność internetu tak w utrzymywaniu relacji
z rodziną, jak i krajem pochodzenia, w tym - istotność jego roli w podtrzymywaniu
tożsamości narodowej. Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się
zagadnienia dotyczące więziotwórczej roli sieci, tworzenie emigranckich
wirtualnych wspólnot w kraju osiedlenia, ale także - podtrzymywanie tożsamości
narodowej emigrantów poprzez wirtualne kontakty z kulturą i życiem kraju17.
Podobne tematy spotykać można w pracach badaczy zagranicznych. A. Bobek
z Trinity College z Dublina pisze w swoim artykule Migracja jako kryzys więzi
społecznej? Na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii o podtrzymywaniu kontaktu
i transformacji raczej niż rzeczywistym osłabieniu kontaktów z ojczyzną. Autorka
przytacza także badania irlandzkie na temat poakcesyjnych migrantów z nowych
krajów członkowskich w Wielkiej Brytanii, z których wynika, iż obecnie emigranci
są „o jedno kliknięcie myszki bliżej rodziny”. Jak pisze w podsumowaniu:
„Niezależnie jednak od charakteru tych sieci, nie ulega wątpliwości, że przy
jednoczesnym osłabieniu więzi z bliskimi w kraju pochodzenia, migracja
niekoniecznie musi wiązać się z izolacją społeczną oraz kryzysem więzi”18.
15

A. Bąk, Komunikacja polskich emigrantów z rodziną za pomocą Internetu, [w:] Całe życie w Sieci, B. Szmigielska
(red.), Kraków 2008, s. 205-240.
16
S. Marcinkiewicz, Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium
etnograficzne, Olsztyn 2014.
17
Polskie badania, które warto przytoczyć, to np. K. Blicharz, E-migracja. Polonia brytyjska w wirtualnej Sieci,
[w:] Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Ł. Kapralska (red.) Kraków
2010, s. 94-104; J. Chwastyk-Kowalczyk, Polskie portale internetowe oraz tygodniki w wersji
elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Media i Społeczeństwo”, 2011, nr 1, s. 56-65.
www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl (15 XI 2015), I. Leonowicz-Bukała, E-migracja 2.0. Internet jako
przedmiot badań migracyjnych, „Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna”, 2013, nr 3, s. 57–71.
www.komunikacjaspoleczna.edu.pl (20 XI 2015), P. Siuda, Wirtualna komunikacja z własnym narodem, czyli rola
Internetu w podtrzymywaniu tożsamości narodowej emigrantów, [w:] Komunikacja społeczna w świecie
wirtualnym, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Wrocław 2008, s. 125-140.
18
A. Bobek, Migracja jako kryzys więzi społecznej? Na przykładzie Wielkiej Brytanii i Irlandii, s. 1-16,
190

„Nasze Strony”. Ojczyzna prywatna i ideologiczna na portalach polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii

Lokalność i ojczyzna na portalach polskich emigrantów we
wschodniej Anglii
W celu realizacji zamiarów badawczych niniejszego artykułu poddano analizie
aktywność sieciową Polaków zamieszkujących wschodnie obszary Wielkiej
Brytanii. Wybór tej próby podyktowany był faktem, że ta grupa rzadziej pojawia
się w badaniach dotyczących polskich emigrantów. Jak wynika z danych
brytyjskiego spisu powszechnego 2011 (National Cenzus 2011), na obszarze tym
znajduje się 62 tys. Polaków. Na terenie miast Peterborough, Cambridge, Bedford
jest ok. 13 tys. emigrantów z Polski, w tym w Peterborough 8203, w Cambridge
8388, a w Bedford 3199 osób polskiego pochodzenia19.
Drogą kwerendy internetowej celowej znalezione zostały portale prowadzone
przez i dla emigrantów z Polski. Najczęściej były to strony WWW odnoszące się do
polskich społeczności w ośrodkach miejskich wschodniej Anglii, stąd też w tytule
strony pojawiały się nazwy miast. Poniżej zbiorcze zestawienie najbardziej
typowych stron.
Tab. 2. Wybrane strony WWW Polaków we wschodniej Anglii
Adres strony WWW

Hasło strony

Zakładki tematyczne

Profil na Facebooku

bedfordpl.com

„Polacy w Bedford”

Strona Główna,
Ogłoszenia,Czytelnia,
Forum, Kontakt

www.facebook.com/polskieradi
obedford/
www.facebook.com/addbedfor
d.bedford

www.peterboroughpl.com

„Twoja Lepsza Strona”

Strona Główna,
Ogłoszenia,Czytelnia,
Forum, Kontakt

www.facebook.com/peterboro
ugh.pl.3

www.huntingdon.pl

„Forum dyskusyjne
Polaków w Huntingdon,
Cambridgeshire, United
Kingdom”

Praca, Dam pracę,
Ogłoszenia

www.facebook.com/huntingdo
npl,

Zakładki: O Norhampton, Mieszkamy, Pracujemy,
www.polakwnorthampton. Polish Websites for Polish
Odpoczywamy, Załatwiamy,Kupujemy, Uczymy się, Klub
pl
People
Polski, Polska Parafia,Polski Klub AA
www.facebook.com/Moje- Oficjalna strona Polaków Strona nieaktywna od
brak
Wellingborough
z Wellingborough
2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wybranych stron internetowych (19.11.2015.)

Przedstawione domeny mają stosunkowo podobny wygląd, ofertę i funkcje.
Niektóre z nich istnieją jako samodzielne, inne społeczności organizują się na
Facebooku, są dwujęzyczne, odnoszą się do spraw tak lokalnych, jak i polskich
http://www.euroemigranci.pl/dokumentacja.html (29.11.2015).
19
http://naszaintegracja.org/inwazja/zycie-w-wielkiej-brytanii/polacy-w-wielkiej-brytanii-cenzus-2011
(19.11. 2015).
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w sensie informacji o niektórych wydarzeniach z kraju. Podobnie jak inne strony
WWW prowadzone przez społeczności emigranckie oferują informację, pomoc,
pełnią funkcje integracyjne, wspierają w kłopotach np. Polski Klub AA. Budują
pomost pomiędzy krajem osiedlenia i pochodzenia poprzez artykuły dotyczące
Wielkiej Brytanii, najbliższych miast i regionów wokół miejsca zamieszkania,
polskiej społeczności emigranckiej tak lokalnej, jak i Polaków w Anglii (przedruki
z innych emigranckich portali i gazet), Polski jako ojczyzny. Te ostatnie to
informacje dotyczące ważnych spraw mających miejsce w Polsce, np. wybory,
wezwania do pomocy (np. „Szlachetna Paczka” 2015). Zdecydowana większość
informacji na wymienionych stronach WWW ma charakter użytkowy, jest
zorientowana na pomoc dla rodaków i jest miejscem wymiany poglądów. Można
uzyskać informację o pracy, wolnym miejscu w pokoju lub mieszkaniu, najtańszym
środku transportu do Polski, ale także o wydarzeniach kulturalnych, tak lokalnych,
jak i organizowanych przez miejscowych Polaków (np. organizacji Polskiego Dnia
czy koncertach polskich zespołów w Anglii).
Istnieją jednak miejsca sieciowe prowadzone przez polskich emigrantów, które
wychodzą poza analizowany powyżej schemat. Jedną z nich jest
http://www.wyspacambridge.co.uk - Polonia i Polacy w Cambridge oraz jej wersja
na Facebooku: https://www.facebook.com/wyspacambridge20. Strona WWW jest
podobna w treści i formie do omówionych miejsc sieciowych; zakładki odnoszą się
do następujących tematów: Tu i teraz (aktualności), Teatr Kleks (dla dzieci),
Biblioteka, Dom Polonii, Msze, Sklepy (3), Firmy (adresy 16 polskich firm), Radio.
Grupą docelową są mieszkający w Cambridge Polacy, strona ma bardzo użytkowy
charakter, jedynym novum jest istnienie radia internetowego oraz podcastów
oferujących zarchiwizowane audycje. Nie istnieje forum, strona pozbawiona jest
funkcji komunikacji dwustronnej i integracji.
Jej odpowiednik na Facebooku https://www.facebook.com/wyspacambridge
jest znacznie ciekawszy, jeśli chodzi o interesujące nas treści. Tym, co uderza
czytelnika i widza tego miejsca, jest duża liczba odniesień do Polski w zakładce „Oś
czasu”. Są to nie tylko aktualne informacje, ale duża liczba wpisów dotyczących
historii kraju. I tak są tam obecne liczne upamiętnienia wydarzeń historycznych,
na przykład:
„Uwaga: 1 września, powinniśmy świętować wielkie polskie zwycięstwo! To właśnie dziś mija
1000 lat, kiedy armia cesarza Henryka II Świętego została rozbita przez piechotę Bolesława
Chrobrego. Dokładne miejsce bitwy nie jest znane, ale wszystko wskazuje, że bitwa miała
miejsce na mokradłach między Przemkowem a Szprotawą. To właśnie tam, na przemkowskich
mokradłach wojska niemieckie budowały pośpiesznie most, który umożliwiłby ucieczkę cesarza
przed polskim Księciem …..” (wpis z 2 września 2015).

20

http: //www.wyspacambridge.co.uk/ oraz jej wersja na Facebooku.
https://www.facebook.com/wyspacambridge (29.11.2015).
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„Godzina W 71 Rocznica Powstania Warszawskiego Pamiętamy!”(wpis z 1 sierpnia 2015).
„71 lat temu, w dniu 18 maja 1944 roku 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława
Andersa zdobył Monte Cassino” (wpis z 18 maja 2015).
„95 lat temu pod Warszawą Wojsko Polskie rozgromiło bolszewików. Bitwa ta nie tylko zmieniła
losy wojny polsko-bolszewickiej, ale także uratowała Europę przed widmem komunizmu” (wpis
z 15 sierpnia 2015).

Informacje te są opatrzone infografiką, fotografiami dzieł malarskich
odnoszących się do wspominanych wydarzeń, jak również linkami do innych
portali (np. Wirtualna Polonia), o podobnym charakterze, prezentujących historię
Polski. Obecne są także postawy obronne wobec interesów polskich, np. wpis
„Brytyjska prasa znowu pisze o polskich obozach” (po kliknięciu na link ukazuje się
historia skutecznej walki z tym faktem dziennikarskim, możliwa dzięki czujnej
postawie internautów - wpis z 13 sierpnia 2015.
Inny wpis, z 12 sierpnia 2015, będący linkiem do oryginału ze strony
Londynek.net:
„Kto pobiera najwięcej zasiłków? Mity o imigracji obalone”.
„Nie do końca trafne są także zarzuty, iż osoby z zagranicy przyjeżdżają na Wyspy, by żyć tutaj
z zasiłków socjalnych. Agencja Bloomberg podaje, iż 93 procent osób pobierających tego typu
świadczenia to Brytyjczycy…”.

Kolejny kontekst tej strony facebookowej to zachęta do zorganizowanej
integracji wokół polskości:
„Chciałbym poinformować że są prowadzone działania w celu założenia oddziału ruchu
narodowego w Cambridge/shire. Zastanów się czy chciałbyś pomóc w budowie struktur,
działaniem na rzecz ojczyzny i lokalnej polskiej społeczności na emigracji, Szczytny cel nie
wymagający więcej niż godziny tygodniowo na spotkanie (wstępnie;) (….)” (wpis z dnia 12 lipca
2015)

Także na tej stronie można znaleźć link przesłany przez użytkownika:
„….w Swindon, na zachód od Londynu, można poczuć się prawie jak w naszym kraju. A to za
sprawą nazw ulic, które są typowo polskimi nazwami. Władze Swindon nadały ulicom polskie
nazwy w celu zaakcentowania obecności polskiej społeczności w tym mieście. Sami zobaczcie”.

Towarzyszą temu zdjęcia ulic z polskimi nazwami, takimi jak Rysy Court, Dolina
Road, Mazurek Way, Kopernik Road i inne. Jak się okazuje, Swindon było
miejscem osiedlenia wojennych emigrantów i żołnierzy po II wojnie światowej i to
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na ich cześć pozostały te nazwy21.
Analizowana strona z Facebooka jest przykładem podtrzymywania ciągłości
z ideologiczną ojczyzną. Jej historia, kultura, działania na jej rzecz, w tym
propozycje organizacyjne zmierzające do tworzenia organizacji etnicznych, są dla
użytkowników tej strony bardzo ważne. Można tu zauważyć tzw. wzmożone
poczucie narodowe, charakterystyczne dla mniejszości lub osób pozostających na
emigracji. Wpisy są w języku polskim, są dla swoich i dotyczą spraw wewnętrznych
emigracji. Sieć jest wykorzystywana do promocji kultury kraju pochodzenia,
obrony interesów, podtrzymywania tożsamości narodowej. Jest to cecha
charakterystyczna dla współczesnych diaspor, które wykorzystują internet do
wirtualnej łączności z własnym narodem22.
Inny charakter ma kolejna z pozyskanych wskutek kwerendy stron: „Nasze
strony. Polish Local Newspaper in East England”. Jest ona cyfrową wersją gazety
o tym samym tytule. Gazeta działa od roku 2010 (tak wynika z zamieszczonych
w archiwum 118 numerów). Początkowo ukazywała się jako tygodnik, by
następnie stać się gazetą codzienną. Dla celów niniejszej pracy ważna jest jej
strona internetowa www.naszestrony.co.uk. Trudno jest wskazać zasięg
oddziaływania w sensie liczbowym, jakąś miarą popularności jest liczba „polubień”
na Facebooku, która wynosi 27 668. W aspekcie terytorialnym „Nasze strony”
odnoszą się w swych tekstach do interesującego autorkę obszaru wschodniej
Anglii, zaś w podstronach zakładki „Wschodnia Anglia” znajdujemy wspomniane
uprzednio miasta Peterborough, Boston, Cambridge, Bedford Spadling
Norhampton, Wellingborouh, March/Ely Sotham, Corby&Cettering, Huntingdon/
St.Ives/St. Neots, Wisbeh. Portal ten istnieje w dwóch wersjach językowych:
polskiej i angielskiej, co świadczy o otwartości strony na rdzennych mieszkańców.
Na uwagę zasługuje już sam tytuł -„Nasze strony” - co może odnosić się zarówno
do stron wirtualnych, które są dla swoich /naszych, a więc polskiej społeczności ze
wschodniej Anglii, jak i faktu oswojenia obcej etnicznie przestrzeni i uczynienia jej
„naszą”. Tytuły i zawartość artykułów obecnych na badanej stronie potwierdzają
to przypuszczenie. Na stronie głównej portalu umieszczone są następujące
zakładki: „Wielka Brytania”, „Londyn”, „Świat”, „Polska”. Wśród artykułów
znajdziemy wiele bieżących spraw tamtejszej Polonii - język polski w szkole,
wynagrodzenia, praca, dyskryminacja, przestępstwa Polaków, przestępstwa
wobec Polaków (np. Zagadkowe okoliczności śmierci Polaka z Northampton
rozwiązane!; Pobita Polka twierdzi, że napaść na nią to „incydent”; Brytyjczyk
zaprzecza, by pobił Polaka kijem do krykieta).
21

htpps://www.facebook.com/101394903246966/photos/pcb.913511732035275/913511605368621
/?type=3&theater (30.11.2015).
22
Por. P. Siuda, Wirtualna komunikacja z własnym narodem, czyli rola Internetu w podtrzymywaniu tożsamości
narodowej emigrantów, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, M. Wawrzak-Chodaczek (red.),
Wrocław 2008, s. 125-140.
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W zakładce „Polska” znajdują się bieżące wiadomości z Polski, w tym wybory
2015, podobnie jak w większości portali emigracyjnych. O specyfice tego portalu
stanowi jego orientacja na proces asymilacji - artykuły odnoszą się do „tu i teraz”
emigrantów rozumianego jako funkcjonowanie w wielokulturowej społeczności
wschodniej Anglii. Poniżej przykłady. Niektóre z nich dokumentują zaangażowanie
emigrantów w życie „swoich stron”.
Jako pierwszy przytoczono tekst odnoszący się do braku polskiego kandydata
do władz samorządowych w wyborach z roku 2013. Autor wyraża żal, że przy 13
tysiącach Polaków uprawnionych do głosowania w tym regionie nie udało się
wystawić ani jednego polskiego kandydata na radnego. Taka postawa świadczy
o trosce, o lokalną polską społeczność, której interesy nie są reprezentowane, ale
i o braku potrzeby w tej społeczności, by zaistnieć w instytucjach samorządowych
swojej małej ojczyzny23.
Kolejny artykuł odnosi się do działań na rzecz środowiska lokalnego tak
w społecznym, jak i przyrodniczym znaczeniu tego słowa. Artykuł „Polacy
całkowicie zaskoczyli burmistrza brytyjskiego miasteczka” dotyczy inicjatywy
Polaków, by oczyścić lokalną rzeczkę ze śmieci, a także integrować się z brytyjską
społecznością:
„Udokumentujemy akcję oczyszczania rzeki Ouse. Już dziś możemy też zdradzić, że nie jest to
jedyna akcja mająca na celu zintegrowanie mieszkających w okolicy Polaków z miastem St. Ives
24
i jego władzami, których rekomendacja może pomóc w integracji Polonii z Brytyjczykami” .

Następny tekst prezentuje dumę z zainteresowania kulturą polską (ojczyzna
ideologiczna) przez brytyjskich sąsiadów (z obecnej ojczyzny lokalnej): Anglicy
chcą się uczyć języka polskiego:
„nie od dziś wiadomo, że nasz rodzimy język do najłatwiejszych nie należy. Tym bardziej więc
cieszy fakt, iż tak wiele osób wciąż wyraża zainteresowanie jego nauką. Doskonałym tego
przykładem były dwie sesje języka polskiego, które dla lokalnej angielskiej społeczności
25
zorganizowała Polska Sobotnia Szkoła w Huntingdon…” .

W innym artykule mamy przykład łączenia spraw polskich i lokalnych postaw:
pisząc o obchodach polskiego Święta Niepodległości autor koncentruje się nie
tylko na patriotyzmie emigrantów, ale wyraża dumę, że pomimo obaw władz
polska uroczystość nie spowodowała zakłóceń w życiu miasta, była legalna,
spokojna i podziwiana przez przechodniów:
23

http://www.naszestrony.co.uk/park-blog/4930-east-tysiace-polakow-uprawnionych-do-wyborow-i-nie-maja-nakogo-glosowac.html# (24. 11. 2015).
24
http://www.naszestrony.co.uk/wschodnia-anglia/huntington-st-ives-st-neots/5908-polacy-calkowicie-zaskoczyliburmistrza-brytyjskiego-miasteczka.html (24.11.2015).
25
http://www.naszestrony.co.uk/wschodnia-anglia/huntington-st-ives-st-neots/6062-anglicy-chca-uczyc-siejezyka-polskiego.html (24.11.2015).
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„Polacy stawili się licznie. Przyniesione przez nich biało-czerwone flagi zalały wczoraj Plac
Katedralny w Peterborough” (…) „Wiwatujący tłum z biało-czerwonymi flagami wzbudził spore
zainteresowanie mieszkańców. Redakcja lokalnego brytyjskiego tygodnika poświęciła temu
wydarzeniu nawet krótki artykuł. Odnotowano zaledwie jeden incydent, a związany był z tym, że
komuś wypadła z rąk na ulicę zapalona raca. Wieczór wolny był od zakłóceń porządku.(…)
Uzasadniony respekt wzbudził fakt, iż Polska nie istniała na mapie krajów Europy przez 123 lata,
26
a dzięki oddanym kraju patriotom udało się odwrócić losy kraju .

I ostatni artykuł, także wymowny, pokazujący zaangażowanie w sprawy
lokalne, w losy lokalnej społeczności. W paryskim zamachu z 13 listopada 2015
zginął Brytyjczyk ze wschodniej Anglii:
„36-letni Brytyjczyk Nick Alexander z Colchester, który pracował przy organizacji koncertu Eagles
27
of Death Metal, zginął podczas zamachu w Paryżu w dniu 13 listopada 2015” .

Notatkę tę można rozpatrywać jako wyraz solidarności wobec lokalnych
mieszkańców w związku z dramatem, jaki spotkał Nicka. Portal „Nasze strony”
odnotowuje ten fakt, gdyż Nick był z „naszych stron” - ze wschodniej Anglii.
Jak wynika z powyższych rozważań, tematy artykułów odzwierciedlają nie tylko
dumę emigrantów z ich kultury, czy właściwą mniejszości solidarność etniczną, ale
przede wszystkim - rosnące zaangażowanie w lokalne sprawy, utożsamianie się ze
swoim miejscem osiedlenia. Zawartość portalu „Nasze strony” oddaje jego istotę
wyrażoną w tytule - portal odnosi się do „małej ojczyzny” na wschodzie Anglii,
w której liczni migranci z Polski budują swoje codzienne życie.

Uwagi końcowe
Wśród emigracji polskiej następują zmiany. Zmierzają one do wyraźnego
określenia, w której z dwóch ojczyzn emigranci zamierzają żyć. Jak stwierdzają
ekonomiści, liczni spośród nich - cyfra jest ciągle nieznana - zamierzają osiąść
w Wielkiej Brytanii na stałe. Świadczą o tym wskaźniki ekonomiczne: malejący
strumień transferu środków finansowych do kraju, rodzenie przez Polki dzieci
w kraju nowego osiedlenia, posyłanie dzieci w wieku szkolnym do brytyjskich
szkół 28. Tym samym ulegają zmianie relacje pomiędzy emigrantami a ich nową
i starą ojczyzną. Relacje te zachodzą w trójkącie: emigranci - kraj osiedlenia - kraj
pochodzenia (zagraniczna- w stosunku do miejsca rezydencji- ojczyzna). Jest to
26

http://www.naszestrony.co.uk/wschodnia-anglia/peterborough/6679-po-marszu-spokojnie-byly-flary-wience-iglosne-hasla.html (15.11.2015).
27
http://www.naszestrony.co.uk/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categoryblog/6685-w-paryskim-zamachu-zginal-brytyjczyk-ze-wschodniej-anglii.html (19.11.2015).
28
P. Maciejewicz, Emigranci wysyłają do kraju coraz mniej pieniędzy, „ Gazeta Wyborcza” z dnia 30.11.2014,
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15880887,Emigranci_wysylaja_do_kraju_coraz_mniej_pieniedzy.html#ixzz3
savdnSmJ(21.11.2015).
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obszar sentymentów i interesów, decyzji i ich unikania, obszar rozdarcia
wewnętrznego migrantów żyjących w dwóch światach.
To rozdarcie pomiędzy krajem pochodzenia a krajem osiedlenia może być
źródłem napięć i traumy w życiu migrantów, a kontakt z ojczyzną ideologiczną za
pomocą sieci może być remedium na ten stan. Jak już wcześniej wspomniano,
w świetle badań kontakty ze społecznością wysyłającą i ojczyzną ideologiczną
ulegają nie zniszczeniu, a transformacji, zaś migranci angażują się w nowe
powiązania w kraju przyjmującym, zarówno z przebywającymi tam Polakami, jak
i przedstawicielami innych narodowości. Nie jest to zapewne proces wolny od
napięć i ambiwalencji postaw.
W świetle zmian zachodzących w społeczności polskich emigrantów w UK oraz
pojawienia się zjawiska transmigracji - ciągłego, wahadłowego przemieszczania się
pomiędzy krajem przyjmującym i rodzinnym, te postawy mogą być coraz częstsze,
podobnie jak odnotowane wcześniej decyzje o pozostaniu w nowym kraju.
Przytoczone przykłady sieciowej aktywności polskich emigrantów odzwierciedlają
ten proces. „Kraj lat dziecinnych” - kiedyś ojczyzna prywatna dla dużej grupy
wychodźców, staje się tylko ojczyzną ideologiczną. Więzi z nią są podtrzymywane
i umacniane, a internetowe manifestacje o charakterze kulturowym
i patriotycznym służą do podtrzymania tożsamości narodowej. Jednak to Anglia
dla dużej grupy przedstawicieli polskiej diaspory staje się codziennym terytorium,
swojskim obszarem, z którym, tak jak Władysława Mickiewicza
z Paryżem, łączą więzi nawykowe, będące rezultatem codziennych, w dużej mierze
pozytywnych doświadczeń i być może rosnącego poczucia swojskości, bycia
u siebie, w „swoich” /„naszych” stronach. Dalsze badania, zwłaszcza dotyczące
współczesnych form asymilacji, podobnie jak ewentualne zmiany polityczne
pozwolą przynieść odpowiedź, czy emigranci nazwą to miejsce swoją ojczyzną.
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http://www.naszestrony.co.uk/park-blog/4930-east-tysiace-polakow-uprawnionych-do-wyborow-inie-maja-na-kogo-glosowac.html# (24.11. 2015).
http://www.naszestrony.co.uk/wschodnia-anglia/huntington-st-ives-st-neots/5908-polacycalkowicie-zaskoczyli-burmistrza-brytyjskiego-miasteczka.html (24.11.2015)
http://www.naszestrony.co.uk/wschodnia-anglia/huntington-st-ives-st-neots/6062-anglicy-chcauczyc-sie-jezyka-polskiego.html (24.11.2015).
http://www.naszestrony.co.uk/wschodnia-anglia/peterborough/6679-po-marszu-spokojnie-bylyflary-wience-i-glosne-hasla.html (15.11. 2015).
http://www.naszestrony.co.uk/using-joomla/extensions/components/content-component/articlecategory-blog/6685-w-paryskim-zamachu-zginal-brytyjczyk-ze-wschodniej-anglii.html (19.11. 2015).
Maciejewicz P., Emigranci wysyłają do kraju coraz mniej pieniędzy, [w:] „ Gazeta Wyborcza” z dnia
30.04.2014.http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15880887,Emigranci_wysylaja_do_kraju_coraz_m
niej_pieniedzy.html#ixzz3savdnSmJ (21.11. 2015).
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“Our Sites”. Ideological and Private Homeland on the Internet
Portals of Polish Immigrants in Great Britain
Summary
The aim of the paper is to present the attitudes of Polish emigrants in England towards their actual
place of living - “ a foreign homeland” and towards Poland which can be referred to according to
Stanisław Ossowski as “an ideological homeland”. The goal of the presented work is to examine
what kind of internet content is devoted to these two spaces, which are so crucial for immigrants’
experiences. The theoretical background of the paper covers the notions of the ideological and
private homeland and the ideological and habitual bonds. The description of contemporary Polish
diaspora (after 2004 Poland’s accession EU to the EU) in England is included in the paper, which is
followed by an analysis of the internet’s role in the process of maintaining the relations with Poland
by the incomers. The empirical basis for the work are internet sites and portals as well as Facebook
profiles run by or/and oriented on Polish immigrants who live in East England.
Key words: ideological homeland, private homeland, diaspora, migration, internet
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Wybrane motywy konfliktu izraelsko-palestyńskiego na
przykładzie filmu fabularnego

ABSTRAKT
W dobie globalizacji przekazy medialne, realizowane także za pośrednictwem kultury popularnej,
w tym filmu, mogą być skutecznym narzędziem kreowania polityki międzynarodowej. W niniejszym
artykule analizie poddane zostaną wybrane motywy konfliktu izraelsko-palestyńskiego na
przykładzie filmu fabularnego. Artykuł nie uwzględnia warstwy artystycznej filmów, poświęcony jest
analizie kontekstu politycznego budowania wizerunku państwa. Wspólnym mianownikiem
analizowanych filmów będzie stereotypowe ujęcie wizerunku Izraelczyków i Palestyńczyków na tle
konfliktu bliskowschodniego. Równie istotne będzie zarysowanie historii konfliktu, a także sytuacji
Palestyńczyków żyjących w Izraelu.
SŁOWA KLUCZOWE: film, konflikt izraelsko-palestyński,
międzynarodowe, soft power, XX -XXI wiek

paradygmat kulturowy, stosunki

Wstęp
Od drugiej połowy XX w. konflikt izraelsko-palestyński wciąż wybucha na nowo
z równą siłą, a jego końca nie widać, mimo procesu pokojowego i pokojowych
nagród dla polityków obu stron1. Analitycy i badacze stosunków
międzynarodowych, za pomocą różnych teorii, próbują znaleźć odpowiedź na
pytanie, jak zakończyć ten konflikt, który wydaje się być nierozwiązalny. Intencją
niniejszego artykułu nie jest analiza przyczyn konfliktu ani jego przyszłości.
Badanie dotyczy wybranych motywów - zarówno politycznych, jak i kulturowych
- konfliktu izraelsko-palestyńskiego na przykładzie filmu fabularnego.
W dzisiejszym świecie medialne doniesienia i obrazy wizualne (w tym także film)
1

Za traktat pokojowy z Camp David Anwar as-Sadat i Menachem Begin otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla
w 1978 roku. W 1994 roku Jasir Arafat, Icchak Rabin oraz Szymon Peres otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla
w dowód zasług za wypracowanie porozumienia z Oslo, na mocy którego powołano Autonomię Palestyńską.
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kreują postawy i wpływają na świadomość. Film może być także narzędziem
prowadzenia skutecznej polityki przez państwo. Zarazem także może zwalczać
stereotypy, czy prowadzić do nawiązania dialogu i współpracy.

Krótki zarys konfliktu izraelsko-palestyńskiego
Źródła konfliktu izraelsko-arabskiego sięgają początków osadnictwa
żydowskiego w Palestynie, którą narodowy ruch żydowski - syjonizm wyznaczył
w końcu XIX w. na miejsce przyszłej siedziby narodowej Żydów (poparcie Wielkiej
Brytanii, Deklaracja Balfoura 1917 r.). Przez wieki Palestyna była fragmentem
większych organizmów państwowych. W czasach imperium otomańskiego
należała do najbiedniejszych prowincji państwa tureckiego. Przed II wojną
światową zarząd nad Palestyną sprawowała Wielka Brytania. W latach 1919-1939
liczba osadników imigrantów o żydowskich korzeniach wzrosła ponad trzykrotnie,
a w 1939 r. stanowili oni już 30% mieszkańców Palestyny2. Do początków XX wieku
stosunki między Żydami i Arabami układały się poprawnie, zwłaszcza na tle
represji wobec Żydów w Europie. Sytuację odmienił pogrom w Hebronie
i współpraca Wielkiego Muftiego Jerozolimy z III Rzeszą3. Po II wojnie Wielka
Brytania oddała kwestię palestyńską do rozstrzygnięcia przez OZN: w 1948 r.
Zgromadzenie Ogólne, rezolucją numer 181 przyjęło podział Palestyny na dwa
państwa: żydowskie i arabskie4. Dla Arabów była to klęska, nie zaakceptowali tej
decyzji także przywódcy ościennych państw: Egiptu, Syrii, Jordanii, Libanu i Iraku,
rozpoczynając w dniu proklamacji pierwszą wojnę izraelsko-arabską. W jej wyniku
Izrael odniósł militarne zwycięstwo, utrwalił swoją państwowość i powiększył
przyznane mu przez ONZ terytorium. Do kolejnych konfrontacji dochodziło
w następnych dekadach: 1956 r. wybucha druga wojna izraelsko-arabska
(w wyniku nacjonalizacji Kanału Sueskiego przez Egipt); 1967 r. - wojna
sześciodniowa (państwa arabskie po raz kolejny zaatakowały Izrael, który wyszedł
ze starcia zwycięsko, zajmując Okręg Gazy, półwysep Synaj, jordański Zachodni
Brzeg, Wzgórza Golan oraz wschodnią część Jerozolimy); 1973 r. wojna Jom Kipur
(Izrael otrzymał wsparcie USA i został głównym sojusznikiem w regionie).
Osłabienie państw arabskich (zneutralizowanie Egiptu, zacieśnienie stosunków
USA z Arabią Saudyjską i zaangażowanie Iraku w wojnę z Iranem) przesądziło
o rezygnacji państw arabskich z polityki bezpośredniej konfrontacji z Izraelem.
W latach 60. XX w. ich miejsce zajęli Palestyńczycy5.

2

Konflikty współczesnego świata, Warszawa 2008, s. 185.
P. Smoleński, Historia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/94/
historia_konfliktu_izraelsko_palestynskiego (5.10.2015).
4
K. Gebert, Miejsce pod słońcem. Wojny Izraela, Warszawa 2008, s. 144.
5
Konflikty współczesnego…, op. cit., s. 186-188.
3
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Świadomość narodowa Palestyńczyków kształtowała się w walce przeciwko
Izraelowi o własne państwo. W trakcie konfliktu tworzył się palestyński ruch
niepodległościowy (1964 r. powstaje Organizacja Wyzwolenia Palestyny OWP,
w jej skład weszła, m.in. Al-Fatah z Jasirem Arafatem na czele, która prowadziła
działania zbrojne przeciw Izraelowi z terenów Jordanii i Libanu). Od 1967 r.
arabscy mieszkańcy terytoriów okupowanych podlegali różnym restrykcjom
i ograniczeniom6. Powodowało to ciągłe napięcia. W 1987 r. wybuchło powstanie
ludności palestyńskiej, tzw. pierwsza intifada, która doprowadziła do negocjacji
pokojowych i porozumień zawartych w Oslo w 1993 r. W ich wyniku powstała
Autonomia Palestyńska (na terenach Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy)7, mająca
być zalążkiem niepodległego państwa palestyńskiego. Jednak żadna ze stron nie
przestrzegała porozumień. W 2000 r. wybucha druga intifada (Al-Aksa)8,
charakteryzująca się terrorem (zamachy samobójcze) i wzrastającą rolą
islamistów. Do kolejnej operacji militarnej Izraela doszło w roku 2009 r. Tzw.
Operacja Płynny Ołów9 miała zniszczyć infrastrukturę Hamasu, w rzeczywistości
przerodziła się w całkowita blokadę Strefy Gazy i klęskę humanitarną. W 2014 r.
nastąpiło załamanie procesu pokojowego, czego skutkiem była operacja
„Ochronny Brzeg” w Strefie Gazy10. W momencie oddania artykułu do druku
analitycy prognozują wybuch trzeciej intifady11.
Izrael pragnie być postrzegany jako w pełni demokratyczne państwo, którego
obywatele mają równe prawa, a grupy etniczne są chronione przed dyskryminacją.
Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. W codziennym życiu trudno pogodzić
wymogi religijne ze świeckim światopoglądem. Napięcia społeczne narastają także
wraz z napływem nielegalnych imigrantów i uchodźców, którzy zaczynają domagać
się swoich praw. Jednak największym i nierozwiązanym dotąd problemem jest
konflikt z Palestyńczykami, nie tylko zamieszkującymi Autonomię Palestyńską, lecz
także z obywatelami Izraela.
Mniejszość arabska w Izraelu ma zagwarantowane prawa do pielęgnowania
własnej tradycji i kultury. Język arabski jest drugim oficjalnym językiem w Izraelu,
ponadto funkcjonuje odrębny system szkolnictwa arabskiego. Obywatele arabscy
mają pełne prawa polityczne. Pomimo dystansu dzielącego Żydów i Arabów
w Izraelu, izraelskość nadal odgrywa ważną rolę w ich tożsamości i stylu życia.
Muszą funkcjonować w dwóch dyskursach: będąc obywatelami Izraela pozostają
6

Ibidem, s. 189.
K.E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, Warszawa 2010, s. 106-107.
8
K. Bojko, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006, Warszawa 2006, s. 159.
9
Zob.: E. Jasiewicz, Podpalić Gazę, Warszawa 2011.
10
IDF’s Operation „Protective Edge” Begins Against Gaza, http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/idfsoperation-protective-edge-begins-against-gaza/2014/07/08/ (5.10. 2015).
11
M. Gorol, Trzecia intifada wisi na włosku, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Trzecia-intifada-wisi-nawlosku-To-nie-jedyny-czarny-scenariusz-dla-Palestyny-i-Izraela,wid,17918316,wiadomosc.html?ticaid=115ec6,
(22. 10. 2015).
7
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jednocześnie Palestyńczykami, co może powodować frustracje i poczucie
zagubienia.
Mimo zagwarantowanego prawem równouprawnienia Palestyńczycy, którzy
mają obywatelstwo izraelskie, pod wieloma względami są obywatelami drugiej
kategorii. Ich wykształcenie, standard mieszkań, zatrudnienia i usług socjalnych
z reguły są gorsze niż pozostałej ludności. Młodzi izraelscy Palestyńczycy,
ustawowo zwolnieni ze służby wojskowej, nie mogą korzystać ze świadczeń
przysługujących byłym wojskowym12.
Przejawem wzajemnych uprzedzeń jest postrzeganie mniejszości arabskiej
przez ludność żydowską. Badania pokazały, że około 1/3 młodzieży żydowskiej
odczuwa strach przed izraelskimi Arabami, przy zaledwie 10% deklarujących
sympatię do nich13.
Strach przed mniejszością arabską i Palestyńczykami był także powodem
budowy muru bezpieczeństwa, który powstał z inicjatywy Izraela, aby chronić
izraelskich obywateli przed ewentualnymi atakami ze strony mieszkańców
Zachodniego Brzegu Jordanu. Zasadnicza część muru powstała w 2003 roku
(ok. 120 km), a kolejne części dobudowywano sukcesywnie w kolejnych latach.
Docelowo mur ma liczyć 790 km długości i odseparować Izrael od Zachodniego
Brzegu. Mur ma ponad 60 przejść, jednak Palestyńczycy mogą korzystać tylko
z części z nich, przy czym niejednokrotnie muszą czekać długie godziny
w kolejkach do odprawy. Ponadto mur pozbawia tysiące palestyńskich rolników
możliwości uprawiania ziem, które znalazły się po jego zachodniej stronie14.
Kolejne tysiące osób zostało pozbawionych dostępu do opieki medycznej. Aby
móc przekroczyć mur, trzeba dostać specjalną przepustkę od władz izraelskich,
która jednak może być cofnięta w każdej chwili15. Budowa muru wzbudziła ostry
sprzeciw ze strony Palestyńczyków i międzynarodowej opinii publicznej.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nazwał budowlę „murem
apartheidu” i w 2004 r. określił ją jako sprzeczną z prawem międzynarodowym16.

