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Kobiecość i męskość w mass mediach

Rosalind Gill we wprowadzeniu do książki zatytułowanej „Gender and Media”
zauważa, że żyjemy w świecie, który jest rozwarstwiony pod względem płci, rasy,
etniczności, klas, wieku, sprawności, seksualności czy miejsca zamieszkania.
Jednocześnie w coraz większym stopniu jest on nasycony przez media oraz
technologie informacyjne i komunikacyjne1. Środki masowego przekazu stanowią
jeden z najistotniejszych elementów rzeczywistości współczesnych społeczeństw,
w znacznym stopniu je definiujący. Wpływają na wszystkie sfery życia społecznego
(kulturę, politykę, ekonomię), na poglądy jednostek i grup społecznych, ich
postawy, normy i wartości, którymi się kierują w życiu. Dzieje się tak ponieważ, jak
pisze Małgorzata Bogunia-Borowska, jednostki
„reagują na rzeczywistość medialną tak, jakby była ona naturalną, obiektywną rzeczywistością
(wypływa to z ich utrwalonych zasad działania). Człowiek wie, jak reagować na obiekty
rzeczywistości społecznej i przenosić je na pola mediów. <<Nawet najprostsze media są zbliżone
do przedstawianych przez siebie rzeczywistych ludzi, miejsc i rzeczy, by wyzwolić różnorodne
naturalne reakcje społeczne>>, dlatego – kontynuują B. Reeves i C. Nass – <<życie przedstawiane
przez media jest zrównane z rzeczywistością. (…) Wszyscy ludzie automatycznie i nieświadomie
wykazują naturalne reakcje społeczne na media>>”2.

1

R. Gill, Gender and the Media, Polity Press, Cambridge 2007, s. 7.
M. Bogunia-Borowska, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 21-22.
2
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Mass media odgrywają coraz większą rolę w procesie socjalizacji, odpowiadają
za kształtowanie tożsamości jednostek, ich przekonań, poglądów i postaw,
definiują ich miejsce i rolę w społeczeństwie, w tym definiują role męskie
i kobiece. To one właśnie dają poczucie tego, co to oznacza być „kobietą” lub
„mężczyzną”, ale również tego, jak powinniśmy się w związku z tym zachowywać,
jak wyglądać, czego pragnąć. Specjaliści podkreślają, że przekaz medialny znacząco
oddziałuje na rozwój dzieci i młodzieży. To właśnie te dwie grupy w największym
stopniu opierają swój obraz rzeczywistości na przekazach medialnych, w tym
poglądy na siebie samych i innych, swoje środowisko, kulturę.
Jak wykazuje George Comstock, w oparciu o prowadzone przez siebie badania,
pomiędzy kontaktem z telewizją a tradycyjnym definiowaniem ról męskich
i kobiecych istnieje pozytywny związek. Co więcej, autor twierdzi, że wpływ mediów
na proces socjalizacji objawia się nie tylko w wyniku nabywania przez widza
określonych oczekiwań dotyczących jego samego, ale często te oczekiwania
odnoszą się również do innych. Jak zauważa:
„przedstawianie w telewizji i innych mediach bardzo atrakcyjnych osób może wywoływać
niezadowolenie z powodu aktywności osób określonej płci w prawdziwym życiu lub jej
niewłaściwą ocenę”3.

Bardzo dobrym przykładem są tutaj reklamy i ich wpływ na samoocenę
nastolatków, chociaż oczywiście dotyczy to nie tylko tej kategorii społecznej.
W 1979 roku pojawił się pierwszy z serii dokumentalnych filmów Jean Kilbourne
Killing Us Softly. Advertising’s Image of Women, w którym pokazano, w jaki sposób
wielkie korporacje oraz agencje reklamowe wykorzystują wizerunki dziewcząt
i kobiet do sprzedaży swoich produktów. Kilbourne uważa, że
„reklama, będąc przypuszczalnie jednym z głównych <<autorów>> narracji w kulturze,
jednocześnie produkuje i afirmuje fikcję dotyczącą tożsamości i pragnień kobiet, którą sami twórcy
często przedstawiają jako przenikającą w niewinny sposób do reklam i odzwierciedlającą stosunek
społeczeństwa do tych zagadnień. Uważa ona, że zgodnie z ustaloną przez sam przemysł misją
tworzenia rynku, do którego chce się dotrzeć, historie, które reklama opowiada nam o kobietach,
są w niewielkim stopniu naturalne, nieuniknione, czy niewinne. Kulturowe standardy
<<kobiecości>> są bardziej konstruowane niż dane, a jeśli weźmie się pod uwagę pieniądze,
władzę i obecność w kulturze, okaże się, że najbardziej znaczącym twórcą tych standardów jest
właśnie reklama”4.

Podobnie jest w przypadku mężczyzn. Krzysztof Arciszewski, analizując reklamy
emitowane w polskich mediach, dochodzi do wniosku, że mężczyźni poddawani są
naciskowi dwóch pozostających ze sobą we sprzeczności dyskursów. Pierwszy
„posługuje się stereotypami płci, podkreśla różnicę pomiędzy mężczyznami
3

S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2007, s. 234-235.
4 A. Teutsch (red.), Delikatnie nas zabijają 3. Obraz kobiet w reklamach. Podręcznik do prowadzenia zajęć
w oparciu o film, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Fundacja Autonomia, Kraków 2009, s. 8.
10
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i kobietami, daje do zrozumienia, iż istotą męskości jest związek mężczyzn ze sferą
publiczną”5. Drugi z kolei zdaje się tę różnicę niwelować czy rozpraszać. Zdaniem
Arciszewskiego wiąże się to nie tylko ze wzmocnieniem roli mężczyzny w życiu
rodzinnym, zwiększeniem jego uczestnictwa w opiece nad dziećmi czy nowym,
demokratycznym podziałem obowiązków domowych, ale również ze zwiększonym
zainteresowaniem własnym ciałem i wyglądem. Ten pierwszy dyskurs opiera się na
tradycyjnym paradygmacie mężczyzny, kolejny wiąże się z nowym paradygmatem
męskości.
Wizerunki medialne kobiet i mężczyzn odzwierciedlają niejednokrotnie pełen
zestaw stereotypowych ról płciowych, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę
takie zmienne, jak praca, sfera domowa czy zainteresowania. Co więcej, role te
są w znacznej mierze kształtowane, podtrzymywane i utwierdzane przez media,
i chociaż podlegają pewnym zmianom, to i tak zakorzenione są nadal
w tradycyjnym rozumieniu tego, co kobiece i męskie. Można powiedzieć, że media
sprzyjają wytwarzaniu i podtrzymywaniu stereotypów związanych z „kobiecością”
i „męskością”.
Z drugiej strony, jak zauważa Artur Rejter, w sferze komunikacji medialnej
i obszarze kultury popularnej można wskazać czynniki, które pozwalają mówić
o płci w kategoriach symetryczności. Wynika to z podejmowanych zarówno wobec
kobiet, jak i mężczyzn zabiegów unifikacyjnych (dbałość o wygląd, zdrowie,
wrażliwość połączona z siłą, dążenie do sukcesu we wszystkich sferach życia itp.).
W konsekwencji tradycyjne pojmowanie kobiecości i męskości ulega
przewartościowaniu i częściowemu osłabieniu6.
„Umięśniona, wysportowana kobieta, wzmocniona dodatkowo obowiązującą filozofią pędu do
sukcesu zawodowego z jednej strony oraz metroseksualny, niewstydzący się uczuć i przejmujący
obowiązki domowe mężczyzna z drugiej – przyczyniają się do ugruntowania wizerunków po części
androginicznych. Pożądana ekspansywność i siła kobiet sprzyja ich maskulinizacji.
Metroseksualność i wrażliwość mężczyzn pogłębia zaś ich feminizację. Takie wizerunki i wzorce,
umacniane często przez reklamy, można traktować jako przykłady konsumpcjonistycznego
wymiaru płci – płci pozostającej we władzy towaru, ale także płci z towarem utożsamianej”7.

Zajmujący się problematyką mediów z łatwością wyróżnią kobiecą i męską
prasę, kobiece i męskie kino, kobiece i męskie programy itp. Należałoby się
zastanowić, na ile te podziały są trwałe i przede wszystkim czemu mają służyć.
Czy w kontekście płci możliwa jest uniformizacja przekazów medialnych, czy może
raczej jesteśmy skazani na postępujący proces ich separacji? Na ile możliwe jest
wyjście poza utarte schematy obrazujące kobiety i mężczyzn (głównie w ich
tradycyjnie przypisanych rolach)? Jaka jest recepcja świata medialnego i co na nią
5

K. Arciszewski, Obraz mężczyzny w reklamie telewizyjnej, s. 328, http://www.iphils.uj.edu.pl/estetyka_
reklamy/pdf/30_Arcimowicz.pdf (9.05.2019).
6
A. Rejter, Władza płci w perspektywie komunikacyjnej, “Oblicza komunikacji”, nr 6/2013, s. 31.
7

Ibidem, s. 31.
11

Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek

wpływa? Czy segmentacja rynku medialnego, ściśle definiująca grupy docelowe
(kobiety lub mężczyzn), jest zabiegiem koniecznym i opłacalnym?
Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia dysproporcji w reprezentacji kobiet
i mężczyzn w środkach masowego komunikowania oraz nierówności związanych
z udziałem w podejmowaniu przez nich decyzji. Nierówności te potwierdzają liczne
wyniki badań i raporty organizacji zajmujących się mediami na świecie. I tak na
przykład zgodnie z raportem Women’s Media Center z 2019 roku aż 69%
wiadomości (AP i Reuters) jest autorstwa mężczyzn, 31% kobiet, 63% telewizyjnych
audycji w czasie największej oglądalności pokazuje mężczyzn korespondentów, 37%
– kobiety, 60% wiadomości online pisanych jest przez mężczyzn, 40% przez kobiety,
59% drukowanych wiadomości tworzą mężczyźni, 41% kobiety8. Zgodnie
z wcześniejszymi raportami tej samej organizacji pozycja kobiet w przemyśle
filmowym, serwisach informacyjnych, programach telewizyjnych i mediach
społecznościowych jest znacznie gorsza niż mężczyzn. Kobiety nie tylko są słabiej
opłacane, zajmują niższe stanowiska, ale również ich obecność na kluczowych
stanowiskach jest zdecydowanie rzadsza. W trzech największych amerykańskich
tytułach prasowych oraz czterech prasowych koncernach zatrudnionych było
aż cztery razy więcej mężczyzn niż kobiet. Większość publicystów to starsi, biali
mężczyźni9. Podobne wyniki przynoszą badania polskich mediów. I tak „Raport
z monitoringu polityki, mediów i reformy edukacji 2017” pokazuje,
że prowadzącymi programy informacyjne są w większości mężczyźni, w redakcjach
zatrudnionych jest więcej dziennikarzy niż dziennikarek. Warto również dodać,
że nierówności widać także w przypadku pokazywanych w programach rozmówców
i zapraszanych do programów gości i ekspertów10. Złożoność problematyki płci
w kontekście medialnym znalazła swoje odzwierciedlenie w aktualnym numerze.
***
Dziesiąty tom czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” otwiera artykuł
Mateusza Malarczyka pt. Dysproporcje w reprezentacji kobiet i mężczyzn
w środkach masowego przekazu w świetle badań Stowarzyszenia Kongresu
Kobiet. Głównym celem artykułu była ilościowa analiza udziału kobiet
w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym na podstawie badań
realizowanych w ramach projektu „Watch dog” Kongresu Kobiet (listopad 2016 –
czerwiec 2017). Autor nie tylko przedstawia podstawowe dysproporcje
w reprezentacji kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu.
8

The Status of Women in the US Media 2019, s. 13, [w:] https://tools.womensmediacenter.com/page//WMCStatusofWomeninUSMedia2019.pdf (1.05.2019).
9 Charlotte Alter,
Najnowszy Raport „Kobiety w mediach” – 9 przygnębiających faktów,
http://codziennikfeministyczny.pl/najnowszy-raport-kobiety-mediach-9-przygnebiajacych-faktow (12.11.2018).
10 Raport z monitoringu polityki, mediów i reformy edukacji2017. [w:] https://www.kongreskobiet.pl/
Content/uploaded/files/raport_media.pdf (1.11.2018).
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Anna Foltyniak-Pękala w artykule pt. Czy nauka ma płeć? Wizerunek naukowców
w popkulturze na wybranych przykładach próbuje odpowiedzieć na pytanie
w jaki sposób płeć determinuje wizerunek naukowca w popkulturze. Autorka
dokonuje krótkiego przeglądu badań dotyczących wpływu płci na karierę
i obecność w nauce oraz eksploracji poświęconych stereotypowi naukowca.
W oparciu o wybrane teksty „popkultury” proponuje swoistą typologię
naukowców.
Alicja Gałczyńska w tekście Redaktor naczelny, redaktor naczelna czy redaktorka
naczelna… Ile kobiet jest w języku? analizuje problem asymetrii rodzajowo-płciowej
w języku polskim. Autorka przedstawia zmiany, jakie zaszły od XIX wieku
w podejściu użytkowników języka polskiego do nazw żeńskich oraz główne sposoby
ich tworzenia. Autorkę interesowały szczególnie tzw. feminatywa. Analizie poddano
wybrane magazyny luksusowe dla kobiet, strony internetowe oraz Słownik nazw
żeńskich polszczyzny i Narodowy Korpus Języka Polskiego. Okazuje się, że używanie
nazw żeńskich w znacznej mierze uzależnione jest od czynników pozajęzykowych,
takich jak przynależność społeczna i pokoleniowa, światopogląd, sytuacja
komunikacyjna czy postawa wobec języka.
Sebastian Dunat w artykule pt. Modality and Text Structure in American
Senators’ Tweets: A Corpus Study of Gendered Lexical Items analizuje różnice
między językiem mężczyzn i kobiet na przykładzie wpisów zamieszczanych przez
dwudziestu czterech amerykańskich senatorów na Twitterze. Jak wynika z badań
autora, istnieją drobne różnice w sposobach używania języka przez kobiety.
Z kolei kobiety chętniej używają czasu przeszłego, natomiast mężczyźni
teraźniejszego. Podobne niewielkie różnice widać, gdy weźmie się pod uwagę liczbę
użytych w postach czasowników czy rzeczowników.
Dmytro Boiko w tekście Male Chauvinist Humour in the Toolkit of Symbolic
Violence: Reflection and Mythologisation of Women in Every day Discourse
analizuje męskie szowinistyczne dowcipy pojawiające się w codziennym dyskursie
i kulturze masowej. Wyróżnia on ich dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy z nich
dotyczy seksualności i cielesności. Drugi, ilości i jakości kapitału intelektualnego.
Oba rodzaje humoru, jak wykazuje autor, opierają się na stereotypach i mitach,
które stają się podstawą wzorów percepcji i myślenia o grupach odmiennych od
własnej i narzędziem do walki symbolicznej.
W artykule zatytułowanym Obraz slovenskej ženy od tradícií k emancipácii Jana
Perdochova omawia transformację pozycji kobiet w społeczeństwie słowackim.
Od modelu patriarchalnego, do modelu partnerskiego i nowoczesnego. Jednakże,
jak zauważa autorka, sytuacja współczesnych słowackich kobiet jest nadal daleka
od ideału. Jednym ze stale powracających problemów jest brak równości między
kobietami i mężczyznami zarówno w sferach życia zawodowego, jak i rodzinnego.
Według badaczki ważną rolę w walce o poprawę jakości życia kobiet mogą odegrać
środki masowego przekazu. Szczególnie istotna jest ich funkcja informacyjna
13
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i wychowawcza, którą można z powodzeniem wykorzystać do przełamywania
ograniczających wolność kobiet stereotypów, wyjaśniania przyczyn nierówności
oraz przedstawiania jej negatywnych społecznych skutków.
Swoistą kontestację tradycyjnych wzorców związanych z kobiecością opisuje
Ireneusz Jeziorski w artykule pt. O sztuce IMITOWANIA ŻYCIA – przypadek Suzanne
Heintz. Autor poddaje analizie projekt "Life Once Removed" performerki Suzanne
Heintz, która przez 14 lat uwieczniała na zdjęciach i filmach idealne życie swojej
wyimaginowanej rodziny. Projekt w znacznej mierze nawiązywał do obrazów
rzeczywistości pokazywanej w reklamach i początkowo miał formę typowych dla
Stanów Zjednoczonych kartek z pozdrowieniami wysyłanych na święta, które
stanowiły metaforę oczekiwań społecznych dotyczących udanego życia i szczęścia.
Z czasem stał się manifestacją i wyrazem sprzeciwu wobec narzucanego przez
media wzoru życia.
Olga Dąbrowska-Cendrowska dokonuje analizy wysokonakładowych
magazynów dla kobiet. Celem głównym była odpowiedź na pytania jakie
najważniejsze magazyny adresowane są do kobiet dojrzałych, w wieku 50+; które
firmy angażują się w ten właśnie sektor prasowy, i w końcu jaki wizerunek kobiety
dojrzałej kreowany jest w najpopularniejszych periodykach tego segmentu.
Jak wykazuje autorka, tematyka poruszana w pismach przeznaczonych dla kobiet
50+ tradycyjnie koncentruje się na sferze życia domowego, pomijając aspekty
związane z funkcjonowaniem kobiet w sferze publicznej. Sprzyja to utrwalaniu
stereotypów na temat kobiet dojrzałych, ich potrzeb i aspiracji.
Agnieszka Kliś w tekście pt. Aktualność ‘écriture féminine’: casus Kampania
Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet „(Nie)Bądź Miła” przedstawia projekt Hélène
Cixous. Autorka analizuje jeden z czołowych manifestów francuskiej krytyki
feministycznej pt. Śmiech Meduzy oraz odwołuje się do metodologii dekonstrukcji
Jacques’a Derridy. W części empirycznej prezentuje 16-dniową międzynarodową
kampanię “(Nie)Bądź Miła” mającą na celu uwidocznienie zjawiska przemocy
wobec kobiet. Kampania, zdaniem autorki, zwróciła uwagę na to, że różne formy
przemocy są akceptowane społecznie, miała też za zadanie zmobilizować struktury
rządowe i organizacje pozarządowe do działania.
Do kolejnej popularnej akcji #metoo nawiązuje w swoim artykule Bożena Pękala.
Autorka podejmuje analizę nieplanowanej kampanii, która objęła swoim zasięgiem
cały świat i spowodowała, że problem molestowania seksualnego kobiet nie tylko
zaistniał w świadomości społecznej, ale #metoo stał się symbolem walki z przemocą
seksualną. Dzięki akcji doszło również do ujawnienia licznych przypadków
molestowania kobiet i doprowadzono do procesów karnych sprawców takich
czynów. W artykule zostały omówione przyczyny, dla których kampania mogła
zaistnieć na tak szeroką skalę, jej skutki i efekty. Autorka porównuje również efekty
kampanii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.
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Monika Strupiechowska w artykule pt. Kobiecość i męskość w polskim dyskursie
aborcyjnym podejmuje niezwykle aktualny problem dyskursu medialnego
poświęconego zmianom w prawie dotyczącym dopuszczalności aborcji w Polsce.
Autorka koncentruje się na dwóch różniących się w zasadniczy sposób retorykach
dominujących w tej debacie oraz na badaniu wpływu określonych schematów
argumentacji odwołujących się do wartości takich jak wolność czy godność oraz
kwestii prawnych i moralnych wpływających na postawy oraz oczekiwania wobec
jednostek.
Patrycja Bałdys i Katarzyna Piątek w artykule pt. Rola mediów w definiowaniu
współczesnych wzorców ojcostwa zastanawiają się nad wpływem i znaczeniem
mediów w kształtowaniu modelu ojca i opiekuna oraz dokonującymi się w tym
aspekcie przemianami. Równocześnie poszukują medialnej genezy kluczowych
trendów i sposobów definiowania roli ojca i jego promocji. W oparciu o analizę
literatury przedmiotu oraz wybranych seriali telewizyjnych dokonują klasyfikacji
wzorców ojcostwa i ich medialnych kreacji.
Olga Modzelewska w artykule zatytułowanym Mężczyźni i sport w mediach.
Reprodukcja społecznych wyobrażeń męskości podejmuje analizę przedstawianych
w transmisjach sportowych wizerunków mężczyzn, ich sposobu zachowania
oraz postaw, które wpływają w dosyć istotny sposób na powielanie przez
odbiorców określonych wizerunków męskości. Jak zauważa autorka, aktywność
fizyczną można postrzegać jako przykład praktyk kulturowych oddziałujących
na modelowanie męskiej tożsamości, a socjalizująca funkcja mediów przyczynia się
do przekazywania chłopcom cech określających tzw. prawdziwych mężczyzn.
Tom zamyka tekst Pawła Przybytka Antropologia widowisk na przykładzie filmu
„Królowa” Stephena Frearsa i recenzja książki Jolanty Chwastyk-Kowalczyk
pt. Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, napisana przez Olgę DąbrowskąCendrowską.
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Dysproporcje w reprezentacji kobiet i mężczyzn
w środkach masowego przekazu na podstawie badań
Stowarzyszenia Kongresu Kobiet

ABSTRAKT
Media masowe są we współczesnych społeczeństwach elementami systemu władzy. Pełnią rolę nie
tylko rozrywkową, informacyjną czy reklamową, ale także są odpowiedzialne za podtrzymywanie
systemu społecznego. Nie są one społecznie wyizolowane, z jednej strony są zwierciadłem
odbijającym normy i wartości funkcjonujące w danym społeczeństwie, z drugiej zaś strony konstruują
i propagują pewne zachowania oraz kulturowe wzorce, a co za tym idzie wpływają
na świadomość swoich odbiorców. Media i społeczeństwo wzajemnie na siebie oddziałują.
Celem artykułu jest ilościowa analiza partycypacji kobiet w przekazach medialnych mających charakter
informacyjny. Przedstawiona zostanie dysproporcja w reprezentacji kobiet i mężczyzn
w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, prasa) z uwzględnieniem ról, w jakich występowali:
prowadzący/prowadzące, redaktorzy/redaktorki, eksperci/ekspertki, goście/gościnie, przypadkowi
rozmówcy/ przypadkowe rozmówczynie. Dane empiryczne, do których odwołuje się tekst, są efektem
zrealizowanych badań w ramach projektu Watchdog Kongresu Kobiet w okresie od listopada 2016
roku do czerwca 2017 roku.
SŁOWA KLUCZOWE: kobiety, media, przekaz medialny, kobiety w mediach, polityka równości

Europejska polityka równości
Jednym z najważniejszych priorytetów w dziedzinie polityki społecznej
w ramach polityki europejskiej, a co za tym idzie także Polski, jest równość płci,
a więc polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn. Polityka równości płci
dotyczy między innymi aktywności kobiet w przestrzeni publicznej, politycznej
i medialnej. Obecność w sferze publicznej może być postrzegana w wielu
1
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wymiarach. Termin ten uwzględnia szczególnie aktywność kobiet w systemach
komunikacji politycznej i medialnej. Sfera polityczna i medialna wzajemnie
się przenikają i na siebie oddziałują, a w związku z tym budowa mocnego
statusu kobiet w sferze publicznej jest aktem politycznym. Celem artykułu
jest ilościowa analiza partycypacji kobiet w przekazach medialnych mających
charakter informacyjny. Przedstawiona zostanie dysproporcja w reprezentacji
kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, prasa)
z uwzględnieniem ról, w jakich występowali: prowadzący/prowadzące
serwisy informacyjne, programy publicystyczne i audycje radiowe,
redaktorzy/redaktorki przygotowujący materiały telewizyjne i prasowe,
eksperci/ekspertki wypowiadający się w mediach, goście/gościnie programów
telewizyjnych i audycji radiowych oraz przypadkowi rozmówcy/przypadkowe
rozmówczynie. Konwencja Praw Człowieka stanowi podstawę systemu ochrony
praw człowieka na poziomie europejskim2. W dokumencie za pierwsze
niedopuszczalne kryterium dyskryminacji została uznana płeć. Innym aktem
prawnym propagującym równouprawnienie w mediach jest rezolucja Konferencji
Ministrów Rady Europy odpowiedzialnych za sprawy równości między kobietami
i mężczyznami z 24-25 maja 2010 roku3. Wzywa ona m.in. mężczyzn do zwalczania
stereotypów dotyczących płci we wszystkich sferach życia. Jednym ze środków
do tego przeznaczonych jest niestereotypowe przedstawianie kobiet i mężczyzn
w życiu publicznym. Dokument zaleca promowanie zrównoważonej obecności
kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w mediach, a także wspieranie
szkoleń i warsztatów mających na celu zwiększenie świadomości studentów
dziennikarstwa w kwestii języka dotyczącego płci. Zalecenie Komitetu Ministrów
nr 7 z 2011 roku dla państw członkowskich4 rekomenduje przyjęcie nowego,
inkluzywnego pojęcia mediów, obejmującego wszystkich uczestników procesu
produkcji i rozpowszechniania treści dla potencjalnie dużych grup wraz
z narzędziami, które umożliwiają interaktywną komunikację poprzez media
społecznościowe. W dokumencie dodatkowo zwraca się uwagę na
odpowiedzialność mediów wyrażającą się w przeciwdziałaniu dyskryminacji
i stereotypom oraz promowaniu równości płci. Autorzy przekazów są wzywani
do odpowiedniego sposobu relacjonowania kwestii kobiecych oraz do zapewniania

2

Europejski Trybunał Praw Człowieka Council of Europe., Europejska Konwencja Praw Człowieka, po nowelizacji
przez Protokół nr 11 i 14 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12 i 13, https://bip.ms.gov.pl/pl/prawaczlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowychwolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi (15.11.2018).
3
Rezolucja „Zmniejszanie rozdźwięku pomiędzy równością de iure i de facto dla osiągania prawdziwej równości
płci” Ministrów Państw uczestniczących w 7. Konferencji Ministrów Rady Europy odpowiedzialnych za sprawy
równości pomiędzy kobietami i mężczyznami, Baku 24-25 maja 2010 r., [w:] Rada Europy. Równość praw kobiet
i mężczyzn w wybranych dokumentach, Rada Europy, Warszawa 2010.
4 Zalecenie CM/Rec(2011)7 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie nowego pojęcia
mediów, http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/rada-europy (15.11.2018).
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obecności kobiet w procesie tworzenia, redagowania i dystrybucji informacji.
Ponadto dokument podkreśla, że język mediów powinien być wolny od mizoginii
i seksizmu. Innym dokumentem Rady Europy jest zalecenie Komitetu Ministrów
dla państw członkowskich z 10 lipca 2013 roku5. W treści podkreślono, że wolność
redakcyjna i równość płci są ze sobą związane, a same media mogą wzmacniać
lub hamować zmiany strukturalne zgodne z zasadą równości płci. Zalecenie
zwraca uwagę, że media często odzwierciedlają społeczne nierówności, w tym
nierówności płci. Symptomem tego jest m.in. niski udział kobiet we własności
mediów czy tworzeniu przekazów informacyjnych. Dokument dostrzega zbyt rzadką
obecność kobiet w mediach w roli ekspertek czy brak kobiecych opinii
w środkach masowego przekazu.

Wpływ i rola mediów
Jedną z podstawowych funkcji mediów jest dostarczanie informacji.
Zadanie to powinno polegać na przedstawianiu pełnego i złożonego obrazu
rzeczywistości. Funkcja informacyjna jest, zdaniem Haralda Lasswella, nieoddzielnie
złączona z funkcją korelacji i transmisji kultury6. Dorota Piontek dostrzega,
że czynnikiem służącym do konstruowania pewnych ram poznawczych
są właśnie media. Sposób interpretowania i komentowania pewnych tematów
wpływa na rozumienie rzeczywistości przez jednostkę – odbiorcę mediów7. Przekaz
informacyjny wpływa na konstruowanie własnego ‘ja’ jednostki oraz na sposób
percepcji otaczającego ją świata społecznego. Zdaniem Alfreda Bandury można
mówić o procesie modelowania osobowości poprzez media. Efektem tego procesu
jest zapamiętanie zachowań medialnych oraz ich naśladowanie. W tekście Nowy
wspaniały świat Aldous Huxley pisze o hipnopedii jako technice polegającej na
wielokrotnym odtwarzaniu danej treści, skutkiem czego ma być ukształtowanie
osobowości8.
Media jako jeden z głównych uczestników i kanałów w dyskursie publicznym
mają moc pozycjonowania pewnych tematów i zjawisk w debacie społecznej. Dzięki
temu to właśnie redakcje decydują o tym, które wątki i osoby przedstawiać opinii
publicznej, a które marginalizować czy pomijać. Dotyczy to wszystkich rodzajów
mediów niezależnie od tematyki, jaką się zajmują.

5

Zalecenie CM/Rec (2013)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie równości płci i mediów,
http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/rada-europy (15.11.2018).
6
H. Lasswell, The Analysis of Political Behaviour: An Empirical Approach, Kegan, Trench, Trudner, Co., London 1948.
7 D. Piontek, Kobiety w programach informacyjnych, „Przegląd Politologiczny”, Poznań 2011, nr 2, s. 121.
8 Za: W. Furmanek, Wielki wspaniały świat i smutna codzienność – polska młodzież w dobie społeczeństwa
informacyjnego, [w:] W. Furmanek (red.), Młodzież w wirtualnej rzeczywistości i realnym świecie. Materiały
z polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodową
w Gorzowie Wielkopolskim – 15 października 2004 r., WISZ, Gorzów Wielkopolski 2004, s.14.
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Kurt Lewin wprowadził model topologiczny, z którym wiąże się kategoria
selekcji informacji wprowadzająca funkcję gatekeeperów, a więc jednostek
decydujących w kwestii przepływu informacji do opinii publicznej.
W komunikowaniu masowym rolę tę wykonują redaktorzy naczelni, wydawcy,
producenci, właściciele mediów, ale mogą ją pełnić także indywidualni dziennikarze
podejmujący pewne decyzje odnośnie do materiału, który realizują. Przypadek
programów informacyjnych charakteryzuje się pewną specyfiką w tym względzie,
otóż głównym gatekeeperem jest tutaj wydawca9. Na koniec procesu selekcji
informacji mamy do czynienia z powstaniem pewnego obrazu rzeczywistości
społecznej, a co za tym idzie także z nadaniem znaczeń. Media masowe mogą być
dla jednostek nie tylko źródłem przekazu informacyjnego, ale także nośnikami
wartości, norm, reguł i wzorów zachowania, które społecznie i kulturowo są
przypisane męskości i kobiecości, a co za tym idzie konstruują one wzajemne relacje
pomiędzy kobietami a mężczyznami10.
Zgodnie z teorią ról społecznych autorstwa Alice Eagly stereotypy dotyczące
kobiecości i męskości w pewnym stopniu są konstruowane dzięki obserwacji
jednostek pełniących swoje role społeczne11. Media pełnią rolę w tworzeniu
i umacnianiu norm społecznych, będąc tym samym jedną z tych części świata
społecznego, która wpływa na sferę publiczną i prywatną. Mogą z jednej strony
wzmacniać społeczne stereotypy związane z płcią, a przez to wpływać na aktywność
kobiet w sferze publicznej, z drugiej zaś strony są odzwierciedleniem norm
i wartości funkcjonujących w danym społeczeństwie.
W swojej historii media były niejako narzędziem konstruowania
i rozpowszechniania postaw kobiecości i męskości zależnych od zmieniającej się
sytuacji społecznej i kulturowej12. Przykładem mogą być państwa całego byłego
bloku socjalistycznego, w których konstruowano obraz kobiety charakteryzującej
się tężyzną fizyczną, pewnością siebie, aseksualnej i wyemancypowanej, jaką miała
być kobieta-rolniczka czy też kobieta-robotnica. Z kolei wydarzenia II wojny
światowej były w Stanach Zjednoczonych okresem kampanii medialnych mających
przekonać kobiety do wejścia w męski świat pracy w przemyśle zbrojeniowym.
Po zakończeniu działań wojennych i ten przekaz uległ zmianie, kobiety wypełniwszy
swoje zadanie oraz rolę, były poprzez treści medialne nakłanianie do powrotu do
swoich starych ról – opiekuńczej matki i żony zajmującej się domem13.

9

D. Piontek, Kobiety w ..., op. cit., s. 122.
D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe, GPW, Gdańsk 2005, s. 82.
11 K. Deaux, M. Kite, Stereotypy płci, [w:] Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia, B. Wojciszke (red.), GWP,
Gdańsk 2002, s. 354-376.
12 M. Bogucka, Gorsza płeć, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 279.
13 R. Siemieńska (red.), Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997, s. 17.
10
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Metodologia
Materiał empiryczny, do którego odnoszę się w niniejszym tekście, zebrałem
wspólnie z Eweliną Jabkiewicz i Agatą Siedlaczek w projekcie badawczym Watchdog
Kongresu Kobiet w okresie od listopada 2016 do czerwca 201714.
W artykule odwołuję się do ilościowej części badań poświęconej obecności kobiet
w mediach (telewizja, radio, prasa) szczególnie w serwisach informacyjnych
i programach publicystycznych oraz tygodnikach opinii.
Do analizy partycypacji kobiet w wybranych polskich mediach wykorzystano
metodę ilościową. Obecność kobiet rozumieliśmy na dwa sposoby: partycypacja
aktywna – kobiety w roli kreatorek materiałów oraz partycypacja pasywna – kobiety
jako bohaterki danych przekazów. W przypadku partycypacji aktywnej badaliśmy
udział kobiet-nadawczyń przekazów, a więc reporterek, prowadzących programy
informacyjne, publicystyczne, autorek materiałów prasowych. W przypadku
partycypacji biernej kobiety występowały w roli rozmówczyń, ekspertek i gościń
analizowanych programów i materiałów prasowych.
Analizie poddano wieczorne wydania serwisów informacyjnych emitowanych
w tym okresie przez TVP1 (Wiadomości, godz. 19:30) i telewizje komercyjne: TVN
(Fakty, godz.19:00) oraz Polsat (Wydarzenia, godz. 18:50). Dodatkowo w skład
analizy materiałów telewizyjnych weszły programy publicystyczne emitowane zaraz
po serwisach informacyjnych: Minęła 20 w TVP 1, Fakty po Faktach emitowane
przez TVN oraz Gość wydarzeń Polsatu. W skład analizowanych audycji radiowych
wchodziły: program Radia Zet Gość Radia Zet (godz. 8:02), Sygnały Dnia Programu
Pierwszego Polskiego Radia (między godz. 7:00 a 8:00) oraz Poranna rozmowa
w RMF24 (godz. 8:02). W przypadku programów telewizyjnych i audycji radiowych
monitorowano:
− liczbę prowadzących program ze względu na płeć,
− skład redakcji – osób tworzących dany program, ze względu na płeć,
− osoby występujące w roli eksperta/ekspertki oraz przypadkowego
gościa/przypadkowej gościni w programie i reportażu,
− osoby zapraszane do programu jako rozmówca/rozmówczyni.
W przypadku telewizji i radia zastosowano tzw. metodę sztucznego tygodnia
polegającą na tym, że w każdym tygodniu monitorowane były kolejne dni tygodnia
(w jednym tygodniu programy i audycje poniedziałkowe, w kolejnym wtorkowe,
w następnym programy i audycje z środy itd.).
14

Watchdog Kongresu Kobiet miał na celu monitoring polityki, mediów i reformy edukacji. Badania dotyczące
mediów realizowałem wspólnie z Eweliną Jabkiewicz i Agatą Siedlaczek. Opiekę merytoryczną sprawowała
dr hab. Magdalena Środa, prof. UW. Na podstawie zebranych w trakcie projektu danych powstał
Raport z monitoringu polityki, mediów i reformy edukacji. Byłem autorem części dotyczącej monitoringu mediów.
Raport jest dostępny na stronie Kongresu Kobiet: https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/
raport_media.pdf (25.11.2018).
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Na potrzeby raportu przeanalizowano również tygodniki „wSieci”, „Gość
Niedzielny”, „Polityka” oraz „Newsweek”. W prasie monitorowano głównie liczbę
autorek i autorów artykułów, reportaży, felietonów oraz wywiadów, a także
tematykę poruszanych przez nie tematów. W przypadku prasy monitoringowi
poddano wszystkie numery ukazujące się w trakcie trwania projektu badawczego.

Wyniki badań
Dane na wykresie 1 pokazują procentowy udział kobiet i mężczyzn tworzących
redakcje serwisów informacyjnych z podziałem na prowadzących i dziennikarzy.
Na podstawie danych można wywnioskować, że najbardziej parytetowe pod
względem płci były Wydarzenia Polsatu, które w 58% prowadzone były przez
kobiety, a w 42% przez mężczyzn. Różnica pomiędzy materiałami
przygotowywanymi przez mężczyzn, a tymi, których autorkami były kobiety, nie
była duża (52% do 42%). Największe dysproporcje miały natomiast miejsce
w Wiadomościach TVP, które zarówno jeśli chodzi o prowadzących, jak i tworzących
materiały, są zmaskulinizowane. Kobiety prowadziły 36% wieczornych wydań
Wiadomości, podczas gdy mężczyźni 64%. Jeszcze większa różnica jest widoczna,
jeśli spojrzymy na to, kto przygotowywał materiały do serwisów informacyjnych
telewizji publicznej – w 78% byli to mężczyźni, a w 22% kobiety. Z kolei o ile Fakty
TVN w kategorii prowadzących są na podobnym poziomie ‘równości płci’
z Wydarzeniami (57% kobiet do 43% mężczyzn), o tyle jeśli już chodzi o osoby
przygotowujące materiały do serwisu bliżej im do zmaskulinizowanych Wiadomości
(30% kobiet do 70% mężczyzn).
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Wykres 1. Redakcja telewizyjnych serwisów informacyjnych
SKŁAD REDAKCJI SERWISÓW INFORMACYJNYCH
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Dane na wykresie 2 dotyczą udziału kobiet i mężczyzn w tzw. ‘setkach’
(tj. krótkich wypowiedziach/komentarzach) z podziałem na rolę, w jakiej się
wypowiadali. O ile w przypadku kategorii „eksperci/ekspertki” można mówić
o pewnym zachowaniu proporcji płci (Wydarzenia 50% do 50%, Wiadomości 42%
ekspertek do 58% ekspertów, Fakty 46% ekspertek do 54% ekspertów), o tyle jeśli
chodzi o pozostałe osoby, mamy tutaj do czynienia z dużą dysproporcją.
Najmniejszy udział kobiet jako zwykłych rozmówczyń był w Wiadomościach
i wynosił on 18% w stosunku do 82% mężczyzn. W pozostałych serwisach
te różnice były zbliżone: w Wydarzeniach 24% rozmówczyń do 76% rozmówców,
natomiast w Faktach udział rozmówczyń w ‘setkach’ wynosił 22% w stosunku do
78% rozmówców.
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Wykres 2. Osoby wypowiadające się w serwisach informacyjnych
OSOBY WYPOWIADAJĄCE SIĘ W SERWISACH INFORMACYJNYCH
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Na wykresie 3 zilustrowane zostały składy redakcji programów publicystycznych.
Jako fenomen na tle innych trzeba traktować Gościa Wydarzeń (Polsat), który
w 84% prowadzony był przez kobietę, a jedynie w 16% przez mężczyznę. Politykę
„równości płci” zauważyć można w Faktach po Faktach (TVN), w których
została zachowana idealna proporcja prowadzących ze względu na płeć.
W przypadku programu transmitowanego przez telewizję publiczną (Minęła
dwudziesta) oraz radiowych programów publicystycznych 100% z nich
prowadzonych było przez mężczyzn. Warto zauważyć, że stałym prowadzącym
audycję Gość Radia Zet jest Konrad Piasecki, gospodarzami Sygnałów Dnia
byli Wojciech Dąbrowski i Piotr Gociek, program Minęła dwudziesta prowadził
Adrian Klarenbach i Michał Rachoń, natomiast Poranną rozmowę Robert Mazurek.
Jak pokazuje wykres, w przeciwieństwie do serwisów informacyjnych programy
publicystyczne objęte analizą pokazały, że są one w dużo większym stopniu
zmaskulinizowane.
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Wykres 3. Skład redakcji programów publicystycznych
SKŁAD REDAKCJI PROGRAMÓW PUBLICYSTYCZNYCH
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polityki, mediów i reformy edukacji, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa 2017.

Na wykresie numer 4 zaprezentowano procentowy udział kobiet i mężczyzn
występujących w roli gościa w programach publicystycznych. O ile biorąc pod
uwagę kategorię osób prowadzących program można mówić o pewnym
zróżnicowaniu (Fakty po Faktach, Gość Wydarzeń vs. reszta programów), o tyle
biorąc pod uwagę kto był zapraszany do studia programów publicystycznych, obraz
ten wydaje się coraz bardziej „męski”. Wszystkie analizowane programy
publicystyczne pod tym względem okazały się światem męskiej dominacji,
w których to mężczyźni występowali w roli ekspertów, komentatorów, polityków
itp. Najbardziej zmaskulinizowanym programem okazał się w tym obszarze Gość
Radia Zet, w którym mężczyźni stanowili 93% wszystkich zaproszonych gości
w badanym okresie. Z badań jakościowych zrealizowanych przez Instytut
Stosunków Międzynarodowych na podstawie wywiadów pogłębionych
z dziennikarzami i wydawcami takich stacji jak: TVP, Polsat, TVN, TV Biznes
wynikało, że przekonanie o przypisaniu niektórych obszarów wiedzy do męskiego
świata jest ciągle żywe. Wyniki badań pokazały również, że kobiety występujące
w roli ekspertek są częściej lepiej przygotowane, bardziej analityczne, nie szukające
punktów spornych, ale wspólnych i nastawione na szczegóły, a nie rozmowę
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o dużym stopniu ogólności czy abstrakcyjności. Ponadto zachowują większy dystans
niż mężczyźni, są „bardziej praktyczne” i zwracające uwagę na codzienne życie.
Respondenci byli zdania, że obecność kobiet jako ekspertek wpływa na lepszą,
łagodniejszą atmosferę wśród mężczyzn biorących udział w programie. Mężczyźni
pragnący wywrzeć pozytywne wrażenie na swoich interlokutorkach w dużo
mniejszym stopniu są względem siebie złośliwi, agresywni i nastawieni na spór15.
Wykres 4. Osoby wypowiadające się w programach publicystycznych
OSOBY WYPOWIADAJĄCE SIĘ W PROGRAMACH PUBLICYSTYCZNYCH
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Analiza tygodników również pokazała dysproporcje pomiędzy kobietami
a mężczyznami w tworzeniu artykułów prasowych. Wyniki przedstawiono
na wykresie 5. We wszystkich tygodnikach to mężczyźni stanowili większość
nadawców przekazu. Najmniejsza dysproporcja miała miejsce w tygodniku
„Newsweek”, w którym kobiety stanowiły 41% składu redakcji, a mężczyźni 59%.
„wSieci” i „Gość Niedzielny” były tymi tytułami, w których partycypacja kobiet jako
twórczyń artykułów była najmniejsza i wynosiła 21% do 79% mężczyzn.

15

Jakie cechy powinien mieć ekspert idealny?, http://www.headlines.pl/pl/blog/w/jakie-cechy-powinien-miecekspert-idealny (18.11.2018).
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Wykres 5. Skład redakcji czasopism
SKŁAD REDAKCJI CZASOPISM
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Przegląd innych badań
Od 1955 roku Światowe Stowarzyszenie na rzecz Chrześcijańskiej Komunikacji
(World Association for Christian Communication, WACC) publikuje co pięć lat
raporty dotyczące obecności i partycypacji kobiet w mediach. Podstawowym celem
Globalnego Projektu Monitoringu Mediów (GMMP) jest pokazanie, w jaki sposób
kobiety są reprezentowane i postrzegane w mediach informacyjnych,
przygotowywanie instrumentów badawczych, pobudzanie świadomości medialnej
oraz wzmacnianie umiejętności dotyczących monitorowania mediów16. Jeśli
przyjrzeć się danym z raportu The Global Media Monitoring Project z 2015 roku17,
który wziął pod lupę 22 tysiące wiadomości, 26 tysięcy pracowników
16

W pierwszym raporcie The Global Media Monitoring Project z 1995 zostało zmonitorowanych 71 państw,
w 2000 roku 70 krajów, w 2005 r. – 76 państw, w 2010 r. – 108 krajów, a najnowszy raport z 2015 roku objął 114
państw.
17 The Global Media Monitoring Project 2015.Highlights of findings. Gender inequality in the news 1995-2015
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/highlights/highlights_en.pdf
(25.11.2018).
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i pracowniczek serwisów informacyjnych oraz ponad 45 tysięcy tematów
w gazetach, telewizji, radiu i Internecie w 114 krajach, wnioski, do jakich można
dojść, nie są optymistyczne. Jak pokazują wyniki badań, o ile w latach 1995-2005
można było mówić o progresie w kontekście równości płci, o tyle późniejsza dekada
2005-2015 zatrzymała dalszy postęp. W 2015 roku, podobnie jak w 2010, kobiety
stanowiły jedynie 24% osób, o których pisano, mówiono lub pokazywano (w prasie,
radiu czy telewizji). W tych samych mediach jedynie 37% materiałów
w 2015 roku było prezentowanych przez kobiety, wskaźnik ten nie uległ zmianie od
roku 2005, natomiast jeszcze w roku 1995 i 2000 wynosił on odpowiednio
28% i 31%. Bardziej zrównoważony był natomiast udział kobiet jako osób
prezentujących informacje radiowe i telewizyjne, który w roku 2015 wynosił 49%
(57% w telewizji i 41% w radiu). Dysproporcje rosną, biorąc pod uwagę
relacjonowanie informacji politycznych, w których mężczyźni stanowili 69%,
a kobiety 31%.
Przedstawione powyżej dane są zgodne z wynikami badań zrealizowanymi
w przeszłości. Jak wskazuje raport Press-Service Monitoring Mediów, w styczniu
2013 roku w głównych serwisach informacyjnych mężczyźni stanowili 76%
wszystkich wypowiedzi podczas gdy kobiety 24%. Mężczyźni byli również
w większości, jeśli chodzi o autorów materiałów18.
Również analizy przygotowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
wskazują na dysproporcje między kobietami i mężczyznami, biorąc pod uwagę ich
obecność w mediach. Analizie poddano okres czterech kampanii wyborczych
mających miejsce w latach 2014-2015. Przed wyborami prezydenckimi w roku 2015
udział kobiet jako zaproszonych do programów telewizyjnych stanowił 15%,
natomiast w trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich już 12%. Z kolei przed
wyborami parlamentarnymi w tym samym roku 17% wszystkich gości programów
stanowiły kobiety. W przypadku kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego
w roku 2014 kobiety stanowiły 14% uczestników programów publicystycznych,
w których brali udział kandydaci/kandydatki. Lepiej, jeśli chodzi o partycypację
kobiet w mediach, wypada kategoria prowadzących programy. Otóż przed
wyborami samorządowymi, jak i przed wyborami do Parlamentu Europejskiego
kobiety prowadziły 55% audycji oraz 39% w trakcie kampanii do parlamentu
krajowego19.

18

Dyskryminacja kobiet w serwisach informacyjnych? KRRiT chce walczyć ze stereotypami w mediach,
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1415818,Dyskryminacja-kobiet-w-serwisach-informacyjnych-KRRiTchce-walczyc-ze-stereotypami-w-mediach (18.11.2018).
19 Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji, Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku,
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/spr-info-krrit-2015/sprawozdanie--krrit-zdzialalnosci-w-2015-r.pdf (20.11.2018).
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Podsumowanie
Media odgrywają ważną rolę w procesie kształtowania i utrwalania zasad oraz
norm społecznych. Wpływają tym samym na sferę publiczną, jak i prywatną.
Jak pokazują przedstawione przeze mnie wyniki badań dla Stowarzyszenia
Kongresu Kobiet oraz przegląd innych badań, pomimo licznych zaleceń tworzonych
na poziomie europejskim, media nadal podtrzymują kulturowe fundamenty
nierówności płci. Można powiedzieć, że są one odwzorowaniem rzeczywistości
społecznej, w której role kobiet są spychane do sfery prywatnej. Przekazują nam
treści tak naprawdę widziane z perspektywy mężczyzn.
W
przypadku
serwisów
informacyjnych
kobiety
najbardziej
niedoreprezentowane były w Wiadomościach TVP1 zarówno w roli osoby
prowadzącej, realizującej materiał, jak też z pozycji ekspertki czy rozmówczyni
wypowiadającej się w danym materiale. Jeszcze większe dysproporcje zachodziły
w programach publicystycznych. W tej kategorii najbardziej sfeminizowany był
Gość Wydarzeń Polsatu, którego monitorowane wydania w 84% prowadzone były
przez kobietę. W przypadku programów, w których istnieje stała jedna osoba
prowadząca program, zawsze jest to mężczyzna (Gość Radia Zet, Poranna
rozmowa), natomiast w przypadku serwisów informacyjnych, które cechują się
większym składem redakcji, dysproporcje te są mniejsze. Warto zwrócić uwagę na
duże różnice płciowe między osobami zapraszanymi do programów
publicystycznych. W żadnym z monitorowanych programów udział kobiet pod tym
względem nie przekroczył 20%. Największa nadreprezentacja mężczyzn w stosunku
do kobiet widoczna jest w Gość Radia Zet (prowadzonym przez Konrada
Piaseckiego), w którym mężczyźni w monitorowanych wydaniach stanowili 93%
rozmówców, a kobiety 7%.
Niska reprezentacja kobiet w mediach jest pochodną szerszego kontekstu
społeczno-politycznego oraz przekłada się na inne dziedziny życia. Jeśli spojrzeć
na udział kobiet w składzie organów pochodzących z wyboru, to zajmują
one 125 miejsc w Sejmie (z 460) co stanowi 27% mandatów, natomiast
w Senacie jedynie 13%. Innym polem, w którym widać dysproporcje pomiędzy
kobietami a mężczyznami, jest kariera naukowa, szczególnie widoczne są
one przy kolejnych awansach. W roku akademickim 2017/2018 kobiety stanowiły
54,9% uczestników studiów doktoranckich, natomiast w przypadku awansu
na doktora habilitowanego w 2017 roku nadano go 753 kobietom i 922
mężczyznom, natomiast tytuł naukowy profesora przyznano 98 kobietom i 197
mężczyznom20. Można więc powiedzieć, że odzwierciedleniem niskiej reprezentacji
kobiet w świecie polityki i nauki jest ich słaba reprezentacja w mediach.
20

https://www.forbes.pl/kariera/kobiety-chetnie-studiuja-ale-tylko-nieliczne-decyduja-sie-na-karierenaukowa/p8hledq, (18.07.2019).
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Jak pokazują przywołane w artykule wyniki badań zrealizowane przez
Instytut Stosunków Międzynarodowych, innym czynnikiem tłumaczącym niską
reprezentację kobiet w mediach mogą być głęboko zakorzenione stereotypy
płciowe. Wywiady pogłębione z dziennikarzami i wydawcami pokazały, że w ich
świadomości pewne obszary wiedzy nadal są przypisane jedynie mężczyznom,
w związku z czym nasi rodzimi gatekeeperzy nie są skłonni zapraszać kobiet w roli
ekspertek czy rozmówczyń do tematów, które ich zdaniem mają charakter męski.
Innymi wynikami obrazującymi to zjawisko jest udział kobiet w programach
publicystycznych w trakcie czterech kampanii wyborczych w latach 2014-2015,
w których stanowiły one od 12% do 17% osób zapraszanych.
Badane czasopisma, podobnie jak programy telewizyjne i audycje radiowe,
charakteryzowały się dysproporcjami w reprezentacji kobiet i mężczyzn. Tytułem
najbliższym zachowaniu równowagi płciowej był Newsweek, w którym kobiety
stanowiły 41% nadawców przekazu, a mężczyźni 59%. Niska reprezentacja kobiet
jest cechą charakterystyczną dla polskich mediów bez względu na ich rodzaj, stację,
godziny transmisji czy tytuł prasowy. Jak pokazują przywołane w artykule wyniki
badań międzynarodowych, problem słabej widoczności kobiet w mediach nie jest
jednak tylko polską specyfiką. Zasygnalizowane w artykule tropy badawcze
wymagają jednak pogłębionych analiz i jeszcze szerszego spojrzenia na problem
reprezentacji kobiet w polskich mediach, jak i na cały proces tworzenia
i nadawania przekazów informacyjnych. Kolejnym krokiem w analizie powinno być
przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z kobietami, które, nie pracując
w mediach, są do nich zapraszane w charakterze ekspertek (naukowczynie,
bizneswomen, polityczki, ekonomistki, prawniczki itp.), aby zbadać, jakie czynniki
z ich perspektywy wpływały na ich obecność w mediach.
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The Disproportion Between Women and Men's Representation in the Media Based
on the Congress of Women’s Research
Summary
The media are elements of the power system in modern societies. They play many roles: not only in
entertainment, information or advertising, but also are responsible for maintaining the social system.
They are not socially isolated. On the one hand the media act as a mirror reflecting norms and values
functioning in a given society, on the other hand, they counter and promote certain behaviors and
cultural patterns, and thus affect the awareness of their recipients. Media and society influence
each other. The aim of the article is a quantitative analysis of women's participation
in media. A disproportion in the representation of women and men in mass media (television, radio,
press) will be presented taking into account the roles in which they performed: female and male TV
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hosts, editors, experts, guests and interviewees. Empirical data to which the text refers are the result
of research carried out as part of the Congress of Women’ project from October 2016
to June 2017.
Keywords: women, media, media coverage, women in the media
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Czy nauka ma płeć? Wizerunek naukowców
w popkulturze na wybranych przykładach

ABSTRAKT
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób płeć determinuje wizerunek naukowca
w popkulturze. Otwiera go przegląd badań statystycznych obrazujących to, w jaki sposób płeć
determinuje karierę i obecność w nauce, a także krótka analiza badan poświęconych stereotypom
naukowca. W dalszej części w oparciu o wybrane teksty kultury, czy dokładniej „popkultury” (film,
serial, komiks) zaproponowana zostaje swoista typologia naukowców wraz z krótką charakterystyką
każdej z grup. Zamknięcie rozważań odsyła do szerszej koncepcji budowania marki naukowca
i stawia pod rozwagę nowe pytania.
SŁOWA KLUCZOWE: nauka, płeć, stereotypy, kultura popularna, wizerunek naukowca

„Nauka jest mężczyzną”, czyli o statystyce i historii
Będące tytułem tego artykułu pytanie nie jest nowe, a z leksykalnego punktu
widzenia wręcz nie jest poprawne. W języku polskim o płci nauki w pewien sposób
decyduje semantyka. O ile „nauka” jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej
rodzaju żeńskiego, to sprawa znacznie komplikuje się, gdy zapytamy nie o samą
naukę, ale tych, którzy ją tworzą. Kim są zatem naukowcy? Rzeczownik
„naukowczynie”2 jest używany znacznie rzadziej. Powszechne użycie słowa
naukowiec, czyli męskiej formy rzeczownika determinować może także
postrzeganie naukowców w pierwszej kolejności jako mężczyzn właśnie, i jak
zauważa Baładynowicz-Panfil „jest to dość typowy schemat myślenia przy tego typu
konotacjach językowych”3.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 08.06.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 11.07.2019 r.
Por. Poradnia językowa PWN: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ginekolozka-naukowczyni-i-in;7882.html,
(11.12.2018).
3 K. Bałandynowicz-Panfil, Wiek a wizerunek naukowców w mediach – stereotypy zdominowane przez kult
2
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„Nauka jest mężczyzną” napisała w opublikowanym w 1938 roku eseju „Trzy
gwinee”4 Virginia Woolf. Nie sposób odmówić jej racji. W jej rodzinnej Wielkiej
Brytanii w Oksfordzie i Cambridge w 1910 roku, czyli jeszcze przed I wojną
światową, studiowało co prawda prawie tysiąc kobiet, „jednak potrzebowały one
pozwolenia na uczestnictwo w wykładach i nie mogły uzyskiwać stopni”5. Osiem lat
później w niepodległej już Polsce kobiety miały otwartą drogę na uniwersytety, ich
awans naukowy i zdobywanie kolejnych stopni i tytułów było jednak znacznie
utrudnione. Taka sytuacja utrzymywała się przez długi czas, dla przykładu „w 1980
roku tylko 21% osób ze stopniem doktora habilitowanego i 13% z tytułem profesora
stanowiły kobiety (GUS 1975)”6. Procentowo wskaźniki pokazują zatem, że kobieta
jako samodzielny pracownik naukowy to wciąż mniejszość.
Na marginesie przytoczyć warto historię pewnego zdjęcia, które rozpaliło
gorącą dyskusję na temat „widoczności” kobiet w nauce, którą streszczam za
artykułem z 2008 roku opublikowanym w polskiej edycji czasopisma „Focus”.
Na wspólnej czarno-białej fotografii z konferencji naukowej, która odbyła się
w Whales w Virginii w 1971 roku, uwidocznieni zostali wszyscy jej uczestnicy.
Pośród kilkudziesięciu mężczyzn znalazła się tylko jedna kobieta (niemal
niewidoczna, bo stoi z tyłu, zasłonięta panem z pierwszego rzędu), pod zdjęciem
podpisano wszystkich widocznych na fotografii oprócz niej. Sytuację tę opisała Jean
Andersen, ilustratorka książek dla dzieci, która szukając materiału do kolejnej
publikacji, przypadkiem natrafiła na fotografię i poruszona przedstawioną na
niej sytuacją podjęła poszukiwania anonimowej bohaterki. Dzięki mediom
społecznościowym, w których żywo komentowano sytuację, udało się
zidentyfikować (nieświadomą medialnej dyskusji, jaka rozpętała się wokół zdjęcia)
emerytowaną naukowczynię, szczęśliwą babcię, panią Sheilę Minor Huff.
Z biegiem lat na fotografiach z wydarzeń naukowych pojawia się znacznie
więcej kobiet, do czego z pewnością przyczyniły się także działalność ruchów
feministycznych, ale jak zauważają autorzy artykułu, pod symptomatycznym nomen
omen tytułem „Czy nauka wciąż ma męską płeć?”, chociaż pozycja kobiet w nauce
uległa znacznej poprawie, nadal natrafiają one na szereg przeszkód w karierze.
Należą do nich: utrudniający awans „szklany sufit” (glassceiling), zamykająca je na
gorzej płatnych i mniej znaczących stanowiskach „lepka podłoga” (stickyfloor).
Kobiety znikają także, odchodząc od nauki do innych dziedzin życia i zawodów, i te
młodości, „Horyzonty Wychowania”, 2017, nr 16 (39), s. 31.
4 V. Woolf, Własny pokój. Trzy gwinee, tłum. E. Krasińska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002. W eseju Woolf
napisała: „Science it would seem is not sexless; she is a man, a father and infected too”, por. Woolf „Three Guineas”,
Hoghart Press, Londyn 1938.
5 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka”, 2013, nr 2,
s. 47-72.
6 Ibidem, s. 68.
6 B. Grygiel, Na tym zdjęciu z kongresu naukowego jest JEDNA kobieta. To sprowokowało internautów do śledztwa
i dyskusji; www.focus.pl, (04.11.2019).
7 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć?..., op. cit.
36

Czy nauka ma płeć? Wizerunek naukowców w popkulturze na wybranych przykładach

zjawiska w literaturze znamy jako „dziurawy rurociąg” (leakypipeline) i „pudełeczko
do znikania” (vanishbox). Podsumowując, o ile różnice nie są widoczne na poziomie
doktoratu, to „już wśród samodzielnych pracowników naukowych przewaga
liczbowa mężczyzn nad kobietami jest znacząca i utrzymuje się, choć w różnych
proporcjach, we wszystkich dziedzinach nauki”7. Prawidłowości te zamknąć można
w trzech głównych tezach:
„a) kobiety częściej niż mężczyźni zajmują się dydaktyką, b) kobiety rzadziej niż mężczyźni pełnią
wysokie funkcje kierownicze, c) kobiety rzadziej niż mężczyźni robią kariery w dziedzinach
określanych jako STEM (science, technology, engineering, mathematics)”8.