12

E. Rudnik, Społeczeństwo Izraela-Kim są i skąd się wzięli Izraelczycy, [w:] E. Rudnik, Państwo Izrael: analiza
politologiczno-prawna, Warszawa 2006, s. 28.
13
O. Almong, Wielokulturowy Izrael, przeł. A. Olek, A. Rawska, W. Tworek, Warszawa 2011, s. 340.
14
R. Frister, Migrena, „Polityka”, 2003, nr 29, s. 45.
15
Trudną sytuację Palestyńczyków w obliczu powstania muru bezpieczeństwa obrazują filmu dokumentalne:
Punkt kontrolny (reż. Y. Shamir, Izrael 2003) oraz 5 rozbitych kamer (reż. E. Burnat, Francja, Holandia, Izrael,
Palestyna 2011).
16
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, http://www.icjcij.org/docket/index.php?pr=71&p1=3&p2=1&case=131&p3=6 (13.10. 2015).
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Kinematografia izraelska
Początków kinematografii izraelskiej należy upatrywać wcześniej niż powstania
państwa w 1948 roku. Szimon Peres w czasie jednej ze swoich wizyt w Polsce miał
stwierdzić, że Izrael właściwie urodził się w kolebce Polski17. Słowa te miały
dotyczyć również kultury, a zatem i filmu18. Pierwsze filmy realizowane przez
żydowskich twórców powstawały w języku jidysz. Język ten pojawia się
w realizacjach na terenie Niemiec i Związku Radzieckiego. Główmy ośrodkiem
filmu jidysz była jednak Polska, w której kwitło życie kulturalne sztetli i żydowskich
społeczności. Przed wybuchem II wojny światowej polscy Żydzi uczestniczyli
również w tworzeniu dzieł filmowych, które czerpały z tematyki syjonistycznej19.
Emblematycznym reżyserem, bazującym na motywach hebrajskich, był Aleksander
Ford (właśc.: Mosze Lifszyc) znany polskiej publiczności z takich filmów jak: Ulica
Graniczna i Krzyżacy. W 1932 roku zrealizował cykl filmów dokumentalnych
o osadnikach żydowskich w Palestynie: Sabra, Kronika palestyńska, Makabiada20.
Po uzyskaniu przez Izrael niepodległości nastąpił rozwój izraelskiej
kinematografii. Pierwsze studia filmowe powstały w Herzliyi (koniec lat 40. XX w.
do dziś jest największym izraelskim studiem), kolejne ok. roku 1950: Geva Studios
i Israeli Film Studios. W roku 1954 parlament Izraela przyjął Ustawę o popieraniu
izraelskiego filmu21. Już w roku kolejnym powstał znaczący film izraelski Hill 24
dosen’t answer (Wzgórze 24 nie odpowiada, reż. T. Dickinson), którego fabuła
nawiązuje do wojny o niepodległość roku 1947. Film opowiada historię czterech
izraelskich żołnierzy, którzy walczą o niepodległość Izraela z wrogim światem
arabskim. Istotną rolę odrywają tutaj stereotypy narodowościowe: brutalny
żołnierz egipski okazuje się być nazistą, którego celem jest zniszczenie narodu
żydowskiego.
Lata sześćdziesiąte XX w. przyniosły debiut pokolenia młodych filmowców,
którzy do lat dziewięćdziesiątych popularyzowali izraelskie filmy w świecie,
realizując je także w języku angielskim. Ephraim Kishon i jego film Sallah Shabati
z 1964 roku zapoczątkował nurt tzw. bourekas. Przedstawiano w nich chaos, jaki
panował w izraelskim społeczeństwie złożonym z przedstawicieli wielu kultur:
Żydzi orientalni z państw arabskich i północnej Afryki oraz Aszkenazyjczycy
z Europy i Stanów Zjednoczonych. Filmy z tego nurtu były zazwyczaj komediami

17

Peres: W Polsce zaczął się prawdziwy syjonizm, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/peres-w-polscezaczal-sie-prawdziwy-syjonizm,368691.html, (dostęp: 16 X 2015).
18
Zob.: N. Gross, Film żydowski w Polsce, Warszawa 2002. W Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
przygotowano specjalną wystawę na temat filmu żydowskiego w Polsce.
19
Ł. Jasina, Biedne kino w kraju z bogatą historią. Uwagi o kinematografii w Izraelu, [w]: Medinat Israel. Państwo
i tożsamość, J. Krauze, K. Zieliński(red.), Warszawa 2013, s. 141.
20
T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chorzów 2009, s. 101.
21
Ł. Jasina, Biedne kino…, op. cit, s. 142.
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lub tragikomediami o wyraźnych cechach satyry społecznej czy politycznej22.
W kinie Izraela pojawiały się także, i nadal pojawiają, filmy o tematyce
Holocaustu. Historie nawiązują bezpośrednio do wydarzeń II wojny światowej
(Pociąg życia, reż. R. Mihaileanu, Belgia, Francja, Holandia, Izrael, Rumunia 1998),
a także ukazują następstwa Zagłady dla kolejnych pokoleń Żydów Lato Avii
(reż. E. Cohen, Izrael 1988); Matka Walentyny (reż. M. Harari i A. Lubetzky, Izrael
2008,); Spacer po wodzie (reż. E. Fox, Szwecja, Izrael 2004).
Mimo działalności kilku wytwórni filmowych i dużego dorobku twórców w tej
dziedzinie kinematografia izraelska, aż do końca stulecia, nie docierała do szerszej
widowni, nie cieszyła się także estymą wśród widzów. Powodem był jej
schematyzm, propagandowy wydźwięk, skupienie się na kilku dyżurnych tematach
oraz stereotypowe wizerunki bohaterów. „Pomysł na film był prosty - ironizuje
pisarz i reżyser Etgar Keret. - Musiał być na ekranie jakiś Arab, wychowanek
kibucu, najlepiej ocalony z Holocaustu, a czasem jeszcze imigrant”23.
Przełom w kinematografii Izraela nastąpił w roku 2000, kiedy izraelscy
filmowcy postulowali wprowadzenie nowej ustawy o kinematografii. Jej głównym
założeniem było finansowanie rodzimej produkcji filmowej z pięćdziesięciu
procent przychodów telewizji komercyjnych. Ustawa została uchwalona w 2001
roku, a jej skutkiem było podwojenie przychodów Izraelskiego Funduszu
Filmowego (Israeli Film Fund), dzięki czemu rocznie współfinansowana jest
produkcja blisko szesnastu filmów24. Największe sukcesy izraelska kinematografia
odnotowała w latach 2008-2010, kiedy trzy izraelskie filmy były nominowane do
Nagrody Akademii Filmowej, czyli Oscarów, w tym dwa zostały zrealizowane przy
wykorzystaniu środków Funduszu: Walc z Baszirem (reż. A. Folman, Australia,
Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, USA, Izrael 2008) oraz Ajami (reż.
S.Kopti, Y.Shani, Niemcy, Izrael 2010)25.

Przejawy konfliktu izraelsko-palestyńskiego w filmie
Analizując filmy obrazujące różne wymiary konfliktu izraelsko-palestyńskiego
należy uwzględnić dwie kategorie pojęciowe: politykę i polityczność. Jak definiuje
Kamil Minkner, polityka jest sferą walki o władzę, „w ramach której nie tylko
ustanawiany jest porządek społeczny, harmonizowane interesy, ale i mają miejsce
różne konflikty polityczne”26. Natomiast polityczność oznaczać będzie „układ
relacji (o charakterze antagonistycznym) funkcjonujący poza sfera polityki, np. na
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obszarach społecznych, ekonomicznych czy kulturowych”27. Autor precyzuje
kategorię polityczności szerzej niż pojęcie polityki, również w kontekście kultury
popularnej i jej przemian oraz zauważa kwestię polityzacji życia społecznego
w kulturze współczesnej. W tym kontekście zjawiska obrazowane w filmach
izraelskich, z pozoru nie-polityczne, mogą okazać się narzędziem prowadzenia
skutecznej polityki wizerunkowej.
Ciekawy przykład filmu o początkach izraelskiej państwowości, a zarazem
początku konfliktu żydowsko-arabskiego jest Kedma. Droga do wolności
(reż. A. Gitai, Francja, Włochy, Izrael 2002). Tytułowa Kedma to statek, na którym
grupa europejskich Żydów przybija do brzegów Palestyny niedługo przed
utworzeniem państwa Izrael. Wkrótce po przybyciu bohaterowie zostają włączeni
w skład walczących z Arabami oddziałów. Kiedy w Kedmie Arabowie pojawiają się
po raz pierwszy, ukazani są jako duża grupa spokojnie odpoczywająca
w obozowisku, w kontraście do rozbieganych imigrantów i członków ruchu
syjonistycznego. Natomiast gdy pierwszy raz dochodzi do interakcji między
Arabami a Żydami, to ci drudzy przedstawieni są jako agresorzy. Ella Shohat
zauważa, że syjonizm, jako ruch wyzwoleńczy Żydów, był zarazem ruchem
kolonizacyjnym dla Arabów, który od wieków zamieszkiwali te tereny.
Przybywający do Palestyny Żydzi traktowali jednak te tereny jako Ziemię
Obiecaną, przypadkowo tylko zamieszkaną przez Arabów28. Gitai w swoim filmie
wyszedł poza schematy dotychczasowych filmów izraelskich, które przedstawiały
stereotypowo role dzielnych Żydów - pionierów i podstępnych Arabów, żądnych
izraelskiej krwi. Nasuwa się w tym miejscu skojarzenie z filmem Exodus
(reż. O. Preminger, USA 1960) o początkach powstania Izraela, w którym główną
rolę żydowskiego pioniera walczącego o wyzwolenie Izraela z rąk Arabów, gra Paul
Newman. Syjoniści uosobieni są w tym filmie ze światem zachodnim, aktorami są
urodziwi Amerykanie o nienagannych manierach. Natomiast Arabowie to głównie
bojownicy z pustyni w egzotycznych strojach. Film Premingera ma dzisiaj
wydźwięk mocno propagandowy, wzmocniony dodatkowo ścieżką dźwiękową ze
słynnym utworem Theme of Exodus (wykon. Ferrante i Teicher, 1960), znanym
bardziej jako The Land is Mine. Nawet muzyka ma świadczyć o fakcie, że to
właśnie Żydom Bóg podarował Ziemię Obiecaną, co ma usprawiedliwiać fakt walki
o niepodległość. Końcowa scena wspólnego pogrzebu Araba i żydowskiej
dziewczyny oraz przemowa nad ich grobem ma świadczyć o równości obu ofiar,
a odjeżdżający kordon wojskowych ciężarówek w stronę zachodzącego słońca
zapewnia widza o pokojowej przyszłości obu narodów. Z tym idyllicznym
zakończeniem polemizuje Gitai w Kedmie - w miejsce urodziwego i pokojowego
Hebrajczyka prezentuje rozhisteryzowanego członka diaspory, a nadzieję na pokój
27
28
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zastępuje śmiertelną wrogością, pielęgnowaną przez syjonistów29.
Filmem, który najbardziej znany jest publiczności polskiej, a dotyczy konfliktu
izraelsko-palestyńskiego, jest dzieło Hany Abu-Assada Paradise Now. Przystanek
Raj (Francja, Palestyna, Izrael, Niemcy, Holandia 2005). Odniesienie do
rzeczywistych zdarzeń sprawia, że film jest namacalnym dowodem konfliktu
bliskowschodniego. Przystanek Raj kręcony był w miejscu i czasie, o których
opowiada - w Nablusie, na Zachodnim Brzegu, podczas drugiej intifady. Zdjęcia
przerywano wielokrotnie ze względu na strzały w okolicy. Kiedy pocisk trafił
w samochód stojący obok planu zdjęciowego, część europejskiej ekipy
zrezygnowała z pracy. Palestyńczycy porwali także członka ekipy, a do negocjacji
włączył się sam Jasir Arafat. Produkcję przeniesiono do Nazaretu30. W warstwie
fabularnej Przystanek Raj to historia dwójki przyjaciół Palestyńczyków
z Zachodniego Brzegu. Pracują razem w warsztacie samochodowym. Otrzymują
informację, że następnego dnia będą uczestniczyć w samobójczej misji.
Zdecydowali się na to już dawno, zastrzegając, że chcą zginąć razem. Trzecią
bohaterką filmu jest Suha, młoda działaczka organizacji praw człowieka, córka
zamachowcy-samobójcy. Misja Khaleda i Saidanie nie udaje się, zanim podejmą
kolejną próbę mija kilkanaście godzin. Wewnętrzna walka, jaką wtedy prowadzą
i decyzje, jakie podejmują, są prawdziwą treścią filmu31. Polemika dwóch
odmiennych wizji rozwiązania konfliktu przewija się przez fabułę. Khaled pyta
pewnego wieczoru Suhę: „Musisz być dumna z ojca, zginął jako męczennik
za sprawę”. Suha odpowiada: „Wolałabym, aby żył, niż abym była z niego dumna”.
Między młodymi trwa dyskusja. Khaled uważa, że nie ma innej drogi niż walka:
„Na tym świecie nie jesteśmy sobie równi, ale w obliczu śmierci stajemy się tacy
sami”, Suha przekonuje, że „można znaleźć drogę, aby zrównać się z nimi za
życia”. Do tej debaty dołącza drugi z bohaterów Said: „Życie tutaj jest jak życie
w pudle. Najgorsze jest wykorzystywanie słabości tkwiących w każdym z nas. Oni
niszczą nasze rodziny i naszą godność. Jeśli oni są napastnikami i ofiarami, my też
musimy być ofiarami i zabójcami”. Dwa skrajnie odmienne podejścia do kwestii
zamachów samobójczych obrazują tendencje w społeczeństwie palestyńskim.
Tym, co powoduje najsilniejszy opór opinii publicznej - poza samymi zamachami
terrorystycznymi - jest szerokie poparcie dla tej formy walki wśród
Palestyńczyków. Ciekawą perspektywę ukazuje rozmowa dwóch matek - Izraelki
i Palestynki, których córki zginęły w zamachu bombowym, pt. Umrzeć
w Jerozolimie (reż. H. Medalia, USA 2007). Palestynka jest dumna ze swojej córki,
która zginęła w zamachu, próbuje wyjaśnić swoje racje Izraelce: „żyjemy tu jak
w piekle bez pracy, bez perspektyw. Gnębicie nas i nie dajecie normalnie żyć”.
29

B. Racięski, Zawsze na wschód, [w:] Współczesne kino…, op. cit., s. 28.
D. Glaister, It was a joke I was even nominated,
http://www.theguardian.com/film/2006/jan/20/israelandthepalestinians.comment, (17.10.2015).
31
J. Andrysiak, Kino jako ruch oporu [w:] Współczesne kino…, op. cit., s. 86.
30

207

Sandra Murzicz

Te argumenty nie trafiają jednak do kobiety, która żyje w dostatku i nie pojmuje
jak można oddać swoje życie w tak niepewnej sprawie. Podobna perspektywę
moralnego dylematu ukazuje film Zamach (reż. Z. Dueiri, Belgia, Francja, Liban,
Katar 2012). Młoda Arabka i żona pierwszego arabskiego chirurga w Izraelu, Adel,
decyduje się na dokonanie zamachu terrorystycznego. Nieświadomy niczego mąż Amin rozpoczyna własne dochodzenie, aby zrozumieć motywacje kobiety, która
okazała się dla niego zupełnie obca, mimo wielu lat wspólnego życia. W Nablusie,
rodzinnym mieście swojej żony Amin odkrywa, że została ona ogłoszona
męczennikiem, a jej zdjęcie traktowane jest niczym relikwia. Amin w rozmowie
z jednym z przywódców ugrupowania terrorystycznego pyta: „Jak możecie tak
wykorzystywać ludzi? Wysyłać ich na śmierć”. Mężczyzna odpowiada: „Siedzisz
wygodnie w Izraelu, mamy swój punkt widzenia. Nigdy się nie porozumiemy.
Jesteśmy narodem, który walczy o wolność”. Amin zaczyna zmieniać swoją
perspektywę w jednej z ostatnich scen, kiedy widzi zniszczony Dżenin (miasto na
Zachodnim Brzegu, które najbardziej ucierpiało podczas drugiej intifady).
Po powrocie do Izraela koleżanka z pracy oskarża go o wspieranie terrorystów,
gdy mówi o tym, co widział: „Następnym razem, kiedy staniesz przy stole po
zamachu terrorystycznym, zastanów się kogo ratujesz”.
Wyraźnie obecnym motywem konfliktu izraelsko-palestyńskiego w filmie
fabularnym jest działalność izraelskich służb specjalnych Szin Bet, zwanych
Szabakiem. D. Rawiw i Y. Melman w swojej książce Every Spy a Prince32 porównują
agentów izraelskich służb do książąt. Sugerują wprost, że władza, jaką mają
oficerowie Szin Betu nad Palestyńczykami, jest porównywalna z prerogatywami
średniowiecznego pana udzielnego33. Agenci mają wpływ na życie Palestyńczyków:
ich poruszanie się przez punkty kontrolne, na dostęp do pracy i szkoły. Żeby
zrealizować swoje cele są w stanie nagradzać i karać współpracujących z nimi
Arabów. Niejednokrotnie zdarza się także manipulowanie całymi rodzinami, bez
żadnej kontroli i nadzoru. Opis Rawiwa i Melmana zbiega się z obrazem służb
specjalnych z filmów fabularnych takich jak Omar (reż. H. Abu-Assad, Palestyna
2013), W ciemno (reż. M. Mayer Palestyna, Izrael, USA 2012) czy
fabularyzowanego dokumentu Zielony książę (reż. N. Schriman, Wielka Brytania,
Izrael, USA, Niemcy 2014). Ostatni z filmów stanowi narrację syna jednego
z założycieli Hamasu Mosaba Hassana Josefa, który został zwerbowany do
współpracy przez Szin-Bet. Ukazane zostały metody manipulacji psychologicznej
i wieloletni proces pozyskiwania współpracownika przez izraelskie służby
specjalne. Współpraca z wrogiem okazała się w prawdziwym życiu klątwą dla
Mosaba. Wykluczony ze swojej społeczności, bez wsparcia i zrozumienia ze strony
Izraela, emigruje do USA, gdzie nie może znaleźć swojego miejsca. Podobne
32
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rozterki, z tragicznym zakończeniem, przeżywa fikcyjny bohater filmu Omar.
Bohater zostaje wplątany przypadkowo w sprawę zabójstwa izraelskiego
żołnierza. Schwytany przez służby specjalne zostaje poddany torturom
i jednocześnie rozpoczyna się proces tworzenia z niego współpracownika po to,
aby rozbić grupę palestyńskich terrorystów. Od agentów słyszy: „jeśli nie będziesz
współpracować zrobimy z twojego życia piekło”, „jeśli dasz nam co chcemy,
dostaniesz szansę na nowe życie”. W głowie Omara nie mieści się pojęcie
współpracy z wrogiem, jednocześnie chce także prowadzić normalne życie
i poślubić swoją dziewczynę. Znajduje się w sytuacji bez wyjścia niczym antyczny
bohater. Szin Bet coraz bardziej wkracza w jego życie, wokół Omara zaciska się
pętla intryg, nie może nikomu ufać „chcą, żebyśmy zwariowali”. W ostatniej scenie
główny bohater nie wytrzymuje napięcia - zabija oficera prowadzącego jego
sprawę i popełnia samobójstwo.
Działalność służb specjalnych dotyczy także, choć w mniejszym stopniu, życia
Izraelczyków. W filmie W ciemno, który opowiada o romansie Palestyńczyka
i Izraelczyka, przedstawiono także działalność służb specjalnych, jako element
komplikujący życie zwykłym ludziom po obu stronach muru. Młodego
Palestyńczyka werbują do współpracy izraelskie służby specjalne, jego brat
zajmuje się handlem bronią na Zachodnim Brzegu. Kiedy okazuje się, że jest
homoseksualistą, mają na niego tzw. haka. Grożą, że jeśli nie będzie
współpracował, dowie się o tym cała jego rodzina, zostanie także pozbawiony
prawa wjazdu do Izraela, gdzie studiuje. Młody Izraelczyk - prawnik, także zostaje
ostrzeżony przez swojego ojca: „Nie zapominaj gdzie żyjemy, walcząc z bezpieką
daleko nie zajdziesz”.
Wątek homoseksualny stanowi odrębny temat w kinematografii izraelskiej,
który także związany jest z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Na potrzeby
niniejszego artykułu można dokonać podziału izraelskich filmów o tematyce
homoseksualnej na dwie kategorie: obrazujące w swojej fabule bezpośrednio
konflikt izraelsko-palestyński i niezwiązane bezpośrednio z konfliktem.
W pierwszej kategorii, czyli filmów związanych bezpośrednio z konfliktem
izraelsko-palestyńskim, znajdują się takie filmy, jak np.: W ciemno czy Bańka
mydlana (reż. E. Fox, Izrael 2006). Natomiast filmy izraelskie o tematyce LGBT
niezwiązane bezpośrednio w swojej fabule z konfliktem to np.: Yossi i Jagger (reż.
E. Fox, Izrael 2002), Oczy szeroko otwarte (reż. H. Tabakman, Francja, Niemcy,
Izrael 2009) czy dokument Jerusalemis Proud to Present (reż. N. Gilady, Izrael
2007).
Wspomniany powyżej film W ciemno, w swej fabule przypomina współczesną
wersję Romea i Julii na tle konfliktu bliskowschodniego. O ile wcześniejsze filmy
izraelskie, obrazując jednostkowy wymiar konfliktu, prezentowały historie
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nieszczęśliwej miłości między kobietą i mężczyzną - Izraelczykiem i Palestynką34, to
w XXI w. wkraczamy w obszar modnej tematyki osób homoseksualnych. Młody gej
i Palestyńczyk zarazem - Nimr (Nicholas Jacob), studiujący w Tel-Awiwie,
zakochany w młodym, blond włosym izraelskim prawniku o imieniu Roy (Michael
Aloni), pada ofiarą izraelskiego wywiadu, który próbuje wydobyć z niego
informacje na temat zaangażowania terrorystycznego jego starszego brata. Wątki
rodzącego się uczucia dwójki młodych ludzi przeplatają się w filmie z działalnością
służb specjalnych, palestyńskiego terroryzmu i ciągłej inwigilacji obywateli i ich
życia. Zakochani, po kilku wspólnie spędzonych nocach, rozbijają się o mur
bezradności, który w realiach bliskowschodnich przybiera realny i namacalny
kształt muru bezpieczeństwa, który władze Izraela wzniosły, aby odgrodzić się od
„palestyńskiego terroryzmu”. Nimr traci wizę, która zezwala mu na studiowanie na
terenie Izraela, musi pozostać na terytorium Zachodniego Brzegu. Sytuacja
pogarsza się, kiedy rodzina bohatera dowiaduje się o jego orientacji: „Przynosisz
wstyd temu domowi”, „Pomyślałeś o siostrze, jeśli się wyda, nikt jej nie zechce”,
„Wynoś się”. W tym czasie Roy walczy z aparatem państwowym, próbując zdobyć
pozwolenie na pobyt tymczasowy Nimra w Izraelu. Film stawia wyraźnie
w opozycji dwa światy: świat dostatku i praw człowieka oraz świat biedy i braku
perspektyw. Ważna jest tu także kwestia podejścia do samych homoseksualistów:
wszechobecna arabska homofobia w opozycji do izraelskiej tolerancji w tej
kwestii. Bohaterów dzieli prawie wszystko - język, wyznanie, polityka i pieniądze. Z
pozoru oba systemy represjonują bohaterów - z jednej tradycyjna kultura arabska,
odmawiająca praw gejom i lesbijkom, a nawet grożąca wyrokiem śmierci za
„grzeszne występki”; z drugiej - biurokracja i tajne służby Izraela. Lecz to
Palestyńczycy własnoręcznie zabijają w tym filmie czy wypierają się swoich dzieci.
Izraelczycy jedynie ścigają, tropią, knują czy wysyłają kompromitujące MMS-y.
Wszystko w celu ochrony bezpieczeństwa własnych obywateli. Na koniec to
właśnie Żyd okazuje się tragiczną i zarazem heroiczną postacią tego dramatu. Roy
kładzie na szalę swoją obiecującą karierę prawnika i dostatnie życie, pomagając
uciec Nimrowi z krainy wiecznego konfliktu.
Film W ciemno wpisuje się jednak w szerszy kontekst polityczno-społeczny niż
tylko opis tragicznej miłości. Kontekst ten jest często pomijany, a nawet uważany
za zbędny w opinii niektórych krytyków35. Zupełnie bezpodstawnie, gdyż sam fakt
powstania filmu o takiej tematyce ma swoje źródła właśnie w polityce Izraela.
W 2005 r., po wizerunkowej klęsce Izraela podczas drugiej intifady, rząd rozpoczął
m.in. kampanię marketingową, która miała promować ten kraj jako jedyną oazę
praw mniejszości LGBT pośród „arabskiego, homofobicznego barbarzyństwa”36.
34
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Na fali tworzenia pozytywnej marki swojego kraju izraelskie Ministerstwo
Turystyki oraz konsulaty zagraniczne finansują projekcje swoich filmów na
festiwalach kina lesbijskiego i gejowskiego za granicą37. Dla izraelskich władz
pozorne wspieranie praw mniejszości ma także drugie strategiczne znaczenie.
Służy prezentowaniu Izraela jako oazy demokracji i praw człowieka, na tle
islamskich państw Bliskiego Wschodu, które piętnują przejawy homoseksualizmu,
nierzadko w postaci pokazowych wyroków śmierci. W maju 2012 r. premier
Benjamin Netanjahu oznajmił przed amerykańskim Kongresem, że Bliski Wschód
to „region, gdzie kobiety są kamieniowane, geje wieszani, a chrześcijanie
- prześladowani”38. Mimo iż sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardziej
skomplikowana39, to nie można zaprzeczyć, że takie przypadki mają miejsce.
Jednak polityka „gejem w okupację” izraelskich władz budzi sprzeciw wśród
lewicowych środowisk i samych homoseksualistów w Izraelu. Nie wyrażają oni
zgody, aby tzw. polityka „pinkwashing”, czyli „zapieranie na różowo” brudów
okupacji i „dorobku” Izraela w zakresie łamania praw Palestyńczyków, była
pretekstem do wykorzystywania mniejszości seksualnych40. Głosy sprzeciwu
słychać głównie w Izraelu, gdyż samo pojawienie się tematyki homoseksualnej
w zachodnim świecie odbierane jest jako przejaw tolerancji i poszanowania praw
mniejszości. Rzadko można natknąć się na pogłębioną refleksję w tym temacie.
Świadczyć może o tym choćby fakt, że swoją międzynarodową premierę film
W ciemno miał w 2012 r. w Wielkiej Brytanii, podczas festiwalu związanego
z tematyką queer. Publiczność odebrała pokaz z dużym aplauzem, podsumowując
go jako ważny głos na temat praw mniejszości seksualnych. Zatem polityka Izraela
odniosła zamierzony sukces.
Przedstawione powyżej obrazy filmowe to tylko przykłady motywów
i wątków, które pojawiają się w izraelskich filmach w kontekście konfliktu
izraelsko-palestyńskiego.

Podsumowanie
Obecna sytuacja polityczna i społeczna, związana z napływem uchodźców do
Europy i zamachami terrorystycznymi, przywołuje w mediach wystąpienia dwóch
skrajnych postaw: nacjonalistycznej włącznie z rasistowskimi hasłami i działaniami
koncyliacyjnej, nawołującej do otwarcia granic. Koncepcje Huntingtona, który
nawoływał do zamknięcia granic i ochrony przed islamem, znowu znajdują
wymaza%E6-okupacj%EA, (15.10.2015).
37
Ibidem.
38
M. Różycka, Izrael: apartheid na różowo, „Le monde diplomatique”, 2014, nr 03/9, s. 4.
39
Więcej w: Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, K. Górak-Sosnowska (red.),
Sopot 2012.
40
M. Różycka, Izrael: apartheid…,op. cit., s. 4.
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fanatycznych wyznawców. Jednak konflikt o wymiarze kulturowym, w tym także
ekonomicznym czy religijnym, nie został zapoczątkowany 11 września 2001 roku.
Konflikt, który trwa nieprzerwanie od drugiej połowy XX w., jest także obecny
w doniesieniach medialnych i przebiega na styku dwóch kultur: Izraela
(utożsamianego ze światem Zachodu) oraz Palestyny (świat arabski
i muzułmański).
Media, w tym prasa, a także filmy, za pomocą obrazów mogą skutecznie
kreować świadomość całych społeczeństw. Sytuacja ta ma także miejsce
w przypadku Izraela, który za pośrednictwem Funduszu Filmowego wspiera
wybrane projekty filmowe. Kreowanie pozytywnego wizerunku Izraelczyka,
a także stereotypowe obrazowanie Palestyńczyków stanowi element polityki soft
power, czyli wymierania miękkiego wpływu i budowania przyjaznego nastawienia
widzów na całym świecie. Szczególnie widocznym przypadkiem jest kwestia
homoseksualizmu w filmie. Metody te jednak są wyjątkowo subtelne, gdyż
dzisiejsi widzowie nie dadzą się nabrać na prymitywną propagandę filmową.
Z drugiej jednak strony filmy nawiązujące do konfliktu na Bliskim Wschodzie
niejednokrotnie zmuszają widza do refleksji nad złożonością materii i brakiem
jasnego podziału na czarne i białe, zbrodniarzy i ofiary. W odróżnieniu od filmów
dokumentalnych, które często przedstawiają w pozytywnym świetle racje jednej
ze stron, filmy fabularne, mimo iż nie dają jasnej odpowiedzi, stawiają ważne
pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi.
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The selected motives of the Israeli-Palestinian conflict on the example of a feature film
Summary
In time of globalization, the mass media, including the popular culture and movies, can become an
effective mean to create international politics. In the article, the author analyzes the selected
themes of the Israeli-Palestinian conflict on the example of a feature film. The article does not take
into account the artistic elements of the analyzed films, as the main attention is put to the ways how
the image of a state is created. Moreover, the stereotypical image of Israelis and Palestinians in the
context of the Middle East conflict will be a common denominator of the analyzed films.
Additionally, the historical view perspective concerning the conflict and the conditions of the
Palestinians living in Israel will be a salient element of the analysis.
Key words: film, Israeli-Palestinian conflict, cultural paradigm, international relations, soft power
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Autobiograficzne konstelacje - znaczenie mediów
i nośników przekazu w biograficznym projekcie
„Kazimierz Brandys”

ABSTRAKT
Proponowane rozważania koncentrować się będą na analizie utworu Nierzeczywistość Kazimierza
Brandysa z perspektywy autorskiej strategii konstruowania podmiotowej tożsamości. Tekst
traktowany jest z jednej strony, jako część autobiograficznego projektu pisarza, element tworzonej
przez niego na przestrzeni kilkudziesięciu lat „autopowieści”. Z drugiej zaś, jako samodzielny utwór
pokazujący, jak budowane jest podmiotowe „ja”, w powstawaniu którego kluczową rolę odgrywają
media, pojmowane jako nośnik a jednocześnie kluczowy element budowania narracyjnej tożsamości.
Przywołana w tytule metafora „konstelacji” pełni rolę klucza do odczytania projektu pisarza
w zależności od układu i wzajemnych napięć tworzących go elementów. Metaforą, która otwiera
tekst analizowanego utworu, jest magnetofonowa taśma.
SŁOWA KLUCZOWE: tożsamość, narracja, „ja”, literatura

Pierwszorzędny pisarz drugorzędny
Artykuł stanowi próbę analizy fragmentu twórczości Kazimierza Brandysa,
twórcy - tu zasadny wydaje się niewielki biograficzny przypis - który debiutował
tuż po wojnie powieścią Drewniany koń, a swoją pisarską spuściznę zamknął
w roku 1999 zbiorem Przygody Robinsona. W ciągu kilkudziesięciu lat swojej
kariery zasłynął, pisząc kolejno sławiące nowy system powieści socrealistyczne
(Obywatele 1954) i rozprawiające się z nim teksty rozrachunkowe, m.in. Matka
królów (1957), najbardziej jednak znane w jego dorobku pozostają Wariacje
pocztowe (1972), próba zmierzenia się z polską historią i narodowymi mitami.
Pisarstwo to jest w pewien sposób szczególne. Poprzez kilkadziesiąt lat autor
sięgał po różne poetyki, style i gatunki. Pilnie śledził literackie mody, poszukiwał
swego głosu, uważnie wsłuchując się w to, co mówi władza i szepcze środowisko.
214

Anna Foltyniak-Pękala

Pozostawił kilkanaście książek, a wraz z nimi czytelników i badaczy, którzy chcąc
zdobyć się na wysiłek całościowego odczytania spuścizny pisarza, zmierzyć się
muszą z niełatwym zadaniem znalezienia dla wszystkich tekstów wspólnego
mianownika. Szukał go także on sam, zastanawiając się, czy znajdzie się ktoś, kto
odczyta jego teksty pełne „stworzonych przez ludzi i na ludzkie podobieństwo”
bohaterów. Teksty mówiące o ambicji i miłości własnej „nałogowo i usilnie
nasycanej pisaniem”, oparte na nieopamiętanym, takim oto pragnieniu:
„A czy nie odgrażałem się, że wydam tom prozy z białą obwolutą, gdzie nazwisko autora i tytuł
będą identyczne? <Kazimierz Brandys: KAZIMIERZ BRANDYS>. Cóż za nieopamiętane
1
pragnienia” .

Biała, ascetyczna obwoluta, nieodwracająca wzroku od tego, co najistotniejsze
- nazwiska autora i tytułu - w tym wypadku identycznych. Nienapisana, będąca
„nieopamiętanym pragnieniem” książka nie pozostała jednak (jak obawiał się
Brandys) tylko w sferze autorskich marzeń. Powstawała bowiem za każdym razem,
kiedy publikował kolejny tekst. Każda z powieści - i to jest teza leżąca u podstaw
niniejszych rozważań - stanowiła równocześnie element autobiograficznego
projektu „Kazimierz Brandys”, była częścią pisarskiej autopowieści2. Termin ten
ukuty przez samego pisarza łączy w sobie to, co Lubaś-Bartoszyńska nazywa za
Drubrovyskym „autofikcją”3, powstaje proza, która oparta jest o biograficzne
doświadczenie twórcy (wyraźnie w utworze akcentowanego), koegzystuje ono
z fikcją i zmyśleniem obejmującym także autobiograficzne wątki, zwierzenia,
motywy. W pewien sposób tworzenie autopowieściowych tekstów jest (chociaż
różnie definiowaną w różnych okresach) strategią pisarską obecną w całej
twórczości Brandysa.