„Nadreprezentatywność” mężczyzn na stanowiskach kierowniczych
i w dziedzinach STEM widoczna jest także w wynikach badań mających na celu
analizę stereotypów związanych z wizerunkiem naukowca.

Narysuj naukowca, czyli o stereotypach wśród dzieci
i dorosłych
Jedne z najbardziej znanych badań poświęconych znaczeniu płci w nauce
to test rysunkowy „Draw a scientist”9, przy pomocy którego zobrazowany zostaje
wizerunek naukowca. Badanie prowadzone jest z udziałem dzieci w wieku
przedszkolnym, które proszone są o narysowanie naukowca. Analizy prowadzone
są na zebranym materiale rysunkowym. Systematyzacja i kodyfikacja
poszczególnych elementów rysunku: cechy wyglądu narysowanej postaci, atrybuty
pozwala sformułować wspólny, uogólniony dla przeprowadzanych badań wniosek,
iż:
„Dzieci mają stosunkowo silnie zakorzeniony stereotyp naukowca mężczyzny, pracownika
laboratorium o specyficznym wyrazie twarzy i fryzurze, otoczonego typowym wyposażeniem
laboratoryjnym”10.

Jak „ilościowo” rozkłada się płeć na obrazkach? Zestawmy dwa opisane szeroko
w literaturze badania, pierwsze obejmuje okres do lat 80 XX w., kolejne lata 80. aż
po drugą dekadę XXI w. W pracach z lat 60. i 80. na 5 tysięcy rysunków kobieta
pojawiła się zaledwie na 28, co stanowiło zaledwie 6 promili. W badaniach
obejmujących lata 1985-2016, w których przebadano 20 tysięcy amerykańskich
dzieci, odsetek kobiet na obrazkach stanowił już 28%11. Pokazuje to, iż na
przestrzeni 50 lat wizerunek naukowca zmienia się, kobieta pojawia się częściej,
7

M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć?..., op. cit., s. 68.
Ibidem, s. 69.
9 D. W. Chambres, Stereotypic Images of the Scientist: The Draw-A-Scientist Test, „Science Education”, 1983,
nr 67(2), s. 255-265.
10 K. Bałandynowicz-Panfil, Wiek a wizerunek naukowców w mediach…, op. cit., s. 35.
11 Ibidem.
8

37

Anna Foltyniak-Pękala

nadal jednak w definicji „typowego” naukowca jej udział jest znacznie mniejszy niż
mężczyzn.
Zbliżone wyniki przynosi raport „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki”
przygotowany przez Fundację L’Oreal we współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. W pochodzącym z roku 2016 raporcie znalazło się m.in.
pytanie „Kto według Pana/Pani jest naukowcem?”. W odpowiedzi na tak
postawiony problem 33% respondentów wskazało kobietę, a aż 71% mężczyznę.
W dalszych częściach ankietowani poproszeni zostali m.in. o wskazanie trzech
naukowców, którzy ich zdaniem dokonali największych odkryć w nauce. Wśród
wskazanych na drugim miejscu znalazła się kobieta – Maria Skłodowska-Curie
(27% respondentów), wyprzedza ją z przewagą 13% Albert Einstein (40%), a tuż za
nią wskazany został Izaak Newton (15%). Różnice widoczne są także, jeśli chodzi
o dziedziny, które reprezenują kobiety i mężczyźni. Ankietowanym zadano dwa
pytania:„Proszę pomyśleć o osobie, która jest przedstawicielem świata nauki,
typowym naukowcem. Które z poniższych z zawodów kojarzą się Pani/Panu
najbardziej z tą osobą?” oraz „Proszę pomyśleć o kobiecie, która jest pracownikiem
naukowym. Proszę wskazać zawody, które kojarzą się Pani/Panu z taką osobą
w pierwszej kolejności?”. W odpowiedzi na pytanie pierwsze najwięcej wskazań
zyskał fizyk (ponad połowa), następnie chemik (46%) oraz badacz (29%).
Tymczasem kobieta naukowiec postrzegana jest najczęściej jako biolog (50 proc.),
farmaceuta (46 proc.), chemik(38 proc.) lub technik laboratoryjny (32 proc.).
Jak sugerują autorzy opracowania, zdaniem badanych kobieta „zajmuje się
dziedzinami, które nie są typowane jako naukowe. Jedynie zawód chemika
wskazywany był zarówno jako najbardziej kojarzący się z pracą naukowca, jaki
typowy dla kobiety-naukowca”12.

Naukowcy i popkultura, czyli o wizerunku w mediach
Próby definicji i eksplikacji sposobów prezentacji naukowców w mediach były
już przedmiotem badań i analiz, ich przykłady znajdziemy również w polskiej
literaturze przedmiotu13. Dla przykładu Bartłomiej Łódzki w artykule „Medialny
obraz naukowca na przykładzie polskiej prasy opiniotwórczej” napisał:
„W dużej mierze ramy (perspektywy), w jakich przedstawiano naukowców, odzwierciedlają
panujące w Polsce stereotypy (profesor, reprezentant uczelni publicznej, specjalista nauk
przyrodniczych lub inżynieryjnych i technicznych, odkrywca, badacz pracujący
w laboratorium)”14.

12

Raport L’Oréal Polska „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki”, Warszawa 2016, s. 5-6.
K. Bałandynowicz-Panfil, Wiek a wizerunek naukowców w mediach…, op. cit.
14 Ibidem, s. 128.
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Szczegółową analizę prezentacji nauki w mediach proponuje także Łukasz
Jach w książce „Nauka jako obiekt kultu”15. Rozdział poświęcony omówieniu
sposobów prezentacji nauki w kontekstach kultury popularnej kończy obszerną
tabelą, w której systematyzuje obraz nauki: w telewizji (z podziałem na
programy popularnonaukowe i telewizję śniadaniową), w prasie i literaturze
popularnonaukowej, w reklamie (głównie telewizyjnej) oraz Internecie16.
W każdym z wymienionych kontekstów nauka wchodzi w interakcje z odbiorcą
poprzez użyte środki masowego przekazu, pojawia się w określonym celu,
w swoisty sposób, czyli najczęściej w krótkich formułach, raczej jako kategoryczna
teza niż pełne uzasadnienie, w uproszczonych schematach pozwalających
na jej szybkie przyswojenie przez szeroką rzeszę odbiorców etc. W specyficzny
sposób prezentowani są także sami naukowcy. Ci, których wypowiedzi stanowią
jedynie ilustrację danej tezy w artykule bądź reklamie, de facto ograniczeni zostają
do pewnego naukowego sztafażu, a pojawiający się na kanapach w programach
telewizyjnych obok gwiazd, aktorów, modelek sami nabierają celebryckiego
sznytu17, lub – co także zdaje się prawdopodobne – nim zasiądą przed kamerą,
są specjalnie dobierani, aby pasować do przyjętej formuły przekazu18.
Przeprowadzona przez Lacha analiza jest zaledwie przyczynkiem do jego dalszych
rozważań, których właściwym celem jest koncepcja scjentoteizmu, być może
dlatego wśród rozważań nad medialnym przekazem nauki nie pojawia się, tak
pożądana z punktu widzenia tych rozważań, refleksja poświęcona płci. Opisany
przez niego naukowiec – ekspert, ale i celebryta, jest jednak jednym z istotnych
wizerunków ludzi nauki także w kulturze popularnej.

Od Frankensteina po Teorię Wielkiego Podrywu
Postać eksperta, który wykorzystuje swoją wiedzę dla objaśnienia
rzeczywistości, pojawia się także w popularnych produkcjach filmowych
klasyfikowanych jako filmy katastroficzne (wymieńmy chociażby popularne
w internetowej bazie FilmWeb „Pojutrze”, „Dzień w którym zatrzymała się ziemia”).
Typowy scenariusz filmu tego typu oparty jest na sekwencji zdarzeń: zwiastuny
zagrożenia, próby zapobiegnięcia wydarzeniom, katastrofa i wreszcie ocalenie.
W ciągu wydarzeń już na etapie sygnałów niebezpieczeństwa to właśnie naukowcy
odkrywają nadchodzące zagrożenie (powodowane dziwnymi zjawiskami
przyrodniczymi lub nadprzyrodzonymi) albo na dalszym etapie fabuły próbują mu
w aktywny sposób zapobiec, wykorzystując albo wyniki badań, albo nieznane
15

Ł. Jach, Nauka jako obiekt kultu Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005,
s. 43.
16 Ibidem, s. 43.
17 Ibidem, s. 44.
18 Ibidem.
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możliwości naukowych eksperymentów.
Istnieje jednak jeszcze jedna istotna medialnie grupa, która swoją wiedzę
i umiejętności wykorzystuje nie dla ratowania i budowania świata, ale do
podważania rządzących nim praw. To ci, którzy na ekranach telewizji sprawdzają
i testują, nie bojąc się wybuchów, zniszczeń, strat i dewastacji podważają kolejne
naukowe mity.
Zgodnie z tzw. trzecim prawem Arthura C. Clarke’a: „Odpowiednio
zaawansowana technologia dla obserwatora jej działania jest nieodróżnialna
od magii”19, nic zatem dziwnego, że w kolejnym wizerunku proponowanym przez
media tak niewiele dzieli naukowców od demiurgów, którzy w magiczny sposób
znajdują rozwiązania, a także, że naukowe tło mają nieomal wszystkie komiksy
oraz powstałe jako ich ekranizacje filmy i seriale o superbohaterach. Postacie
te swoje nadprzyrodzone zdolności zyskują głównie dzięki wypadkom i naukowym
eksperymentom, najczęściej genetycznym. (Najwięcej postaci tego typu pojawiło
się w latach 60. XX wieku, co wiąże się właśnie z rozwojem genetyki20).
Należą do nich m.in. bohaterowie wykreowani przez Marvel Comics, tacy jak
Spider-Man, Captain America, Fantastic Four oraz Flash (DC Comics), Teenage
Mutant Ninja Turtles (Mirage Studios). W tego typu filmach odwołanie
do naukowych teorii i eksperymentów jest bardzo widoczne i często wymaga
także szerokiej naukowej konsultacji, która podczas produkcji serialu „Strażnicy”
zaowocowała nawet powołaniem programu The Science & Entertainment
Exchange (The Exchange). Program prowadzony przez National Academy
of Sciences (NAS) to swoista giełda, która ma na celu łączyć „specjalistów branży
rozrywkowej z najlepszymi naukowcami i inżynierami w celu stworzenia synergii
między nauką a wciągającymi fabułami w programach filmowych i telewizyjnych”21.
Protoplastą, chociaż dziś jakże dalekim, tego typu postaci pozostaje monstrum
stworzone przez Frankenstiena. Bohater XIX-wiecznej powieści Mary Shelley także
powstaje w wyniku naukowego eksperymentu, który miał dać rozwiązanie zagadki
nieśmiertelności i stworzyć idealnego człowieka.

19

A. Clark, Profiles of the Future: An Inquiry into the Limits of the Possible (1962), Londyn Gollancz;
brzmienie fragmentu w oryginale: "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”;
cyt. za: http://jarekwasielewski.pl/acclarke/powiazania/acclaws.htm, (29.12.2018).
20 S. Mukherjee, Gen. Ukryta historia, Czarne, Wołowiec 2017, s. 283.
21 Por. The Science & Entertainment Exchange (The Exchange) is a program of the National Academy of Sciences
(NAS) that connects entertainment industry professionals with top scientists and engineers
to create a synergy between accurate science and engaging storylines in both film and TV programming.
From a quick fact check to a special briefing, The Exchange provides quick and easy access to experts
from all the scientific disciplines. The goal of The Exchange is to use the vehicle of popular entertainment
media to deliver sometimes subtle, but nevertheless powerful, messages about science.
http://scienceandentertainmentexchange.org/, dostęp online 20.06.2019.
21 W. Pisarek (red.) Słownik terminologii medialnej, Kraków, Universitas 2006, s. 68, cyt. za: Obserwatorium Żywej
Kultury, http://ozkultura.pl, (29.12.2018).
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Kim jest geek i jego dziewczyna?
Naukowcy w mediach to jednak także często ludzie z krwi i kości, którzy nie mają
magicznych mocy i dla których wyzwaniem nie jest zastosowanie nauki do ocalenia
ludzkości, ale budowanie codzienności po wyjściu z uczelni bądź laboratorium,
bo to właśnie jest głównym przedmiotem troski bohaterów serialu „Big Bang
Theory” (polski tytuł to „Teoria Wielkiego Podrywu”).
Bohater serialu to ni mniej, ni więcej tylko geek, czyli (ang. Geek–maniak
komputerowy’) – osoba interesująca się ponadprzeciętnie jakąś dziedziną
i osiągająca w poznawaniu jej istotne rezultaty; nazwa wprowadzona przez Roberta
Haydena na początku lat 90. XX wieku. Wbrew słownikom pojęcie geeka nie dotyczy
wyłącznie dyscyplin ściśle związanych z informatyką i nowymi technologiami; tzw.
Geek Code (rodzaj kodyfikacji działalności geeków) dopuszcza ponad 30 kategorii,
w tym sztuki piękne, humanizm czy prawo. (…)”.
Serial „Teoria Wielkiego Podrywu” opowiada o czterech naukowcach,
którzy zmagają się z codziennością. Wybór naukowej specjalności wydaje się
nieprzypadkowy, nawet w polskiej kulturze. Przypomnijmy, iż to właśnie z fizykiem
Polakom kojarzy się „naukowiec” (ponad połowa wskazań w Raporcie „Piękne
umysły”22). Szczególny status fizyki zdaje się mieć historyczne uzasadnienie. Istotna
w historii nauki od starożytności, aż po czasy współczesne, szczególnego znaczenia
nabrała m.in. po sukcesie pracującego nad wynalezieniem bomby atomowej
zespołu Oppenheimera, wówczas to wraz z uzyskaniem władzy nad światem,
otrzymali też godną nowego wynalazku pozycję:
„W opinii publicznej naukowcy, fizycy stali się wyzwolicielami, bohaterami. A także nową klasą
intelektualistów, <<kapłanami polityki publicznej>>>, uważanymi za wyjątkowo uprawnionych do
wypowiadania się nie tylko na tematy naukowe, ale też polityczne i filozoficzne. Mówiono nawet
o mesjańskiej roli naukowców”23.

Na marginesie dodać można, że serial nie pozostał bez wpływu na pozamedialną
rzeczywistość, przyczyniając się do tzw. Efektu Coxa24, czyli powodując zwiększone
zainteresowanie studiami z fizyki, większą liczbę aplikacji na studia i specyficzną
modę na fizykę, spowodowaną m.in. popularnością emitowanych przez BBC
programów popularnonaukowych profesora Briana Coxa, który zmienił obraz
niedbającego o wygląd nieudacznika w szykownego geeka. Wzrost zainteresowania
fizyką związany jest z rozwojem technologii, rynku pracy etc., ale z pewnością
medialny przekaz nie pozostaje także bez znaczenia. Serial celebruje fizykę
i w pozytywnym świetle stawia geeków, zamiast ich wyśmiewać, sprawia, że
22

Raport, Piękne umysły…, op. cit.
M. Golonka, Komu potrzebni są naukowcy?, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018, s. 57, autorka powołuje się na
publikację: Bird K., Sherwin M. K., American Prometheus: The Thriumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer,
Alfedr A. Knopf, Nowy York2005.
24 P. Gosh, Has physics become cool again?, www.BBC.com, (18.12.2018).
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maniacy są modni; szykownie być geekiem. Na drugim biegunie filmowych
komentarzy pojawiły się jednak także negatywne stwierdzenia, mówiące o tym, że
wzmacnia popularny stereotyp, że naukowcy są społecznymi nieudacznikami
(głównie mężczyznami), którzy nie mogą umówić się na randkę25. Głównie
mężczyznami, czy zatem w świecie „Teorii…” nie ma miejsca dla „geek-kobiet”?
Otóż jest w dwojaki sposób, od początku serialu istotną częścią fabuły
i charakterystyki bohaterów są ich relacje z kobietami. Pojawią się zatem jako część
„zwyczajnego”, nienaukowego świata. Zwykłość i codzienność, z którą od wieków
w kulturze są utożsamiane26, i jako pewnego rodzaju kontrapunkt dla specyficznej
rzeczywistości bohaterów. Naruszają ją, zmuszając do szukania właściwych z punktu
widzenia powszechnej definicji relacji przyjacielskich i erotycznych zachowań.
Jednak wraz z rozwojem akcji, w kolejnych sezonach pojawiają się w tych rolach
także kobiety-naukowczynie.

Naukowców typologia nienaukowa
Podsumowując dotychczasowe rozważania, zaryzykuję tezę, iż wyróżnić można
pewne specyficzne sposoby prezentacji naukowców. Typologia ta pozwala podzielić
naukowców (czy precyzyjniej ich obrazy) na trzy grupy, każdą cechują
charakterystyczne przypisywane naukowcom w ich popkulturowym obrazie
przymioty, każda jednak w obrębie wspólnego „gatunku” stanowi odrębną grupę,
dla której konstytutywne są wyłącznie wybrane cechy, a zatem jest pewnego
rodzaju kolejną stereotypizacją.
Typ pierwszy to specjalista, ktoś kto: dysponuje wiedzą, która wymaga
specjalistycznego przygotowania; ma zdolności analityczne, ale pozbawiony jest
magicznych mocy; często prezentowany jako członek zespołu powołanego
do rozwiązania konkretnego problemu; korepetytor, nauczyciel; ekspert. Typowym
dla nich środowiskiem są filmy katastroficzne. Bohaterowie swą wiedzę
wykorzystują dla ratowania świata, bądź to ratując go przed zamarznięciem, jak w
„Pojutrze” lub „Dniu, w którym zatrzymała się ziemia”; ale to właśnie także oni
zasiadają na kanapach w telewizji śniadaniowej i programach publicystycznych.
Pierwsza z zaproponowanych kategorii wydaje się być najbardziej egalitarną,
znajdziemy w niej bowiem obok bohaterów mężczyzn także kobiety, naukowczynie,
widać w obliczu ratowania Ziemi przed kataklizmami płeć przestaje mieć znaczenie.
Zdaje się nie mieć znaczenia także przed obliczem kamery w programach
„śniadaniowych”, do których (chociaż to teza niepotwierdzona) z nieomal równą
częstotliwością zapraszani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

25
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S. Lowry, Is „Big Bang Theory” Bad for Science?, http://blogs.discovermagazine.com, (23.12.2018).
Por. J. Brach-Czaina, Błony umysłu, Wydawnictwo (Sic!),Warszawa 2003.
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Typ drugi to demiurg, do którego definicyjnych cech należą: niezwykłe
możliwości wykorzystania umysłu (do celów, nie zawsze etycznie czy moralnie
przejrzystych); umiejętności daleko wykraczające poza to, co ludzkie (niezwykłe,
nadprzyrodzone zdolności, które umożliwiają przekraczanie możliwości ludzkiego
poznania); często obdarzony jest cechami niepożądanymi i nie predestynującymi go
do życia w społeczeństwie, wreszcie w swej skrajnej postaci – szaleniec. Galerię
otwiera stworzony przez Mary Shelle Frankenstein, bohaterowie tego typu
pojawiali się także na kartach powieści Juliusza Verne’a, H.G. Wellsa, Love crafta,
Roberta Louisa Stevensona (autora „Doktora Jekylla i pana Hyde’a”), a także
w „Pi” Aronofsky'ego, czy w „Pięknym umyśle” Howarda. Druga i najbardziej
zamknięta kategoria – domena tworzenia z dozą szaleństwa – zarezerwowana jest
dla mężczyzn, to oni wykorzystują niezwykłą siłę intelektu. O ile pośród bohaterów
posiadających supermoce coraz liczniej znaleźć możemy kobiety (por. produkcje
Marvel), to filmy powstające w oparciu o biografie naukowców poza nielicznymi
wyjątkami (np. Maria Curie) wciąż traktują o męskich bohaterach. Jak łatwo
zauważyć, przyczyn takiego zjawiska upatrywać można w historii nauki, którą przez
długi czas tworzyli właśnie mężczyźni.
Typ ostatni, za dobrze oddającym charakter bohatera, zaczerpniętym
z amerykańskiego programu „Mythbusters” opisem, nazwiemy pogromcą
do naukowych teorii, szuka ich dowodów i potwierdzenia w praktyce (często
nietuzinkowym doświadczeniem); odważnie i nie bez humoru poddając je analizie.
Tu z pewnością zaliczyć można tytułowych pogromców mitów, ale też bohaterów
programów popularnonaukowych. Poczucie humoru czy lekka doza naukowego
szaleństwa łączy postacie z tej kategorii z wyszczególnionym w kategorii pierwszej
pozytywnym szaleńcem, bohaterem komedii, którego pierwowzorem może być
naukowiec z „Powrotu do przeszłości”. W tej kategorii prym również wiodą
mężczyźni, chociaż w ekipie pogromców mitów pojawia się także kobieta.
W polskich produkcjach popularnonaukowych chyba najbardziej znanymi są
„Sonda” i „Sonda 2”, gdzie gospodarzami byli mężczyźni.
Galerię zamyka „typ” ostatni, czyli geek, którego to cechują: ponadprzeciętne
zainteresowanie wybraną dziedziną i duża wiedza z danego zakresu, połączona
często z brakiem zrozumienia dla norm społecznego współżycia, czy wręcz pewnego
rodzaju deficyty w tej sferze życia. Modelowym przykładem może być wspomniany
już główny bohater serialu „The Big Bang Theory”, ale z pewnością znajdzie on wielu
naśladowców, jak chociażby bohaterowie i bohaterki (wzorowanego na życiu Steve
Jobsa) serialu „Halt and Catch Fire”.

Einstein i jego mózg, czyli marka naukowca
Dotychczasowe rozważania koncentrowały się na analizie kulturowych
przekazów: tekstów, materiałów, obrazów filmowych lub ich naukowych opisów
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pod kątem tego, w jaki sposób w danym kontekście czy kulturowej przestrzeni
prezentowany jest obraz naukowca, w jaki sposób jest konstruowany,
jak się ujawnia. Jednym słowem, jak definiuje go popkultura i społeczne
postrzeganie. Wektor wzajemnych zależności i interakcji można jednak odwrócić
i zadać sobie pytanie nie o to, jak są postrzegani naukowcy, ale jak sami owo
postrzeganie budują; nie o to, czy w kontekstach kultury masowej znajduje się ich
obraz, ale w jaki sposób sami go tworzą. Postępująca popularyzacja nauki
(służąca wzbudzeniu lub podtrzymaniu do niej społecznego zaufania”27
i rozbudzenia zainteresowania nauką28); popularność mediów, w tym mediów
społecznościowych, upowszechnienie naukowych publikacji w tzw. otwartym
dostępie, wszystko to powoduje, iż jest to zjawisko coraz powszechniejsze.
Nie dziwi już fakt, że markę naukowca czy wynalazcy buduje się nie tylko w oparciu
o wysoko punktowane publikacje, ale sięga się także po konteksty popkultury,
rozbudzając emocje odbiorców i intrygując na różne sposoby. Są tacy, którzy
poruszanie się w kulturalnej przestrzeni opanowali nieomal do perfekcji
i „charakteryzuje ich poziom społecznej rozpoznawalności bliski rozpoznawalności
aktorów czy gwiazd muzyki pop”29.
Najbardziej rozpoznawalnym wizerunkiem w popkulturalnej przestrzeni
bezapelacyjnie poszczycić się może Albert Einstein. Jak zauważa Lach „słynne
zdjęcie pokazującego język”30 naukowca, zrobione podczas urodzinowego
przyjęcia „postawić można w jednym szeregu z portretami Marilyn Monroe
czy Michaela Jacksona”31. Przypadek znanego fizyka analizował też Barthes
w „Mitologiach”, zastanawiając się, czy „spełnia najbardziej sprzeczne marzenia,
godzi mitycznie nieskończoną władzę człowieka nad naturą z „nieuchronnością”
sacrum”32 i analizując emocje, które rozpalał po śmierci Einsteina mózg naukowca
pozostawiony dwóm różnym ośrodkom dla potrzeb naukowych eksperymentów.
Współcześnie dyskurs mediów także rozpalają Stephen Hawking, Richard
Dawkins, wreszcie nienaukowo-naukowy Elon Musk. Przyjrzyjmy się dwóm
z wymienionych postaci. Profesor Stephen Hawking, fizyk i niekwestionowany
autorytet w swojej dziedzinie, ale też bezdyskusyjnie gwiazda mediów. Pojawia się
nie tylko jako wytrawny komentator, wystąpił m.in. w przywoływanym już
27

M. Golonka, Komu potrzebni są naukowcy?..., op. cit. s. 101.
L. M. Jarska, Pracownik naukowy w mediach społecznościowych – od popularyzacji nauki do kreowania
wizerunku, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2016, nr 9, s. 208.
29 Ł. Jach, Nauka jako obiekt kultu…, op. cit. 24.
30 „W roku 1951, kiedy zostało wykonane to słynne zdjęcie, Einstein był niezwykle popularną i szanowaną postacią.
To właśnie wtedy z okazji 72. urodzin wyprawiono naukowcowi przyjęcie urodzinowe na Uniwersytecie Princeton.
Dla wielu fotoreporterów była to niezwykła okazja do sfotografowania fizyka, który już powoli wycofywał się z życia
publicznego oraz naukowego. Nie odstępowali go na krok, co wywoływało frustrację solenizanta. Pod koniec
przyjęcia, w momencie, gdy Einstein odprowadzał jedną ze znajomych do samochodu, po raz kolejny usłyszał od
zgromadzonych fotoreporterów prośbę o ustawienie się do zdjęcia. Ku ich zaskoczeniu wystawił im
język”,http://historiajednejfotografii.blogspot.com/2014/02/albert-einstein.html, (06.06.2019).
31 Ł. Jach, Nauka jako obiekt kultu…, op. cit., s. 24.
32 R. Barthes, Mitologie…, op. cit., s. 124.
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w niniejszych rozważaniach serialu „The Big Bang Theory”33, co pokazuje, że
z dystansem i autoironią potrafi traktować zarówno naukowy dyskurs, jak i niełatwą
przecież sytuację codziennej egzystencji w chorobie. Znaleźć je można także w jego
wypowiedziach, jak chociażby w tej lapidarnej definicji odkrycia naukowego:
„Odkrycie naukowe nie jest może lepsze od seksu, ale satysfakcja trwa dłużej”, albo
w opisie rozmyślań: „Zacząłem myśleć o czarnych dziurach, kiedy kładłem się
do łóżka. Moje inwalidztwo sprawia, że jest to bardzo powolny proces, więc miałem
wiele czasu”34.
Postać druga to Elon Musk, i tu już spieszę z wyjaśnieniem: nie jest pracującym
na uczelni naukowcem, swoją karierę konsekwentnie buduje w opozycji do opozycji
świata nauki. Konstruując wizerunek wynalazcy i wizjonera, który mimo iż
wykorzystuje osiągnięcia nauki i przyczynia się do jego rozwoju, daleki jest od
sympozjów, spotkań naukowego establishmentu i nie ulega terrorowi publikacji,
odrzucając „publikuj albo zgiń” (publish or perish), które stało się „oficjalnym
hasłem na określenie standardów panujących w tej grupie”35. Jak zauważa
M. Golonka, przedsiębiorca i wynalazca z USA, Elon Musk podkreśla:
„nieadekwatność instytucjonalnego rozwoju badań nie tylko w Europie, ale i w USA, i chociaż jak
twierdzi „mógł wprawdzie osiągnąć wielki sukces w akademii, produkując nikomu niepotrzebne
publikacje, ale zdecydował się o przejściu do praktyki36”.

W ten oto sposób deprecjonując akademicki wyścig o punkty, powtórzę,
konsekwentnie buduje swój wizerunek czy może trafniej powiedzieć będzie
markę. „Marka”, o czym wiedzą współcześni specjaliści parający się public relations
bądź marketingiem, jest także (o ile nie przede wszystkim) opowieścią
i to właśnie (jeśli wierzyć teoretykom nurtu storyteling) opowieść sprzedaje autora.
Starą prawdę, którą autorzy tekstów literackich znali już od dawna, współcześni
badacze wykorzystali do tworzenia nowych teorii i narzędzi badających reakcje
kupujących – czytających. Przykładem takiego podejścia może być Skala
Osobowości Marki J. Aaker37. Metodologia ta, zaadaptowana przez Grobaniuka,
33

Ł. Jach, Nauka jako obiekt kultu…, op. cit., s. 24.
https://pl.wikiquote.org/wiki/Stephen_Hawking (06.06.2019) cytaty pochodzą odpowiednio z: BBC News, 16
stycznia 2002 oraz Tim Radford, How God propelled Stephen Hawking into the bestsellers list, „Guardian”, 31 lipca
2009.
35 M. Golonka, Komu potrzebni są naukowcy?..., op. cit., s. 77.
36 Ibidem, s. 103, jest to fragment wypowiedzi Elona Muska z wywiadu dla Khan Academy, 2017.
37 Polska adaptacja językowa i czynnikowa O. Gorbaniuk, 2006/2010: zawarta w niej instrukcja dla osób biorących
udział w badaniu brzmi: „Proszę wyobrazić sobie markę X jako osobę. Brzmi to niezwykle, ale proponuję pomyśleć
o cechach, które kojarzą się Panu/i z tą marką. Na przykład, myśląc o marce Tchibo, mogą Panu/i przyjść na myśl
takie specyficzne dla człowieka cechy jak przyjacielska, energiczna, elegancka, godna zaufania itd. Jestem ciekaw/a,
jakie ludzkie cechy przychodzą Panu/i na myśl, kiedy myśli Pan/i o marce X? Proszę ocenić to na
5-stopniowej skali w zakresie każdej spośród wymienionych niżej cech, otaczając kółkiem właściwą odpowiedź
i stopniując ją w razie potrzeby na skali od 1 (nie zgadzam się) do 5 (zgadzam się), gdzie poszczególne cyfry
oznaczają: 1 nie zgadzam się do 5 zgadzam się”. Analiza psychometryczna uzyskanych wyników pozwala na
utworzenie osobowości marki definiowanej w pięciu dymensjach: siła, przyjazność, solidność, stylowość, por.
M. Antonik, Autor jako marka, Wydawnictwo UNIVERSITAS Kraków 2014.
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pozwala na znalezienie podstawowych elementów definiujących daną markę,
ma na celu możliwość badania jej recepcji, a tym samym i dopasowanie strategii
marketingowych oraz możliwości wpływu na klienta. Mechanizm badania można
by opisać następująco: klient, konsument opisuje swoje rozumienie marki
wymieniając cechy osobowości, które się z nią kojarzą, a te oznaczane są
w pięciu wymiarach. W ten sposób powstaje fikcyjna osobowość, obdarzona
konkretnymi cechami, wynikającymi z nich potencjalnie przewidywalnymi
zachowaniami. Osobowość, co niezwykle istotne, do której badany ma pewien
określony stosunek emocjonalny. Może ją lubić, traktować poważnie, może
sięgać po nią powodowany fascynacją, chęcią poprawy statusu, ale też
z szeregu innych powodów. Recepcja marki ufundowana jest zatem na
emocjonalnym odbiorze czytelnika. Nowym kontekstem kultury popularnej,
otwierającym szereg możliwości w tym zakresie, są media społecznościowe38, które
umożliwiają budowanie bliskiej więzi z marką, głównie poprzez „możliwości
podtrzymywania bezpośredniej interakcji w czasie rzeczywistym39, i w ten sposób
oddziałują na emocje „społeczności „konsumentów zgromadzonej wokół
firmy/marki/produktu”40.
Uczeni kapłani41, luminarze, prekursorzy, stymulatorzy42, wizjonerzy, można
korzystając z dostępnych w literaturze typologii mnożyć kolejne kategorie
i definiować pracę naukowców, także pod kątem budowania na różne sposoby
wizerunku. Żadna z proponowanych analiz nie zawiera jednak odpowiedzi na
kluczowe w tej pracy pytanie o to, w jaki sposób płeć naukowców determinuje ich
działania i obraz kreowany w kulturze popularnej. Jej brak wydaje się
symptomatyczny. Obecność naukowców w mediach odzwierciedla udział kobiet
w nauce. Sytuację tę starają się zmieniać władze, sam świat nauki i media, m.in.
poprzez podejmowane działania upowszechniające wyniki badań kobiet czy mające
na celu zachęcanie dziewczyn do podejmowanie studiów na kierunkach ścisłych,
por. „Dziewczyny na politechniki”43. Wciąż jednak reprezentacja kobiet w nauce –
szczególnie na wysokich stopniach – jest znacząco mniejsza44. Powstałe zatem
w oparciu o społeczne postrzeganie stereotypy, które odzwierciedla kultura
popularna, definiują świat nauki, który wciąż jest światem mężczyzn45.
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L. M. Jarska, Pracownik naukowy w mediach społecznościowych…, op. cit., s. 201-238.
Ibidem, s. 210.
40 Ibidem, s. 208.
41 M. Golonka, Komu potrzebni są naukowcy?..., op. cit., s. 40.
42 J. Kozielecki, Zbyt mało uczonych, zbyt dużo naukowców, „Nauka”, 2009, nr 3, s. 28-29 27-35.
43 Kampania „Dziewczyny na politechniki”, http://www.dziewczynynapolitechniki.pl (22.11.2018).
44 por. K. Bałandynowicz-Panfil, Wiek a wizerunek naukowców w mediach…, op. cit., s. 9:„Społeczeństwo
patriarchalne, w którym przeważają na wysokich stanowiskach naukowych mężczyźni, uwypukla znaczenie płci”.
45 A. H. Kerkhoven, Gender Stereotypes in Science Education Resources: A Visual Content Analysis, PLoS ONE, 2016
nr 11(11), s. 1-13.
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„Nauka jest sexy”46
Proponowana analiza, w której kluczowy problem został jedynie zarysowany,
wydaje się otwierać drogę do dalszych, bardziej szczegółowych badań. Wyłaniające
się tematy obejmować mogą po pierwsze analizę technik i mechanizmów
wykorzystywanych do budowy „marki” naukowca w mediach, zarówno
w kontekście budowania własnego wizerunku, jak i jako część popularyzacji nauki47
z uwzględnieniem różnic wynikających z płci. Po drugie – co stanowić może
uszczegółowienie wyżej wskazanych badań – analizę obecności naukowców
w mediach społecznościowych, w portalach poświęconych nauce czy telewizji.
Odrębne pole badawcze stanowić mogą natomiast postawy społeczne wobec nauki
czy stereotypowe postrzeganie naukowca z uwzględnieniem specyfiki nauki
w Polsce. Skoro jednak, jak pisze Halon, „nauka jest sexy”, a zatem będącą
interesującym, pożądanym obiektem badań, doczeka się także odpowiedzi na
powyższe pytania.
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Is Science a Man or a Woman? Examples of the Scientists’ Image in Pop Culture
Summary
The article is an attempt to answer the question of how sex determines the image of a scientist
in pop culture. It is opened by a review of statistical studies illustrating how sex determines a career
and presence in science, as well as a brief analysis of research on stereotypes of a scientist. Later on,
based on selected cultural texts, or more precisely "pop culture", a specific typology of scientists
is proposed along with a brief description of each group. Closing the reflection refers to the broader
concept of building a scientist's brand and raises new questions for consideration.
Keywords: science, gender, stereotypes, popular culture, the image of a scientist
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Redaktor naczelny, redaktor naczelna
czy redaktorka naczelna...
Ile kobiet jest w języku?
„Wszystkie ważne wydarzenia w realnym świecie
– te piękne i te potworne – mają zawsze swoje preludium w sferze słów”2.

ABSTRAKT
Artykuł dotyczy miejsca kobiet w systemie języka polskiego i problemów z asymetrią rodzajowopłciową. Język polski faworyzuje mężczyzn. Częściowo można to uzasadnić historycznie – kobiety nie
pełniły ważnych społecznie funkcji, nie pracowały w niektórych zawodach, polszczyzna
nie potrzebowała więc nazw żeńskich. Ale czasy się zmieniły. Dlatego też zmienić powinien się język.
Ale czy się zmienił? W artykule pokazano, jak – począwszy od wieku XIX – zmieniało się podejście
użytkowników polszczyzny do nazw żeńskich oraz który sposób ich tworzenia dominował. Analizie
poddano też to, czy i jakie nazwy żeńskie pojawiają się najczęściej w magazynach luksusowych dla
kobiet. Dlaczego nie ma konsekwencji w ich stosowaniu? Jakie przyczyny stoją na przeszkodzie
tworzenia nazw żeńskich?
SŁOWA KLUCZOWE: współczesna polszczyzna, nazwy żeńskie, magazyny luksusowe

Mało która – pozornie błaha – kwestia rozgrzewa dyskusję o równości płci tak
bardzo, jak żeńskie formy nazw zawodów, stanowisk czy tytułów. Podejmowany
temat jest konsekwencją obserwacji współczesnej polszczyzny – formy żeńskie
przez jednych autorów są używane często i chętnie, przez innych nie. Podobnie jest
z samymi zainteresowanymi – jedne podpisują się zawsze językoznawczyni,
etnolingwistka, inne konsekwentnie mówią o sobie językoznawca, etnolingwista.
Zagadnienie omawiają językoznawcy, ale także dziennikarze, politycy, zwykli ludzie
(nie tylko kobiety).
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 08.02.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 07.06.2019.
V. Havel, Słowo o słowie, [w:] V. Havel, Siła bezsilnych i inne eseje, tłum. Andrzej Jagodziński, Agora SA, Warszawa
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Informacja o płci żeńskiej jest wyrażana w języku polskim
„za pomocą różnych ściśle ze sobą powiązanych środków: leksykalnych, składniowych,
słowotwórczych i fleksyjnych, które w procesie porozumiewania się są używane wymiennie
i w połączeniu ze sobą”3.

Autorkę interesują tzw. feminatywa, czyli żeńskie warianty nazw wykonawców
czynności oraz osobowych nazw charakterystycznych, tytułów i pełnionych funkcji4.
Materiał przykładowy to nazwy żeńskie wyekscerpowane z kilku źródeł, którymi są:
− magazyny luksusowe dla kobiet: „Twój Styl”, „Pani”, „Zwierciadło”, „Elle”,
„Wysokie Obcasy Extra”, „Uroda Życia”, „Joy”, „In Style”, „Cosmopolitan”,
„Glamour” oraz obecny w polskiej wersji dopiero od marca 2018 – „Vogue”.
Magazyny te – jak pisała Olga Dąbrowska-Cendrowska – „kształtują
określone postawy społeczne, normy i zwyczaje oraz styl życia osobistego
i zawodowego”5. Skoncentruję się głównie na nazwach pojawiających się
w stopce redakcyjnej6, a także w notkach biograficznych autorek tekstów;
− Słownik nazw żeńskich polszczyzny pod redakcją Agnieszki Małochy-Krupy
(Wrocław 2016), pierwsza tego typu publikacja na gruncie języka polskiego,
notująca ponad 2001 form – poświadczonych w jakimś tekście pisanym; 19%
z nich nie było wcześniej rejestrowanych w słownikach języka polskiego
(np. teatrolożka, katofeministka);
− strony internetowe: www.codziennikfeministyczny.pl,www.feminoteka.pl,
www.krytykapolityczna.pl;
− Narodowy Korpus Języka Polskiego – ponad 1,5 miliarda słów z klasyki
literatury polskiej, prasy codziennej i specjalistycznej, nagrań rozmów,
tekstów ulotnych i internetowych7.
Język polski faworyzuje mężczyzn. To kolejna dziedzina, w której my – kobiety –
jesteśmy inaczej (by nie powiedzieć gorzej) traktowane niż mężczyźni: przed
wiekami musiałyśmy walczyć o dostęp do studiów wyższych i w końcu – pod koniec
XIX wieku – mogłyśmy zostać hospitantkami, słuchaczkami nadzwyczajnymi lub

3

M. Nowosad-Bakalarczyk, Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin
2009, s. 143.
4 Nazwy te – z punktu widzenia słowotwórstwa – można traktować jako „derywowane od nazw męskich
(kierownik) z sufiksem kategorii feminativum (-ka) lub bezpośrednio od czasownika (kierować) z sufiksem złożonym
kategorii nazw wykonawców czynności (-niczka)” (M. Łaziński, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne
i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 246).
5 O. Dąbrowska-Cendrowska, Tabloidyzacja luksusowych magazynów dla kobiet i mężczyzn. Aspekt ilościowy,
[w:] „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” t. 8/18, Kielce 2016, s. 46.
6
Wzięłam pod uwagę następujące numery: „Twój Styl” 9/2018, „Pani” 11/2018, „Zwierciadło”11/2018,
„Elle”11/2018, „Wysokie Obcasy Extra”10/2018, „Uroda Życia” 11/2018, „Joy” 11/2018, „In Style” 11/2018,
„Cosmopolitan” 11/ 2018 oraz „Glamour” 11/2018, „Vogue” 1/2018.
7 Teksty, które znalazły się w korpusie, pochodzą w przeważającej większości z lat 1945-2012, przy czym
w wypadku literatury pięknej są to również książki wcześniejsze, już z przełomu XIX/XX wieku, teksty mówione –
pochodzą z XXI w.
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zwyczajnymi8, 100 lat temu wywalczyłyśmy sobie prawa wyborcze, dziś zajmujemy
wysokie stanowiska, ale najczęściej zarabiamy na nich mniej9, mamy prawo krócej
pracować, za co potem dostaniemy (co logiczne i zgodne z zasadami ekonomii)
niższe emerytury. Ale wróćmy do języka… Językoznawcy podają następujące
przykłady nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w języku polskim:
− znaczenie gatunkowe (generyczne) nazw męskich: Polak potrafi, wszyscy
ludzie są braćmi, Dzień Nauczyciela, stanowisko profesora10;
− powszechna (czy powszechna?) akceptacja rzeczowników męskich jako
tytułów i nazw zawodowych kobiet, zwłaszcza cieszących się dużym
poważaniem społecznym: pani dziekan, pani profesor, pani marszałek, pani
premier;
− niesymetryczność semantyczna i stylistyczna: sekretarz – sekretarka,
dyrektor – dyrektorka; nazwy żeńskie mają węższy zakres stosowania
i nacechowanie stylistyczne;
− nazwy męskie stanowią bazę derywacyjną; kierunek odwrotny jest rzadki:
wdowa – wdowiec11, gwiazda – gwiazdor;
− gramatyczne wyróżnianie mężczyzn – babcia i dziadek to dziadkowie
(nie babciowie), Jaś i Małgosia poszli (rodzaj męskoosobowy);
− negatywny obraz kobiet (pozytywny mężczyzn) we frazeologizmach
i przysłowiach: babskie gadanie, kobieca logika – męska rozmowa, męska
decyzja; Baba z wozu, koniom lżej;
− klasyfikacja zawodów i specjalności, wprowadzona Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.08.2014, obowiązująca nadal;
8

„Studentki dzielono na trzy kategorie: hospitantki (mogły uczestniczyć w zajęciach bez prawa zdawania
egzaminów), słuchaczki nadzwyczajne (pozwolono im na podejście do egzaminu nauczycielskiego), słuchaczki
zwyczajne (studia potwierdzał odpowiedni dyplom). […] w 1894 roku na farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
pojawiły się pierwsze hospitantki […]. Trzy lata później dopuszczono płeć piękną do regularnych studiów
na Wydziale Filozoficznym. Przed „tłumem kobiet” i „inwazją studentek” – jak wtedy pisano – najdłużej broniły się
środowiska prawnicze i artystyczne. Jednak i one ugięły się pod naporem ruchów emancypacyjnych po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości” (A. Warnke, Polszczyzna jest kobietą: rewolucyjna żeńska końcówka,
https://culture.pl/pl/artykul/polszczyzna-jest-kobieta-rewolucyjna-zenska-koncowka?utm_source=getresponse
&utm_medium=email&utm_campaign=04102018pl_A&utm_content=art5_title (2.11.2018).
9 Tzw. luka płacowa w Polsce wyniosła w roku 2017, w zależności od źródła danych i sposobu obliczania, od 7,2 do
18,5 procenta, czyli nawet 700 zł, co stawia nas wśród liderów państw o najsprawiedliwszym systemie
wynagrodzeń. Na szczeblu menadżerskim było to jednak aż 27,7%, co już jest wynikiem dużo gorszym od średniej
europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało dla pracodawców specjalną aplikację
„Równość płac”, która pozwala „w łatwy sposób oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników,
z uwzględnieniem ich płci, wieku, wykształcenia oraz innych wybranych cech. Ma pomóc […] w kształtowaniu
świadomej i niedyskryminującej ze względu na płeć polityki płacowej” - https://bezprawnik.pl/zarobki-kobiet-imezczyzn-2018/ (3.111.2018).
10 Jak zauważa Marek Łaziński, „użycie generyczne nazw męskich w odniesieniu do grupy różnopłciowej jest zgodne
z zasadą ekonomii języka, tzn. niepowtarzaniem informacji” (M. Łaziński. O panach i …, op. cit., s. 209).
11 Ma to swoje uzasadnienie historyczne – w dawnym patriarchalnym społeczeństwie sytuacja wdowy była lepsza
niż sytuacja wdowca. „Wdowy pozostawały na łasce dorosłych dzieci, dalszej rodziny lub państwa, które od
średniowiecza zakładało przytułki dla wdów i sierot, ale nie dla wdowców” ( Ibidem, s. 247).
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dominują tu nazwy męskie, poza nielicznymi żeńskimi odnoszącymi się do
zawodów tradycyjnie wykonywanych przez kobiety (pielęgniarka, położna),
chociaż jest nauczyciel przedszkola (kiedyś: przedszkolanka).
Taki sposób funkcjonowania (czy też niefunkcjonowania) nazw żeńskich
w polszczyźnie dla jednych jest dowodem nierównego traktowania kobiet
i mężczyzn w społeczeństwie, dla innych – nie. Monika Płatek widzi ścisły związek
między „wykluczeniem kobiet z języka sfery prawnej i publicznej, a dyskryminacją
w miejscu pracy, w sferze płac i problemami związanymi z emeryturą”12. Marek
Łaziński twierdzi natomiast, że „na obecnym etapie badań brakuje dowodów
potwierdzających związek asymetrii płciowo-rodzajowej istniejącej w języku
z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn w społeczeństwie”13.
W systemie współczesnej polszczyzny nazwy kobiet można tworzyć na dwa
sposoby:
1. poprzez derywację słowotwórczą – dodanie do formy męskiej
odpowiedniego przyrostka14 – tworzone są derywaty odmienne:
lekarz – lekarka
nauczyciel – nauczycielka
redaktor – redaktorka
2. poprzez unieruchomienie fleksyjne nazwy męskiej – powstają derywaty
nieodmienne15:
(ten) magister – (ta/ pani/ miła) magister (Ewa Nowak przyszła)
(ten) doktor – (ta/ pani/ miła) doktor (Ewa Nowak przyszła)
(ten) redaktor – (ta/ pani/ miła) redaktor (Ewa Nowak przyszła).
Pierwszy sposób dominował w polszczyźnie dawnej, w XX wieku ekspansywny
stał się sposób drugi. Dzisiaj, w XXI wieku, wracamy coraz chętniej do derywacji
przyrostkowej.
Feminatywa to oczywiście nie „wynalazek” XXI wieku, chociaż mówi się dzisiaj
często, że demokratyzacja obyczajów, z jaką mamy do czynienia od roku 1989,
przejawia się między innymi w dążeniach emancypacyjnych kobiet. Emancypacja ta
dotyczy również języka i ma polegać na obecności w tekstach nazw żeńskich
właśnie. Można jednak powiedzieć, że – odradzające się po przemianach
ustrojowych 1989 roku – ruchy feministyczne i równościowe jedynie tylko
12

M. Płatek, Prof. Monika Płatek z ciętą, prawną ripostą do mężczyzn, którzy nie lubią tego, że kobiety mają żeńskie
końcówki; www.codziennikfeministyczny.pl7.03.2012 (2.11.2018).
13 M. Nowosad-Bakalarczyk, Płeć a rodzaj…, op .cit., s. 25.
14 W dyskursie potocznym mówi się często o „żeńskiej końcówce”, co nie jest jednak zgodne z wiedzą o systemie
gramatycznym języka polskiego – por. tytuł audycji w Radiu TOK Fm: Skąd te emocje w sprawie
„żeńskich końcówek”? tłumaczy prof. Mirosław Bańko (11.09.2018) czy hasło Precz z męską końcówką.
Renata Grzegorczykowa wyróżnia siedem typów słowotwórczych nazw żeńskich z formantami przyrostkowymi
i jeden z formantem paradygmatycznym (Gramatyka współczesnego języka polskiego, R. Grzegorczykowa,
R. Laskowski, H. Wróbel (red.), PWN, Warszawa 1998, s. 422-424).
15 Niektórzy językoznawcy traktują te rzeczowniki jako wyrazy dwurodzajowe – mające gramatyczny rodzaj męski
i żeński.
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upomniały się o ponowne wprowadzenie w obieg komunikacyjny odpowiedników
żeńskich wobec dotychczasowych męskoosobowych.
„Zaowocowało to żywym, niezwykle produktywnym i trwającym do dzisiaj procesem:
odblokowaniem słowotwórczym tej kategorii znaczeniowej języka, poszukiwaniem
odpowiedników żeńskich, zapełnianiem istniejących luk semantycznych w konstytucyjnie
równouprawnionej, choć językowo nadal niesymetrycznej rzeczywistości zawodowej, społecznej
i publicznej kobiet”16.