1

K. Brandys, Miesiące 1978-1981, Warszawa 1997, s. 311.
Termin „autopowieść” pochodzi z książki K. Brandysa Rynek. Autor definiuje go w komentarzu do rozważań
o Boyu i Irzykowskim następująco: „Recenzenci nie rozumieją, że Boy był prekursorem nowego typu prozy, że był
bardziej pisarzem niż krytykiem: tworzył swój zbeletryzowany przekaz świadomości, posługując się esejem,
monografią, kupletem, polemiką, wyborem dzieł obcych, które przyswajał Polakom. W efekcie stworzył rzecz w
kilku rejestrach, różnogatunkową i pozornie niejednolitą, lecz w istocie najściślej konsekwentną: ze sobą jako
głównym bohaterem. Zbudował swój świat, swoją autopowieść, której rozdziałami są zarówno Słówka i Znasz-li
ten kraj?, jak Flirt z Melpomeną, jak wstęp do Montainge'a czy przekłady Villona, czy wreszcie Marysieńka...
(nawet pisząc recenzje teatralne nie wdawał się w krytyczną analizę tylko opowiadał po swojemu sztukę, niby
chcąc ją napisać jeszcze raz własnymi słowami; wszytko to było pretekstem do oryginalnej fabuły o jego
świadomości)", por. K. Brandys, Rynek, Warszawa 1972, s. 114.
3
R. Lubaś-Bartoszyńska, Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich, Katowice 2003, s. 134.; por. J. Lis,
Obrzeża autobiografii, Poznań 2006.
2
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Konstelacje - rzecz o metodzie
Różnorodność literackich tradycji stawia jednak przed trudnym zadaniem
uspójnienia obrazu pisarza, ale i doprecyzowania przyjętej metody czytania. Jej
podstawą są wyłuskane z tekstów metafory. Frapujące, czasem rzucone
mimochodem fragmenty stanowiące punkt czy raczej punctum wyjścia do
dalszych rozważań. Punctum, które Barthes opisuje jako pewien szczegół,
element, który wyłamując się ze studium, „steruje” percepcją fotografii. Skupia na
sobie uwagę i kieruje rozumieniem „przełamuje studium lub poddaje rytmowi”4,
pozwala więc wyłamać się z przyjętego sposobu czytania zdjęcia i angażując
spostrzegającego nadać analizie nowy rytm, pozwolić na poszukiwanie nowych
znaczeń. Metaforę taką znaleźć można w każdym tekście pisarza. Każdy z nich
odczytany w ten sposób stanowić będzie kolejny rozdział Brandysowskiej
„autopowieści”, ale pełnię znaczeń pozwoli odkryć dopiero odczytanie ich razem.
Niczym w opisanej przez Waltera Benjamina „konstelacji”. Jak zauważył bowiem
filozof: „Układ gwiazd stanowi pewną charakterystyczną jedność, a charaktery
poszczególnych planet poznaje się dopiero po ich działaniu w ramach gwiezdnych
układów”5.
A zatem, parafrazując filozofa: każda z powieści stanowi pewną
charakterystyczną jedność będącą równocześnie rodzajem literackiego portretu
autora, ale „autopowieść” w szerszym, obejmującym całą spuściznę pisarza
znaczeniu tworzy się wówczas, gdy każdy z pojedynczych tekstów czerpie
dodatkowe sensy z sąsiedztwa innych, kiedy jego pojedyncze migotliwe znaczenie
nabiera nowego blasku w tekstowej konstelacji. Ale znowuż całościowe
zdefiniowanie autopowieści jest możliwe po odczytaniu każdej z powieści
odrębnie, lecz zgodnie z przyjętą hipotezą i podług jednej „metody”. Odczytać je
trzeba, co proponuję w niniejszym tekście, posługując się jedną z obecnych w niej
metafor. Metaforą otwierającą tekst analizowanej w tym materiale, powstałej
w 1989 roku Nierzeczywistości, jest magnetofonowa taśma.

Taśma
Poniższe sformułowanie
Nierzeczywistości:

znajduje

się

w

końcowym

fragmencie

„Godzina dziesiąta trzydzieści. Powtarzam: byłoby rozsądniej trzymać się ściśle pytań
i odpowiadać po kolei. Nie krępowałem się, mówiłem chaotycznie, wybierając sam tematy
i zapuszczając się w osobiste dygresje. Co z tego wyszło nie wiem - być może szkic
4
5

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 1996, s. 47.
W. Benjamin, Nauka w podobieństwie, „Literatura na Świecie” 2011, nr 5-6, s. 281.
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autobiograficzny albo rodzaj tak zwanego portretu wewnętrznego. Zdaje się jednak, że nawet
pod tym względem nie uchwyciłem sedna rzeczy. Trudno. Tak czy owak moje taśmy mówią,
przekażę panu kilka godzin tekstu, który przecież coś wyraża, a przynajmniej zawiera jakiś tekst
6
do analizy psychologicznej lub socjologicznej” .

Fragmencie stanowiącym coś na kształt podsumowania całej dotychczasowej
wypowiedzi bohatera. Próbę rekapitulacji wątków, usprawiedliwienia
podejmowanych tematów i osądów, a także sposobu ich uporządkowania,
a właściwie jego braku. Cała powieść ma konstrukcję wywiadu, bohater jednak
przytacza pytania z ankiety poświęconej problemom współczesnego człowieka, po
czym odpowiada - jak jednak sam zaznacza -„nie po kolei”, chaotycznie,
wybierając z pytań to, co akurat zwróci jego uwagę, często nie trzymając się
tematu i rygoru wywiadu odpływa w kierunku do dygresji. W ten sposób powstaje
jego własna opowieść. Opowieść, która rozrasta się powoli i mozolnie podczas
dokonywanego co wieczór nagrania. Nagrana na taśmie, czy uszczegółowiając na
taśmach, bo rozmiar materiału zapewne znacznie przekracza możliwości
techniczne użytego nośnika. Tak jednak jak głos bohatera stopniowo zapełnia
kolejne taśmy, tak na każdej z nich sukcesywnie rozwijają się wątki różnych
opowieści, splątane ze sobą epizody o różnej wadze i znaczeniu. Wszystkie scalone
jedynie osobą narratora. Narratora, który - po raz kolejny w twórczości Brandysa kształtuje swą tożsamość, obnaża tajemnicę życiowych tajemnic i buduje swą
samoświadomość w sytuacji dialogu. Po raz kolejny także, co wydaje się być
zgodne z pisarską praktyką autora, sytuacja dialogu wydaje się być jedynie
pozorną, zainscenizowaną, wyreżyserowaną rozmową, w której bohater zwraca
się do zasygnalizowanego, a w praktyce nieobecnego odbiorcy.
W Listach do Pani Z. była nim, marginalizowana, pozbawiona charakterystyki
adresatka, w noweli Jak być kochaną rzekomy współrozmówca bohaterki obecny
w wewnętrznym monologu. W Nierzeczywistości dialogiczną scenografią jest
sytuacja udzielania wywiadu, a dokładniej nagrywania poszczególnych odpowiedzi
na magnetofonową taśmę. Pytający, a więc i odbiorca odpowiedzi, zredukowany
zostaje jedynie do przygotowanej uprzednio ankiety z pytaniami. Dialog, czy w tej
sytuacji monolog, rozwija się więc nie podług konwersacyjnych reguł i wymogów
słuchacza, lecz zgodnie z kaprysami mówiącego i dynamiką rozwijającej się
magnetofonowej taśmy, rejestrującej poszczególne wypowiedzi. Taśmy, która
w opisanej wypowiedzi i w kontekście odczytania całości Nierzeczywistości staje
się nośnikiem szczególnym.
Wynaleziona w 1963 roku taśma magnetofonowa - jak zauważa Maciej
Żakowski w poświęconym jej eseju - zrewolucjonizowała rynek muzyczny.
Przyczyniła się do upowszechniania muzyki, umasowienia kultury i pozwoliła

6

K. Brandys, Nierzeczywistość, Chotomów 1989, s. 134.
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„przełamać monopol koncernów fonograficznych”7. Dzięki niej nie tylko łatwiej
było wejść w posiadanie wybranego nagrania - tańszego i łatwiej dostępnego na
nowym nośniku, ale można było także samemu stać się jego autorem. Wystarczył
przenośny magnetofon z funkcją nagrywania i dostępna powszechnie właśnie
czysta taśma. W ten sposób, paradoksalnie, ten sam przedmiot, który stał się
narzędziem upowszechniania, umasowienia i komercjalizacji muzyki, umożliwił
także powstanie awangardowych, alternatywnych muzycznych nurtów, które
pozostawały „granicami głównego obiegu kultury”. Jak pisze Żakowski:
„Duża część ruchów muzycznych, które rozwinęły się właśnie dzięki tanim i powszechnie
dostępnym technologiom rejestracji i odtwarzania dźwięku, stanowi dziś główny nurt muzyki
popularnej (...) część jednak (...) nie trafia nigdy na masowy rynek; dzięki silnemu zasadniczemu
etosowi niskiej jakości (...) połączonej z etyką do-it-yourself, zachowując krytyczne społecznie
8
treści pozostała poza granicami głównego obiegu kultury” .

Ambiwalencja między tym, co publiczne, zawłaszczone przez powszechnie
przyjęte normy, a tym, co stanowić ma próbę wyrażenia własnej indywidualności,
która w pewien sposób ogniskuje się w tym niewielkim wynalazku, widoczna jest
także w tym, co w swoim eseju Żakowski nazywa „funkcją dźwięku w relacjach
i systemie społecznym”9. Jego zdaniem dźwięk oraz cała „sfera foniczna, audialna”
dobitnie wyraża się w procesach tożsamościowych”. Chodzi nie tylko o wyrażanie
pewnych muzycznych preferencji, które stanowić mogą wyznacznik przynależności
do pewnej grupy społecznej czy marker ogólnych upodobań będący częścią
charakterystyki jednostki. Sfera ta jest niezbywalną przestrzenią kształtowania się
podmiotowej tożsamości i relacji z innymi, miejscem podejmowania prób
odnalezienia własnego głosu wśród powszechnie dominujących słów, wśród
dyskursu mediów, kultury i władzy. Jej waga i znaczenie w sposób szczególny
ujawnia się w ustrojach totalitarnych, w których ta sfera funkcjonowania
człowieka wraz ze wszystkimi związanymi z nią środkami przekazu staje się
kolejnym obszarem podporządkowania jednostki. Nie przypadkiem, wspominając
w wywiadzie lata powojenne i początek nowego ustroju, narrator
Nierzeczywistości notuje:
„Wszystko się zmieniło: gazety, adresy, urzędy, nazwy instytucji, wszystko było pośpieszne,
chaotyczne i zaimprowizowane. Wszystko prócz naczelnej sugestii, która huczała
w ruinach, o nowym porządku rzeczy i upadku starego systemu. Nad gruzami zamontowano
10
megafony” .

7

M. Żakowski, Kaseta magnetofonowa, czyli muzyka 2.0 w wersji beta, [w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie
przedmiotów, M. Żakowski, W. Godzic (red.), Warszawa 2007, s. 253-277.
8
M. Żakowski, Kaseta magnetofonowa…, op. cit., s. 261.
9
Tamże.
10
K. Brandys, Nierzeczywistość, op. cit., s. 46.
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Magnetofon, oręż w walce o nowy porządek rzeczy, głos nastającej władzy,
który wyłania się z chaosu, pośpiechu i improwizacji. Jego instalacja stanowi
przemyślany i zaplanowany element „wdrażania” nowego porządku. Głoszone
przez niego komunikaty mają moc performatywną, tworzą nową rzeczywistość,
wypełniając powojenną pustkę nową mową, jak pisze Brandys:
„Słowo działało. Wchodziło w puste miejsca po „inteligenckich złudzeniach” i „mieszczańskiej
11
moralności”. Takim językiem przemawiała prasa i radio (…)” .

Wojna i okupacja, doświadczenie śmierci i ocalenia stanowiły doświadczenia
graniczne, które radykalnie zmieniły optykę, podważając dotychczasowe wartości
i niwecząc panujący porządek społeczny. Paradoksalnie jednak wojna dawała
poczucie jasności, miała swoje twarde, określone reguły, koncentrujące wszystkie
siły na tym, jak przetrwać bądź zwyciężyć. Czas po niej stanowił zagadkę i wielką
niewiadomą. Pełną pytań i ruin pustkę. Przestrzeń tę wypełnił ład wieszczony
przez nowo zamontowane megafony, które na stałe weszły do nastającej
rzeczywistości.
To jednak niejedyne elementy i praktyki ze „sfery audialnej”, które pozwolą na
istnienie nowego porządku i dadzą legitymację nowej władzy. Jej bronią - jak
zauważa cytowany już Żakowski - są także „podsłuchiwanie, cenzura, nagrywanie
i nadzór”, a w sercu tego aparatu znajduje się „technologia podsłuchu,
podporządkowania, przekazywania i nagrywania szumu”12. Badacz pisze także, że:
„Ustroje totalitarne, na co dowody nietrudno jest znaleźć w historii minionego stulecia,
zakazywały wszelkich odstępnych od urzędowo wyznaczonych form dźwiękowych, tępiąc nie
tylko istnienie, ale także nadzieję na zaistnienie jakiejkolwiek kulturowej autonomii,
13
marginalności czy zróżnicowania” .

Władza wyznacza to, co dostępne w sferze audialnej, buduje spójny medialny
przekaz, jednocześnie wykorzystując, jako narzędzia kontroli podsłuch, nagranie
i cenzurę. Wie bowiem, że ten sam mechanizm, który służyć ma jej utrzymaniu,
stanowić może także narzędzie do wyrażania buntu; do jej osłabiania,
poszukiwania szczelin w obowiązującym dyskursie, podważania obecnie
przyjętego porządku. Nielegalny zapis foniczny, tak jak powszechniej znany na
przykład z rozpowszechnianych poza cenzurą maszynopisów zapis tekstowy,
stanowić mógł element sprzeciwu. Taką funkcję pełnić mogły zakazane piosenki,
nielegalnie odsłuchiwane płyty, ale także głos sprzeciwu czy próba rozliczenia
z władzą nagrany na magnetofonową taśmę14. Ta sama taśma stanowić mogła
11

Tamże, s. 50.
M. Żakowski, Kaseta magnetofonowa…, op. cit., s. 264.
13
Tamże.
14
Wywiad najczęściej najpierw nagrywany, potem dopiero spisywany.
12

219

Autobiograficzne konstelacje - znaczenie mediów i nośników przekazu w biograficznym projekcie…

więc zarówno koronny dowód w sprawie sądowej czy podczas przesłuchań, jak
również sposób rozpowszechniania tego, co zakazane. Stając się tym samym
nośnikiem tego, co powszechne, masowe a jednocześnie głosem sprzeciwu
i indywidualności.

Nietrafiona formuła
Jak w tym kontekście czytać „taśmy” Nierzeczywistości? Zacznijmy od istotnego
wydawniczego szczegółu. Otóż tekst Brandysa w pierwszej wersji, we fragmentach
opublikowany został w „Twórczości”, a w całości ukazał się jako pierwsza
publikacja w założonej w 1977 roku niezależnej oficynie „Nowa”. Zatem tekst,
skonstruowany jako wywiad z intelektualistą, będący rodzajem narracyjnego
dyskursu tożsamościowego i próbą pewnego rozrachunku z narodową
przynależnością, mitami polskości, ale i własnymi błędami, ukazuje się w drugim
obiegu, poza cenzurą. To symptomatyczne dla materiału, który nie tylko w treści,
ale i w swej konstrukcji, wynikającej z sytuacji nagrywania, organizującej całość
utworu, obnaża używane przez władze mechanizmy kontroli i posłuszeństwa,
wykorzystując je do utworzenia swojej własnej „taśmy”, do ochrony
indywidualności i powrotu do wyznawanej przez siebie prawdy, iż „każdy jest
doświadczenie jak najbardziej prywatnym”. Równocześnie jednak narrator zdaje
sobie sprawę, że owa „taśma” przygotowana na określone potrzeby
socjologicznego wywiadu, sama także stanowi element rzeczywistości czy raczej
„nierzeczywistości”, w której powstała i nie daje mu gwarancji znalezienia
„prawdy o sobie”, czyniąc nagranie kolejnym elementem pisarskiej autokreacji.
Tym samym wybrana przez pisarza formuła wywiadu, którą Agnieszka Czyżak
nazywa nietrafioną15, zarzucając jej brak logicznej powieściowej konstrukcji
i fabularnej zwięzłości, znajdowałaby uzasadnienie. Porzucenie fabuły na rzecz
dyscypliny narzuconych pytań i formułowanych w odpowiedzi ściśle sprzężone
z treścią utworu okazuje się sposobem bohatera (ale i samego pisarza) na
odnalezienie tożsamości i swego „wektora przystawania”16 do zmieniającej się
rzeczywistości. Pojawiając się w utworze taśma, nawet jeśli w zamyśle stanowić
miała niewiele znaczący element opisanej sytuacji, w kontekście możliwych
odczytań znaczenia tego przedmiotu wydaje się trafną metaforą opisującą
tożsamość bohatera, a także wyraźne odzwierciedlenie poszukiwań pisarza, który
po raz kolejny próbuje opowiedzieć swój inteligencki biogram, poddając go
narracyjnej reinterpretacji i kolejnemu już nagraniu.

15

A. Czyżak, Kazimierz Brandys, Warszawa 1990, s. 97.
Formuła K. Brandysa użyta w niepublikowanej powieści Urodziny, por. K. Brandys, Urodziny, Muzeum Literatury
Warszawa, sygn. 1958.

16

220

Anna Foltyniak-Pękala

Wywiad i taśma to także medium, które jest pewnego rodzaju novum
w podejściu do literatury czy książki w ogóle. Walter Ong tak opisuje pracę nad
książką-wywiadem, którego udzielał:
„przyniósł magnetofon i nagrał moje wypowiedzi, na pytania, które mi zadał. Następnie wziął ze
sobą taśmę do hotelu w Bethelm, gdzie przenocował, by wrócić następnego ranka
17
z dodatkowymi pytania i uzupełnić wywiad i tę rozmowę również nagrał” .

Osobę dokonującą zapisu nazwał „kierownikiem produkcji”, a książkę
„rezultatem” lub „wytworem”18. Znika zatem tworzony za podszeptem muz autor,
znika stawiający mozolnie kolejne rzędy liter rzemieślnik. Tradycyjne role autora
przejmuje mówca wespół z kierownikiem produkcji, a sam tekst jest jedynie owej
produkcji „rezultatem”. Dzięki obecności nowych mediów i środków przekazu
w opisanej sytuacji komunikacyjnej powstaje nowy rodzaj książki. Jak zaznacza
badacz:
„Środki elektroniczne wcale nie prowadzą do likwidacji książek; przeciwnie, przyczyniają się do
szybszego produkowania ich większej ilości. Zarazem jednak wytwarzają książki odmienne nie
będące >książkami<, w dawnym sensie tego słowa. Taka bezautorska, nienapisana książka brzmi
zupełnie inaczej niż inne, ponieważ (…) głosy tych, którzy w niej przemawiają, ulegają załamaniu
19
poprzez wszelkiego rodzaju nowe konwencje” .

Nowa formuła książki, nowe pisarskie konwencje, które powodują, iż czytelnik
otrzymuje dzieło „bezautorskie”. Czy tak jest w istocie? Prześledźmy sytuację jej
powstania: z jednej strony ten, który pyta i to on jest często równocześnie
pomysłodawcą, to podług jego konceptu, przygotowanej kolejności pytań
rozgrywa się rozmowa. Naprzeciw niego siedzi ten, który odpowiada, zadawane
kolejno pytania są dla niego zaledwie pretekstem, osnową do otwarcia
poruszanych wątków, opowiadając „dostarcza” treści. Tekst książki powstaje
zatem w interakcji, tworzy się w sytuacji komunikacyjnej. W sytuacji wywiadu,
który jest sytuacją komunikacyjną „quasi-interakcją”, w odróżnieniu od interakcji
pośredniej bądź bezpośredniej20. Konstrukcja utworu ściśle zespolona jest
z tradycją literacką, w której punktem odniesienia jest monolog wewnętrzny21.
Niemniej jednak niezależnie, czy za punkt wyjścia przyjmiemy dialog, czy też
monolog z perspektywy budowania autonarracji obie formy zakładają obecność
drugiego człowieka, w tym wypadku zapośredniczoną przez wyobrażonego
odbiorcę i nośnik - taśmę. W efekcie czego w oparciu o językową artykulację
17

W. Ong, Literatura oralna, [w:] Narratologia, M. Głowiński (red.), Gdańsk 2004, s. 312-313.
Tamże, s. 313.
19
Tamże, s. 316.
20
Por. J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Warszawa 2006; T. Goban-Klas, Media
i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia i Internetu, Warszawa 2006.
21
Por. m.in. M. Głowiński, Gry powieściowe, Warszawa 1973.
18

221

Autobiograficzne konstelacje - znaczenie mediów i nośników przekazu w biograficznym projekcie…

powstaje dryfująca ku nowoczesnej tożsamości:
„W postradycyjnym porządku nowoczesności w kontekście nowych form zapośredniczenia
doświadczenia, tożsamość jednostki staje się przedsięwzięciem refleksyjnym. Refleksyjny projekt
>ja<, który polega na utrzymywaniu spójnych, chociaż wciąż na bieżąco weryfikowanych narracji
biograficznych, rozgrywa się w kontekście wielokrotnego wyboru zapośredniczonego przez
22
systemy abstrakcyjne” .

Dialog (czy też monolog) Nierzeczywistości byłby w tej sytuacji elementem
kreowania tożsamości bohatera i narratora - w domyśle także autora. Użyte
nośniki - taśma, zbudowana sytuacja komunikacyjna, fikcyjny odbiorca
stanowiłyby jedynie „scenerię” niezbędną do zbudowania spójnej narracji
biograficznej, konstruowania refleksyjnego „ja”.

„Moje taśmy mówią”
Zamykając rozważania, przytaczam kolejny znaleziony w utworze fragment:
„...moje taśmy mówią, przekażę panu kilka godzin tekstu, który przecież coś
wyraża, a przynajmniej zawiera jakiś tekst do analizy psychologicznej lub
socjologicznej.” - mówi narrator w cytowanym fragmencie Nierzeczywistości.
„Moje taśmy” - zaznacza narrator, identyfikując się z nagranym materiałem
jednocześnie, „jednym tchem” odżegnując się od bezpośredniego przypisywania
mu nagranych słów. Nie pada sformułowanie, „powiedziałem”, nagrałem itd.
„Taśmy mówią”, są moje, ale nie są mną, stanowią jedynie fragment opowieści
powstałej w pewnych okolicznościach. Okolicznościach socjologicznego wywiadu,
na potrzeby którego zostały przygotowane. Słowa ujęte w ramy
wyszczególnionych w kwestionariuszu pytań mają za zadanie zebranie pożądanych
informacji i umożliwienie diagnozy opisywanych zjawisk. Celem ankiet, jak
pozostałych socjologicznych metod statystycznych, jest przecież badanie trendów,
preferencji; wyznaczenie typowych zależności, unifikacja i znalezienie elementów
wspólnych. Stąd mimo udziału bohatera w ankietowaniu wyraźna niechęć do tego
typu wywiadów, mających na celu jedynie uśrednienie indywidualnego
doświadczenia:
„…wyniki ankiet testów i statystyk są nowoczesną szkołą informacji społecznej. Mnie wydają
się chwilami współczesną lekcją niewolnictwa. Z publikacji socjologicznych człowiek się
23
dowiaduje, że pięć milionów ludzi ma zarobki, potrzeby, myśli i marzenia takie same jak on” .

22

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001,
s. 8-9.
23
K. Brandys, Nierzeczywistość…, op. cit., s. 9.
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Podkreślaniu podmiotowej niezależności służy zatem paradoksalnie degradacja
własnej wypowiedzi, która, jak zauważa narrator, mimo iż powstała jako część
badania, nadaje się do dyskwalifikowania.
„- Przede wszystkim: moją wypowiedź można zdyskwalifikować z myślowego punktu widzenia.
Wiele zdań, jakie wypowiedziałem zabrzmi dla dzisiejszego intelektualisty anachronicznie,
niektóre zaś wręcz dziecinnie, zwłaszcza, gdy wypowiadam się na tematy przeorane przez
klasyczną filozofię i etykę. Zdaję sobie sprawę, że to, co określiłem jako „cofnięcie się do źródeł”.
W powrocie do elementarnych rozróżnień między dobrem a złem widzę możliwość wyjścia dla
człowieka ubezwłasnowolnionego przez stertowaną aparaturę procesów masowych. Twierdzę
bowiem, że współczesne zjawiska masowe tworzą dzisiaj najnowsze społeczne oblicze
zewnętrznej konieczności jej fałszywych sugestii i pokus, którym przeciwstawiać się może tylko
24
wola moralna jednostki” .

„Aparatura masowych procesów”, „zjawiska masowe” i rozwijająca się na
magnetofonie taśma - wszystkie te, częściowo uwypuklone przez samego autora
pojęcia, pojawiają się nieprzypadkowo. Bohater, podkreślając opresyjną
zewnętrzność masowych procesów wie, że równocześnie staje się ich częścią,
nagrywając swoje taśmy. Stąd, niejako broniąc się przed „fałszywą koniecznością”
i jej pokusami, wyraźnie oddziela to, co powiedziane od niego samego,
zaznaczając autonomię nagrania, jako pewnego określonego tekstu, który powstał
w określonych okolicznościach, w pewnej sytuacji biograficznej i historycznej.
„Myśląc ja - mówi bohater - w chwili gdy to myślę, umieszczam się na podwójnej
osi: stosunków między ludźmi oraz między człowiekiem a czasem”25. Czas
opowieści bohatera identyfikowany na podstawie obecnych w tekście śladów
- pozwala sytuować ją w latach siedemdziesiątych, po wydarzeniach
z października 1956 i marca 1968, które wspomina w swej opowieści. Opowieści
sięgającej aż po młodość i dzieciństwo. Ramy czasowe wyznaczone przez biografię
bohatera nie stanowią jednak ograniczenia w opisywanych przez niego relacjach.
W swej opowieści sięga także do lat uprzednich, a w ogólnych refleksjach za cel
sobie stawia umieścić swe rozważania w ogólnym czasoprzestrzennym planie,
który w dużym uproszczeniu nazwać można historią inteligencji.

Podsumowanie
Jak pisał Brandys w zbiorze esejów poświęconych trzem francuskim
intelektualistom: „ukazując czyjś portret tworzy się mimowolny portret własny”26.
Pisarz był wierny tej maksymie. Nawet jeśli nie deklarował tego wprost w swych
tekstach, nawet jeśli explicite nie wyrażał tego w autorskich wypowiedziach, to
24

Tamże, s. 115.
Tamże, s. 11.
26
K. Brandys, Charaktery i pisma, Warszawa 2008, s. 116.
25
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niezależnie od obranego gatunku, stylu i konwencji, niezależnie od tematu czy
głównych wątków powieściowej treści za każdym razem, motywowany
„nieodpartym pragnieniem”, niezmiennie odciskał swe autorskie piętno, pisząc
kolejny rozdział „autopowieści”. Lejeune pisząc o dzienniku przyrównywał go do
koronki, materiału, który jest „najwyraźniej utkany z większej ilości pustego niż
pełnego”27. Podążając za tą metaforą powiedzieć można, iż w strukturze każdej
powieści pisarza znaleźć można „dyskretne punkty odniesienia (...) które otoczone
są tym, co niewidoczne”. Niewidoczne, jeśli czyta się je pojedynczo, ale możliwe
do uchwycenia, jeśli na twórczość pisarza popatrzy się jak na całościowo
realizowany projekt. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera także
taśma, na której nagrywane są teksty Nierzeczywistości. Taśma, która zakłada
powtarzalność, taśma się ściera, taśma traci jakość, wielokrotne odsłuchiwanie
powoduje, że zapisany na niej dźwięk staje się chropowaty, szorstki,
nieprzejrzysty. Dezaktualizują się społeczne konteksty, blaknie przesłanie
polityczne, pozostaje jedynie to, co najsilniej wybrzmiewa w narracyjnej biografii,
podmiotowe doświadczenie i próba jego nazwania w oparciu o dostępne środki
wyrazu. W tym wypadku będzie to głównie doświadczenie narzucenia dyskursu
władzy i próby uchronienia jednostkowej tożsamości w budowanej opowieści.
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Autobiographical constellations.
Media and communication carriers in the novels of Kazimierz Brandys
Summary
The proposed reflections will focus on the analysis of Kazimierz Brandys' novel "Unreality" from the
perspective of the author's strategy of constructing a subjective identity. The text is treated on one
hand as part of the autobiographical project of the writer, an element of his "auto-fiction’ notion
created over a period of several decades; on the other hand, as an independent piece showing how
a "self" is built, in which the aspect of the media as a tool and a salient element in building
a narrative identity plays a key role. The metaphor of “constellations” recalled in the title, is the key
to reading the writer's design of mutual dependencies and mutual tensions that can be observed in
it. The metaphor that opens the text of the analyzed piece is the metaphor of the tape recorder.
Key words: identity, narration, self, contemporary literature
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ABSTRAKT
Przedmiotem rozważań tego artykułu jest próba potraktowania teatru jako jednego z wielu
współcześnie istniejących mediów komunikacyjnych oraz przyjrzenie się sposobom jego
funkcjonowania w rzeczywistości medialnej, a zatem w rzeczywistości, w której pod wpływem
nowych mediów elektronicznych doszło do zasadniczej zmiany pojęcia realności. Powodem, dla
którego mówi się dziś o medialności teatru, nie jest samo zastosowanie nowych mediów na scenie,
ile realizacja specyficznych formalnych strategii percepcji i transmisji znaczeń.
Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania: Jak teatr reaguje dziś na zmiany w postrzeganiu
rzeczywistości? W jakim stopniu skupia się na płaszczyźnie treści, dyskursu, w jakim na technice
utrwalania i zapisu? Wreszcie, jaką funkcję odgrywa zastosowanie w teatrze konkretnych
technologii? Stąd głównym punktem rozważań jest kwestia intensywności i jakości relacji pomiędzy
starym medium teatralnym a progresywnymi technologiami. A zwłaszcza sposób, w jaki nowe
technologie stwarzają możliwości wielomedialnej, a zatem społecznej amplifikacji przedstawienia
teatralnego, na przykład jego równoczesnej transmisji telewizyjnej, internetowej i za pośrednictwem
urządzeń mobilnych, co daje możliwość jeszcze bardziej synergicznego połączenia teatru żywego
i zapośredniczonego technicznie.
SŁOWA KLUCZOWE: teatr, media elektroniczne, nowoczesne technologie, strategie percepcji,
realność

Teatr w perspektywie komunikacyjnej
Kultura potrzebuje komunikacji. Nie istnieje bez przekazywania. Nowoczesna
komunikacja dąży do zmniejszenia barier, które uniemożliwiałyby uczestnictwo
w społecznym informowaniu się i porozumiewaniu się. Komunikowanie się
w kulturze masowej jest sprzężone z rozwojem przemysłu medialnego i szeroko
pojętą technologizacją życia codziennego1. Pojawienie się nowych technologii,
1

Zob. A. Regiewicz, Komunikowanie się w dobie nowych mediów, [w:] A. Regiewicz, J. Wrońska, Widowiskowość
i audiowizualność w dobie ponowoczesności, Seria: Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności, Tom I,
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rozwój mediów, kultury masowej i upowszechnienie się światopoglądu
konsumpcyjnego spowodowały daleko idące zmiany we współczesnej kulturze,
a także w teatrze polskim ostatniej dekady.
Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
praktyka sceniczna, począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, wykorzystuje
podstawowe właściwości teatru (w odróżnieniu od wszelkiej innej sztuki oraz
sztuk medialnego przekazu ma tu miejsce zarówno akt estetyczny sam w sobie
[gra], jak i również akt recepcji [oglądanie] realnej czynności „tu i teraz”), celowo
czyni je przedmiotem refleksji, treścią oraz tematem przedstawienia. „Teatr
bowiem - podobnie jak inne sztuki post(modernizmu) - cechuje skłonność do
autorefleksji i autotematyzmu”2. Scena musi się przecież jakoś upodobnić do
zewnętrznego świata, aby umieć oddać najbardziej typowe doświadczenia
odbiorców. Istotę teatru określa struktura mającej w nim miejsce komunikacji. Jej
centrum stanowi nie tyle proces odbioru informacji, ile innego „sposobu
myślenia”, który obejmuje także zjawisko śmiertelności. W technologii
komunikacji medialnej, opartej na matematycznym przetwarzaniu informacji,
dochodzi do oddzielenia komunikujących się podmiotów w takim stopniu, że
odległość i bliskość tracą jakiekolwiek znaczenie. Teatr natomiast - jak przekonuje
Hans-Thies Lehmann - można sprowadzić do wspólnej czasoprzestrzeni
śmiertelności; zakłada ona jako performatywny akt konieczność podjęcia tematu
śmierci, a tym samym również samej istoty życia3. Dlatego też w teatrze często
wykorzystuje się technikę wideo dla podkreślenia jednoczesnej obecności obrazu
i żywego wykonawcy/aktora, a bardziej ogólnie, jako technicznie zapośredniczone
źródło autotematyczności teatru. W najnowszym teatrze obserwuje się coraz
częściej dążenie do takiej modyfikacji scenicznego wydarzenia, by oferowało ono
odbiorcom już nie reprezentację, ale bezpośrednie doświadczenie rzeczywistości
(czas, przestrzeń, ciało)4. Tym samym w centrum zainteresowania twórców teatru
znajduje się bezpośrednie i wspólne doświadczenie artystów i publiczności.
Obecnie polega ono na mobilizacji wszystkich zdolności do reagowania
i doświadczania w procesie współtworzenia. Znaczenie teatru przestało już zależeć
od literackiego tekstu, jako punktu wyjścia, nawet jeśli teatr nadal się nim
posługuje. Wartością przestaje być „obiektywnie” oceniane dzieło, ustępując
miejsca komunikacji z publicznością. Głównym kryterium okazuje się
doświadczenie samego zainteresowanego, a więc coś, co w porównaniu
z konkretnym dziełem wydaje się w wysokim stopniu subiektywne i efemeryczne.
Teatr, dotąd miejsce wystawiania dzieł sztuki, rozumianych jako
uprzedmiotowiony produkt, staje się obecnie aktem komunikacji i wymiany.
Częstochowa 2012, s. 281.
2
H.-Th. Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska i M. Sugiera, Kraków 2004, s. 9.
3
Zob. H.-Th. Lehmann, Teatr i media, [w:] tegoż, Teatr postdramatyczny, dz. cyt., s. 286.
4
Zob. Tamże, s. 217.
227

Teatr wobec nowych technologii komunikacyjnych

W odniesieniu do modelu komunikacyjnego Romana Jacobsona zmiany, którym
podlega współczesna komunikacja w dobie nowych mediów, dotyczą przede
wszystkim kodu, którym posługują się uczestnicy aktu komunikacji. Ucyfrowienie
polega na upowszechnieniu kodowania cyfrowego: mowy, pisma, obrazów
i dźwięków. Sprowadzenie analogonu do cyfrowego odpowiednika jest podstawą
do stworzenia uniwersalnego języka - kodu - którym może się posługiwać każdy
uczestnik komunikacji, niezależnie od przynależności narodowej czy kulturowej.
Zmianie ulega także kontakt, który z tradycyjnego modelu „od-do” dryfuje stronę
„po-między”, czego wyrazem jest sieć telekomunikacyjna. I wreszcie zmiana
dotyczy samego kontekstu aktu komunikacyjnego, gdyż nowe techniki
komunikowania międzyludzkiego zawsze oddziaływały na społeczeństwo i kulturę,
wpływając na postrzeganie okoliczności samej interakcji. Zygmunt Bauman
wpisuje współczesną komunikację w koncepcję płynnej kultury, w której trudno
wyznaczyć granice tego, co realne, a co tylko teleobecne czy wirtualne,
symulakryczne; tego, co lokalne, a co globalne, pierwotne a przetworzone,
nadawcze a odbiorcze5. Oba przywołane pojęcia oddają charakter komunikacji
w nowych mediach. Tego rodzaju komunikacja kwestionuje tradycyjne techniki
kształtowania spektaklu, zrywa z poetyką normatywną, z ustalonym podziałem na
akty i sceny. Zbliża spektakl do konwencji telewizyjnych, reportażowych,
funkcjonujących w programach informacyjnych i tzw. real tv6. Obraz filmowy
dzięki medialnemu zapośredniczeniu (quasi-interakcji) pozwala na przedłużenie
dostępności jakości przekazu (formy symbolicznej) dla odbiorcy w czasie
i w przestrzeni.

Teatr zapośredniczony medialnie
W polskim teatrze ostatniej dekady coraz częściej mamy do czynienia
z demonstracyjnym wykorzystaniem technologii medialnej. Zamiast dekoracji
wprowadzane są na scenę ekrany projekcyjne pokazujące tworzone
komputerowo, trójwymiarowe obrazy wideo. Jak na stadionie, tak w teatrze
często oglądamy dziś telewizję, nawet jeśli bierzemy udział w spektaklu na żywo,
a widzowie wręcz oczekują przedstawień przypominających widowisko medialne.
Trafne wydaje się spostrzeżenie Patrice`a Pavisa, który stwierdził, iż „wpływ
telewizji na gusta publiczności z konieczności ukształtuje przyszłych widzów
teatralnych, zwiększając głównie ich potrzebę realizmu”7. Obraz filmowy
wprowadzony do spektaklu uwalnia pożądanie od ciążących mu „innych
5

Zob. A. Regiewicz, Komunikowanie się w dobie nowych mediów, dz. cyt., s. 284.
Zob. M. Babecki, Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej, Olsztyn 2010, s.11.
7
P. Pavis, Theatre and the media: specificity and interference, [w:] tegoż, Theatre at the Crossroad of Culture,
tłum. L. Kruger, London, New York 1992, s. 121.
6

228

Lilianna Dorak-Wojakowska

okoliczności” rzeczywistego i tworzącego rzeczywistość ciała, przekształcając to
ciało w wyobrażenia. Tego rodzaju rozpoznanie znajdujemy u Hansa-Thiesa
Lehmanna w książce Teatr postdramatyczny (2004), w której niemiecki badacz
teatru pisze:
Telewizja, kasety wideo, sprzęt wideo, gry wideo i komputery łączą się za pomocą swoich
interfejsów w jeden system, który tworzy odrębny, zamknięty w sobie świat. Ten system
ucieleśnia widza/użytkownika w pozbawionej centrum przestrzeni, czasowo niezdeterminowanej
i jednocześnie «wolnej od ciał»(…) Dlatego też nie doświadczamy elektronicznych mediów, jako
skończonej, określonej w swoim kształcie projekcji [jak to ma miejsce w przypadku filmu
H-Th.L.], lecz raczej jako rozproszonego przekazu. (…) Kto żyje w tym metaświecie - daleko od
jakichkolwiek związków ze światem «realnym» - ten czuje się przede wszystkim wolny
o duchowego i fizycznego ciężaru tego ostatniego. (…) Wyizolowanie momentu, uwolnienie go
od kontekstu retencji i protencji prowadzi do powstania absolutnej «teraźniejszości» (w której
system «przeszłość/teraźniejszość/przyszłość» traci jakikolwiek sens), zmieniają też charakter
przestrzeni. (…) Odcieleśnienie jest jednym z doniosłych skutków elektronicznych światów. Taka
8
elektroniczna «teraźniejszość» nie ma ani punktu ani pola widzenia .

Zdaniem Lehmanna teatr żywego planu rozgrywa się wyłącznie „tu i teraz”,
pomiędzy ciałami, wymyka się on każdej rejestracji wideo. W tej niepewności
i porzuceniu gromadzi wspomnienia: aktualizuje (i odwołuje się do) doświadczenia
ciała. Gromadzi przyszłość, ponieważ to, o czym przypominają inscenizowane
ciała,
to
pożądanie,
jako
podstawowe
uczucie
niezaspokojenia
i niemożliwości zaspokojenia. Tu właśnie, znajduje się alternatywa do
elektronicznie wytwarzanych obrazów: sztuka, jako teatralny proces, który
rzeczywiście zachowuje wirtualny (potencjalny) wymiar, wymiar pożądania
i niewiedzy9. W ujęciu niemieckiego badacza teatr to, po pierwsze,
z antropologicznego punktu widzenia nazwa określonej czynności (grać,
pokazywać się, grać rolę, gromadzić się, przyglądanie się, jako rzeczywista bądź
potencjalna partycypacja). Po drugie, teatr to określona sytuacja. I dopiero po
trzecie przedstawienie. Koncepcja ta wyraźnie różni się od naszej tradycji
badawczej, w której antropologiczne aspekty teatru omawiają na przykład
Zbigniew Osiński, Leszek Kolankiewicz, czy Irena Sławińska10. Rozumienie
8

V. Sobczak, The Scene of the Screen, [w:] Materialität der Kommunikation, Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig
Pfeiffer (red.), Frankfurt/Main 1988, s. 426. Por. H-Th. Lehmann, Media, [w:] tegoż, Teatr postdramatyczny,
dz. cyt., s. 293-294.
9
Zob. H.-Th. Lehmann, Media, [w:] tegoż, Teatr postdramatyczny, dz. cyt., s. 294.
10
Propozycja Ireny Sławińskiej, trwale związana z tradycją kultury chrześcijańskiej, nie zawsze spotkała się
z aprobatą. Nie dostrzeżono dwojakiej intencji zawartej w tej koncepcji. Z jednej strony Sławińska zmierzała ku
sformułowaniu programu totalnego otwarcia na wieloraką wartościową myśl o człowieku. Z drugiej - bliska
założeniom tomistycznej szkoły lubelskiej i refleksji personalistycznej - broniła wysokiego statusu człowieka
w planie bytu i wartości. Obrona ta była wyrazem widzenia antropologii jako nauki o pełnym człowieku i nie tylko
jego społecznym kulturotwórczym życiu, ale także jego intelektualnych możliwościach i życiu duchowym, które
każe transcendować doczesność. Po drugiej wojnie światowej nastąpił odwrót od antropologii. Aż do początku lat
osiemdziesiątych esencji teatru poszukiwano głównie w uporządkowaniach semiotycznych, w poetyce
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antropologii teatru, które pozostawało bliskie aspiracjom poznawczym polskich
antropologów dotyczyło w znacznej mierze uobecnionej w teatrze idei człowieka,
jak i jej scenicznego wyrazu - dwóch stron tej samej rzeczywistości teatralnej. Stąd
też w pracach antropologów pojawiły się próby postrzegania teatru w planie nie
tylko komunikacji, ale też komunii, możliwości poszerzenia percepcji
o uczestnictwo i partycypację, spełnienie rozumienia i interpretacji w procesie
autokreacji, a oczyszczenia w metanoi11. Teatr mówi o sprawach istotnych dla
poszczególnego człowieka - antropologia musi to nastawienie zachować we
własnym dyskursie, który w wielu wypadkach schodzi do poziomu narracji,
naznaczonej osobistym doświadczeniem badacza.
Toteż koncepcje teatru ujmowane w kontekście nowych mediów i przemian
technologicznych stwarzają odmienny od tradycyjnego, zapośredniczony
medialnie obraz człowieka w elektronicznym świecie. W elektronicznej wspólnocie
człowiek żyje intensywnością rzeczywistych emocji i postaw, wyzwolonych
z cielesności - esencji człowieczeństwa, odnajdując realne przeżywanie
w immaterialnym świecie elektronicznego realis12. Obraz elektroniczny, jako
przedstawienie daje nam z pewnością wiele: choćby poczucie tego, że zawsze
znajdujemy się w drodze ku czemuś innemu. Pozostajemy w obrazie, na tropie
tajemnicy, a zarazem w każdym momencie już jesteśmy „zadowoleni na końcu
drogi”, gdyż wypełnieni obrazem. Przyczyna tego stanu tkwi w fakcie, że
elektronicznie wyprodukowany obraz przyciąga swoją pustką. Pustka zaś nie
stawia żadnego oporu. Nie zatrzymuje w ruchu. Elektroniczny obraz jest idolem
(a nie po prostu ikoną). Ciało, twarz na obrazie wideo sprawia przyjemność nam
i sobie. Natomiast obecności rzeczywistego ciała aktora na scenie zawsze
towarzyszy jakaś odrobina (produktywnego) rozczarowania13. W takim sensie ciało
w teatrze jest jedynie oznacznikiem (a nie przedmiotem) pożądania. Natomiast
obraz elektroniczny to w całości pierwszy plan. Przywołuje on dopełniony
„z założenia” akt spojrzenia. Ponieważ w tym przypadku nie istnieje
w świadomości patrzącego żaden cel, jako „tło”, nie może się także pojawić
poczucie braku. Tym samym, jak przekonuje Lehmann - elektroniczny obraz znosi
brak, prowadzi nas ku następnemu obrazowi, w którym ponownie nic nam nie
„utrudnia” widzenia, nic nie przeszkadza w rozkoszowaniu się pełnią obrazu14.
W 1979 roku Lyotard w swojej La conditio postmoderne stwierdził,
że wszystko, co nie zdoła przyjąć formy informacji, wkrótce zniknie z wiedzy
społeczeństwa, w którym coraz bardziej dominują technologie elektronicznej
semiotycznej, jak chociażby w teorii teatru Andrzeja Tadeusza Kijowskiego. Szerzej na ten temat zob. R. Strzelecki,
Antropologia współczesnego teatru, „Ethos” 2007, nr 77-78, s. 150.
11
Zob. Tamże, s. 153.
12
Zob. M. Ostrowicki, Człowiek w rzeczywistości elektronicznego <realis>. Zanurzenie, [w:] Wizje i re-wizje. Wielka
księga estetyki w Polsce, K. Wilkoszewska (red.), Kraków 2007, s. 539.
13
Zob. H.-Th. Lehmann, Media…, op. cit., 294-295.
14
Zob. Tamże, s. 295.
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komunikacji. Taki los spotkać może - jak twierdzi Lehmann - także teatr, ponieważ
„teatr” w emfatycznym i idealnym rozumieniu, w jakim jest przez niego
omawiany, rzeczywiście dokonuje odwrotnego procesu, czyli wszystkie informacje
tłumaczy na coś innego - na potencjalność. Innymi słowy, to, co widz faktycznie
przed sobą dostrzega, zostało już zmodyfikowane w złożoną ze znaków postać
jakiejś nieokreślonej bliżej możliwości, a więc zarazem opuściło dziedzinę tego, co
możliwe do zobaczenia, zmieniając każdą oglądaną formę w indeks czegoś
nieobecnego15. W podobnym kontekście wypowiada się znany filozof mediów
Boris Groys, pisząc o specyfice użycia w teatrze Franka Castorfa nowoczesnych
mediów i technologii. Zwraca on uwagę na fakt świadomej prezentacji
i tematyzacji w teatrze zmian, do jakich pod wpływem przemian technologicznych
i medialnych dochodzi w rzeczywistości, a jednocześnie w sposobie jej
doznawania, doświadczania i postrzegania:
Profilowanie obrazu wideo lub obrazu filmowego stanowi postępowanie prowadzące do
wzbudzania wyrzutów sumienia u widza - poczucia, że coś przeoczył. I co więcej, że w jakimś
sensie ponosi za to przeoczenie odpowiedzialność. Widz zostaje skonfrontowany z własną
16
niemocą, że nie może uzyskać przejrzystego obrazu tego, co jest mu pokazywane .

Przyjęcie takiej perspektywy pozwala z kolei dostrzec w refleksji nad estetyką
współczesnego teatru możliwość jego politycznego oddziaływania na widza, a co
za tym idzie, pozwala traktować spektakl, jako wytwarzanie nowej świadomości
widza, która choć pozostaje niezupełna, to jednak dzięki bezustannie działającej
aktywności krytycznej stale kształtuje się i dąży do zrozumienia.
W niektórych sektorach współczesnej ekonomii kultury obowiązuje reguła, że
jeśli jakieś wydarzenie ma się odbyć na żywo, to trzeba je zorganizować na wielką
skalę. W przypadku przedstawień teatralnych na żywo nie wszystkie są
zapośredniczane medialnie w ten sam sposób czy z takim samym efektem, jak
w przypadku wydarzeń masowych. Jednak nie sposób zaprzeczyć, iż medialne
zapośredniczenie urosło już do rangi kontekstu kulturowego, w którym sytuujemy
wszystkie przedstawienia na żywo, dlatego jego wpływ ogarnia swym zasięgiem
również wydarzenia na mniejszą skalę. Jednak zapośredniczenie to nie tylko
kwestia użycia technologii nowych mediów. To także problem tego, co można
nazwać „epistemologią mediów”17. Terminem tym Philip Auslander określa nasz
sposób postrzegania świata za pośrednictwem maszyn (mikroskopu, teleskopu,
telewizji, ekranu komputera), które to ramy decydują dziś o postrzeganiu świata
15

Zob. Tamże, s. 300.
B. Groys, „Der Verdachtist das Medium”, [w:] End station Sehnsucht. Kapitalismus und Depression I, Carl
Hegemann, Alexander Verlag (red.), Berlin 2000, s. 87. Cyt za: D. Sajewska, Pod okupacją mediów, Seria Teatru
Dramatycznego, Warszawa 2012, s. 146-147.
17
Zob. P. Auslander, Na żywo czy…?, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2012, nr 107, s. 22.
[tytuł oryginału Philip Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, New York 2008].
16
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przez człowieka. Teatr komercyjny często wystawia na żywo wersje filmów
i programów telewizyjnych, czy też sztuki teatralne przygotowane
z uwzględnieniem potrzeb kamery (kamery używają w swych spektaklach na
przykład Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski, Anna Augustynowicz, Paweł
Świątek, Jan Klata, Paweł Passini, Krzysztof Garbaczewski i wielu innych reżyserów
młodszej generacji). W polskim teatrze po 1989 roku pojawiają się twórcy
poszukujący własnej tożsamości teatralnej, politycznej i kulturowej, związanej nie
z PRL-owską przeszłością i dylematami minionej epoki, lecz opartej na
potencjalnej wspólnocie pokoleniowej z rówieśnikami z Europy Zachodniej.
Rozpoczynają oni poszukiwanie własnego języka teatralnego od redefinicji pojęcia
teatru oraz od przywrócenia modelu tworzenia teatru, opartego na
współdziałaniu, kolektywnej, zespołowej kreacji18.
Wszechobecność we współczesnej kulturze różnego typu reprodukcji
doprowadziła do obniżenia rangi obecności na żywo. Zrekompensować to może
jedynie percepcyjne doświadczenie tego, co - choć prezentowane bezpośrednio
- w jak największym stopniu stara się upodobnić do tego, co zapośredniczone,
nawet jeśli wydarzenie na żywo zakłada własny rodzaj bliskości19. W historii teatru
można znaleźć wiele przykładów przedstawień, które łączą elementy na żywo
i zapośredniczenie, zaczynając od epickiego teatru Bertolta Brechta czy Erwina
Piscatora, na Wooster Group20 kończąc. Wykorzystanie zapośredniczenia
medialnego w przedstawieniach na żywo nie jest tylko kwestią użycia pewnego
typu sprzętu. Łączy się ściśle z podejściem do spektaklu i charakteryzacji, a także
z ich mobilnością i znaczeniami, jakich nabywają w określonym kontekście
kulturowym. W wielu przypadkach oglądamy przecież nie tyle obecność „technik”,
ile raczej włączenie w ich obręb epistemologii typowej dla mediów21. Nie zmienia
to jednak faktu, że tego rodzaju realizacje pojawiają się dziś w kontekście
kulturowym, w którym projekcja ściśle wiąże się z dominującymi mediami niż
żywym ciałem. I ten fakt ma niewątpliwie doniosłe konsekwencje dla sposobu
odbierania przez publiczność całego spektaklu teatralnego22. Pytanie o status
18

Szerzej na ten temat zob. D. Sajewska, Medialność teatru politycznego, [w:] 20 - lecie. Teatr polski po 1989 roku,
D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek (red.), Kraków 2010, s. 84.
19
Zob. P. Auslander, Na żywo czy…?, op. cit., s. 24.
20
Pionierski The Wooster Group od 1980 roku wprowadza technikę wideo w swój teatralny charakter pisma.
21
Zagadnienie historycznych uwarunkowań zapośredniczenia medialnego i jego wpływu na kształtowanie się
norm odbioru zmysłowego dzieła sztuki podejmuje Walter Benjamin w eseju Dzieło sztuki w dobie reprodukcji
technicznej, tłum. J. Sikorski, [w:] tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, H. Orłowski (red.), Poznań 1996.
22
Obszar kultury jest zhierarchizowany także pod innym względem. Gdybyśmy porzucili kwestię dominacji
i przyjrzeli się kwestii prestiżu, można by nieco inaczej opowiedzieć tę samą historię. Jak sugeruje Martin Barker
(„Crash”, theatre audiences, and the idea of „livness”, „Studies in Theatre and Performance” 2003, nr 1, s. 21-39),
choć pod wieloma względami teatr ma znacznie mniejsze kulturowe znaczenie i siłę niż na przykład, kino czy
Internet, to cieszy się o wiele większym prestiżem. Nadal bowiem postrzega się go jako formę sztuki wysokiej,
której odbiór wymaga posiadania specyficznego edukacyjnego i kulturowego kapitału. Choć zdecydowana
większość zamiast iść do teatru woli obejrzeć telewizję lub zagrać w grę komputerową, to i tak uważa teatr za
sztukę elitarną. Kiedy na scenie czy w ramach instalacji pojawia się wideo, to może ono stać się „sztuką”, jednak
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przedstawienia „na żywo” w kulturze zdominowanej przez media masowe
i technologię cyfrową postawił sobie autor książki Liveness: Performance in
a Mediatized Culture (2008)23. Książka ta weszła dość mocno w teatrologiczny
krwiobieg, jednak pytanie w niej postawione nie różni się wiele od tego, które
motywowało Jerzego Grotowskiego do tego, aby uznać za istotę teatru
bezpośrednią relację między widzami i aktorami. Podczas gdy Grotowski, pisząc
swój tekst Ku teatrowi ubogiemu w latach sześćdziesiątych XX wieku starał się
w autentyczności spotkania odkryć esencję sztuki teatru, Auslander trzydzieści lat
później nie miał wątpliwości, że idea teatru, jako wydarzenia „tu i teraz”,
odbywającego się „na żywo” w obecności widzów, ma bardziej historyczny aniżeli
ontologiczny charakter. Innymi słowy, koncepcja bezpośredniej relacji „tu i teatr”
uważana w historii teatru za wyznacznik tej dziedziny sztuki - ma dla niego
modelowo utopijny charakter, gdyż nie tylko zrodziła się dopiero w konfrontacji
z konkurencją ze strony filmu, a przede wszystkim telewizji, lecz także dlatego, że
większość badaczy teatru traktuje ją, jako niemal nieosiągalną krainę
„niewinności”24.
Według Auslandera zapośredniczenie medialne w coraz większym stopniu staje
się nieodzownym i dlatego niedostrzegalnym przez znakomitą część widzów,
„przeźroczystym” elementem konwencji teatralnej. Ponadto, zasady finansowania
teatru (podobnie jak koncertów, wydarzeń sportowych etc.) coraz częściej
wymuszają zasadę technicznej reprodukcji. W istotny sposób modyfikuje to ich
strukturę, skoro od samego początku przygotowuje się spektakl do późniejszej
rejestracji w pożądanym formacie telewizyjnego obrazu. Jak zauważają słusznie
Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera:
W niepamięć odeszły już więc toczące się także w Polsce spory wokół potrzeby i zasad rejestracji
(wybranych?) spektakli w celu zachowania ich dla potomności, czyli ich technicznego utrwalenia
bez ingerencji w samo dzieło. Dziś efekt obcowania z wydarzeniem na żywo uzyskuje się
25
w teatrze w znacznym stopniu dzięki wykorzystaniu technologii medialnych .

Prawdziwe wyzwanie stawiane żywemu widowisku rodzi się w sytuacji,
w której obecność medium audiowizualnego w samym centrum żywego spektaklu

podłączone do telewizora pozostaje tylko formą <rozrywki>”. Cyt za. P. Auslander, Na żywo czy …?, dz. cyt., s. 27.
23
P. Auslander, Liveness. Performance in a Mediatized Culture, London-New York 1999.
24
W 1968 roku Jerzy Grotowski ogłosił, że teatr umarł, po to, aby móc poszukiwać jego witalności gdzie indziej,
stopniowo skupiając jego życiowy oddech, animę, w ludzkim ciele. Z badań prowadzonych przez Grotowskiego
podczas ostatnich trzynastu lat w Pontederze narodził się nowy rodzaj aktora (patrz tekst Grotowskiego pod
tytułem Performer z 1987 roku), nowy rodzaj widza (znanego jako „świadek”) i nowy rodzaj spektaklu (znanego
jako Akcja). Medium w jego teatrze stanowiło ciało ludzkie, najbardziej elementarna ze wszystkich technologii,
poprzedzająca nawet odkrycie kamienia jako narzędzia. Na ten temat pisałam w artykule Ciało uduchowione.
O teatrze Jerzego Grotowskiego, „Perspektywy Kultury” 2010, nr 3, s. 47-75. Zob. też M. Borowski, M. Sugiera,
Konszachty z medialnością, „Didaskalia” 2012, nr 107, s. 35.
25
M. Borowski, M. Sugiera, Konszachty z medialnością, „Didaskalia” 2012, nr 107, s. 35.
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zaczyna wywierać coraz większy wpływ na naszą percepcję. Decyduje o tym
chociażby zmiana wielkości kadru prezentowanych obrazów, codzienny zabieg
w fotografii i kinie, który sprawia, że obraz prezentowany na scenie wywołuje
u widza dezorientację przestrzenną i cielesną. W rywalizacji między obrazem
filmowym a „rzeczywistym” ciałem żywego aktora widz niekoniecznie opowiada
się po stronie „żywego”. Wręcz przeciwnie - wybiera nieożywione. Jego oko
wybiera to, co większe i to, co nieustannie ewoluuje, utrzymując uwagę dzięki
niekończącej się zmianie planów i skali. Tym samym - aktor, podstawowe
tworzywo i twórca spektaklu może być nieobecny w przestrzeni sceny
i jednocześnie obecny w jakimkolwiek innym miejscu26. Aktor jest „posiekany”,
pokawałkowany, pocięty, a nawet całkiem usunięty ze sceny. Występuje
materialnie, ale także, jako nagranie wideo, jako projekcja. Ciało aktora podlega
deformacji i dezintegracji. Postać, w którą wciela się aktor, odtwarzana jest
równocześnie w medialnych wizerunkach przedstawiających ją, jako bohatera
popularnego serialu telewizyjnego, superbohatera z gry komputerowej czy
telewizyjnego gwiazdora reality show. Powstające dziś inscenizacje chętnie
wykorzystują środki zaczerpnięte z mediów masowych, pozwalając twórcom
teatru osiągnąć efekt realności oczekiwany przez widzów wychowanych na
medium telewizji.
Zainspirowani popularnością kaset wideo w Polsce w latach osiemdziesiątych
XX wieku, artyści performerzy tacy jak Lachmann i Lothe postanowili sprawdzić
możliwości ekspresji estetycznej, oferowane przez kamery wideo i ekrany
telewizyjne. Duet Lachamnn-Lothe był jednym z pierwszych, który dwadzieścia
pięć lat temu wprowadził na scenę wideo. Wykorzystanie wideo w spektaklach
Videoteatru można porównać do jego roli w praktyce scenicznej takich znanych
zespołów międzynarodowych, jak WoosterGroup, Forced Entertainment,
Forkbeard Fantasy czy Ex Machina. Wszystkie te grupy posługują się wideo, jako
podstawowym elementem przedstawienia, przy jego użyciu budują interakcje
między planem żywym a planem ekranów, wzmacniają zaangażowanie widzów,
a także badają znaczenie postępu technologicznego dla współczesnego
społeczeństwa27.
Lothe Lachmann Videoteatr został założony w 1985 roku przez aktorkę Jolantę
Lothe (do 1982 w zespole Teatru Narodowego) oraz eseistę, poetę i tłumacza
Piotra Lachamanna28. Videoteatr „Poza” z Warszawy sytuuje się na pograniczu
teatru i mediów elektronicznych. Twórcy określają swoje działania mianem
26

Szerzej na ten temat zob. P. Pavis, Media na scenie, tłum. P. Olkusz [w:] Amalgamaty sztuki. Intermedialne
uwikłania teatru, J. Limon, A. Żukowska (red.), Gdańsk 2011, s. 35.
27
Zob. A. Mancewicz, „W masce elektroniki”. Videoteatr Piotra Lachmanna i Jolanty Lothe, [w:] Amalgamaty
sztuki, Intermedialne uwikłania teatru, dz. cyt., s. 204.
28
Informacje o teatrze znaleźć można na stronie internetowej: www.poza.q.pl; w artykule posługuję się pełną
nazwą teatru Lothe Lachmann Videoteatr „Poza” bądź jego skrótem LLT „Poza”, używanym przez samych
artystów.
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„teatru elektronicznego”, który „dąży do symbiozy […] między nową techniką
a starą sztuką teatru”, czy też teatrem „meta-techniki” („greckie meta znaczy po
polsku właśnie - poza”). Po raz pierwszy tego rodzaju eksperyment można było
zobaczyć w spektaklu Teatrem zajmuję się od dzieciństwa z 1984 roku (Teatr Stara
Prochownia w Warszawie), ale pełny wyraz tego rodzaju poetyki pojawił się
dopiero w Akt-orce, przedstawieniu z 1985 roku nagrodzonym na festiwalu Fringe
w Edynburgu i pokazanym na najważniejszych festiwalach teatralnych w Polsce
oraz wielu ośrodkach za granicą29.
W bardziej tradycyjnych produkcjach multimedia istnieją zaledwie, jako
wyrafinowany sposób umiejscowienia akcji lub kontekstu sztuki, który nie
prowadzi do głębszej refleksji nad związkiem między sceną a ekranem.
W produkcjach videoteatru, które można określić jako intermedialne, technologia
elektroniczna jest inherentnym, interaktywnym elementem przedstawienia.
Twórcy Lachmann i Lothe podważają sposób postrzegania sztuki, jako ilustracji
scenariusza dramatycznego, a także linearność przedstawienia teatralnego na
rzecz zdarzeniowej struktury spektaklu. Zdarzeniowy charakter spektakli
Videoteatru wynika z podstawowych założeń artystów, którzy zrywają
z linearnością czasu na scenie, a także odrzucają realizm psychologiczny teatru
dramatycznego. Jak pisze Lachmann: „Elektronika niemetaforyczna, elektronika
stosowana w videoteatrze, demonstruje bowiem modelowo, że czas linearny jest
ideologią jednego wymiaru, rozkładu autobusów i pociągów”30.
Postrzegając ekspansję nowych mediów raczej z perspektywy rozwoju teatru
niż jego upadku, artyści Videoteatru dążą do wprowadzenia alternatywnych
sposobów mówienia o czasie i o zatarciu granic między przeszłością,
teraźniejszością a przyszłością. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest
wykorzystywana przez nich technologia cyfrowa.
Wprowadzenie techniki filmowej w strukturę przedstawienia, wykorzystanie
sensorów przez aktorów, animacje obrazu w systemie trójwymiarowym czy
wreszcie pokusa interaktywności, to zaledwie kilka przykładów wielopostaciowej
obecności multimediów w teatrze. Videoteatr Lachamana i Lothe bierze więc
udział w szerokiej dyskusji o kształcie współczesnego teatru. Zaznaczmy jednak, że
rodzimym twórcom udaje się zachować własną oryginalną poetykę, wypracowaną
w zaciszu sceny laboratorium, w dużej mierze daleką od amerykańskiej
i zachodnioeuropejskiej widowiskowości.
Dlatego też na współczesny teatr tak często i chętnie patrzy się dzisiaj
z perspektywy przemian kulturowych, dziedzin interdyscyplinarnych, takich jak
29

Na ten temat pisałam w rozdziale Teatr i nowe media: specyfika i wzajemne zależności, [w:] Przepływy, protezy,
przedłużenia... Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów, B. Bodzioch-Bryła, L. DorakWojakowska, A. Regiewicz, M. Kaczmarczyk, Kraków 2015, s. 352-358.
30
P. Lachmann, Czas w teatralnej masce. Od „Akt-orki” do KaBaKai”, [w:] Świadomość teatru. Polska myśl
teatralna drugiej połowy XX wieku, W. Dudzik (red.), Warszawa 2007, s. 135.
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performatyka (performance studies) czy medioznawstwo (media studies).
Te mające dziś swoją koniunkturę dyscypliny naukowe (mocno wspierane przez
rynek, wspomagane rozmaitymi grantami i dotacjami) umieszczają wprawdzie
teatr w szerokiej perspektywie poznawczej, gubią jednak często specyfikę tak
estetyczną, jak i kulturową konkretnych zjawisk teatralnych. W przypadku
performatyki podstawowy problem stanowi nieostrość i globalność (czyli
stosowalność niemal do wszystkiego fundamentalnego dla tej dziedziny pojęcia
performansu), a w przypadku medioznawstwa z kolei - różnorodność
teoretycznego ujęcia samej kategorii medium.

Teatr jako medium. Od spektaklu teatralnego do spektaklu
multimedialnego
Medium to „cały system komunikacyjny, pozwalający społeczeństwu na pełną
bądź częściową realizację trzech kluczowych działań - przechowywania,
komunikowania na odległość informacji i wiedzy oraz aktualizowania praktyk
kulturalnych i politycznych”31. Zarówno dramatopisarstwo, jak i inscenizacja
realizują te trzy funkcje mediów: pisarstwo - pozwala na komunikowanie
i przechowywanie, scena zaś organizuje aktualizowanie tekstów i praktyk
widowiskowych. Jeśli zgodzimy się na tę ogólną definicję medium, to zauważymy,
że teatr jest jednym z mediów. Inscenizacja, gdy tylko praktycznie wykorzystuje
teksty albo propozycje do zagrania, sięga po liczne media.
W wąskim sensie pojęcie „medium” odnosi się zarówno do mediów
technicznych (druk, fotografia, film, wideo, komputer), jak i do funkcji, które
pozwalają rozróżnić metody przechowywania, zapisywania danych (pismo, taśma,
pamięć cyfrowa). W szerszym kontekście przez media rozumie się pewne
symboliczne procesy (język, dary, pieniądze, komunikacja), różnego rodzaju mass
media (prasa, radio, telewizja, internet), i ich materialne nośniki, ale również
struktury ekonomiczne (marketing, rynek) oraz techniczne innowacje. Bez
względu na perspektywę, jedna kwestia nie ulega wątpliwości i w każdym z tych
ujęć jest niezmienna: struktura medium zawsze ma charakter procesualny. Wiąże
się bowiem z przekazywaniem (od - do), przenoszeniem (z - na),transportowaniem
media. Coś staje się medium tylko wtedy, gdy wchodzi w jakąś relację z innymi
fenomenami, które też funkcjonują jako media. Skoro zatem medium nie da się
pomyśleć jako medium pojedyncze, to rozpatrywać je można w zasadzie tylko
w perspektywie procesualności, różnicowania oraz relacji intermedialnych32
31

Barbier F., Lavenir C. B., Histoire des médias de Diderot à l'Internet, Paris 1996, s. 5.
Na ten temat zob. L. Dorak-Wojakowska, Strategie intermedialne w teatrze nowomedialnym - porządek narracji
czy porządek zdarzenia?, [w:] Medialne reprezentacje kultury. Literatura-Teatr-Sztuka-Religia, Tom 1., Seria
Kultura w Mediach. Media w kulturze, A. Sugier-Szerega (red.), Lublin 2015, s. 109-128.
32
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- a zatem poddawać refleksji wzajemne funkcjonowanie mediów, sposoby
reprezentowania i komentowania jednego medium przez drugie oraz odsłaniania
przez wzajemny kontakt istoty poszczególnych mediów.
Jeśli spojrzymy na teatr z tej perspektywy, to okaże się, że znajduje się on
wyjątkowo blisko kategorii medium: teatr (spektakl, przedstawienie) również
nigdy po prostu „nie jest”, lecz wytwarza się na skutek dynamicznych konfiguracji
i transmisji poszczególnych jego elementów ( i mediów). Zachodzące między nimi
relacje doprowadzają do powstawania wciąż odmiennych form reprezentacji,
strategii dramaturgicznych, zasad budowania i inscenizowania słowa, obrazu
i dźwięku, jak również do różnego rodzaju możliwości pozycjonowania ciała
w czasie i w przestrzeni, rozwijania specyficznych sposobów percepcji
i postrzegania czy też generowania kulturowych, społecznych i psychologicznych
znaczeń. Jako rodzaj gry teatr nigdy nie jest czynnością stricte podmiotową,
zaplanowaną i sterowaną przez jeden konkretny podmiot, lecz jest medialnym
procesem, który zapośrednicza decyzje jego uczestników: twórców i widzów33.
Teatr powstaje w procesie przenoszenia i przekazywania doświadczenia
pomiędzy działającymi i postrzegającymi ciałami (przy czym ciało nie musi
oznaczać wyłącznie ciała ludzkiego) zebranymi w pewnym określonym miejscu
i czasie oraz wzajemnie na siebie oddziałującymi. Teatr jest zatem swego rodzaju
medialnym urządzeniem. Istnieje bowiem jako skutek gry różnych materialnych
i technicznych praktyk oraz form interakcji, a w rezultacie zestawienia,
współistnienia i oddziaływania na siebie rozmaitych „obcych mediów” stanowi
zawsze pewien kompleksowy splot multi-, inter- i hipermedialny34.
Niełatwo jednak mówić o teatrze jako o medium, jeśli nie uznaje się go za
sztukę autonomiczną lub syntetyczną, to z uporem traktuje się go jako zbiór sztuk
(literatury, malarstwa, muzyki, techniki etc.). „W ten sposób - jak pisze Patrice
Pavis - gdy dochodzi do rozważań o teatrze i mediach, otwarcie sugeruje się, że
teatr nie tylko nie jest medium ( i nie poprzedza innych mediów ani nad nimi nie
dominuje), lecz także że media techniczne oraz nowe i dawne technologie (wideo,
film, projekcje obrazów) <zagarniają> nieskażoną przestrzeń spektaklu, która
z natury powinna być zarezerwowana dla gry aktora albo nawet jedynie do
33
O dziele sztuki jako procesie medialnym, podobnym do gadamerowskiej gry, w interesujący sposób pisze
Franciszek Chmielowski, Medialność jako problem filozoficzny, [w:] Piękno w sieci. Estetyka a nowe media,
K. Wilkoszewska (red.), Kraków 1999.
34
Hipermedialny charakter teatru podkreśla Christopher Balme („Teatr jest i zawsze był hipermedium”). Teatr
zawsze istnieje jako kompleksowy zestaw różnych mediów/przedłużeń ludzkiego ciała (jest więc z zasady
multimedialny) związek ten polega na przenikaniu kognitywno-dyskursywnych formacji z jednego medium do
drugiego (tak objawia swój intermedialny charakter), a jego podstawową funkcją jest wzmacnianie i utrwalanie
strategii przetwarzania danych, które charakteryzują inne media. Teatr można nazwać „hipermedialną maszyną
treningową, której medialno-technologiczną funkcją jest - właśnie poprzez podwojenie przedłużenia: przedłużenie
przedłużeń ludzkiego ciała - nie tylko przenoszone na zewnątrz/ujawnianie mentalno-medialnych przestrzeni, lecz
gwarantowanie i stabilizowanie ich w niekończącym się procesie włączania”. Zob. D. Sajewska, Pod okupacją
mediów, Seria Teatru Dramatycznego, Warszawa 2012, s. 52-53.
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podawania tekstu”35. Taka nieufność wobec nowych technologii komunikacyjnych,
owo okopywanie się na swoich pozycjach, jest związana z kategorycznymi
koncepcjami, m.in. Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora, Petera Brooka,
Ariane Mnouchkine, którzy zarówno w swojej praktyce scenicznej, jak i tekstach
teoretycznych próbują „odciąć” teatr od technologii. Jak gdyby nie zauważając, iż
teatr zawsze uciekał się do wykorzystywania najróżniejszych nowości
technologicznych. Już od greckich początków teatr korzystał z wynalazków
najpierw technologii mechanicznej, później dynamicznej (technologia energii,
z użyciem wiatru, wody i pary), a w czasach najnowszych elektronicznej. Używając
rozlicznych współczesnych mu technologii teatr, staje się w coraz większym
stopniu hybrydą wielu mediów i sztuk, a zarazem instytucją na pograniczu między
oralnym a medialnym systemem kultury36.
Jeszcze przed rozwinięciem się mediów elektronicznych teatr i inne media
ludzkie pełniły bardzo ważne funkcje w obiegu informacji w społeczeństwach
zdominowanych przez kulturę oralną. Kulturowy awans teatru, który dokonał się
dzięki rezygnacji z wędrownego trybu rozpowszechniania przedstawień
i zbudowaniu stałych siedzib, nie pozbawił teatru jego siły medialnej. Tyle że
z instytucji „transmitującej” przekazy kulturowe w świecie stał się instytucją
służącą magazynowaniu, przechowywaniu i rozpowszechnianiu treści kulturowych
(kazalnicą, trybuną politycznych debat i kulturowych sporów).
Autor uznanej książki Media i komunikowanie masowe Tomasz Goban-Klas
pisze, że podstawowymi „mediami epoki komunikacji oralnej mają być wieść
i pogłoska, którym trudno przypisać charakter instytucjonalny, oraz rytuał
i tradycja”37. W opisie medialnych przeobrażeń świata Goban-Klas odwołuje się do
starożytności z jej bogatą kulturą performansów na żywo. Pisze on o sferze
publicznej (agora), sferze spektaklu (amfiteatr) i sferze agonu (arena)38. Jeśli
podążymy tym tropem, należałoby nowoczesnym mediom (i performansom
zmediatyzowanym) dopisać ich performatywną przeszłość, widząc w teatrze
i innych performansach na żywo media kultury oralnej.
Dziś medium definiowane jest, jako „cały system komunikacyjny, pozwalający
społeczeństwu na pełną bądź częściową realizację trzech kluczowych działań
- przechowywania, komunikowania na odległość informacji i wiedzy oraz
aktualizowania praktyk kulturalnych i politycznych”39. W takim ujęciu media i teatr
35