Można by powiedzieć, że wszystko (prawie wszystko) już było.
Asymetria rodzajowo-płciowa i gramatyczne uprzywilejowanie form męskich ma
swoje uzasadnienie historyczne. Podobnie jak inne języki indoeuropejskie,
polszczyzna rozwijała się w społeczeństwie patriarchalnym, w którym – siłą rzeczy
– o mężczyznach mówiono i pisano publicznie częściej niż o kobietach,
to mężczyźni pełnili ważne społecznie funkcje i zasiadali na wysokich stanowiskach.
Jeśli Polki uzyskały prawa wyborcze w roku 191817, to polszczyzna sprzed początków
XX wieku po prostu nie potrzebowała żeńskiego odpowiednika formy poseł (nie
było desygnatu tego leksemu w rzeczywistości pozajęzykowej).
Polszczyzna pierwszych trzech dekad XX wieku obfitowała w nazwy żeńskie,
wówczas neutralne stylistycznie: docentka, doktorka18, profesorka, weterynarka,
buchalterka, akompaniatorka, inspektorka szkolnictwa, obszywaczka, ogrodniczka,
rysowniczka.
Po II wojnie światowej, kiedy zrujnowana Polska potrzebowała rąk
do pracy, władza zaczęła głosić hasła równouprawnienia kobiet, ich aktywizacji
zawodowej w nowym typie gospodarki państwowej. Pojawiła się więc brygadzistka,
16

Słownik nazw żeńskich polszczyzny, red. A. Małocha-Krupa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2016, s. 8.
17 Józef Piłsudski „ugiął się pod naciskiem sufrażystek z parasolkami w dłoni, protestujących na mrozie pod jego
rezydencją. 28 listopada 1918 roku podpisał dekret głoszący, że „’wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa
bez różnicy płci’... Polki w kolejce do urn wyprzedziły m.in. Amerykanki (wcześniej mogły głosować w niektórych
stanach), Szwedki, Hiszpanki i Francuzki. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce odbyły się
26 stycznia 1919 roku, a panie chętnie wzięły w nich udział. W Warszawie i Krakowie blisko 58% osób wśród
uprawnionych do głosowania stanowiły kobiety, niewiele mniej wyborczyń odnotowała Łódź. Jednak sukces
frekwencyjny nie przełożył się na liczbę reprezentantek społeczeństwa w ławach sejmowych. Pierwszy Sejm
Ustawodawczy II RP liczył osiem, a w całym dwudziestoleciu międzywojennym 41 posłanek (oraz 20 senatorek)”
(A. Warnke, Polszczyzna jest…, op. cit.).
18 Już od początków XX wieku na łamach czasopism językoznawczych „Poradnika Językowego” i „Języka Polskiego”
toczyły się naukowe dyskusje na temat sposobów tworzenia nazw żeńskich. W roku 1901 czytelnik podpisujący się
inicjałami X.M.J. pytał na łamach „Poradnika Językowego” – „Jestże to zgodne z prawami języka polskiego,
że kobiety, osiągnąwszy stopień akademicki doktora, podpisują się doktor jak mężczyzna?”. Redakcja miesięcznika
odpowiadała, że skoro pojawiła się taka potrzeba nazewnicza, konieczne jest utworzenie formy żeńskiej doktorka
na wzór: aptekarz – aptekarka, nawet gdyby się to owym doktorkom nie podobało. I dalej pisano: „W miarę
przypuszczania kobiet do studyów uniwersyteckich może będziemy musieli stworzyć jeszcze i magisterkę (farmacyi),
a może i adwokatkę, i nie cofniemy się przed tem, czego różnica płci wymaga od logiki językowej” („Poradnik
Językowy” nr 8/1901, s. 117-119). Natomiast w numerze z roku 1904 pojawił się zbiorowy protest czytelników
„przeciwko gwałceniu języka polskiego i łączeniu z nazwiskami żeńskimi tytułu Dr. (Doktor) zamiast Drka (Doktorka).
W roku 1911 redakcja zarzucała kobietom „brak cywilnej odwagi przyznania się do tego, że się jest kobietą, wstyd
swojej kobiecości, i podszywanie się pod płaszcz męski” („Poradnik Językowy”, 1911, nr 8, s. 116-119).
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chlewmistrzyni, giserka19, gwinciarka, kolejarka, ładowaczka, murarka,
traktorzystka, żniwiarka. Przewidywano wtedy, że ewolucja nazw żeńskich pójdzie
dalej właśnie w kierunku bogactwa derywacji sufiksalnej. Stało się jednak zupełnie
odwrotnie: „znakiem równouprawnienia stały się u nas formy bezprzyrostkowe”20.
Derywowane nazwy żeńskie zaczęto uważać za wyraz konserwatyzmu i zacofania.
„To maskulinizacja, jak głosiła propaganda, miała być synonimem postępu,
dowartościowaniem społecznym kobiet […], podczas gdy <<tytuł gramatycznie
żeński miałby piętno jakiejś niższości>>”21 – o czym przekonywał Zenon
Klemensiewicz i dodawał: „Niechęć do tytułów żeńskich rośnie w miarę, jak zalecają
je głównie mężczyźni i wydaje się, że w ten sposób pragną oni zachować
przewagę”22. Pojawiło się odczucie, że nazwy męskoosobowe brzmią bardziej
prestiżowo i nobilitują kobiety na określonych stanowiskach. Poza tym są wyrazem
równouprawnienia.
Dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych zaczęła się publicystyczna ofensywa
na rzecz regularnych nazw żeńskich – traktowanych jako ważny element
równouprawnienia oraz podkreślenia kobiecej tożsamości. W 2005 roku z brakiem
kobiecych form postanowiła uporać się redakcja portalu internetowego
www.feminoteka.pl (Fundacja Feminoteka). Ogłoszono konkurs „Trudne wyrazy –
odzyskajmy kobiety w języku!”. Do akcji przyłączyły się „Wysokie Obcasy”, które
rzuciły hasło Precz z męską kocówką! („Wysokie Obcasy” nr 49, dodatek do „Gazety
Wyborczej” nr 287 z 10.12.2005). Lidia Ostałowska pisała:
„Uwaga! Do końca grudnia promocja żeńskich końcówek. Kobiety, odrzućmy dominację męskiego
rodzaju gramatycznego! Pobawmy się polszczyzną. Przestańmy udawać, że nas nie ma.
Nauczycielka, dziennikarka, lekarka i urzędniczka niech zrezygnują z męskich form. Bo nauczyciel,
dziennikarz, lekarz i urzędnik wcale nie brzmią dumniej. Odrzućmy dominację męskiego rodzaju
gramatycznego!”23.

Do rozpropagowania nowych form żeńskich przyczynił się też niewątpliwie
rozwój Internetu, umożliwiający „polidyskursywną wymianę zdań, przekaz
informacji w sposób zróżnicowany stylowo, często nieskrępowany wymogami
normy skodyfikowanej, ani względami cenzuralnymi”24. W Internecie nowe
(zapełniające luki znaczeniowe) słownictwo rozprzestrzenia się w sposób
niekontrolowany:
blogerka,
bodypainterka,
brafitterka,
copywriterka,
dietoterapeutka, designerka, forumowiczka, freelancerka, lobbystka, resercherka,
senselierka («specjalistka od zapachów kwiatów, ich percepcji i wpływu na
19

« Kobieta pracująca w zakładzie odlewniczym».
J. Miodek, Co dalej, polskie kobiety?, [w:] J. Miodek, Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, Wydawnictwo
Dolnośląskie, Wrocław 2007, s. 121.
21 A. Warnke, Polszczyzna jest …, op. cit.
22 Ibidem.
23 „Wysokie Obcasy” nr 49/2005, s. 32.
24 Słownik nazw żeńskich …, op. cit., s. 8.
20
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emocje»25), shoperka, singielka, skakajka (WORD „uparcie” poprawia na skakanka),
slamerka, squatterka, surferka. Sieć spowodowała też swoistą reaktywację
derywatów XIX-wiecznych, w XX wieku zapomnianych i rzadko używanych:
adwokatka, architektka, drzeworytniczka, literatka («kobieta literat»), rysowniczka,
weterynarka.
Ponieważ współcześnie kobiety są zawodowo i społecznie równie aktywne jak
mężczyźni (a często może nawet aktywniejsze), można chyba uznać, że używanie
nazw żeńskich oddaje prawdę o rzeczywistości pozajęzykowej.
Niemniej jednak nazwy żeńskie cały czas wzbudzają emocje, prowokują do
dyskusji.
„To samo feminatywum przez jednych traktowane jest jako neutralne stylistycznie, dla innych zaś
stanowi podmiot żartu czy dyshonoru, braku wymaganej powagi, a jeszcze dla innych jest
wyrazem manifestacji kobiecej tożsamości czy niezależności, znakiem włączania w dyskurs
świadomie realizujący idee symetrii językowej”26.

Jeden przykład:
„– Jak się do pani zwracać? Pani minister? – zapytał swojego gościa Tomasz Lis. – Pani ministro
preferuję, jeśli mogę – poprosiła minister sportu. To krótkie acz znaczące rozpoczęcie programu
„Tomasz Lis na żywo” wywołało kolejną burzę wokół kontrowersyjnej pani minister. Czy Joanna
Mucha rozpoczęła realną feminizację języka polskiego, czy po raz kolejny naraziła się na
śmieszność i ataki?”.

pisał Krzysztof Majak 28.02.2012 na łamach natemat.pl27. Ministra rozpętała
burzę i ogólnopolską dyskusję na temat używania lub nieużywania form żeńskich.
Szeroko komentowano ją w mediach społecznościowych. Dyskutowali politycy,
komentatorzy życia politycznego, feministki, a także językoznawcy. Jerzy Bralczyk
uznał to nawet za gwałt na języku, oceniając, że
„nikt tak nie będzie mówił, a język nie będzie się też w tę stronę zmieniał. To była manifestacja
pewnej postawy ideologicznej. Można walczyć, tak jak robią to feministki, ale nie gwałcić języka”28.

Wypowiedź Bralczyka spotkała się z odpowiedzią ze strony innego językoznawcy,
Ireneusza Bobrowskiego – Czy minister Mucha gwałci język?29.
Spójrzmy teraz na stopki redakcyjne wybranych przeze mnie czasopism i nazwy
stanowisk zajmowanych (w większości) przez kobiety. Nazwy te możemy zaliczyć do
trzech grup:
1. rzeczowniki mające męskie formy: w odniesieniu do kobiet pozostają
nieodmienne, łączą się w związki składniowe z leksemami rodzaju żeńskiego
25

Ibidem, s. 530.
Ibidem, s. 17.
27 https://natemat.pl/2821,joanna-mucha-rewolucjonizuje-jezyk-polski (3.11.2018).
28 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11247804,Mucha__Prosze_mi_mowic_ministro__Bralczyk
__Mozna_walczyc_.html (3.11.2018).
29 „Język Polski”, 2012, nr 3, s. 227-229.
26
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(Miła dyrektor marketingu zapewniła mnie o dalszej współpracy)
− członek zarządu
− dyrektor (wydawniczy/ generalny/ zarządzający/ segmentu pism
luksusowych/ marketingu/ sprzedaży i strategii korporacyjnej/ działu
mody / ds. digital)
− fotoedytor
− grafik
− kierownik (marketingu/ sprzedaży/ segmentu pism luksusowych/ działu
finansów)
− koordynator
− producent (sesji)
− redaktor
− sekretarz
− specjalista ds. sprzedaży
− wydawca
− zastępca (dyrektora ds. produkcji/ dyrektor naczelnej)
− graficy
− współpracownicy
2. rzeczowniki żeńskie: derywowane od odpowiednich rzeczowników męskich
za pomocą formantów -ka (lekarz – lekarka), -yni (wychowawca –
wychowawczyni) lub -owa (krawiec – krawcowa); nazwy te się odmieniają
− asystentka (dyrektora naczelnego/ zarządu)
− dyrektorka artystyczna
− fotoedytorka
− graficzka
− korektorka
− redaktorka
− redaktorka naczelna („Wysokie Obcasy Extra”) – w NKJP tylko
5 przykładów użycia (jeden z literatury, cztery – z prasy; pierwszy z roku
2003)
− redaktorka prowadząca
− specjalistka ds. wsparcia sprzedaży
− stylistka
− szefowa (stylistów/ działu/ ds. kluczowych klientów)
− zastępczyni (redaktora naczelnego/ redaktor naczelnej)
3. nazwy analityczne, składające się z rzeczownika męskiego (nieodmiennego)
oraz przymiotnikowej przydawki w rodzaju żeńskim:
− dyrektor artystyczna/ kreatywna/wydawnicza
− redaktor naczelna (w NKJP – 294 przykłady użycia; redaktor naczelny –
1476)/ prowadząca/ zarządzająca.
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Taki sposób konstruowania tych nazw pozornie wydaje się niezgodny
z zasadami gramatyki języka polskiego. Zgodnie z tym, co pisała w roku 2009
Małgorzata Marcjanik w internetowej „Poradni językowej PWN”:
„Jeżeli […] do męskiego rzeczownika oznaczającego kobietę dodajemy przymiotnik, to musi on być
rodzaju żeńskiego: Myślę o pięknej doktor Nowak, Myślę o profesor doktor habilitowanej”30.

I jeszcze kilka form żeńskich z biogramów autorek tekstów umieszczonych
w wybranych przeze mnie czasopismach:
− dermatolog, kierownik, właściciel kliniki („Twój Styl”)
− psycholog i psychoterapeutka („Twój Styl”)
− historyczka, znawczyni włoskiej kultury i kuchni („Twój Styl”)
− pisarka, felietonistka, autorka bestsellerowych powieści („Wysokie Obcasy
Extra”)
− dziennikarka, autorka książek („Wysokie Obcasy Extra”)
− historyczka, pisarka, autorka książki („Wysokie Obcasy Extra”)
− pisarka, laureatka Literackiej Nagrody Unii Europejskiej („Wysokie Obcasy
Extra”)
− prowincjuszka, księgowa, singielka („Wysokie Obcasy Extra”)
− pisarka i tłumaczka, autorka … („Wysokie Obcasy Extra”)
− reporterka, autorka zbiorów reportaży („Wysokie Obcasy Extra”)
− podróżniczka („Wysokie Obcasy Extra”)
− Listy do Krystyny Jandy – aktorki teatralnej i filmowej, reżyserki, autorki
książek („Pani”)
− psycholog, trener, konsultant („Pani”)
− psycholog, psychoterapeutka, biegła sądowa („Pani”)
− zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania, doktor
nauk prawnych, legislatorka, radczyni prawna („Pani”)
− dziennikarka i pisarka, autorka kilku książek, żeglarka morska, himalaistka
(„Pani”)
− specjalista dermatolog („Pani”)
− endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej,
kierownik Kliniki Endokrynologii („Pani”)
− dietetyk, autorka książek, specjalistka od zdrowych koktajli („Pani”)
− terapeutka („Zwierciadło”)
− psycholożka, psychoterapeutka, kierowniczka Katedry Psychologii Klinicznej
i Zdrowia – Uniwersytet SWPS („Zwierciadło”)
− pisarka, scenarzystka, działaczka społeczna („Zwierciadło”)
− reżyserka filmowa, scenarzystka, aktorka, przewodnicząca zarządu
30

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/profesor-doktor-habilitowana;10170.html (3.11.2018).
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(„Zwierciadło”)
− szef kuchni („Zwierciadło”)
− doktor, chirurg onkolog, założycielka ośrodka leczenia raka piersi
(„Zwierciadło”)
− astrolożka, autorka książek, wykładowczyni („Zwierciadło”).
Co najbardziej uderza w tym zestawieniu? Jak pisał Jan Miodek – „pomieszanie
z poplątaniem”31: dyrektor/dyrektorka, fotoedytor/fotoedytorka, grafik/graficzka,
redaktor naczelna/redaktorka naczelna; specjalista/specjalistka, zastępca/
zastępczyni. I to zawsze w odniesieniu do kobiet. Jan Miodek tłumaczy to
zamiłowaniem Polaków do tytułowania:
„My, jak zwykle, megalomańscy i zakompleksieni jednocześnie, uwikłani w niuanse
hierarchiczności, godności i tym podobne bzdury, zabrnęliśmy w ślepy zaułek niekonsekwencji
i subiektywnych odczuć”32.

Językoznawca opowiada się jednoznacznie za powrotem do dawnych,
tradycyjnych wykładników żeńskości, ponieważ służyłoby to uporządkowaniu,
zobiektywizowaniu i uproszczeniu systemu polszczyzny.
W podobnym duchu wypowiada się też Mirosław Bańko, uważając, że
stosowanie nazw żeńskich pozwoliłoby na większą wygodę i precyzję wyrażania33.
Katarzyna Kłosińska za niezaprzeczalną zaletę nazw żeńskich uznaje odmienność.
„Jeśli formy żeńskie się przyjmą, to bardzo dobrze, bo one się odmieniają, a język polski lubi
odmiany (o wiele łatwiej jest powiedzieć Rozmawiałem ze znaną polityczką niż Rozmawiałem ze
znanym politykiem-kobietą). Ale żeby się przyjęły, muszą zostać zaakceptowane przez
społeczeństwo, na nic się zda forsowanie ich przez jedną grupę. Język jest na ogół niepodatny na
lobbowanie’”34.

Przytoczony tu zestaw nazw żeńskich dobrze obrazuje to, co dzieje się dzisiaj
w polszczyźnie – żyjemy w czasach sprzyjających rozwojowi i produktywności nazw
żeńskich. Kobiety i mężczyźni mają równe prawa, równy dostęp do edukacji, pracy
i życia publicznego (przynajmniej w założeniach). Język nie nadąża jednak za
rzeczywistością, a może to my – nie tylko mężczyźni, których można by oskarżać
o seksizm i dyskryminację, ale i kobiety – nie chcemy, by nadążał…
Tak naprawdę reguły słowotwórcze w systemie języka polskiego pozwalają
utworzyć nazwy żeńskie od każdego (no, może prawie każdego) rzeczownika
męskiego nazywającego mężczyznę ze względu na wykonywany przez niego zawód,
pełnioną funkcję, zajmowane stanowisko, przynależny tytuł (np. naukowy).

31

J. Miodek, Socjolożka czy (pani) socjolog, „Gazeta Wrocławska” 24.09.2010 – https://gazetawroclawska.pl/janmiodek-socjolozka-czy-pani-socjolog/ar/311691(1.11.2018).
32 Ibidem.
33 Skąd te emocje w sprawie „żeńskich końcówek”? tłumaczy prof. Mirosław Bańko, Radio TOK FM, 11.09.2018.
34 A. Kublik, Kobieta po polsku, „Gazeta Wyborcza” 3.10.2002, http://wyborcza.pl/1,76842,1048003.html
(2.11.2018).
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Wśród przeszkód w tworzeniu kobiecych nazw zawodów wymienia się
najczęściej:
− ograniczenia fonetyczne35 – dotyczą przede wszystkim nazw tworzonych
od rzeczowników zakończonych na - kt, które w połączeniu z formantem
żeńskim - ka tworzą trudną do artykulacji zbitkę głosek - ktka: architektka36,
adiunktka, podobnie jak pediatrka37; niedogodności fonetyczne
powodują też odrzucanie form żeńskich tworzonych od rzeczowników
z obcym morfemem - log: biolożka, psycholożka, socjolożka. „Językoznawcy
w większości nie akceptują tych formacji lub oceniają jako potoczne,
argumentując, że polski sufiks - ka deformuje kształt obcej podstawy, co daje
efekt ‘śmieszny i niepoważny’”38;
− homonimię, której czasami trudno uniknąć, ponieważ sufiksy żeńskie są
najczęściej wielofunkcyjne: bokserka 1. «forma żeńska od I bokser» = kobieta
uprawiająca boks, 2. «forma żeńska od II bokser» = samica psa tej rasy,
3. «koszulka sportowa bez rękawów»; szoferka 1. «kabina samochodu
ciężarowego», 2. «kobieta szofer»; marynarka 1. «górna część garnituru»,
2. «flota», 3. «kobieta marynarz». Łaziński ocenia, że współcześnie nie jest to
logiczna przeszkoda w używaniu nazw żeńskich39. Język jest homonimiczny.
„Skoro pilot może być mężczyzną, który kieruje samolotem i słowem na oznaczenie przyrządu,
którym zmieniamy kanały w telewizorze, pilotka może być kobietą za sterem samolotu i
słowem na oznaczenie czapki, to kierownica może być słowem na oznaczenie urządzenia
pozwalającego prowadzić samochód i kobietą prowadzącą samochód” 40;

− tytularność rzeczowników, czyli możliwość użycia ich jako form
adresatywnych, które w polszczyźnie są zwykle analityczne i składają się
z wyrazów pan/pani oraz wyrazu określającego stanowisko, funkcję; dotyczy
to przede wszystkim tytułów naukowych i oznaczających wysokie funkcje
administracyjne. Jak pisała Jadacka,
„ostatecznym kryterium rozstrzygającym o używaniu lub nieużywaniu nazwy żeńskiej jest
możliwość jej stosowania w bezpośredniej formule adresatywnej (pani+ tytuł, stanowisko, np.
premier, mecenas, doktor). Jeżeli tytuł wchodzi w skład takich formuł – musi mieć formę
męską!”41;

35

Por. H. Jadacka, Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 129.
36 Wyraz ten pojawia się już (bez kwalifikatora) w Słowniku języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka 1978-1981.
37 „Nazwę pediatrka słyszę już w potocznej polszczyźnie w poczekalniach lekarskich” (M. Łaziński, O panach i…,
op. cit. s. 257).
38
M. Łaziński, O panach i…, op. cit., s. 257. Por. też: D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, s. 110; H. Jadacka, Kultura…, op. cit., s. 128.
39 M. Łaziński, O panach i…, op. cit., s. 260.
40 M. Płatek, Prof. Monika Płatek…, op. cit.
41 Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,
s. 1767.
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− brak akceptacji społecznej – formy żeńskie kojarzą się źle, odbierane są jako
śmieszne, niepoważne, mniej nobilitujące. „Język polski bardzo powoli ulega
feminizacji, najszybciej zneutralizowały się nazwy kobiecych zawodów
o niewysokiej randze społecznej (fryzjerka) oraz te tradycyjnie wykonywane
przez kobiety (nauczycielka, pisarka)”42. Większy problem dotyczy nazw
kobiet pracujących na wysokich stanowiskach, pełniących ważne, cieszące się
społecznym szacunkiem, funkcje.
Wydaje się, że wszystkie te przeszkody można pokonać i – o czym świadczą
przywoływane tu nazwy – pokonuje się. Używanie nazw żeńskich zależy
przede wszystkim od czynników pozajęzykowych – przynależności społecznej
i pokoleniowej, światopoglądu, konkretnej sytuacji komunikacyjnej, postawy
wobec języka.
Co nas czeka?
„Jeśli na podstawie opisu obecnego stanu polszczyzny można pokusić się o prognozy, to takie, że
derywacji żeńskiej nazw osobowych nie da się zatrzymać. Na ten proces wpłynie
wewnątrzjęzykowa dążność systemu do regularności oraz coraz wyraźniejsze apele publicystyki,
nie tylko feministycznej. Najdłużej będą się jednak bronić przed derywacją te rzeczowniki, które
tworzą tytuły złożone”43.

Bliskie są mi słowa Ludwiga Wittgensteina, który pisał, że to,
co niewypowiedziane nie istnieje, ponieważ pozostaje niezauważone i – będące
mottem tego artykułu – zdanie Václava Havla. Słowa są ważne. Nazwy żeńskie
są ważne. Jeśli zaczniemy ich używać to: po pierwsze – zaistniejemy (my – kobiety)
w języku, nie będzie można nas nie zauważać, po drugie – nazwy te przestaną
śmieszyć. Jeszcze niedawno wyśmiewano posłankę, dzisiaj jest już
w powszechnym użyciu – w NKJP, w zbiorze 240192461 słów znajdujemy 2038
akapitów z tym słowem (znalezionych w 66 różnych tekstach).
Na zakończenie chciałabym przytoczyć stanowisko Rady Języka Polskiego
z 19.03.2012 w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów44.
„[…] formy żeńskie nazw zawodów i tytułów są systemowo dopuszczalne. Jeżeli przy większości
nazw zawodów i tytułów nie są one dotąd powszechnie używane, to dlatego, że budzą negatywne
reakcje większości osób mówiących po polsku. To, oczywiście, można zmienić, jeśli przekona się
społeczeństwo, że formy żeńskie wspomnianych nazw są potrzebne, a ich używanie będzie
świadczyć o równouprawnieniu kobiet w zakresie wykonywania zawodów i piastowania funkcji”.

Językowi nie da się jednak niczego narzucić, przyjęcie żadnej regulacji prawnej
w tym zakresie nie spowoduje, że Polki i Polacy zaczną masowo używać form
inżyniera bądź inżynierka, docentka bądź docenta, ministra bądź ministerka,

42

A. Senczkowska, „Trudne wyrazy” czyli problem z „żeńską końcówką” w nazwach zawodów i stanowisk w języku
polskim, http://www.gender.pl/readarticle.php?article_id=124 (1.11.2018).
43 M. Łaziński, O panach i…, op. cit., s. 324.
44 Stanowisko to było głosem w dyskusji na temat formy ministra zaproponowanej przez Joannę Muchę.
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maszynistka pociągu, sekretarza stanu czy jakichkolwiek innych tego rodzaju”45.
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Redaktor naczelny, redaktor naczelna or redaktorka naczelna...
How Many Women are in the Language?
Summary
The Polish language favors men. Partly, this can be justified historically – women did not perform
socially important functions, did not work in some occupations, so the Polish did not need female
names. But times have changed. Therefore, the language should change. But has he changed? In the
article, I show how – from the 19th century – the attitude of Polish users to female names has
changed. Which way of creating them dominated.
I also analyze whether and what female names appear most often in luxury magazines for women.
Why there are no consequences in their application. What causes obstacles to creating female names.
Keywords: modern Polish language, female names, luxury magazines
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ABSTRAKT
Modalność i struktura tekstu w tweetach amerykańskich senatorów:
badania korpusowe jednostek leksykalnych charakterystycznych dla danej płci
W wielu przypadkach procedury, zachowania oraz koncepcje jakichkolwiek konkretnych relacji
w obrębie domeny językowej zależą od zdolności danych słów do ich zaprezentowania. Ludzie
natomiast polegają na swoich umiejętnościach leksykalnych, by zaprezentować się w sieci.
Celem tego badania jest wskazanie i zdefiniowanie różnic między językiem mężczyzn i kobiet
u amerykańskich senatorów na Twitterze. Analiza danych wykorzystuje metody językoznawstwa
korpusowego i komputerowego w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania. Wybrany do
badania materiał, z września 2018 r., zawiera 240 tweetów 24 amerykańskich senatorów, jednakowej
liczby dla obu płci. Tekst opisuje zróżnicowanie danych korpusowych i ilościowe badania statystyczne
wykonane za pomocą programu R, w celu sprawdzenia poziomu istotności prezentowanych hipotez.
SŁOWA KLUCZOWE: płeć, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo komputerowe, jednostki
leksykalne, modalność, tweety, amerykański senat

Introduction
Procedures, behaviors, conceptions of any particular relationship within the
linguistic domain depend on the words’ ability to represent them, whereas people
depend on their lexical abilities to represent themselves in the web. The strategies
used to extract the author’s involvement and blur the source of judgment, often
manipulated to show tentativeness or formality, are based on the concepts
of modality, politeness and hedging2. Corpus linguistics creates, analyses, and
1
2

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 07.12.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 27.06.2019.
K. Hyland, Writing without conviction? Hedging in scientific research articles. „Applied Linguistics”, 1996, No. 17,
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answers the assumed questions on the basis of researching a large amount of data.
This kind of linguistic research can provide information about the specificity
of words usage, its changes under the influence of time and many other variables3.
The purpose of this study is to determine and define the differences between the
selected examples of American senators’ (men and women) language on Twitter.
The research material selected for the study comprises 240 tweets of 24 American
senators; of both sexes equally. Ten Twitter posts for each female and male senator
were obtained in September 2018; two posts selected each week. If this
assumption could not have been met, first available tweets posted in September
were acquired. The study describes the corpus data variation of modality markers,
hedges; text structure: tenses use, parts of speech and demonstratives distribution.
Quantitative statistical surveys, using the R program to check the level of the
significance of the presented hypotheses, were conducted. The researcher would
like to underline that this synchronic study was inspired by the work of M. Vuković4.

Methodology
Politeness strategies seem an important factor for Twitter posts research.
The researcher would like consider the notion of face developed by Brown
& Levinson (after Goffman’s research). As authors define: „face is something that
is emotionally invested, and that can be lost, maintained, or enhanced, and must
be constantly attended to in interaction”5. It has strong connotations with English
folk, corresponds to notions of embarrassment and humiliation, mainly with the
losing face term. Maintaining face in interaction is based on mutual vulnerability
because defending one’s own face can threaten others. Beside the face context
cultural differences, Brown and Levinson assume that „the mutual knowledge of
members’ public self-image or face, and the social necessity to orient oneself to it
in interaction, are universal”6. As they establish, the negative face is the want to
commence one’s own actions freely. And the positive face is the want of every
human to have desirable influence, during interaction, on some other people7.
The semantic aspects of modality connect with the expressions of tentativeness,
commitment and detachment or personal attitudes. The related literature focuses
on discourse analysis, corpus studies, applied linguistics, pragmatics, semantic
linguistics and philosophy of logic8. The basic semantic nature of modality,
p. 433.
3 J. Sunderland, Language and Gender: An advanced resource book. Routledge: London 2006, p. 56.
4
M. Vuković, Weak Epistemic modality in the UK Parliamentary Discourse, „Journal of Interdisciplinary Approaches
to Text”, 2014, No.1, p. 121-137.
5 P. Brown, S. C. Levinson, Politeness: some universals in language usage. CUP: Cambridge 1987, p. 61.
6 Ibidem.
7 P. Brown, S. C. Levinson, Politeness: some universals in language usage… op. cit., p. 62.
8 K. Hyland, Hedgingin Scientific Research Articles. John Benjamins Publishing Company: Amsterdam 1998, p. 43.
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proposed by Lyons, is defined as: „opinion and attitude of the speaker”9.
Nonetheless, Lyons underlines the importance of the categories of judging the truth
of statements, concerned equally with the author’s standpoint; while researching
aspects of modality. Further important aspect of modality refers to its role in the
potential fulfillment of an event, and not the event itself10.
Modality can be divided into two types: epistemic and deontic. „Epistemic
modality expresses the speaker’s opinion or belief concerning the truth of what is
said, while deontic modality indicates his or her observations about the necessity
or obligation to perform particular actions”11. To elucidate, epistemic modality is
used to highlight confidence in the truth of propositional information. Lack of
knowledge or confidence in personal judgments can use hedging as one of the
aspects of epistemic modality. Hedging bears two important properties, i.e. nonfactivity and subjectivity, as specified by Hyland12. The first one carries the truth of
an utterance in the speaker’s view. The second, attributed to the writer, concerns
information about one’s intentions. These strategies are often used to cover the
source of judgment or extract the involvement of an author. Thus, the properties
can be manipulated to show tentativeness or formality.
Furthermore, one of the exponents of epistemic modality are modal verbs.
There is also syntactic hedging visible through: tense, questions, tags, source
attributions, passive voice, clauses of conditions and concession; all these have
confirmed importance in literature13.
Epistemic modality is affected by the interpersonal and interactional factors
(the notion of epistemic sense). According to Halliday, modality represents
the „interpersonal semantic system of language,”14 which characterizes the
personal involvement of the author in the statements and intercedes
the speaker-audience relations. As Halliday defines:
„Modality is a form of participation by the speaker in the speech event. Through modality, the
speaker associates with the thesis an indication of its status and validity in his own judgment; he
intrudes, and takes up a position”15.

All in all, modality is seen as a resource which indicate the discourse status of
speakers, the truth of their utterances; and it articulates interactional meanings
beside the epistemic ones. Modality and its interpersonal functions indicate the
9

J. Lyons, Semantics. Volume 1. CUP: Cambridge 1977. As in: K. Hyland, Hedging…, p. 44.
A. Klinge, The English modal auxiliaries: from lexical semantics to utterance interpretation. „Journal of
Linguistics”, 1993, No. 29(2), p. 315-357. As in: K. Hyland, Hedging…, p. 44.
11 K. Hyland, Hedging…, op. cit., p. 44.
12
Ibidem.
13 K. Hyland, Hedging…, op. cit., p. 45.
14 M. A. K. Halliday, An introduction to functional grammar. Edward Arnold, London 1994. As in: K. Hyland,
Hedging…, p. 47.
15 M. A. K. Halliday, Functional diversity in language as seen from a consideration of modality and mood in English.
„Foundations of Language”, 1970, No. 6, p. 335.
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speaker’s involvement in a social context16.
One of the important interpersonal aspects of modality discussed in literature is
mitigation. It aims at the perlocutionary effect; as Fraser and Nolen state:
„Mitigation in spoken discourse include strategies such as indirectness, providing justifications
and impersonalizing on one hand, and linguistic forms such as parenthetical verbs, disclaimers and
tag questions on the other”17.

Speakers choose courses of action which minimize face-loss and work for their
benefit, and regard the assessment of social distance more frequently. Thus, the
notion of mitigation is a form of politeness which works as a strategy to avoid
conflict. It not only reproduces the probability degree of a statement but also
mirrors the relationship between the speaker/writer and audience18.
Hedging devices are strongly connected to epistemic modality which indicates
commitment, willingness, unwillingness or the truth of the author’s statements.
They are commonly expressed with the usage of epistemic adjectives, epistemic
adverbs as well as lexical and auxiliary verbs19. Common forms of hedging devices
used in daily speech can be, e.g., probably, sort of, perhaps. All in all, hedges can
reduce the utterance force20.
Hedges can be used, either singly or in combinations. The value of statements
can be reduced with the use of different strategies which may limit the confidence
applied by the speaker in correspondence to, for example, drawing attention to the
limitations of given results of experiment, or the conditions in which the data was
obtained, or commenting on the possible or alternative interpretations, findings
or difficulties encountered21. Although lexical items play a great role in such
circumstances, Hyland concludes hedging is limited not only to lexical expressions.
Qualification of writers’ certainty and doubts in relation to the author’s state
of knowledge is also dependent on the use of if-clauses; along with contrastive
markers. The passive voice and tense used can also be of similar importance
in hedge statements. However, the use of these two poses difficulties when
determining their effect and the motivation of the speaker22.

16

Ibidem.
B. Fraser, W. Nolen. The association of deference with linguistic form. „International Journal of the Sociology of
Language”, 1981, Issue 27, p. 93-110. As in: K. Hyland, Hedging…, p. 48.
18
Ibidem.
19 K. Hyland, Hedging…, op. cit., p. 5.
20 J. Holmes, Gendered Talk at Work: Constructing Social Identity Through Workplace Interaction. Blackwell
Publishing, New York 2006, p. 39.
21 K. Hyland, Hedging…, op. cit., p. 6.
22 Ibidem.
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Present study
The purpose of this study is to determine and define the differences between
the selected examples of the language of female and male American senators on
Twitter23. Ten Twitter posts for each female and male senator were obtained in
September 2018; two posts selected each week. If this assumption could not have
been met, first available tweets posted in September were acquired. The study
describes the corpus data variation of modality markers, hedges; text structure:
tenses use, parts of speech and demonstratives distribution. Quantitative statistical
surveys were conducted using the R program to check the level of significance of
the presented hypotheses. The data of the corpus provide:
− gender,
− key tokens, key types, all tokens, all types,
− normalized key types and normalized key tokens,
− political party and time of service,
− modality markers, hedging markers,
− tense markers,
− parts of speech distribution,
− demonstratives distribution.
Quantitative statistical surveys were carried out to confirm the following theses:
− The difference in the quantitative use of the studied modal verbs between
women and men will be evident, with a significant advantage of some tokens
used by one group.
− There will be a significant quantitative difference in the distribution of parts
of speech in sentences between the groups.
− Some particular demonstratives will have more frequent use in one of the
groups.
− Distribution of some particular tense will be greater for one of the studied
groups. Moreover, it will be supported by more frequent (quantitative) use
in one of the research groups (the Democrats, the Republicans).

Research
The present research copied Twitter posts into Excel sheets, and saved them
as .txt files for further computational approach. Then, the corpus was divided into
the following sections: senators who were elected before 2010 and after 2010,
senators of either the Republican or Democratic Party and, most importantly,
women and men. Next, using computational techniques and programs (Prot Ant,
23

Twitter Inc. http://twitter.com (01.10.2018).
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Ant Conc, Tag Ant, R), the corpus data were searched and elucidated according
to the research theses. The following tables and graphs show distinctions between
the sections with regard to all the variables used for the purpose of this research.
Picture 1. All tokens according to gender
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Source: Author’s own materials.

The first picture presents the overall word count per text for female and male
members of the American Senate. As it is illustrated, the medium number of words
for women and men hit 43 and 44 words, respectively. The lowest number of words
used by males is lower (18 words) than that used by females (19 words). The overall
range of words used by men is narrower, i.e. 25-70 words; in used by women, it is
19-68 words per text. The highest peak in women’s texts hit 105 words, while in
men’s texts it is 102. However, as illustrated by the first graph, there are more
instances of longer text written by women than by men; 5 and 2, respectively.
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Picture 2. Key tokens according to gender
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Source: Author’s own materials.

The second picture illustrates the key tokens use per text. As it is visible, the
medium range for both sexes is equal. Although, there is a difference in the
maximum number of key tokens used in the text; 4 in male Senators’ texts, and
3 in their counter group.
Graph 1. Modality and gender
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As illustrated by the first graph, there are some minor differences in usage of
should and would in favor of men, and will and must in favor of women. All in all,
men tend to use modal verbs more frequently than women, 55 and 50 instances,
respectively.
Picture 3. Multiple correspondence analysis of the first modal verb usage
might
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F
wouldwill

won’t
-0.1

shouldn’t
could

can

-0.2
can’t
-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

Source: Author’s own materials.

Multiple correspondence analysis of the first modal verb used in the texts
(picture 3) shows the female language correspondences with should and would
modal verbs. The opposite group, that is the male language, correspondence is
must and will modals. Moreover, what is visible is that the negative usage of modal
verbs by both groups is equally low.
Table 1. Significance test for modality
Modality

Female

Male

will

21

20

would

8

11

can

8

9

should

5

9

could

4

4

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 3.3709, df = 7, p-value = 0.8487
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must

3

1

might

1

1

perhaps

0

1

Modality 2

Female

Male

will

21

20

would

8

11

can

8

9

should

5

9

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 1.1682, df = 3, p-value = 0.7606

Source: Author’sown materials.

The first table illustrates the score of Pearson’s chi-squared test for significance
inmodality with regard to gender. There is no significant correspondence between
the use of particular modal verbs and gender. The tests scored the p-value of 0.84
and 0.76 in men and women’s texts, respectively.
Picture 4. All tokens according to the party
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The fourth picture presents all tokens’ division in texts dependent on the party.
The medium length of a text for both parties hit 43 and 44 words; for the Democrats
and Republicans, respectively. The Democratic party has a wider medium range
(38-55) than the Republican party (42-51). There are significantly more instances of
shorter texts published in the Democratic party, and the range of words used by its
members varies between 18 and 73.
Table 2. Modal verbs distribution according to the party
The Democrats

The Republicans

1st modal

Female

Male

Total

1st modal

Female

Male

Total

can

5

7

12

could

2

-

2

could

1

-

1

may

-

1

1

might

-

1

1

might

1

-

1

must

2

1

3

must

-

1

1

should

4

6

10

should

-

2

2

will

6

7

13

will

12

8

20

would

5

6

11

would

2

2

4

(none)

46

31

77

(none)

34

47

81

Total

70

60

130

Total

50

60

110

2nd modal

Female

Male

Total

2nd modal

Female

Male

Total

can

2

2

4

must

1

1

2

will

1

2

3

will

1

-

1

would

1

-

1

would

-

1

1

(none)

66

56

122

(none)

48

58

106

Total

70

60

130

Total

50

60

110

Source: Author’s own materials.
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Table 2 presents the party division between the selected Twitter users. As is
visible, there is a tendency to use will in female Republicans texts. Next, an even
more visible difference concerns the usage of can in the Democratic party, which
does not occur on the Republican side. The Democrats use would more frequently
than the opposite group. Should is also more frequent in the Democratic party
members’ texts. In conclusion, the Democrats tend to use modal verbs more
frequently; 53 cases in total.
Picture 5. All tokens according to time of service
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Source: Author’s own materials.

Picture five visualises all tokens’ spectrum in the groups of the senators elected
before and after 2010. As is visible, there is a higher use of words in texts of the
senators elected after 2010; 49 words medium, and 42 words for the group elected
before 2010. The wider range of words used occurs in the group elected before
(18-70 words); the group A2010’s range is between 25-69 words. There are more
instances of longer texts published in the after-2010 group; four examples. There
are also fewer instances of shorter texts published in this group.
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Table 3. Modal verbs usage according to time of service
1st modal

Female

Male

Total

2nd modal

Female

Male

Total

A2010

22

21

43

A2010

22

21

43

can

2

2

4

can

-

2

2

can’t

1

1

2

cannot

1

-

1

could

1

-

1

can’t

1

-

1

may

-

1

1

must

-

1

1

might

1

-

1

will

-

1

1

must

1

2

3

would

1

-

1

should

3

4

7

(none)

19

17

36

shouldn’t

1

-

1

will

10

9

19

would

2

2

4

B2010

19

22

41

B2010

19

22

41

can

2

4

6

can

1

-

1

could

2

-

2

cannot

-

1

1

might

-

1

1

must

1

-

1

must

1

-

1

will

2

1

3

should

1

4

5

would

-

1

1

will

8

6

14

(none)

15

19

34

won’t

-

1

1

would

5

6

11

Total

41

43

84

Total

41

43

84

Source: Author’s own materials.

As the third table presents, the senators elected after 2010 tend to use should
and will modal verbs more often. On the other hand, those elected earlier seem to
use would more frequently. There are only a few examples of negation, which are:
can’t (4 uses in the group of senators elected after 2010, and 1 elected before 2010)
and cannot (1 use in each research group). Additionally, one extracted text uses
won’t in the group elected before 2010.
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Graph 2. Tense markers for gender

Male

Source: Author’s own materials.

As illustrated by the second graph, men tend to use present tense markers (am,
is, are) more frequently than women; 52 and 38, respectively, in the case of is.
The same situation occurs for the verb have in present tense; 20 instances in males
and 6 in females’ group. Women, in comparison, seem to use past tense markers
more frequently (was and has in present perfect). What is interesting, both groups
rarely use the am tense marker.
Picture 6. Multiple correspondence analysis of the first tense marker of gender
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0.
2

did

0.
1
0.
0

been

had
have

was
do
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Source: Author’s own materials.
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Picture six presents a multiple correspondence analysis of the first tense marker
with regard to gender. As can be seen, the female language corresponds to the past
tense markers was and been as well as to the present marker do. The male language
corresponds to the markers of present tense (i.e. is, am and are). The usage
frequency of the have and had markers is very similar in both groups.
Table 4. Tense markers for gender
Tense marker

Female

Male

is

38

52

am

1

4

are

19

26

was

15

7

were

4

4

do

11

5

does

0

1

did

2

1

have

6

20

has

3

5

had

2

3

have_present_perfect

5

9

have_been

3

2

has_present_perfect

11

5

has_been

0

4

havent_present_perfect

0

1

willhave

0

2

past_simple+have

0

1

Tense marker

Female

Male

have

6

20

is

38

52

are

19

26

was

15

7

have_present_perfect

5

9

has_present_perfect

11

5

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 28.013, df = 17, p-value = 0.04478

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 14.371, df = 5, p-value = 0.01342

Source: Author’s own materials.
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The fourth table visualises the use of tense markers with regard to gender.
As we can observe, Pearson’s chi-squared test for significance equals the p-value of
0.04, which is of significance for the presented material. The simplified, second part
of table four emphasises an even stronger value of the presented female and male
language correspondences with reference to a given tense use. The overall p-value
for the corrected data score is 0.01, which proves the quantitative difference
between the female and male American senators’ language use.
Table 5. Tense markers for particular parties
Tense marker

The Democrats The Republicans

is

52

38

am

1

4

are

24

21

was

10

12

were

5

3

do

12

4

does

1

0

did

2

1

have

11

15

has

3

4

had

3

2

have_present_perfect

3

12

have_been

2

3

has_present_perfect

9

8

has_been

1

3

modal+have

1

4

havent_present_perfect

0

1

0

1

hasnt_present_perfect
Tense marker

The Democrats The Republicans

have

11

15

is

52

38

are

24

21

was

10

12

have_present_perfect

3

12

has_present_perfect

9

8

Source: Author’s own materials.
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Table five shows the tense markers distribution in groups of both parties
members. As we can see, there is a tendency to use present perfect in the
Republican group more frequently. The Democrat party members use present
tense, mainly, is and do, more frequently than the Republican ones. Pearson’s chisquared test for significance unveils that there is no significant correspondence
between the party and the tense markers in both groups, since the p-value for all
tense markers equals 0.20. The second test for significance checks equal tense
markers. In the simplified part of table four, the p-value of this data scores 0.12;
which merits further research but, for the sake of conciseness, is not pursued in this
text.
Graph 3. Number of adjectives used in texts
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The third graph presents the number of adjectives used in the selected texts.
As we can see, the distribution of adjectives in tweets authored by males varies
between one and four and is similar in women’s counter group. However, it should
be noted that there is a peak in the number of women’s texts which have five to
seven adjectives (see graph 3).
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Graph 4. Number of adverbs used in text
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Graph number four illustrates the number of adverbs used throughout the
corpus. As is shown, men use more adverbs (between two to four), while women
use, mostly, one adverb per text.
Graph 5. Number of nouns used in texts
Number of nouns
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Source: Author’s own materials.
79

1

2
1

3
1

1
0

2
0

1
0

1
0

1
0

thirty_four

twenty_six

Male

twenty_seven

twenty_five

twenty_four

twenty_two

twenty_three

twenty

twenty_one

nineteen

eighteen

sixteen

0

4

thirty_eight

4

thirty_three

2

3

thirty_one

5

thirty_two

5

seventeen

thirteen

6
3

fifteen

1

fourteen

1

twelve

nine

1
0

eleven

5
4

10
9 9

8

thirty

7

10

8

twenty_nine

9

11
10 10 10

twenty_eight

12

1
0

Sebastian Dunat

The fifth graph shows the number of nouns used in the corpus. There are three
peaks in the number of nouns used in the texts of men, and three in the texts of
women. The ranges for men are: 13-14, 17-19, 22-24; and for women: 13-16, 1921, 24-25. All in all, women tend to use more nouns in their texts than men.
Graph 6. Number of verbs used in texts
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Graph number six presents the data concerning the use of verbs throughout the
texts in the corpus. As illustrated above, women use four to nine verbs in their texts,
while men use one up to five verbs per text. There are two peaks in the texts of
both men and women when it comes to their use of verbs. These are, for males,
three and five and, for females, four and six.
Table 6. Parts of speech number and chi-squared tests
Number of
adjectives

Female

Male

zero

14

6

one

20

24

two

26

32

three

22

24

four

17

17

five

10

11

six

8

5

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 7.0112, df = 8, p-value = 0.5354
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seven

1

1

ten

2

0

Number of
adverbs

Female

Male

zero

47

48

one

36

24

two

21

28

three

8

12

four

3

5

five

3

3

six

1

0

eight

1

0

Number of
nouns

Female

Male

thirteen

5

4

fourteen

7

9

fifteen

8

6

sixteen

10

3

seventeen

10

12

eighteen

10

11

nineteen

14

13

twenty

14

10
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13

8

twenty_two

9

10

twenty_three

5

9

Number of verbs

Female

Male

zero

0

3

one

4

5

two

5

9

three

12

25

four

23

19

five

22

23

six

22

14

seven

15

8

eight

10

8

nine

5

3

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 6.7105, df = 7, p-value = 0.4596

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 7.2533, df = 10, p-value = 0.7013

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 18.855, df = 12, p-value = 0.09208
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Source: Author’s own materials.

The sixth table presents Pearson’s chi-squared test scores for the parts of
speech usage in female and male texts. As is visible, there are no significant
correspondences in the sections devoted to the usage of adjectives, adverbs and
nouns. The chi-squared tests outcome is 0.53, 0.45 and 0.70, respectively. What is
important is that the usage of verbs comes close to the assumed level of
significance, the p-value equals 0.09, which merits further research in this field.
Although, the simplified data table (without numbers lower than 5) hit the p-value
of merely 0.11.
Graph 7. Number of demonstratives used in texts
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Graph number seven shows data corresponding to the use of demonstratives in
the corpus. As it is visible, men tend to use more demonstratives in total. Both
groups use this and that demonstratives much more frequently than their
opposites these and those. Seventy-eight texts, in total, use this demonstrative at
least once; 42 in those by male authors, and 36 in female authors. That
demonstrative hit 68 in the whole corpus; 28 and 40 instances in females and
males’ texts, respectively.
Table 7. Pearson’s chi-squared test for demonstratives
Demonstrative

Female

Male

this

36

42

that

28

40

those

4

7

these

3

3

Pearson’s chi-squared test

X-squared = 0.19135, df = 1, p-value = 0.6618

Source: Author’s own materials.

Pearson’s chi-squared test for significance of the use of demonstratives in both
research groups shows that there is no significant correspondence when it comes
to the gendered use of singular or plural demonstratives in the corpus. The
p-value of the test equals 0.66 point.

Conclusions
In conclusion, there are some minor differences in the usage of should and
would, in favor of male Twitter users, and in will and must in favor of women. All in
all, men tend to use modal verbs more frequently than women, 55 and 50
instances, respectively. Moreover, there is an evident and noteworthy advantage
of given tokens’ use by each of the groups; Pearson chi-squared test for its
significance equals 0.84 and 0.74 in the simplified table (see table 1). The difference
in the quantitative use of the studied modal verbs is slight and cannot be taken into
consideration as significant.
Women use past tenses more frequently, while men use present tenses with
greater frequency. The tense markers comparison scored the p-value of 0.04, while
specified present and past tense markers have the p-value equal to 0.01. The
distribution of the particular tense markers, as presented in table 4, is more
frequent in both groups and proved to be significant with the use of Pearson’s chisquared test. Although it was not supported by more frequent use in research
groups in the party section, the chi-squared test resulted in the p-value of 0.20, and
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0.12 in the second test (for the same data labelling as in the gender section). The
party section tests can settle the basis for further research in this field.
There is a slight significance in the number of verbs used in the posts authored
by women. Women use between 4 and 8 verbs per tweet most frequently; while
men use 3-6 verbs most often. The significance of verbs usage in Twitter posts
scored the p-value of 0.09. All in all, it is not proved to be significant by Pearson’s
chi-squared test, as assumed by the researcher in the hypothesis section.
Demonstratives corresponding to singular nouns have more frequent use in
both of the research groups. Men use all demonstratives more frequently, but
Person’s Chi-squared result does not prove it to be significant, since the p-value
equals 0.66.
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Modality and Text Structure in American Senators’ Tweets:
A Corpus Study of Gendered Lexical Items
Summary
In many cases, procedures, behaviors and conceptions of any particular relationship within
the linguistic domain depend on the words’ ability to represent them, whereas people depend on
their lexical abilities to present themselves in the web. The purpose of this study is to determine and
define the differences between the selected examples of American senators’ (men and women)
language on Twitter. Corpus and computational linguistics methods were used to find answers to the
assumed questions. Research material selected for this study was collected in September 2018 and
comprises 240 tweets of 24 American senators; of both sexes equally. The text discusses the corpus
data differentiation and quantitative statistical surveys conducted in the R program to check the level
of the significance of the presented hypotheses.
Keywords: gender, corpus linguistics, computational linguistics, lexical items, modality, tweets,
American senators
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Male Chauvinist Humour in the Toolkit of Symbolic
Violence: Reification and Mythologisation of Women
in Everyday Discourse
Часто сквозь видимый миру смех льютсяневидимые
миру слезы.
Н.В. Гоголь

ABSTRAKT
Męski humor szowinistyczny w arsenale przemocy symbolicznej: teoretyczna interpretacja
i analiza medialnego dyskursu codziennego
Artykuł poświęcony jest analizie męskich dowcipów szowinistycznych, jakie pojawiają się
w dyskursach codziennych i tych z zakresu kultury masowej. Wskazuje się na dwa zasadnicze podziały,
które są aktualizowane w trakcie tworzenia wspomnianego typu humoru: pierwszy dotyczy cielesności
i seksualności, drugi ilości i jakości kapitału kulturowego. Podziały te wypełnione są mitami
i stereotypami, które tworzą wzory percepcji i myślenia o grupach antagonistycznych względem
własnej; mity te stają się również narzędziem do walki symbolicznej. Humor, który cechuje się
„swawolnością”, może więc jednocześnie powielać hegemonię genderową i krytykować ją. Przemoc
symboliczna przejawia się zarówno w „szczerych” szowinistycznych dowcipach, jak i w tych, które
krytykują obowiązujący porządek genderowy, ponieważ – w trakcie obrony i krytyki – podziały
genderowe, rozłamy i rozdarcia są aktualizowane w taki sposób, że podkreślają swoją obiektywność
i nieusuwalność.
SŁOWA KLUCZOWE: przemoc symboliczna, humor, męski humor szowinistyczny, hegemonia
genderowa, analiza dyskursu

In the classical and modern periods of development of social sciences and
humanities, the problem of humour usually remains on the side-lines of their
subject field. This is, firstly, due to the secret and purposeful „seriousness”
1
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of scientific knowledge and scientific activity, which is alien to comic and (self)
irony, and, secondly, because of the fact that the very problem of humour has never
been urgent, principled and requiring comprehensive and fundamental study.
Therefore, a number of scientific stereotypes have been formed, describing the
relative self-evidence and comprehensibility of humorous practices and discourses,
and their „frivolity”. Humour itself is perceived as a phenomenon that „does not
require” and „is not worthy” of a separate „serious” scientific research.
On the other hand, the social sciences have to pay special attention to this issue
because, in (post)modern society, humour has spread so much that it can rightfully
be considered „opium for the people”: a sense of humour can be considered tacitly
a mandatory (or at least expected) social competence of a (post)modern person,
which he or she has to use in almost any everyday situation. The long-established
industry of humour supplies its products to the daily life of people so intensely and
systematically that even the most „serious” products of popular culture in its most
„serious” genres do not disdain to complement their narrative with a hint of
humour. At the same time, the inherent humour’s „ease”, „playfulness” and
„positivity” usually contributes to its trouble-free and uncritical perception, thereby
enhancing the effectiveness and efficiency of the humorous impact. And the very
nature of such an impact remains largely shrouded in mystery.
In this article, we offer an interpretation of the „frivolous” phenomenon
of extreme humorous discourse – male chauvinist humour, which can rightly
be considered as a concentrated and crystallised example of humour as symbolic
and discursive violence. As a study of this discourse shows, we can see two clearly
defined and opposing unequal groups – men and women –that can illustrate the
mechanisms of symbolic violence for maintaining inequality by humour.
The practical importance of this research relates to the fact of the collision of
various gender paradigms, which takes place in modern Ukrainian realities: male
chauvinist humour as a product, as a tool and as a manifestation of „traditional”
gender discourse antagonises „new” (left-liberal) gender discourses that challenge
both bipolar gender division and chauvinist relations. Accordingly, the purpose of
this article is to study the properties and characteristics of the humour used for the
production of symbolic violence (on the example of male chauvinist humour).
The article presents the results of a qualitative discourse analysis of male
chauvinist jokes from the everyday discourse of the inhabitants of Ukraine. The
purpose of this analysis was to study the spectrum of possible myths that are used
in the production of such humour. The research and selection of cases was carried
out by means of the „snowball” method; jokes were searched in their places
of accumulation (on thematic web pages, in thematic comic performances and in
products of mass culture with a thematic focus, etc.); the collection of observations
was compiled to the point of the saturation of information. The main function
of this research was not to form a general picture of the male chauvinist humour
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discourse in Ukraine, but to offer an empirical illustration of the mechanisms of the
symbolic violence production by means of humour.
To achieve this goal, we should start by analysing the existing theoretical
developments related to the problems of humour. Despite the fact that this
subject is not in the foreground of the subject field of the social sciences,
its border status attracts the interest of many disciplines: sociology, psychology,
linguistics, anthropology, social philosophy and many others. Therefore,
there are many studies of humour, which are devoted to the various manifestations
and spheres of application of the comic. Many of them relate to humour in politics
(e.g., the work of A. Dmitriev2, V. Razuvaev3, P. Abrahams and C. Wukasch4,
G. Benton5, А. Sedov6, etc.), inter-ethnic relations (for example, M. Barrick’s7
research) certain types of comic practices (anecdotes, trolling8, etc.);or are limited
to the analysis of individual comic styles, themes and subjects (e.g., M. Nikanorov9,
I. Yakovenko10). There are many works related to the conceptualisation of humour,
both within separate disciplines and having an interdisciplinary nature. This set of
concepts forms a very chaotic and mosaic gnoseological structure of describing and
explaining humour, which S. Attardo presents in the following way:

2

Dmitriev A. V., Sociologija politicheskogo jumora, Ocherki, Moskow, 1998.
Razuvaev V. V., Politicheskij smeh v sovremennoj Rossii, Moskow, 2002.
4 Abrahams P. D., Wukasch C., Political Joke of East Germany, „Tennessee Folklore Society Bulletin. –
Murfreesboro”, 1967, vol. 33, p. 7-10.
5 Benton G., Powell C., Paton G., The Origins of the Political Joke, „Humour in Society: Resistance and Control”,
New York, 1988, p. 33-55.
6 Sedov A. F., Politicheskij anekdot kak javlenie kul'tury, Balashov, 1999.
7 Barrick M. E., Racial Riddlesand the Polack Joke, „Keystone Folklore Quarterly”, Philadelphia, 1970, vol. 15,
p. 3-15.
8 Phillips W., This Is Why We Can't Have Nice Things: Mapping the Relationship between Online Trolling and
Mainstream Culture, Cambridge, 2015.
9 Nikanorova M. N., Istoricheskie anekdoty o Petre I v russkoj literature, Novosibirsk, 2001.
10 Jakovenko I. G., Nenormativnyj anekdot kak modeli rujushhaja sistema. Opytkul'turologicheskogo analiza, „NLO”,
2000, vol. 43, p. 335-346.
3
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Table 1. Criteria of humour that are used by different types of theories of humour
(by S. Attardo)11
Social

Psychoanalytic

Cognitive

Aggressive

Economy

Contrast

Derision

Liberation

Incongruity

Disparagement

Sublimation

Hostility

Release

Superiority
Triumph

Source: S. Attardo, Linguistic Theories of Humor, Berlin, 1994.