P. Pavis, Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy, tłum. P. Olkusz, Warszawa 2011, s. 178.
Zob. A. Duda, Teatr i inne performanse na żywo jako media ludzkie, op. cit., s. 58. Por tegoż, Performans
na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji, Toruń 2011.
37
Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2006, s. 50.
38
T. Goban-Klas opisuje drzewo genealogiczne trzech domen medialnych: dziedziny rozmowy, dokumentu
i spektaklu (od tańca i teatru, po kino, telewizję i rzeczywistość wirtualną).
39
P. Pavis, Media na scenie, [w:] tegoż, Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy, op. cit.,
s. 177.
36
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łączy
niewątpliwie
jedna
podstawowa
właściwość:
permanentna
samoinscenizacja, mająca na celu podkreślenie absolutnej obecności „tu i teraz”,
a w istocie ukrywająca „fantomowość”, na swój sposób kłamstwo, fałsz tej sytuacji
- zarówno teatr, jak i media nie mają jasno określonego miejsca ani też wyraźnego
punktu odniesienia kreowanego (czy też generowanego) komunikatu: „the
medium is the message”. Są raczej potencjalnością, która w procesie odbioru
może wytwarzać znaczenia.
Prawdziwe wyzwanie żywemu widowisku zostaje postawione w latach 80. XX
wieku za sprawą mediów audiowizualnych, których obecność w samym centrum
spektaklu zaczyna wywierać wpływ na naszą percepcję40. Kiedy media coś
pokazują, przedstawiają albo reprezentują, jednocześnie zawsze coś ukrywają,
a mianowicie cały kompleksowy obszar warunków produkcji, sposobów
konstruowania i transmisji przekazu, mechanizmów jego rozpowszechniania etc.
Dlatego właściwiej jest mówić nie tyle o mediach, ile o medialności, a zatem nie
tyle o konkretnych aparatach, środkach, narzędziach, ile raczej o pewnych
strukturach, poprzez które media fakty wytwarzają, przedstawiają, przekazują
i komunikują.
We współczesnej kulturze media są postrzegane, jako maszyny do
komunikowania, jako coraz bardziej wydajne technologie umożliwiające przepływ
informacji. Już od lat 60. XX wieku mamy do czynienia z czymś, co Régis Debray
nazwał „wideosferą” - „okresem otwarcia na technikę audiowizualną: na
transmitowanie danych, modeli i opowieści przede wszystkim za pośrednictwem
ekranu”41. W teatrze ta przemiana widoczna jest przede wszystkim w coraz
częstszym wykorzystywaniu „nowych mediów” - świeżych technologii
informacyjnych, które pojawiają się zarówno na scenie, jak i wokół niej.
Szczególnym rodzajem spotkania technologii w czasie i przestrzeni przedstawienia
są powstałe w latach sześćdziesiątych multimedialne prezentacje (mixed-means
presentations) wykorzystujące różne środki przekazu. Różniły się one jednak od
klasycznego teatru, który również łączył różne media - słowo, muzykę,
scenografię, ruch i gest sceniczny - tym, iż unikały słowa, wystrzegały się dominacji
literatury. Multimedialne prezentacje zastępowały słowo innymi, przede
wszystkim wizualnymi środkami, światłem, obrazem, muzyką, ruchem, projekcją
slajdową i filmową; był to rodzaj teatru plastycznego42.
Cechą wyróżniającą multimedialnych prezentacji lat sześćdziesiątych był ich
związek z nowymi technologiami, filmem, video, elektronicznie sterowanymi
urządzeniami dźwiękowymi i świetlnymi43. Zmieniły one dotychczasowe
40

Zob. Tamże, s. 178-210.
R. Debray, Introduction a la mediologie, Paris 2000, PUF, s. 220. Cytat pochodzi z książki P. Pavisa, Współczesna
inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy, op. cit., s. 182.
42
Zob. R. Kostelanetz, The Theatre of Mixed Means, New York 1968.
43
„Wielkim entuzjastą przerzucania pomostów między sztuką a techniką był Billy Kluver (1927-2004), szwedzki
41
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rozumienie multimediów44. Multimedialnymi spektaklami (multimedia
performances) zaczęto teraz nazywać widowiska tworzone za pomocą nowych
technologii; jeśli pojawiał się w nich człowiek, to niejako aktor odtwarzający jakąś
rolę, lecz element widowiska wykonujący zwykłe, codzienne czynności, nie
wymagające specjalnego przygotowania lub występujący w swojej zawodowej
roli, na przykład śpiewaka. Było to niewątpliwie dziedzictwo happeningu. Takie
ujęcie bliskie jest dzisiejszemu rozumieniu multimediów, gdzie komputer staje się
metanarzędziem, uniwersalnym medium wytwarzającym multimedialne obiekty.
Spektakl multimedialny to spektakl zrealizowany za pomocą komputerowej
(cyfrowej) technologii, w której obrazy rzeczywiste i symulowane tworzą nową
całość. Cechą charakterystyczną spektakli multimedialnych jest odrzucenie
werbalizmu i narracyjności tradycyjnego teatru na rzecz takich środków wyrazu
jak światło, dźwięk, ruch sceniczny, obraz filmowy, techniki komputerowe etc.
Spektakle multimedialne mogą być zamkniętymi całościami, przygotowanymi
wcześniej i odtworzonymi dla publiczności, np. rozbudowane, wieloekranowe
projekcje Billa Violi, instalowane często w zabytkowych wnętrzach, Nantes
Triptych (1993), Stations (1994), The Messenger (1996), niektóre prace Gary Hilla,
np. Tall Ships (1992)45, czy ostatnia realizacja Izabeli Gustowskiej She-Media Story
(2008).
Teatr ma dziś do dyspozycji różne media, stare i nowe. Obecnie sztuka jest
sztuką mediów wzajemnie na siebie wpływających i oddziałujących. Jak twierdzi
Peter Weibel, prowadzi nas to do epoki post-medialnej, w której nie ma już
dominujących mediów, ponieważ każde z nich korzysta z wymiennych nośników:
video łączy się z filmem w wieloekranowych projekcjach; fotografia wytwarza
wirtualne obrazy; video przekształca się w przestrzenną, rzeźbiarską instalację;
a teksty na tablicach świetlnych (LED) przekształcają się w malarstwo, film,
literaturę46. Dla wielu polskich reżyserów czerpiących inspiracje ze wzorców
zachodnich bliska wydaje się w tym kontekście myśl berlińskiego reżysera
Thomasa Ostermeiera zawarta w jego manifeście Teatr w dobie przyspieszenia,
w którym czytamy:
inżynier, od 1958 roku zatrudniony w laboratoriach Bella, od początku lat sześćdziesiątych współpracujący
z artystami, między innymi z Jeanem Tinguely, przy konstrukcji jego samoniszczącej się maszyny (Hommage a New
York, 1960). Kluver wspólnie z Rauschenbergiem doprowadził do realizacji jednego z największych wydarzeń
multimedialnych w sztuce lat sześćdziesiątych, projektu Nine Evenings; Theatre and Engineering (1966).
W ramach tego projektu dziewięciu artystów, muzyków, plastyków, tancerzy przedstawiło swoje multimedialne
spektakle (m.in. John Cage, Robert Whitman, Yvonne Rainer, Öyvind Fahlstrom, David Tudor). Fahlstrom widział
w tych prezentacjach narodziny nowego medium - teatru totalnego (Total Theatre)”. Cyt. za G. Dziamski,
Od syntezy sztuk do sztuki post-medialnej, „Estetyka i Krytyka” 2010, nr 17-18, s. 36.
44
Multimedialność traktować należy jako scalenie kilku mediów w jeden przekaz.
45
Na temat prac Billa Violi i Gary Hilla pisze obszernie Grzegorz Dziamski w książce Sztuka u progu XXI wieku,
Poznań 2002.
46
P. Weibel, Synthetic Times, artykuł dostępny na stronie internetowej http://mediaartchina.org/essays.
Zob. też. G. Dziamski, Od syntezy sztuk do sztuki post-medialnej, op. cit., s. 45.
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Aby sprostać przyspieszeniu naszego postrzegania wyszkolonego na filmie i telewizji sposób
opowiadania musi stać się szybszy i bardziej złożony. Wymóg nowego realizmu nie jest
wymogiem konwencjonalności formy. Film, telewizja, wideoklip podsuwają wzory, których
naśladowanie nie pozostaje bezkarne. Dzisiejszy widz jest inteligentniejszy i bardziej
kompetentny w odbiorze opowieści. Filmowy sposób opowiadania, montaż i elipsa powinny ulec
47
w teatrze dalszej radykalizacji .

Warto zauważyć, iż idea teatru wypowiedziana przez Ostermeiera krąży wokół
pary pojęć: nowego realizmu i medialności. Z pierwszą kwestią wiąże się postulat
tworzenia teatru rządzącego się zasadą mimesis, mającej pokazywać znany świat
w sposób, jakiego się nie zna, by zmusić widza do innego myślenia i życia.
Towarzyszy temu pragnienie tworzenia teatru, w którym przekroczenie tabu,
seksualność, przemoc, brutalność traktowane są, jako moc oczyszczająca (dotyczy
to zwłaszcza dramatów tzw. „brutalistów”, chętnie eksperymentujących
z okrucieństwem, zmuszających teatr do rewizji dotychczasowych narzędzi
i technik imitacyjnych). Druga kwestia dotyczy niewątpliwie prób stworzenia
nowoczesnego języka teatralnego uwzględniającego przemiany, do jakich doszło
w dobie przyspieszenia rzeczywistości medialnej na polu postrzegania
i rozumienia świata przez współczesnego człowieka - wedle zasady, że
rzeczywistość ma podsuwać nie tylko temat, ale również i formę48. W polskim
teatrze realność i medialność stały się dziś świadomie przyjętą strategią,
wyznaczającą tak problematykę, jak i poszukiwania formalne. Nurt ten najsilniej
zaznacza się w inscenizacjach, w których scena przeobraża się w złożone
technicznie i wielowarstwowe widowisko multimedialne. To właśnie poprzez
ekstremalne użycie kamery live podczas wielogodzinnego Andy Warhol Factory 2
Krystiana Lupy (2007), dzięki mediatyzacji obrazu przez kamerę udało się
przełamać mimetyczne ograniczenia realizmu jako konwencji i pokazać już nie
postacie, ale samych aktorów z ich niedostrzegalną, niewidoczną w teatrze
fizycznością i cielesnością. Dzięki kamerze na scenie można było zobaczyć taką
rzeczywistość, jakiej bez niej nie udałoby się nigdy pokazać. Widz oglądając
Factory 2 trwa w przekonaniu, iż dziś możemy doświadczyć rzeczywistości już
tylko przez jej sztuczne przetworzenie. A nawet więcej, że w świecie, w którym nie
istnieje coś takiego jak rzeczywistość, teatr jest ostatnim miejscem, gdzie ona ma
szansę naprawdę zaistnieć. Intermedialne formy sceniczne, jeśli chcą być
skuteczne, winny tematyzować koncepcje i zasady innych mediów, poddawać je
artystycznemu przetworzeniu, tak by czynić dla widza widocznym funkcjonowanie
owych rozmaitych mediów. Jedynie rozpoznając mechanizmy oddziaływania
mediów na sposoby naszego postrzegania i rozpoznawania świata, będziemy być
może w stanie nie ulec dominacji rzeczywistości medialnej, będziemy w stanie
47

T. Ostermeier, Teatr w dobie przyspieszenia, tlum. K. Wielga, „Didaskalia” 2000, nr 36, s. 17.
Zob. D. Sajewska, Medialność teatru politycznego. Polska i Niemcy, [w:] tejże, Pod okupacją mediów,
Seria Teatru Dramatycznego, Warszawa 2012, s. 65-66.
48
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kontrolować ją i czynić podległą naszej woli.
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Theatre and the new communication technologies
Summary
The author of this article is trying to perceive theatre as one of numerous contemporary
communication media and to have a closer look at how theatre functions in a media-based reality
- that is a reality in which recent electronic media have dramatically altered the notions of reality.
The reason why today's theatre is being perceived as a contemporary media does not derive mainly
from the use of new media on the stage but from the realization of specific formal strategies of
perception and transmission of meanings.
The article is pursuing answers to the following questions: How does today’s theatre react to
changes in the perception of the reality? To what extent does the theatre concentrate on the level
of content, discourse; and to what extent on the purely technological act of saving and recording?
And finally: what are the functions of applying certain technologies in theatre? Therefore, the main
point of consideration in this article is the intensity and quality of the relationship between the old
theatre medium and progressive technologies. The author particularly concentrates on the issue of
how recent technologies make it possible to present a theatre performance by the means of
multimedia, thus social amplification; for instance by broadcasting it on TV, on the Internet and by
means of mobile devices, which allows for even more synergistic combination of an alive and
technologically expressed theatre.
Key words: theatre, electronic media, modern technologies, strategies of perception, reality
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Prasa dla rodziców w czasach rozwoju
serwisów parentingowych

ABSTRAKT
Na polskim rynku prasowym obserwujemy pogłębiającą się segmentację, która traktowana jest jak
jeden ze sposobów na malejącą sprzedaż. Koncerny medialne dokładnie profilują potencjalnych
odbiorców, starając się jak najprecyzyjniej dopasować produkt do potrzeb odbiorcy. Zadowalające
wyniki ze sprzedaży egzemplarzowej pozwalają na satysfakcjonujące funkcjonowanie zarówno na
rynku przekazów, jak i reklamy.
Ekspansja nowych mediów, w tym serwisów parentingowych, spowodowała liczne zmiany
i przeobrażenia w segmencie magazynów adresowanych do rodziców. W latach 1995-2016 na
polskim rynku prasowym funkcjonowało dwanaście czasopism. Do 2006 roku sytuacja rynkowa
w tym segmencie prasowym była stabilna. Magazyny odnotowywały wzrosty sprzedaży. Od 2008
roku wszystkie tytuły odnotowywały spadek sprzedaży. Z rynku zniknęły cztery czasopisma. Serwisy
parentingowe natomiast cieszyły się coraz większą popularnością wśród użytkowników.
SŁOWA KLUCZOWE: prasa współczesna, magazyny dla rodziców, portale parentingowe

Wstęp
Segment magazynów dla rodziców to dynamicznie zmieniający się sektor
polskiego czasopiśmiennictwa. W latach 1995-2016 wydawcy poszerzali swoje
portfolia, starając się dostosowywać periodyki zarówno do wymogów rynkowych,
coraz wyraźniej kreowanych przez rozwój serwisów parentingowych, jak i do
ewoluujących potrzeb czytelników. W 2006 roku Ilona Szwajkowska
reprezentująca Agorę S.A. zauważyła: „koniec dobrej passy dla tytułów
parentingowych oznaczałby krok do tyłu w świadomości rodziców. Popularność
tych pism ma swoją genezę nie w boomie demograficznym, ale w lepszym
zrozumieniu istoty rodzicielstwa przez młodych ludzi”1. Dwa lata później
1

M. Lemańska, Mama czyta więcej, „Press. Magazyn Ekstra” 2006, nr 7, s. 21.
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Magdalena Swoboda z wydawnictwa Gruner + Jahr Polska2 stwierdziła: „nasz
segment jest bardzo rozwojowy. Oczekiwania grupy odbiorców nieustannie się
zmieniają i powiększają. Choć rynek czasopism jest dość nasycony, istnieje jeszcze
spory potencjał w mediach elektronicznych”3. Szwajkowska zwróciła uwagę na
zapotrzebowanie społeczne na poradnikowe treści związane z wychowaniem
i pielęgnacją potomstwa. Swoboda natomiast zapowiedziała zmianę w sposobach
dystrybucji treści.
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: jakie były najważniejsze
magazyny i serwisy parentingowe na polskim rynku medialnym oraz kto był ich
właścicielem, jaka była kondycja magazynów parentingowych w kulturze
partycypacji, jak prasa dla rodziców radziła sobie wobec ekspansji serwisów
parentingowych?

Popularność poradnictwa dla rodziców
Dobra koniunktura na poradnictwo dla rodziców wypływa między innymi
z konsumpcyjnego stylu życia współczesnych społeczeństw4, które, jak podkreśliła
Magdalena Szpunar, traktują dziecko jak kolejny do zrealizowania „kosztowny
projekt”5. Aby pochwalić się odniesionym sukcesem i stwierdzić, że projekt, wszak
kosztowny, ale jednak udany, trzeba posiąść niezbędną wiedzę. Płynna
nowoczesność nie ułatwia dotarcia do niej6. To, co było aktualne podczas
wychowywania pierwszego dziecka, niekoniecznie jest modne i społecznie
pożądane w przypadku drugiego. Tak jak zmieniają się mody na diety, tak
zmieniają się style i szkoły wychowawcze. Jedni eksperci promują rodzicielstwo
bliskości, drudzy podejście autorytarne, z całkowitą negacją stylu
demokratycznego itd. Rodzic w gąszczu pomysłów próbuje się odnaleźć, wybrać
coś dla siebie, coś zdecydować. Ponadto każdego dnia konfrontuje swój pomysł na
wychowanie z dyskursem w mediach i dyskursem medialnym dotyczącym tych
zagadnień. W społeczeństwie medialnym7 nadrzędnym źródłem informacji są
2

Firma nie istnieje na polskim rynku prasowym od 2013 roku. Została przejęta przez Burdę International.
„Press” 2008, nr 6, s. 12.
4
J. Schor, The Overspent American. Why WE Want What We Don’tNeed, New York, 1999; M. Fałkowska, Polacy
na zakupach. Komunikat CBOS, 2002; T. Kasser, Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie
dobrostanu w kulturze konsumpcji, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, pod red., W.A. Linleya, S. Josepha,
Warszawa 2007, s. 42-58; H. Dittmar, Consumer culture, identity, and well-being: The search for the ‘good life’ and
‘body perfect’, London 2008, s. 3-25; Z. Bauman, Konsumowanie życia, Kraków 2009.
5
Więcej na ten temat zob.: M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016, s. 17.
6
Autorka rozumie płynną nowoczesność zgodnie z propozycją Z. Baumana, którą badacz przedstawił
m.in. w Tenże, Płynna nowoczesność, Kraków 2000, Tenże, Płynne życie, Kraków 2007.
7
O społeczeństwie medialnym pisali m.in.: S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii
komunikowania masowego, Katowice 2008; T. Goban-Klas, Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy
medialne, [w:] Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011,
Kraków 2011, s. 177-182.
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media, dlatego rodzice, próbując sprostać zadaniom, poszukują informacji głównie
w środkach masowego przekazu. One natomiast utwierdzają słuszność
dokonanych wyborów. Rodzice są zainteresowani informacjami dotyczącymi
sposobu zdrowego odżywiania, modnego ubierania i higienicznej pielęgnacji
swojego malucha. Wychowanie jako proces wymaga czasu, dlatego realizacja
projektu, z założenia, trwa kilka lat.
Kolejnym krokiem „kosztownego przedsięwzięcia” jest edukacja dziecka.
Dlatego media adresowane do rodziców dostarczają wszelkiego rodzaju
wskazówek odnoszących się do wyboru przedszkola, przygotowania dziecka do
rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, dodatkowych, rozwijających zajęć oraz
informacji o procesie socjalizacji wtórnej. Rodzice poszukują także porad
traktujących o budowaniu relacji interpersonalnych z dzieckiem itp.
Realizacja projektu ma być „łatwa i przyjemna”, naturalnie zwieńczona
sukcesem, po to, aby można się nim pochwalić8. Dlatego rośnie zapotrzebowanie
na poradnictwo, którego celem jest dostarczanie instruktażowej, poradnikowej
wiedzy, zaspokajającej ambicje rodziców, niwelującej dyskomfort wywołany
brakiem zaangażowania w stworzenie potomstwu optymalnych warunków do
rozwoju i odniesienia sukcesu w życiu osobistym i społecznym oraz dającej
poczucie, że dla swojego dziecka zrobiło się to, co najlepsze. A najlepsze oznacza
zgodne z dominującym przekazem medialnym.
Wydawcy traktują poradnikową formułę jak swoistego rodzaju format, który
daje szansę na większą sprzedaż egzemplarzową oraz większą ilość odsłon,
dlatego najwięksi gracze rynkowi rozpowszechniają poradnictwo dla rodziców
różnymi kanałami dystrybucji treści, w celu generowania większych zysków.
Przychód stał się wskaźnikiem określającym „być albo nie być” dla oferty
medialnej traktowanej jak towar, na który musi być popyt.

Magazyny dla rodziców - najważniejsze zmiany w latach 20082016
Magazyny dla rodziców to jeden z segmentów prasy kobiecej, który, jak wynika
z badań Ryszarda Filasa, w latach 2001-2006 przeżywał prawdziwą eksplozję.
Niezwykłe, zdaniem badacza, było to, że debiuty nowych tytułów,
a było ich w tym czasie pięć, nie wpływały negatywnie na systematyczny wzrost
sprzedaży egzemplarzowej czasopism już istniejących9.
W latach 1995-2006 na polskim rynku prasowym zadebiutowało dziewięć
8

C. Lasch, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishinhg Expectations, New York, 1979,
s. 57-60.
9
Więcej na ten temat zob.: R. Filas, Polskie czasopisma w XXI wieku - rozwój czy kryzys?, „Zeszyty Prasoznawcze”
2007, nr 1/2, s. 11-50.
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magazynów parentingowych. Do Edipresse Polska należały: „Mamo to Ja”, „Twoje
Dziecko”, „Twój Maluszek” oraz „Przedszkolak”. Po jednym tytule miały: Axel
Springer Polska10 („Olivia Baby”), Gruner + Jahr Polska („Rodzice”), Bauer Media
Polska („Mam Dziecko), Prospectum Press Sp. („Twoje 9 miesięcy”) i Agora Sp.
Z.o.o. („Dziecko”). W 2007 roku zadebiutowały kolejne magazyny. Do oferty
Edipresse Polska dołączyło „Będę Mamą”, natomiast „M jak Mama” pojawiła się
w portfolio ZPR Media11. Tym sposobem czytelnicy mieli do dyspozycji 11
periodyków12.
Lata 2008-2016 to dla wydawców tego rodzaju magazynów trudny okres.
W tym czasie zniknęły z rynku prasowego cztery tytuły. W 2008 roku Axel Springer
Polska zamknął „Olivię Baby”, a Gruner + Jahr Polska miesięcznik „Rodzice”. Trzy
lata później, w 2011 roku, Prospectum Press S.A. przestało wydawać „Twoje 9
Miesięcy”. Jednak największe poruszenie w segmencie magazynów
parentingowych wywołała decyzja koncernu Bauer Media. Po 14 latach
funkcjonowania na rynku magazynu „Mam Dziecko” został zawieszony. Wydawca
zapewniał, że był to element strategii marketingowej, a nie reakcja na spadające
wyniki ze sprzedaży egzemplarzowej. Na łamach prasy fachowej zapewniano:
„treści dotąd ukazujące się w drukowanym tytule wzmocnią serwis parentingowymamdziecko.interia.pl”13. Monika Krokiewicz, wydawca magazynów kobiecych
i członek zarządu firmy, dodała:
„od chwili powstania magazynu zależało nam na jak najszybszym dotarciu do czytelniczek, aby
dostarczyć młodym mamom potrzebnej im wiedzy w czasie rzeczywistym. W moim przekonaniu
14
wortal mamdziecko.interia.pl obecnie najlepiej spełni tę funkcję” .

W 2016 roku najwięcej - bo pięć magazynów (65,5% tego segmentu) należało
do koncernu Edipresse Polska, który konsekwentnie poszerzał i urozmaicał swoje
portfolio, dostosowując je do specyficznych wymagań związanych z konkretnym
etapem rozwojowym dziecka. Rodzicom oczekującym potomstwa firma oferowała
pismo „Będę Mamą”. Naprzeciw oczekiwaniom związanym z opieką, pielęgnacją
i wychowaniem dzieci do pierwszego roku życia wyszedł miesięcznik „Twój
10

Obecnie Ringer Axel Springer.
W październiku 2014 roku Wydawnictwo Murator zmieniło nazwę na ZPR S.A. (Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe S.A.). Jednocześnie wszystkie marki medialne, należące do holdingu ZPR Zbigniewa Benbenka,
skupione zostały pod wspólną nazwą marketingową Grupa ZPR Media. Do portfolio firmy należą m.in.: „Super
Express”, „Murator”, „Żagle”, „Podróże”, 26 serwisów internetowych, stacje radiowe: Radio Eska, Eska Rock, Radio
VOX FM, Radio Wawa i Radio Plus, kanały telewizyjne: Polo TV, Eska TV, Fokus TV i VOX Music TV, a także brokerzy
Time i IDMNet. Holding zajmuje się też działalnością eventową w zakresie organizacji imprez, koncertów, festiwali,
a także targów i szkoleń.
12
Na temat magazynów dla rodziców w latach 1995-2008 zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Wszystkie dzieci są
nasze. Współczesne polskie czasopisma przeznaczone dla rodziców. Próba analizy oferty wydawniczej, „Rocznik
Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, t. 13, s. 197-208.
13
„Press” 2016 nr 4, s. 9.
14
Wydawnictwo Bauer po 14 latach zamyka „Mam Dziecko”, [w:] http://www.wirtualnemedia.pl (08.09.2016).
11
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Maluszek”. Dwa tytuły: „Mamo, to Ja” i „Twoje Dziecko” adresowano do rodziców
dzieci w wieku do trzech lat. Gdy dziecko stawało się przedszkolakiem
i beneficjentem systemu edukacji przedszkolnej, niezbędne informacje i porady
rodzice mogli czerpać z czasopisma „Przedszkolak”. Agora S.A. była właścicielem
dwóch czasopism (25%), których bezpośrednimi konkurentami na rynku
prasowym były „Mamo, to Ja” i „Twoje Dziecko”. Grupa ZPR Media miała jeden
periodyk (12,5%). Łącznie segment tworzyło pięć miesięczników, dwa
dwumiesięczniki i kwartalnik. Ofertę czasopism adresowanych do rodziców
prezentuje tabela 1.
Tab. 1. Czasopisma dla rodziców na polskim rynku prasowym w latach 1990-2016.
L.p.

Tytuł,
podtytuł

Rok
powstania

zawieszenia

Redaktor
M. Mróz
M. Maruszak
A. Zaleska
A. Teleżyńska
M. Klimkowska
I. Bielecka-Gnaś
J. Świstak
M. Mróz
A. Zaleska???
M. Klimkowska
J. Pieńkowska
J. Dąbrowska,
J. Szulc
I. Szajkowska,
B. Czuma-Banecka,
A. Modlińska,
M. Borzymińska
M. Kaferska-Łysek,
B. Makowska
M. Kaferska-Łysek
M. Biernacka-Konrad
B. Czuma-Banecka,
M. Maruszczak

Wydawca

miesięcznik

1951
1999*

nadal

2. Mamo, to Ja

miesięcznik

1995

nadal

3.

Dziecko

miesięcznik

1995

nadal

4.

Rodzice

miesięcznik

1996

2008

5.

Mam
Dziecko

miesięcznik

2002

2016

6.

Twoje 9
miesięcy

dwumiesięcznik

2004

2011

7.

Twój
Maluszek

miesięcznik
bezpłatny

2005

nadal

kwartalnik
dwumiesięcznik

2005

nadal

miesięcznik

2006

2008

A. Mędlińska

Axel Springer
Polska

miesięcznik

2007

nadal

I. Radecka

Grupa ZPR Media

1.

Twoje
Dziecko

Częstotliwość

8. Przedszkolak
9.

Olivia Baby

10. M jak Mama
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B. Wolańczyk
A. Wikariak
A. Sokalska
A. Zaleska
M. Krawiecka
M. Klimkowska
A. Zaleska

Edipresse
Polska

Edipresse
Polska

Agora S.A.

Gruner +
JahrPolska

Bauer Media
Polska
Prospectum
Press Sp.
Edipresse
Polska
Edipresse
Polska
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11. BędęMamą
12.

Dziecko
Extra

kwartalnik
dwumiesięcznik

2007

nadal

M. Krawiecka
M. Klimkowska

Edipresse
Polska

kwartalnik

2016

nadal

J. Szulc

Agora S.A.

*w wydawnictwie Edipresse
Źródło: Badania własne

Segment magazynów dla rodziców w liczbach
Ważnym wskaźnikiem funkcjonowania magazynów wysokonakładowych na
rynku medialnym są wyniki osiągane ze sprzedaży egzemplarzowej. To one
świadczą o pozycji periodyku na rynku przekazów. Im jest ona mocniejsza, tym
większy jest udział danego czasopisma w rynku reklamy15.
Analizując wyniki osiągane ze średniego rozpowszechnienia płatnego
w latach 2004-201516, opublikowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy,
widać wyraźnie, że nie był to okres jednolity. Do 2006 roku widać tendencję
wzrostową. W przypadku pięciu tytułów ten rok okazał się najlepszy. Miesięcznik
„Twój Maluszek”, jako lider segmentu, odnotował sprzedaż na poziomie 173 tys.
egz. Na drugim miejscu uplasował się kolejny tytuł koncernu Edipresse Polska,
„Mamo, to Ja” z wynikiem 124 tys. egz. Następne dwa tytuły: „Mam Dziecko”
firmy Bauer Media Polska i „Dziecko” firmy Agora S.A. osiągnęły zbliżone rezultaty,
odpowiednio 102 i 106 tys. egz. Zdecydowanie słabiej radziło sobie „Twoje
Dziecko” należące do Edipresse Polska, którego średnie rozpowszechnienie
ukształtowało się na poziomie 87 tys. egz. Najmłodszy z magazynów tego
segmentu prasowego „M jak Mama” najlepszy rezultat osiągnął w 2008 roku - 50
tys. egz. W porównaniu z latami 2001-2006, w których sprzedaż stale rosła,
kolejne lata - 2007-2015 charakteryzuje odwrotna tendencja. Badane magazyny
odnotowywały systematyczne spadki ze sprzedaży. Drobne wyhamowanie
zaobserwowano w przypadku „Twojego Maluszka”, który w latach 2012-2015
odnotował drobny wzrost ze średniego rozpowszechnienia płatnego. Rok 2012
magazyn zakończył z wynikiem na poziomie 112 tys. egz., a 2014 z rezultatem 118
tys. egz., lecz zgodnie z przysłowiem, „jedna jaskółka wiosny nie czyni”. W 2015
roku średnie rozpowszechnienie płatne razem ukształtowało się na poziomie 110
tys. egz. Było o 8 tys. niższe niż rok wcześniej. Jak już wspomniano, w marcu 2016
roku zniknął z rynku miesięcznik „Mam Dziecko”, którego średnie
rozpowszechnienie płatne razem od stycznia do listopada 2015 roku, jak wynika
z danych opublikowanych przez wirtualne media, ukształtowało się na poziomie
15

Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2004, s. 190.
Autorka zdecydowała się na takie ramy czasowe, aby pokazać kondycję magazynów w czasie, gdy ich pozycja
rynkowa była bardzo dobra (lata 2001-2006. Nawiązanie do badań R. Filasa). Drugą datę wyznaczają ostatnie
zbiorcze dane opublikowane przez ZKDP. W momencie pisania artykułu niedostępne były pełne dane za 2015 rok.
16
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14 tys. egz.17 W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe dane ze średniej sprzedaży.
Tab. 2. Wyniki sprzedaży magazynów dla rodziców w tys. egz.
Rok

Mam Dziecko

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
średnia

73
101
102
90
96
82
73
65
59
51
39
b.d.
75,6

Mamo
to Ja
99
112
124
120
118
97
90
88
94
74
62
53
94,3

Twój
Maluszek

Twoje Dziecko

Dziecko

M jak Mama

73
76
87
81
77
66
59
79
81
74
59
45
71,4

71
94
106
103
98
87
83
79
79
58
40
20
76,5

49
50
45
33
30
22
18
16
13
30,6

150
173
165
157
141
132
127
112
114
118
110
136,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKDP.

W celu pełniejszego zobrazowania zachodzących przemian zebrane dane
zostały przedstawione na wykresie pierwszym, który ilustruje dynamikę sprzedaży
w segmencie magazynów adresowanych do rodziców.
Wykres 1. Dynamika sprzedaży magazynów dla rodziców w tys. egz.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKDP.

17

Wydawnictwo Bauer po 14 latach zamyka „Mam Dziecko”, [w:] http://www.wirtualnemedia.pl - dostęp:
10.09.2016.
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Serwisy dla rodziców
Serwisy dla rodziców cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród
realnych użytkowników. Miesięcznie odwiedza je średnio ponad jedna czwarta
internautów, co stanowi około 5,8 mln osób, czyli 27% użytkowników sieci.
Podobnie jak w przypadku magazynów adresowanych do rodziców faktycznymi
odbiorczyniami treści są kobiety, które stanowią 57% odwiedzających.
Analizowana tematyka wzbudza zainteresowanie przede wszystkim internautów
w wieku 25-34 lata18. W Polsce, jak wynika z danych GUS-u, najwięcej kobiet rodzi
dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: od 25 do 29 i od 30 do 34 roku życia19.
Informacji dotyczących potomstwa najczęściej poszukują osoby z wykształceniem
wyższym. Mimo że skala popularności poszczególnych stron internetowych
zmieniała się w kolejnych latach, można stwierdzić wzrost liczby użytkowników
w latach 2010-2016. W tabeli 3 przedstawiono dynamikę zmian dla czterech
najpopularniejszych portali.
Tab. 3. Najpopularniejsze portale dla rodziców - dynamika odsłon.
Rok

2011

2013

2015

Nazwa

kobieta.onet.pl
/dziecko

dzieci.pl

gazeta.pl
/forum.dzieciaki

edziecko.pl

Użytkownicy

745 347

706 857

594 042

612 585

Średni czas na
użytkownika

0:07:34

00:05:34

00:18:21

00:08:36

Użytkownicy

1 076 255

888 793

812 432

591 561

Średni czas na
użytkownika

0:13:52

00:05:45

00:16:48

00:10:16

Użytkownicy

1 639 734

1 190 008

761 714

572 068

Średniczas na
użytkownika

00:15:51

00:04:57

00:12:24

00:06:00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Megapanel PBI/Gemius.