Cognitive theories usually focus on the psychological and linguistic aspects of
the comic, analyse the structure and semiotics of jokes; psychoanalytic theories
largely inherit Freud’s classic work on the connection of humour and personality
structures and try to complement or challenge it12; whereas social theories consider
humour in the categories of an everyday practice, communicative and performative
action, which at the same time carries the conflicting functionality of humour. In a
further part of this text, we continue this part of theorising and try to present the
ability of humour to cause social conflicts of humour in the processes and practices
of symbolic struggle that permeate the everyday life of people and are embodied
in humour. But, before we get to this point, we should examine some of the
characteristic features of humour and the comic, which are important in the
context of this work.
First, we draw the terminological boundaries between the basic concepts
(for us, almost all definitions related to humour and the comic are instrumental;
they are derived specifically for the purposes of this study, therefore we do not
claim their universality):
− Laughter is a physiological reaction of the body in the form of a certain facial
expression, contraction of the diaphragm and the corresponding respiratory
movements. It is not a specific characteristic for humans but may also be
notices, for example, in monkeys.
− Comicality is all that makes you laugh. It does not imply a mandatory
intention to cause laughter, the reasons for extra-social origin can be comic.
Humour, in turn, arises from comicality caused by social reasons. We need only
the broadest understanding of humour, which we propose to designate
as a social practice aimed at initiating laughter through the comic. Also, humour is
11
12

S. Attardo, Linguistic Theories of Humor, Berlin, 1994.
S. Freud, Ostroumiei ego otnoshenie k bessoznatel'nomu, Saint-Petersburg, 1997.
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related to one’s intellectual ability to notice the comic side in the phenomena,
or, as I. Kant writes: „Whatever is to arouse lively convulsive laughter must contain
something absurd [...] Laughter is an affect that arises if a tense expectation
is transformed into nothing”13. That is, humour is based on the customary
structures of perception, thinking and judgment, focused on the search and
interpretation of the comicality, which, in everyday discourse, is defined
as a „sense of humour”. Accordingly, humour is inextricably linked with both
individual life experience, on the one hand, and the cultural capital of the reference
group, on the other.
Secondly, „from the position of sociology, humour is always an expression of any
aspect of the public assessment of a phenomenon, event, personality, situation”14.
Humour is generated and exists only in a certain field („humorous context”) and
is subject to its esoteric logic, i.e. it uses dispositions, myths and antagonisms
characteristic of the joke producer’s position. But, if you extrapolate these
characteristics of humour to its „extreme” types and forms, namely „black”, racist
and, of course, sexist types humour, then it turns out that those who joke about
such topics do not necessarily adhere to the corresponding misanthropic and
chauvinist views.
There is as well the actualisation of another characteristic of humour, which can
be called „playfulness”. We characterise this game as Vertigo (in R. Caillois’s
tradition15), that is the game on the edge and beyond it, which is accompanied
by the creation and consciousness of the secondary reality. In this case, the severity
of the „extreme” humour acts as a rating factor, which the joker makes, and
have fairly autonomous dynamics: „rude” and „piquant” jokes are peculiar to
companies of close friends, professional teams (especially, the army), etc. If we
do not talk about everyday humour but about its cultural and industrial
development, then the „forbidden” topics are separated, forming fairly narrow
market segments. Such mutual distancing (on the one hand, „such jokes have
no place in decent society”; on the other hand, „this humour is understandable to
a few”) contributes to the relative sealing off „abnormal” humour and its separation
from the „normal” one by means of censorship or self-control. Nonetheless, its
absolute isolation is simply impossible to achieve. Moreover, „forbidden” themes
for humour are necessary for the functioning of the „normal” humour because
norms do not exist without deviation, and the sacred without the profane.

13

Kant I., Critique of judgment, Indianapolis, Indiana, 1987, p. 333.
Belova L. I., Destruktivnye i konstruktivnye funkcii jumora (sociologicheskij aspekt), “Vestnik Juzhno-Ural'skogo
gosudarstvennogo universiteta”, http://cyberleninka.ru/article/n/destruktivnye-i-konstruktivnye-funktsii-yumorasotsiologicheskiy-aspekt (15.10.2018).
15 Caillois R., Man, Play, and Games, University of Illinois Press, 2001.
14
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The paradox of male chauvinist humour lies in the fact that the humour
structure presupposes self-elevation and the emanation of superiority. The term
„chauvinism”, originally interpreted in a purely political and ideological context,
as the most odious form of nationalism, the proclamation of national exclusivity,
was transferred to a wider range of phenomena, and the „nation” or „ethnos”
became variables, in place of which almost any differentiating social trait can be
used, including gender. Accordingly, male chauvinism refers to masculine attitudes
and practices in which the affairs and interests of men are considered paramount,
and women seem secondary. Such bipolar and asymmetric structure, that male
chauvinist humour is built on, is a base of affecting gender issues on the spectrum
of prejudiced and degrading treatment of women, on the one hand, and declaring
the dominant position of men, on the other. At the same time, the formally defining
characteristic feature of such practices is still the „intricacy” of sensed meanings.
Humour exists in the secondary reality, the conflict and dissociation of which causes
the comic effect. But is it all, as it may seem?
To answer this question, we propose to use the poststructuralist concept
of symbolic violence. As P. Bourdieu and J.-C. Passeron note, any power of symbolic
violence – that is, any power that manages to impose values and coerce them
to recognise them as legitimate, hiding the power relations underlying it –
adds its own, i.e. purely symbolic force to this power relationship16. That is,
symbolic violence is a necessary function of (symbolic) power, which, in turn,
is held not only (and not so much) through direct violence, but through recognition
of its legitimacy. The power entails symbolic violence, imposing its own system
of meanings and hierarchy of values, which, in turn, acquires the natural, „selfevident” character for the individual17. With the help of symbolic violence, the
formation and transformation of perception occurs, which is both a cause and
a consequence of the crystallisation of the relations of domination-subordination.
We mean here deeply learned forms of thinking, which cannot be questioned due
to their relying on themselves. Symbolic violence concerns the imposition
of legitimisation of meanings. And the „symbolic”, i.e. culturally-objectified reality
acts simultaneously as a field of struggle („setting boundaries”, opposing various
meanings and types of perception) and as an object of this struggle (since values
themselves are means of (re)producing power); because symbolic violence „at its
purest appears as its opposite, as the spontaneity of the milieu in which we dwell,
of the air we breath”18. In addition, the production and selection of values which
are imposed and objectively determining the culture of a group (or class), according
to P. Bourdieu, is arbitrary – „the structure and functions of this culture cannot be
16

P. Bourdieu, J. –C. Passeron , La reproduction. Elèments pour une théorie du système d'enseignement, 1970,
p. 18-25.
17 Ibidem.
18 Žižek S., Violence, New York, 2008, p. 36.
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derived from only one universal, mental, biological or spiritual principle, since there
is no internal connection that connects them with the „nature of things” or „with
human nature”19. That is, the logic of symbolic violence means that the
establishment and maintenance of symbolic power occurs due to the imposition of
a symbolic system (or individual meanings and symbols) in their arbitrary, eclectic
form, which is not connected with other symbolic forms. Thus, there is the
distancing of one symbolic system from others, its autonomisation, creation and
support of its own internal logic, which cannot be questioned and disproved using
only its means. And the more successful the process of distancing, that is, the
greater the social distance and the social gap between the one and other systems
of symbolic power, the less chance for one to usehis or her means to fight the other.
Such distancing occurs both in mental structures(by differentiation, identification
of one’s own (dis)position and, above all, by ignoring and camouflaging
alternatives) and in objective structures (during institutionalisation, formalisation
of social relations). Furthermore, there is a non-reflective correspondence and
relative symmetry between the first and the last.
The reason for the search of symbolic violence in humorous practices in general
– and male chauvinistic variants in particular – is the fact that symbolic violence has
such properties as invisibility, irrationality and unconsciousness. This violence is
carried out due to the fact that those who create it are completely unaware of it,
and, consequently, they become its accomplices20. Symbolic violence is often
latentised, functioning in the form of hidden and implicit ways of imposing values
and meanings; it replaces existing contradictions, moving them from the world of
the „real” to the world of the „symbolic”. Humour, which uses secondary reality to
recreate the comic, becomes a very convenient medium for spreading the influence
of symbolic violence because the „playfulness” of humorous practices contributes
to its concealment and disguise, and the affectiveness and emotionalism of humour
contributes to its irrationality and unawareness. Humorous discourse, due to its
unchallenged „frivolity” and „artificiality”, is a fertile ground for the smooth
cultivation and distribution of symbolic systems with the corresponding hierarchy
of values, perceptual structures and forms of thinking that contribute to the
production and reproduction of hegemony.
To study the role and place of humour in the toolkit of symbolic violence, we
conducted an intelligence discourse analysis of male chauvinist jokes that occur in
the „specialised” segments of the cultural market (in the thematic public and
Internet sections, humorous programs and performances for „targeted audiences”,
etc.), and in mass cultural products of general orientation that are aimed at the
widest audience. The methodological basis of this study is E. Laclau’s and
19
20

Ibidem, p. 20-25.
Bourdieu P., O gosudarstve: kurslekcij v College de France (1989-1992), Moskow, 2016.
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Ch. Mouffe’s theory of discursive hegemony21. The variables in the analysis were
those stigmas, meanings, values that are imposed in this kind of humour, as well as
the vectors of antagonism, that is, the axis of assessment and opposition of men
and women.
The stigmas, meanings and values that are conveyed through such jokes are
mostly in the form of stereotypes, that is, simplified perception, thinking and
proposition patterns about a particular object or group of objects. Male chauvinist
humour translates and reproduces many modern gender stereotypes, structuring
them into myths that serve to reproduce masculine hegemony. We propose to
consider the main identified myths that are usually associated with male chauvinist
jokes. Before we begin, an important point should be noted: to illustrate one or
another abstract, the text gives examples of male chauvinist jokes; therefore,
we apologise in advance to those readers who may be offended or discouraged.
1. „Intellectual abilities”, „female logic”. One of the most popular themes of male
chauvinist humour, which lies in the hypertrophied stereotypical perception of the
intellectual abilities and logical skills of women, as opposed to male rationalism.
Most often, the image of a woman in such humour is reduced to the image of
a „blonde” owner of an extreme form of „female intelligence”. Here are some
examples:
− „The difference between a woman and a man is that when the first goes
crazy, it’s not so evident”.
− „What if a blonde throws a grenade at you? – Pull the check and throw it
back”.
− „Women's logic is the absence of any logic”.
Quite often, in this kind of jokes and anecdotes, one can encounteran appeal to
stereotypically male knowledge and occupations: military affairs, sports (especially,
football), cars, science, technology, and the humour industry itself. Thus, the idea
of „incomprehensibility” of „male” areas of activity – especially, that they are
presented from the sublime side – for women is produced. Such myths are an
instrument of the symbolic struggle for the recognition of „male” cultural capital,
its isolation and the elevation of its value. In chauvinist male humour, women are
distinguished by their traditional type of activities, which, in the 1930s, one very
famous doctor of the University of Berlin dubbed as „Kinder, Küche, Kirche”. In this
way, we shall call the next group of myths used in men's chauvinist humour.
2. „Kinder, Küche, Kirche”. These myths, being a response to the emancipation
processes of the XX-XXI centuries, reproduce male hegemony in the field of
professional activity, discursively limiting the areas of activity available to women.
Let us look at examples:
21

Laclau E., Mouffe Ch., Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics Second Edition,
New York, 2001.
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− „A woman was hit by a car. – What was the car doing in the kitchen?”
− „A tree has fallen on a woman. – Who cut the tree in the kitchen?”
− „How to explain to a woman what is „offside”? – Here is a kitchen, and there
is an offside”.
Of course, this kind of jokes go beyond the subject of „kitchen” (e.g., „I have never
claimed that the place of a woman is in the kitchen. Especially, when you need to
chop firewood”). But the essence of such humour is reduced to declaring and
emphasising the inequality and discrimination against women in the field of
professional self-realisation, at the same time „saving” men from the household
and raising children (a very good example can be found in the cult American sitcom
of the 90s and 2000s „Friends”, season 9, episode 6, in which a joke is based on the
fact that a man claims to be a nanny; comicality is imposed by the ambiguous
reaction of the main characters and off-screen laughter). Establishing the
limitations of the sphere of the life activity of women in the domestic and family
work, such myths can also „allow” and „force” them to take care of their
appearance systematically and purposefully: „A man should have a head on
shoulders and a woman should have a face”, „A real woman has two tasks: to be
beautiful and tell a man that he is good!” Such mythologisation of women's
practices of physicality is directly related to the third group of myths, which we
consider separately.
3. „A woman is a sexual object”. These myths describe a woman as an object of
sexual desire and sexual „hunting” of men. Muchas the former jokes are told by the
passive and weak-willed parties, the latter are shared by the active people
of the artistic image of the character in modern popular culture, a kind of „gigolo”
are all built on the myth about the sexual limitations of women.
If sitcoms usually present separate characters with such characteristic, then the
products of dramatic genres give such attributes to „serious” characters, and that
performs a humorous function. For example, the grotesque misanthropes like
Gregory House („House M.D.”) and Tyrion Lannister („Game of Thrones”) are
largely revealed by regular self-praising stories about the successes in sexual
exploitation of the „priestesses of love”, which contrasts with the other sides of
these characters and is perceived comically. This myth reduces women to the role
of sexual objects, reifies and dehumanises them. In the most extreme form, such
view takes the form of a statement of a man as a „real human,” while a woman is
a „subhuman”. So we come to the next topic of male chauvinist jokes, to the next
group of myths.
4. „Woman is not a human/person” and „woman is evil”. The name of this group of
myths is a reference to the well-known aphorism from the Soviet times in its broad
version: „The chicken is not a bird, Bulgaria is not abroad, the woman is not
a person”. This statement even has „evidence” in the form of logical sophistry:
„If a woman is a man, then a young woman is a young man. But a young man is
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a guy. Contradiction. Accordingly, a woman is not a man”. Similarly, the built-up
„evidence” also refers to the statement that a woman is evil:
Girls = Time * Money
Time = Money
Girls = Money * Money = Money2
Money = √Evil
Girls = (√Evil)2
Girls = Evil.
Jokes that exploit this myth are usually found in „sexist” segments of the humour
industry, where the audience is prepared for them and responds accordingly
(„What is the advantage of sexist humour? You can’t hurt a person”). In the
discursive terms, this myth is indicative of the largest gap between the described
groups of men and women, and that is why its exaggeration and pretentiousness
creates a comic effect. It is rather difficult to assess the effect of symbolical violence
of the jokes built on this myth: on the one hand, it is focused on the dehumanisation
of women as opposed to the elevation of men in the broadest sense; on the other
hand, it is mostly absurd and preposterous, so it is difficult to take it literally.
But, to a large extent, the performative potential of such jokes is focused on the
resistance and response from the „victims”, as they are a provocation forthe
„uninitiated”, a challenge for those who are not ready to put up with their
characteristic „frivolity”. This is also a characteristic of the next group of myths and
topics that we highlight.
5. Antifeministic themes and myths about feminism. Male chauvinist humour can
be considered as a form of reaction to the crisis of masculinity which relates to the
productive struggle of the ideology and practice of feminism. Therefore,
„feminists”, as a simplified model of the antagonist of the „real men”, are often
encountered in such jokes and anecdotes. The first joke using this perception
scheme can metaphorically be considered the verbal skirmish of Sir Winston
Churchill and the first woman deputy in the history of Great Britain, Lady Astor:
„If I were your wife, I would put poison in your coffee” – Churchill famously replied:
„Nancy, if I were your husband, I would drink it”.
Male chauvinist jokes about feminists are characterised by the dislike of the
former for the latter, scepticism about their ideology and activity, ridicule of
feminists from the point of view of traditional gender roles (for example,
„Announcement: A pretty feminist is tired of working for an independent lifestyle
and urgently needs a sponsor”). This humour is built on the distinction between
„normal women” and „feminists”, with „feminists” amenable to critical attack,
ridicule and demonisation. Symbolic violence is based on simplification of the
perception of the theory and practice of feminism to a single image (and this image
is presented in flaring and negative colours), and the whole diversity of feminist
ideologies is brought together and reduced to the most extreme and radical
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manifestations of them, which become the object of ridicule. Equality the feminists
have fought for is perceived by the chauvinists themselves as hypertrophied and
one of the markers which may be the subject of beatings. In the „sexist” segments,
it is quite extensive and self-sufficient, hence, it should be distinguished into
a separate group of mythologisation.
6. Assault and bettering. This myth is based on the statement that within the
framework of „traditional” gender roles and norms there was a taboo on the use
of brute force against women, and this taboo was considered as women’s privilege
in exchange for their deprivation; since the „traditional” roles were replaced
by the „modern” ones, then the ban on battering lost its relevance.
One of the topics of male chauvinist humour, which in every way beats the use
of physical violence against women, is built on this myth. Typically, these jokes are
extremely indigestible from the point of view of their content and, mostly, audiovisual design. Therefore, as an illustration, we limit ourselves to the simplest and
most non-conflicting examples:
− „I give all these stars to you – the boy said and hit the girl on the head with
an iron basin!”
− „A woman who allows herself to raise a hand against a man automatically
loses the status of a woman and acquires the status of a sparring partner”.
Symbolic violence in such humour lies not so much in the legitimisation of physical
violence (its attempt, rather, and causes a comic effect), as in emphasising the
heterogeneity of gender asymmetry. Thus, inequality is justified and explained by
updating the arguments-stereotypes that the very inequality of men and women is
not unidirectional, but there are a number of restrictions that are directed at the
former, but not at the latter. Humour, on the other hand, makes it possible to
translate this argument in the symbolic struggle of gender discourses, exposing it
to an exaggerated and absurd form.
Male chauvinist humour, of course, is not limited to these six myths, but these
myths are its thematic foundation and fill in the discursive gap formed by the selfdistancing of „chauvinist jokers”. At the same time, it should be noted that the
secondary reality, created in humour and embodied in these myths, is not identical
to the gender discourse itself. Humorous practices and products, isolated
and separated (in the industry of mass culture, the sphere of everyday life, the
genre of discourse, etc.), have a relatively autonomous logic, i.e. the logic
of „playfulness”, „non-seriousness” and „figurativeness”, which allows using
existing symbolic structures in their modified and even absolutised version. In other
words, the humorous game, in general, and the male chauvinist humour,
in particular, is not specifically addressed to women, it very often makes fun of the
existing (gender) stereotypes and myths themselves, thereby questioning them and
even criticising them. Therefore, one should not perceive male chauvinist
humorous practices as a literal imposition of gender myths and stereotypes in order
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to maintain male hegemony. There is, of course, a direct connection between
gender discourse and its humorous transposition, but it is not linear. And, analysing
the secondary (humorous) discourse, we can distinguish characteristic splits which
are inherited from the primary (gender) discourse:
− The schism in corporeality and sexuality, which is a fundament and criterion
for the very gender division. This is the non-identity of the bodies and habits
of men and women, which develops into inequality.
− The schism in the quantity and quality of cultural capital between men and
women in different social fields. At the same time, a symbolic struggle is
being waged for the distinction between „normal” knowledge and skills for
some and others with the establishment of an asymmetry in their value and
importance. Many systems of gender inequalities (professional, family,
educational, etc.) are built on this schism.
These schisms are filled with myths that create patterns of perception and
thinking of one antagonistic group in relation to another, and these myths become
the foundation and tool for the conduct of their symbolic struggle. The „method”
of conducting such symbolic struggle – humour (in its masculine chauvinist form) –
is remarkable for its dual system of latentisation: disguising and dissolving the
producers themselves in their everyday life, which makes it practically nonreflective (which is typical of any symbolic violence in general); as well as
„playfulness” and „frivolity” of humorous discursive practices, which allow
to smooth the antagonism, without removing it. Male chauvinist humorous
discursive practices themselves are built on the following processes:
− selection of two groups by gender – men and women – and their opposition;
− reduction and simplification of the social characteristics of women in
accordance with the myth of „traditional” gender roles;
− naturalisation of the myth of „traditional” gender roles, equating it with the
„female nature”;
− unification and absolutisation of these myths, bringing them to an extreme;
− reification of these myths in their exaggerated and absolutised versions to
the generalised image of a woman.
These processes are embedded in humorous structures that are implemented
in completely different practices: in everyday humour, online culture, „specialised”
communities, and even in the mass culture industry. Such practices themselves
are certainly humorous in their nature; they cannot be regarded as
a direct manifestation of the conflict of gender discourses. Moreover, the playful
nature of humour makes it possible to combine the incompatible, using and
reproducing myths specifically to combat them, that is, a kind of (self)irony,
withdrawal through ridicule. But „there is a part of a joke in every joke”, so even
the most ardent and sincere criticism and struggle with gender stereotypes and
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myths, which can be described in male chauvinist humour, still actualises them and
emphasises their existence. The symbolic violence is produced in this way: whether
a „sexist” joke is told to ridicule and overcome gender stereotypes, it will recreate
existing patterns of gender distinctions in any case, which are precisely built
according to the male hegemony. In other words, regardless of whether the „joker”
tries to overcome or support the myth, it still reproduces the schism (that is filled
by these myths), which is the most latent and unintended symbolic violence.
Nevertheless, it is also quite obvious that the effect and effectiveness of the
symbolic violence of humour-criticism and humour-apologetics can vary greatly,
but this requires a separate case study.
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Male Chauvinist Humour in the Toolkit of Symbolic Violence: Reification
and Mythologisation of Women in Everyday Discourse
Summary
This reconnaissance discourse analysis of male chauvinist jokes in everyday discourse and in the
industry of mass culture reveals two fundamental divisions that are actualised in the production
of such humour: a schism in corporeality and sexuality and a schism in the quantity and quality
of cultural capital. These schisms are filled with myths and stereotypes, which create patterns
of perception and thinking of one antagonistic group in relation to another; these myths also become
an instrument for conducting their symbolic struggle. Humour, which is characterised
by „playfulness”, can simultaneously reproduce gender hegemony and criticise it. Symbolic violence
is realised both in „sincere” chauvinist jokes, and in the jokes that are aimed at criticising the existing
gender order because – during apologetics and criticism – gender divisions, schisms, and splits are
actualised with an emphasis on their „objectivity” and „insuperability”.
Keywords: symbolic violence, humour, male chauvinist humour, gender hegemony, discourse
analysis

99

ISSN: 2083-5701
e-ISSN: 2545-2568
GICID: 71.0000.1500.1589

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 10/2019

Jana Perdochova1
Ekonomická Univerzita v Bratislave
ORCID ID: 0000-0002-8157-0720
e-mail: jana.perdochova@uba.sk

Obraz slovenskej ženy od tradícií k emancipácii

ABSTRAKT
Obraz słowackiej kobiety od tradycji do emancypacji
Celem artykułu jest prezentacja historycznie zmieniającej się pozycji kobiet w społeczeństwie
słowackim oraz ich walki o tę zmianę. Tradycyjny model patriarchalnej rodziny przewidywał dla
kobiety pozycję podporządkowaną wobec mężczyzny, wiązał ją wieloma społecznymi konwenansami
i ograniczał jej niezależność. Wraz z rozwojem naukowym i technologicznym oraz wzrastającym
poziomem wykształcenia kobiet zyskują one szansę na wyjście z poziomu aktywności w sferze
prywatnej, domowej i wkroczenie do działania w sferze publicznej. Tym samym zostaje naruszony
tradycyjny model społecznej dominacji mężczyzny oraz historycznie ustalony model rodziny.
Sytuacja współczesnych słowackich kobiet jest jednak nadal daleka od ideału. Jednym
z ciągle dojmujących problemów, jak wykazuje autorka w oparciu o dane statystyczne, jest brak
równości między kobietami i mężczyznami dostrzegalny w wielu sferach życia zarówno zawodowego,
jak i rodzinnego. Według badaczki ważną rolę w walce o poprawę jakości życia kobiet mogą odegrać
środki masowego przekazu. Zwłaszcza ich funkcja informacyjna i wychowawcza może być
z powodzeniem wykorzystywana do przełamywania ograniczających wolność kobiet stereotypów,
wyjaśniania przyczyn nierówności kobiet oraz przedstawiania jej negatywnych społecznych skutków.
SŁOWA KLUCZOWE: słowacka kobieta, patriarchalna rodzina, nierówność płci, dyskryminacja,
przemoc, mass media

Na území Slovenska, asi 5 km od Piešťan, v lokalite Moravany sa našla neveľká
soška ženy vyrezaná z mamutoviny, ktorej vek sa odhaduje na 22 800 rokov pred
Kristom. Poznáme ju pod názvom moravianska venuša. Na území Moravy sa našla
ďalšia svetoznáma z hliny a prísad vypálená věstonická venuša, pochádzajúca
z obdobia mladého paleolitu, datovaná do rokov 29 000 – 25 000 pred Kristom2.
Tento odkaz z minulosti naznačuje záujem o ženu od najstarších čias. Ako sa vyvíjal
1
2

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 25. 10.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 23.06.2019 r.
Wikipédia, IX. 2018.
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a aký je dnes? Tradičná kultúra na území Slovenska, ktorá spadá do kultúry
európskeho typu, je široká oblasť vedeckovýskumne spracovaná a opísaná
uznávanými slovenskými etnografmi . Na malom rozsahu tejto práce chceme
načrtnúť obraz slovenskej ženy v minulosti a spoločenské zmeny, ktorými dospela
k dnešnému postaveniu.
V slovenskej tradičnejpatriarchálnejroľníckej rodine vždy tvrdo pracujúcej
na poliach a okolo dobytka bol dominantným vládcom muž. Jemu podliehala
žena, ktorá ho rešpektovala, vystupovala voči nemu v podradenom postavenía
udržiavala rodové zvyklosti. Bola skromná, pobožná, pracovitá, verná adobrá
matka. V rámci symboliky sa chápalaako mesiac pri mužovi- slnku, ľavou rukou pri
pravej ruke - gazdovi. Rodiny – pevné bunky spoločnosti - boli späté s prírodou,
čo umocňovalo cit pre ľudovú tvorivosť a krásu stelesnenú vo výšivkách, ľudových
krojoch3,tkaní, keramike, drevorezbách a iných formách ľudovej materiálnej
kultúry. Rôzne pracovné úkony a rodinné či spoločenské udalosti sprevádzali
piesne, zvykoslovie, tance. V nich mali nezastupiteľnú pozíciu práve ženy. Život sa
riadil podľa náboženských sviatkov, ročných období a poľnohospodárskych prác,
ktoré sa viazali k danému obdobiu. Folklór a umelecké remeslá sa na Slovensku
zachovali dodnes a v súčasnosti prežívajú renesanciu.
Múdrosť a kreativita prostých žien sa manifestovali aj vynaliezavosťou
v domácej gastronómii, keď museli z dostupných vlastnoručne dorobených
produktovnakŕmiť rodinu. Dodnes sú obľúbené rôzne jedlá zo zemiakov, kapusty,
bryndze, zabíjačkové výrobky, domáci chlieb a pod., ktoré sú populárne aj
u súčasných mestských ľudí.
Ženy boli tiež tkáčkami, doma vyrábali ľanové a konopné textílie, z ktorých
odievali členov svojej rodiny. Z kože domácich zvierat si rodina zabezpečovala na
chladné dni kožuchy, kabanice, krpce, kapce, čižmy. To bola vonkajšia stránka
povinností ženy. Vnútorne podliehala tradíciám a poverám podľa mentálnej úrovne
svojej doby.Tabuizované javy ženského tela v tradičnej kultúre Slovenska, a to:
menštruácia, panenstvo, materstvo (so zameraním na nečistotu), šestonedelie,
vádzku/úvod v kostole/preskúmala a opísala okrem iných Kamila Beňušková
z Katedry etnológie a muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
filozofa v Nitre a zakotvené sú aj v Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska4.
V patriarchálnej veľkorodine, ktorá bola základom vidieckej spoločnosti na
území Slovenska, platilo pre ženu množstvo príkazov a zákazov. K obdobiu
menštruácie, ktoré sa považovalo za nečisté, sa viazali určité magicko-rituálne
praktiky, aby tento jav netrval dlhšie ako tri dni. Autorka uvádza viaceré príklady
z rôznych lokalít (napr. preplietanie bielizne pomedzi tri priečky na rebríku). V tom
období nemala žena vykonávať určité práce v domácnosti, pretože sa očakával ich
3

J. Kucbeľová, M. Úradníček, P. Brenkus - fotograf: Odetí dokrásy, Vydavateľstvo Ikar, a. s. Bratislava, 2018, s. 360.
Z. Beňušková, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenskazv, Vydavateľstvo Veda, Bratislava 1995. s. 13; Ibidem zv. 2,
s. 72, 232, 253, 283.
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negatívny dôsledok. Na druhej strane sa jej zakazovalo vykonávať fyzicky namáhavú
a zdraviu škodlivú prácu z dôvodov ochrany jej zdravia. Panenstvo až do uzavretia
manželstva sa vyžadovalo ako povinná spoločenská norma. Bolo však
spoločnosťou ticho tolerované, ak sa tento status porušil, ale dievčina nesmela
zostať tehotná. Ak sa stala ,,prespankou“, t.j. slobodnou matkou, dostala sa na okraj
dedinskej spoločnosti ona aj dieťa. Rozporná situácia nastala aj v prípade,
ak sa dievča nevydalo, zostalo starou dievkou a nesplnilo si funkciu materstva.
Súčasťou svadobných obradov bolo preukázať nepodstúpenie symbolickej
deflorácie. Dievčina začepčením vstúpila do radov žien a manželiek, čím nadobudla
spoločenskú vážnosť. Každé dievča sa chcelo vydať a dosiahnuť tak významný
medzník života.
Prejavovalo sa to aj v ľudových zvykoch (pričarovanie si milého rôznymi rituálmi)
či v ľudových piesňach (Chodila dievčina po hore plačúci/ postretla čipkára, hej, čo
čipky predáva. Čipkáru, čipkáru, pre živieho boha, či mi je čipôčka, hej, na čepiec
hotová? Hotová, hotová, ale ju nenesiem, musíš dievča čakať, hej,
až na druhú jeseň. Ja by aj čakala, frajer sa mi žení, nebudem, nebudem, hej, čakať
do jeseni. Do jeseni čakať, moje vlásky česať, moje vlásky česať, vrkoče zapletať,
nebudem, nebudem ,hej, do jeseni čakať...).
Tehotenstvobolo pre ženu veľmi zodpovedným obdobím. V rámci ochrany
zdravia a krásy počatého dieťaťa musela budúca matka dodržiavať rôzne zákazy
a príkazy (nepozerať na mŕtvych, na nič zlé a škaredé, nemala sa zľaknúť a dotknúť
sa svojho tela, lebo tam by bolo dieťa poznačené a musela dodržiavať podobný rad
ďalšíchelementov kontaktnej mágie.) Aj sama bola na istých miestach nežiaduca
ako nečistá a prinášajúca nešťastie, preto sa radšej zdržiavala v určitejizolácii.
Pôrodmal prebiehať v temnote, aby rodičku a dieťa zlé sily (strigy, urieknutie)
nenašli. Pomáhala pri ňom babica (babicuľa) a staršie ženy z rodiny. Muž pri pôrode
zvyčajne nebol, ale časti jeho odevu kládli na rodičku, aby sa tento proces urýchlil
a bol menej bolestivý. Pôrod prebiehal v komore v dome matky rodičky.
Posteľ obkolesená „kútnou plachtou“ s výšivkami červenej a žltej farby mala chrániť
ženu a dieťa od možných chorôb ostatných členov rodiny, dopriať rodičke
pokoj a ochrániť ju pred negatívnymi silami a zlými vplyvmi. Toto miesto bolo
prísne tabuizované, nemal tam vstupovať nik a napomáhali mu aj apotropajné
predmety (čistec, cesnak, chlieb, klince, ihly) uložené do postele. Porovnanie
s dnešnou úrovňou zdravotníctva v nás táto poverčivosť vzbudzuje súcit nad túžbou
po zdraví a prežití a zároveň nemohúcnosťou tých čias. Staršie slovenské generácie
si ešte pamätajú, ako ženy z rodiny alebo nejako inakšie spriaznené „niesli do kúta“,
to je pri prvých návštevách rodičky priniesli niečo špeciálne na pitie, jedenie či do
výbavy dieťatka. Dodnes sa v niektorých regiónoch Slovenska (napr. Kysuce) dáva
do perinky dieťaťa peniaz a kúsok chleba, keď sa ide do kostola na krst, aby
nepoznalo v živote biedu.
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Dieťa malo byť pokrstené čo najskôr, najlepšie v prvú nedeľu po narodení, aby
bolo pripravené na všetky alternatívy. Z kresťanského hľadiska sa zbavilo dedičného
hriechu a z hľadiska povier ho krst zbavil prvotnej nečistoty a dosahu negatívnych
síl (bosorky, nočné mory, zlí duchovia, bohynky). Na krst dieťa – pohana - zakryté
vyšívanou dečkou odniesli len krstní rodičia a po krste so zaužívaným veršíkom
priniesli domov - už ako kresťana.
Šesť týždňov po pôrode sa nazývalo šestonedelie a ženašestonedieľka. Bolo to
obdobie, ku ktorému sa viazali ďalšie príkazy a zákazy, (nestúpiť na zem bosou
nohou, nevidieť prsia dojčiacej matky a i.), aby nenastalo urieknutie a smrť rodičky
alebo novorodenca. Toto obdobie ukončila ,,vádzka“, úvod v kostole, keď matka
prešla so zapálenou sviečkou okolo oltára a modlila sa podľa zvyklostí.
Žena – matkavšak materstvom nadobudlav rodine i v dedinskom kolektíve
uznávané sociálne postavenie. Dnešné rodičky väčšinou privádzajú dieťa na
svet v pôrodniciach za asistencie odborného zdravotníckeho personálu
a lekárov- pôrodníkov a o spomenutých tradíciách a zvykoch našich predkov majú
zvyčajnemálo informácií.
Zmena v myslení a životnom štýle však tiež prešla historickým prerodom
modernizácie, ktorá súvisí s rozvojom vedy, techniky, vzdelanosti v 18./19. - 21.
storočí. Žene sa otvoril lepší prístup ku vzdelaniu, ktoré sa na Slovensku začalo
rozvíjať po I. svetovej vojne (1919 – vznik Univerzity Komenského a najmä po druhej
svetovej vojneodr.1945, keď nastal prudký rozvoj školstva a kultúry). Vzdelaná žena
vystupuje z privátnej sféry a snaží sa uplatniť vo verejnej sfére. Tým stúpa
jej sebavedomie, suverénnejšie sebahodnotenie, a tak nastupuje proces
emancipácie žien. Vypuklejšie sa prejavuje proces antagonizmu medzi mužmi
a ženami. Tradične poslušná podriadená mužovi a slúžiaca len rodine slovenská
žena sa chce uplatniť na pracovnom trhu, vo vedúcich funkciách, v kultúre, umení,
športe a politike. Takýto jav však závisí od viacerých činiteľov: odhistorickej doby,
predindustriálnej a industriálnej spoločnosti, od príslušnosti k stavu, rodinnej
výchovy, osobnostných dispozícií subjektov, nebol to teda hromadný a spontánny,
avšak dominantná pozícia mužov sa začína otriasať volaním žien po spoločenskom
uplatnení a emancipácii.
Koncept materstva, plodenia detí, starostlivosti o rodinu pretrval napriek
modernizácii v našej kultúre vyrastajúcej z kresťanskej ideológie v novom ponímaní
až dodnes. Nadobúda nové formy. Prispôsobuje sa požiadavkám pracovného
zaradenia, pretože súčasné slovenské sociálne pomery nútia pracovať a finančne
zabezpečovať rodinu, teda ,,zarábať“ aj ženu i ženu matku. Hoci má možnosť
realizovať sa v práci, aj keďnie vždy vo svojom odbore, zároveň na ňu pôsobia tlaky
z viacerých strán. Najčastejšie v našich pomeroch nemá možnosti presunúť niektoré
práce na pomocnice v domácnosti či na kvalitné služby, pretože na to potrebuje
finančné prostriedky, ktorými zvyčajne nedisponuje, a tak všetky úlohy rieši sama.
Tradičná patriarchálna rodinná schéma sa tým v našich časoch mení. Ženy
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preberajú niektoré mužské úlohy, ,,zmužšťujú sa“ aj emocionálne. Do oslabenej
rodiny vstupuje časový stres, vnútorné napätie, nevera, rozvodovosť, čo reflektuje
aj súčasná slovenská a česká literatúra5. Zmenšuje sa rozdiel medzi mestom
a dedinou, do popredia vystupuje žena mestského typu, ku ktorej sa značne
približuje aj mladšia dedinská žena. Na dedinu prenikajú vzdelané ženy, ktoré
tu hľadajú často víkendový relax (chaty, domy), a svojou aktivitou
v miestnom spoločenstve pozdvihujú úroveň dediny. Dnešnú ženu denne atakuje
množstvo informácií z masmédií, takouto formou sa vzdeláva a formuje svoje
vedomie a podvedomie, vkus, estetické cítenie, čo hodnotíme pozitívne. Sama sa
tým učí rozlíšiťvonkajšie pozitívne i negatívne vplyvy. Agresívna reklama, napr. jej
vnucujev rôznych formách: model stálej mladosti, krásy a príťažlivosti pre muža dobyvateľa - samca. Chce jej vsugerovať, že práve ponúkané produkty nevyhnutne
potrebuje kúpiť, aby vyzerala ako vysnívaný vzor v podobe určitej celebrity.
Reklamné komunikáty využívajú preto všetky persuazívne prostriedky, prvky
rétoriky a poetiky v sloganoch a reklamných textoch. Svoj zámer - predať
za každú cenu – podporuje reklama obrazom, zvukom, hudbou, vtipom i
dramatickými scénami. Pôsobí na emócie, čo je najsilnejší motivátor. Využíva dieťa,
ako stredobod lásky rodiny, rôznych domácich miláčikov – zvieratká, prírodné úkazy
aj katastrofy, aby svojou redundanciou - neustálym opakovaním ponúkaných
produktov ovplyvnila podvedomie prijímateľky a presvedčilaju o kúpe, pretože
,,ty si toho hodna, ty si to zaslúžiš...!“6.Materiálne záležitosti sa stávajú prioritou,
neraz však s negatívnymi následkami: nedostatok času na deti, na partnerov,
disharmónia rodín, psychické drámy, civilizačné choroby. Spoločnosť si tento
bludný kruh uvedomuje a hľadá východiská aj prostredníctvom masmédií. Svet sa
globalizuje a globalizujú sa aj spoločenské dopady na ženu: diskriminácia v otázke
rodovej rovnosti, feminizované odvetvia s nízkym finančným ohodnotením, násilie
na ženách a domáce násilie. Z údajov EUROSTATU vyplýva, že Slovensko patrí
v súčasnosti medzi krajiny s najväčšími rozdielmi v odmeňovaní žien a mužov.
K feminizovaným odvetviam, v ktorých na vedúcich postoch sú často muži, patrí:
zdravotníctvo, vzdelávanie, hotely a reštaurácie, obchod a ľahký priemysel.
V najhoršej situácii sa ocitajú ženy samovychovávateľky a staršie ženy. Tie sú
ohrozené predčasným odchodom z trhu práce, čo môže spôsobiť riziko upadnutia
do chudoby v starobe. Ťažšie dostávajú pracovné príležitosti ženy už po 45. roku
fyzického veku. Rodová rovnosť – gender equality 2010-2015 podáva komplexný
prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov
5

J. K. Nebeský, L. Pavera, (red.), Žena v české a slovenské literatuře. Sborník z literárnovědné konference konané
v Opavě 14. a 15. září 2004, Vydavateľstvo SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ - Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
Ústav bohemistiky a knihovnictví, Opava 2006, Vydání první, s. 236.
6 FFUK Bratislava: Rovnosť príležitostí – 14.X.2018, internetový portálhttps://fphil.uniba.sk/katedry-a-odbornepracoviska/odborne-centra/centrum-rodovych-studii/projekty/projekt-equal/o-projekte/rovnost-prilezitosti
(14.10.2018).
104

Jana Perdochova

v súčasnej spoločnosti.Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj 2015-2030 (2030
Agenda for Sustainable Development) nadväzuje na miléniové rozvojové ciele
a bola prijatá na úrovni OSN. Všeobecne známa je Charta základných práv EÚ,
Amsterdamská zmluva, Rímska zmluva i základný programový dokument slovenskej
vlády nazvaný: Akčný plán pre rodovú rovnosť na r. 2014-2019. Tento chce riešiť
zamestnanosť žien, zvýšiť finančnú nezávislosť, zosúladenie rodinného
a pracovného života pre matky malých detí, zvyšovať dobu platenej MD/materskej
dovolenky (teraz je 34 týždňov s platbou 75% predchádzajúcich príjmov. Otcovia
môžu čerpať 28 týždňov MD za rovnakých podmienok ako ženy). Veľkou výzvou
sú rómske komunity, marginalizované rómske domácnosti, ťažké pracovné
uplatnenie nevzdelaných rómskych žien. Riešiť rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí
má medzi svojimi úlohami aj MPSVaR/Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny.Pri súčasnom počte obyvateľstva 5 397 036, priemernom veku 38,7
rokov, počte 946 mužov na 1000 žien je vysokoškolsky vzdelaných 19% žien
a 16% mužov.Na slovenských vysokých školách v akademickom roku 2016/2017
študovalo 147 680 študentov, medzi ktorými bolo viac než 87-tisíc žien.
V ostatnom čase ale poklesol záujem o vysokoškolské štúdium, kde chýba
v tomto akademickomroku (2018/19) 11000 uchádzačov (pokles okolo 7%).
Paradoxne i napriek tomu sa v praxi prejavuje rodová segregácia na trhu práce, ženy
dostávajú za rovnakú prácu nižšiu mzdu ako muži, čo znamená že zarábajú
v priemere o 21 % mesačne menej ako muži za odpracovaných 39 hodín týždenne.
V dôsledku toho majú nižšie dôchodky a počas celého života čelia vyššiemu riziku
chudoby. Muži pracujú o dve hodiny dlhšie. Nízka je aj reprezentácia slovenských
žien vo verejnom živote, v parlamente a vo vedení firiem v porovnaní s inými
krajinami EÚ, hoci podiel žien s ukončeným vysokoškolským vzdelaním sa
takmer zdvojnásobil. Pretrváva rodová segregácia v študijných odboroch, ktoré sa
tradične považujú za ženské, kde študuje 47 percent žien a 24 percent mužov.
Ženy viac študujú v oblasti humanitných a spoločenských vied – 54,3%, muži
v oblasti matematiky, prírodných vied a IKT (66%). Rodová segregácia vo vzdelávaní
ovplyvňuje kariérne možnosti žien a mužov a premieta sa do rodovej segregácie na
trhu práce. Slovensko v Indexe rodovej rovnosti 2015 je v celkovom hodnotení EÚ
na predposlednom mieste počtom bodov 36,5 zo 100, tesne pred Rumunskom.
Výsledky vyhlásil Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Hodnotila sa práca,
peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie7. Na túto situáciu reaguje projekt FF UK, ktorý
má viesť k zvýšeniu rodovej citlivosti a zručnosti v aplikácii Gender Mainstreamingu
za účelom eliminácie existujúcich bariér reálnej rodovej rovnosti, pretrvávajúcich
rodových stereotypov, schém myslenia a vzorcov správania8.
7

Web stránka štatistického úradu SR, Rodová rovnosť 2015. Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré
charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=
27711
8 FFUK Bratislava: Rovnosť príležitostí – 14.X.2018, internetový portal https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne105
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Patologická úroveň správania a medziľudských vzťahov sa odráža v ďalšej veľkej
téme, a to násilí na ženách a domácom násilí. Zoštúdie Agentúry Európskej únie
pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni, ktorá bola prezentovaná
v marci 2014 vyplýva, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického
alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov.
V správe sú uvádzané dva novéreprezentatívne výskumy: Sexuálne násilie
na ženách9 a Reprezentatívny výskum domácehonásilia na Slovensku10, ktoré v roku
2017 vydalo Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce
násilie.Z doteraz povedaného vyplýva, že emancipovaná slovenská žena má dva
statusy: môže sa slobodne rozhodovať, nemusí byť podriadená žiadnemu
partnerovi, žiadnym ideologickým či religióznym tlakom,môže pestovať svoj fyzický
vzhľad a telesnú kondíciu, môže sa vzdelávať, realizovať sa vo svojom povolaní,
cestovať po svete, relaxovať, ak má na to finančné prostriedky, rodinné a sociálne
podmienky. Na druhej strane je 62 % žien nosným pilierom rodiny pri udržiavaní
chodu domácnosti, varení, upratovaní, učení sa s deťmi. Mnoho povinností doma
i na pracovisku ju vyčerpáva, čo sa odráža v oslabenom stave psychického
i fyzického zdravia. Nápor trvá najmenej do vyštudovania a osamostatnenia sa detí,
teda takmer až do odchodu na dôchodok. Situácia sa stáva kritickou, ak takúto
domácnosť opustí životný partner a žena sa ocitá osamelá v tej najzraniteľnejšej
situácii samovychovávateľky s nízkym rodinným rozpočtom. Spoločnosť o tom
teoreticky vie, ale realita je neuspokojivá, čo riešia mladí ľudia – vyštudovaní
odborníci odchodom za lepšie hodnotenou prácou do zahraničia, čím je negatívne
zasiahnutá domáca ekonomická a odborná platforma.
Tu sa očakáva pomoc masmédií, ktoré dokážu postrehnúť aktuálny stav, jeho
predchádzajúce aj následné fázy. Ako agendy socializačné a kontrolné vedia posúdiť
stereotypy mužsko-ženské, problematiku nerovnosti pohlaví, pričom nejde
o boj medzi nimi ale o participáciu oboch pohlaví na vytváraní lepších
a spravodlivejších sociálnych podmienok zaručujúcich kvalitnejší život.
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A Picture of the Slovak Woman – from Tradition to Emancipation
Summary
The purpose of this article is to present the changing social position of the Slovak woman and the fight
of this woman for her social position emancipation. The traditional patriarchal family model assumes
that woman is subordinate to man, bound by traditions and limited in her independence. With the
increasing scientific and technological development and greater opportunities for education, the
Slovak woman emerges from her private, domestic activities into the public ones. Thus, the traditional
model of male dominance and the traditional family pattern have been disturbed. However, the
situation of contemporary Slovak women is still far from ideal. At present, these are the issues of
gender segregation and male-female inequality that trouble their social, professional and family life;
as confirmed by the statistical indicators presented in the second part of this paper. It is also shown
that mass media are of importance when it comes to the fight for the improvement of the women’s
living conditions. Their informative and formatting functions might be used to challenge the
stereotypes limiting the women’s freedom, to illuminate the causes of male-female inequality and
well as its negative social outcomes.
Keywords: Slovak woman, patriarchal family, gender equality, segregation, violence, mass media
Abstract translated by Alicja Bemben
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O sztuce IMITOWANIA życia – Suzanne Heintz.
Studium przypadku
Przedmiot identyczny tylko z samym sobą nie jest rzeczywisty2.

ABSTRAKT
Autor artykułu przywołuje oryginalny zamysł performerki Suzanne Heintz, który bazuje na
wykorzystaniu materiałów wizualnych drugiego rodzaju (a są to fotografie i filmy stworzone przez
bohaterkę). Przez symulowane i multiplikowane obrazy stara się ona skłonić do refleksji nad
stereotypem, nad tym, jak wygląda udane, normatywne życie. Wpisując społeczne wizualne
ingerencje w konteksty fenomenologiczne i etnometodologiczne, autor stawia sobie za cel
uwypuklenie przygodności niektórych zasad i norm społecznych.
SŁOWA KLUCZOWE: imitacja, dyscyplina, fotografia, film, socjologia wizualna, antropologia ciała,
anarchia

Precz z konwenansem! Zamiast wstępu
W rzeczywistości rządzonej przez nierówność płci „przyjemność patrzenia
dzieli się na aktywną – męską, i bierną – żeńską. Zdecydowanie oczy mężczyzny
rzutują swe fantazje na postać kobiecą odpowiednio stylizowaną. Na kobiety
się patrzy i jednocześnie przedstawia się je w tradycyjnej roli […], przy czym
ich wygląd zakodowany jest tak, by wywierał silne wrażenie wzrokowe i erotyczne,
a o samych kobietach można było powiedzieć, że konotują swój status bycia
przedmiotem oglądu”3. Jako obiekt seksualny, żona, matka. Suzanne Heintz
postanowiła tym wszystkim pożonglować i zagrać. Stworzyła i zastosowała (i to,
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 14.02.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 10.05.2019 r.
H. Bellmer, Mała anatomia Nieświadomości Fizycznej albo Anatomia Obrazu, tłum. Jan Maria Kłoczowski,
Wydawnictwo M-Druk, Lublin 1994, s. 38.
3 L. Mulvey, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, tłum. Jolanta Mach, Korporacja Ha! Art, Kraków-Warszawa 2010,
s. 39.
2

108

Ireneusz Jeziorski

sądzę, że niezupełnie świadomie) metodę „the wife reveals her self”, w której
połączyła spojrzenia, bez jawnego rozbijania diegezy i mimesis, które wywołują
efekt rozbawienia, potem zanurzenia (immersję), aż po refleksję, uwypuklającą
przygodność niektórych zasad i norm społecznych. Heintz odgrywa role,
przedstawia sytuacje, wykonuje gesty. Wszystko po to, aby wziąć je wszystkie
(fenomenologicznie) w nawias. Swe ciało w przebraniach poddaje reifikacji,
zbiorowe ciało rodziny uczłowiecza, zanurzając je w stereotypowych kontekstach
i przestrzeniach.
Henitz miała dosyć pytań o życie osobiste, ciągłego: „Kiedy wyjdziesz za mąż?”,
czy warunkowego: „Musisz wybierać – staropanieństwo i samotność albo normalna
rodzina!”. Wcześniej pełne niedowierzania oraz politowania spojrzenia serwowane
jej zarówno przez rodzinę, jak i „dobrze-jej-życzących” znajomych, potem
komentarze o „tykającym zegarze biologicznym”, skłoniły ją pewnego
dnia do zaprzestania udzielania wymijających odpowiedzi i do wyprawy do sklepu
z manekinami.
Słodkie skorupki, puste w środku, robią razem wszystko to, co każda
(wyobrażona) rodzina. Zdjęcia z „fajnym” tłem. Bo przecież w tym wszystkim
nie chodzi o wspólne życie, podróżowanie, pogłębianie relacji. Chodzi o to, żeby
zrobić sobie ładną rodzinną fotkę. „Nieważne, jak się czujemy, ważne jak to
wygląda”, mówi Heintz4. Przystojny (plastikowy) mąż i urocza (plastikowa) córka
oraz (żywa, cielesna) Suzanne tworzą szczęśliwą rodzinę, z wyższej klasy średniej.
Stać ich (stać ich!) na podróże po Stanach i Europie (Zachodniej). Są głównymi
bohaterami projektu fotograficznego „Life Once Removed”5.

Koncept wizualny
Współczesne społeczeństwa adorują, z nabożną czcią, sformatowane obrazy
szczęśliwie i na bogato przeżywanego życia. Najczęściej to uwielbienie ujawnia się
pod postacią „odświętnych” rodzinnych „fotoreportaży”. Zdjęcia rodzinne,
szczególnie te świąteczne, mają dobrze uchwycić (symulowane) emocje. Banalne,
przewidywalne, bezpieczne, multiplikowane, ale uświęcane chwile. Heintz pisze:
4

Za: http://whyart.pl/artysci/a-co-tam-u-ciebie-skarbie-w-zyciu-osobistym-suzanne-heitz-zyje-na-niby/#more2695 ( 20.11.2018).
5 Za: https://www.featureshoot.com/2014/01/suzanne-heintz/ oraz: http://www.huffingtonpost.com/suzanneheintz/tried-being-a-bride_b_5653565.html (14.06.2018). Heintz pisze na stronie swojego projektu: „Od 15 lat
fotografowałam sceny sztucznej świątecznej błogości z fałszywą rodziną manekinów. Bardzo mnie zmęczyły inne
osoby wysyłające mi kartki świąteczne, wraz z uroczymi zdjęciami rosnących dzieci i szczeniętami w czapkach
Mikołaja. Jako kobieta bezdzietna, co mogłam im pokazać? Zadawałam sobie pytania: ‘Czy rodzina jest odznaką
honoru i dobrze przeżytym życiem?’ Czy muszę iść do zoologicznego i kupić szczeniaka oraz Santa Hat?
Pomyślałam, dlaczego po prostu nie kupię rodziny (choćby z włókna szklanego)? Wynikało to z faktu, że inni
postrzegali mnie jako niekompletną kobietę”, za: http://suzanneheintz.com/a-single-girls-guide-to-holidayshopping-2/ (28.09.2018). Znajdziemy tutaj wiele ironicznych „świątecznych” komentarzy autorki.
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„Teraz, gdy praktycznie każde doświadczenie jest uwieczniane na fotografii cyfrowej
i udostępniane światu, znaczenie tych chwil zostało utracone. Zdecydowanie bardziej dotyczy ono
projekcji wyidealizowanego obrazu. Obrazy fotograficzne (przedstawiające „szczęśliwe” chwile)
mają na celu pokazywać innym dumę z rodziny i to na przestrzeni lat”6.

Odgrywa się życie oparte na anachronicznych oczekiwaniach, buduje się
sztuczne sceny z prawdziwego życia po to, by pytać: „Co jest dla ciebie ważne?”,
„Dlaczego akurat to?”, „Czy szczęście (rodzinne) jest czymś realnym, czy raczej
produktem symulacji?”. Heintz odpowiada przewrotnie, ale dosadnie:
„Wszyscy jesteśmy przytłoczeni zalewem nieistotnych komunikatów. Przesłanie o jakimkolwiek
znaczeniu wymaga większego wysiłku. Wysiłek, który wkładam w projekt, wydaje się absurdalny,
ale odzwierciedla mój punkt widzenia. Przechodzenie przez życie na pamięć lub odczuwanie go
tak, jakbyś robił to źle, świadomość tego, że nie spełnia się oczekiwań społecznych – to jest
naprawdę absurdalna strata czasu”7.

Ten artystyczno-socjologiczny projekt wizualny bazuje na wykorzystaniu
materiałów stworzonych przez badacza-autorkę (i na danych wizualnych
drugiego typu8). Mówiąc wprost, autorka podróżowała z „mężem i córką” po
Stanach i Europie Zachodniej, fotografując „rodzinę”. Za pomocą serii zdjęć
(komponowanych na portalach społecznościowych) zbudowała historię życia
rodzinnego. Przygodę godną pozazdroszczenia, tak że niejedna „prawdziwa”
rodzina może poczuć ukłucie zawiści. Projekt jest jednocześnie swoistym atakiem
na kicz.
O co w nim chodzi? Heintz odpowiada: „O to, co zawsze, o stereotypy,
staropanieństwo, powierzchowność świata”. O drobnomieszczański sposób
myślenia i marzenia o „tradycyjnym modelu rodziny”, idealnym i nieprawdziwym.
Koncept nawiązuje do współczesnej wizji świata sprzedawanej przez reklamy
(wszyscy są młodzi, modni, wysportowani, piękni i bogaci, żyją w imitacjach
dworków lub w apartamentach, jeżdżą suvami i co najmniej kilka razy w roku
wyjeżdżają na urlop, zawsze tam, gdzie niebo błękitne). Projekt wizualny Heintz9 nie
odnosi się tylko do „amerykańskiego modelu rodziny”, do lepienia według norm
społecznych, do sytuacji kobiet, ale ma zastosowanie w przypadku każdego, kto
czuje się tak, jakby jego życie miało tylko i wyłącznie przystać do oczekiwań
społecznych i omnipotentnej looking-glass-self10. Jakby to był cel czegoś (życia), co
6

http://www.huffingtonpost.coml..., op. cit.
https://www.featureshoot.com/2014/01/suzanne-heintz. Patrz także: http://suzanneheintz.com/a-single-girlsguide-to-holiday-shopping-2, (26.09.2018).
8 Patrz Ireneusz Jeziorski, Wykorzystanie danych wizualnych w metodzie biograficznej. Konstruowanie
bio-dokumentu (autoportretu badanej grupy)”, [w:] W kręgu myśli profesora Jana Szczepańskiego, Tom 1,
D. Kadłubiec, E. Ogrodzka-Mazur, A. Kasperek (red.), s. 17-29, Cieszyn 2015, oraz książka Ireneusz Jeziorski,
Fotografia w praktyce społecznej. Szkice z antropologii wizualnej, Bielsko-Biała 2010.
9
Patrz: portfolio Suzanne Heintz: http://atriabrand.com/portfolio-items/suzanneheintzphotography(20.09.2018).
10 Za: http://whyart.pl, op. cit. „Nie ma człowieka, którego życie układałoby się tak, jak sobie je wymarzył, albo jak
wymarzyliby sobie jego rodzice. Tak wielu z nas spędza drugą połowę życia starając się pogodzić
z konsekwencjami decyzji, jakie podjęliśmy w pierwszej. Jak każdy artysta, staram się zmienić percepcję.
7
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celu żadnego nie ma.

„Widzi się, mówi się, robi się…”, czyli projekt wizualny
w przestrzeni
Czy symboliczna interakcja z odbiorcą, ze społeczeństwem jest ważną częścią
projektu Heintz? Autorka odpowiada wprost:
„Wolę działać publicznie. Opinia publiczna powinna działać jako postać i kontekst zarazem dla
rzeczywistego zdjęcia lub wideo. Potrzebuję również ich komentarzy, by mój wysiłek miał sens
i zakończył się sukcesem, to znaczy by zainicjował zmianę społeczną. Reakcja może być różna: od
podniesionej brwi, do śmiechu, do robienia własnych zdjęć, przez publiczność na ulicy, podczas
pozowania z manekinami. To zależy w dużej mierze od lokalizacji. Ale co najważniejsze, zatrzymuję
ludzi „z ulicy” wystarczająco długo, by zdążyli mnie zapytać, co do cholery robię! Ponieważ projekt
jest czasochłonny, odważny i zabawny, pomaga mi dotrzeć do publiczności,
a nawet pozwolić im na to, by nie tracili czasu na bzdury”11.

Źródło: https://www.facebook.com/pg/LifeOnceRemoved/videos/?ref=page_internal (23.09.2018).

Źródło: https://www.facebook.com/pg/LifeOnceRemoved/videos/?ref=page_internal (23.09.2018).

Chcę, by ludzie, a w szczególności kobiety, przestały ciągle się oceniać, zaznały spokoju
i cieszyły się z tego, co życie im przynosi”, mówi Suzanne Heintz, za: https://www.money.pl/galerie/artykul/
suzanne-heintz-miala-dosc-pytan-o-to-iedy,246,7,1684470.html (13.09.2018).
11 https://www.featureshoot.com/2014/01/suzanne-heintz/ (27.11.2018).
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Starając się „zaprojektować” i zainscenizować działania w przestrzeni publicznej,
pragnie zmusić do myślenia, do tego, by przypadkowy przechodzień podjął
próbę interpretacyjną; by został niejako skazany na rozumienie, przynajmniej
„przedrozumienie”12. Autorka bawiąc się antropomorfizowanymi przedmiotami,
modeluje swe performatywne działania i je przestrzennie konstytuuje.
Przechodzień niesiony społecznym kontekstem jej „roboty” zaczyna
o niej mówić i krok po kroku ją rozumieć. Ożywcza mnemotechnika i stylizacja
kreują i symulują „życie rodzinne” na oczach publiczności, na oczach widza.
„Zdałam sobie sprawę z potencjału fotografowania w przestrzeni publicznej. Obserwowanie mnie
pracującej z manekinami było takie dziwne i zabawne, niespodziewanie przekroczyło moje
oczekiwania, bo ludzie natychmiast stawali się rozbrojeni. Jak tylko to się stało, ich umysł okazywał
się być otwartym i wrażliwym. Chodzi o to, aby ludzie zrewidowali swoje przywiązanie do
tradycyjnych oczekiwań życiowych. To nie jest łatwe zadanie”13.

To jak z mitem („tradycyjnej rodziny”), który jest opowiadany, a tym samym rekreowany, co uzasadnia wszelką ciągłość i nadaje sens. Relacja człowieka
z horyzontem – przestrzenią to relacja części do całości, czaszki do kośćca. „Kultura
komunikuje” także poprzez transformacje metaforyczno-metonimiczne (stosunki
przenośni-przyległości) symboli. Opowieści mityczne zaś przenoszone są na szeroko
rozumiane zachowania rytualne (powtarzalne). To zawsze jest uwarunkowane
kontekstem, w którym to/coś, zwane życiem, się wydarza. Ponieważ Heintz pragnie
przez swe działania zmieniać postawy społeczne, używa najbardziej uniwersalnego
medium (oprócz, rzecz jasna, fotografii i filmu): humoru i performance’u
w miejscach publicznych. Jest to najlepszy sposób na dotarcie do ludzi, lepszy niż
galerie sztuki dla wyselekcjonowanej i dystynktywnej publiczności.
„Jako pisarka, specjalista do spraw komunikacji, malarka, fotografka i designerka, na swoją drogę
artystyczną wybrałam fotografię i film. Znaczący wpływ na sposób pracy twórczej miała
moja praca zawodowa jako dyrektorki artystycznej dla telewizji. To też nauczyło mnie, że jeśli
chcesz mieć jakiś wpływ na rzeczywistość, trzeba połączyć się z publicznością. Oba te media są
otwarte i współbrzmią z masą ludzi. Zostałam wychowana w Kościele Mormonów, co również
miało na mnie wpływ. To dało mi moje pierwsze doświadczenie w idealizacji rodziny
i gloryfikacji roli kobiety jako matki i gospodyni domowej. To ukształtowało ostrość poruszanego
przeze mnie tematu. Zewnętrzne naciski kultury, jak i wewnętrzne naciski kieruję na siebie, aby
pasowały do oczekiwań społecznych. Aby skonfrontować się z oczekiwaniami czułam, że muszę
przedstawić prześmiewczo ideę powszechnie przyjętego sposobu życia, życia małżeńskiego”14.

Heintz komponując strategię projektu, posiadła etnometodologiczną intuicję
krytycznego uczestnictwa w rutynie, która w konsekwencji wyraża bunt przeciw
nadużywaniu przez społeczeństwo korzyści płynących ze sprawowania władzy przez
12

H. G. Gadamer, Uniwersalność problemu hermeneutycznego, [w:] A. Przyłębski, Gadamer, Wiedza Powszechna,
Warszawa 2006, s. 147.
13 Za: https://artimperium.pl/wiadomosci/pokaz/15,suzanne-heintz-stara-panna-z-plastikowa-rodzina
(18.10.2019).
14 Ibidem.
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instytucje i osoby będące ich inkarnacjami. Daje sobie prawo krytycznego głosu,
nie tylko w przestrzeni prywatnej, ale i publicznej. Głos jej wybrzmiewa
od zabawy, przez wyraz gniewu, protestu, kontestacji aż po jawny opór i bunt
wcielony w ironię („ciało kobiety nie jest tylko naczyniem na nasienie”). Jej krytyka
jest performatywna i anarchistyczna, przez co dokonuje dekonstrukcji pychy
i arogancji władzy społecznej, przymuszającej kobietę i mężczyznę (także!)
do przyodziewania się w sztywny gorset normatywny. Działania performatywne
ośmieszają ponadto dogmatyzm władzy, która jawi się (jest) w swym kształcie jako
opresyjna, zaborcza i odgraniczająco-ograniczająca. To biowładza rodziny panująca
nad ciałem.
A czy ciało, podlegające kontroli (i dyscyplinie, już na wczesnym etapie
rozwoju jednostki) jest wyłącznie rejestratorem danych zmysłowych, czy
„narzędziem” cofnięcia się w głąb siebie? Czy może usuwa „ja” poza świat,
czyniąc zeń przedmiot refleksji? Czy jest tylko wrzuconym w świat bytem
przygodnym? Jest wszystkim naraz, lecz najistotniejsze zdaje się być to, że
cielesność występuje w związku z intersubiektywnością doświadczenia. Oznacza
to, iż poza „ja” istnieje inne „ja”, ucieleśnione. „Ja” egzystuje jako byt cielesny.
Tak jest percypowane i doświadczane, nie tylko przez nie samo, ale także przez
innych. To „ja” fenomenologiczne nie musi do końca być wiązane z „ja”
egzystencjalnym (czyli z tym, co sprawia, że czujemy się bohaterami własnego
życia). Fenomenologiczne „ja” jest niezależne i rozwarstwione w konsekwencji na
„ja” obserwujące i „ja” obserwowane. W strategii Heintz to drugie jest punktem
wyjścia. „Jestem” obserwowana jako Inna, podana na tacy wielkiemu zwierzęciu,
jakim jest społeczeństwo, jako ciało, którego sposób bycia i styl życia oraz zasoby
wykraczają poza to, co własne i przyjęte oraz „uchodzące” za normę. Tkwi w tym
jakaś sprzeczność, ponieważ tym czymś własnym, do „mnie należącym”, jest moje
ciało. Tymczasem nie mogę nim dysponować. Należy wstawić tu doświadczenie,
które Edmund Husserl określał mianem „łączenia w parę”. Na czym polega ta
strategia?
Bez względu na to, czy zwracamy uwagę na siebie czy nie, nasze ciało jest
czymś wyodrębnionym w polu postrzegania; gdy pojawia się w nim inny, pojawia
się jako ten „do pary”, co znaczy, że ciało innego zyskuje sens cielesności
żywej bez naszej myślowej aktywności; należy więc uwypuklić aktywny udział
cielesności w doświadczeniu innego15. Heintz łączy się w parę z ciałem/materią
manekina i zdaje się komunikować, że charakter ciała własnego stanowi integralną
część „mnie” i jako takie podlega samowiedzy „ja”, która nie „pochwyci” innego
w sposób bezpośredni. Chyba że jest manekinem! „Ja” cielesne „pochwyci”
wówczas imitację, „włączy” do swojego ciała i do swojego umwelt’u, do
15

K. Gurczyńska-Sady, Człowiek jako słowo i ciało. W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu, Universitas,
Kraków 2013, s. 140-141.
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codzienności, stwarzając „parę”, ustanawiając nierozerwalną rodzinną więź. Inny
(manekin) nie pozostanie więc całkiem anonimowy. Podstawą jego znajomości nie
będzie pośredniość (pośrednia znajomość) jego (manekina) ciała/materii.
Byt manekina uobecnia się za pośrednictwem jego ciała-przedmiotu. Performerka
uobecnia/powołuje jego byt i ma doń bezpośredni dostęp, gdyż nim dysponuje,
oraz sam konstruuje się on dla niej jako byt, którym włada. Tak tworzy „do pary”
męża idealnego. W tym materialnym determinizmie ciało posiada funkcję
otwierającą i ujawnia się w postaci klucza, a nie tylko (sensorycznie) rejestruje
bodźce i ucieleśnia wymagania rodzinne. Poznanie tym samym stanie się
uwarunkowane, dokonujące się w konkretnym miejscu i czasie, kontekstowe. Nie
chodzi jednak tutaj o episteme, ale o przeformułowanie!

Wszyscy jesteście uciśnionymi manekinami
Ukazując wzór rodziny w przesadzonym świetle, oczywistość zmienia się
w wątpienie, a sama przyjęta/uchodząca norma/forma („tak się robi”, „tak trzeba”,
„tak się postępuje” etc.) rozpada się i obumiera. Logika oczywistości zostaje
zakwestionowana. Przesadzone, a pożądane społecznie postawy, utkwione
w przedstawieniach i wizerunkach „szczęścia” rodzinnego, są sposobem
wykraczania poza przyjętą normę społeczną, tym samym, w konsekwencji,
anihilowania oczywistości na rzecz uświadomionej przygodności. Wolna jednostka
musi zawsze i wszędzie, w takiej czy innej formie, udowadniać swą wolność,
w miejsce uczestnictwa zapewniającego bezpieczeństwo, eksponując opór, zaś
w miejsce identyfikacji (z normą) instalować fikcję człowieka manekina. Tym samym
ukazując rozziew między konstruktem społecznym i kulturowym (całym systemem
aksjonormatywnym) a życiem (pełnią życia).
Działania performatywne, czyniąc wątpliwym to, co uchodzi za jednoznaczne
i podzielane w łonie społeczeństwa, nie znoszą problemów, które tutaj sygnalizuję,
ale krok po kroku, podważają „oczywistość” statusów społecznych. Kogo Heintz
bierze na cel? Matkę, rodzinę? Otóż nie! Celem jest oportunizm ideologiczny
i konformizm instytucjonalny. Celem jest tradycjonalistyczna, autorytarna władza
deponująca w naszych ciałach powyższe moce oraz reguły i wymuszająca,
w konsekwencji, ich przestrzeganie. Co ma na celu prezentacja wizerunku rodziny
manekinów? Ma na celu wzniecić niepokój i demaskować pozór. Heintz czyni siebie
na podobieństwo manekina – „męża” i „córki”; „ulalkawia” swą kobiecość, ujawnia
przy tym sztuczność i konwencjonalność gier i postaw, zastygając w bezruchu, tak
jak większa część jej rodziny. Można powiedzieć, że nadaje na tych samych falach
co manekiny, które zawłaszcza („do pary”), uwiecznia na fotografiach i prezentuje
w wirtualnej przestrzeni. Tym aktem dowodzi swojej władzy nad obiektami
(„mężem” szczególnie).
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Gesty odgrywania rodzinnego szczęścia przekształcają element zabawy
w narzędzia władzy i symbolicznej dominacji. Fotografie stają się obrazami obrazu
rodzinnej ułudy, rzeczy nieprawdziwej, pozoru. Reprodukując „normę” produkują
zupełnie odmienne znaczenia. „Nadnormalny zboczeniec” z teorii osobowości
społecznej Floriana Znanieckiego tak mocno wchodzi w rolę, że aż staje się
groteskowy. Wyolbrzymienia, jakich dokonuje Heintz, ujawniają przygodną naturę
tego wszystkiego, „co uchodzi” za normalne, uznane, przyjęte i bezdyskusyjne.
Stając się manekinem Heintz, kolekcjonując i komponując rodzinne pozy,
anarchistycznie i symbolicznie destruuje oraz pacyfikuje normę społeczną
i zgrabnie wykręca się z jej algorytmów. Zabawa jest więc głęboko przemyślana
i całkowicie poważna.

Kobiecość jako maskarada – zamiast zakończenia
Zdjęcia, stworzone przez autorkę, stanowią przedstawienie, w sposób ironiczny,
rodzinnego życia i zanurzonego w nim homo ludensa i homo symbolicusa, podczas
różnych rytualnych eventów (ślub, święta, wakacje), ale i w sytuacjach życia
codziennego (niedzielne obiady, zabawa), w wymiarze rodzinnej pastorałki.
To forma pokazania, jak ludzie dopasowują się („bo tak się robi”), jak ulegają
bezmyślnemu konformizmowi, imitacji i presji adaptacji, posiadania czy odnoszenia
sukcesu. Forma, którą ustanawia Heintz, pod pozorem kolekcjonowania
i porządkowania, jest formą sabotażu. `Przegięcia` wizerunkowe obnażają
stereotyp. Kompozycje zdjęć są wystylizowane, nienaturalnie kolorowe,
frenetyczne i sztucznie podtrzymujące iluzję życia-sielanki. Prawda jest taka, że jej
zdjęcia nie różnią się niczym od zdjęć na Facebooku16.
Maskarada na masową skalę towarzyszy intymnemu i rodzinnemu teatrowi.
Ukazuje kobiety pragnące, by ich pożądano, ze względu na to, czym nie są.
Transformują się one w aktorki, znajdując w maskach swój azyl. Heintz zdaje się
mówić, że „kobiecość” jest tożsama z maskaradą, a wyposażając się w plastikową
rodzinę-fetysz, paradując i nakładając maski, unieważnia swój społeczny brak. Przy
czym „kobiety inaczej obchodzą się ze świadomością braku niż mężczyźni,
ci bowiem kompensują go […] w dziedzinie władzy; kobiety tuszują brak przez
maskaradę, w której liczy się fetyszyzowana i wizualna strona ich występów”17.

16

Polecam zabawę w porównanie „realu” do „wirtualu” (Facebooka) choćby obecnej rzeczniczki rządu Beaty
Mazurek.
17 H. Bohme, Fetysze i kultura. Inna teoria nowoczesności, tłum. Mateusz Falkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012, s. 397.
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On the Art of IMITATING Life – the Case of Suzanne Heintz
Summary
The author of the article refers to the original design of the artist Suzanne Heintz, which is based on
the use of second-degree visual materials (photos and videos created by the authoress). Through
simulated and multi-level images, he tries to encourage reflection on the stereotype of what a
successful, normative life looks like. By embedding his social activity in phenomenological and
ethnomethodological contexts, the author emphasises the randomness of certain social principles and
norms.
Keywords: imitation, discipline, photography, film, visual sociology, body anthropology, anarchy
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Wizerunek kobiety dojrzałej (50+) w mediach.
Analiza na podstawie wysokonakładowych
magazynów adresowanych do kobiet

ABSTRAKT
Od 2010 roku obserwujemy pogłębiającą się segmentację rynku prasowego, którą wywołała m.in.
ekspansja nowych mediów. Wydawcy magazynów wysokonakładowych, głównie koncerny
z zagranicznym kapitałem, starają się dopasować je do gustów i wymagań potencjalnych odbiorców.
Młodsi użytkownicy preferują nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, efektem ich wyborów
jest malejąca liczba magazynów adresowanych do młodzieży. Od stycznia 2018 roku młodzież ma do
dyspozycji jedynie dwa rozrywkowe periodyki „Bravo Sport” i „Tube News”. Rynek wymusił na
wydawcach poszukiwanie nowych grup docelowych. Tym sposobem w 2014 roku zaczął wyodrębniać
się segment magazynów adresowanych do kobiet dojrzałych. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na
pytania: jakie są najważniejsze magazyny adresowane do kobiet dojrzałych, jaki wizerunek kreują
najpopularniejsze periodyki dla kobiet 50+, jaka tematyka dominuje na ich łamach?
SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, magazyny kobiece, segmentacja rynku prasowego

Wstęp
Rynek prasowy w Polsce od 2010 roku podlega dynamicznym przeobrażeniom,
które zachodzą dwutorowo. Po pierwsze, systematycznie kurczy się segment
magazynów wysokonakładowych, do którego należą popularne czasopisma
kobiece. Coraz mniejszą ilość tytułów można określić tym przymiotnikiem2. Maleje
także średnia jednorazowa sprzedaż. Te zmiany najpierw dotknęły prasę
poradnikowo-rozrywkową („Pani Domu”, „Tina”, „Naj”, „Przyjaciółka”),
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 24.02.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 07.06.2019 r.
Ze względu na malejące wyniki ze średniej sprzedaży egzemplarzowej za magazyny wysokonakładowe uważa się
te, które osiągają sprzedaż powyżej 100 tys. egz.
2
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miesięczniki poradnikowe (m.in.: „Claudia”, „Poradnik Domowy” „Świat Kobiety”)
i magazyny luksusowe dla kobiet (m.in.: „Twój Styl”, „Pani”, „Uroda Życia”).
Następnie dało się je zauważyć także w grupie pism rozrywkowo-plotkarskich
(m.in.: „Życie na Gorąco”, „Twoje Imperium”) magazynach typu people
(m.in.: „Viva”, „Flesz”, „Party Życie Gwiazd”) oraz w grupie magazynów
z programem telewizyjnym (m.in.: „Tele Tydzień”, „To&Owo”)3. Bauer Media
Polska wycofał z rynku prasowego „Bravo”, „Bravo Girl” i „Fun Club” dlatego,
że nie spełniały oczekiwań wydawcy. Należy przypuszczać, że sprzedaż na poziomie
30 tys. egz.4 nie była zachęcająca dla reklamodawców, którzy woleli swoje produkty
adresowane do młodzieży reklamować w sieci, szczególnie w popularnych kanałach
serwisu YouTube. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
zmienia sposób konsumpcji mediów. Dla młodych użytkowników smartfon
z dostępem do sieci jest podstawowym medium.
Po drugie, nieustannie przybywa periodyków niszowych adresowanych
do wąskich grup docelowych, o precyzyjnie określonych potrzebach. Zawartość
takich czasopism jest najczęściej poświęcona jakiemuś hobby, np. bieganiu lub
stylowi życia wellness, mindfullness, well-being. Wydawcy oferują także dodatki
lub/i numery specjalne poświęcone jednej tematyce, np. psychologicznej, slow life,
zdrowiu.
W drodze tych przeobrażeń wyłoniła się grupa periodyków adresowanych do
kobiet dojrzałych (50+). Tę dolną granicę wieku ustaliły firmy oferujące czasopisma.
Wydawcy widząc, że młodzi odbiorcy rzadko sięgają po prasę drukowaną, starają
się jak najdłużej zatrzymać przy tym nośniku informacji i rozrywki starsze pokolenia.
Sprzyjają temu prognozy demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego,
z których wynika, że polskie społeczeństwo starzeje się, a jego członkowie żyją coraz
dłużej5. Seniorzy stają się zatem ważną grupą konsumentów. Wydawcy prasy
3

W prezentacji poszczególnych segmentów prasowych bazowano na typologii, którą zaproponował Ryszard Filas.
Więcej na ten temat zob. R. Filas, Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys?, „Zeszyty Prasoznawcze”,
2007, nr 1/2, s. 6-30.
4 Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Średnie rozpowszechnienie płatne magazynu „Bravo” w 2017 roku.
Ten dwutygodnik debiutujący na polskim rynku prasowym w 1991roku, został zawieszony po 27 latach
funkcjonowania w grudniu 2017. Tym sposobem faktem stało się to, co jeszcze w 2007 roku wydawało się
niemożliwe. W latach dziewięćdziesiątych „Bravo” generowało średnią sprzedaż na poziomie 450 tys. egz.
5 Według informacji GUS od początku lat 90. ub. wieku przeciętny mieszkaniec Polski postarzał się o ponad
7 lat. W grudniu 2014 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,5 mln, w tym ponad 8,5 mln stanowiły osoby w wieku 60
lat i więcej (ponad 22%). W latach 1989-2014 liczba osób w starszym wieku wzrosła o ponad 2,9 mln, w tym
największy wzrost – o 1 mln – odnotowano dla grupy 60-64 latków. GUS podaje również, że udział osób w wieku co
najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o 7,5 punktu procentowego, tj. z 14,7% w 1989 r. do 22,2%. w 2014 r.
Według GUS jest to bezpośredni przykład na starzenie się ludności Polski w wyniku oddziaływania coraz dłuższego
trwania życia w połączeniu z obserwowaną w Polsce niską dzietnością, tj. rosnący udział osób
w starszym wieku w ogólnej populacji, w miejsce udziału dzieci i młodzieży. Wśród populacji w starszym wieku
większość stanowią kobiety (59%). Na 100 mężczyzn przypada ich 143 (dla całej ludności Polski wskaźnik feminizacji
wynosi 107). Rosnący wraz z wiekiem udział kobiet w populacji jest konsekwencją nadumieralności mężczyzn
i zróżnicowania parametrów trwania życia. Kobiety osiągające wiek 60 lat mają przed sobą o ponad 5 lat więcej
dalszego życia niż mężczyźni, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/
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kobiecej, szczególnie koncerny z zagranicznym kapitałem, obserwujący zmiany na
rynku prasowym, dostrzegli potencjał nabywczy kobiet w wieku przedemerytalnym
i emerytalnym. Warto podkreślić, że panie w wieku powyżej pięćdziesiątego roku
życia pełnią często jednocześnie społeczne role żon, matek i babć. Część z nich jest
nadal aktywna zawodowo. Kobiety 50+ są zatem atrakcyjnym odbiorcą przekazów
medialnych. W tytułach prasowych zaczęto podkreślać ich istnienie (m.in.: „Uroda
Życia. Pismo dla kobiet dojrzałych”, „Poradnik 50+”, „100 Rad. Magazyn dla kobiet
50+”)6. Wiek przestał być problemem dla wydawców prasy. Stał się raczej przynętą,
którą zastawia się zarówno na potencjalnego odbiorcę, jak i reklamodawcę.
Artykuł jest częścią projektu, w ramach którego badaniom poddano wyłaniający
się rynek mediów periodycznych (prasa, telewizja, serwisy internetowe, blogi)
adresowanych do kobiet dojrzałych (50+) w Polsce, w XXI wieku7. W niniejszym
artykule analizie poddano jeden z segmentów medialnych, prasę kobiecą.
Celem badań była próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jakie są
najważniejsze magazyny adresowane do kobiet dojrzałych, jakie firmy
zaangażowały się w ten sektor prasowy, jaki wizerunek kobiety dojrzałej kreują
najpopularniejsze periodyki należące do tego segmentu oraz jaka tematyka
dominuje na ich łamach?

Prasy dla kobiet dojrzałych i jej wydawcy
Czasopisma kobiece stanowią ważną część rynku prasowego w Polsce, o czym
świadczy ich udział w globalnym nakładzie czasopism. Mimo że w ostatnich latach
malało zainteresowanie czytelników czasopismami, to wynik na poziomie 413 mln
egz. w 2016 roku wciąż zadowalał wydawców. Stanowił on bowiem 58,9% nakładu
globalnego czasopism kontrolowanych przez ZKDP. Dla porównania w 2005 roku
wynosił 64,3%. ZKDP do kategorii prasa kobieca zalicza magazyny należące do
siedmiu grup typologicznych (subsegmentów). Są to: wielotematyczne magazyny
kobiece8, czasopisma dla rodziców, kulinarne, typu true story, rozrywkowoplotkarskie, typu people oraz czasopisma telewizyjne (patrz wykres 1).

18/1/1/ludnosc_w_starszm_wieku.pdf (2019.05.19).
6 Więcej na ten temat zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Jak żyć. Poradnikowe funkcje periodycznych mediów
adresowanych do kobiet w Polsce w XXI w., Warszawa 2018, s. 150-166.
7
Kolejny etap to badania komparatystyczne, w ramach których zostaną porównane po trzy periodyki
z brytyjskiego, niemieckiego i francuskiego rynku prasowego. Takie podejście do tematu pozwoli odnieść otrzymane
wyniki badań do modeli systemów medialnych D. Hallina i P. Manciniego.
8 Wielotematyczne magazyny kobiece, nazywane także ogólnotematycznymi, tworzą trzy grupy czasopism,
tzw. półki. Pierwsza to pisma rozrywkowo-poradnikowe. Druga to miesięczniki poradnikowe, a w skład trzeciej
wchodzą magazyny luksusowe.
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Wykres 1. Udział czasopism kobiecych w nakładzie globalnym (wg ZKDP w mln egz.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZKDP.

W 2006 roku do 11 wydawców należało 100 tytułów wysokonakładowych
(Bauer Media Polska - 27, Phoenix Press – 18, Edipresse Polska – 16, Axel Springer
– 10, Gruner + Jahr Polska – 8, Agora S.A. – 6, Burda Media Polska – 6, Marquard
Media Polska – 2, Hachette Filipacchi Polska – 2, Prószyński Sp. Z o. o – 2, ZPR – 2,
„Zwierciadło Sp. Z o. o – 1 tytuł). W latach 2006-2013 miały miejsce trzy ważne fuzje,
które wpłynęły na kształt polskiego rynku prasowego. Burda Polska, w celu
umocnienia swojej pozycji w segmencie magazynów kobiecych i podjęcia
rywalizacji o czytelniczki i wpływy z reklam z koncernem Bauer Media, przejęła dwie
firmy. Pierwszą była Hachette Filipacchi Polska (2006 r.), drugą, Gruner + Jahr Polska
(2013 r.). W 2009 roku Bauer Media przejął Phoenix Press. Należy podkreślić, że
obie firmy od 1995 roku łączyły wspólne umowy dotyczące wydań specjalnych
wiodących bauerowskich periodyków. To także okres, w którym z wydawania prasy
kobiecej zrezygnował koncern Axel Springer Polska. Po fuzji z Infor Biznes skupił się
na wydawaniu tych periodyków, które częściej wybierają mężczyźni, czyli na prasie
codziennej, tygodnikach opiniotwórczych, prasie komputerowej, motoryzacyjnej
oraz na tematycznych serwisach internetowych9. Tym sposobem na początku 2017
roku na rynku pozostało 7 graczy, którzy wydawali tę samą ilość magazynów (Bauer
Media Polska – 51, Edipresse Polska – 23, Burda International – 10, Agora S. A. – 9,
Marquard Media Polska – 5, „Zwierciadło Sp. z o.o. – 1, ZPR – 1 tytuł)10. Doszło tym
9

Więcej na ten temat zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Koncentracja, specjalizacja i dywersyfikacja produktów
i usług – działalność koncernów prasowych z zagranicznym kapitałem na polskim rynku magazynów wysoko
nakładowych, „Studia Medioznawcze”, 2015, nr 1, s. 71-83.
10 Więcej na ten temat zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, Prasa kobieca w Polsce w latach 1989-2017 – próba
diagnozy rynku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2018, nr 4, s. 27-44.
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sposobem do koncentracji własności. Jednak J. Dzierżyńska-Mielczarek zajmująca
się ekonomiką przedsiębiorstw medialnych zauważyła, że bardzo trudno jest ocenić
poziom koncentracji ze względu na „wielość czynników stratyfikacyjnych i różne
systemy klasyfikacji czasopism”11. Medioznawczyni podkreśliła:
„Gdy weźmie się pod uwagę cały rynek czasopism i analizuje udziały w nakładzie globalnym
największych wydawców, można stwierdzić, że żaden z nich nie osiągnął pozycji dominującej,
a rynek tego typu pism nie wykazuje modelowych cech koncentracji. W latach 2005-2015 wskaźnik
koncentracji (CR4) nie przekroczył 50%, ale prawie co trzecie czasopismo w Polsce wydawał
koncern Bauer”12.

Z analizy danych zamieszczonych w poniższej tabeli wynika, że udziały tego
koncernu były ponad dwa razy wyższe niż rywali łącznie (patrz tab. 1).
Po przeanalizowaniu zaangażowania koncernu Bauer Media w poszczególne
subsegmenty prasy kobiecej widać, że w 2018 roku posiadał 43% tytułów
w subsegmencie magazynów wielotematycznych, 79% w grupie czasopism true
story, 89% rynku periodyków z programem telewizyjnym oraz 100% pism
rozrywkowo-plotkarskich.
Tab. 1. Wskaźniki koncentracji rynku czasopism (CR4 i HHI) według udziału w nakładzie globalnym
Udział w nakładzie globalnym

Rok

CR4

HHI

X*

47,8

959,5

X*

X*

41,9

982,1

X*

2,2

39,4

984,7

Bauer

Edipresse

G+J

Burda

RASP

Phoenix

2005

28,9

4,6

7,8

X*

6,5

2010

30,6

5,2

2,8

3,3

2015

31,0

3,5

X*

2,7

*Wydawca nie znalazł się w grupie czterech największych wydawców w danym roku.
Źródło: J. Dzierżyńska-Mielczarek, Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii
cyfrowych, Warszawa 2018, s. 202.

Metodologia badań
W celu ustalenia, jaki wizerunek kobiet dojrzałych kreują wysokonakładowe
magazyny skorzystano z metody analizy zawartości według Walerego Pisarka
i Ireny Tetelowskiej, uzupełniając ją o metody badań wizerunku. Postępując zgodnie
z przyjętą metodologią badań wybrano pięć periodyków. Zdecydowano
się na celowy dobór próby, stosując trzy kryteria. Pierwsze – to wyniki ze
średniego rozpowszechnienia płatnego. Drugie – to charakterystyka grupy
docelowej przedstawiona przez wydawcę. Trzecie – to wyniki badań czytelnictwa
11

J. Dzierżyńska-Mielczarek, Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Oficyna
Wydawnicza Aspra JR, Warszawa 2018, s. 201.
12 Ibidem. s. 201.
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publikowane przez Bibliotekę Narodową. Tym sposobem badaniom poddano dwa
periodyki należące do grupy magazynów poradnikowo-rozrywkowych, czyli „100
Rad” i „Poradnik 50+”. Segment prasy rozrywkowo-plotkarskiej reprezentował lider
– „Życie na Gorąco”. Z czasopism truestory wybrano „Chwilę dla Ciebie”,
a z magazynów repertuarowych „Tele Tydzień”.
Badaniom porównawczym poddano wyżej wymienione periodyki z 2018 roku.
Zdecydowano się na ten rok wydania ze względu na najmłodszy na rynku „Poradnik
50+”, który debiutował w sierpniu 2017 roku. Zatem 2018 rok był jego pierwszym
pełnym rokiem funkcjonowania na rynku. Zgodnie z metodologią badań
medioznawczych pozostałe magazyny musiały ukazywać się w tym samym okresie.
Losowo wybrano po 12 numerów każdego z tygodników, czyli „Życia na Gorąco”,
„Chwili dla Ciebie”, „100 Rad” i „Tele Tygodnia”. Korpus badawczy uzupełnił rocznik
„Poradnika 50+”. Łącznie zbadano 60 numerów pięciu czasopism.
W związku z tym, że magazyny reprezentowały różne grupy typologiczne, ich
zawartość była zróżnicowana. Dlatego badaniom porównawczym poddano dział
poradnikowy obecny na łamach każdego z periodyków. Skonstruowano klucz
kategoryzacyjny składający się z ośmiu kategorii tematycznych: zdrowie, uroda,
dom i ogród, kulinaria, podróżowanie, relacje międzyludzkie, moda oraz prawo.
Jednostką pomiaru był centymetr kwadratowy. Kierując się przyjętą metodologią
badań, jak i możliwością porównywania otrzymanych wyników w obrębie
poszczególnych kategorii, otrzymane dane liczbowe przedstawiono procentowo.

Zawartość tematyczna badanych magazynów – analiza
ilościowa
Analiza ilościowa działów poradnikowych badanych magazynów wykazała,
że na ich łamach najczęściej doradzano z zakresu zdrowia i kulinariów. Taka
zawartość tematyczna nie budzi większych wątpliwości, biorąc pod uwagę grupę
docelową. Koncerny z zagranicznym kapitałem adresujące swoje czasopisma do
odbiorczyń zamieszkujących małe i średnie miasta, najczęściej z wykształceniem
średnim lub podstawowym, traktują je zgodnie z funkcjonującym stereotypem.
Z badań CBOS-u wynika, że zdrowie jest jedną z najwyżej cenionych wartości
w Polsce. Dlatego kobiety (50)+ dbają o zdrowie najbliższych, dzieci, wnuków,
rodziców i naturalnie męża czy partnera. Ponadto znają się na sztuce kulinarnej,
gotują dla rodziny. W ten sposób także mogą poprawić kondycję fizyczną
i psychiczną swoich najbliższych.
Obydwie kategorie uzupełniały się. Tematyka zdrowotna była najpopularniejszą
z trzech dominujących kategorii. Jej średnia zawartość wyniosła od 41% w „Życiu na
Gorąco” do 33% w „Chwili dla Ciebie”. Na drugim miejscu znalazły się kulinaria.
W tym przypadku różnice w średniej zawartości były większe. W „Chwili dla Ciebie”
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poświęcono im 31% działu poradnikowego. W „Poradniku 50+” i „100 Radach”
niemal tyle samo, odpowiednio 23% i 25%. Zdecydowanie mniej w „Tele Tygodniu”
(20%) i „Życiu na Gorąco”(17%). W dwóch ostatnich czasopismach działy
poradnikowe pojawiły się najpóźniej. Ich podstawową zawartość stanowi program
telewizyjny i plotki z życia celebrytów.
W rankingu popularności na drugim miejscu uplasowały się trzy kategorie
tematyczne: prawo, relacje międzyludzkie oraz dom i ogród. Różnice między nimi
w przypadku poszczególnych periodyków były niewielkie. Prawu najwięcej miejsca
poświęcono w „100 Radach” (15%), a najmniej w „Życiu na Gorąco” i „Chwili dla
Ciebie” (po 8%). Z zakresu relacji międzyludzkich najczęściej doradzano w „100
Radach”, a najrzadziej w „Chwili dla Ciebie” (5%). Najwięcej porad dotyczących
prowadzenia domu i pielęgnacji ogrodu zamieszono w „Chwili dla Ciebie” (13%)
a najmniej w „Poradniku 50+” (3%).
Zdecydowanie rzadziej podejmowano tematy traktujące o modzie oraz
urodzie. W przypadku obydwu kategorii w pięciu magazynach struktura
zawartości była podobna i ukształtowała się na poziomie od 2 do 4% powierzchni
działu poradnikowego. O modzie najczęściej pisano w „Chwili dla Ciebie”
i w „Życiu na Gorąco” (po 4%), a najrzadziej w „Tele Tygodniu” (2%). Różnica
wyniosła jedynie dwa punkty procentowe. Poradnictwo dotyczące urody w trzech
magazynach: „Chwili dla Ciebie”, „Życiu na Gorąco” i „Tele Tygodniu” ukształtowało
się na poziomie 3%. W „100 Radach” i „Poradniku 50+” na poziomie 2%.
Wyłania się tutaj różnica w stosunku do zawartości miesięczników
poradnikowych adresowanych do kobiet między 30. a 55. rokiem życia oraz pism
luksusowych skierowanych do kobiet w podobnym wieku, lecz z zasobniejszym
portfelem. Na ich łamach moda i uroda to kategorie często podejmowane zarówno
w formie artykułów, jak i przeglądu kosmetyków, zabiegów pielęgnacyjnych, reklam
nowych salonów kosmetycznych i sposobów podejścia do pielęgnacji urody. Moda
i uroda są zatem traktowane jako wyznacznik stylu życia.
Ostatnią kategorią było poradnictwo z zakresu podróżowania. Tu różnice między
poszczególnymi czasopismami były nieco większe niż w przypadku mody
i urody. Najwięcej miejsca tej tematyce poświęcono w „Tele Tygodniu” (8%), nieco
mniej w „Życiu na Gorąco” (6%). W pozostałych badanych periodykach: „Poradniku
50+”, „100 Radach” i „Chwili dla Ciebie” odpowiednio 3%, 2% i 2%. (patrz wykres
2.).
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Wykres 2. Struktura zawartości działu poradnikowego
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Źródło: badania własne.

Wizerunek kobiety 50+ w badanych magazynach – analiza
jakościowa
W „Słowniku języka polskiego PWN” definiuje się wizerunek po pierwsze jako
„czyjąś podobiznę na rysunku, obrazie, zdjęciu”13; po drugie jako „sposób w jaki
dana osoba lub rzecz jest postrzega i przedstawiana”14. Wojciech Budzyński
proponuje podział definicji wizerunku na psychologiczne i na te oparte
na marketingowej teorii zarządzania. W pierwszym ujęciu wizerunek jest
odzwierciedleniem w świadomości odbiorcy postrzeganych przez niego składników
rzeczywistości. W drugim ujęciu definicja jest zdecydowanie węższa
i odnosi się, zdaniem Budzyńskiego, jedynie do wizerunku firmy jako pozytywnego
obrazu przedsiębiorstwa w percepcji jego otoczenia, stworzonego na skutek
aktywnych działań marketingowych firmy15. Wizerunek w public relations
natomiast to
„subiektywne wyobrażenie określonej organizacji, firmy, produktu, usługi, osoby, które powstaje
w umysłach ludzi, w otoczeniu zewnętrznym (np. społeczeństwo, klienci, kontrahenci, instytucje
okołobiznesowe) i wewnętrznym (pracownicy, zarząd, związki zawodowe). Ma ono ścisły związek
13

https://sjp.pwn.pl/sjp/;2579940 (12.01.2019).
Ibidem.
15 W. Budzyński, Zarządzanie wizerunkiem firmy, Warszawa 2002, s. 9-10.
14
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z szeregiem bodźców wysyłanych do otoczenia przez podmiot, którego dotyczy proces
kształtowania wizerunku”16.

Tomasz Gackowski i Marcin Łączyński po analizie różnych definicji wizerunku
w literaturze przedmiotu wypracowali własną, łączącą wspólne ich elementy.
Zdaniem badaczy „wizerunek jest to reprezentacja jakiegoś przedmiotu
(beneficjenta, czyli: osoby publicznej, marki, przedsiębiorstwa, organizacji)
w świadomości podmiotu (odbiorcy istotnego)”17.
Z powyższej definicji wynika, że wizerunek jest tworzony celowo, a jego
powstawanie to złożony proces. W niniejszych badaniach autorka skupiła się na
wizerunku kobiet 50+, jaki powstaje niejako przy okazji prezentowania treści
poradnikowych w wysokonakładowych magazynach adresowanych do kobiet
dojrzałych. Priorytetem jest zatem dostarczenie porad mających na celu
usprawnianie życia codziennego, a nie proces kreowania wizerunku kobiet po
pięćdziesiątym roku życia. Analizę wizerunku w magazynach kobiecych osadzono
na paradygmacie badawczym zakładającym prymat przekazu medialnego nad jego
odbiorem społecznym. Wybrano podejście dynamiczne, które zakłada opis
wizerunku w procesie komunikowania18, akcentując tym samym rolę prasy kobiecej
w dostarczaniu treści użytkowych.
Z analizy jakościowej zebranego materiału wyłonił się spójny wizerunek kobiety
po pięćdziesiątym roku życia. Kobiety, która w wielu przypadkach jest nadal
aktywna zawodowo. Niezależnie od tego, czy pracuje, czy jest już na emeryturze,
wspiera swoje dzieci w wychowywaniu i pielęgnacji wnuków, pomaga rodzicom
i teściom, jest modnie ubrana, dba o wygląd zewnętrzny, wspiera dobrymi radami
najbliższych, jest katoliczką ceniącą sprawy wiary i religii.
Analiza ilościowa wykazała, że najczęściej doradzano z zakresu zdrowia.
Z powodu dojrzałego wieku panie zostały zobligowane do dbania o zdrowie swoje
i najbliższych członków rodziny. Domowymi sposobami zapobiegały chorobom
„obok higieny i odpowiedniej pielęgnacji chorego członka rodziny bardzo ważna jest
dieta, aby zapobiegać odleżynom”19. W czasie choroby chętnie korzystały
z kuracji bazujących na ziołach „gdy zaczyna cię kłuć pod prawym żebrem, zastosuj
kurację ziołową, która oczyszcza, ale nie obciąża organizmu. To pomoże wątrobie
w regeneracji”20 lub „kora dębu – super lek dla osób 50+. Łatwo ją stosować, bo dąb

16

http://www.newsline.pl/naukapublicrelations/slownikpojec/art50,wizerunek-ang-image.html(12.01.2019).
T. Gackowski, M. Łączyński(red.), Metody badania wizerunku…, op. cit., s. 81.
18 Wymiar komunikacyjny jest mocno akcentowany w teorii medioznawczej. Akcentuje główne kanały
komunikacyjne, jakimi rozchodzi się informacja kształtująca obraz firmy w umysłach odbiorców, kody używane
podczas tej komunikacji (język, obrazy, symbole, stałe schematy opisu), a także role komunikacyjne w procesie
tworzenia wizerunku (nadawca – pośrednik – odbiorca). Por. M. Sokołowski, W lustrze mediów. Wizerunek
wybranych subkultur, grup społecznych i zawodowych, Toruń 2012, s. 25-29.
19 Dieta także chroni przed odleżynami, „Chwila dla Ciebie”, 2018, nr 41, s. 36.
20 Ziołowe kuracje na wzmocnienie wątroby, „Poradnik 50+”, 2018, nr 11, s. 10.
17
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rośnie prawie wszędzie, a przygotowanie leczniczego odwaru jest proste”21. Można
pokusić się o stwierdzenie, że kobieta po pięćdziesiątym roku życia nie używa
farmaceutyków, gdyż ze wszystkimi dolegliwościami jest w stanie sobie poradzić
domowymi sposobami. Sporadycznie pojawiały się porady zachęcające do wizyty
do pomocy osobom starszym. Publikowano zatem informacje, jak radzić sobie
w trudnych sytuacjach, jakich badań się domagać, co pacjentowi przysługuje
„pierwsza konsultacja u kardiologa powinna objąć zlecenie lipidogramu
i morfologii krwi. Zaleca się również, by u pacjenta wykonano […] badania z krwi
(biochemiczne)”22.
Kobiety jako żony, matki, babcie dbały o zdrowie swoich bliskich także przez
sposób żywienia, który stosowały w swoich kuchniach. Dlatego na łamach badanych
periodyków publikowano sposoby na dobrą dietę po pięćdziesiątce: „jak łączyć
produkty, aby jedzenie było zdrowsze?”23 lub „dlaczego warto jeść pestki
słonecznika”24. Tego typu teksty zbudowano jak katalogi krótkich dwu-,
trzyzdaniowych porad: „te ziarenka ułatwiają zasypianie. Pomagają się zrelaksować
i zapomnieć o kłopotach. Tuż przed snem zjedz łyżkę pestek. Możesz dodać ją do
kubeczka jogurtu naturalnego. Osłódź 1/2 łyżeczki miodu”25. Dalej w podobnym
tonie opublikowano informacje, że słonecznik zapobiega nowotworom, nie
dopuszcza do osłabienia kości, reguluje skoki ciśnienia. W środku znajdowało się
zdjęcie uśmiechniętej, gotującej lub jedzącej, starszej kobiety. O jej wieku
świadczyły zmarszczki na twarzy, szyi i dekolcie. Tego typu teksty często uzupełniały
przepisy na potrawy z prezentowanym składnikiem. Dział dotyczący zdrowia
uzupełniały reklamy suplementów diety i leków, które można kupić bez recepty.
Kobieta dojrzała lubi gotować. Jeśli nie przepada za tymi domowymi
obowiązkami, nie przyznaje się do tego. Działy kulinarne bazowały na przepisach
przesyłanych przez czytelniczki. Warto w tym miejscu dodać, że firma Bauer Media
miała w swojej ofercie magazyn „Przepisy Czytelniczek”. W ten sposób nazywał się
dział kulinarny w „Chwili dla Ciebie”. W „Życiu na Gorąco” natomiast funkcjonował
jako „Gotuj z Życiem”. Poza zdjęciami potraw, prezentacją składników i opisem
przygotowania potrawy zawierał dodatek w postaci dobrych kulinarnych rad,
np. „jeśli schłodzone w lodówce kruche ciasto nie daje się rozwałkować, dodaj do
niego 1 łyżkę śmietany, ponownie je zagnieć i wstaw jeszcze raz na 30 minut do
lodówki. Nie dokładaj więcej śmietany, bo ciasto nie będzie już kruche, ale
półkruche”26. Przy okazji apetycznych zdjęć potraw zamieszczano także reklamy
produktów żywnościowych, tj. korniszonki firmy Krakus, serki z Piątnicy, roślinne
21

Kora dębu- super lek, „100 Rad”, 2018, nr 5, s. 10.
Co przysługuje pacjentowi po zawale, „100 Rad”, 2018, nr 41, s. 18.
23 Jedzenie na dłuższe życie, „100 Rad”, 2018, nr 1, s. 14.
24 Dlaczego warto jeść pestki słonecznika, „Chwila dla Ciebie”, 2018, nr 44, s. 20.
25 Ibidem, s. 21.
26 „Życie na Gorąco”, 2018, nr 23, s. 28.
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napoje itp.27
Kobieta 50+ zna się na tych kwestiach prawnych, które usprawniają życie
jej rodziny. Zajmując się starszymi rodzicami lub/i teściami, potrzebuje wiedzy
dotyczącej funkcjonowania dziennych domów opieki28, organizacji świąt
z seniorem29, pomocy prawnej, gdy rodzic stał się ofiarą wyłudzeń finansowych30
lub gdy jest osobą niepełnosprawną31. Publikowane artykuły zazwyczaj uzupełniają
zdjęcia rodzinne, na których rodzice, dzieci i wnuki uśmiechają się. Senior rodu
znajduje się w centrum uwagi.
W periodykach dominowała tematyka porad prawnych odnosząca się do
problemów osób starszych funkcjonujących w przestrzeni społecznej. Przykładem
ilustrującym jest artykuł „Uwaga! Nawet gdy spłaciłeś pożyczkę w SKOK-u możesz
dostać wezwanie do zapłaty”32 czy „Uważaj na fałszywe smsy”33. Analiza formalna
wykazała, że artykuły dotyczące tej tematyki były najobszerniejsze, zajmowały
średnio 3/4 strony. Autor, w domyśle radzący prawnik, powoływał się na podstawę
prawną, która znajdowała się w środku strony, najczęściej na innym tle,
np. „podstawa prawna: Ustawa z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. 2018, poz.121)”34. Tekst uzupełniała fotografia, na której znajdowała się
para ludzi w wieku ok. 60. roku życia, rozmawiająca z mężczyzną. Z treści artykułów
wynika, że szukający porady to najczęściej małżeństwa.
Budowanie relacji między ludźmi to ważna tematyka prasy kobiecej.
W przypadku magazynów dla kobiet dojrzałych wydawca skoncentrował się na
publikowaniu artykułów dotyczących rozmów z wnukami i z mężem. Najczęściej
głos zabierał psycholog lub terapeuta. W przeciwieństwie do prasy luksusowej lub
miesięczników poradnikowych specjalista był anonimowy, nie powoływano się
także na jego miejsce pracy, specjalizację, wykształcenie. Podejmowano kwestie
dotyczące rozmów na tzw. trudne tematy dotyczące relacji międzyludzkich:
„jeśli wnuczkę rzucił chłopak nie pomogą żadne słowa pocieszenia […] przekonać ją mogą
natomiast osobiste wspomnienia Pani o podobnych sytuacjach. […]. Gdy wnuczka przyjdzie do
Pani, proszę zrobić jej herbatę, przytulić i opowiedzieć, co Pani przeżyła […]”35,

lub
„najczęściej o śmierć maluchy zaczynają pytać w czasie wizyt na cmentarzu. Zadają trudne pytana

27

„Tele Tydzień”, 2018, nr 42, s. 92.
„Tele Tydzień”, 2018, nr 34, s. 45.
29 „Chwila dla Ciebie”, 2018, nr 14, s. 22.
30
„100 Rad”, 2018, nr 11, s. 12.
31 „Poradnik 50+”, 2018, nr 23, s. 22.
32 „100 Rad”, 2018, nr 41, s. 16.
33 „Tele Tydzień”, 2018, nr 44, s. 90.
34 Ibidem.
35 „Poradnik 50+”, 2018, nr 11, s. 27.
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o przemijanie i umieranie. Jak odpowiadać by nie oszukać, ale też nie wystraszyć dziecka?” 36.