Analiza przedstawionych danych potwierdza rosnącą liczbę osób
korzystających z najpopularniejszych, można stwierdzić masowych, serwisów dla
rodziców. Cztery najchętniej odwiedzane należą do czołowych graczy polskiego
rynku medialnego. Właścicielem kobiety.onet.pl/dziecko jest Ringer Axel Springer
z powodzeniem inwestujący w sektor mediów elektronicznych. Drugi, dzieci.pl jest
18

A. Baranowska-Skimina, Najpopularniejsze portale dla rodziców, [w:] http://www.egospodarka.pl - dostęp:
05.10.2016.
19
Rocznik demograficzny. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 300-311, [w:]
http://www.stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../rocznik_demograficzny__2014.pdf ( 10.10.2016).
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własnością firmy Wirtualna Polska Spółka Akcyjna. Kolejne dwa,
gazeta.pl/formu.dziecki oraz edziecko.pl znajdują się w strukturach Agory S.A.
Powyższa analiza wykazała, że zdecydowanie łatwiej dotrzeć do szerokiego grona
odbiorców tym podmiotom medialnym, które dysponują dużym kapitałem
i rozbudowaną ofertą medialną. Obydwa te czynniki warunkują rozmiar,
intensywność i charakter promocji produktu, w tym przypadku serwisu dla
rodziców. Także w Internecie, jako kanale dystrybucji treści, można zauważyć
tendencję „większy może więcej, większy jest popularniejszy”. Analiza
popularnych portali internetowych dotyczących różnej tematyki (modowej,
biznesowej, podróżniczej, kulinarnej itp.) upoważnia do stwierdzenia, że podmioty
nieskorelowane z dużymi domami mediowymi nie mają szans na stałe,
utrzymujące się na wysokim poziomie, zainteresowanie użytkowników.
Potwierdzałyby to wyniki badaczy związanych z firmami Alta Vista, IBM oraz
Compaq, którzy twierdzą, że architektura połączeń w sieci przypomina muchę
smokingową (bow-tietheory), z wyraźnym centrum, rzadziej odwiedzanymi
skrzydłami oraz dużymi przestrzeniami, które w ogóle nie znajdują
zainteresowania wśród użytkowników. Potencjalnie użytkownik ma do dyspozycji
nieograniczoną ofertę, jednak jego wybór zostaje ograniczony do kilku
najpopularniejszych witryn. Walka o uwagę odbiorców po raz kolejny została
zdominowana przez czynnik ekonomiczny. A ekonomiczna funkcja mediów,
przyjmując perspektywę nadawcy, stała się nadrzędną wobec pozostałych.

Wydawcy magazynów dla rodziców w czasach ekspansji
nowych mediów
Z perspektywy przyjętych badań zasadna wydaje się próba odpowiedzi na
pytanie, jak wydawcy magazynów dla rodziców radzili sobie w rywalizacji
o odbiorców w sieci. Koncerny medialne, które miały w swojej ofercie czasopisma
parentingowe, doskonale zdawały sobie sprawę, że w czasach rosnącej dominacji
internetu, szczególnie wśród młodszych użytkowników, nie można nie
dystrybuować treści w sieci. Do firmy Edipresse Polska należało sześć serwisów
internetowych, z czego dwa: babyonline.pl i niania.pl dotyczyły poradnikowych
treści dla rodziców20. W rankingu piętnastu najpopularniejszych serwisów
parentingowych 2015 roku babyonline.pl zajmowało szóste miejsce z 499 tys.
użytkowników.
Bauer Media Polska, mimo że zrezygnował z wydawania miesięcznika „Mam
Dziecko”, nadal oferował serwis mam.dziecko.interia.pl, którego popularność
rosła, a dziennikarze pracujący dla czasopisma nie stracili pracy. Należy
20

Ponadto w ofercie znalazły się: party.pl, wizzaz.pl, polki.pl, gotuj.pl.
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przypuszczać, że koncern, bazując na znanej marce, jaką jest ogólnopolski portal
interia.pl, postanowił obniżyć koszty związane z wydawaniem i dystrybucją
papierowego czasopisma „Mam Dziecko”. Ten serwis zajmował 5. miejsce
w rankingu z 527 tys. odbiorców21.
Do Agory S.A. należały dwa serwisy. Gazeta.pl/forumdzieciaki oraz
edziecko.pl22. Obydwa należały do czołówki w rankingu. Nieco większą ilością
użytkowników cieszył się pierwszy z wymienionych. Po treści zamieszczone
w serwisie sięgało średnio 762 tys. osób. Edziecko.pl miało 572 tys. użytkowników.
Serwisy pozostałych wydawców magazynów zajmowały odleglejsze miejsca
w rankingu. Mjakmama24.pl należący do Grupy ZPR Media uplasował się na 9.
miejscu z 434 tys. korzystających23. Rodzice.pl to serwis, którego właścicielem jest
Burda International. Mimo że magazyn już nie istnieje, firma nadal oferuje
rodzicom informacje dotyczące pielęgnacji i wychowania potomstwa. Ten serwis
znalazł się na 14. lokacie24. Tabela 4 prezentuje ranking 15 najpopularniejszych
portali opublikowany w marcu 2015 roku.
Tab. 4. Ranking serwisów parentingowych
L.p.

Nazwa

Użytkownicy

Odsłony

Średni czas na
użytkownika

Zasięg wśród
internautów

1.

kobieta.onet.pl/dziecko

1 639 734

20 512 761

00:15:51

7,62%

2.

dzieci.pl

1 190 008

8 334 149

00:04:57

5,53%

3.

Gazeta.pl/ formu.dziecki

761 714

15 845 435

00:12:24

3,54%

4.

edziecko.pl

572 068

4 707 142

00:06:00

2,66%

5.

mamdziecko.interia.pl

527 252

1 919 139

00:04:12

2,45%

6.

babyonline.pl

499 811

6 048 928

00:07:19

2,32%

7.

czasdzieci.pl

491 074

3 599 493

00:05:26

2,28%

8.

parenting.pl

488 189

3 779 230

00:05:33

2,27%

9.

mjakmama24.pl

434 405

3233 171

00:04:36

2,02%

10.

zdrowystartwprzyszlosc.pl

329 072

-

-

1,53%

11.

miastodzieci.pl

327 370

-

-

1,52%

12.

maluchy.pl

239 128

942 801

00:01:31

1,11%

13.

bebiklub.pl

236 327

-

-

1,10%

14.

rodzice.pl

231 347

1173 972

00:02:06

1,08%

15.

familie.pl

216 411

921 034

00:01:52

1,01%

Źródło: Megapanel PBI/Gemius.

21

Bauer Media Polska miał w swojej ofercie następujące portale: interia.pl, kobieta.interia.pl, kobieta.naj.pl,
plotek.pl, świat.seriali.pl.
22
Do Agory S.A. należały: avanti24.pl, kuchnia-magazyn.pl, gazeta.pl.
23
Grupa ZPR Media oferowała: se.pl, eska.pl, eskarock.pl, muratordom.pl, muratorplus.pl, urządzamy.pl,
mówimyjak.pl, tuznajdziesz.pl, wymarzonyogrod.pl, stronywnetrza.pl, zagle.pl, podróże.pl.
24
Burda International oferowała: burda.pl, elle.pl, gala.pl, glamour.pl, instyle.pl, kobieta.pl, moje.gotowanie.pl,
przeslijprzepis.pl, stylio.pl.
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Podsumowanie
Lata 1995-2016 to dynamiczny czas dla magazynów adresowanych do
rodziców. Czas charakteryzujący się dużą różnorodnością. Przeprowadzone
badania upoważniają do podziału go na dwa podokresy. Pierwszy to lata 19952006, w którym zadebiutowało dziewięć tytułów, sprzedaż magazynów
istniejących nie malała, mimo że na rynku pojawiali się nowi rywale w walce
o odbiorców. Drugi to lata 2007-2016, z malejącymi wynikami ze średniego
rozpowszechnienia płatnego, którego efektem była likwidacja czterech czasopism.
Co prawda zadebiutowały trzy kolejne tytuły, z czego dwa w 2007 roku. Należy
przypuszczać, że był to rezultat dobrej koniunktury w segmencie prasowym
w poprzednich latach. Trzeci, dopiero w 2016 roku.
Łącznie w latach 1995-2016 zadebiutowało dwanaście periodyków.
Przeprowadzona analiza upoważnia do stwierdzenia, że najważniejszymi tytułami
prasowymi były: „Twój Maluszek”, „Mamo to Ja”, „Dziecko”, „Mam Dziecko”,
„Twoje Dziecko. Najpopularniejsze serwisy adresowane do rodziców to:
kobieta.onet.pl/dziecko,
dzieci.pl,
gazeta.pl/formu.dziecki,
edziecko.pl,
mamdziecko.interia.pl, babyonline.pl. Cztery, licząc od końca, należały do
wydawców magazynów parentingowych.
Pięć, w tym ten o najwyższej średniej sprzedaży - „Twój Maluszek”, należało do
koncernu Edipresse Polska. Dwa miała Agora S.A.. Po jednym: Bauer Media Polska,
Gruner + Jahr Polska, ZPR Media, Prospectum Press i Axel Springer Polska.
Najważniejsze serwisy parentingowe, te znajdujące się na szczycie list
rankingowych, należały do dużych graczy medialnych, tj.: Ringer Axel Springer,
Bauer Media Polska, Wirtualne Media Spółka Akcyjna, Agora S.A.
Przywołana we wstępie niniejszego artykułu wypowiedź Magdaleny Swobody,
osoby związanej z mediami, była niejako zapowiedzią kierunku, w którym będą
ewoluowały koncerny medialne. Należy przypuszczać, że tak długo, jak kolorowe
magazyny będą generowały zadowalające wyniki ze sprzedaży egzemplarzowej,
będą istnieć na rynku prasowym. Obecnie w kulturze uczestnictwa szala niejako
przechyla się na korzyść serwisów parentingowych. Jednak nadal możemy mówić
o koegzystencji magazynów z serwisami.
Nie można pominąć faktu, że swój tytuł zamknął potentat na rynku magazynów
wysokonakładowych adresowanych do kobiet, Bauer Media Polska. Ten
największy gracz wyznacza trendy, kreuje drogi postępowania. Można w tym
miejscu przypomnieć choćby krwiożerczą gadżetomanię, na którą nie wszyscy
wydawcy mogli sobie pozwolić.
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Press for parents in times of an increased development of internet-based parenting platforms
Summary
In the Polish press market, we can observe an increasing process of segmentation, which is applied
as one of the possible responses to the decreasing sales. Media companies thoroughly profile their
potential customers, trying to match the product to the needs of the receivers as precisely as
possible. Satisfactory results of the copy sales make the functioning both in the communications and
advertising markets sufficient.
The expansion of new media, internet-based parenting platforms among them, caused
numerous changes and transformations in the segment of magazines targeted at parents. In the
years 1995-2016 there were 12 magazines on the Polish press market. By 2006, the market situation
in this segment of the press had been stable. Magazines had enjoyed the sales growth. Since 2008,
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however, all the magazines reported to get lower sales results and 4 magazines have disappeared
from the market. Internet-based parenting platforms, though, enjoyed a growing popularity among
users.
Key words: contemporary press, parents magazines, parents websites
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Erotyka i pornografia w fandomie internetowym
- przypadek społeczności My Little Pony

ABSTRAKT
Niniejszy artykuł jest próbą analizy zjawiska pornografii oraz erotyki fanowskiej w środowisku
Internetu, na przykładzie fandomu My Little Pony: Przyjaźń to Magia. Pokazuje on szczególne cechy
erotyki tworzonej w ramach fandomów, odróżniające ją od komercyjnej pornografii oraz
rekonstruuje społeczny kontekst jej rozpowszechniania i odbioru w Sieci, poprzez analizę trzech
serwisów internetowych najczęściej wykorzystywanych przez fanów MLP.
W warstwie teoretycznej artykuł czerpie z dorobku różnych autorów z dziedziny studiów
fanowskich, w tym Johna Fiske i Henry’ego Jenkinsa. Założenia teoretyczne dotyczące pornografii
i społecznego wyznaczania granicy obsceniczności zaczerpnięte zostały z koncepcji Lecha M.
Nijakowskiego, zaproponowanej w książce Pornografia - historia, znaczenie, gatunki i mieszczącej się
w paradygmacie krytycznej analizy dyskursu.
SŁOWA KLUCZOWE: pornografia, erotyka, fandom, Internet, nowe media, kultura popularna

Pornografia i erotyka wciąż stanowią trudny temat dla nauk społecznych1.
Mimo ogromnego rozrostu przemysłu pornograficznego oraz rozwoju różnych
niekomercyjnych form pornografii, znaczna część badaczy wydaje się ignorować te
kwestie lub, w razie ich podejmowania, nie jest w stanie wyjść poza konwencję
postrzegania pornografii w kategoriach problemu społecznego2. Potrzeba nowych
badań i perspektyw staje się szczególnie widoczna w konfrontacji ze zjawiskami,
jakie przyniosła w tej dziedzinie rewolucja internetowa. Jednym z tych relatywnie
nowych zjawisk jest pornografia fanowska. Niniejszy artykuł jest próbą opisania
tego problemu na przykładzie dynamicznie rozwijającego się w ostatnich latach
1

Słowo „erotyka” pojawia się w niniejszym opracowaniu w dwóch znaczeniach: szerokim, oznaczającym wszelkie
materiały zawierające przedstawienia seksualności, także te pornograficzne oraz wąskim, wobec treści
zawierających motywy seksualne, które nie są odbierane jako obsceniczne. Zabieg ten wynika głównie ze
względów stylistycznych.
2
C. Smith, F. Attwood, Anti/pro/critical porn studies, „Porn Studies” 2014, nr 1-2, s. 7.
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i obecnego także w Polsce fandomu My Little Pony. Kwestia erotyki obecnej w tej
społeczności zostanie przedstawiona na przykładzie trzech kluczowych dla niej
stron internetowych: serwisu społecznościowego deviantART, archiwum
z opowiadaniami fanowskim i FiMFiction oraz forum obrazkowego Derpibooru.
Na każdej z tych stron kwestia materiałów erotycznych jest regulowana w inny
sposób, przez co kreowane są na nich bardzo różniące się od siebie systemy
cenzury i nadawania znaczeń.
Analizy przedstawione poniżej są częścią szerszego projektu badawczego,
przeprowadzonego na użytek pracy magisterskiej Między bajką a perwersją
- pornografia i erotyka fanowska w środowisku internetowym na przykładzie
fandomu „My Little Pony: Przyjaźń to Magia”, obronionej w lipcu 2015 r.
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poza badaniem dotyczącym
stron fanowskich wykonane zostało badanie ankietowe, skierowane do twórców
i odbiorców erotyki fanowskiej My Little Pony - jego wyniki, ze względu na duże
znaczenie dla pełnego zrozumienia opisywanego zjawiska, będą kilkukrotnie
przywoływane w tekście artykułu.

Pornografia w kulturze fanowskiej
Zjawisko przetwarzania różnego rodzaju dzieł kultury na pornografię nie jest
całkowicie nowe - w kontekście polskim można tu przywołać np. XIII księgę Pana
Tadeusza. Również współcześnie nietrudno natknąć się na różnego rodzaju
erotyczne przeróbki i parodie tworzone m. in. przez przemysł pornograficzny.
Fenomen erotyki fanowskiej, będący przedmiotem niniejszego opracowania,
dotyczy jednak treści tworzonych w ramach fandomów medialnych
- zorganizowanych społeczności, skupionych wokół konkretnych produkcji
(filmów, seriali, komiksów itp.) lub ich gatunków. Obecność erotyki w tych
grupach stała się widoczna już w okresie kształtowania się kultury fanowskiej,
w latach 60-tych i 70-tych XX (np. w społecznościach fanów serialu Star Trek oraz
filmów z serii Gwiezdne Wojny)3,4.
Ogromne znaczenie dla rozwoju pornografii fanowskiej miało pojawienie się
Internetu. Wyrazem tych przemian było m. in. formowanie się społeczności
fanowskich on-line skupionych wokół samej erotyki, takich jak opisane przez Annę
Rogozińską grupy wielbicielek opowiadań Slash i Yaoi, dynamicznie rozwijające się
od lat 90. XX wieku5. Rozwój technologii komputerowej i globalnej sieci wpłynął
3

J. Fiske, The cultural economy of fandom, [w:] L. Lewis, The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media,
(miejscewydanianieznane) 1992, s. 46.
4
P. Siuda, Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, „Studia Socjologiczne” 2012,
nr 4, s. 121.
5
A. Rogozińska, „Slash” i „Yaoi fan fiction” - internetowe społeczności fanów, „Rubikon. Kwartalnik Naukowy”
2004, nr 1-4, s. 202.
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również na dominujące formy pornograficznej twórczości fanów. Erotyka
fanowska, tradycyjnie kojarzona z opowiadaniami, w ciągu ostatnich dwóch dekad
orientuje się coraz bardziej na materiały wizualne, przede wszystkim rysunki
i animacje.
Pod wieloma względami pornografia fanowska jest zbliżona do nie-erotycznej
twórczości fanów. Sam temat sztuki fanowskiej (ang. fan art) był od wielu lat
przedmiotem zainteresowania licznych autorów w dziedzinie fan studies. John
Fiske opisywał twórczość fanowską jako źródło zastępczego kapitału kulturowego,
uzupełniając tym pojęciem teorię kapitału Pierre’a Bourdieu6. Zwracał uwagę, że
sztuka fanowska zazwyczaj jest tworzona niekomercyjnie, co wynika głównie
z cech samej kultury fandomów, nieufnie odnoszącej się do chęci zysku. W efekcie
rzadko kiedy artyści fanowscy są w stanie przełożyć swój kapitał „popkulturowy”
na zysk - jest to centralna różnica pomiędzy zastępczym kapitałem, a właściwym
kapitałem kulturowym, zastrzeżonym dla klas dominujących. Dla większości z nich
wystarczającą nagrodą jest prestiż zdobywany w obrębie konkretnej
społeczności7.
Na inny aspekt kultury fanowskiej zwraca uwagę Henry Jenkins, opisując
znaczenie kanonu - zbioru treści centralnych dla tożsamości fandomu
i uznawanych przez jego członków za szczególnie wartościowe. Znaczna część
wewnętrznej dynamiki środowisk fanowskich dotyczy właśnie selekcji materiałów,
które mogą zostać uznane za kanoniczne8. Sztuka fanowska może przyjmować
różne pozycje w stosunku do kanonu - najczęściej stanowi jego powielenie
(np. graficzne przedstawienie scen z książki) lub twórcze rozwinięcie, może go też
jednak na różne sposoby przekształcać. Także erotyczny „fanart” na różne sposoby
odnosi się do tekstu kanonicznego. Może np. rozwijać istniejące w oryginalnym
dziele wątki miłosne, ale też dodawać nowe treści lub świadomie przekraczać
wyjściową konwencję (np. poprzez parodię czy obsceniczną transgresję). Jest ona
przez to w stanie pełnić różne funkcje, nie ograniczające się do bycia źródłem
seksualnych doznań.

Metodologia badania
Jedną z najważniejszych trudności przy badaniu pornografii jest brak
precyzyjnych definicji zjawiska9. Na użytek niniejszego tekstu przyjęta zostaje
obecna w pracach Lecha Nijakowskiego teza, że pornografia nie oznacza
materiałów o żadnej konkretnej treści. Jest ona raczej terminem dyskursywnym
6
7
8
9

J. Fiske, The cultural economy of fandom…, op. cit., s. 33.
Tamże, s. 40.
H. Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, Londyn 2012, s. 18.
Tamże, s. 44.
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- sposobem oznaczania przez społeczeństwo treści uznawanych przez większość
jego członków za obsceniczne i szkodliwe10. Różne przedstawienia seksualności,
akceptowane w pewnych systemach kulturowych np. jako dzieła sztuki czy
ilustracje podręczników medycznych, mogą nie różnić się od tych uznawanych za
pornograficzne w żaden „obiektywny” sposób. O ich „pornograficzności” decyduje
kontekst i ocena społeczeństwa.
Analiza stron fanowskich i znajdujących się na nich materiałów erotycznych
była prowadzona w paradygmacie krytycznej analizy dyskursu, zgodnie z jego
ogólnymi założeniami zaproponowanymi przez Teuna van Dijka w tekście Critical
Discourse Analysis z 2001 roku11. Perspektywa ta jest ściśle związana
z mechanizmami władzy i dominacji w społeczeństwie, które realizują się poprzez
szeroko rozumiany dyskurs. Sam dyskurs jest przy tym nie tylko ich emanacją, ale
„dyskursywne” są wszystkie najważniejsze techniki ustanawiania, legitymizacji,
reprodukcji czy podważania stosunków władzy12. Krytyczna analiza dyskursu jest
bliska wielu nurtom studiów fanowskich, kładących duży nacisk na problemy
dysproporcji władzy w kulturze masowej.
Ważną zaletą tej metody jest również jej koncentracja na społecznym
kontekście, w jakim funkcjonują konkretne teksty kulturowe, w tym sytuacji
odbioru. Jak zostało już wspomniane, pornografia jest terminem dyskursywnym
i właśnie od sposobu, w jaki konkretne materiały zostają osadzone w porządku
społecznym, zależy ich ocena (np. materiały wystawione w galerii sztuki
z mniejszym prawdopodobieństwem zostaną uznane za pornograficzne od
identycznych zdjęć wydrukowanych w kolorowym czasopiśmie)13. Te same
procesy będą silnie widoczne w przypadku erotyki fanowskiej.
Wybór materiałów źródłowych, wykorzystanych w badaniu, miał charakter
celowy. Miał on umożliwić jak najszersze zidentyfikowanie form erotyki
fanowskiej funkcjonujących w fandomie MLP oraz kategoryzacji, jakie były
wykorzystywane dla oznaczania takich treści na analizowanych stronach.
To podejście umożliwiało także ukazanie konstruowanych w obrębie tych
serwisów granic pomiędzy erotyką i pornografią. Poza źródłami tekstowymi
w tekście wykorzystałem jedenaście rysunków fanowskich MLP - ze względu na ich
nieraz pornograficzny charakter nie zdecydowałem się na ich umieszczenie
w artykule. Opisy wykorzystanych rysunków zostały umieszczone w aneksie do
tekstu, w formie tabeli, łącznie z odnośnikami do ich wersji na stronach
fanowskich. Odnoszące się do nich fragmenty tekstu były oznaczane poprzez
10

Tamże, s. 50.
T. van Dijk, Critical Discourse Analysis, [w:] D. Tannen, D. Schiffrin, H. Hamilton, Handbook of Discourse Analysis,
Oxford 2001, s. 352.
12
Tamże, s. 353.
13
B. A. Eck, Nudity and Framing: Classifying Art, Pornography, Information, and Ambiguity, „Sociological Forum”
2001, nr 4, s. 604.
11
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przypis nawiasowy, np. (Rys. 2). Wszystkie statystyki dotyczące stron fanowskich
podawane były zgodnie ze stanem na koniec marca 2016 roku.

Społeczność fanowska My Little Pony
Fandom My Little Pony w swojej obecnej formie zaczął się kształtować pod
koniec 2010 roku, po rozpoczęciu w USA emisji serialu animowanego My Little
Pony: Przyjaźń to Magia. Produkcja ta jest kontynuacją istniejącej od lat 80. marki
filmów i zabawek My Little Pony, tradycyjnie skierowanej do dziewczynek w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Serial niespodziewanie uzyskał znaczny rozgłos
w Internecie, przede wszystkim za sprawą forum obrazkowego 4chan i zaczął
skupiać wokół siebie dynamicznie rosnącą grupę dorosłych fanów, głównie
młodych mężczyzn. Członkowie tej społeczności określają się mianem bronies14.
Według różnych szacunków, tylko w USA społeczność My Little Pony
przyciągnęła w szczytowym momencie popularności od 10 do 25 mln osób.
Według danych badania ankietowego Brony Herd Census (dalej: BHC) z 2014 roku,
ponad 80% członków fandomu MLP stanowią mężczyźni15. Ta dysproporcja płci
jest jedną z charakterystycznych cech fandomu My Little Pony od momentu jego
ukształtowania się i wydaje się mocniejsza, niż w większości tego typu grup. Także
według statystyk BHC, średnia wieku w społeczności MLP wynosiła na początku
2014 roku ok. 21 lat, a 75% jej członków miało od 15 do 25 lat.
Dla pornografii funkcjonującej w środowisku MLP ważny jest jego związek
z furries- bardzo aktywną w Internecie społecznością, skupioną wokół motywu
antropomorficznych zwierząt (ang. furry- „futrzak”). Według danych BHC
utożsamia się z nią blisko 20% bronies. Pod względem demograficznym
społeczność ta jest podobna do fandomu MLP, z wyraźną dominacją młodych
mężczyzn16. Ważną rolę w kulturze furries odgrywają treści erotyczne, określane
przez jej członków terminem yiff. Opierają się one głównie na rysunkowych
przedstawieniach antropomorficznych postaci - w fizycznym wyglądzie łączących
cechy zwierzęce i ludzkie, ale w aspekcie psychicznym całkowicie
uczłowieczonych. Obecność furriesw fandomie My Little Pony przełożyła się na
rozwój w jego obrębie erotyki i pornografii utrzymanej właśnie w tej konwencji.

14

Termin bronies(l. poj. brony) jest połączeniem dwóch angielskich słów: bro- w języku potocznym „brach”,
„kumpel” oraz pony - „kucyk”.
15
„2014 State of the Herd Report”, Brony Herd Census, http://www.herdcensus.com (30.03.2016).
16
„State of the fandom 2008”, Furry Research Center, http://www.furcenter.org/pubs/SF_2008.pdf (30.03.2016).
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Najważniejsze skupiska aktywności fanowskiej My Little Pony
Aktywność internetowa fandomu My Little Pony skupiona jest wokół wielu
stron oraz serwisów społecznościowych, reprezentujących bardzo różne profile
tematyczne. Chociaż niemożliwe jest wskazanie pojedynczego „centrum”, istnieje
kilka serwisów mających dla społeczności MLP szczególne znaczenie. Ich pozycja
bierze się nie tylko ze znacznej liczby fanów z nich korzystających, ale też
z dokonującej się pomiędzy nimi aktywnej wymiany informacji (odnośników,
wzajemnych cytowań itp.). Są to przy tym zarówno strony stworzone przez
członków fandomu, jak i takie, na których wtórnie pojawiły się duże grupy fanów
MLP.
Wśród stron stworzonych przez członków społeczności bronies najbardziej
popularną jest Equestria Daily, serwis zajmujący się przede wszystkim
wiadomościami na temat serii My Little Pony oraz aktywności samego fandomu.
Nie gromadzi on twórczości fanów na swoich serwerach, a jedynie prezentuje
wybrane dzieła zamieszczone przez autorów na innych stronach. Poza tym
serwisem duże znaczenie mają też fanowskie fora dyskusyjne, z których
największym jest anglojęzyczne MLP Forums. Tego typu strony są zazwyczaj
skierowane do odbiorców w różnym wieku, w tym niepełnoletnich i unikają
podejmowania kwestii erotyki.
Zdecydowanie inną politykę względem twórczości erotycznej prowadzą
założone przez bronies serwisy zajmujące się gromadzeniem sztuki fanowskiej,
spośród których największe znaczenie mają archiwum opowiadań FiMFiction oraz
forum obrazkowe Derpibooru. Zamiast eliminowania tego typu treści, stosują one
złożone systemy klasyfikacji zamieszczanych na nich materiałów, mające
umożliwić łatwe odróżnienie tekstów odpowiednich dla wszystkich odbiorców, od
tych zawierających motywy erotyczne lub przemoc. Istnieje także pewna liczba
stron fanowskich My Little Pony skupionych wyłącznie na treściach erotycznych,
jednak cieszą się one mniejszą popularnością. Przykładem takiej strony może być
blog Equestria After Dark, którego autor przedstawia i recenzuje głównie wybrane
opowiadania erotyczne MLP.
Najwięcej sztuki fanowskiej My Little Pony publikuje się na deviantART
- bardzo popularnym serwisie społecznościowym dla artystów. Jest on częstym
źródłem materiałów zamieszczanych na stronach fanowskich i stanowi
najdogodniejsze miejsce promocji dla artystów. DeviantART prowadzi też jednak
restrykcyjną politykę względem materiałów erotycznych. W praktyce, społeczność
My Little Pony jest też aktywna na większości dużych serwisów społecznościowych
i na wielu innych stronach, takich jak: Facebook, Tumblr, YouTube, Reddit czy
4Chan. Te wymienione wcześniej mają jednak szczególnie znaczenie dla
funkcjonowania fandomu, zwłaszcza z punktu widzenia sztuki fanowskiej.
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Serwis społecznościowy deviantART
Serwis deviantART stanowi jedno z najważniejszych centrów sztuki fanowskiej
w Internecie, a od 2011 roku przyciągnął także bardzo liczną rzeszę fanów MLP.
Strona ta pozwala na publikowanie zarówno sztuki wizualnej, takiej jak fotografie,
rysunki czy animacje, jak i literatury. Posiada bardzo silny aspekt społecznościowy:
jej użytkownicy mogą m. in. oceniać i komentować pracę innych, śledzić ich
aktywność i przekazywać sobie różnego rodzaju podarunki. Mogą także
organizować się w ramach tworzonych oddolnie grup. Społeczność My Little Pony
na deviantART skupia się wokół grup o zróżnicowanych profilach tematycznych,
z których największe liczą 15-30 tysięcy członków. Ich główną funkcją jest selekcja
i kategoryzacja zamieszczanych na stronie materiałów - samo wpisanie hasła
„MLP” w wyszukiwarkę deviantART daje astronomiczną liczbę ponad 1,7 mln
unikalnych wyników. Zapisując się do konkretnych grup, fani mogą decydować,
jakiego typu materiałami będą mieć do czynienia, nie tylko pod względem formy
prezentacji, tematyki czy jakości, ale też obecności motywów erotycznych.
DeviantART, chociaż programowo dopuszcza przedstawienia nagości poza
kontekstem seksualnym, prowadzi mocno restrykcyjną politykę wobec erotyki,
czego przejawami są obecne w regulaminie strony zakazy publikowania
„pornograficznych obrazów” i „pornograficznej literatury”, razem z dokładnymi
definicjami obydwu. Dla przykładu, w przypadku obrazów zakaz ten obejmuje
kategorie: "Masturbation”, „SexualIntercourse”, „Vaginal, Penile or Anal
Penetration”, „Sexual body fluids”, „Erections”, „Vaginalor Anal Spreading”,
„Adultoriented (sexual) toys”, z których każda opatrzona jest krótkim opisem17.
Ponadto strona stosuje także system oznaczania nawet łagodnych treści
erotycznych i przedstawień przemocy, jako maturecontent.
Pozornie strona ta wydaje się więc środowiskiem skrajnie nieprzyjaznym dla
erotyki fanowskiej. Nie znaczy to jednak, że jest ona na niej całkowicie nieobecna.
Cenzura obyczajowa sformułowana w tak sztywny sposób pomija wiele rodzajów
treści fetyszystycznych, które nie kojarzą się wprost z seksem. Np. nawet dość
sugestywne realizacje fetysza makrofilii, z obrazami miażdżenia rysunkowych
kucyków przez postaci o gigantycznych rozmiarach, nie zawsze są oznaczane jako
maturecontent. Dobrze obrazuje to pierwsza z analizowanych grafik (Rys. 1 - opis
w załączniku), która stanowi dość typową realizację opisanego powyżej motywu,
a jej tytuł („All the Sweeter”) dodatkowo wzmacnia erotyczne skojarzenia. Mimo
tego, nie jej autor nie użył nawet oznaczenia maturecontent.
Kolejną opcją wykorzystywaną przez twórców erotyki fanowskiej na
deviantART jest cenzurowanie swoich prac - nieraz cenzura ta ma szczątkowy
charakter i niewiele odbiera z sugestywności zamieszczanych tam materiałów.
17

„deviantART Help & FAQ - policies”, http://help.deviantart.com/deviantart/policies (30.03.2016).
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Dobrym przykładem jest tu rysunek zatytułowany After the show i przedstawiający
dosadną scenę stosunku lesbijskiego, ze zhumanizowanymi wersjami postaci MLP
(Rys. 2 - opis w załączniku). Chociaż zawiera on minimalną cenzurę (zasłonięte
zostały organy płciowe), nadal stanowi on jawne naruszenie regulaminu. Autor
w opisie swojej pracy powołał się na oficjalne wytyczne serwisu dotyczące
cenzurowania erotyki, zapewne, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi
konsekwencjami. Pokazuje to, że także mocniejsze treści erotyczne są obecne na
deviantART, a sam rozmiar strony sprawia, że administratorzy nie zawszę są
w stanie ją skutecznie moderować.
Możliwe, że zgłoszenie omówionej powyżej grafiki administracji deviantART
spowodowałoby jej usunięcie. Jednak nawet poza takimi skrajnymi przykładami
dopuszczenie nagości w nieseksualnym kontekście daje artystom fanowskim
pewną przestrzeń swobody. Kolejna analizowana grafika, zatytułowana Art trade
- Sexy Rarity (Rys. 3 - opis w załączniku), jest typowym przykładem
antropomorficznej erotyki tworzonej przez furries. Postać z serialu zostaje tu
przetworzona, łącząc cechy ludzkie oraz zwierzęce, ma też wyraźnie podkreślone
trzeciorzędowe cechy płciowe i przyjmuje prowokujące pozy. Tego typu akty są
typowym widokiem na deviantART i są akceptowane przez część grup związanych
z fandomem My Little Pony.
DeviantART służy także niektórym artystom fanowskim do publikowania
swoistych „zwiastunów” lub łagodniejszych fragmentów pornograficznych prac.
Dobrym przykładem jest grafika zatytułowana „Anthroequestria 17” (Rys. 4 - opis
w załączniku), także utrzymana w konwencji typowej dla furries, a przy okazji
będąca realizacją fetysza związanego z pociągiem do osób otyłych. Chociaż sam
rysunek mógłby być łatwo uznany za pornograficzny, nie jest on takim w świetle
oficjalnych definicji serwisu. Natomiast autor w jego opisie stwierdził, że „pełna
sekwencja” grafik znajduje się na jego blogu na pozbawionej cenzury stronie
Tumblr. Co ciekawe, na deviantART zabronione jest zamieszczanie odnośników
prowadzących do treści pornograficznych. Autor nie mógł więc po prostu
odesłaćzainteresowanych widzów do pełnej wersji grafiki - jednak, używając w jej
tytule nazwy swojego bloga, daje im możliwość szybkiego dotarcia do
interesujących ich treści.
Zdarzają się również bardziej oczywiste przypadki łamania ograniczeń
w publikacji materiałów erotycznych. Będący żartem erotycznym komiks
Irrelevant pic (Rys. 5 - opis w załączniku) jest bardzo dobrym tego przykładem
- autor zamieścił go w sekcji scraps („ochłapy”, „złom”) swojej galerii, która staje
się widoczna jedynie po kliknięciu odpowiedniej zakładki. Ponadto tytuł komiksu
oraz widoczna najpierw miniatura nie zdradzają jego silnie seksualnego
charakteru. Sam autor w opisie rysunku daje znać, że specjalnie umieścił go
w mało widocznym miejscu i „zostanie on wkrótce usunięty”. To, że po kilku
latach nadal był on obecny na stronie, pomimo ewidentnego naruszenia
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regulaminu deviantART sugeruje, że bardzo ważna dla obecności erotyki
fanowskiej My Little Pony na tym serwisie jest względna tolerancja bronies dla
tego typu treści.
Oprócz sztuki wizualnej, na deviantART obecne są także erotyczne
opowiadania fanowskie, jednak są one tam proporcjonalnie bardzo nieliczne.
Z tego powodu, temat erotycznego pisarstwa My Little Pony zostanie dokładniej
opisany na przykładzie następnej analizowanej strony, czyli archiwum opowiadań
fanowskich FiMFiction.net.