Na łamach „Chwili dla Ciebie” znajdował się dział „Poradź się psychologa. Listy
od czytelniczek”. Jedynie w tym periodyku doradcę wymieniono z imienia
i nazwiska. Psycholog Dorota Krzywicka najczęściej radziła, jak rozwiązywać
konflikty z mężem, jak szukać konsensusu lub wypracować kompromis. Pomogła
Grażynie z Kadzidła zaakceptować fakt, że mąż nie lubi wspólnych wyjazdów.
Stwierdziła
„w sumie żaden to problem, że ktoś nie podziela naszej pasji, nie lubi tego co my. Problemem
może być to, że choć wiedzieliśmy, jak bardzo się różnimy, zdecydowaliśmy się na bycie razem.
[…] Zmiana trybu dla każdego z was może być sygnałem cierpienia zarówno ciała, jak i umysłu.
A wtedy warto pomyśleć o pomocy psychologicznej”37.

Anna z Kutna napisała:
„na emeryturze mam więcej czasu. Dlatego chodzę z koleżankami na spotkania w kościele. Według
męża to strata czasu, bo mogłabym w tym czasie zrobić coś pożytecznego w domu. Nie zgadzam
się z nim. Jak mu to wyjaśnić?”38.

Psycholog odwoływała się w swoim rozwiązaniu problemu do korzyści
emocjonalnych płynących ze spotkań z koleżankami, które jej zdaniem są źródłem
energii i dobrego samopoczucia. Dodała:
„podejrzewam, że on narzeka wyłącznie z jednego powodu. Zmieniając na emeryturze swój tryb
dnia, pozbawiłaś go świadomości, że żona przychodzi z jednej pracy i rzuca się na drugi etat
w domu. Krząta się i nigdzie z niego nie wyfruwa. Panie mężu, nadeszły czasy zmiany i pora się do
nich przyzwyczaić”39.

Kobiety zwracające się do specjalisty pochodziły najczęściej z małych miejscowości.
Na łamach badanych periodyków nie publikowano pytań czytelniczek
z największych miast Polski, takich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. Widać
tu korelację między sprofilowaną przez wydawcę grupą odbiorców a rzeczywistymi
czytelniczkami. Oczywiście przy założeniu, że nadesłane listy istnieją40.
Analiza kategorii dom i ogród wykazała, że kobieta 50+ to przysłowiowa złota
rączka, która „żadnej pracy się nie boi”. Jest ponadto perfekcyjną panią domu, która
radzi sobie w prozaicznych problemach dnia codziennego. Można odnieść
wrażenie, że wszelkie prace domowe są kwintesencją jej życia. Wystarczy jej „kilka
godzin i resztki włóczki, by zrobić supermodne i praktyczne filcowe podkładki

36

Ibidem, s. 26.
Mąż nie lubi wspólnych wyjazdów, „Chwila dla Ciebie”, 2018, nr 15, s. 22.
38 Mąż denerwuje się, że chodzę na kościelne spotkania, „Chwila dla Ciebie”, 2018, nr 44, s. 22.
39 Ibidem.
40 Redakcja magazynu „Chwila dla Ciebie” w odpowiedzi na maila, którego autorka badań skierowała do redaktora
naczelnego Jarosława Mrozka, otrzymała odpowiedź, że listy nadsyłają czytelniczki. Redakcja wybiera
i publikuje te, które pasują do tematyki numeru.
37
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do naczyń”41. Zna sprytne sposoby, aby dom wysprzątać na wysoki połysk
„przedświąteczne porządki wymagają czasu… i siły. Oto sprawdzone metody, które
pozwolą wyczyścić wszystko na błysk tak, aby się nie męczyć”42. Zna także „sprytne
gadżety, które ułatwiają prace ogrodowe”43. Jako złota rączka odnawia stare meble:
„odnawianie starych przedmiotów zawsze było modne, ale teraz może być
wyjątkowo łatwe. Wystarczy, że odnowisz je w swobodnym stylu shabbychic”44.
Artykuły uzupełniały zarówno zdjęcia uśmiechniętych, pracujących kobiet, jak
i zestawy praktycznych porad typu: zaledwie w pięć minut zlikwidujesz wgniecenia
w dywanie, pozbędziesz się smug w parkiecie, usuniesz rysy z jasnych drewnianych
mebli itp.
Trudno sobie wyobrazić periodyki adresowane do pań bez tematyki dotyczącej
mody i urody. Także kobiety po 50+ roku życia są zobligowane do pielęgnacji
swojej cery, używają do tego naturalnych kosmetyków, często przygotowanych
samodzielnie z dostępnych produktów spożywczych. Przykładem może być
artykuł „Trzy kąpiele najlepsze na jesień”45. Czytelniczka ujędrni swoje ciało stosując
kąpiel z pączków sosny, nawilży dzięki dodaniu do wody olejku kajeputowego,
złagodzi podrażnienia skóry używając kwiaty lawendy46. Dzięki informacjom
zamieszczonym w prasie wiadomo, że
„żaden kosmetyk domowy czy nawet drogi preparat z salonu kosmetycznego nie usunie
przebarwień od razu. […] Wybierz jedną z naszych kuracji: miksturę z cytryny i ogórka, napar
z mniszka lekarskiego lub pastę z miodu i migdałów”47.

W przeciwieństwie do periodyków wielotematycznych należących do grupy
magazynów luksusowych i miesięczników poradnikowych nie polecano zabiegów
w salonach kosmetycznych. Kobieta po pięćdziesiątym roku życia sama dba
o swoją urodę. Jest do takiej aktywności zachęcana, gdyż to czyni z niej prawdziwą
kobietę.
Dbanie o modę sprowadza się do doboru odzieży, która sprawi, że kobieta
dojrzała będzie wyglądała szczuplej i atrakcyjniej. Hanna Kudłacikówna, redaktor
działu mody, doradzała jak dobrać kamizelkę do swojej figury48, jak dobrać kolor,
aby wyglądać młodziej49. Publikowano także porady instruujące, w jaki sposób
ukryć zmęczenie. Co ciekawe, nie jak odpocząć, jak zadbać o relaks i czas dla siebie.
Ale jak wykorzystać „sprytne sposoby, by w święta wyglądać na wypoczętą”50.
41

„Filcowe” podkładki pod garnki, „ 100 Rad”, 2018, nr 5, s. 32.
Sprytne sposoby na święta, „100 Rad”, 2018, nr 1, s. 40.
43 Mądra gospodyni w domu i ogrodzie, „ „100 Rad”, 2018, nr19, s. 30.
44 Twoje ukochane starocie mogą znów być supermodne, „ 100 Rad”, 2018, nr 25, s. 32.
45
Trzy kąpiele najlepsze na jesień, „100 Rad”, 2018, nr 41, s. 12.
46 Ibidem.
47 Jak rozjaśnić starcze plamy na dłoniach, „Życie na Gorąco”, 2018, nr 11, s. 42-43.
48 Jak nosić kamizelki i… szczupło wyglądać, „100 Rad”, 2018, nr 17, nr 14.
49 Wrzos – jesienny kolor, który Cię odmłodzi, „Życie na Gorąco”, 2018, nr 11, s. 34.
50 Sprytne sposoby na dobry wygląd, „Poradnik 50+”, 2018, nr 1, s. 18.
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Odzież prezentowały starsze panie, z krótko obciętymi włosami, sprawiające
wrażenie zadowolonych.
Ostatnią kategorią, którą poddano analizie, były podróże. Kobieta po
pięćdziesiątym roku życia spędza czas wolny, zwiedzając ciekawe pod względem
historycznym, kulturowym lub turystycznym miejsca w Polsce. Podróżuje
z mężem lub wnukami. Jest to dla niej czas relaksu i odpoczynku od codziennych
obowiązków, często związanych z opieką nad sędziwymi rodzicami51.

Podsumowanie
Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który wpłynął na
zmiany w konsumpcji mediów, jak i zmiany demograficzne wywołały przeobrażenia
na rynku mediów. Wydawcy, chcąc funkcjonować na trudnym rynku prasowym,
zostali zmuszeni do szukania nowych, wyraźnie sprecyzowanych grup docelowych.
Starzenie się społeczeństwa oraz dobra pozycja magazynów kobiecych sprawiły, że
dostrzeżono starsze czytelniczki, mieszkanki małych i średnich miejscowości, które
chętnie kupowały tanie, kolorowe magazyny. Zaczęto podkreślać, że adresatkami
periodyków są kobiety 50+, pewnie ze względu na potencjał konsumencki tej grupy
odbiorców.
Z przeprowadzonych badań wynika, że najważniejszymi magazynami
adresowanymi do kobiet dojrzałych były: „100 Rad” i „Poradnik 50+”, „Chwila dla
Ciebie”, „Życie na Gorąco” i „Tele Tydzień”. Wszystkie czasopisma należały do
portfolio firmy Bauer Media, koncernu z niemieckim kapitałem, który od 1990 roku
z powodzeniem inwestuje na polskim rynku mediów.
Badania wizerunku kobiety dojrzałej, którą wydawcy zdefiniowali jako 50+, przez
pryzmat poradnictwa publikowanego w badanych periodykach, upoważnia
do stwierdzenia, że jest to kobieta, dla której zdrowie jest ważną wartością,
dlatego dba o swoich najbliższych i o siebie. Jest zadbana, dobrze ubrana,
nigdy nie wyglądająca na zmęczoną. Radzi sobie z wszelkimi zadaniami, które stawia
przed nią życie. Potrafi wszystko zrobić zarówno w domu, jak i w ogrodzie.
Wspiera rodziców, wnuki i swoje dzieci. Można pokusić się o stwierdzenie,
że jest źródłem bezpieczeństwa w rodzinie, gdyż umie rozwiązywać problemy.
Odpoczywa z najbliższymi w malowniczych miejscach Polski. Nie ma czasu na
lekturę, na seans w kinie. Można odnieść wrażenie, że nie ma kulturalnych potrzeb.
Jeśli ma czas wolny, rozwiązuje krzyżówki, sudoku i inne roszady. Jest katoliczką, dla
której sprawy religijne są ważne. Kobieta 50+ nie narzeka.

51

Połczyn kobiecy kurort, „Chwila dla Ciebie”, 2018, nr 44, s. 44; Wiosna z wnukami na Roztoczu, „Chwila dla Ciebie”,
2018, nr 21, s. 44.
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The Media Image of a Mature Woman (50+).
An Analysis Based on High Circulation Magazines Targeted at Women
Summary
From 2010, we have observed an increasing segmentation of the Polish press market which has been
caused by numerous reasons, including the expansion of new media. Publishers of high circulation
magazines, mainly concerns with foreign capital, try to adapt them to the tastes and requirements
of potential recipients. Younger media users prefer new information and communication
technologies, which results in the number of youth magazines decrease. From January 2018,
teenagers have had access to two entertainment magazines only. These are ‘Bravo Sport’ and ‘Tube
News’. The market has forced publishers to look for new target groups. Thus, in 2014 the segment of
magazines addressing mature women (50+) began to emerge.
The article is an attempt to answer the following questions: What are the most important
magazines for mature women and who publishes them? What image of women (50+) do these
magazines create? What sort of the content dominate in these magazines?
Keywords: image, women press, segmentation of the press market
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Aktualność écriture féminine: casus
Kampania Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet
„(Nie)Bądź Miła”

ABSTRAKT
Poruszana w artykule kwestia aktualności przełomowego projektu écriture féminine Hélène Cixous
opiera się na analizie przewodniego hasła Kampanii Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, „(Nie)Bądź
Miła”. W trakcie analizy starano się wykazać, że projekt écriture féminine, mimo upływu lat, zachowuje
swoją funkcjonalność i nie tylko nadal stanowi źródło inspiracji dla współczesnych dyskursów,
ale także, że jest immanentnym elementem kształtowania subwersywnej przestrzeni,
w której kobiety uczą się artykułowania siebie i swoich potrzeb, w ten sposób realnie kształtując na
nowo relacje społeczne.
SŁOWA KLUCZOWE: écriture féminine, dekonstrukcja, język

Wprowadzenie
Przedstawiona w artykule analiza hasła Kampanii Przeciw Przemocy Wobec
Kobiet, „Nie(Bądź) Miła” wyrosła z potrzeby wskazania na użytkowość, trudnego do
bezpośredniego zastosowania w sferze publicznej, należącego już do klasyki
feminizmu, projektu écriture féminine Hélène Cixous oraz z potrzeby wskazania na
aktualność tej propozycji mimo upływu ponad 40 lat od jej przedstawienia.
Funkcjonalność écriture féminine pozostaje szczególnie ważna w sferze mediów,
chętnie korzystających z polisemicznych możliwości języka, zwłaszcza że teorie
Cixous wraz z pracami Julii Kristevej, oraz Luce Irigaray, tak istotne dla
lingwistycznego zwrotu ku dekonstrukcji płci kulturowej, stanowią nadal zaplecze
współczesnej humanistyki.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 16.01.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 10.05.2019.
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Zaprezentowany w artykule wywód ma formę analizy, napisanej
w oparciu o czołowy manifest francuskiej krytyki feministycznej Śmiech Meduzy
i w odwołaniu do metodologii dekonstrukcji Jacques’a Derridy. Z uwagi na
niejednorodność i wielopłaszczyznowość écriture féminine, które wchodzi
w polemikę z wieloma dyskursami oraz obejmuje wielość wzajemnie
warunkujących się pojęć, wprowadzono trzy, najbardziej relewantne dla
analizowanego hasła „(Nie)Bądź Miła”, odniesienia – do psychoanalizy Sigmunda
Freuda, teorii języka Jacques’a Lacana oraz teorii dekonstrukcji Jacques’a Derridy.
Każda z tych teorii daje bogate możliwości różnorodnych interpretacji i syntez,
dlatego skupiono się jedynie na elementach w nich pokrewnych, istotnych
dla analizy, które jednocześnie przypominają o zakorzenieniu écriture féminine
w wielu, klasycznych już dziś, teoriach i dyskursach.
W części empirycznej natomiast przedstawiono samą kampanię „(Nie)Bądź
Miła”, oraz – poprzez propozycję dekonstrukcji sloganu – dostrzeżono, jak przenika
go idea écriture féminine i w ten sposób wykazano, jakie znaczenie może mieć myśl
Cixous dla współczesnej kobiety, wciąż uwikłanej w ograniczające ją patriarchalne
struktury i związane z nią, narzucone role i schematy postępowania.
Na tej podstawie wywnioskowano, że przeintelektualizowanie i teoretyzacja
przypisywane écriture féminine nie pozbawiają go utylitarności, oraz że projekt ten,
mimo upływu prawie połowy wieku, nie traci swej aktualności, realnie
upodmiotowiając kobiety i umożliwiając im swobodną ekspresję, a w efekcie
otwierając możliwość samodzielnego kreowania rzeczywistości, bez potrzeby
poddawania się społecznie narzucanym ograniczeniom. Pisanie, écriture, w tym
przypadku potraktowano, jako metaforę ekspresji w ogóle.

Écriture féminine– „Bo écriture ma być feminine”2
Śmiech Meduzy, esej, w którym Cixous, czołowa przedstawicielka feminizmu
francuskiego, przedstawiła swój przełomowy projekt écriture féminine, czyli
kobiece pisanie albo pisarstwo, ujrzał światło dzienne w 1976 roku. Stworzony
pierwotnie z myślą o kobietach, jako ich narzędzie wyzwolenia z ograniczeń języka
patriarchalnego, écriture féminine był, jak podkreślała jego autorka, ideą
nieopisywalną w dialekcie fallocentrycznym, nieco enigmatyczną i nieuchwytną, na
podobieństwo „różni” Derridy, niedającą się „steoretyzować […], zamknąć […],
poddać regułom”.3
Cixous, opracowując écriture féminine wyraziła postmodernistyczne niepokoje
związane z nierównością społeczną płci i jej obecnością w języku, a „tekst – écriture
2

K. Kłosińska, Feministyczna Krytyka Literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 417.
H. Cixous, Śmiech Meduzy „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 1993, nr 4/5/6 (22/23/24),
s. 155.
3
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féminine– ustal[iła] jako przestrzeń starcia, konfliktów, ale [i] zarazem [miejsce]
swoistej negocjacji, pomiędzy opozycją męską i kobiecą”4. Tworząc écriture
féminine, Cixous odniosła się również do kluczowych filozoficznych teorii XX w., do
których należały między innymi psychoanaliza Freuda, teoria języka Lacana, czy
„teoria” dekonstrukcji Derridy (jak sam ujął ją w cudzysłów jej twórca). Freuda,
Lacana, Derridę i Cixous, mimo oczywistych różnic, łączyła kontestacja
postmodernizmu, chęć odbiegania od kanonów, poszukiwanie nowych znaczeń,
zainteresowanie tym, co nieuchwytne, spychane na margines i funkcjonujące poza
sferą stricte rozumową bądź racjonalną. Tworząc swoją teorię écriture féminine,
Cixous czerpała z ich dorobku i wchodziła z nimi w dyskurs, ale jednocześnie
zradykalizowała emancypacyjny przekaz zawarty już potencjalnie u poprzedniczek
i poprzedników, a u niej odnoszący się do konkretnej, kobiecej podmiotowości.
Istotnym elementem pracy badawczej Freuda, który wykorzystała Cixous, była
teoria rozwoju seksualnego, akcentująca funkcjonalny charakter ludzkiego psyche
i wpływ libido, energii seksualnej i jej sublimacji, na proces twórczy. Zgodnie
z teorią kluczowym okresem dla rozwoju psychiki dziecięcej był okres poprzedzający
jedną z jego pięciu faz, fazę utajenia, w trakcie którego miał realizować się kompleks
Edypa. By przezwyciężyć związany z nim strach, chłopiec miał odrzucić matkę,
i identyfikując się z ojcem, rozpoznać swoją autonomię od Innego, który jest
miejscem działalności nieświadomego i intuicyjnego.
Cixous weszła w polemikę z Freudem odnosząc się do jego eseju, Głowa Meduzy
z 1922 roku, w którym uczony porównał strach przed mitologiczną Meduzą do lęku
przed kastracją, i zakwestionowała dyskurs braku mający definiować kobietę.
Używając metaforycznej przenośni śmiejącej się Meduzy o niezliczonych włosachwężach, Cixous wskazała na nieskończoność i różnorodność głosów kobiecych, ich
płodność i twórczy potencjał, którym patriarchalny konstrukt odbiera możliwość
ekspresji.
To właśnie w tej różnorodności Cixous rozpoznaje atut kobiecości, którą określa
jako miłość wobec wszystkiego, co Inne, funkcjonujące poza logiką Tego Samego.
Jak przypomina Katarzyna Szopa, to „umiłowanie bycia inną, odmienną”5.
„Czarna”6, jak nazywa ją Cixous, kobiecość jest kulturowo nieobecna, bez prawa
swobodnej artykulacji, dyskryminowana tysiącami lat patriarchalnej tradycji.
By móc zaistnieć „w ramach obowiązującej fallicznej ekonomii reprezentacji”7,
potrzebna jest jej re-konceptualizacja, a tanie może być dyskursem wiedzy
zdobytej, wyuczonej, zapisanej w zakrzepłych słowach. Ma się dokonać poprzez
4

K. Kłosińska, Feministyczna Krytyka …, op. cit., s. 417.
H. Cixous, C. Clément, The Newly Born Woman, tłum. B. Wing, Minneapolis-London 2008, s. 86, [w:] K. Szopa,
Nieziszczone narodziny. Cixous i Irigaray, czyli kobiety z Czarnego Kontynentu, „Postscriptum Polonistyczne”, 2017,
nr. 2, s. 15.
6 H. Cixous, Śmiech Meduzy…, op. cit.,s.150.
7 K. Szopa, Nieziszczone narodziny…, op. cit., s. 13.
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ciało, gdyż ten dyskurs należy odnajdywać „w ciele, we własnym życiu”8.
Własne ciało i związana z nim nieograniczona energia libidalna znajdująca swe
źródło w wiecznie odradzającej się w cyklu miesięcznym witalności kobiety, która
w dyskursie męskim staje się symbolem konwencjonalnie marginalizowanych
problemów społecznych, jest jednocześnie głównym źródłem poznania i ekspresji,
„figurą tekstu lub wręcz samym tekstem”9, materią literacką, którą kobieta pisze
siebie. Borkowska parafrazuje, „Kobieta tworząc tekst, tworzy siebie, podobnie jak
pająk-sieć, mityczna Arachne-tkaninę”10. Tworząc luki, szczeliny, pęknięcia, pisząc
na marginesach, przelewając się poza centrum, wymyka się teoretyzacji, czy
kodyfikacji w języku fallocentrycznym i jednocześnie przełamuje dychotomię
oscylującą wokół różnicy męskie/żeńskie. Écriture féminine to taki rodzaj ekspresji,
który nie abstrahuje od kobiecego ciała i seksualności, wynoszący ją poza
fallogocentryczną kodyfikację, czy teoretyzowanie, to materializujący się głos,
kwestionujący istniejący status quo i postulujący przeformułowanie relacji
społecznych, poczynając od języka.
Dostrzegając ogromny potencjał języka jako narzędzia przemiany społecznej,
Cixous zwraca swoją uwagę ku koncepcji trzech porządków Lacana. Szczególnie
interesuje ją porządek symboliczny, który wraz z Realnym i Wyobrażeniowym
oznaczają pewien rozkład zjawisk, o strukturze przypominającej strukturę języka.
Symboliczny, wyłaniający się z tzw. fazy lustra, czyli symbolicznego momentu,
w którym dziecko rozpoznaje swoje odbicie jako autonomiczną, oddzieloną
od matki, jednostkę wiąże się z rozwojem mowy u dziecka. Zgodnie z koncepcją
Symbolicznego, wraz z odrzuceniem matki, chłopiec wchodzi do świata
patriarchalnego, rządzącego się szeregiem zasad i reguł. Dziewczynki, identyfikując
się z matką, na zawsze pozostają poza nawiasem porządku symbolicznego,
„zatrzymując” się na etapie pierwotnych, niemych słów matki i nie otrzymując
dostępu do retoryki logiki i rozumu. W efekcie język kobiecy znajdujący swe źródło
w relacji matka-dziecko zostaje odrzucony, jako wrodzony, przed lingwistyczny
potencjał, podrzędny wobec Symbolicznego w bipolarnej dychotomii
męskie/żeńskie11.
Cixous wchodzi w krytyczny dyskurs z Lacanem i kwestionuje koncepcję języka
opartą o porządek symboliczny skonstruowany wokół męskiego fallusa, symbolu
władzy i kontroli, w którym język kobiecy jest ułomny, prymitywny i naznaczony
brakiem. To właśnie w języku kobiecym, w jego dostępie do świata wyobraźni,
fantazji, swobodnych skojarzeń nienaznaczonych przez rozumowanie i skostniałe
znaczenia, Cixous dostrzega potencjał wręcz nieograniczony. Écriture féminine staje
8

M. Duras, X. Gauthier, Les Parleuses, Minuit, Paris 1974, s. 48-49, [w:] K. Kłosińska, Feministyczna Krytyka
Literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 414.
9 M. Spychalska, Znikająca kobieta i śledztwo feministyczne, „Teksty Drugie”, 2002, nr 6, s. 118.
10 G. Borkowska, Cudzoziemki, Warszawa 1996, [w:] M. Spychalska, Znikająca kobieta…, op. cit., s. 118.
11 H. Cixous, Śmiech Meduzy…, op. cit., s. 164.
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się – tak potrzebną do wprowadzenia zmian społecznych – poetyką różnicy płci,
degramatykalizującą i agramatyzującą, zaburzającą składnię i dekonstruującą język,
który dzięki temu zabiegowi staje się receptywny i otwarty na głos Innego/Innej12.
Takie podejście pozwala Cixous widzieć w écriture féminine środek rebelii
i swoistej anarchii będącej w stanie zakwestionować falliczny porządek świata.
Język nie służy już komunikacji, ale realnej kreacji, buduje, tworzy, zarazem
dekonstruuje, burzy, rozkłada na części, demistyfikuje13. Dlatego zachęca kobiety,
by „pisały siebie: […] pisały o kobietach i przywoływały kobiety do pisania”,
by „odsłonić, to co męskocentryczna historia stłamsiła w nich”14. Pisanie jest tym
miejscem, „gdzie odbywało się zepchnięcie kobiety […] i gdzie kobieta sama nigdy
nie zabierała głosu, […] właśnie [dlatego] pisarstwo zawiera w sobie możliwość
zmiany, jest miejscem, z którego może się wyrwać wywrotowa myśl, ruch
wyprzedzający przemianę struktur społecznych i kulturalnych”15.
Sprzymierzeńcem w tej walce/rebelii został dla Cixous Jacques Derrida, jej
mentor i wieloletni przyjaciel, o którym pisała, „gdy go słuchałam, znajdowałam
wolność, której potrzebowałam”16. To, co łączy Cixous i Derridę, to odrzucenie
bipolarności podziałów stworzonych w oparciu o zasadę dwubiegunowości de
Saussure’a, w której to, co żeńskie jest marginalizowane i odrzucane. I choć motywy
ich są różne – Derrida dąży do dysrupcji systemu metafizycznej obecności od środka
i pragnie, by sama filozofia obnażyła swoje braki, podczas gdy Cixous kwestionuje
podział, zauważając drzemiące w nim dyskryminujące siły, i używa go, by
zreformować funkcjonujący w społeczeństwie model myślenia o relacjach między
płciami i by upodmiotowić kobiety w każdym aspekcie życia społecznego,
politycznego i moralnego – oboje nie zgadzają się na faworyzowanie centrum
dyskursu i otwierają się na to, co w nim Inne. Cixous upatruje źródła przemian
w języku, lecz by otworzyć go na pożądaną metamorfozę, potrzebuje narzędzia,
którym jest dekonstrukcja.
Dekonstrukcja Derridy jest systemem, „strategią krytyczną […], która […]
bada możliwości interpretacji, […] poczynając […] od >punktów oporu< tekstu
wobec praktyk ujawniania i wyrażania sensu” 17, jest gotowością do […]

12

H. Cixous w wywiadzie z K. O’ Grady, Pandora’s Question Texe. Guardian of Language, Trinity College,
University of Cambridge, March 1996, [w] Women’s education des femmes, Zima 1996-7, nr 12, 4,
http://bailiwick.lib.uiowa.edu/wstudies/cixous.
13 Por. H. Cixous, Śmiech Meduzy…, op. cit., s. 147.
14
Ibidem, s. 147-152.
15 Ibidem, s. 151.
16 A. Armel, H. Cixous, J. Derrida i in., op. cit., s. 3, [w:] A. Kopka, Spotkania Intertekstualne. O dialogu Hélène Cixous
z Jacques’em Derridą, „Przestrzenie Teorii”, 2014, nr 22, s. 217. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/
10593/13527/1/PT%2022_2014_Aleksander_Kopka_dialogi.pdf.
17 A. Burzyńska, Anty-teoria Literatury, Universitas, Kraków 2006, s. 273.
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zaakceptowania zróżnicowania sensów”18, „podejrzliwością-badaniem języka”19.
Istotą dekonstrukcji jest niekonwencjonalność i odkrywczość, zmierzająca do
ukazania „prawdziwych, ukrytych czy bezpośrednio wprost niewidocznych, sensów
[…], innych niż znaczenia prezentowane bezpośrednio”20. Cixos dostrzega
drzemiący w tej teorii emancypacyjny potencjał i zaczyna budować postkrytyczny
i postdekonstruktywistyczny język kobiecy.
Cixous ceni dekonstrukcję za jej „punktowość”, „fragmentaryczność”
i skokowość, która „przeciwstawia się dobitnie linearności, ciągłości
i holizmowi”21, za szukanie miejsc, w których zawiesza się znaczenie, za
„cyrkulowanie wokół pojedynczych „punktów” w przestrzeni tekstu, […]
przypominające kręgi na wodzie, rozchodzące się od miejsca, w które uderzył
kamyk”22. Również i w écriture féminine ważne są miejsca poza centrum, na
marginesie, puste miejsca, które mogą wypełnić się nową wibracją, które
„wyhamowują”, „wskazują przestrzeń, w której znaczenie może się wyłonić”, które
„zapisuje nieświadomość, ciało popędowe”, w których bezsens zdaje się
zwielokrotniać sens23.
Écriture féminine, jak i dekonstrukcja, „krążą w krwioobiegu świata”24, jak
wyraziła się Cixous w przedmowie do The Hélène Cixous Reader (2003), a żyjąc
własnym życiem wydają się powoli, lecz nieuchronnie stopniowo przenikać
codzienną rzeczywistość, z lub bez pełnej świadomości wielu z uczestniczek tego
procesu, sącząc ideę wolności, swobody, nieskrępowanej kobiecości swobodnej
ekspresji i indywidualizmu.
Dekonstrukcja umożliwia Cixous dążenie do radykalnej subwersji języka,
a nowy język écriture féminine może ogłaszać powstanie nowej kobiety, gdyż
écriture féminine nie jest efemerycznym celem samym w sobie, a procesem
twórczym, projekcją i kreacją rzeczywistości. „>Pisać-kobietę<, (kobieta musi pisać
kobietę) […] nadać jej – kobiecie – w języku i przez język nową konstytucję.
Uchwycić w nową siatkę pojęć. Pisać – to aktywnie wytwarzać ją w języku, aby
mogła działać w przestrzeni społecznej”25.

18

T. Musiał, Czy możliwa jest ekstremalna filozofia prawa?, [w]: Ponowoczesność. Z zagadnień teorii i filozofii
prawa, M. Błachut (red.), Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 87, [w:] K. Basicz, Jacques Derrida-prawniczy punkt
widzenia, s. 175, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/40284/012.pdf.
19Ibidem, s. 232.
20 A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2000, s. 244, [w:] K. Basicz, Jacques Derrida…,
op. cit., s. 175.
21 A. Burzyńska, Anty-teoria…, op. cit., s. 90.
22
Ibidem, s. 302.
23 M. Duras, X. Gauthier, LesParleuses, Minuit, Paris 1974, s. 11, [w:] K. Kłosińska, Feministyczna Krytyka…,
op. cit., s. 427.
24 H. Cixous, [w:] The Helene Cixous Reader, S. Sellers (red.), Routlege, Taylor&Francis e-Library 2003.
25 H. Cixous, Poésie e(s)t Politique. „Des femmes en mouvement hebdo”, 1979, nr 4, [w:] K. Kłosińska, Feministyczna
Krytyka…, op. cit., s. 413.
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Kampania „(Nie)Bądź Miła”
W dniach 25 listopada - 10 grudnia 2018 roku, w 180 krajach na świecie, odbyła
się największa międzynarodowa kampania – 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Wobec
Kobiet26. Wzięło w niej udział ponad 2000 różnych organizacji pozarządowych,
instytucji, grup nieformalnych oraz osób prywatnych. Daty 25 listopada:
Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet i 10 grudnia:
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, wyznaczające czas trwania kampanii,
symbolicznie wzmocniły jej przekaz, wskazując, że przemoc w stosunku do kobiet
jest pogwałceniem praw człowieka.
Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć organizowana
jest nieprzerwanie od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute,
działający przy Uniwersytecie Rutgers, obecnie – Center for Women's Global
Leadership. CWGL jest organizacją zrzeszającą kobiety, które, „przeciwstawiają się
ograniczeniom, zmieniają przyszłość i inicjują zmiany”27. Jej celem strategicznym
jest propagowanie równości między płciami i aktywne wspieranie kobiet na
płaszczyźnie prywatnej i zawodowej, poprzez organizację różnego rodzaju
inicjatyw, programów wsparcia, szkoleń i badań. Od 2015 roku tematem
przewodnim międzynarodowej Kampanii Przeciw Przemocy Wobec Kobiet jest
hasło „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację
dla wszystkich!”28.
W Polsce 16-dniowa Kampania odbyła się pod hasłem „(Nie)Bądź Miła”.
Patronowała jej fundacja Autonomia, która działa na rzecz kobiet w kilkunastu
miastach w Polsce, tworząc dla nich przestrzeń do „budowania poczucia własnej
wartości, odzyskiwania swojego ciała i głosu, podmiotowości, kompetencji
w zakresie decyzyjności, sprawczości, zdolności do samostanowienia, współpracy,
budowania zdrowych relacji”. W kampanii wzięła również udział firma kosmetyczna
Avon oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia" od 1995 roku zajmujące się pomocą psychologiczną i prawną osobom
pokrzywdzonym przemocą, a także dbające o edukację społeczną, mającą na celu
eliminację zjawisk patologicznych w rodzinie.

26

Zjawisko przemocy w rodzinie definiuje przepis art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którą przemoc domową cechują cztery podstawowe
właściwości, czyli intencjonalność działań oprawcy i asymetria sił na niekorzyść ofiary, połączone
z pogwałceniem praw i dóbr osobistych ofiary, powodujące cierpienia osoby pokrzywdzonej. Podstawowym celem
przemocy jest pełne podporządkowanie sobie ofiary i przejęcie nad nią kontroli. By zrealizować swe dążenie
do dominacji, oprawca, jawnie, lub w formie ukrytych działań siłowych, nie tylko pozbawia ofiarę godności
i szacunku, ale często narusza także jej nietykalność fizyczną.
27 https://wgli.org.
28 http://kampania16dni.pl/o-kampanii/czym-jest-kampania.
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W ramach kampanii przedstawione zostały w Internecie cztery spoty
prezentujące cztery rodzaje przemocy doświadczane przez kobiety od dzieciństwa
do późnej starości, a mianowicie przemoc fizyczną, seksualną, psychiczną
i ekonomiczną29. Głównym celem kampanii było zwrócenie uwagi na różnorodne,
społecznie akceptowalne postacie przemocy, której ofiarami padają kobiety, jak
również mobilizacja struktur rządowych i pozarządowych, odpowiedzialnych
za prawodawstwo dotyczące zapobiegania i karania przemocy. W dalszej
perspektywie kampania ma służyć dążeniom do stopniowego ograniczania
i eliminacji patologii, która ma miejsce w rodzinie.
Jak pokazują statystyki, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie problem
przemocy domowej wydaje się nadal zjawiskiem powszechnym i w dużym stopniu
ignorowanym. Fundacja „Autonomia” i „Niebieska Linia” szacują, że
„[w] Polsce, ponad 90 tys. osób staje się ofiarą przemocy w rodzinie, z czego 90% dorosłych ofiar
to kobiety”30, a na świecie, „1 kobieta na 5 przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze
strony swojego męża/partnera”, „25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc
wobec kobiet ze strony ich mężów/partnerów”31.

Z kolei, jak można wnioskować z przeprowadzonych badań32, dane dotyczące
przemocy w rodzinie są zaniżone, gdyż wiele ofiar w ogóle nie zgłasza się po pomoc,
nie wiedząc, gdzie szukać pomocy, lub nie zdając sobie sprawy z faktu, że są ofiarami
przestępstwa. W wielu przypadkach ofiary przyjmują swój los nie kwestionując roli
oprawcy, a nawet akceptując stan rzeczy jako „normalny”, nie rozumiejąc, że
przemoc nigdy nie kończy się sama. To ofiara musi chcieć przestać być ofiarą i musi
przełamać swój strach i milczenie, by można jej było efektywnie pomóc.

Analiza hasła Kampanii Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet:
„(Nie)Bądź Miła”
Przymiotnik „miły”:
„miły”
1. sprawiający przyjemność, wywołujący przyjemne wrażenie
2. uprzejmy, serdeczny
3. bliski komuś uczuciowo33.

29

http://www.niebieskalinia.pl/warszawa/aktualnosci-i-wydarzenia/6154-kampania-nie-badz-mila-materialyprasowe-oraz-spoty.
30 http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy.
31 http://kampania16dni.pl/o-kampanii/kampania-w-2018-w-polsce.
32 Por.: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF, s. 3.
33 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. I–XI, PWN, Warszawa 1958-1969. https://sjp.pwn.pl/
szukaj/mi%C5%82y.html.
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Synonimy przymiotnika „miły”:
1.1. błogi, przyjemny, rozkoszny
1.2. uczynny, dobry, dobrotliwy, sympatyczny
1.3. luby, kochany.
„Przymiotnik „miły” jest kontynuantem prasłowiańskiego milь, >sprawiający przyjemne wrażenie,
przyjemny, życzliwy; drogi, kochany; budzący współczucie, miłosierdzie<, który z kolei wywodzi się
z praindoeuropejskiego mēj- / mōj- / mī>drogi, przyjemny, łagodny<”34.

Jak wskazuje znaczenie słowa, jego etymologia i synonimy, przymiotnik „miły”
ma z jednej strony, wpisane w swój sens, zadowalanie kogoś, a z drugiej sprawianie
wrażenia, więc można wywnioskować, że miły to ktoś taki, kto udaje, żeby ktoś inny
poczuł się dobrze. Jeśli dodamy trzeci sens słowa „miły”, czyli „kochany”
i wprowadzimy osobę, która jest nam z jakichś powodów bliska, przymiotnik „miły”
staje się niebezpiecznym narzędziem manipulacji i nacisku, toksycznym słowem
otwierającym się na różne interpretacje i intencjonalność jego użytkowników.
Powtarzająca się w kampanii groźba „Bądź miła”, którą kobiety słyszą
z ust swoich oprawców, to przykład zwerbalizowanej przemocy. Wielokrotnie
artykułowana, eksponuje swoją przewrotność i immanentną wrogość, ponieważ
„Bądź miła” znaczy tutaj „udawaj w taki sposób, w jaki cię nauczono i nie sprawiaj
kłopotu, bądź cicho i nie kwestionuj”. Jak możemy obejrzeć w trzecim ze spotów,
„Bądź miła” zatyka usta, paraliżuje ruchy i wstrzymuje oddech. W pozostałych
spotach „Bądź miła” jest fałszywą obietnicą miłości, spokoju i szacunku, która nigdy
się nie zmaterializuje, bo przemoc umie tylko eskalować, sama zaś nigdy nie znika.
Twórcy kampanii dostrzegli potencjał drzemiący w znaczeniu słowa „miły” i siłę
jego ekspresji, które w połączeniu z przewrotną formą komunikatu biorącą
w nawias partykułę „(Nie)”, stworzyli kalambur, grę słowną, rodzaj metafory
prowokującej do zastanowienia się nad głębszą treścią przekazu. Komunikat
sprawnie wymyka się prostym interpretacjom, a przywoływany stereotypowo zbiór
desygnatów hasła „(Nie)Bądź Miła” powoduje u odbiorcy konsternację i – by nie
utknąć w martwym punkcie niezrozumienia – natychmiastowe poszukiwanie
reinterpretacji wykraczających poza najbliższe skojarzenia.
Taka postać informacji działa wielopłaszczyznowo. Po pierwsze, język kampanii
nie ustępuje miejsca „analizom uwikłanym w stare automatyzmy”35, nie ustępuje
miejsca fallogocentrycznej interpretacji, gdyż „jak i kobiety nie [jest] wyłączną
własnością [mężczyzn]”36 i na poziomie interpretacyjnym wymusza renegocjację
standardów społecznych ograniczających wyobraźnię i spłaszczających odbiór.
To, co do tej pory w języku było niszczone i duszone, schowane wewnątrz, ulega
34

W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 329 (zacytowane
przez K. Kłosińska), https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Mily;18133.html.
35 H. Cixous, Śmiech Meduzy…, op. cit., s. 159.
36 Ibidem.
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zmianie, ona ma je rozsadzić i uczynić swoim37. Po drugie, jako zwerbalizowana
krytyka nadużycia popełnianego na kobietach, język ten demaskuje oprawców
i ujawniając mechanizmy przemocy przywraca do społecznej dyskusji problem
asymetrii społecznej. Po trzecie, „(Nie)Bądź Miła” to także wezwanie do „anarchii”
ukierunkowane na mobilizację sił osoby poddawanej przemocy i jej działania poza
kanonem. Skoro życie kobiet znajduje się na marginesie, więc na marginesie,
między nawiasem a słowem, muszą one szukać przestrzeni dla siebie, w spacji,
między znakami, między znaczeniami, znaleźć swoją podmiotowość i ją
wyeksponować.
„(Nie)Bądź Miła”, tak jak postulowała Cixous, wybierając nielinearność, odrzuca
dyskurs męski, zaburza stereotypowy odbiór, wymyka się tradycyjnej interpretacji.
Między nawiasami pojawia się przestrzeń, przez którą sączy się idea kobiecej
wolności i wyłania się kobiecy podmiot, „Bądź!” woła ze sloganu działając jak
Austinowski performatyw i tworzy kobietę na nowo. Tekst wylewa się
i zaczyna żyć własnym życiem, zaczyna tworzyć nowe skojarzenia, idiomatyzować
się i kształtować nową rzeczywistość, bo „językowa dysrupcja przekłada się na
społeczną dysrupcję”38 i burzy społecznie poprawne stereotypy.
Utopijne, jak mogłoby się wydawać, wezwanie Cixous do stworzenia nowej
kobiety nabiera realnych kształtów i wkracza w sfery użytkowe, codzienne. „Po
dekonstrukcji pozycja na marginesie zaczyna znaczyć dla kobiet już coś zupełnie
innego”39. Przestaje być miejscem unieruchomienia, a staje się otwartą
przestrzenią, w której kobieta może zacząć funkcjonować i aktywnie działać.
Przestrzeń między centrum i peryferiami pozwala jej na ruch, poszerza horyzonty,
stwarza nowe perspektywy, „skłania do przemyślenia na nowo kategorii”40 kobiety
i mężczyzny.
W efekcie „wielogłosowa scena zapełnia się głosami kobiet, to one stają się
podmiotami w dyskusji. Narzucają swoją perspektywę i swój punkt widzenia.
Piszą [i] równocześnie je demonstrują, wytwarzają, unaoczniają”41. Ekspresja […]
staje się zarówno czynem, jak i miejscem rewolucyjnym, dzięki któremu
transformacji podlegają struktury społeczno-kulturowe. Dzięki niej kobiety znajdują
swoje uprzywilejowane miejsce i, w efekcie, wyzwolenie42.Procesowi zagraża
wielokrotnie już przypominany fakt, że „[k]obiety są edukowane do tego, aby
>myśleć jak mężczyźni<, aby identyfikować się z męskim punktem widzenia,

37

Por. Ibidem.
Por. A. S. Crawford, Dis/eruption: Hélène Cixous’s écriture feminine and the rhetoric of material
idealism, ”Feminismo/s”, 2006, nr 7, s. 45. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3200/1/Feminismos
_7_04.pdf.
39 K. Kłosińska, Feministyczna Krytyka…, op. cit., s. 470.
40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 410.
42 Ibidem, s. 411.
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z męskim systemem wartości”43, zaś męski punkt widzenia ma wpisany w swój
paradygmat immanentną wrogość w stosunku do kobiet. Kobiety bezwiednie
przejmują mowę nienawiści i uczą się wrogości w stosunku do siebie, nie zdając
sobie sprawy, że pozbawia je to siły, pewności siebie, odziera z podmiotowości
i szacunku.
Kluczowe dla powodzenia procesu jest więc pokonanie mowy nienawiści
i związanej z nią obojętności na dziejącą się w rodzinach przemoc, przezwyciężenie
narzuconych ograniczeń i mówienie o sobie, o swoich przeżyciach i swoim
doświadczeniu. „Uzmysłówcie sobie”, sugeruje jak gdyby Cixous, że same czynicie
przemoc, którą Wam uczyniono, „podstępem doprowadzono [Was]do tego, że
zaczęły[ście] nienawidzić kobiet i stały[ście się swoimi] własnymi wrogami” 44.
Zobaczcie, poczujcie sobą te „[m]ałe dziewczynki uwięzione w >źle wychowanych<
ciałach. Pełne rezerwy, niedostępne same dla siebie, zimne jak głaz. Nieczułe”45.
„Długo błądziły[ście], kręcąc się w kółko po obszernym domu dla lalek, dokąd [Was]
[…] zapędzono: tam pobierał[ście] wymóżdżające i zabójcze wychowanie”46.
Patrzycie na swoją historię, którą pisze wam mężczyzna.
By zacząć tworzyć własną opowieść, apeluje Cixous, „przemaluj swoją połowę
świata”, „nie wstydź się swojej mocy”, nie skazuj się na „spotwornienie” 47 tylko
dlatego, że chcesz „Być” poprzez „(Nie)Bycie Miłą”. Nie daj się uśmiercić za to,
że jesteś kobietą, nie daj się zdyscyplinować, bo to, czego pożądasz, jest już
Twoje od zawsze. Zachęca, by wsłuchiwać się we własne ciało „i odczytywać
przedjęzykowe sygnały”48, a potem „wybuchnąć świetlistym strumieniem
o formach dużo piękniejszych, niż te zastygłe w gotowych schematach”49 i mówić
o swoich przejściach, dzielić się nimi z innymi kobietami. Wszystko się zmieni, odkąd
kobieta obdarzy inną kobietę, bo w niej właśnie, utajonej, zawsze gotowej, jest
źródło i miejsce dla innej”50. To miejsce może należeć do sfery niematerialnej, to
doświadczenie, którym kobieta dzieli się z kobietą, to wszystko, co może innej
przekazać, wszystko, co już i tak jest, gdyż „w kobiecie ogniskuje się historia
wszystkich kobiet, ich dzieje osobiste, historia narodowa i ponadnarodowa”51.
Cixous wie, że zmiana świadomości społecznej to proces, który może zająć całe
stulecia i „walka o oswobodzenie zdoła dopiero otworzyć tylko wąską szczelinę. […]
[K]obiety ciągną ku niej, widziałam je, to te, co nie chcą być kurami domowymi ani
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Ibidem, s. 64.
H. Cixous, Śmiech Meduzy…, op. cit., s. 150.
45 Ibidem, s. 149.
46
Ibidem, s. 150.
47 Ibidem, s. 148.
48 Ibidem, s. 161.
49 Ibidem, s. 149.
50 Ibidem, s. 154.
51 Ibidem, s. 154.
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pogardzanymi, te, które nie boją się ryzyka bycia kobietą”52. Nie pozbawia jej to
jednak pełnej nadziei wiary w sens walki, a w wyzwoleniu choćby jednej kobiety
upatruje sukcesu, który „nie tylko zmodyfikuje stosunek sił, [ale] pociągnie […]
za sobą przemianę stosunków międzyludzkich, myśli, wszystkich sposobów
postępowania”53.

Wnioski
Biorąc pod uwagę czas, który minął od przedstawienia projektu écriture
féminine, wydawałoby się, że ma on niewiele do powiedzenia współczesnym
kobietom. Z przeprowadzonej analizy hasła przewodniego Kampanii Przeciwko
Przemocy Wobec Kobiet „(Nie)Bądź miła” można jednak wysnuć wniosek,
że sprawa kobiet i kobiecość jest immanentną i nierozerwalną częścią écriture
féminine, a słowa manifestu nie tracą swej aktualności, gdyż wciąż aktualna jest
potrzeba werbalizacji asymetrycznych relacji społecznych pozycjonujących kobiety
poza marginesem.
Choć sama autorka Śmiechu Meduzy oświadczyła w Nowej Kobiecie, iż nie wierzy
już, że rewolucja dokona się przez język, szczególnie świat medialny, ciągle na nowo
odkrywa écriture féminine, wprowadzając je do dialogu i znajdując dla niego nowe
interpretacje i zastosowania.
Poddane analizie hasło przewodnie kampanii wydaje się być tego adekwatnym
przykładem, gdyż wykorzystanie przez twórców dokonującej się poprzez
język dekonstrukcji problemu społecznego z sukcesem wprowadziło kobiecą
perspektywę i kobiecy punkt widzenia, uobecniło i upodmiotowiło kobietę, która
„długo przy pomocy prawa, szantażu, kłamstwa i małżeństwa pozostawała wyzuta
z prawa do siebie samej”54, poddana alienacji, „subiektywnej ekonomii męskożeńskiej”55. Oznacza to także, że przedstawiony w Śmiechu Meduzy filozoficzny
projekt écriture féminine nie stracił na funkcjonalności, przede wszystkim z uwagi
na swoją przenikliwość i złożone rozumienie kobiecości, a odczytywany na nowo,
na stałe zyskał swój pragmatyczny i utylitarny wymiar jako źródło inspiracji
i twórczej kreacji w przestrzeni społecznej.

52

Ibidem, s. 165.
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54 Ibidem, s. 160.
55 Ibidem, s. 161.
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Validity of 'Ecriture Féminine': Casus the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence
Against Women Campaign, (Don’t)Be Nice
Summary
This article seeks to confirm the validity of the concept of écriture feminine on the basis of the analysis
of the slogan of the Against Gender-Based Violence Against Women Campaign held among others in
Poland between 25th November and 10th December, “(Don’t)Be Nice”. The article contains the
concise presentation of the écriture féminine manifesto’s main areas of interest as well as points at
relevant to the article analysis theories that inspired Cixous for her The Laugh of Medusa key ideas.
The article analysis begins with the commentary on the word “nice”, its denotation, etymology and
connotations, and proceeds to the study of the campaign’s slogan to discover that Cixous’s thoughts
permeate the contemporary language and shape the reality.
Keywords: écriture féminine, deconstruction, language
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Jak jeden hasztag zmienił życie milionów kobiet.
Wpływ social mediów na ujawnienie skali zjawiska
przemocy seksualnej

ABSTRAKT
Jedno zdanie opatrzone hasztagiem „#MeToo”, opublikowane na portalu społecznościowym sprawiło,
że przez media przewinęła się fala wypowiedzi dotyczących problemu molestowania seksualnego.
Ujawniona została skala zjawiska, jakiej nikt się nie spodziewał. Wkrótce „#MeToo” przerodziło się
w międzynarodową kampanię społeczną, wskutek której ujawniono nazwiska wielu znanych
i cenionych osób publicznych, reprezentantów świata kultury, biznesu, polityki, które przez lata
dopuszczały się molestowania seksualnego. Akcja sprawiła, że kobiety zjednoczyły się ze sobą wokół
problemu oraz uświadomiono sobie skalę i zakres tego, co podlega pod definicję molestowania
seksualnego. Autorka artykułu porusza kwestię przyczyn, dla których zjawisko mogło zaistnieć,
porównuje skalę powodzenia kampanii w Polsce i w USA, przygląda się skutkom i efektom publikacji
hasztagu.
SŁOWA KLUCZOWE: „MeToo”, kampania społeczna, media społecznościowe, molestowanie
seksualne, świadomość płci

Spontaniczne pojawienie się, pod koniec 2017 r., jednego hasztagu w mediach
społecznościowych spowodowało, że na całym świecie ruszyła lawina tematów
związanych z molestowaniem seksualnym, a kobiety przestały się bać głośno
mówić o swoich przykrych doświadczeniach. Dwa proste słowa sprawiły,
że problem został nazwany po imieniu, a przede wszystkim na jaw wyszła ogromna
skala tego zjawiska.
Niniejszy artykuł jest próbą przeanalizowania niezamierzonej kampanii
społecznej, jaką wywołał przypadkowy wpis w jednym z serwisów
społecznościowych, a która to kampania objęła swoim zasięgiem cały świat
1
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i przyniosła efekt nie tylko w postaci zwiększenia świadomości społecznej odnośnie
molestowania seksualnego, ale nawet w postaci karania sprawców takich czynów
w procesach sądowych i za pomocą innych sankcji, jak np. zwolnienia z pracy.
Hasztag, jakim opatrzono wspomniany wpis, stał się symbolem walki z przemocą
seksualną. Artykuł ma na celu odpowiedzieć na pytania, co sprawiło, że akurat ten
konkretny wpis przyczynił się do wywołania międzynarodowej dyskusji, co sprawiło,
że – choć temat molestowania seksualnego sporadycznie przewijał się w tematach
poruszanych przez media – zjawisko w danym momencie mogło zaistnieć na tak
wielką skalę oraz jakie przyniosło efekty w Stanach Zjednoczonych, całej Europie
oraz w Polsce.
Artykuł ma charakter analityczno-empiryczny. Badania prowadzone były
głównie metodą obserwacyjno-porównawczą, z elementami analizy przypadków.
Analizie poddane zostały przede wszystkim profile poszczególnych osób i wpisy
w serwisach społecznościowych takich, jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
materiały publikowane w prasie i w Internecie oraz wyniki innych badań,
prowadzonych przez ośrodki badawcze i na zlecenia instytucji europejskich. Okres,
z jakiego pochodzą analizowane treści, to czas pomiędzy 1 października 2017 r.
a 30 października 2018 r.

Czym są kampanie społeczne, kampanie viralowe i social media
Według Urszuli Gołaszewskiej-Kaczan
„kampania społeczna jest formą działań społecznie zaangażowanych organizacji, obok akcji czy
programu społecznego. Jest to medialna kampania realizowana najczęściej przy współpracy
różnych podmiotów, mająca na celu rozwiązanie jakiegoś problemu społecznego, promocję
wartości lub zmianę postaw; umożliwia różne typy wsparcia – finansowe, rzeczowe, usługowe.
Zwykle angażuje różnych interesariuszy i powinna być silnie promowana”2.

Z kolei Fundacja Komunikacji Społecznej definiuje kampanię społeczną jako
„zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy
docelowej, której celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania
wobec określonego problemu społecznego lub prowadzi do rozwiązywania problemu społecznego
blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako dany cel marketingowy. Kampania
społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz PR”3.

Kampanie społeczne są więc instrumentami dokładnie zaplanowanymi,
nastawionymi na uzyskanie konkretnych efektów za pomocą zaplanowanych
narzędzi, prowadzonymi przez instytucje lub agencje marketingowe. Tymczasem
2

U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, Białystok 2009, s. 108-109.
3 http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2324,kampania_spoleczna_definicja_fundacji_
komunikacji_spolecznej, (12. 12. 2018).
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kampania #MeToo nie została przez nikogo zaplanowana, rozwinęła się
spontanicznie, bez strategii i promocji. Mało tego – obiegła cały świat niczym
najlepiej zaplanowana kampania viralowa, czyli najbardziej pożądany przez
marketingowców rodzaj kampanii reklamowych.
Tomasz Maciejowski w publikacji „Narzędzia skutecznej promocji
w Internecie”4 porównuje kampanię viralową do wirusa grypy, którego łapie
jedna osoba, zaraża kolejne, a te z kolei, będąc już nosicielami wirusa, zarażają
następne osoby. Liczba zarażonych rośnie w szybkim tempie i rozprzestrzenia się
bez względu na granice państw. To najbardziej pożądana forma promocji, ponieważ
komunikaty rozprzestrzeniają się za darmo, bardzo często bez wiedzy „nosiciela”
o jego udziale w kampanii reklamowej. Jest przy tym – jeśli dobrze przemyślana
i zaplanowana – bardzo skuteczną formą, ponieważ odbiorcy, przytłoczeni
nadmiarem komunikatów reklamowych, nie zwracają już uwagi na tradycyjne
formy reklamy, takie jak np. banery i slogany, a tę akceptują i rozpowszechniają.
Najlepszym nośnikiem do prowadzenia kampanii viralowych, czy zwanych
inaczej – wirusowych, jest Internet. Internet pozwala na szybki przepływ informacji
w wielu kierunkach – można łatwo wysłać wiadomość i szybko otrzymać
odpowiedź. Umożliwia prowadzenie dyskusji w czasie w zasadzie rzeczywistym
pomiędzy osobami znajdującymi się na przeciwległych krańcach globu. Dlatego tak
chętnie wykorzystywany jest do prowadzenia działań marketingowych. Za jego
pośrednictwem można tworzyć i prowadzić każdego rodzaju kampanie – zarówno
te opierające się wyłącznie na słowie pisanym, jak i te wykorzystujące zdjęcia
czy pliki multimedialne, a także takie, które wymagają lub pozwalają na interakcję
pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Pozwala też na łączenie różnych form. Jest miejscem
wykorzystywanym do celów komunikacyjnych, ale także informacyjnych
i rozrywkowych. Zaletą sieci jest także duży zasięg oddziaływania. Choć wciąż
dostęp do Internetu jest nierówny w poszczególnych częściach świata i wciąż
istnieją państwa (szczególnie w Afryce i na Środkowym Wschodzie), w których
dostęp do Internetu jest ograniczony lub wręcz niemożliwy, to postęp
technologiczny i dostęp do sieci rozwija się w niezwykle szybkim tempie,
szczególnie w Ameryce Północnej i w Europie. Można korzystać z jego zasobów –
takich jak strony internetowe, fora dyskusyjne, komunikatory i media
społecznościowe przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu5.
Istotną dla poruszanego w niniejszym artykule problemu funkcją pełnioną przez
Internet jest funkcja stymulująca, która polega na bezpośrednim nakłanianiu
użytkownika sieci do podjęcia działania (np. nakłonieniu kupującego do dokonania
zakupu) oraz funkcja utrwalająca, która polega na utrwalaniu w umysłach
odbiorców pewnych komunikatów, obrazów czy informacji6.
4
5
6

T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 229.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 16.
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W Internecie najlepszą platformą dla kampanii wirusowych są media
społecznościowe. Te, opierając się na relacjach międzyludzkich, sprzyjają
przekazywaniu informacji i opinii między użytkownikami nawzajem. Czym są media
społecznościowe? Ich powstania można doszukiwać się w 1979 r., kiedy to Tom
Truscott i Jim Ellis z niepublicznego amerykańskiego Uniwersytetu Duke’a stworzyli
Usenet – światowy system dyskusyjny, który umożliwił użytkownikom Internetu
publiczne publikowanie wiadomości. Z kolei w 1998 r. Bruce i Susan Abelson założyli
„Open Diary” – stronę internetową, działającą jak prosty serwis społecznościowy,
która łączyła pisarzy pamiętników online w jedną społeczność. Szybko rosnąca
dostępność Internetu zwiększyła popularność koncepcji prowadzącej do tworzenia
portali społecznościowych takich jak My Space (w 2003 r.) i Facebook (w 2004 r.).
To z kolei ukuło termin „media społecznościowe”7. Pierwsza dekada XXI w.
nazywana jest czasem rewolucji społecznościowej w Internecie8. W związku ze
wzrostem dostępu do Internetu rośnie też liczba osób mających konto w którymś
z serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram czy
YouTube. Serwisy te pełnią role integracyjne, komunikacyjne, ale – dzięki
możliwości przesyłania tekstów, artykułów, zdjęć i plików multimedialnych – także
kulturalną, rozrywkową i informacyjną. Według Danah M. Boyd9 i Nicole Ellision
social media (media społecznościowe) to oparte na sieci serwisy, które pozwalają
konstruować publiczny lub półpubliczny profil wewnętrznego powiązania,
to serwisy pozwalające przedstawić listę użytkowników, z którymi dana jednostka
ma powiązania, dające możliwość przejrzenia listy ich powiązań zarówno z innymi
użytkownikami serwisu, jak i poza nim10.
Zgodnie z raportem „Digital 2019” opublikowanym przez Hootsuite
i We Are Social, w 2018 r. pojawiło się 360 mln nowych użytkowników Internetu.
To 11 nowych użytkowników na sekundę, czyli średnio milion nowych osób każdego
dnia. Obecnie połączone z Internetem jest 4,388 mld ludzi, czyli 57% światowej
populacji. Serwisy social media to 3,484 mld użytkowników (w samej Europie jest
ich 462,5 mln osób). Jest to 45% całej populacji oraz wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 280 mln, czyli 9%. Przeciętny użytkownik spędza na korzystaniu
z social mediów więcej czasu niż w roku ubiegłym – średnio 2 godziny i 16 minut
dziennie. Jest to 1/3 całkowitego czasu poświęcanego na aktywności
w sieci. Użytkownicy najczęściej korzystają z Facebooka (obecnie ponad 2,271 mld
użytkowników), You Tube’a (1,900 mld użytkowników), komunikatora Messenger
7

A. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business
Horizons (2010) 53, 59–68.
8
C. Shih, Era Facebooka, tłum. M. Gutowski, Gliwice 2012, s. 52.
9 Autorka używa pisowni swojego imienia i nazwiska małą literą.
10 D. M. Boyd, N. B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, s. 211, w: “Journal of
Computer-Mediated Communication”, Volume 13, Issue 1, 1 October 2007, https://academic.oup.com/
jcmc/article/13/1/210/4583062, (dostęp: 12.12.2018).
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(1,500 mld użytkowników), Instagrama (1 mld), Twitter nieco stracił na
popularności (ale wciąż korzysta z niego 326 mln internautów)11.
Wykres 1. Platformy mediów społecznościowych: aktywni użytkownicy*
w milionach
Facebook

2271

YouTube

1900

Instagram
Twitter
Pinterest

1000
326
250

*Na podstawie miesięcznej liczby aktywnych użytkowników, kont użytkowników lub unikalnych
użytkowników każdej platformy (data: 25.01.2019).
Źródło: Raport „Digital 2019" Hootsuite i We Are Social (data: 25.01.2019).

Warto wspomnieć, bo ma to bardzo duże znaczenie dla poruszanego
w artykule tematu, że według raportu przedstawionego w marcu 2019 r. przez
Statista 79% populacji USA w 2018 r. miało konta w serwisach społecznościowych.
To więcej niż średnia dla całej globalnej populacji i czyni z USA trzecią w kolejności
światową liczebność użytkowników social mediów (po Chinach i Indiach).
Najpopularniejszym serwisem w USA jest Facebook (ok. 67 proc.), następnie
Instagram12. W trzecim i czwartym kwartale 2017 r. Twitter w USA osiągał 330 mln
użytkowników13.
W tym miejscu należy zdefiniować, czym jest sam hasztag. To połączenie dwóch
angielskich słów: hash i tag. Tag można przetłumaczyć jako „znacznik”.
W Internecie służy do oznaczania określonym znakiem, frazą lub słowem
kluczowym treści, co pozwala internautom na wyszukiwanie treści w sieci, które
noszą wspólną cechę w postaci owego tagu. Słowo kluczowe poprzedzone
symbolem #, czyli hash, to właśnie hasztag. Hasztagi pozwalają na grupowanie
informacji w mediach społecznościowych. Używając określonego hasztagu można
przenieść się do wszystkich wpisów, jakie w danym serwisie społecznościowym

11

https://socialpress.pl/2019/02/ilu-uzytkownikow-korzysta-z-sieci-i-social-media-w-2019-roku,
(15.02.2019).
12 https://www.statista.com/topics/3196/social-media-usage-in-the-united-states, (4.06.2019).
13 https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users, (4.06.2019).
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użyły tego znacznika. Hasztag wywodzi się z Twittera.

Początek akcji #MeToo
Akcja #MeToo została zapoczątkowana właśnie w mediach społecznościowych.
15 października 2017 r. amerykańska aktorka i piosenkarka, znana polskiej
publiczności z takich produkcji jak Melrose Place, Spin City, ale głównie
z roli w serialu Czarodziejki – Alyssa Milano, zamieściła na swoim profilu
w serwisie społecznościowym Twitter wpis o treści „Jeśli kiedykolwiek byłaś
seksualnie molestowana lub wykorzystana, napisz >Ja Też< w komentarzu”,
dodając, że „Gdyby wszystkie kobiety, które były kiedyś molestowane seksualnie,
napisały >Ja Też< w statusie, być może udałoby się nam pokazać ludziom, jaką skalę
ma to zjawisko”.
Co skłoniło piosenkarkę do publikacji takiego wpisu? Kilka dni wcześniej,
5 października 2017 r., magazyn „New York Times” opublikował artykuł, w którym
ujawnił dowody przeprowadzonego przez siebie śledztwa, z którego wynikało,
iż znany hollywoodzki producent 65-letni Harvey Weinstein, znany ze słynnych
produkcji, takich jak Pulp Fiction, Buntownik z wyboru czy Angielski pacjent oraz
w sumie około osiemdziesięciu oscarowych filmów, przez ponad trzydzieści lat
dopuszczał się molestowania seksualnego wobec kobiet, których kariera zawodowa
w jakiś sposób mogła zależeć od jego decyzji – aktorek, swoich asystentek i innych
kobiet pracujących w show-biznesie. Należały do nich m.in. Ashley Judd i Lucia
Evans. Dziennikarze pisma dotarli też do ośmiu kobiet, które przyznały,
że Weinstein płacił im za milczenie. 10 października wywiadu do „New York Times”,
w którym wyznały, że były molestowane seksualnie przez Weinsteina, udzieliły
też takie znane gwiazdy filmu jak Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow. Podobne
historie opowiedziało około osiemdziesiąt kobiet ze środowiska artystycznego,
w tym Salma Hayek, Rose McGowan, Lupita Nyong'o, Mira Sorvino i właśnie
Alyssa Milano. 15 października Milano opublikowała na Twitterze wspomniany
wpis. Niespodziewanie, również dla niej samej, hasztag „#MeToo” zaledwie
w ciągu jednej doby został udostępniony aż 12 milionów razy. Użyło go w swoich
wpisach na Facebooku 4,7 mln użytkowników. Wg Twittera w ciągu 48 godzin
post Milano skomentowało 53 tys. osób, a na samym Twitterze hasztagu
w ciągu dwóch pierwszych dni użyto prawie 1 mln razy. Niektórzy pisali tylko
„MeToo”, inni publikowali wstrząsające nieraz opisy zdarzeń, jakich byli ofiarami.
To spowodowało, że na temat molestowania seksualnego (nie tylko kobiet!)
zaczęto mówić głośno i bez ogródek. Okazało się, że nie jest to problem dotykający
wyłącznie kobiet z niskich warstw społecznych, ale także tych ze świata biznesu,
polityki, rozrywki, czy tzw. ‘dobrych domów’.
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O hasztagu „#MeToo” szybko zaczęto mówić także w mediach analogowych.
Tylko w Polsce w ciągu pierwszego tygodnia (pomiędzy 15 a 22 października 2017
r.) w mediach społecznościowych hasztagu użyto 35 071 razy (30 869 razy na
Facebooku, 1 786 na Twitterze, 1 641 na Instagramie, 222 na YouTubie),
w Internecie ukazały się 674 informacje, 43 doniesienia w RiTV i 34 publikacje
w prasie (Ilustracja nr 1)14. Dzięki temu temat molestowania seksualnego wyszedł
poza ramy wirtualnej rzeczywistości i zaczęto o nim mówić także w środowiskach,
które nie korzystają z mediów społecznościowych, trafił do szerszej opinii
publicznej, do elit, do świata polityki, ale też do zwykłych ludzi, w tym do starszego
pokolenia. Wykorzystanie mediów społecznościowych do publicznego mówienia
o molestowaniu okazało się niebywale skuteczne i wywołało naturalny efekt
domina.
Ilustracja 1. Ilość
15 a 22.10.2017

informacji

z

użyciem

„MeToo”

Źródło: Informacje Prasowe Press Service, 24-10-2017.

14

Informacje Prasowe Press Service (24.10.2017).
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Geneza hasztagu #MeToo
Wpis Alyssy na profilu społecznościowym nie był pierwszym przypadkiem użycia
hasła „MeToo”. Pierwsza, w 2006 r., napisała go w Internecie (wtedy jeszcze bez
hasztagu) Tarana Burke, czarnoskóra działaczka organizacji organizacji GGE (Girsl
for Gender Equity) z siedzibą na Brooklynie), ruchu na rzecz praw obywatelskich i
pomagającej poszkodowanym młodym kobietom. Burke użyła go na swoim profilu
w serwisie My Space,przytaczając historię spotkania z 13-letnią dziewczynką, która
zwierzyła się jej, że została seksualnie wykorzystana przez partnera swojej matki.
Burke nie wiedząc jak może pomóc dziewczynie, obiecała jej kontakt
z psychologiem lub kuratorem. Nastolatka nigdy więcej nie pojawiła się na
spotkaniu, zapewne uznając, że i tu nie może liczyć ani na wsparcie, ani na pomoc,
jakiej oczekiwała. Autorka rozważała w swej publikacji, dlaczego wtedy tak właśnie
się stało, jak mogła zareagować inaczej, by nie spłoszyć dziewczynki i jej pomóc.
Doszła do wniosku, że w tamtej sytuacji może wystarczyłoby powiedzieć po prostu
„MeToo” (ja też), okazując w ten sposób zrozumienie i dając wsparcie, pokazując,
że nie zostawia dziewczynki samej z problemem. Tarana Burke w 2006 r. powołała
do życia organizację Just Be Inc., niosącą pomoc przede wszystkim czarnoskórym
kobietom i rozpoczęła kampanię, mającą na celu zapewnienie pomocy osobom,
które przeżyły przemoc seksualną. Jednak kampania ta nie zdobyła zbyt wielkiej
popularności.
Fakt, iż w październiku 2017 r. temat molestowania seksualnego został
poruszony przez białą celebrytkę, a nie czarnoskórą aktywistkę z Brooklynu,
nie pozostał bez wpływu na dalszy przebieg wydarzeń. Do bycia ofiarami
molestowania seksualnego zaczęło kolejno przyznawać się coraz więcej znanych
i wpływowych aktorek, kobiet świata biznesu i polityki. Oskarżenia padały
w stronę znanych i popularnych osób, głównie aktorów i polityków. To pokazało
światu, że przemoc seksualna nie jest domeną przedmieść, środowisk
patologicznych, dysfunkcyjnych rodzin i ludzi o ciemnym kolorze skóry. Świat
przekonał się, że jest to problem, który dotyka osoby dobrze sytuowane, świetnie
wykształcone, o wysokiej pozycji społecznej. Że sprawcami przemocy seksualnej są
nie tylko mężczyźni – wśród oskarżonych pojawiło się także kilka kobiet.
Jednocześnie zaczęto wprost wskazywać na fakt, że przemoc seksualna to nie tylko
gwałt, ale każde zachowanie, które przekracza granice wyznaczone przez drugą
osobę. Za wpisami z hasztagiem „#MeToo” szły także wstrząsające opowieści kobiet
o tym, co je spotkało. To nie tylko ukazało skalę zjawiska, ale także uwidoczniło
problem przyzwolenia społecznego na określone, uwłaczające godności kobiet,
zachowania. Pozwoliło wreszcie ofiarom i ich bliskim zabrać wspólnie głos i wyrazić
sprzeciw wobec zachowaniom godzącym w ludzką godność, a akceptowalnym
społecznie. Do kampanii przyłączyli się także mężczyźni – nie tylko ci, którzy sami
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padli ofiarami molestowania seksualnego, ale także ci, którzy udostępniając
wpisy z hasztagiem chcieli wesprzeć swoje żony, siostry, koleżanki i pokazać, że
problem istnieje. Do dyskusji włączali się eksperci, w tym psychiatrzy
i psychologowie potwierdzając, że niestosowne komentarze, choć są działaniami
werbalnymi, a nie fizycznymi, mogą mieć taki sam lub prawie taki sam skutek dla
psychiki człowieka jak gwałt.

Kampania #MeToo a kampanie viralowe
Nikt się nie spodziewał takiej ilości osób, które wzięły udział w akcji, nikt nie
spodziewał się odsłonięcia takiej skali zjawiska. Hasztag „MeToo” przerodził się
w kampanię społeczną. Rozprzestrzenił na całym świecie. W wielu krajach
przyjął swoje lokalne nazewnictwo – w Polsce „JaTeż”, w Hiszpanii „YoTambien”,
w Kanadzie „MoiAussi”. Francuzi poszli nawet o krok dalej organizując się
pod hasłem „#BalanceTonPorc” (Zdemaskuj Swoją Świnię), która polegała na
wskazywaniu lub nawet oznaczaniu tagami z imienia i nazwiska osób, które
dopuściły się czynów noszących znamiona molestowania seksualnego.
Kampania nosi wszystkie cechy marketingowej kampanii viralowej, mającej na
celu zainicjowanie sytuacji, w której odbiorcy sami, z własnej woli, zaczną
przekazywać informacje pomiędzy sobą i swoimi znajomymi na dany temat.
Aby osiągnąć sukces i powodzenie tego typu akcji, agencje marketingowe wkładają
ogromny wysiłek w opracowanie koncepcji, strategii, pomysłów na sprowokowanie
społeczności do podawania informacji, hasła, monitorowania efektów. Choć jest to
dość popularny, a na pewno bardzo pożądany typ kampanii marketingowych
(ponieważ pozwala osiągnąć duże zasięgi w zasadzie bez nakładów finansowych),
na taką skalę udaje się tylko nielicznym, najlepszym w branży. Wymaga od agencji
marketingowych nie lada kreatywności. Szacuje się, że nawet mniej niż jeden
procent treści staje się viralem i tylko jeden na milion wpisów na Twitterze, gdzie
udostępnianie wpisów jest duże, osiąga efekt wirusowy. Tymczasem „#MeToo”,
niekoordynowana przez nikogo, żyjąca własnym życiem akcja viralowa, zatoczyła
takie kręgi i osiągnęła takie zasięgi, o jakich może pomarzyć niejedna agencja
reklamowa.
„Time” 6 grudnia 2017 r. uhonorował kobiety, które rozpoczęły akcję, tytułem
Człowieka roku 2018. Zresztą sam hasztag był wielokrotnie mianowany hasłem
roku, tematem roku itp. Niestety wśród nominowanych kobiet nie znalazła się
Tarana Burke, która użyła sformułowania jako pierwsza.
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Następstwa publikacji
Skutki akcji można było obserwować w wielu środowiskach – w przemyśle
muzycznym, sporcie, ale także w środowiskach naukowych, prawniczych,
politycznych, w Kongresie USA i Komisji Unii Europejskiej. Pięćdziesięciu
wpływowych mężczyzn i jedna kobieta (dziennikarze, politycy) straciło posady
w ciągu kilku pierwszych tygodni trwania akcji. Harvey Weinstein, od którego
wszystko się zaczęło, został zwolniony z własnej firmy The Weinstein Company
i wyrzucony z Akademii Oscarowej, a 25 maja 2018 r. aresztowany pod zarzutem
zgwałcenia jednej kobiety i zmuszania innej do seksu.
Amazon zwolnił gwiazdę serialu Transparent Jeffreya Tambora, oskarżonego
o napastowanie gwiazdy z planu filmowego, Kevin Spacey został całkowicie
wycięty ze scen w świeżo przed oskarżeniami nagranym filmie Ridleya Scotta
Wszystkie Pieniądze; odwołano teatralną premierę filmu I Love You, Daddy komika
aktorów zadeklarowało, że nie będzie współpracować z jednym z najbardziej
znanych amerykańskich reżyserów – Woodym Allenem, którego o seksualne
wykorzystywanie oskarżała własna córka. Wielu polityków zostało odwołanych ze
swoich funkcji. Jednak największą skalę przybrała sprawa nominacji sędziego Bretta
Kavanaugha do objęcia stanowiska sędziego Sadu Najwyższego USA.
Wzbudzającą ogromne kontrowersje sprawą sędziego Kavanaugha żyła cała
Ameryka. W momencie ogłoszenia jego nominacji do objęcia stanowiska
sędziego Sądu Najwyższego USA, do prasy przedostała się informacja, że
psycholożka, dr Christine Blasey Ford, koleżanka Kavanaugha z czasów liceum,
rozważa możliwość opowiedzenia o tym, czego doświadczyła w latach szkolnych ze
strony sędziego. Ford poddała się badaniom wariografem, zwróciła się do FBI o
wszczęcie śledztwa, jednak spotkała się z odmową, a Republikanie zaproponowali
jej publiczne zaznania w Senacie. Ponad ośmiogodzinne przesłuchanie w Senacie
było szeroko transmitowane, retransmitowane przez telewizje na całym świecie
i kanały internetowe. Dr Ford opowiadała o swoich doświadczeniach nie tylko
(w zdecydowanej przewadze) męskiemu gronu senatorów, ale całemu światu.
(W międzyczasie dwie kolejne kobiety oskarżyły sędziego Kavanagha
o molestowanie, ale ich zeznania szybko podważono.) Amerykanki, w geście
solidarności z dr Ford, wyszły na ulice. Ta sprawa po raz kolejny pokazała, że
problem molestowania dotyczy także osób dobrze wykształconych, cenionych
społecznie, a wręcz autorytetów moralnych. Pokazała też, jaką siłę zyskała
kampania „#MeToo”, że obecnie ofiary molestowania seksualnego są traktowane
inaczej niż rok, kilka czy kilkanaście lat temu i są w stanie wpłynąć nawet na
nominację na tak wysokie stanowisko w państwie. Nominacja Kavanagha
ostatecznie została przegłosowana, ale moralnie przegrana.
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„#MeToo” spowodowała jeszcze jedną, bardzo istotną zmianę społeczną,
jak widać na przykładzie sprawy Ford v. Kavanagh, mianowicie zmianę w podejściu
samego środowiska sędziowskiego do wyznawanej w naszej kulturze prawnej
zasady in dubio pro reo – wszelkie wątpliwości przemawiają na korzyść
oskarżanego. Tymczasem „#MeToo” powoduje sytuację kompletnie odwrotną – to
oskarżony o molestowanie seksualne ma udowodnić niesłuszność oskarżenia. Jest
to rewolucyjna zmiana w podejściu do ofiar przemocy seksualnej, które nie
zgłaszają takich czynów z obawy przed ogromnie upokarzającą koniecznością
udowodnienia winy oskarżonemu.
Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że mamy do czynienia z oskarżeniami
rzucanymi na oczach świata. Opinia publiczna w takich sytuacjach wydaje
własne wyroki, które – zapadające w pamięć społeczeństwa – nie podlegają
uprawomocnieniom czy apelacjom. Grozi to z kolei nadużyciami, bezpodstawnymi
oskarżeniami w celu osiągania własnych celów. To na pewno negatywny
skutek kampanii. Oczyszczenie swojego nazwiska w sytuacji, gdy oskarżony
w rzeczywistości okazuje się niewinny, jest niezwykle trudne, jeśli w ogóle możliwe.

„#MeToo” w Polsce
W Polsce wskutek kampanii „#MeToo” zawieszonych w obowiązkach służbowych
zostało dwóch dziennikarzy – Michał Wybieralski z redakcji „Gazety Wyborczej”
i Jakub Dymek z „Krytyki Politycznej”; zostali oskarżeni o molestowanie seksualne.
Przy okazji audytu w Polskim Związku Kolarskim zawodniczki opowiedziały
o istniejącym w nim problemie molestowania seksualnego. Problem ukrywany
latami zapewne miał szansę zobaczyć światło dzienne właśnie dlatego, że termin
audytu w Związku pokrył się ze szczytem popularności hasztagu i prawdopodobnie
dodał kobietom odwagi. Poza tym pojawiło się niewiele informacji o przypadkach
zwolnień z pracy czy zawieszeń w obowiązkach służbowych związanych
z molestowaniem seksualnym. Pomimo że do akcji przyłączyło się kilka polskich
celebrytek i mówiono o niej w mediach analogowych, to jednak nie włączyły się
w nią autorytety, co miałoby wpływ na akcję, i w efekcie w Polsce akcja zwolniła.
Mało tego, osoby publicznie oskarżane o dopuszczenie się molestowania
seksualnego wciąż z powodzeniem piastowały wysokie rangą stanowiska. Między
innymi Czesław Małkowski, który w 2015 r. został nieprawomocnie skazany na 5 lat
więzienia i sześcioletni zakaz wykonywania zawodu za zgwałcenie i molestowanie
urzędniczki oraz próbę gwałtu kolejnej, czego miał się dopuścić w czasie pełnienia
funkcji prezydenta Olsztyna – odwołał się od wyroku i formalnie pozostawał
niekarany. Mimo nierozstrzygniętej sprawy przed sądem Małkowski kandydował na
prezydenta Olsztyna, dochodząc do II tury wyborów oraz pełnił funkcję radnego
miasta.
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Co zadecydowało o odmiennym przebiegu kampanii w Polsce i w USA?
Zdecydowanie Polska i Stany Zjednoczone różnią się kulturowo, np.
w sposobie publicznego wypowiadania się na rozmaite tematy. W Polsce wciąż
jeszcze pokutują nawyki z zamierzchłych czasów, kiedy to ze względów
bezpieczeństwa lepiej było głośno nie poruszać określonych kwestii. Taka
mentalność i sposób myślenia wciąż funkcjonuje w polskim społeczeństwie. O ile
nie panuje już strach przed fizycznymi konsekwencjami wypowiadania się na
niewygodne tematy, wciąż istnieje kultura wstydu i przekonanie, że o pewnych
kwestiach głośno się nie rozmawia. Stany Zjednoczone z kolei kochają się
w publicznych wyznaniach. Stąd taką popularnością cieszą się tam programy typu
Oprah Winfrey Show i Potyczki Jerry’ego Springera. Polski odpowiednik tych
programów – Rozmowy w Toku, przez wiele lat emitowany przez telewizję TVN,
odbierany był raczej w kategoriach rozrywki dla niskich sfer, a osoby, które
decydowały się na wzięcie udziału w programie, nierzadko wręcz wyśmiewano za
przekonania, upodobania czy problemy. W Polsce wciąż bardzo dużą rolę w życiu
społecznym odgrywa Kościół katolicki, a ten (sam zresztą mierzący się z wielkim
problemem oskarżeń o pedofilię wśród księży) nie staje po stronie ofiar
molestowania. Dla Kościoła seks jest sferą tabu, zarezerwowaną dla małżonków,
a w małżeństwie żona podlega woli męża; kobieta zaś z natury jest grzeszna
i winna wszelkiemu złu, bo to właśnie rajska Ewa podała owoc grzechu Adamowi.
Kościół katolicki uzurpuje sobie także prawo do instruowania wiernych,
jak powinni zachowywać się w sytuacji, kiedy stają się ofiarami molestowania
seksualnego; zdarza się, że dzieci w szkołach dostają książki i podręczniki,
w których w taki sposób poucza się dziewczynki, jak zachować się w sytuacji, kiedy
są molestowane:
„przede wszystkim potraktuj go z szacunkiem, daj mu do zrozumienia, że schlebia ci
zainteresowanie, które ci okazuje (…) <<Bądź miła>> oraz by w sytuacjach ‘takich jak te’ <<prosiły
Najwyższego, który potrafi czynić cuda, by potrząsnął sercem prześladowcy, który w końcu zostawi
ją w spokoju, a nawet zacznie szanować i cenić>>, czy wreszcie informując, że minispódniczki i
spodnie biodrówki <<są zaproszeniem do czegoś więcej>>”15.

W Stanach Zjednoczonych ponadto akcja została podchwycona przez
media głównego nurtu i miała też znamiona sprzeciwu wobec prezydenta Donalda
Trumpa, który sam oskarżany jest często o antykobiece zachowania
i wypowiedzi. W Polsce media publiczne w stopniu dużo większym niż dotychczas
podporządkowane są władzy politycznej, a ta obecna postrzegana jest raczej
jako antykobieca. Media prywatne zaś bardziej zainteresowane były innym ruchem
feministycznym, który z kolei zrodził się w Polsce, także przy dużym udziale
mediów społecznościowych – ogólnopolskim strajkiem kobiet, walczących
o prawo do aborcji. „Czarne protesty”, które zbierały w większości miast Polski
15

Ks. J. Casterman, Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny, Wydawnictwo M, Kraków 2011, s. 62.
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tysiące osób16, organizowane były właśnie za pośrednictwem mediów
społecznościowych, w których kobiety i wspierający je mężczyźni udostępniali sobie
hasztag „#czarnyprotest”.

Statystyki
Nie oznacza to, że w Polsce nikt nie interesuje się problemem molestowania
seksualnego. Jeszcze przed kampanią „#MeToo”, w latach 2013 – 2016,
na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Sopocie przeprowadzono
projekt naukowy na temat molestowania seksualnego. W jednym
z przeprowadzonych badań aż 78 proc. uczestników przyznało, że doświadczyło
jakiejś formy molestowania seksualnego, np. sprośnych komentarzy,
niepożądanego zainteresowania seksualnego, przymusu seksualnego17.
Prowadzone były też badania na zlecenie różnych gazet, które w zależności od tego,
kogo i o jakie konkretnie zachowania pytano, wykazywały, że molestowanych
było od 7 do 28 proc. respondentów.
W 2016 r. Fundacja „STER” wydała raport o przemocy seksualnej „Przełamać
Tabu”, z którego wynika, że 87,6 proc. kobiet w Polsce doświadczyło molestowania
seksualnego w pracy i w miejscach publicznych, a 49,6 proc. z nich była dotykana
wbrew swej woli. Ponad 40 proc. otrzymała niestosowną propozycję seksualną
(również w komunikacji elektronicznej), a 7,5 proc. zalazła się w sytuacji
wymuszania groźbą kontaktów seksualnych w miejscu pracy lub nauki18.
Sama definicja molestowania seksualnego jest w Polsce znana niewielu osobom.
Ani prawo karne, ani prawo wykroczeń nie definiuje wprost molestowania
seksualnego, pozostawiając jedynie możliwość traktowania go – w zależności od
rodzaju – jako czynu zabronionego w przypadku prawa karnego lub jako godzącego
w obyczajność – w przypadku prawa wykroczeń. Inaczej się mają zapisy kodeksu
pracy, które molestowanie seksualne będące przejawem dyskryminacji ze względu
na płeć definiuje jako:
„każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika,
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie
wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na
zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy19”.

16

Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. w ponad 200 miastach w Polsce i za granicą– liczbę uczestników media
szacowały – w zależności od nadawcy na od 98 do 200 tysięcy osób.
17
A. Studzińska (kier.), Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców –
efekt minimalizacji męskiej traumy, https://www.swps.pl/nauka-i-badania/granty/5777-roznice-w-postrzeganiumolestowania-seksualnego-ze-wzgledu-na-plec-ofiar-i-sprawcow (8.01.2018).
18 M. Grabowska, A. Grzybek (red.) Przełamać tabu. Raport o przemocy seksualnej, Fundacja na rzecz Równości
i Emancypacji STER, Warszawa 2016, s.27.
19 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy art. 183a §6 pkt 2.
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Jednocześnie Kodeks pracy wskazuje molestowanie seksualne jako
dyskryminację ze względu na płeć, podczas gdy nie zawsze nosi ono znamiona
dyskryminacji, jak również ofiarami molestowania bywają także osoby tej samej
płci. Bliższa stanowi faktycznemu wydaje się definicja zawarta w art. 3. ust 4
ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania z 3 grudnia 2010 r., mająca niemal identyczne brzmienie jak definicja
dyskryminowania ze względu na płeć w Kodeksie pracy, przy czym zaczyna
się ona jednak od słów „Ilekroć w ustawie jest mowa o (…) molestowaniu
seksualnym rozumie się przez to każde niepożądane zachowanie…”20. Zgodnie
z definicją na molestowanie seksualne mogą składać się nie tylko niepożądany
kontakt fizyczny, niechciany dotyk, ale również m.in. natarczywe spojrzenia, „żarty”
o podtekście erotycznym, komentarze na temat wyglądu i ubioru, dwuznaczne
gesty, propozycje seksualne, erotyczne aluzje, odnoszące się do płci komentarze
na temat uzdolnień lub ich braku, wywieszanie we wspólnych miejscach pracy
(pokojach biurowych, halach produkcyjnych) zdjęć czy też plakatów
przedstawiających akty kobiece lub męskie. Warto podkreślić, że Kodeks
pracy i wymieniona ustawa określają molestowanie jako zachowanie „którego
celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika”21, co ustanawia, iż
molestowanie seksualne nie musi być celowe, a intencje sprawcy nie mają
znaczenia. Molestowanie seksualne może więc wystąpić w sytuacji, w której
molestujący nawet nie zdaje sobie sprawy, że jego zachowanie przekracza już
dopuszczalną granicę, a nawet – ze swojego punktu widzenia – ma zupełnie dobre
intencje.
O tym jak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że „niewinne żarty” mogą mieć już
znamiona molestowania, świadczą wyniki raportu Eurobarometru "Gender-based
violence", opublikowanego w listopadzie 2016 r. przez Komisję Europejską. Więcej
niż czterech na dziesięciu respondentów z całej UE twierdzi, że komentarze
o charakterze seksualnym lub „żarty” kierowane do kobiet na ulicy nie powinny być
sprzeczne z prawem (41 proc.), a 40 proc. twierdzi, że powinny być nielegalne,
z kolei tylko 15 proc. uważa je już za nielegalne22.
Kampania „#MeToo” uświadamiała też społeczeństwu, że molestowanie
seksualne nie musi odbywać się w sposób bezpośredni, za to na ogromną skalę
odbywa się wirtualnie – na portalach społecznościowych, poprzez komunikatory
i SMS-y. Brytyjski think tank Demos23 przeprowadził z kolei badania, z których
20

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania, Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700, art. 3, pkt 4.
21
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy art.183a §6 pkt 2.
22 Special Eurobarometer 449, Gender-based violence, Survey requested by the European Commission, DirectorateGeneral for Justice and Consumers and co-ordinated by the Directorate-General for Communication, November
2016, s. 47.
23
https://demos.co.uk/press-release/demos-male-celebrities-receive-more-abuse-on-twitter (9.01.2019).
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wynika, że spośród dziennikarzy to kobiety są trzykrotnie częściej narażone na ataki
słowne na portalu społecznościowym Twitter, a słowa, w jakich formułowane są te
ataki, nacechowane są właśnie seksualnie (np. „dziwka”). Wiele ofiar uważa, że
przemoc cyfrowa nie jest traktowana poważnie, ponieważ nie dzieje się w świecie
realnym i np. zamiast stawić czoła problemowi, wycofuje się z aktywności w sieciach
społecznościowych.

Kultura wstydu
Temat molestowania seksualnego jest problemem bardzo złożonym. Skala
zjawiska, jaka objawiła się w związku z hasztagiem świadczy też m.in. o tym, jak
wielkim obciążeniem psychicznym jest moletowanie dla ofiary, niezależnie od skali
czynu, z jakim miała do czynienia. Molestowanie i seksualność - ponieważ dotyczą
sfer bardzo intymnych - powodują, że ofierze trudno o tym mówić. Boryka się
z poczuciem wstydu, nierzadko zhańbienia oraz obawą lub przekonaniem o braku
zrozumienia przez środowisko czy też najbliższe otoczenie. Seks, seksualność i sfery
dotyczące płciowości są wciąż traktowane w sposób bardzo delikatny, powiązane
nierzadko ze sferami kulturowymi i religijnymi. Bywa, że ofiara stawiana jest
w pozycji sprawcy – bo uznawana jest za stronę prowokującą lub osobę, która
co najmniej na takie zachowanie pozwoliła. Świadczą o tym chociażby statystyki
związane z liczbą zgłoszonych gwałtów, co do którego nie ma wątpliwości, że
jest najgorszym z możliwych przejawem przemocy seksualnej, definiowanym
przez Kodeks karny jako przestępstwo24. A mimo to tylko od 15 do 30 procent
przypadków zgwałceń zgłaszanych jest na policję25, z czego tylko część osób
decyduje się na postawienie sprawcy w stan oskarżenia26. Ofiary gwałtów nie
zgłaszają tego faktu ze względu na wstyd i poczucie winy, na strach przed
mówieniem o szczegółach gwałtu, upokorzeniem w czasie składania zeznań. Czują
lęk przed oceną społeczną czy przed gwałcicielem. Do wielu gwałtów dochodzi
w kręgu rodzinnym, ze strony małżonka, partnera, a niewiele z nich jest
zgłaszanych, bo ‘przecież skoro czynu dopuszcza się mąż, to nie może być mowy
o gwałcie’.
Z kolei jeśli do molestowania seksualnego dochodzi w miejscu pracy, ofiara
postrzegana jest jako ta, która doprowadziła do sytuacji z własnej woli, licząc na
awans lub poprawę swojej pozycji zawodowej. Tymczasem ofiara tkwi w relacji
z oprawcą nie z własnej woli, ale np. z powodów mieszkaniowych, ze względu na
trudną sytuację na rynku pracy lub strach przed powiązaniami biznesowymi
24

Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej i obyczajności, Art. 197.
25 M. Grabowska, A. Grzybek (red.) Przełamać tabu…, op. cit., s. 12.
26 http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-6/63496,Zgwalcenie-art-197.html
(9.01.2019).
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w środowisku, które uniemożliwią jej znalezienie innej. Niemałe znaczenie mają
także kwestie kulturowe, szczególnie rola wychowania. Dopiero od niedawna
zaczynamy uczyć dzieci prawa do własnego zdania i poszanowania własnej
godności, choć i to w wielu środowiskach wciąż uważane jest za przejaw
bezstresowego, błędnego wychowania. Wpajane przez lata zasady uległości wobec
autorytetów powodują, że w sytuacji molestowania seksualnego osoba
molestowana nie ma odwagi się sprzeciwić, mimo iż odczuwa dyskomfort. Sprzeciw
oznacza dla niej przejaw złego wychowania, nieposzanowanie zasad, wedle których
dziewczynki mają być grzeczne, ułożone i posłuszne, a bez względu na płeć należy
zawsze słuchać starszych, przełożonych czy po prostu wyżej postawionych
w hierarchii. Szczególnie trudno jest mówić o tym, że było się ofiarą molestowania
seksualnego, jeśli sprawca jest osobą powszechnie lubianą lub szanowaną –
popularnym aktorem, znanym filantropem, uznanym lekarzem czy lubianym
wychowawcą.
Wg raportu Eurobarometru "Gender-based violence" niemal jedna trzecia
ankietowanych uważa, że kobiety są częściej gwałcone przez kogoś obcego niż przez
kogoś, kogo znają, 22% zgadza się, że kobiety często koloryzują lub przesadzają
skarżąc się na molestowanie lub gwałt, a 17% zgadza się ze stwierdzeniem, że
przemoc wobec kobiet jest często sprowokowana przez ofiarę (w Polsce uważa tak
27 proc. ankietowanych27). W przypadku wszystkich trzech pytań mniej niż jedna na
dziesięć osób całkowicie się nie zgadza z powyższymi stwierdzeniami28. Mało tego,
co najmniej jeden na dziesięciu respondentów uważa, że stosunek seksualny bez
zgody drugiej osoby jest uzasadniony, jeśli jest ona pijana lub pod wpływem
narkotyków (12%), dobrowolnie idzie z kimś do domu, na przykład po imprezie lub
randce (11%), nosi odsłaniające, prowokujące lub seksowne ubranie lub nie mówi
wyraźnie „nie”, lub nie broni się fizycznie (10%), miała wielu partnerów seksualnych
(7%), przechadza się samotnie w nocy (7%), uprzednio flirtowała (7%)29.

Co nam dało „#MeToo”
Niekwestionowanym pozytywnym skutkiem wpisu, jaki zamieściła na swoim
profilu Alyssa Milano było rozpoczęcie dyskusji na temat molestowania seksualnego
i ujawnienie skali zjawiska. Pokazanie społeczeństwu, że jest to problem,
który zdarza się we wszystkich społeczeństwach, dotyka osób każdej płci
i w każdym wieku. Działając na zasadzie kampanii viralowej „#MeToo” pokazało
wielu ofiarom molestowania seksualnego, że nie są same ze swoim problemem
i jak wiele innych osób przez lata także ukrywało swój problem. Wiele osób mogło
27

Special Eurobarometer 449, Gender-based violence, op. cit., s. 59.
Ibidem, s. 44.
29
Ibidem, s. 62.
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doświadczyć wewnętrznego katharsis, zmierzyć się z przeszłością, podjąć pracę nad
swoją przyszłością, nabrało odwagi do rozpoczęcia różnego rodzaju terapii.
Kampania wywołała efekt solidarności ofiar ze sobą, ale także osób, których
problem nie dotknął, ale łączyły się i okazywały empatię tym, które zostały nim
dotknięte. Uświadomiła, czym jest molestowanie, że nie jest to tylko czyn fizyczny,
ale także słowa, które mogą mieć wielką siłę oddziaływania na psychikę ofiar. To
doprowadziło do zmian w zachowaniu w wielu sferach – w pewnych tylko zwróciło
uwagę na zachowanie większej ostrożności w sposobie bycia, w innych poszło
o krok dalej – ustalając nowe normy zachowania i przepisy. Wiele firm, nie tylko
amerykańskich, organizowało dla swoich pracowników cykle szkoleń i wykładów
dotyczących różnic płci czy różnic kulturowych i molestowania w pracy.
Takie szkolenia zostały ustalone także obowiązkowo dla pracowników
Kapitolu30. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono nawet zmiany legislacyjne – 21
grudnia 2018 r. prezydent Donald Trump podpisał poprawkę do ustawy
o odpowiedzialności Kongresu z 1995 r., na mocy której oskarżeni o molestowanie
kongresmeni i senatorowie będą zwracać koszty odszkodowań i ugód z własnej
kieszeni, a nie – jak dotychczas – z budżetu państwa. Wykreślono też obowiązujący
dotychczas przepis, na mocy którego ofiary musiały odbyć obowiązkową terapię i
arbitraż oraz odczekać 30 dni, zanim złożą oskarżenie31.
Akcja zwróciła także uwagę na problem przyzwolenia społecznego dla zachowań
noszących znamiona molestowania seksualnego lub nawet przemocy seksualnej.
O tym przed kampanią nie mówiło się ani często, ani wprost. Tymczasem, jak
pokazuje wspomniany Eurobarometr, w 2016 roku w całej UE niewiele ponad jeden
na dziesięciu respondentów uważał, że zmuszanie partnera do seksu nie powinno
być nielegalne (11 proc.). W Polsce uważało tak 2 proc. respondentów, 12 proc.
Polaków zaś uważało, że jest złe, ale nie powinno być karalne32. Prawie jeden na
pięciu respondentów w całej UE uważał też, że dotykanie kolegi w niewłaściwy lub
niechciany sposób nie powinno być nielegalne (18 proc.). Ponad cztery na dziesięć
(42 proc.) uważało, że powinno być nielegalne, a tylko 37 proc. twierdziło, że już
jest33. Kampania „#MeToo” podniosła wiele głosów uświadamiających, że powyższe
zachowania są absolutnie niedopuszczalne.
Akcja nie przebiegała jednak bez fali krytyki. W mediach – zarówno
analogowych, jak i cyfrowych – niemało było głosów oburzenia, zarzutów
wydumania problemu, żartów, że akcja spowoduje paniczny strach mężczyzn
przed kobietami. Pozytywnym efektem takich zachowań było jednak kuriozalnie to,
30

Ustawa nr 4155, 115. Kongresu USA (2017 - 2018) – https://www.congress.gov/115/bills/hr4155/BILLS115hr4155ih.pdf, (1.01.2019).
31 Ustawa nr 3749, 115. Kongresu USA (2017 - 2018) – https://www.congress.gov/115/bills/s3749/BILLS115s3749enr.xml, (1.01.2019).
32 Special Eurobarometr 449, Gender-based violence, op. cit., s. 44.
33 Ibidem, s. 48.
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że nawet wyśmiewając czy krytykując akcję zwracały uwagę na problem, otwierały
dyskusję. Ale wiele krytycznych głosów dotyczyło głębszego problemu. Pojawiły się
zarzuty, że akcja skupiła się na pokazaniu skali problemu, wskazywania sprawców,
ale niewiele zrobiła dla pomocy samym ofiarom. Nawet Tarana Burke skarżyła się,
że akcja, która w założeniu miała przeciwdziałać przemocy seksualnej, zmieniła się
– wskutek działań mediów – w wojnę płci, mściwy spisek przeciwko mężczyznom34,
a tymczasem problem przemocy seksualnej został i wciąż dotyka wiele osób, w tym
dzieci, które nie otrzymują pomocy lub wręcz spotykają się z szykanami po
ujawnieniu czynu.

Wnioski
Podsumowując, niewątpliwie przypadkowo zainicjowana kampania „#MeToo”,
rozpoczęta w 2017 r., mająca wszelkie cechy kampanii społecznej, w dodatku
prowadzonej metodami kampanii viralowych, zmieniła życie milionów kobiet na
całym świecie. Wywarła wielki wpływ na postrzeganie zjawiska molestowania
seksualnego, dała pretekst do dyskusji na ten temat nie tylko w mediach
społecznościowych, ale także w mediach tradycyjnych, w organizacjach, firmach,
szkołach, wśród znajomych. Dała pole do przytaczania wyników prowadzonych
wcześniej badań oraz prowadzenia nowych. Metoda obserwacyjna i analiza faktów
oraz przebiegu kampanii stwarza pokusę do stwierdzenia, że miała większą szansę
na powodzenie niż akcja z 2006 r., z dwóch powodów.
Po pierwsze została zainicjowana przez białe, wysoko postawione społecznie
kobiety. Wciąż wszelkie badania i obserwacje wskazują na to, że przemoc seksualna
ujawniana przez czarnoskóre kobiety lub te o niższym kapitale społecznym jest
traktowana marginalnie. Tym razem temat podjęły kobiety postrzegane jako takie,
których ‘problem nie dotyczy’.
Po drugie ostatnie jedenaście lat poprzedzające kampanię „MeToo” to wielki
skok popularności wszelkiego rodzaju portali społecznościowych, zdecydowanie
większy zasięg Facebooka i Twittera, który w 2006 r. dopiero powstawał. W Polsce
w 2006 r. niewiele osób w ogóle o nich słyszało, Polacy skupieni byli wokół Naszej
Klasy. Dostęp do mediów społecznościowych i tak chętne w nich uczestnictwo oraz
sama specyfika portali, które – dając często pewne poczucie anonimowości –
pozwalają na większą śmiałość w mówieniu na prywatne tematy, sprawiło, że
kampania odniosła taki efekt.
Czas pokaże, czy ruch „#MeToo” sprawi, że jego siła przyczyni się do zmian
kulturowych, czy okaże się tylko jednorazową, aczkolwiek efektowną kampanią
społeczną i pozostanie głośnym hasztagiem.
34
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How One Hashtag Has Changed the Lives of Millions of Women.
The Impact of Social Media on the Disclosure of the Scale of Sexual Violence
Summary
One sentence bearing the hashtag "#MeToo", published on a social networking site, has caused
a wave of statements about the problem of sexual harassment. The scale of the phenomenon that
nobody has expected has been revealed. Soon, "Me Too" turned into an international social campaign,
as a result of which the names of many well-known and respected public figures, representatives of
the world of culture, business, and politics – who have sexually harassed for years –have been
revealed. The action has made women unite around the problem and realise the scale and scope of
what is included under the definition of "sexual harassment". The author of the article discusses the
reasons for which the phenomenon may have occurred, compares the scale of the success of the
campaign in Poland and the US, and looks at the effects of the hashtag publication.
Keywords: “MeToo”, social campaign, social media, sexual harassment, gender awareness
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Kobiecość i męskość w polskim dyskursie aborcyjnym

ABSTRAKT
W ostatnich latach w polskim dyskursie publicznym zauważyć można wzrost zainteresowania
tematem zmian w prawie dotyczącym dopuszczalności aborcji. Pogłębiona analiza dyskursu
medialnego z lat 2016-2018 i treści dotyczących tego zagadnienia pozwala stwierdzić, że mamy do
czynienia ze starciem dwóch nieprzystających do siebie retoryk tworzonych przez zwolenników
i przeciwników zmian. Dzieje się tak nie tylko w zakresie argumentacji mającej uzasadnić
proponowane zmiany (zaostrzenie bądź liberalizacja prawa), ale też tworzenia idealnych wizerunków
kobiecości i męskości w odniesieniu do zagadnienia przerywania ciąży. Artykuł koncentruje się na
badaniu wpływu określonych schematów argumentacji odwołujących się do podstawowych wartości
(wolność, godność) oraz kwestii prawnych i moralnych na wyznaczanie obywatelskich postaw oraz
społecznych ról i oczekiwań wobec jednostek.
SŁOWA KLUCZOWE: aborcja, panika moralna, dyskurs publiczny, płeć, analiza dyskursu

Wprowadzenie
Debata wokół kształtu ustawy regulującej dopuszczalność aborcji ma miejsce
w polskiej przestrzeni publicznej od blisko 30 lat. W tym czasie stanowiska
zwolenników i przeciwników dopuszczalności przerywania ciąży zostały
zinstytucjonalizowane w organizacje zajmujące się lobbowaniem za określonymi
zmianami, z jednej strony w postaci stowarzyszeń, fundacji i ośrodków
zajmujących się medyczną i prawną formą pomocy kobietom lub walką
z przypadkami aborcji w placówkach medycznych, z drugiej w formie witryn, forów
czy nieformalnych grup. Układ ten pokrywa się z dychotomicznym podziałem
globalnej debaty na środowiska „pro life” i „pro choice”. Tematyka „dyskursu
aborcyjnego” stała się przedmiotem wielu opracowań na gruncie filozoficznym,
1
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prawnym, socjologicznym, politycznym, biologicznym oraz religijnym.
Małgorzata Król zauważa, że „dyskurs aborcyjny” jest pojęciem nieprecyzyjnym
z uwagi w zależności od tego kto i w jakim celu go tworzy2. Badanie struktur
argumentacyjnych przeciwników obecnego kształtu ustawy pozwala stwierdzić, że
na poziomie walki o zmianę prawa dochodzi do artykulacji interesów pewnej części
społeczeństwa, jednak formułowane uzasadnienia zmiany prawa obejmują szeroki
interes grupowy poprzez odwołania do uniwersalnych wartości: solidarności, życia
ludzkiego, walki o godność i wolność, których definicje obie strony odnajdują
w innych źródłach. Towarzyszące poszczególnym dyskursom dylematy dotyczące
uznawanych wartości stały się przedmiotem różnorodnych opracowań na gruncie
nauk społecznych, prawnych i teologicznych w szerokim znaczeniu3. Zasadne
wydaje się zbadanie, w jaki sposób uznawane wartości przekładają się na proces
tworzenia wizerunków kobiecości i męskości w dyskursie zwolenników zaostrzenia
i liberalizacji prawa aborcyjnego oraz jaki ma to wpływ na kreowanie postaw
obywatelskich.

Metodologia i cel badań
Punktem wyjścia do krytycznej analizy jest dyskurs publiczny dotyczący
proponowanych zmian w prawie regulującym dopuszczalność aborcji, tworzony
w latach 2016-2018 przez środowiska zaangażowane w debatę. Materiał badawczy
został poszerzony o wypowiedzi dotyczące oczekiwanych ról wynikających z płci
w dyskursie przeciwników i zwolenników prawa kobiet do aborcji. Oś podziału
na środowiska „pro life” i „pro choice” pokrywa się zasadniczo z podziałem
na media prawicowe („pro life” – zwolennicy zaostrzenia prawa lub zachowania
ustawy w obecnym kształcie) oraz lewicowe i liberalne („pro choice” – zwolennicy
liberalizacji prawa lub zachowania ustawy w obecnym kształcie). Na tej podstawie
analizą objęto treści dotyczące zagadnienia aborcji i wizerunku kobiecości
i męskości w kontekście zagadnienia przerywania ciąży, pojawiające się w głównych
mediach cyfrowych obu nurtów w latach 2016-2018, publikowane w czasie
sejmowych prac nad ustawami liberalizującymi i zaostrzającymi prawo aborcyjne
(07.2016-11.2016, 09.2017-02.2018; „Polityka”, „Newsweek”, „Onet”, „naTemat”,
„Wprost”, „Nasz Dziennik”, „Fronda”, „wPolityce”, „DoRzeczy”; łącznie analizie
poddano 73 artykuły), towarzyszące im komentarze w mediach społecznościowych,
a także wpisy na blogach i forach dotyczące ujęcia aborcji z perspektywy
feministycznej/maskulinistycznej oraz ochrony życia (12 wpisów). Ponadto
2

M. Król, Założenia aksjologiczne oraz warianty dyskursu aborcyjnego, SPE t. XCII, 2014, wyd. ŁTN, s. 108.
Por. R. Paradowski, Pro choice i pro life – rozbieżne dyskursy, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5166
(07.12.2018); P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Książka i Wiedza, Warszawa 2007; stanowisko polemiczne:
E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, tłum. J. Marecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
3
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zbadano, jaki wizerunek obu płci pojawia się w uzasadnieniach obywatelskich
projektów ustaw dotyczących zmian w prawie aborcyjnym z lat 2016-2018.
Zbadano środki i formy argumentacji, sposoby odwoływania się do przyjętych przez
środowiska schematów argumentacji i pakietów wartości oraz metody radzenia
sobie z problemem ich niewspółmierności. Za Michaelem Hallidayem przyjęta
zostaje teoria rejestrów, w której analizie podlegają trzy kwestie: pole (zawierające
w sobie cel i przedmiot procesu komunikacji oraz działania mówców), tryb (użyty
środek komunikacji) oraz treść (związek między mówcą a adresatem: osobisty –
postrzeganie oponentów; bądź funkcjonalny – roli, jaką w danym przypadku użycia
aktu językowego pełni treść)4. Teoria ta zastosowanie znajduje w badaniu
intencjonalnego użycia języka, jakim jest debata wokół ról kobiecych i męskich
w kontekście dyskursu dotyczącego przerywania ciąży. O ile wyróżnione również
przez Hallidaya użycie dialektu jest definiowane społecznie (status, wykształcenie,
miejsce zamieszkania), o tyle użycie rejestru związane jest z użyciem języka
w konkretnym celu, określanym przez specyficzny kontekst komunikacyjny. Wiąże
się z nim wybór zdefiniowanych środków gramatycznych, semantycznych
i leksykalnych, podyktowany najczęściej przez funkcje, jakim służyć ma użycie języka
(przekazanie informacji lub stanowiska jednostki w danej sprawie, uwypuklenie
wyznawanych wartości, wywołanie pewnych emocji czy perswazja)5. Wobec wielu
istniejących opracowań skupiających się na odtworzeniu argumentacji środowisk
„pro life” i „pro choice” w zakresie kwestii życia ludzkiego i praw kobiet, w artykule
skupiono się na nieobecnym dotąd w tej perspektywie badawczej odtworzeniu
i odkodowaniu wizerunków kobiecości i męskości.