Archiwum opowiadań fanowskich FiMFiction.net
Archiwum FiMFiction.net jest największym zbiorem literatury tworzonej przez
bronies, w marcu 2016 roku zawierającym ponad 90 tysięcy tytułów (przy czym
pojedynczy tytuł może oznaczać zarówno krótkie opowiadanie, jak
i wieloczęściową sagę)18. Jest on zasadniczo powieleniem formuły strony
FanFiction.net, która gromadzi literaturę fanowską związaną z bardzo różnym
materiałem źródłowym i jest największym tego typu serwisem na świecie. Obie
strony łączy bardzo liberalne podejście do pisanych treści erotycznych - na
FimFiction.net, w przypadku samych tekstów, praktycznie jedynym obostrzeniem
jest zakaz zamieszczania tekstów zawierających wątki seksu z „ludzkimi lub
antropomorficznymi postaciami poniżej 18 roku życia”, mogących naruszać prawa
skierowane przeciwko pornografii dziecięcej. Nie ogranicza to jednak możliwości
wykorzystywania w wątkach erotycznych postaci dziecięcych obecnych w serialu,
jeśli są one opisane zgodnie z oryginalną konwencją, jako kucyki. Podobnie jak
w przypadku deviantART, społeczność FiMFiction.net jest zorganizowana wokół
grup, które przejmują na siebie ciężar selekcji i porządkowania zamieszczanych
tam treści.
Co ciekawe, opisanej powyżej dowolności w publikowaniu na FimFiction.net
erotyki i pornografii pisanej towarzyszy ścisły zakaz ilustrowania tych tekstów
erotycznymi grafikami. Chociaż tak radykalna różnica w traktowaniu dwóch
rodzajów przekazu może dziwić, wydaje się ona być akceptowana przez większość
użytkowników serwisu. Na stronie głównej największej na FimFiction.net grupy
zbierającej i promującej opowiadania erotyczne, Clopfics (słowo używane przez
bronies na określenie erotycznego pisarstwa), zakaz używania erotyki wizualnej
jest opatrzony następującym komentarzem:
„NSFW artwork is not allowed! This is essentially site-wide. Yes, this is a NSFW group, but text is
a far different manner from artwork. Please do not link it or display it in the group. Problem

18
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users will be banned and forwarded to the website administration” .

Tekst jest więc „zdecydowanie inną sprawą” niż erotyka wizualna. Warto przy
tej okazji wspomnieć, że taka perspektywa nie znajdowała potwierdzenia
w przeprowadzonym obok analizy stron badaniu ankietowym, w którym czytelnicy
erotycznej literatury MLP deklarowali w ogromnej większości także
zainteresowanie grafikami o tematyce seksualnej.
Na FiMFiction.net stosowany jest dość prosty, dwustopniowy system
klasyfikacji publikowanych tekstów. Po pierwsze, każdy tytuł musi być przypisany
do jednej z kategorii, określających dla jakich czytelników jest on odpowiedni
(everyone, teen i mature). Autorzy mogą również przypisać swoje teksty do jednej
z odgórnie ustalonych kategorii tematycznych, takich jak „komedia”, „romans”,
„okruchy życia” itp. Ponadto tytuły zawierające mocne motywy erotyczne albo
przemoc muszą zawierać dodatkowe oznaczenia, w formie przypisania do
kategorii sex lub gore (makabra). Ze względu na minimalny zakres cenzury treści
możliwe do znalezienia pod oznaczeniem sex są ogromnie zróżnicowane, od raczej
łagodnych romansów aż po twardą pornografię.
Dokładna liczba erotycznych tytułów obecnych na FiMFiction.net jest trudna
do ustalenia, ponieważ strona nie udostępnia żadnych statystyk tego dotyczących.
Bez wątpienia jednak przyciągają one bardzo duże zainteresowanie czytelników.
Wspomniana już grupa Clopfics jest największą z istniejących na tym serwisie
- liczy sobie ponad 11200 członków i zgromadziła dotąd blisko 5,3 tysiąca tytułów.
Na stronie obecnych jest także kilka innych grup liczących przynajmniej kilkuset
członków, a skupionych głównie lub wyłącznie na literaturze erotycznej, na
przykład zrzeszająca blisko 3700 osób grupa Futaquestria, związana z gatunkiem
opowiadań erotycznych futa, w których postać kobieca posiada męskie genitalia.
Opowiadanie erotyczne przyjmowane przez grupę Clopfics są rozdzielane do 9
folderów, odpowiadających najczęściej kategoriom tematycznym. Są to: Cream of
the Clop (najlepsze teksty, 61 w folderze), Antropomorphic (opowiadania
z postaciami antropomorficznymi, 558), Humanized/Human x Pony (postaci
zhumanizowane i wątki erotyczne człowiek + kucyk, 886), Extreme Fetishes
(„skrajne fetysze”, 796), Foalcon (erotyka z wykorzystaniem postaci źrebiąt, 323),
Incest (kazirodztwo, 254), M/M Clop (erotyka gejowska, 212), EroticClop
i RomanticClop (kategorie „ogólne”, w których umieszczane są opowiadania nie
pasujące do pozostałych, kolejno 1238 i 970 tekstów). Samo istnienie niektórych
z tych kategorii mówi nam bardzo wiele o motywach wykorzystywanych
w literaturze fanowskiej MLP - chociażby poświęcenie oddzielnej przestrzeni
wątkom kazirodczym, czy tym z wykorzystaniem postaci dziecięcych.
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Pewne informacje dają nam również „brakujące” kategorie. Tytuły zawierające
romanse gejowskie były najsłabiej reprezentowanym typem literatury fanowskiej.
Zostały one jednak oddzielone od erotyki heteroseksualnej oraz lesbijskiej
- opowiadania zawierające takie wątki były już przydzielane do pozostałych
kategorii. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy wydaje się być fakt, że te dwa
rodzaje erotyki i pornografii MLP skierowane są przede wszystkim do
heteroseksualnych mężczyzn, którzy stanowią przytłaczającą większość spośród
potencjalnych odbiorców w fandomie. Ponadto, ze względu na niedobór
wyrazistych postaci męskich w serialu, w pisarstwie bronies przeważają fabuły
o homoseksualnych romansach pomiędzy jego głównymi bohaterkami.
W ramach grupy Clopfics przyjmowana jest bardzo różnorodna erotyka, od
lekkich, często satyrycznych tytułów, po pornografię fetyszystyczną lub
zawierającą motywy przemocy seksualnej. Aby jednak lepiej uświadomić sobie
transgresyjny potencjał literatury fanowskiej, pożyteczne będzie dokładniejsze
przyjrzenie się grupie Rape („gwałt”), liczącej prawie 2400 członków. Wita ona
użytkowników banerem z wizerunkami sześciu głównych bohaterek serialu MLP,
przywodzącymi na myśl różne formy przemocy seksualnej i wpisanymi w duży
napis „RAPE”. Poniżej przeczytać można następujące wprowadzenie:
„Welcome! Welcome my fellow pony-rape enthusiasts! This is your one stop shop for all your
pony-rape related stories and discussions! All are welcome! Anyone can join! Those who are
rape-tasticle enough get a green cross! This group came about after me having a hard time
finding rape fics in the other groups. So I thought I would make a group dedicated to Pony
20
Rape!” .

Chociaż założyciel grupy twierdzi tutaj, że stworzył ją ze względu na trudności
ze znalezieniem interesujących go treści w innych miejscach, w samym tym
ogłoszeniu i całej oprawie, jaką posiada grupa, można dopatrywać się znamion
celowego przekraczania norm oraz prowokowania kontrowersji. Jest zapewne
bardzo niewiele osób, których nie zaszokowałoby już samo sformułowanie
„entuzjaści gwałtu na kucykach”, a w podobnym tonie utrzymane są też opisy 22
folderów, w których pogrupowane są poszczególne rodzaje fabuł.
Mimo, że erotyka fanowska wydaje się dość powszechnie akceptowana na
FiMFiction.net i grupy, takie jak Clopfics nie budzą większych kontrowersji, grupa
Rape jest przedmiotem częstych ataków, a na jej stronie głównej toczą się
nieustanne dyskusje pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tego typu literatury.
Bez wątpienia reprezentuje ona jedną z najbardziej skrajnych tendencji w erotyce
fanowskiej i wydaje się być odrzucająca dla większości bronies. Przy okazji jednak,
dopuszczenie nawet tego typu literatury jest jednym z powodów, dla których
FiMFiction.net stanowi niekwestionowane centrum twórczości pisarskiej
20
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w środowisku My Little Pony.

Forum obrazkowe Derpibooru
Serwis Derpibooru, chociaż tak jak FiMFiction.net został założony przez
członków fandomu bronies, różni się wyraźnie od już opisanych stron, przede
wszystkim oferując znacznie skromniejszą gamę opcji społecznościowych. Czerpie
on w swojej formule z istniejących od wielu lat forów obrazkowych, takich jak
4Chan. Tego typu strony miały duże znaczenie dla kształtowania się współczesnej
kultury internetowej, z jej specyficznym językiem i zjawiskiem „memów”.
Nawiązania do nich w przypadku Derpibooru widoczne są m. in. w prostej szacie
graficznej, minimalistycznym interfejsie oraz możliwości anonimowego
zamieszczania i komentowania grafik. Serwis ten gromadzi wyłącznie wizualną
sztukę fanowską i pełni funkcję archiwum, w którym publikowane są m.in. prace
wcześniej zamieszczone już na innych stronach z „fanartem”.
Serwis ten prowadzi bardzo liberalną politykę względem treści erotycznych,
stawiając ograniczenia identyczne do tych, które na stronie FiMFiction.net
dotyczyły literatury - zakazane jest jedynie zamieszczanie erotycznych grafik
z postaciami nieletnimi, które nie są kucykami21. Istnieje też na nim dość
szczegółowy system oznaczania publikowanych grafik, tym razem związany już
niez grupami wiekowymi, do jakich skierowane są poszczególne prace, ale
bezpośrednio ze stopniem występowania w nich treści erotycznych bądź
przemocy.
Już w regulaminie Derpibooru wskazane jest, że obecny tam system oznaczeń
nie jest sztywny i jego funkcjonowanie leży w dużej mierze w gestii użytkowników.
Przesunięcie ciężaru ich egzekwowania na stronę społeczności sprawia, że
klasyfikacja ta jest nieco bardziej rozmyta niż omówione wcześniej. Jeśli chodzi
o oznaczanie zawartości erotycznej, na stronie funkcjonują cztery „etykietki” tego
dotyczące (ang. tags): safe, suggestive, questionable i explicit - podczas gdy
pierwsza z tych kategorii oznacza materiały całkowicie pozbawione treści
seksualnych, trzy pozostałe domagają się dokładniejszego omówienia.
Kategoria suggestive dotyczy przede wszystkim łagodnych motywów
erotycznych, takich, jakie najczęściej można by spotkać na deviantART pod
oznaczeniem maturecontent. Często umieszczane są w niej także grafiki, które na
deviantART nie wymagałyby w ogóle dodatkowego oznaczenia, np. rysunek
zatytułowany Pinkie Pie costume (Rys. 6 - opis w załączniku), zawierający
zhumanizowaną wersję jednej z żeńskich postaci serialu, w nieco odsłaniającym
stroju magika. Chociaż grafika nie zawiera nagości, ani nie sugeruje w żaden
sposób seksualnego kontekstu, jej „seksowny” wydźwięk wpłynął na
21
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zakwalifikowanie do tej właśnie kategorii. Pokazuje to, że przyjęta na Derpibooru
klasyfikacja zapewnia przynajmniej dość ścisłe rozdzielenie materiałów budzących,
nawet w minimalny sposób, erotyczne skojarzenia, od tych całkowicie
„bezpiecznych”.
Wiele z omawianych dotąd grafik i tekstów opiera się na przekształceniu
oryginalnych postaci My Little Pony, poprzez nadanie im antropomorficznej, albo
całkowicie ludzkiej formy. Jednak znaczna część materiałów erotycznych obecnych
w fandomie bronies opiera się na seksualizacji postaci rysunkowych kucyków, pod
względem wyglądu nie odchodzących znacznie od formuły serialu. Następna
z analizowanych grafik (Rys. 7 - opis w załączniku), przedstawiająca jedną
z drugoplanowych bohaterek z kanonu MLP, jest dobrą reprezentacją tego
zjawiska. Chociaż postać praktycznie nie jest przekształcona względem swojej
oryginalnej wersji, jej poza i ubiór nadają całemu rysunkowi silnie erotycznego
wydźwięku. Tego typu erotyka może być szokująca dla zewnętrznego odbiorcy
i przez skojarzenia z zoofilią jest też przedmiotem nieustających kontrowersji
wewnątrz fandomu.
Kategoria questionable zawiera treści bardzo podobne do tych już opisanych
przy okazji oznaczenia suggestive, z rzadka jedynie pojawiają się w niej
przedstawienia seksu lub najbardziej odważne akty, z ukazaniem organów
płciowych. Ponadto znacznie częściej zawiera ona treści fetyszystyczne.
Przykładem może być dość popularny na Derpibooru motyw pieluch (ok. 2 tys.
grafik na stronie). Jak pokazuje grafika „Lyrabeing smug”, przedstawiająca dwie
postacie drugoplanowe z serialu MLP (Rys. 8 - opis w załączniku), ich
wykorzystanie przy przedstawianiu dorosłych postaci, może mieć jednoznacznie
seksualny charakter. Także mniej czytelne dla zewnętrznego odbiorcy treści
fetyszystyczne, np. makrofilskie, są na Derpibooru dość konsekwentnie zaliczane
do omawianej kategorii.
Ostatnie oznaczenie ze stosowanych względem treści seksualnych na
Derpibooru, explicit, jest wykorzystywane wobec najsilniejszych motywów
erotycznych. Kategoria ta jest zdefiniowana bardzo szeroko i obejmuje niemal
wszystkie przedstawienia seksu oraz organów płciowych, z związku z czym zalicza
się do niej ponad 120 tys. rysunków i animacji - dwukrotnie więcej niż
w przypadku dwóch poprzednio omawianych oznaczeń. Są w niej obecne liczne
akty i stosunkowo łagodne sceny erotyczne (za przykład może służyć grafika
zatytułowana Midnight Man (Rys. 9 - opis w załączniku), która mimo
jednoznacznego przedstawienia sceny seksu, nie ukazuje organów płciowych i nie
może być określona, jako szczególnie obsceniczna). Można też jednak znaleźć
w niej ostrą pornografię, replikującą wiele schematów znanych z komercyjnych
stron pornograficznych (np. grafika Worshipping (Rys. 10 - opis w załączniku),
która np. w wykorzystaniu pozycji seksualnej zapewniającej maksymalną
widoczność, wydaje się wprost czerpać z filmowej pornografii).
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Wśród stricte pornograficznych materiałów obecnych na Derpibooru widoczne
są także dzieła w dość oczywisty sposób zorientowane na szokowanie odbiorców.
Dobrą ilustracją może tutaj być ostatni z analizowanych rysunków (Rys. 11 - opis
w załączniku), który przedstawia scenę trójkąta erotycznego z dwiema postaciami
dziecięcymi (źrebiętami) oraz psem, który w serialu, z porównaniem do kucyków
posiadających ludzką inteligencję, jest normalnym zwierzęciem domowym. Jest to
więc motyw zoofilski zarówno z punktu widzenia niewtajemniczonego
obserwatora, jak i z punktu widzenia kanonu MLP. Chociaż nie można przesądzić,
że dla osoby tworzącej lub zamawiającej tego typu rysunek nie był on źródłem
doznań seksualnych, transgresja wobec norm dominujących w środowisku bronies
i konwencji materiału źródłowego wydaje się tutaj być najważniejszym celem.
Poza opisywanymi już klasyfikacjami, narzuconymi przez administrację strony,
na Derpibooru funkcjonuje system oznaczeń tematycznych („tagów”)
kształtowany już całkowicie przez samych użytkowników. Mogą one dotyczyć
bardzo różnych aspektów publikowanych prac i są typowym przykładem
„folksonomii”, oddolnego zarządzania klasyfikacjami, popularnego na wielu
stronach internetowych, w tym licznych serwisach pornograficznych22. Tego typu
klasyfikacja ma istotne znacznie dla wewnętrznego zróżnicowania i możliwości
wyszukiwania treści erotycznych - umożliwia bowiem wykształcanie się nawet
bardzo wąskich nisz oraz szybkie docieranie przez użytkowników do treści
odpowiadających nawet bardzo nietypowym upodobaniom. Niepotrzebne jest
przy tym pośrednictwo grup, które brały na siebie ciężar tematycznego
porządkowania treści na deviantART i FiMFiction.
Brak cenzury oraz możliwość precyzyjnego wyszukiwania treści zgodnych
z osobistymi preferencjami wydają się czynić z Derpibooru szczególnie dogodną
platformę dla twórców i odbiorców erotyki. Chociaż liczebnie na stronie tej
przeważają nie-erotyczne grafiki i animacje, dostępne na niej zestawienia oraz
statystyki sugerują, że to właśnie materiały o tematyce seksualnej cieszą się
największym zainteresowaniem. Dla przykładu, generowana na bieżąco lista
najwyżej ocenianych dzieł fanowskich z ostatnich trzech dni, wydaje się być trwale
zdominowana przez erotykę. Jeśli przywołamy w tym momencie również casus
grupy Clopfics na FiMFiction.net, można zaryzykować tezę, że erotyka fanowska
jest bardziej popularna wśród bronies, niż sugerowałaby sama jej ilość.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule dane empiryczne wydają się potwierdzać
sformułowane we wstępie tezy na temat kluczowych cech erotyki fanowskiej. Jest
22
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online pornography, „Porn Studies” 2014, nr 1-2, s. 84.
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ona w ogromnej większości produktem niekomercyjnej, amatorskiej twórczości
fanów. W przypadku fandomu My Little Pony rzadkością wydaje się czerpanie z jej
wytwarzania jakichkolwiek korzyści finansowych. Niektóre wyjątki, jak np. udane
przedsięwzięcia crowdfundingu, są zbyt nieliczne, a kwoty przez nie uzyskane zbyt
niewielkie, aby mogły istotnie podważyć tę tezę - zazwyczaj można je rozpatrywać
w kategoriach zwrotu części nakładów, koniecznych do podjęcia fanowskiej
aktywności artystycznej.
Również widoczna na analizowanych stronach jest różnorodność społecznych
funkcji erotyki fanowskiej oraz jej silny związek z kanonem. Chociaż dużą część
materiałów o tematyce seksualnej w fandomie MLP można sprowadzić do źródła
doznań erotycznych, nawet ta funkcja nie może być postrzegana w całkowitym
oderwaniu od ich statusu sztuki fanowskiej. Wykorzystanie postaci i motywów
cenionych przez członków fandomu oraz realizacja fantazji wynikających nieraz
wprost z luk fabularnych czy niedostatków oryginału, nadaje tym treściom
szczególnej wartości dla ich docelowych odbiorców. Dlatego funkcja seksualna
erotyki fanowskiej nie tylko może się łączyć, ale nieraz jest wzmacniana poprzez
inne opisane wcześniej aspekty „fanartu” - uzupełnienie fabuły, satyrę
i transgresję.
Opisane aspekty rozpowszechniania i odbioru erotyki fanowskiej dobrze
obrazują dyskursywny charakter pornografii oraz umowność społecznych granic
obsceniczności. Różne systemy cenzury i klasyfikacji treści na analizowanych
stronach owocowały całkowicie odmiennymi definicjami „pornograficzności”
i tworzyły nieraz bardzo nieintuicyjne rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami
sztuki fanowskiej. Jednym z najwyrazistszych przykładów było w tym kontekście
radykalne rozdzielenie na FiMFiction.net erotyki pisanej, w której akceptowalne
okazywały się nawet najbardziej perwersyjne fabuły, od całkowicie zakazanej
erotyki wizualnej. Arbitralność takich rozgraniczeń i ich nieraz wyraźne oderwanie
od norm dominujących w przestrzeni publicznej pokazuje, jak dużą swobodę mają
pod tym względem społeczności fanowskie.
Nie ulega wątpliwości, że opis erotyki fanowskiej budowany głównie w oparciu
o przypadek fandomu MLP jest nieco wybiórczy. Twórczość ta, choć często
niedostrzegana przez badaczy pornografii, stanowi niezwykle szeroki temat,
którego wyczerpujące opisanie wymagałoby długich i wnikliwych badań. Celem
niniejszego opracowania było jedynie zarysowanie ogólnego obrazu tego zjawiska,
będącego bardzo istotnym elementem współczesnej kultury fanowskiej. Już dziś
w aktywności fandomów uczestniczą dziesiątki milionów ludzi, a wobec
postępującej ekspansji Internetu prawdopodobnie będzie ona wyłącznie zyskiwać
na znaczeniu w nadchodzących latach.
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Pornography and erotica in the online fandom - the case of My Little Pony community
Summary
The goal of this article is to analyse the phenomenon of fan erotica and pornography, using the case
of My Little Pony fandom. The text will present distinct characteristics of fan-made erotic content,
that sets it apart from the commercial pornography. It will also offer an overview of the institutional
context in which this kind of fan art is distributed and consumed on the Internet, focusing on the
three websites most often used by MLP fans.
Theoretical approach used in the text was based on classical concepts within the fan studies
discipline, formulated, among others, by John Fiske and Henry Jenkins. The theoretical approach
towards pornography and the social process of defining obscenity were taken from Lech M.
Nijakowski’s thesis Pornografia - historia, znaczenie, gatunki, set in the paradigm of critical discourse
analyses.
Key words: pornography, erotica, fandom, the Internet, new media, popular culture
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Załącznik nr 1: Wykaz analizowanych rysunków fanowskich
LP

Tytuł

1

All the
Sweeter
(Gift)

2

3

4

After the
show

Art Trade Sexy
Rarity

Anthroqu
estria 17

Oznaczenia
zawartości
erotycznej

Opis rysunku

Odnośnik

brak

Rysunek przedstawia olbrzymiego
kucyka (klacz), z uśmiechem
przygniatające go pośladkami znacznie
mniejszą, wyraźnie przerażoną postać.
Obie postacie są spoza kanonu MLP.

http://cgbro.deviantart.com/
art/All-the-Sweeter-Gift-461841801

mature
content

Rysunek ukazuje scenę seksu lesbijskiego
pomiędzy zhumanizowanymi wersjami
dwóch postaci z serialu MLP. Jedna z
nich jest naga, narządy płciowe są
ocenzurowane.

http://themegax.deviantart.com/
art/After-the-show-343222732

mature
content

Rysunek przedstawia antropomorficzną
wersję jednej z głównych postaci serialu.
Jest ona niemal naga, jedynie z
narzuconym na ramiona peniuarem i
odsłoniętymi piersiami.
Ma wyolbrzymione trzeciorzędowe
cechy płciowe.

http://metalfoxxx.deviantart.com/
art/Art-Trade-Sexy-Rarity-470738779

mature
content

Na rysunku ogromnych rozmiarów
(otyła) antropomorficzna wersja jednej z
głównych bohaterek serialu jest myta http://americananomaly.deviantart.com
przez dwie męskie postaci fanowskie.
/art/Anthroquestria-17-438556600
Jest ona całkowicie naga, kadr ukazuje jej
nienaturalnie wielkie narządy płciowe.

http://epulson.deviantart.com/art/
Irrevelant-Pic-448362172

5

Irrelevant
pic

Mature
content

Dwupanelowy komiks zawiera erotyczny
żart, oparty na grze słów. W pierwszym
panelu jedna z męskich postaci
wypowiada kwestię ”The Gamer Luna
sucks”, która wydaje się być krytyką
fanowskich interpretacji pewnej
bohaterki z kanonu MLP. W drugim
panelu przywołana postać wychyla się z
dołu kadru, z ejakulatem na twarzy, co
sugeruje dosłowną interpretację
wcześniejszej kwestii.

6

Pinkie pie
costume

suggestive

Rysunek przedstawia zhumanizowaną
wersję jednej z głównych postaci serialu,
w odsłaniającym nogi stroju magika.

https://derpibooru.org/700268

suggestive

Rysunek ukazuje jedną z
drugoplanowych postaci MLP, w
oryginalnej formie kucyka. Jest ona
ubrana w kolorowe majtki oraz skarpety
i przyjmuje kokieteryjną pozę.

https://derpibooru.org/695080

Rysunek przedstawia dwie dorosłe
postaci z kanonu MLP z atrybutami
niemowlęcymi (obie noszą pieluchy,
Lyra being
8
questionable jedna dodatkowo ma smoczek). Jedna
smug
postać popycha drugą, która bezwładnie
upada na podłogę wypuszczając smoczek
z ust.

https://derpibooru.org/702404

7

brak
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9

10

11

Midnight
Man

Worshippi
ng

brak

explicit

Rysunek przedstawia scenę erotyczną ze
zhumanizowanymi wersjami dwóch
pierwszoplanowych postaci serialu
(męskiej i żeńskiej). Para leży w łóżku,
widoczne są piersi kobiety, organy
płciowe są zasłonięte.

https://derpibooru.org/705290

explicit

Rysunek ukazuje scenę seksu
grupowego, z udziałem czterech postaci
fanowskich (trzy żeńskie i jedna męska).
Są one przedstawione w formule
antropomorficznej. Kadr zapewnia
widoczność narządów płciowych
wszystkich postaci.

https://derpibooru.org/870395

explicit

Rysunek przedstawia scenę seksu
oralnego trzech żeńskich postaci z
kanonu MLP. Dwie postacie to źrebięta
(w kontekście fabuły serialu - dzieci), a
jednym jest pies, będący
w fabule oryginału zwierzęciem
domowym.

https://derpibooru.org/625165
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Kanonizacja Jana Pawła II w przekazie polskich mediów
Wielkość czy autorytet. Jan Paweł II w przekazach polskich mediów
podczas jego kanonizacji, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Olędzkiego
i Teresy Sasińskiej-Klas, Warszawa 2016, ss. 430 + Aneks: Dokumentacja
filmowa na płycie DVD

Jedenaście lat po śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia 2005) i dwa lata po jego
kanonizacji dokonanej w Rzymie przez papieża Franciszka (27 kwietnia 2014)
ukazała się w Polsce godna odnotowania praca naukowa Wielkość czy autorytet.
Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji, będąca
dopełnieniem wcześniejszej pracy zbiorowej Odchodzenie Jana Pawła II do domu
Ojca w polskich mediach wydanej w roku 2008. Obie publikacje poświęcone
medialnemu wizerunkowi papieża Polaka w krajowych mediach uznać można za
uzupełniający się naukowy dyptyk. O ile jednak teksty zawarte w Odchodzeniu…
koncentrowały się na opisie medialnego przekazu towarzyszącego procesowi
umierania papieża i naznaczone zostały piętnem ogromnych społecznych emocji
wywołanych przez śmierć głowy Kościoła katolickiego, to druga z wymienionych
prac w sposób analityczny i beznamiętny zajmuje się rozmaitymi formami
medialnego przekazu poprzedzającymi moment kanonizacji Karola Wojtyły oraz
towarzyszącymi temu ważnemu wydarzeniu w trakcie uroczystości na placu św.
Piotra lub tuż po zakończeniu tej podniosłej ceremonii.
Omawiana praca, której redaktorami są uznani medioznawcy: prof. dr hab.
Jerzy Olędzki, profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji
z zakresu socjologii komunikowania oraz dr hab. Teresa Sasińska-Klas, socjolog
i politolog związana z Uniwersytetem Jagiellońskim i specjalizująca się w zakresie
relacji mediów i polityki, jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej
wspieranej finansowo przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
i zorganizowanej w październiku 2015 roku pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej przez cztery wiodące polskie szkoły wyższe:
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Stefana
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Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski.
Za motto publikacji wybrano słowa Jana Pawła II skierowane w dniu 4 czerwca
2000 r. do ludzi mediów w Roku Jubileuszowym, podczas spotkania w rzymskiej
auli Pawła VI. Z wypowiedzi tej warto zacytować znamienny fragment, który
ukazuje, jaką doniosłą rolę przypisywał mediom papież:
„Nie można pisać ani nadawać programów kierując się wyłącznie pragnieniem pozyskania jak
największej liczby odbiorców, rezygnując z oddziaływania naprawdę formacyjnego. Nie można
też odwoływać się bezkrytycznie do prawa do informacji, nie biorąc pod uwagę innych praw
1
człowieka” .

Książka Wielkość czy autorytet. Jan Paweł II w przekazach polskich mediów
podczas jego kanonizacji, poprzedzona Słowem wstępnym ks. kardynała
Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, podzielona została, jak piszą
redaktorzy książki,
„na trzy zasadnicze części tematyczne odpowiadające trzem obszarom podstawowych badań
medioznawczych: tradycyjna prasa drukowana i agencje prasowe, klasycznie działające publiczne
stacje radiowe i telewizyjne oraz nowe środki przekazu intensywnie rozwijające się w sieci
2
internetowej” .

Cześć pierwsza zatytułowana Relacje w prasie drukowanej i agencjach
informacyjnych obejmuje dziesięć artykułów, z których znacząca większość
poświęcona została rozmaitym - zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym
przekazom prasowym dotyczącym różnorakich aspektów medialnego wizerunku
kanonizacji Jana Pawła II. Podjęto m.in. następujące zagadnienia szczegółowe:
mediatyzacja cudu kanonizacyjnego Jana Pawła II, analiza relacji prasowych
poświęconych trzem papieżom: Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI
i Franciszkowi, obraz kanonizacji papieża Wojtyły w serwisach Katolickiej Agencji
Informacyjnej oraz w wybranych tytułach prasowych. W tej grupie tekstów na
szczególną uwagę zasługuje artykuł Teresy Sasińskiej-Klas pt. Kanonizacja Jana
Pawła II w 2014 r. i jej medialny wizerunek w opiniotwórczych mediach
drukowanych w Polsce - rok po wydarzeniu. Swoje wywody autorka kończy gorzką
konkluzją, iż w artykułach ukazujących się na łamach takich wpływowych
czasopism, jak „Znak”, „Więź”, „Tygodnik Powszechny”, „Polityka”, „Newsweek”,
„Wprost” czy nawet katolickiej „Niedzieli” zabrakło pogłębionej refleksji
dotyczącej dialogu ze spuścizną intelektualną i nauczaniem Jana Pawła II. Dwa
ostatnie teksty tej części poświęcone zostały omówieniu fotograficznych
wizerunków papieża. Alicja Waszkiewicz-Raviv analizuje trzy obszary fotografii
1

Słowa Jana Pawła II skierowane do ludzi mediów podczas spotkania w rzymskiej auli Pawła VI, 4 VI 2000 r.
J. Olędzki, T. Sasińska-Klas, Wprowadzenie [w:] Wielkość czy autorytet. Jan Paweł II w przekazach polskich
mediów podczas jego kanonizacji, Warszawa 2016, s. 17.
2
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głowy Kościoła katolickiego: w sferze prywatnej, w sferze publicznej oraz jako
myśliciela i mistyka. Z kolei Kazimierz Wolny-Zmorzyński omawia fotografie, które
znalazły się w albumie Pawła Opalińskiego pt. Poruszeni - zapis transcendentalny.
W części drugiej książki zatytułowanej Relacje radiowe i telewizyjne znalazło się
pięć rozdziałów, w których podjęto się przebadania wybranych programów TVP
i audycji rozgłośni Polskiego Radia, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak
i regionalnym, których tematem był historyczny moment kanonizacji Jana Pawła II.
W tej części publikacji na plan pierwszy wysuwają się dwa zagadnienia: medialne
odsłony świętości ukazywane w materiałach Programu I TVP, wyemitowanych
w dniach 26 i 27 kwietnia 2014 r., oraz w reportażach radiowych emitowanych na
antenie I programu Polskiego Radia w okresie od 24 do 28 kwietnia 2014 r. Ważną
część materiałów radiowych stanowią wywiady z ludźmi, którzy byli blisko Karola
Wojtyły - Jana Pawła II w różnych okresach jego życia. Analizie medioznawczej
poddano także materiały telewizyjne i radiowe zrealizowane w lubelskim ośrodku
regionalnym TVP i rozgłośni Polskiego Radia Lublin.
W części trzeciej zatytułowanej Reakcje internautów zamieszczono siedem
artykułów, z których każdy dotyczy odmiennej formy przekazu w sieci: w mediach
społecznościowych, w memach internetowych, na Twitterze, w serwisie
Instagram, polskojęzycznych zasobach internetowych i grupach działających na
fanpage’ach na Facebooku, a także na stronach internetowych wybranych parafii
rzymskokatolickich. Tematyka poszczególnych rozdziałów tej części książki
koncentruje się na takich zagadnieniach szczegółowych, jak: analiza komentarzy,
postów i tweetów w social media dotyczących faktu kanonizacji Polaka papieża,
detabuizacja wizerunku Jana Pawła II dokonująca się w memach internetowych,
rola serwisu Instagram w relacjonowaniu indywidualnych emocji towarzyszących
osobom śledzącym proces kanonizacji czy analiza wpisów w internetowych
grupach dyskusyjnych przy uwzględnieniu skali tzw. sentymentu pozytywnego
i negatywnego. Z badań przeprowadzonych przez prof. Jerzego Olędzkiego
i zawartych w rozdziale Autorytet i świętość Jana Pawła II w polskojęzycznych
otwartych zasobach internetowych wynika, iż „patologia frazeologii nienawiści
i złośliwości wszechobecnej w sieci internetowej dotyczy postaci Jana Pawła II
w stosunkowo niewielkim wymiarze”3.
Integralną częścią publikacji jest - jak ujmują to redaktorzy książki - „cenny
dodatek źródłowy w formie dokumentacji filmowej przedstawionej na płycie DVD,
która zawiera specjalny reportaż o udziale TVP w realizacji programów
telewizyjnych poświęconych kanonizacji Jana Pawła II”4.
Podsumowując, należy stwierdzić, że omawiana praca spełnia wymogi
medioznawczego i komunikologicznego warsztatu naukowego, co podkreślili
3
4

Tamże, s. 24.
Tamże, s. 25.
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w swoich opiniach recenzenci książki prof. dr hab. Iwona Hofman oraz prof. dr
hab. Tomasz Goban-Klas, stanowi niewątpliwie ważny przyczynek do pełniejszego
zrozumienia historycznego faktu kanonizacji papieża Jana Pawła II, ale także do
tworzenia współczesnego wizerunku tej niezwykłej postaci w chwili, kiedy na
arenie dziejów pojawia się i dochodzi do głosu młodsze pokolenie Polaków nie
pamiętających i nie doświadczających na żywo emocji towarzyszących wyborowi
Karola Wojtyły na urząd Piotrowy w Rzymie. W świecie globalnej komunikacji
zdominowanej przez coraz to nowsze nośniki i technologie to właśnie przekaz
medialny w całej swej złożoności i zróżnicowaniu przyczyni się do utrwalenia
wizerunku papieża Polaka w świadomości zbiorowej kolejnych pokoleń jego
rodaków.
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IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji
Społecznej
Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii

Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii - to tematyka
konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 15-17 września 2016 roku
w ramach IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tym razem
obrady odbyły się w Poznaniu, współorganizatorem przedsięwzięcia był bowiem
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W Kongresie wzięło udział blisko 300 badaczy mediów i komunikacji społecznej,
którzy zaprezentowali wyniki swoich badań w sesji plenarnej, składającej się
z trzech części oraz w 47 sekcjach tematycznych poświęconych wszystkim
obszarom nauk o mediach1. Językami Kongresu były język polski i angielski.
Uroczystego otwarcia Kongresu dokonała prof. Iwona Hofman, pełniąca
funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Następnie głos
zabrali: prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki - Rektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, Jacek Jaśkowiak -Prezydent Miasta Poznania oraz prof. UAM dr hab.
Andrzej Stelmach - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
W rozpoczynającej Kongres sesji plenarnej wygłoszono sześć referatów.
Pierwsza zabrała głos prof. Barbara Pfetsch z Freie Universität w Berlinie. Mówiła
o „Political Communication, Civil Society and Online Protest - The impact of digital
media on political mobilization and agenda-setting in democracy”. Zwróciła uwagę
na nowe media i wpływ, jaki wywierają na komunikowanie polityczne we
współczesnych demokracjach. Badaczka zilustrowała swoje wystąpienie licznymi
1

W związku z tak bogatym programem Kongresu autorki sprawozdania skoncentrowały się na sesji plenarnej
oraz tych sekcjach tematycznych, w których udało im się wziąć udział.
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przykładami dotyczącymi przemian w tradycyjnych mediach masowych
i komunikowaniu masowym. Kontynuacją było wystąpienie dr. Václava Štĕtka,
reprezentującego dwa ośrodki Naukowe: Charles University w Pradze
i Loughborough University w Wielkiej Brytanii, „Gates without keepers?
Information control, trust and accountability in the age of social media”. Badacz
zastanawiał się, jakie zmiany wywołują nowe media w systemach medialnych
i komunikowaniu politycznym oraz w jakim stopniu podnoszą one demokratyzację
tych systemów i jak wpływają na dostęp do informacji. Prof. Bogusława DobekOstrowska, reprezentująca Uniwersytet Wrocławski, w referacie „The Third
Decade after the collapsse of communism in the Central and Eastern Europe.
Fourmodels of media and politics”, odwołując się do typologii systemów
medialnych Daniela Hallina i Paula Manciniego, zaproponowała cztery modele
systemów medialnych, do których zakwalifikowała media krajów Europy
Środkowej i Wschodniej. Następnie głos zabrał dziennikarz Richard Hornik,
reprezentujący Stony Brook w Stanach Zjednoczonych, który wraz z mgr Agnieszką
Filipiak i mgr Elizą Kanią z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przybliżył
zagadnienia dotyczące „News Literacy for Civil in the 21st Century”. Hornik,
odwołując się do swojego bogatego doświadczenia dziennikarskiego, zastanawiał
się zarówno nad rolą krytycznego myślenia, jak i indywidualną analizą informacji
we współczesnym zmediatyzowanym świecie, który każdego dnia zalewa fala
nowych wiadomości. Ostatnie dwa wystąpienia dotyczyły nieco innych kwestii.
Pierwsze z nich - „Central European Journal of Communication and New
Publications”, zaprezentowane przez dr. Michała Głowackiego z Uniwersytetu
Warszawskiego, dotyczyło historii i perspektyw rozwoju ważnego dla środowiska
medioznawców periodyku naukowego wydawanego przez PTKS. Drugie - „Im
memoriam” poświęcono pamięci dwóch wybitnych badaczy mediów, prof.
Wolfganga Donsbacha oraz prof. Leona Dyczewskiego.
W panelu zatytułowanym „Nowe media w komunikowaniu lokalnym”
zaplanowano 10 wystąpień w dwu sesjach (jedna prelegentka nie dotarła). Obrady
rozpoczęły się od wystąpienia dr Patrycji Szostok z Uniwersytetu Śląskiego.
Mówiła ona o „Znaczeniu nowych technologii dla komunikacji samorządowej
w Polsce”, zwracając uwagę na zadania samorządu w komunikacji, instrumenty
polityki komunikacyjnej, w tym głównie strony internetowe, administrowanie
stronami WWW, wykorzystywanie e-administracji. Wśród źródeł informacji
lokalnej referentka podkreśliła znaczenie rozmów z innymi ludźmi, stanowiące
70% wszystkich komunikatów, oraz strony internetowe. O roli Facebooka
i YouTube’a w komunikacji oraz stopniowym zaniku forów dyskusyjnych
wspomniał natomiast dr Krzysztof Kowalik z Uniwersytetu Warszawskiego
w wystąpieniu zatytułowanym „Wykorzystanie narzędzi komunikacji sieciowej
w oficjalnych serwisach samorządowych. Próba oceny ich roli i znaczenia na
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podstawie badań własnych”.
Kolejne referaty dotyczyły kwestii bardziej szczegółowych. O „Krakowskim
dialogu obywatelskim” mówił mgr Krzysztof Nowak z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a o „Znaczeniu komunikacji społecznej w dobie nowych
technologii na przykładzie promocji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa
w 2015 roku” - mgr Lech Mikulski z Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.
Pierwszy wskazywał na cechy charakterystyczne organizacji pozarządowych
w opinii mieszkańców Krakowa, o których informacje czerpie się zwykle od
znajomych, obszary działalności tych organizacji (pomoc społeczna, kultura,
edukacja, sport/kultura fizyczna, ekologia/ochrona zwierząt, medycyna/ochrona
zdrowia). Źródła informacji o inicjatywach społecznych to - w kolejności od
najważniejszych - Internet, kontakty bezpośrednie, telewizja, prasa,
ogłoszenia/plakaty, radio, a przyczyny braku udziału mieszkańców i organizacji
w dialogu obywatelskim to brak poczucia sprawstwa, niedoinformowanie, niska
świadomość możliwości partycypacji. Powyższe przekłada się na udział
w głosowaniu nad budżetem obywatelskim, o czym mówił mgr Lech Mikulski. Idea
budżetu powstała w 2013 r., pierwsze głosowanie odbyło się w 2014 r., kolejne
- rok później. W 2015 r. głosowało zaledwie 7,64 % mieszkańców miasta, a koszt
kampanii reklamowej wyniósł aż 264 328,23 zł. Komunikacja Urzędu Miasta
Krakowa z mieszkańcami odbywała się poprzez reklamę zewnętrzną, plakaty,
gadżety/materiały promocyjne, ulotki, prasę, radio, Internet, social media
i komunikację miejską.
Z Krakowa do Olsztyna przeniosło zebranych wystąpienie dr Katarzyny
Maciejewskiej-Mieszkowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
„Media społecznościowe jako forum prezentacji polityków w kampanii wyborczej
prezydenta Olsztyna”. W kampanii wzięło udział 7 kandydatów, wszyscy mieli
profile na Facebooku, czterech miało strony WWW, czterech obecnych było na
Twitterze, jeden miał konto na Instagramie. Prelegentka określiła ich aktywność
jako słabą, a jej efekt jako mało skuteczny.
Dr Jolanta Kępa-Mętrak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w wystąpieniu „Komunikowanie lokalne - tradycja i nowoczesność” przedmiotem
analizy uczyniła prasę, zwracając uwagę na jej formę elektroniczną i obecność
w Internecie poprzez własne portale informacyjne. Wśród analizowanych
najpopularniejszych tygodników lokalnych wszystkie docierały do odbiorców
zarówno w sposób tradycyjny, jak i przez Internet, z naciskiem na ten ostatni.
Uwagę przykuwał m.in. portal „Tygodnika Podhalańskiego”, na którym liczba
odsłon niektórych artykułów przekraczała ponad pięciokrotnie sprzedaż wersji
drukowanej.
Lokalność w innym wymiarze pokazywały kolejne wystąpienia. Dr Paulina
Olechowska z Uniwersytetu Szczecińskiego mówiła o „Nowych mediach jako
narzędziu dialogu dziennikarzy z polsko-niemieckiego pogranicza”, wskazując na
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Internet jako alternatywę dla tradycyjnych mediów oraz wizję dwóch rodzajów
dziennikarstwa transgranicznego. Dr Monika Kornacka-Grzonka z Uniwersytetu
Śląskiego przedstawiła „Lokalne portale internetowe jako narzędzie
komunikowania lokalnego - na przykładzie Śląska Cieszyńskiego”, dokonując, jak
się później okazało, kontrowersyjnego podziału tych portali na publiczne
i niepubliczne, a w obrębie niepublicznych na ogólnoinformacyjne, tematyczne,
osób prywatnych i organizacji lokalnych oraz kościołów i związków wyznaniowych.
Za najlepsze prelegentka uznała ogólnoinformacyjne, które pełnią funkcje
informacyjne, integracyjne i interakcyjne.
Ostatni referat w sekcji „Nowych mediów w komunikowaniu lokalnym”
znacznie odbiegał od wcześniejszych, wywołując tym samym spore
zainteresowanie. Dr Dagmara Głuszek-Szafraniec z Uniwersytetu Śląskiego
wybrała jako temat wystąpienia „Nowe technologie w komunikowaniu organizacji
społeczno-politycznych w regionach separatyzujących Hiszpanii - polityka
medialna w służbie community media”. Mówiła, w jaki sposób kształtuje się
polityka medialna wspólnot autochtonicznych wobec nowych mediów
w regionach historycznych Hiszpanii, jak definiować w dobie nowych mediów
wspólnotę (community), jak to wpływa na decyzje polityczne rządów
autonomicznych w stosunku do mediów. Cała sesja pokazała, jak różne oblicze
może przyjmować komunikowanie lokalne i jak pozornie odległe od siebie
zagadnienia mogą tworzyć wspólny obszar badawczy.
Teoretycy dziennikarstwa zaprezentowali swe poglądy w panelu „Nowe media,
nowe dziennikarstwo?” O kryzysie dotychczasowych modeli dziennikarstwa
mówiła w wystąpieniu zatytułowanym „Przemiany modelu dziennikarstwa w erze
cyfrowej” prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech ze szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Kryzys ten wywołują: zmiana kontekstu społecznokulturowego, w którym działają media (kontekst ponowoczesny), globalizacja
i globalne konglomeraty medialne, zmiany technologiczne i ich potencjał, zmiany
paradygmatów ekonomicznych i zarządzania, nowe modele biznesowe. Ewolucja
modelu dziennikarstwa polega m.in. na tym, że informacja jest marketingiem,
przykłady z życia są przekazem, jeden rok pracy to już doświadczenie, „przykrywa
się” przełomowe wiadomości, opowiada o tym, co ludzie mówią.
Wizję zautomatyzowanego dziennikarstwa przedstawiła dr Monika Wawer
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przeszłości wieloletnia dziennikarka, w referacie
„Robot journalism - czy w newsroomach przyszłości będą pracować automaty?”.
Uwzględniając liczne przytoczone przez prelegentkę tytuły gazet i czasopism,
w których już dziś wykorzystuje się roboty do tworzenia przekazów
informacyjnych, odpowiedź na to pytanie wydaje się twierdząca. Od pytania, skąd
Amerykanie czerpią informacje, rozpoczęła wystąpienie pt. „Od NYTimes.com do
BuzzFeed. Strategie mediów informacyjnych w sieci” prof. UW dr hab. Alicja
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Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego. W dalszej części skupiła się na
porównaniu wymienionych w tytule mediów. Międzynarodowy aspekt
dziennikarstwa uwzględniał także referat dr. Wojciecha Adamczyka
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zatytułowany „Dziennikarstwo
śledcze online: znak czasu czy naturalna konieczność?”. Autor mówił o genezie
dziennikarstwa śledczego, sięgając do roku 1952, oraz o jego obecnym
charakterze, wskazując na zaangażowanie dużej liczby dziennikarzy i śledztwa
transgraniczne. Jako warunki zmiany funkcjonowania dziennikarstwa śledczego
wymieniał globalizację polityki oraz zjawisk patologicznych, determinanty
ekonomiczne i technologię informacyjną.
Ostatnie w tej części panelu wystąpienie należało do mgr. Pawła Łokicia
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego przedmiotem referent uczynił
„Aktywność polskich dziennikarzy w serwisach społecznościowych”. Po obszernym
wstępie na temat usytuowania Internetu wśród innych mediów, autor musiał
pośpiesznie przedstawić główne tezy wystąpienia, które skupiły się na pokazaniu,
jak instytucje medialne korzystają z mediów społecznościowych (głównie
Facebook), a jak robią to sami dziennikarze (głównie na Twitterze).
W panelu zatytułowanym „Media w dyskursie kulturowym” zaplanowano
6 wystąpień (jeden prelegent nie dojechał). Pierwsza zabrała głos dr hab.
Małgorzata Lisowska-Magdziarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która mówiła
o „Fandomie jako modelu recepcji mediów. Zarys programu medioznawczych
studiów nad fanami w Polsce”. Autorka, wychodząc od przeglądu definicji
fandomu, stwierdziła, że jest to dynamicznie rozwijający się model
komunikowania społecznego, którego istotą jest kreatywność i partycypacja.
„Media kreatorem multipoziomowości przestrzeni dyskursu społecznego” to tytuł
wystąpienia dr. hab. Mirosława Mariana Murata z Wyższej Szkoły Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki. Prelegent przybliżył zebranym pojęcie
przestrzeni publicznej, w której odbywa się proces komunikacji społecznej.
Stwierdził, że wielokrotnie proces ten jest zaburzony, ponieważ można
zaobserwować zarówno poszerzającą się sferę wtórnego analfabetyzmu, jak
i epistemologiczne lenistwo. Prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Janina HajdukNijakowska w referacie „Wpływ mediatyzacji rytuałów na karnawalizację
współczesnej kultury” dokonała przeglądu najważniejszych definicji pojęcia
mediatyzacja. Zastanawiała się nad jego szerokim zastosowaniem
w kulturoznawstwie, medioznawstwie, socjologii. Kolejne wystąpienie
„Poradnikowe funkcje współczesnych mediów a tabloidyzacja i komodyfikacja”
przedstawiła dr Olga Dąbrowska-Cendrowska z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego. Autorka podkreśliła, że popularność masowej oferty
poradnikowej w mediach jest spowodowania dynamicznie zachodzącymi
procesami komodyfikacji i tabloidyzacji produktów medialnych. Poradnictwo
w mediach dobrze się sprzedaje, dostarczając wydawcom, właścicielom
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zadowalających profitów. Ostatni referat w tej sekcji „Magiczna sieć.
Rozpowszechnianie treści ezoterycznych i wiedzy niekonwencjonalnej
w Internecie” wygłosiła dr Judyta Perczak, także z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego. Badaczka rozpoczęła od przybliżenia zebranym, jak rozumie
ezoteryzm. Przedstawiła najpopularniejsze blogi, sklepy internetowe, portale
i internetowe kanały telewizyjne poświęcone temu zagadnieniu. Stwierdziła, że
jest to rozwijający się segment polskiego rynku medialnego.
Sesję zakończyła dynamiczna dyskusja dotycząca społeczności fanowskich, ich
specyfiki, sposobów komunikowania się. Uczestnicy zastanawiali się nad cechami
wspólnymi fandomu i innych modeli komunikacji społecznej. Poruszenie i burzliwą
dyskusję wywołało także wystąpienie dr. hab. M. M. Murata. Interlokutorzy nie
zgadzali się z ostro postawioną diagnozą o wtórnym analfabetyzmie.
W sekcji „Perswazja jest kobietą” znalazło się pięć referatów wygłoszonych
- oczywiście - przez kobiety. Każde wystąpienie dotyczyło czego innego, ale łączyło
je wspólne odniesienie do mechanizmów perswazyjnych w różny sposób
wykorzystywanych. Pierwsza zabrała głos dr Katarzyna Molek-Kozakowska
z Uniwersytetu Opolskiego, która wygłosiła referat „Oficjalna strona Hillary Clinton
a retoryczne sposoby kształtowania wizerunku”. Autorka pokazała ewolucję
sposobów kreowania wizerunku przez amerykańską kandydatkę na fotel
prezydencki. Od definiowania priorytetów, budowania etosu, przez dominację
logosu, aż po dominację patosu - operowanie emocjami, wskazywanie zagrożeń,
atak na Donalda Trumpa. Dr Anna Bendrat z Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej również wybrała temat związany z problemami USA. Mówiła
o „Cybernarracji tożsamości hybrydowej”, analizując blogi osób postrzegających
siebie jako wielorasowe. Referentka wskazała na ważność problemu
wielorasowości/wielonarodowości, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie.
Kolejna referentka, dr Elżbieta Pawlak-Hejno, także reprezentowała
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Jej wystąpienie „Retoryka motywacji - jak
kobiety pomagają kobietom na przykładzie serwisu YouTube” również dotyczyło
blogów prowadzonych przez kobiety i skierowanych do kobiet. Autorka
skoncentrowała się na cechach kobiecej retoryki motywacji, wymieniając: dobór
tematów, wyraźnie eksponowane kobiece formy adresatywne, kobiece metafory,
przykłady, wizualizacje, budowanie relacji, strategie wezwania oraz obietnice
zmian. Szczegółowej analizie poddała blog Ewy Chodakowskiej. Dr Ewa
Modrzejewska, reprezentująca Polskie Towarzystwo Retoryczne, zajęła się
infografikami dotyczącymi kobiet i skierowanymi do kobiet. W referacie „Kobiety
w infografikach. Nowa forma, nowe treści?” przeanalizowała infografiki
umieszczone na portalu Pinterest.com - 60 materiałów wizualnych, 77 tematów
dotyczących kobiet, m.in.: STEM, moda, zdrowie, marketing, fit. Sesję kończył
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referat dr hab. Agnieszki Kampki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
„Facebook i kobiety z przeszłości, czyli jak cyfryzacja służy pasjonatom historii”.
Autorka skoncentrowała się na blogu dotyczącym kultury i obyczajów XIX wieku,
cieszącym się dużym zainteresowaniem internautów. Pokazała cechy
charakterystyczne umieszczanych na blogu tekstów: trochę tabloidową,
sensacyjną tematykę, stylistykę dającą się umieścić gdzieś między romansem
a Wikipedią, itp. Wszystkie referaty wywołały żywą dyskusję. Okazało się, że
wybrana tematyka jest bliska wszystkim słuchaczom (zarówno kobietom, jak
i mężczyznom).
W sekcji „Język i obraz w komunikacji” z czerech zaplanowanych referatów
wygłoszono jedynie dwa. Dr hab. Alicja Gałczyńska z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego mówiła o nowych zjawiskach w komunikacji. W referacie
„Zmiany polskiej grzeczności - nowa jakość w komunikowaniu społecznym”
omówiła najważniejsze zmiany, jakie dokonały się po roku 1989 w polskich
obyczajach
grzecznościowych:
egalitaryzm
grzecznościowy,
dążenia
emancypacyjne kobiet, indywidualizm w zachowaniach, zanikanie autorytetów,
ekonomiczność zachowań grzecznościowych i utylitaryzm grzecznościowy.
Dr Joanna Szylko-Kwas z Uniwersytetu Warszawskiego zajęła się fotografią
prasową „Informacja na fotografii - pomiędzy tytułem drukowanym a stroną
internetową”. Pokazała różnice w fotografiach zamieszczanych w prasie
drukowanej i na stronach internetowych, dochodząc do wniosku, że dzisiaj
fotografie te coraz więcej łączy: te same (oficjalne) źródła, krótkie trwanie, emocje
zamknięte bardziej w symbolu niż brutalności. Dyskutowano przede wszystkim
nad problemem żeńskich nazw stanowisk, zawodów i tytułów oraz nad
emocjonalnością fotografii prasowej.
Kongresy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na stałe wpisały się
w naukowy kalendarz badaczy mediów. Dzięki nim naukowcy, nie tylko z Polski,
mogą się spotkać, porozmawiać, zintegrować i wymienić najnowszymi wynikami
badań. To niezwykle ważne dla tej młodej dyscypliny naukowej, obejmującej
różnorodne zagadnienia szczegółowe. Podczas IV Kongresu PTKS w kręgu
zainteresowań znalazły się:
1. Nowe media w komunikowaniu lokalnym.
2. Nowe media w komunikowaniu politycznym.
3. Komunikowanie polityczne w mediach społecznościowych.
4. Kreowanie wizerunku instytucji w dobie nowych mediów.
5. Komunikacja instytucji publicznych z otoczeniem.
6. Obraz stosunków międzynarodowych w mediach.
7. Komunikacja zewnętrzna i dyplomacja publiczna.
8. Nowe zjawiska w systemach medialnych.
9. Ewolucja współczesnych systemów medialnych.
10. Media katolickie w Polsce w dobie nowych technologii.
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11. Kościół w nowych mediach.
12. Nowe media w PR.
13. Public relations w służbie społecznej.
14. Gatunki i media specjalistyczne.
15. Język i obraz w komunikacji.
16. Media, promocja i marketing.
17. Mediatyzacja jako proces transformacji społeczeństwa. Konieczność
redefinicji pojęcia w dobie nowych technologii.
18. Polskie kampanie wyborcze 2015 roku: aktorzy, tematyka i dyskurs.
19. Perswazja jest kobietą.
20. Kobiety i (nowe) media.
21. Antropologia i filozofia komunikacji.
22. Etyka w nowych mediach.
23. Nowe media i komunikacja w kontekście międzynarodowym.
24. Formy aktywności jednostek w sieci.
25. Panel ekspertów: Jak komunikują się Smart cities.
26. Nowe technologie mediach tradycyjnych.
27. Studenci dziennikarstwa: motywacje, oczekiwania i postawy - dyskusja.
28. Kształtowanie wiedzy o polityce i podmiotach politycznych.
29. Big Data: nowe możliwości i metody badań.
30. Big Data w badaniach ilościowych i jakościowych - nowoczesne techniki
i metody badań.
31. Komunikacja zdrowotna w profilaktyce.
32. Komunikacja zdrowotna w nowych mediach.
33. Radio: medium przeszłości?
34. (Nowe) media - dziennikarstwo - muzyka.
35. Mediatyzacja etniczności.
36. Prawne i instytucjonalne aspekty komunikacji.
37. Media w dyskursie kulturowym.
38. Komunikowanie w dyplomacji w dobie nowych technologii.
39. Creative sectors i media. Konteksty komunikacyjne i kulturowe.
40. Peregrynacje kultury popularnej - od folku po cyfrową nostalgię.
41. Nowe technologie w edukacji.
42. Nowe media, nowe dziennikarstwo?
43. Kulturowe konteksty nowych mediów.
44. Nowe technologie a zmiany w społeczeństwie.
45. Nowe media jako źródło informacji.
46. Bliskość czy dystans? Nowe media a relacje międzyludzkie.
47. Nowe media w edukacji - nowe pokolenie użytkowników.
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Badacze mediów z niecierpliwością czekają na kolejny Kongres i możliwość
zaprezentowania swoich badań.
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MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

nr 7/2017

Tryb recenzowania publikacji w czasopiśmie
naukowym„Media i Społeczeństwo”,
kryteria zakwalifikowania artykułu do druku,
tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo" jest rocznikiem Wydziału HumanistycznoSpołecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej. Publikuje wyłącznie artykuły naukowe oraz
sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje i komunikaty. Tematyka
artykułów przyjmowanych do druku musi być zgodna z profilem pisma (por. niżej:
Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku).
Komitet redakcyjny rozumie nadesłanie materiału do publikacji w piśmie
„Media i Społeczeństwo" jako równoznaczne z deklaracją ich autora, że jest to
oryginalny materiał autorski, dotąd nie publikowany, który nie narusza praw
autorskich osób trzecich i nie został przekazany do druku w innym wydawnictwie.
Autor nie otrzymuje honorarium za publikację artykułu.

Tryb recenzowania publikacji
Tryb recenzowania publikacji jest następujący: Komitet redakcyjny dokonuje
wstępnej oceny tekstu, który jest następnie kierowany, jako anonimowy, do
recenzentów. Recenzenci pozostają również anonimowi, co oznacza, że autorzy
publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja powstaje w myśl
zasady 'double-blinding proces'.
Dla każdej publikacji powołani zostają dwaj niezależni recenzenci zewnętrzni,
spoza Rady Naukowej czasopisma i jego redakcji oraz jednostki naukowej, w której
afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej,
którą autor publikacji wskazuje jako swoją afiliację. W wypadku artykułów
w języku obcym (kongresowym), jeden recenzent jest afiliowany w instytucji
zagranicznej, w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
Redakcja unika sytuacji, w których konieczna byłaby deklaracja
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o niewystępowaniu konfliktu interesów.
Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczną konkluzję recenzenta
o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu (por. formularz recenzji na
końcu rozdziału). Może zawierać zalecenia lub sugestie recenzenta, do których
autor ma obowiązek ustosunkować się, w przeciwnym razie artykuł nie może być
wydrukowany.

Kryteria zakwalifikowania artykułu do druku
Artykuł jest zakwalifikowany do druku, jeśli uzyska dwie pozytywne recenzje
i zawiera ewentualne poprawki sugerowane przez recenzenta. Recenzowane
artykuły oceniane są według następujących kryteriów:
‐ Zgodność tematyczna publikacji z profilem czasopisma. Artykuł powinien
poruszać problematykę związaną z szeroko rozumianymi mediami,
komunikologią, semiologią, socjologią mediów, problematyką mediów
w pedagogice, etyką mediów, mediami regionalnymi i lokalnymi oraz
innymi tego rodzaju.
‐ Oryginalność naukowa. Artykuł musi stanowić oryginalny tekst naukowy
autora(ów), oparty na badaniach własnych, na autorskich założeniach
i koncepcjach metodologicznych, n. p. teksty mogą prezentować analizę
materiału źródłowego, omówienie stanu badań nad danym zagadnieniem
lub metodologii badawczych, badania porównawcze, studium przypadku,
stanowić (cząstkową) syntezę, i inne. Artykuł powinien zawierać jasne
wnioski.
‐ Poprawność językowa. Artykuł musi być napisany poprawnym językiem
naukowym z zachowaniem terminologii adekwatnej do danej tematyki,
pozbawionym kolokwializmów i wyrazów potocznych.
Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania tekstów
i wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem. Po wprowadzeniu zmian autor
otrzymuje tekst do korekty pocztą elektroniczną.
Artykuł w wersji ostatecznej powinien być dostarczony do Redakcji
w ustalonym przez nią terminie.
Autor zostaje zawiadomiony o przyjęciu artykułu do druku pocztą elektroniczną
i poproszony o wyrażenie zgody na publikację jego tekstu online.
Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.
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Tzw. zapora ghostwriting i guest authorship
W przypadku, gdy w opracowanie artykułu istotny wkład wniosła inna osoba,
nie wymieniona jako współautor, autor zgłaszający artykuł winien wskazać
szczegółowo jej wkład do publikacji i zamieścić podziękowanie, przytaczając jej
nazwisko i afiliację. Brak tego rodzaju informacji w tekście artykułu, czyli
ghostwriting, może spowodować jego wycofanie z druku, gdyby zjawisko to
zostało ujawnione. W skrajnych przypadkach możliwe są także inne
konsekwencje. Komitet redakcyjny wychodzi bowiem z założenia, że etyka
i rzetelność w nauce stanowią jej ważną podstawę.
Podobne konsekwencje wyciągnie Redakcja w wypadku ujawnienia tzw. guest
authorship, to jest sytuacji, gdy udział figurującego autora w opracowaniu
publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.
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Załącznik 1: Formularz recenzji

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO
medioznawstwo • komunikologia • semiologia • socjologia mediów • media a pedagogika
Wydawca: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

RECENZJA ARTYKUŁU
Tytuł artykułu:
Kod artykułu:
Artykuł wpłynął do redakcji:
1. Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
• czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
• czy artyłuł zawiera nowe ujęcie problemu, a jego treść jest aktualna i oryginalna?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
• czy wykorzystano odpowiednie ujęcia metodologiczne i źródła?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
• czy artyłuł jest zgodny z profilem pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
• czy struktura artykułu jest przejrzysta i spójna (zawiera np. wstęp, część analityczną,
zakończenie)?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
• czy sposób cytowania i lista pozycji blibliograficznych sporządzone są zgodnie z wymogami
pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
• czy język artykułu wymaga korekty?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
2. Propozycje opracowania artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) artykuł nadaje się do publikacji bez zmian
b) artykuł może być opublikowany po dokonaniu drobnych poprawek
c) artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu istotnych zmian
d) artykuł nie nadaje się do publikacji
3. Uwagi i zalecenia, ewentualne propozycje poprawek – proszę wymienić (podając numery stron).
Uwagi nie powinny przekraczać objętości jednej strony sformalizowanego tekstu, stanowiącego
załącznik do tego formularza.
4. Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Data:

Podpis recenzenta:
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Zasady przygotowania tekstów do druku w czasopiśmie
naukowym „Media i Społeczeństwo"
Adres redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul Willowa 2, bud. B,
Sekretariat Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych
43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem „Media i Społeczeństwo",
e-mail: mis@ath.bielsko.pl.

Opracowanie tekstu
‐ Autor winien przesłać elektroniczną wersję tekstu na adres mis@ath.bielsko.pl
lub kpiatek@ath.bielsko.pl. Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie
z wytycznymi edytorskimi dla pisma „Media i Społeczeństwo”, por. niżej.
Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.
‐ Artykuł nie powinien przekraczać objętościowo 15 znormalizowanych stron
formatu A4, (około 1800 znaków na stronę).
‐ Tekst winien zawierać dwa streszczenia:
‐ umieszczony pod tytułem ABSTRAKT w jęz. polskim wraz ze słowami
kluczowymi (maksymalnie 6 słów) - czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza,
zachować od dołu odstęp od tekstu.
‐ umieszczone na końcu tekstu Summary poprzedzonetytułem artykułu - w jęz.
angielskim, wraz ze słowami kluczowymi (Key words – max. 6 words) - czcionka
10 pkt. interlinia pojedyncza, zachować od góry odstęp od tekstu.
‐ Żadne ze streszczeń nie powinno przekraczać 1/3 strony (max. 15 wersetów
każde). ABSTRAKT i Summary powinny zawierać tę samą treść i stanowić
kwintesencję artykułu.
‐ Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię (Bibliografia/Bibliography – nie
tłuste) oraz oddzielnie źródła internetowe (Źródła internetowe/Online
references - nie tłuste) - pisane czcionką 10 pkt., interlinia pojedyncza.
‐ Bibliografia - w bibliografii zamieszczamy wszystkie źródła, na które
powołujemy się w treści artykułu. Oddzielnie podajemy publikacje drukowane,
oddzielnie źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne
porządkujemy alfabetycznie. Tytuły książek, artykułów i in. podajemy według
zasad obowiązujących w przypisach, por. niżej. W przypadku przywoływania
artykułu z pracy zbiorowej konieczne jest podanie w bibliografii stron na
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‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

których znajduje się dany artykuł.
Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie *doc lub *docx,
czcionką Times New Roman CE, wielkość czcionki 12 pkt, interlinia 1,5,
marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Przypisy, streszczenia,
motto, bibliografia pisane czcionką 10 pkt, interlinia 1,0. Nie należy
formatować tekstu.
Artykuł powinien zawierać wprowadzenie dotyczące inspiracjitekstu, część
metodologiczno-teoretyczną, opis badań lub główny wywód teoretyczny
i wnioski.
Tytuły czasopism, konferencji, wystaw, itp. powinny być podawane
w cudzysłowie. Tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów
telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy podawać kursywą. Nazwy
stacji telewizyjnych i radiowych piszemy czcionką prostą bez cudzysłowia.
Pełne nazwy partii politycznych i ich akronimy oraz tytuły portali sieciowych
i witryn piszemy dużymi literami, czcionka prosta.
Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być numerowane
i posiadać tytuły, a autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów.
Tytuły należy umieszczać pod wszelkimi materiałami ilustrującymi.
W materiałach ilustrujących nie należy stosować barw.
W tekście nie należy używać podkreśleń i pogrubień. Wyrazy i terminy obce
należy pisać kursywą. Niejednoznaczność używanych wyrazów zaznaczamy
ujmując je w tzw. łapki (np. ‘pozytywny’). Łapki stosujemy także, jeśli chcemy
zaznaczyć jakikolwiek dystans do używanego wyrazu.
Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie
należy oznaczać znakiem >...<.
Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku ujętym
w cudzysłowie i opatrzonym przypisem, czcionka rozmiar 10 pkt., wcięcie
w pierwszym wersecie, interlinia 1,0.
Sprawozdanie z konferencji winno zawierać w tytule nazwę konferencji, jej
datę i miejsce, w omówieniu relację z przebiegu konferencji, omówienie
ważniejszych referatów, wnioski, opinie autora sprawozdania na temat
znaczenia i osiągnięć konferencji, wykaz referatów.
Recenzja powinna zawierać w tytule imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej
pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron. Omówienie
powinno obejmować konstrukcję pracy, jej podstawę źródłową, metodologię
opracowania, ocenę pracy, a także informacje o autorze, jego dorobku, polu
zainteresowań i inspiracjach do podjęcia tematu recenzowanej pozycji.
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Opracowanie przypisów bibliograficznych
‐ Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi.
Liczba przypisów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Cyfra
przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj.
przecinkiem lub kropką. Poszczególne elementy przypisu powinny być
oddzielone od siebie przecinkami, na końcu przypisu powinna być kropka.
Pierwszy odsyłacz do pozycji bibliograficznej powinien zawierać jej pełny opis.
Jeżeli ponownie odwołujemy się do bezpośrednio cytowanej pozycji należy,
zamiast ponawiania pełnego opisu, podać: tamże lub ibidem oraz numery stron
po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się do pozycji już wcześniej
cytowanej, ale nie bezpośrednio przed przypisem bieżącym, należy powtórzyć
początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu, następnie dać
trzykropek, op. cit., oraz numer strony. Przykład: Z. Bokszański, Tożsamości
zbiorowe…, op. cit., s. 31-33.

Rodzaje przypisów:
Książka
‐ podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą, miejsce
i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż pierwsze zaznaczamy
(np. wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 7-10.
Jeżeli występują dwa miejsca wydania, podajemy obydwa, jeżeli trzy –
podajemy tylko pierwsze.
Artykuł
‐ podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł artykułu
kursywą, dalej tytuł czasopisma w cudzysłowie – litery proste, po przecinku rok
i numer wydania, po przecinku strony, na których znajduje się artykuł.
Przykład: M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości
programów telewizyjnych TVP1, TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”,
2010, nr 1, s. 14-41.
Rozdziały/części tomów zbiorowych
‐ podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, po
przecinku dajemy [w:] dalej tytuł tomu kursywą, dalej inicjał imienia i nazwisko
redaktora, po nim skrót (red.) w nawiasie, po przecinku miejsce i rok wydania,
po przecinku wykorzystane strony. Przykład: M. Karwatowska, P. Nowak, List
jako zaproszenie do dialogu, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie: lingwistyczne
aspekty dialogu, M. Kita, J. Grzenia (red.), Katowice 2003, s. 60-64.
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Prace zbiorowe
‐ podajemy inicjał(y) imienia/imion i nazwisk(a) redaktorów, po przecinku skrót
(red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz miejsce i rok
wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak, N. Fairclough
(red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej, Kraków 2008, s. 9-13.
‐ publikacje o liczbie autorów większej niż trzech rozpoczynamy od podania
inicjału imienia i nazwiska pierwszego autora, po przecinku podajemy skrót:
i in., następnie umieszczamy tytuł kursywą oraz miejsce i rok wydania, dalej
strony. Przykład: J. Kowalski i in., Media polskie, Warszawa 2010, s. 15-17.
‐ publikacje o liczbie redaktorów większej niż trzech rozpoczynamy od inicjału
imienia i nazwiska pierwszego redaktora, po przecinku podajemy skrót: i in.,
dalej w nawiasie skrót: (red.), następnie umieszczamy tytuł kursywą, miejsce
i rok wydania oraz strony. Przykład: J. Kowalski i in. (red.), Media za granicą,
Warszawa 2010, s. 87-90.

Tłumaczenia z języków obcych
‐ zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych są
takie same, jak powyższe z tym, że podaje się nazwisko tłumacza. Przykład:
D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2008, s. 11-17.

Pozycje internetowe
‐ zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same, jak powyższe z tym,
że podajemy adres internetowy, pod którym można znaleźć daną pozycję
w sieci oraz datę dostępu w nawiasie okrągłym. Przykład: Kawka M.,
Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność i perspektywy,
http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/05/05_kawka.pdf
(20.06.2016).
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Lista recenzentów 2017
1. prof. dr hab. Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
2. prof. UJK dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk- Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Kielce (Polska)
3. prof. dr hab. Jacek Dąbała-Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (Polska)
4. dr hab. Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
5. dr Lana Hudecek – Uniwersytet Języka Chorwackiego i Lingwistyki, Zagrzeb
(Chorwacja)
6. dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski (Polska)
7. prof. dr hab. Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski (Polska)
8. prof. dr hab. Iwona Loewe-Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)
9. dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec – Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Kielce (Polska)
10. prof. dr hab. Adam Regiewicz -Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa (Polska)
11. dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)
12. prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia
Nauk, Kraków (Polska)
13. prof. dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski, Katowice (Polska)
14. prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
(Polska)
15. ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa – Uniwersytet Katolicki w Rużomberku (Słowacja)
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”
Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
papierową jako wersję pierwotną (referencyjną).
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