Wizerunek płci w dyskursie dotyczącym zmian w prawie
aborcyjnym
Ustawa z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nazywana „kompromisem
aborcyjnym” stała się kilkukrotnie przedmiotem obywatelskich i sejmowych
projektów zmian (m.in. poselski projekt ustawy z 1996 roku zakładający zniesienie
kar za przerywanie ciąży, refundację środków antykoncepcyjnych oraz
zobowiązujący resort edukacji do ustalenia programu edukacji seksualnej6 czy
odrzucony w 2011 roku obywatelski projekt nowelizacji obowiązującej ustawy,
całkowicie zakazujący przerywania ciąży oraz zmieniający tytuł ustawy na
4

M. A. K. Halliday, The Users and Uses of Language, [w:] Readings in Sociology of Language, The Hague, Paris
1968, s. 152-153.
5 Ibidem, s. 156.
6 Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz o zmianie Kodeksu karnego, http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/projekty/1502_p.htm
(07.12.2018).
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„O ochronie życia ludzkiego od poczęcia”). W analizie dyskursu publicznego pojawia
się obraz podziału nie tylko na linii zwolenników liberalizacji bądź zaostrzenia
prawa aborcyjnego, ale też na osi opinia publiczna versus środowiska
zaangażowane W 1992 roku wyniki sondaży CBOS pokrywały się z proponowanym
kształtem ustawy (aborcja dopuszczona prawnie w przypadku nieuleczalnej
choroby płodu, zagrożenia życia matki oraz gwałtu) oraz wyrażały potrzebę zmiany
prawa z 1954 roku (tym samym usunięcia zapisu o możliwości przerywania ciąży
w przypadku trudnej sytuacji życiowej kobiety)7. W 2016 roku respondenci
opowiadali się w większości (58%) za utrzymaniem „kompromisu aborcyjnego”
bądź liberalizacją prawa (27%)8. Na tej podstawie wskazać można, że debata nad
kształtem ustawy aborcyjnej nie jest angażującym społecznie tematem m.in.
z uwagi na wskazaną wyżej akceptację obowiązującej ustawy, rozwiązanie
pozwalające obchodzić prawo, ale też wciąż istniejącą tabuizację zagadnienia.
Pojawieniu się tematyki w dyskursie politycznym towarzyszy jednak wzmożone
zainteresowanie medialne. Charakterystyczny dla dyskusji nad zagadnieniem jest
udział „moralnych ekspertów” (moral entrepreneurs), jednostek lub grup
przedstawiających siebie jako nienaganne moralnie, niepodważalne etycznie,
wyrażających niezadowolenie z odczuwanego załamania się porządku. Teun van
Dijk stwierdza, że działanie elit symbolicznych pozwala wypełniać funkcje związane
ze sprawowaniem władzy i regulacją zagadnień prawnych i politycznych, a także
ustalaniem hierarchii spraw ważnych i nieważnych9. Tym samym interpretacja
dominujących grup dotycząca zagrożeń i łamania prawa przez obowiązującą ustawę
aborcyjną rozszerzana jest na całe społeczeństwo. Sama dyskusja grup interesu,
w której strony sporu nie znajdują dyskursywnego pola porozumienia, utrudnia
osiągnięcie konsensusu, prowadząc do dramatyzacji sporu.
Od 2016 roku można mówić o powrocie do debaty publicznej zagadnienia zmian
w prawie dotyczącym dopuszczalności przerywania ciąży. W sierpniu 2016 roku do
Sejmu wpłynął obywatelski projekt autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
„Stop aborcji”10 (110,5 tys. podpisów). W projekcie Fundacji Pro - Prawo do życia
i Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zakładano bezwzględny zakaz
aborcji, ograniczenie dostępności antykoncepcji postkoitalnej oraz wysokie kary dla
ciężarnej i osób nakłaniających bądź przyczyniających się do przerwania ciąży.
Projekt został odrzucony w drugim czytaniu, w wyniku presji stworzonej przez

7

Komunikat z badań CBOS, Opinia społeczna o przerywaniu ciąży, Warszawa 1992, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/1992/K_104_92.pdf, (07.12.2018).
8
Komunikat z badań CBOS, Polacy o prawach kobiet, "czarnych protestach" i prawie aborcyjnym, Warszawa 2016
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_165_16.pdf, (07.12.2018).
9 T. A. van Dijk, Elite Discourse and Racism, Sage Publications, Newbury Park 1993, s. 46-47.
10 Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny,
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CDB8B631C2EFE830C1258014002A4E47/%24File/784.pdf, (07.12.2018).
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ogólnopolskie protesty. 3 października w około 50 polskich miastach11 odbyły się
protesty pod hasłem „Czarny protest”, „Czarny poniedziałek”12, które przerodziły
się w ogólnopolski strajk kobiet, nawołujący do respektowania prawa do aborcji,
ograniczenia roli Kościoła, przestrzegania praw człowieka i możliwości decydowania
o własnym ciele. W tym samym czasie do Sejmu, z inicjatywy Obywatelskiego
Komitetu Ustawodawczego „Ratujmy kobiety” (215 tys. podpisów), trafił projekt
wprowadzający prawo do bezpłatnego przerwania ciąży do 12. tygodnia oraz po 12.
tygodniu z przyczyn wskazanych w ustawie z 1993 roku, prawo do zabiegu w ciągu
72 godzin, refundację środków antykoncepcyjnych oraz włączenie przedmiotu
„Wiedza o seksualności człowieka” do programu szkół13. Projekt został odrzucony
w pierwszym czytaniu.
W 2017 roku do Sejmu z inicjatywy Kai Godek i Fundacji Życie i Rodzina wpłynął
projekt „Zatrzymaj aborcję”, zakładający usunięcie z zapisu obowiązującej ustawy
możliwości wykonania aborcji w przypadku choroby lub upośledzenia płodu
(nazywanej „aborcją eugeniczną”) oraz odebranie badaniom prenatalnym funkcji
testu, pozwalającego na wykonanie aborcji (830 tys. podpisów)14. Motywem jego
złożenia była powiększająca się w sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania
ustawy z 1993 roku liczba aborcji będących wynikiem wykrycia wad płodu. Projekt
ustawy został przyjęty do dalszego procedowania w pierwszym czytaniu.
W projekcie ustawy „Ratujmy kobiety” zgłoszonym do Sejmu jako inicjatywa
Obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego „Ratujmy Kobiety 2017” (208 tys.
podpisów) zrezygnowano z propozycji bezpłatnych środków antykoncepcyjnych,
pozostając przy głównej koncepcji dozwolonej prawem aborcji do 12. tygodnia ciąży
i regulacji nauczania „przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie”15.
Projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu.
Z obywatelskich projektów ustaw wyłania się dychotomiczny podział,
akcentujący główne kwestie, na które zwracają uwagę autorzy projektów. Po
stronie „pro life” podkreślana jest podmiotowość „dziecka poczętego” i jego prawa
do życia. Autorzy mówią o kobiecie wyłącznie jako o matce, której przysługuje ujęte
w preambule Konstytucji „prawo do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu
dzieci”. To z kolei, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku,
interpretowane jest „wyłącznie w aspekcie pozytywnym, a nie jako prawo do

11

Policja odnotowała 3 października 2016 roku 143 zgromadzenia, szacując liczbę uczestników na ok. 100 tys.
Forma protestu nawiązywała do wydarzeń w Islandii w 1975 roku, gdy kobiety przerwały pracę i w czarnych
strojach przemaszerowały przez Reykjavik, domagając się sprawiedliwych płac i równości.
13 Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie http://orka.sejm.gov.pl/
Druki8ka.nsf/0/3C2A10A649B1C39EC12580290048DCD3/%24File/830.pdf, (07.12.2018).
14 Obywatelski projekt ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności ciąży, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F18A213C98C5BDC0C125820B0057
93D9/%24File/2146.pdf, (07.12.2018).
15 Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie http://orka.sejm.gov.pl/
Druki8ka.nsf/0/AECC1FCF910247EAC12581E20042A0B4/%24File/2060.pdf, (07.12.2018).
12
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unicestwienia rozwijającego się płodu ludzkiego”. Zatem w tej interpretacji prawa
kobieta, która zachodzi w ciążę, niezależnie od okoliczności, w jakich doszło do
poczęcia, traci konstytucyjne prawo do odpowiedzialnego decydowania
o posiadaniu dzieci, tym samym prawo do nieurodzenia dziecka16. Kwestia
uchylenia prawa do ochrony życia dziecka z uwagi na podejrzenie, że zostało
poczęte wskutek czynu zabronionego, przywołuje z kolei tożsamość mężczyzny jako
ojca, również niezależnie od okoliczności poczęcia. Mężczyzna i kobieta zyskują
nową tożsamość automatycznie, nawet w przypadku niewywiązywania się
z obowiązków wynikających z nadanej tożsamości rodzica. Warte odnotowania
jest rzadko spotykane w dyskursie dotyczącym aborcji tworzenie jednowymiarowej
tożsamości. W projektach zaostrzających prawo aborcyjne pojęcie „kobieta”
pojawia się jedynie w kontekście „kobiety w ciąży”, „kobiety ciężarnej”,
zastępowane jest terminem „matka” (jednokrotne intencjonalne użycie terminu
„kobieta” wydaje się służyć raczej uniknięciu powtórzenia). W opozycji do tego
w obydwu projektach liberalizacji prawa nie pojawia się termin „matka”,
„macierzyństwo” „ojciec” (poza terminologią wynikającą z nazw i treści już
istniejących ustaw). Podmiotem jest „kobieta”, która ma prawo do wyboru
i podejmowania świadomych decyzji o świadomym rodzicielstwie (nie
rodzicielstwie per se), zaś przedmiotem debaty równe prawa kobiet i mężczyzn.
Tematyka ta wydaje się tym bardziej interesująca, że w oficjalnym dyskursie
politycznym kwestia aborcji nie jest poruszana bądź jest sprowadzana
do problematyki procedowanych ustaw. W nowoczesnych społeczeństwach
władza, która próbuje wpływać na opinię publiczną spotyka się z oporem.
Jak zauważa za Johnem Hanniganem Sheldon Ungar, reakcja jednostek wyrasta
raczej z przesunięcia granic moralnych niż z obiektywnego stanu rzeczy czy nowych
przesłanek17. Im bardziej temat debaty publicznej wymaga od uczestników
dyskursu specjalistycznej wiedzy, tym więcej pojawia się uproszczeń i błędnych
przekonań, niezgodnych z naukowymi schematami wyjaśniania. Ma na to wpływ
mediatyzacja debaty i samego dyskursu aborcyjnego. Wpływ mediów sprawił,
że jednostki wyznające podobne poglądy stykają się na co dzień z argumentacją
swojego środowiska w odniesieniu do argumentów przeciwników czy wręcz
ośmieszeniu argumentacji oponenta. Uczestnicy dyskursów aborcyjnych
przystępują do dyskusji, mając wyraźne, ustalone poglądy i przekonania, uznając
określoną hierarchię wartości aksjologicznych. W tym miejscu przywołać należałoby
dylemat niewspółmierności wartości18, czyli niemożliwości ich porównywania czy
16

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.,
Kodeks karny, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CDB8B631C2EFE830C1258014002A4E47/%24File/784.pdf,
s. 9 (07.12.2018).
17 S. Ungar, Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka: konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych,
[w:] Socjologia codzienności, P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Znak, Kraków 2008. s. 915.
18 A. Chmielewski, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii
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choćby stawiania na jednej skali i hierarchizowania. Niemożliwe staje się zatem
prowadzenie dyskusji między oponentami poruszającymi się w ramach różnych
paradygmatów: świętości i ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej
śmierci oraz paradygmatu neoutylitarystycznego, eliminującego cierpienie w każdej
możliwej sytuacji. M. Król zauważa ponadto, że problemem staje się zjawisko
niesymetryczności dyskursów, które
„wyraża się w prowadzeniu ich w odmiennych rejestrach językowych. Ponadto nie bez znaczenia
są także wartości ważne podmiotowo, występujące łącznie z wartościami podstawowymi
w ramach poszczególnych rodzin wartości”19.

To z kolei sprawia, że w dyskursie publicznym tworzone są konkurencyjne obrazy
kobiecości i męskości oraz schematy oczekiwanych ról społecznych i płciowych.

Wizerunek kobiecości i męskości w dyskursie „pro life”
W ramach dyskursu przeciwników aborcji, w tym zwolenników zaostrzenia
prawa aborcyjnego, główny nacisk położony jest na ochronę życia dziecka
nienarodzonego, sytuując tym samym debatę w zakresie dyskursu wartości
moralnych. Przez to dyskurs antyaborcyjny najczęściej tożsamy jest z dyskursem
religijnym, bezwzględnie zakazującym przerywania ciąży. Podobnie jak
w przypadku analizowanego w dalszej części uwikłania środowiska proaborcyjnego
w dyskurs feministyczny, także i tu można spotkać uwikłane ideologicznie
interpretacje roli kobiety i mężczyzny jako „wypełnienie roli powierzonej przez
Boga”, unikając tym samym zajęcia się problematyką równych praw kobiet
i mężczyzn. Aborcja staje się sprawą publiczną, godzącą w interes społeczny,
tożsamy z interesem Bożym20. Podobnie dzieje się z kwestią ciąży, która staje się
zgodna z interesem publicznym, tym samym jest kwestią pożyteczną
z perspektywy społecznej. W dyskursach przeciwników i zwolenników prawa do
aborcji wyróżnić można dwie tożsamości kobiet i mężczyzn: pozytywną
i negatywną. Pozytywna tworzona jest zawsze w kontekście pożądanych wartości
i postaw, oczekiwanych wobec ogółu jednostek, niezależnie od ich przekonań.
Tożsamość negatywna to najczęściej tożsamość oponentów, niepodzielających
wyznawanych wartości. Na atmosferę wzbudzania paniki moralnej w zakresie
debaty dotyczącej aborcji wskazują m.in. przypadki wykorzystywania przez obie
strony propagandowego przekazu, opartego o pojedyncze, nośne medialnie
przypadki.
Tożsamość pozytywna kobiety w kontekście dyskursu aborcyjnego to przede
wszystkim rola matki. Fakt zajścia w ciążę jest dla kobiety nobilitacją, „stanem
analitycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
19 M. Król, Założenia aksjologiczne..., op. cit., s. 124.
20 R. Paradowski, Pro choice i pro life..., op. cit.
173

Monika Strupiechowska

uświęconym”, „błogosławieństwem” czy „dopełnieniem życia rodzinnego”. Pojawia
się w tym przypadku figura „Matki Polki”, która ma wypełniać obywatelski
obowiązek reprodukowania narodu, opieki i wychowywania dzieci. Aborcja jest
złem koniecznym w przypadku sytuacji zagrożenia życia matki. W tym przypadku
przywoływane są także „bohaterki pozytywne”, które zaniechały leczenia,
by urodzić zdrowe dziecko, w konsekwencji „bohatersko oddały życie za własne
dziecko”. Przykładem takim jest siatkarka Agata Mróz – bohaterka, „jakiej Kościół
potrzebuje”. Przekonanie o tym, że macierzyństwo jest najwłaściwszą społeczną
rolą kobiety staje się elementem kontrolowania kobiet, ale też wykluczania kobiet
z życia publicznego i systemu sprawowania władzy21 czy z drugiej strony projektu
wyznaczania narodowych granic i tym samym podtrzymywania tradycyjnej wizji
rodziny i ról płciowych w ramach dyskursu narodowego22.
Tożsamość kobiet zostaje zdefiniowana poprzez interes narodowy, wyższe
dobro, któremu służyć ma biologiczna reprodukcja, będąca ‘zadaniem’ kobiet.
W dyskursie narodowym w kontekście aborcji tożsamość kobiety konstruowana
jest dwojako. Z jednej strony kobieta-obywatelka odpowiedzialna jest za
biologiczną reprodukcję narodu, opiekę i wychowania dzieci, konstruowanie
wspólnoty, przekazywanie wartości kulturowych, czego symbolem jest
wspomniana Matka Polka23. Z drugiej strony kobieta-obywatelka ma ograniczone
prawnie prawa na rzecz dobra wyższego i co ważne podkreślenia, dobrowolnie
godzi się na ograniczanie tych praw. Wizerunkiem neutralnym, upodmiotawiającym
kobietę i nadającym jej prawo do decydowania o przyjęciu tożsamości matki, bez
jednoczesnego prawa do decydowania o życiu dziecka jest przypadek jego
urodzenia i oddania go do adopcji. W dylemacie hierarchii wartości najważniejszą
jest życie ludzkie, dopiero po nim prawa kobiet i swoboda decydowania. Tym
samym w strukturze argumentacji omijany jest problem hierarchizacji ludzkiego
życia pod względem jego ważności, jednak kobieta traci kompetencje etyczne.
W przypadku tożsamości negatywnej aborcja określana jest jako „śmierć dziecka
w łonie matki”, a samo dokonanie zabiegu zrównuje kobietę z mordercą. Tego typu
struktury argumentacji, skierowane głównie do oponentek optujących za
liberalizacją prawa, pośrednio odmawiają kobiecie podmiotowości, kompetencji
etycznej i prawa do decydowania. W ramach dyskusji wokół „aborcji eugenicznej”,
czyli aborcji wykonanej z uwagi na ciężką i nieuleczalną chorobę dziecka,
przywoływane są konotacje z Holocaustem i praktykami nazistowskimi.
Tożsamość negatywna tworzona jest poprzez z jednej strony odwołanie
21

P. Watson, (Anti)feminism after communism, [w:] Who’s afraid of feminism? Seeing through the backlash,
A. Oakley, J. Mitchell (red.), Hamish Hamilton, Londyn 1997, s. 151.
22 J. J. Pettman, Globalisation and the gendered politics of citizenship, [w:] Women, citizenship and difference,
N. Yuval-Davis, P. Werbner (red.), Zed Books, Londyn 1999, s. 214-215.
23 K. Gawlicz, Płeć i naród. Dyskurs dotyczący aborcji a konstruowanie tożsamości narodowej, [w:] Kobiety,
feminizm, media, E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk (red.), Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, Poznań-Wrocław 2005,
s. 12.
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do ‘zezwierzęcenia’ kobiet dokonujących aborcji, z drugiej przywoływanie
braku odnotowanych przypadków ‘zabijania potomstwa przez zwierzęta’ – zabieg
aborcji definiuje kobietę jako ‘gorszą od zwierząt’. Dochodzi także do tworzenia
„bohaterek negatywnych”. Rzadziej są to konkretne przypadki, częściej pewna
zbiorowość, która podlega kategoryzacji: feministki, działaczki kobiece, kobiety
o liberalnych poglądach, których działania charakteryzowane są jako
demoralizujące („promowanie aborcji”) i niszczące („depopulacja”) działanie
w interesie ‘obcych’: narodów, organizacji i instytucji lub wręcz są bezpośrednim
działaniem „obcego” (zagranicznych organizacji pomagających kobietom,
zagranicznych klinik lub ‘obcej’ ‘antypolskiej’ ideologii). Kobietom, które dokonały
aborcji, odmawia się prawa do przeżywania traumy i emocji równych utracie
dziecka.
Pozytywny wizerunek męskości w kontekście aborcji to wspierający,
zaangażowany ojciec, odpowiedzialny za rodzinę. Odpowiedzialność, bycie mężem
i ojcem zaangażowanym, obecnym, jest „fundamentalnym aktem w obronie życia”.
Męskość równoznaczna jest ze wspieraniem partnerki w momencie jej własnych
wątpliwości. Ucieczka od odpowiedzialności to z kolei „tchórzliwa zdrada męskiej
tożsamości”, w którą trwale wpisane jest ojcostwo24. Pozytywne wizerunki
męskości pojawiają się w kontekście autoprezentacji ojców (blogi, media
społecznościowe) lub prezentowania sylwetki partnera, jako reakcja na argumenty
zwolenników prawa do aborcji (blogi, fora, media społecznościowe).
J. P. Sharp pisze w tym kontekście o ochronie tego, co kobiece, szczególnego
symbolu nacjonalizmu i honoru, przez działanie tego, co męskie25. Również w tym
przypadku dochodzi do przywoływania „pozytywnych bohaterów” – mężczyzn,
którzy nakłaniali partnerkę do utrzymania ciąży (niezależnie od efektu)
i samotnych ojców. Warte odnotowania jest, że o ile pozytywne bądź negatywne
wizerunki kobiet wpływają głównie na etykiety nadawane im samym, pozytywny
wizerunek mężczyzny-pozytywnego bohatera tworzy jednocześnie negatywny
wizerunek kobiety jako rozważającej aborcję.
Negatywny wizerunek męskości związany jest z jednej strony z nakłanianiem
kobiety do aborcji (niechęć podjęcia roli wynikającej z poczęcia) lub wykonaniem jej
jako lekarz („współodpowiedzialny za morderstwo”), łamiąc zasady moralne
i godząc w interes społeczny. Drugi typ negatywnej tożsamości to sprawca gwałtu,
w wyniku którego dochodzi do poczęcia. Co warte odnotowania, w pierwszej
kolejności krytyką objęte jest uchylanie się od podjęcia odpowiedzialności za
dziecko, dopiero w drugiej złamanie prawa

24

Haloziemia.pl, Aborcja. Egzamin, który oblali mężczyźni. http://haloziemia.pl/aborcja-egzamin-ktory-oblalimezczyzni, (07.12.2018).
25 J. P. Sharp, Gendering nationhood: a feminist engagement with national identity, (w:) BodySpace, N. Duncan
(red.), Routledge, Londyn 1996, s. 100.
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Problem niewspółmierności wartości, czyli braku możliwości ich porównywania,
stawiania na skali według stopnia ważności czy innego kryterium, rozwiązywany jest
poprzez umiejscowienie kobiety w sferze prywatnej, przy jednoczesnym uznaniu
aborcji za problem publiczny. W zasadzie dotyczy on wyłącznie kobiet, jednak
rozszerzany jest na wartości religijne i narodowe, z którymi pozostaje
w sprzeczności. Zakłada się, że dyskurs antyaborcyjny, uznający podmiotowość
zarodka czy płodu i konsekwencje prawne i etyczne, dotyczące w równym stopniu
kobiet i mężczyzn, nie jest dyskursem dotyczącym płci26. Tym samym pozostaje on
niewykluczający ze względu na kryterium płci – kobiety i mężczyźni uczestniczą
w tworzeniu dyskursu na równych prawach, o ile zgadzają się co do wartości
ochrony życia od momentu poczęcia.

Wizerunek kobiecości i męskości w dyskursie „pro choice”
W dyskursie zwolenników swobodnego prawa kobiet do aborcji dominuje
z kolei głos kobiecy. Mężczyźni wykluczani są z debaty jako wyłączeni z problemu
świadomego rodzicielstwa przy jednoczesnej silnej obecności wizerunków
męskości, głównie w kontekście negatywnym. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz zauważa
w swoich badaniach, że aborcyjne enklawy i eksklawy to miejsca dla kobiet,
tworzone przez kobiety (nigdy przez mężczyzn), a współistnienie kobiet
i mężczyzn w enklawach aborcyjnych widoczne jest jedynie w „antyaborcyjnych
kręgach”27. Podkreślana jest głównie problematyka niechcianej ciąży, której
rozwiązanie stanowi prawo do jej przerwania. Kobieta jako matka spotyka
się z szeregiem przeszkód: fakt zajścia w ciążę może w negatywny sposób
oddziaływać na pozycję społeczną i status ekonomiczny, powodując zagrożenie
utraty pracy, groźbę wyłączenia z rynku pracy, perturbacje związane
z wykonywaniem zawodu oraz komplikacje rodzinne. W przeciwieństwie
do dyskursu antyaborcyjnego przerwanie ciąży zostaje przeniesione do sfery
prywatnej, przy założeniu, że decyzja jest wyłącznie prywatną sprawą kobiety
dokonującej zabiegu. W dyskursie proaborcyjnym zakłada się również
depenalizację aborcji z uwagi na uznanie zarodka za integralną część kobiet, a nie
samodzielną istotę ludzką, zdolną do życia poza organizmem matki.
Obraz kobiecości konstruowany jest na bazie godności i wolności, a więc
wartości podzielanych przez obydwie strony debaty. Jednocześnie kobieta uzyskuje
podmiotowość tylko w sytuacji, w której dysponuje pełnią praw przysługujących
jednostkom, wynikających z krajowych i międzynarodowych gwarancji prawnych,
w tym prawa do decydowania o własnym ciele. Odebranie tego prawa
26

M. Król, Założenia aksjologiczne..., op. cit., s. 119.
E. Wejbert-Wąsiewicz, Enklawy i eksklawy aborcyjne – dynamika i źródło zmian, "Opuscula Sociologica", 2014,
nr 19, 2, s. 31.
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równoznaczne jest z odebraniem rodzicom praw rodzicielskich oraz
„przedmiotowym traktowaniem matki i ojca”28. Tym samym zakaz aborcji
i narzucanie roli matki jest odebraniem kobiecie wolności i godności29 oraz
godzeniem się na jej śmierć (samobójstwo zgwałconej kobiety, choroba lub śmierć
w wyniku ciąży) czy wręcz sprowadzaniem śmierci kobiety do wypełnienia
‘narzuconej’ idei prymatu ważności życia poczętego. Pomijana jest jednocześnie
kwestia źródła prawa. Jej ujęcie w debacie proaborcyjnej prowadziłoby
do konieczności rozważenia problematyki przysługiwania kompetencji nie tylko
kobiecie, ale też płodowi30. Samo macierzyństwo jako społeczna rola kobiety
postrzegane jest jako świadomy wybór, do którego prawo (ale nie obowiązek) ma
kobieta. W odniesieniu do pozycji społecznej kobiety wskazywana jest społeczna
dyskryminacja i przywoływany jest postulat równych praw kobiet, w odniesieniu do
praw mężczyzn, jednak nie zrównania praw (wątek równych praw zostanie
poruszony w dalej części pracy). Pewnym wspólnym polem tożsamości kobiet
w dyskursie pro- i antyaborcyjnym jest kobieta żałująca swojej decyzji czy decyzji
narzuconej przez prawodawcę, służbę medyczną lub otoczenie. Na bazie tego
dylematu tworzona jest tożsamość pozytywna, pozwalająca uzasadnić liberalizację
prawa aborcyjnego (Alicja Tysiąc, której odmówiono legalnej aborcji ze względów
zdrowotnych i groźby utraty wzroku oraz obywatelki Salwadoru, w którym
obowiązuje bezwzględny zakaz aborcji, za której wykonanie kobiecie grozi od 2 do
8 lat pozbawienia wolności31). Antybohaterkami są kobiety, które uzasadniają
potrzebę zaostrzenia prawa osobistymi względami i własnymi decyzjami
o urodzeniu chorego dziecka, tym samym rozszerzając kompetencje etyczne
i konsekwencje własnych decyzji na ogół społeczeństwa.
Wizerunek męskości postrzegany jest przez pryzmat wyboru kobiecego,
zarówno w kontekście ograniczania wyboru, jak i jego wolności. W skrajnym nurcie
feministycznym wyłącznie kobiecie przysługuje prawo do wyboru roli matki oraz
decydowania o własnym ciele, z uwagi na to, że zarówno ciąża, jak i aborcja dotyczą
jej ciała i oddziałują (pozytywnie i negatywnie) głównie na jej życie. Nurt feminizmu
korporalnego zakłada, że tak samo jak kobieta nie może decydować o sprawach
dotyczących cielesności mężczyzny, tak mężczyzna nie może decydować o tym, co
jest kwestią kobiecego ciała, zatem także aborcji32. Zasadniczo społeczne role
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H. Dąbrowski, Witaj w świecie obrońców zygot i przyjaciół morderców, Salon24.pl, https://www.salon24.pl/u/
alfabet/706516,witaj-w-swiecie-obroncow-zygot-i-przyjaciol-mordercow, (07.12.2018).
29 Art. 30. Konstytucja RP, Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych, Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483; http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483&type=3, (07.12.2018).
30 R. Paradowski, Pro choice i pro life..., op. cit.
31 Salwador: całkowity zakaz aborcji prowadzi do śmierci kobiet, Amnesty International, https://amnesty.org.pl/
salwador-ca%C5%82kowity-zakaz-aborcji-prowadzi-do-%C5%9Bmierci-kobiet, (07.12.2018).
32 Por. E. Grosz, Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism, Indiana University Press, Indiana 1994.
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płciowe i oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn są identyczne. Mężczyźni
postrzegani są jako nieponoszący konsekwencji: porzucający rodzinę w przypadku
choroby, uchylający się od płacenia alimentów. Dyskurs feministyczny przywołuje
dwa typy wizerunku męskości: neutralny oraz negatywny. Pierwszy opiera się
na wspieraniu wyboru kobiety, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie.
Mężczyzna ponosi odpowiedzialność za niechcianą ciążę z uwagi na to, że nie
tworzy kobiecie psychicznych i materialnych warunków, w których chciałaby ona
utrzymać ciążę. Z drugiej strony to współodpowiedzialność za dobro dziecka,
w sytuacji konfliktu z matką. Drugi typ tożsamości dotyczy elit symbolicznych –
środowisk, które najczęściej wypowiadają się negatywnie w temacie prawa kobiet
do aborcji i w których przeważają mężczyźni optujący za całkowitym jej zakazem:
lekarze, osoby duchowne, politycy, działacze społeczni. Tworzenie negatywnej
tożsamości mężczyzn jest zarazem polemiką z dyskursem narodowym i religijnym
(moralności), narzucającym kulturowe role kobiet.

Wnioski
Obraz płci w dyskursie zwolenników zmian w prawie aborcyjnym związany jest
głównie ze sposobem postrzegania przedmiotu sporu. W zależności od tego,
czy główną wartością jest ochrona życia i biologiczna reprodukcja narodu, czy
nieograniczone prawo do decydowania o własnym ciele i świadome podejmowanie
decyzji prokreacyjnych, kobiecość i męskość definiowane są zgoła inaczej, sytuując
samo zagadnienie aborcji jako sprawę publiczną, godzącą w interes narodu lub
przeciwnie, kwestię prywatną, dotyczącą jedynie kobiety dokonującej zabiegu.
Stanowiska zwolenników i przeciwników prawa do aborcji już z samej natury
semantycznej akcentują, gdzie położony jest główny nacisk w procesie tworzenia
idealnych wizerunków kobiecości i męskości. Podlegają one nie tylko etycznym, ale
też politycznym uwikłaniom, przez co w przestrzeni publicznej dochodzi do
instytucjonalizacji stanowisk i wykształcenia aktorów odpowiedzialnych za
lobbowanie za realizacją interesów poszczególnych środowisk. Dychotomiczny
podział na ‘kobietę wypełniającą powierzoną jej rolę obywatelską, wynikającą
z prokreacyjnych kompetencji i potrzeby narodowej reprodukcji’ oraz ‘kobietę
posiadającą pełnię przysługujących jej praw, nieskrępowany wybór ról społecznych
i możliwość odrzucenia ról biologicznych’ znajduje swój wyraz w obywatelskich
projektach ustaw zmieniających prawo dotyczące dopuszczalności aborcji. Ukazuje
się w nich podział kładący nacisk na główne kwestie, znajdujące się w centrum
uwagi autorów projektów. Po stronie „pro life” podkreślana jest podmiotowość
„dziecka poczętego” i jego prawa do życia. Tym samym tożsamość kobiety
i mężczyzny określana jest w odniesieniu do tego zagadnienia, będąc niejako
przydzieloną automatycznie, niezależnie od okoliczności, które wyszczególniają
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oponenci. Strona „pro choice” podkreśla z kolei nieskrępowane, zagwarantowane
konstytucyjnie prawo do wyboru bądź zaniechania rodzicielstwa (również
w interpretacji rezygnacji z rodzicielstwa już po poczęciu), wprowadzając zarazem
problematykę równych praw, niezależnie od płci. Na kształtowanie odmiennych
wizerunków kobiecości i męskości, ale też trudności w osiągnięciu konsensusu
wpływa z jednej strony niewspółmierność wartości, do których odwołują się
obydwie strony – m.in. umiejscowienia skrajnej części debaty w dyskursie
religijnym oraz feministycznym. Z drugiej prowadzenie debaty w różnych rejestrach
językowych, co skutkuje jej niesymetrycznością. Ryszard Paradowski zauważa także
inny problem – dylemat, „przed jakim stawia kobietę jej prokreacyjna
kompetencja”33. Rozwiązaniem kompromisowym byłoby znalezienie równowagi
między kwestią definicji człowieczeństwa i kwestią etycznych kompetencji. Podczas
gdy środowisko „pro life” koncentruje się na pierwszej kwestii, pomijając drugą,
środowisko „pro choice” skupia się głównie na drugiej.
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Femininity and Masculinity in the Polish Abortion Discourse
Summary
In the last few years, a growing interest in the subject of changes in the law regarding the admissibility
of abortion can be observed in the Polish public discourse. An in-depth analysis of the 2016-2018
media discourse and content regarding this issue allows one to conclude that we are dealing with the
conflict of two opposing types of rhetoric created by the supporters and opponents of changing the
abortion law. This happens not only with regard to the argumentation justifying the proposed changes
(tightening or liberalizing the law), but also with respect to creating ideal images of femininity and
masculinity in relation to the termination of pregnancy. The article focuses on anlysing the influence
of specific patterns of argumentation referring to basic values (freedom, dignity) as well as legal and
moral issues on the shaping of civic attitudes, social roles and expectations towards individuals.
Keywords: abortion, moral panic, public discourse, gender, discourse analysis
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Rola mediów w definiowaniu
współczesnych wzorców ojcostwa

ABSTRAKT
W artykule poruszona została tematyka wpływu i znaczenia mediów w kształtowaniu modelu ojca
i opiekuna oraz dokonujących się w tym aspekcie przemian. W oparciu o analizę literatury przedmiotu
oraz wybranych seriali telewizyjnych przeprowadzona została klasyfikacja wzorców ojcostwa i ich
medialnych kreacji. Równocześnie odniesiono się do medialnej genezy kluczowych trendów
i sposobów definiowania roli ojca i jego promocji w mediach.
SŁOWA KLUCZOWE: socjologia rodziny, rola społeczna, rodzina, wzorzec męskości, ojcostwo, media,
telewizyjne portrety ojcostwa

Wraz z dokonującą się pod wpływem przeobrażeń społeczno-gospodarczych
oraz kulturowych transformacją ról społecznych następuje zmiana pozycji
kobiety i mężczyzny, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.
W społeczeństwach zachodnich wzorce ról krystalizowały się stopniowo,
na przestrzeni wielu lat, w przypadku Polski natomiast zostały przejęte i włączone
do systemu kulturowego dość gwałtownie i pochopnie, niekoniecznie przystając,
a w konsekwencji adaptując się do polskich realiów. Dlatego obecnie obserwujemy
dużą niespójność postaw, także w obszarze życia małżeńsko-rodzinnego. Ma to
swoje odbicie w dyskursie naukowym i publicznym, w tym zwłaszcza w mediach.

1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 20.01.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 03.07.2019 r.
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Socjologowie zajmujący się badaniem i opisem dzisiejszej rodziny, zachodzące
w niej przemiany ujmują dwojako. Jedni wskazują na gwałtowną, ale konieczną
transformację, zmianę charakteru relacji małżeńskich, podziału ról w rodzinie,
struktury i funkcji pełnionych przez rodzinę. Rezultatem tego jest wielość form życia
małżeńsko-rodzinnego współwystępujących, a czasem nawet konkurujących
z rodziną tradycyjną – co skutkuje koniecznością redefinicji rodziny. Druga grupa
badaczy mówi z kolei o kryzysie, czy nawet końcu rodziny. Potwierdzeniem tej tezy
ma być redukcja funkcji pełnionych przez rodzinę, autonomizacja jej członków,
a w konsekwencji zanik wspólnotowości, zmniejszenie liczebności i trwałości
rodziny oraz spadek jej znaczenia w życiu jednostek2.
Bez względu na ujęcie problemu jedno jest pewne, zmiany dokonujące się we
współczesnych społeczeństwach nie ominęły rodziny, a to bezpośrednio przekłada
się na ewolucję pozycji kobiety oraz mężczyzny w jej obrębie. Jak zauważa Zbyszko
Melosik:
„W przeszłości pozycja społeczna mężczyzny była niemożliwa do podważenia. Już choćby przez
fakt, iż podejmował on w życiu działania „poważne” i „decydujące”; wchodził w rolę polityka,
przedsiębiorcy czy właściciela ziemskiego, względnie pracownika-wytwórcę, dostarczającego
rodzinie środków do życia. Rola dawała mu niezaprzeczalną przewagę nad kobietą, która
prowadziła dom […], stroiła się (dla niego) i robiła zakupy […]. Dziś sytuacja zmieniła się
radykalnie”3.

Lucjan Kocik w oparciu o raport Anny Sosnowskiej4 stwierdza, że „kobiety
i mężczyźni w Polsce weszli dość szybko w obyczajową nowoczesność, tyle że całkiem
inaczej. One zmężniały, oni jakby spuścili z tonu”5. Istotne w kontekście
podejmowanych rozważań staje się pytanie, jaki wpływ na kierunek i jakość tych
zmian miały media? Na ile kreowane przez nie wzorce męskości i kobiecości,
macierzyństwa i ojcostwa są odzwierciedleniem rzeczywistości społecznej, a na ile jej
kreacją? W oparciu o analizę wybranych seriali telewizyjnych podjęta zostanie próba
odpowiedzi na te pytania. Szczególnie uwaga zwrócona zostanie na sposoby
definiowania roli ojca.

Mężczyzna w sferze życia małżeńsko-rodzinnego
Jedną z istotnych ról rodzinnych kobiety i mężczyzny jest rola rodzica. W ciągu
ostatnich kilku dziesięcioleci zarówno macierzyństwo, jak i ojcostwo stało się
popularnym tematem wśród specjalistów z zakresu polityki społecznej, nauk
2

Za: A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2005,
s. 38-49.
3 Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2006, s. 13.
4 A. Sosnowska, Młode, ambitne, dlaczego samotne? „Madame Figaro”, 1 (V) 2001.
5 L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Wydawnictwo AFM, Kraków 2006,
s. 346.
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społecznych, ale również na forach internetowych i w mediach.
Deborah Lupton i Lesley Barclay zauważają, że debaty na temat tego, co
powinno oznaczać rodzicielstwo, jakie są z nim związane prawa i obowiązki oraz jak
matki i ojcowie powinni definiować swoje role i jak zachowywać się
w relacjach ze swoimi dziećmi i partnerami, pojawiają się w mediach niezwykle
często. Poczynając od czasopism medycznych, kończąc na telewizyjnych talk-shows.
Macierzyństwo i ojcostwo zarówno jako abstrakcyjne koncepcje społecznokulturowe, jak i przeżywane doświadczenia przepełnione są konkurującymi ze sobą
wzorami. Wpływ na to miały zachodzące w społeczeństwach zmiany, wśród których
wymieniają między innymi drugą falę feminizmu, zwiększenie aktywności
zawodowej kobiet, zwiększającą się grupę kobiet pracujących po urodzeniu dziecka.
Rzutowało to zarówno na wielkość rodziny, jak i na relacje wewnątrz niej6. Joanna
Petry-Mroczkowska uważa, że zmiana pozycji kobiety we współczesnych
społeczeństwach, równouprawnienie i zdobycie samodzielności, wpłynęła na
sytuację mężczyzn. Przede wszystkim mężczyzna
„przestał być jedynym, a często nawet głównym żywicielem rodziny. Przeobrażeniom ulega rola
społeczna mężczyzny tak w pracy (jest ona bardziej „siedząca” i pasywna, wymaga mniej siły
fizycznej), jak i w rodzinie, w której autorytaryzm został zastąpiony przez egalitaryzm. Utrata
poczucia dotychczasowej misji stała się przyczyną niepewności, frustracji, niepokojów nagminnie
trapiących mężczyzn”7.

Małgorzata Sikorska pisze z kolei, że historię ojcostwa w zachodnich
społeczeństwach można opowiedzieć jako historię utraty wpływu,
kompetencji i władzy przez ojca, który z „ojca-króla”, „ojca-Boga” stał się „ojcem
nieobecnym”8. Chociaż, jak zauważają Tomasz Sosnowski i Karol Konaszewski, tak
naprawdę nie można żadnego z ojców przypisać w sposób jednoznaczny do
określonego, jednego modelu ojcostwa, gdyż w wielu sytuacjach ten sam ojciec
może być przedstawicielem różnych modeli ojcostwa9, kluczowe zmiany są jednak
zauważalne i możliwe do opisania i klasyfikacji.
W dyskusji na temat współczesnego mężczyzny uwzględnić należy trzy główne
czynniki, które warunkują sposób ujmowania jego obecnej sytuacji, a są to:
transformacja społeczno-demograficzna, która spowodowała między innymi
przemiany modelu rodziny i podziału ról w jej obrębie; zmiana pozycji kobiety
w rodzinie, i ogólnie w społeczeństwie, będąca między innymi konsekwencją
działalności ruchów emancypacyjnych, oraz wreszcie kryzys męskości (definiowanej
6

D. Lupton L. Barclay, Constructing Fatherhood. Discourses and Experiances, SAGE Publications, London-Thousand
Oaks-New Delhi 1997, s. 1.
7
Joanna Petry-Mroczkowska, Amerykańska wojna kultur, Biblioteka „WIĘZI”, Warszawa 1999, s. 63.
8 M. Sikorska, From „Absent Father” to „Involved Father”: Changes in the Model of Fatherhood in Poland and Role
of Mothers-„Gatekeepers”, [w:] I. Crespi, E. Ruspini (red.), Balancing Work and Family in a Changing Society.
The Father’s Perspective, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2016, s. 165.
9 T. Sosnkowski, K. Konaszewski, Od tradycyjnego do nowego modelu ojcostwa – potrzeba pedagogicznej zmiany,
„Roczniki Nauk Społecznych”, Tom 10(46), numer 2/2018, s. 56.
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w kategoriach dominacji, opresji i władzy).
Omawiając bardziej szczegółowo pierwszy ze wskazanych czynników, wśród
zmian społeczno-demograficznych, które mają wpływ na funkcjonowanie
mężczyzny w rodzinie, wymienić należy przede wszystkim: zmniejszenie się
rozmiarów rodziny (zanik rodziny wielopokoleniowej, gdzie mężczyzna pełnił rolę
pater familias); pojawienie się wielu alternatywnych form życia małżeńskorodzinnego10; inkluzywne ujmowanie rodziny; zmianę pozycji kobiety i dziecka
w rodzinie; przemiany postaw i zachowań związanych ze sferą życia rodzinnego.
W odniesieniu do drugiego punktu, za Lindą Brannon wyróżnić można trzy
kategorie mężczyzn, które wyodrębniły się w odpowiedzi na zmiany kobiecych ról:
− „mężczyzna tradycyjny” (postrzega kobiety jako rywalki, a przeobrażenia
związane z ruchami emancypacyjnymi traktuje jako zagrażające jego pozycji);
− „mężczyzna w okresie przejściowym” (który, choć nie zawsze popiera
emancypacyjne dążenia kobiet, zmienia swoje zachowania, aby dostosować
się do przeobrażeń w kobiecych rolach, potrafi także nawiązywać interakcje
ze swoją partnerką);
− „mężczyzna postępowy” (profeminista, dostrzega szkodliwość tradycyjnej
roli mężczyzny i aktywnie działa na rzecz zmian)11.
Wreszcie trzeci istotny aspekt dyskusji nad kondycją współczesnego mężczyzny
to tzw. kryzys męskości (oczywiście męskości rozumianej w sposób tradycyjny) oraz
brak spójnego wzorca. Obecnie dostrzegalne jest wyraźnie ścieranie się ze sobą
dwóch wizji męskości. Pierwszy model, określony przez R. W. Connella „męskością
hegemoniczną”, odwołuje się do tradycyjnego ujmowania roli mężczyzny,
wskazując na trzy kluczowe elementy: dominację mężczyzn nad kobietami
i dziećmi, podział rynku pracy ze względu na płeć oraz heteroseksualną orientację12.
Z kryzysem męskości wiąże się również zmiana postrzegania mężczyzny w roli
ojca13. W dyskursie publicznym podkreśla się coraz częściej kryzys roli ojca, mówi
się wręcz o „cywilizacji bez ojca”. W ostatnich dekadach mężczyźni nie wypełniają
swoich obowiązków związanych z rolą: rzadziej zostają ojcami i częściej opuszczają
rodziny. Impas można także wyraźnie dostrzec we wzajemnych relacjach ojców
z dziećmi.
Genezy tego kryzysu upatrywać można w wielu czynnikach, m.in.: w szybkim
rozwoju przemysłu i urbanizacji, który zmusił mężczyzn do bardzo intensywnej
pracy i zredukował do minimum ich czas wolny; informatyzacji i rozwoju nowych
technologii komunikacyjnych, które zmieniły charakter relacji i komunikacji
10

Zob. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy
Nomos, Kraków 2002.
11 Za: K. Arcimowicz, Przemiany męskości w kulturze współczesnej, [w:] M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni?
Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008, s. 27.
12 R. W. Connell, Masculinities and globalization, “Men and Masculinities” nr 1(1), 1998, s. 3-23.
13 Zob. Krajewska A., Konteksty ojcostwa, [w:] M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości
we współczesnej Polsce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008, s. 67-114.
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w rodzinie, osłabiając tym samym pozycję rodziców; zaniku rodziny
wielopokoleniowej, w której ojciec cieszył się dużym szacunkiem i dysponował
władzą, działalności radykalnych ruchów feministycznych, itp.14.
Bez wątpienia sytuacja współczesnego mężczyzny uległa transformacji. Zbyszko
Melosik mówi o swoistej defensywie mężczyzn, o ich intelektualnej, emocjonalnej
i fizycznej degradacji15. Na sytuację tę wpłynęły przede wszystkim takie czynniki,
jak: utrata tradycyjnych ról przez mężczyzn – szczególnie tych, które wiązały się
z utrzymaniem i ochroną rodziny, a nawet prokreacją; praca zawodowa kobiet
i wysoki poziom ich wykształcenia, zmiana wzorca kobiecości; utrata znaczenia
zawodów wymagających dużej siły fizycznej; nacisk na relacje i stosunki
międzyludzkie, empatię, które do tej pory uznawane były za domenę kobiet; krytyka
tego, co wiąże się z dominacją i siłą, a na tym zasadzał się patriarchat. To wszystko
spowodowało, że mężczyzna znalazł się w całkiem nowej dla siebie sytuacji,
zmieniła się też jego rola w rodzinie. Pytanie, czy z korzyścią dla samych mężczyzn?
Krzysztof Arcimowicz odpowiada na to pytanie twierdząco. Zauważa on bowiem,
że
„pojawienie się nowych wzorów męskości stwarza szansę uwolnienia się spod presji tradycyjnego
paradygmatu łączącego męskość z dominacją i przemocą. Nie chodzi o wytworzenie presji
kulturowej nakazującej mężczyznom realizowanie nowych wzorów, lecz o wskazywanie
niedostatków dotychczasowego modelu socjalizacji płciowej i stworzenie możliwości
równoprawnego funkcjonowania różnych wzorców męskości. Ponowoczesne odejście od
tradycyjnych zasad życia rodzi niepewność i niepokój związany z utratą poprzedniego porządku.
Jednak utrzymywanie się tradycyjnych modeli zachowań mężczyzn może być większym złem niż
ich dekonstrukcja”16.

Ta dekonstrukcja uwidacznia się w nowym modelu męskości (nie
w pełni jeszcze ukształtowanym), który zaczyna funkcjonować, a zasadza się na
zgoła odmiennych prawidłowościach: równości, partnerstwie i współdziałaniu
mężczyzn i kobiet; umożliwieniu eksponowania przez mężczyzn zarówno cech
męskich, jak i kobiecych; akceptacji innych niż heteroseksualna tożsamości
seksualnych17. Takie dychotomiczne ujęcie unaocznia obecne, nie tylko
w społeczeństwie polskim, rozdwojenie wizji męskości. Z jednej strony wielu
mężczyzn odżegnuje się od tradycji patriarchatu, z drugiej zaś pojawia się tęsknota
za nią, zwłaszcza u tych spośród nich, którzy nie potrafią sprostać stawianym im
wymaganiom.

14

K. Piątek, Nowy wymiar ojcostwa jako nowy wymiar męskości, [w:] K. Piątek (red.), Męskość (nie)męska.
Współczesny mężczyzna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007,
s. 94-99.
15 Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2006, s. 9.
16 K. Arcimowicz, Przemiany męskości…, op. cit., s. 54.
17 K. Arcimowicz, Obraz ojca w polskich mediach, [w:] „Niebieska Linia” 1/2004, s. 9.
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Dla współczesnych mężczyzn (tak zresztą, jak i dla kobiet) życie rodzinne jest
podstawową wartością. Aż 74% mężczyzn w badaniach CBOS z 2019 roku wskazuje
szczęście rodzinne jako najważniejszą wartość w życiu codziennym18. Tym, co –
według uzyskanych deklaracji – stanowi obecnie główną treść codziennego życia
ankietowanych, jest rodzina (72% wskazań). Dopiero na drugim miejscu, z dużo
niższym odsetkiem odpowiedzi, plasuje się praca zawodowa (53%)19.
Mężczyźni preferują model rodziny nuklearnej, składającej się z rodziców
i dzieci (traktowanych jako szczególna wartość). Postawy zdecydowanie
prorodzinne pozostają nieco w sprzeczności w stosunku do rzeczywistych tendencji
związanych z decyzją o zawarciu małżeństwa i stworzeniu własnej rodziny.
Odkładanie decyzji o założeniu rodziny na później to zjawisko obecnie powszechne,
skutkujące znacznym przesunięciem się wieku zawierania małżeństw. Jeśli już
jednak mężczyźni decydują się na formalny związek, to zwykle preferują model
partnerski, tzn. taki, w którym kobieta i mężczyzna pracują zawodowo oraz dzielą
się sprawiedliwie obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi. Deklaracje te
jednak nieco odbiegają od rzeczywistego podziału obowiązków w rodzinach.
Zgodnie z wynikami sondażu CBOS z 2018 roku czynnościami tzw. domowymi, typu:
sprzątanie, gotowanie, pranie, prasowanie, codzienne zakupy, zajmowało się (bez
pomocy kobiet) nie więcej niż 13% mężczyzn. Podobnie sytuacja przedstawiała się,
jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, osobami chorymi i niepełnosprawnymi – tu
również prym wiodły kobiety (chociaż w kategorii tej większy był odsetek mężczyzn
wskazujących na wspólne z partnerką wypełnianie tych obowiązków)20.

Obraz ojca w mediach
Jednostka w toku swojego życia pełni wiele ról społecznych, niejednokrotnie
determinowanych płcią, w niniejszym artykule uwaga skupiona zostanie tylko na
roli ojca i jej medialnych kreacjach, co oczywiście nie pozwoli w sposób
wyczerpujący opisać złożoności sytuacji mężczyzny w ponowoczesności.
Przekazy medialne mają bardzo duży wpływ na tworzenie nowych wzorców ról.
Jest to istotny aspekt poruszanego tu zagadnienia, gdyż media w pewnym stopniu
odbijają rzeczywistość społeczną, z drugiej zaś strony same, tworząc wzorce
postępowania, mody, kreują tę rzeczywistość, a ich siła oddziaływania jest nie do
przecenienia. Dlatego też Michael Kimmel, autorytet w dziedzinie badań nad
mężczyznami (men’s studies) twierdzi, że: „Jeśli męskość jest konstruowana
18

R. Boguszewski, Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, Warszawa 2019, Komunikat z badań CBOS Nr 22/2019,
s. 2.
19 R. Boguszewski, Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988–2018,
Warszawa 2018, Komunikat z badań CBOS Nr 164/2018, s. 2.
20 Zob. Komunikat z badań CBOS: Kobiety i mężczyźni w domu, Warszawa 2018, [w:] https://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2018/K_127_18.PDF(8.05.2019).
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społecznie, jeden z podstawowych elementów tej konstrukcji stanowi
przedstawianie męskości w mediach”21.
Chociaż, jak zauważa Bogusław Dziadzia, w oparciu o analizę reklam
telewizyjnych:
„najważniejszym członkiem rodziny w ujęciu medialnym (elementem niemal je sankcjonującym)
jest matka. Zazwyczaj zadbana, w średnim, nie do końca dającym się określić wieku. Troszczy się
o swoje pociechy i męża, niejednokrotnie jest to jej jedyny cel w życiu, którego osiąganie daje jej
pełną satysfakcję. Dziecko z reklamowej rodziny jest zazwyczaj pogodnym łasuchem, który
nieustannie się czymś brudzi. Trzecim, wyróżniającym się fizycznie i moralnie członkiem takiej
rodziny, jest uosabiający trwałe wartości i tradycje dziadek. Ostatnim członkiem rodziny, o którym
chciałbym wspomnieć, jest ojciec. W omawianym kontekście figura najbardziej bezbarwna
i bezosobowa. Jest to postać sprowadzająca się zwykle do działań pozaekranowych (w domyśle:
praca w celu utrzymania rodziny), zadowolenia z wyprasowanej koszuli lub przyłączenia się do
posiłku, podczas którego przyjmuje niejako rolę kolejnego dziecka”22.

Tak zarysowany obraz rodziny, a w jej ramach ojca, budzi szereg wątpliwości
i wiąże się niewątpliwie z omawianymi wcześniej przemianami rodziny. Kryzys
ojcostwa można rozpatrywać w dwóch kontekstach: z jednej strony kryzysu rodziny,
z drugiej kryzysu męskości. Źródła obu tkwią w przeobrażeniach społecznokulturowych, które się obecnie dokonują i zapewne jeszcze przez długi czas nie
będzie funkcjonował jeden model ojcostwa, choć coraz częściej podejmowane są
próby stworzenia takiego uniwersalnego wzorca na miarę potrzeb XXI wieku23.
Istotną rolę w definiowaniu tego modelu odgrywają media.
Szczególnie wyraźnie uwidocznia się to w serialach telewizyjnych, które
stanowią główny punkt analizy. W latach osiemdziesiątych XX wieku, jak piszą Beth
Olson i William Douglas, z jednej strony w telewizyjnych serialach pojawiła się
większa liczba modeli rodziny, ale z drugiej te rodziny stawały się bardziej nuklearne
i tradycyjne24. W efekcie zmieniał się również wizerunek ojca w mediach. Przy czym
w znacznej większości przypadków rola ojca była nadal definiowana w tradycyjny
sposób. Ojciec był pokazywany jako głowa rodziny i jej główny utrzymujący (matki
nawet jeśli pracowały, to ich zarobki stanowiły dodatkowe źródło dochodu rodziny).
Ale w tym wizerunku ojca-króla pojawiały się pewne elementy pokazujące, że
w społeczeństwach zmieniają się oczekiwania związane z jego rolą w rodzinie.
Początek tego okresu wyznaczał amerykański dramat z 1979 roku, Sprawa
Kramerów, wyreżyserowany przez Roberta Bentona. W filmie typowy nowojorski
pracoholik, praktycznie nieuczestniczący w wychowywaniu swojego syna, staje
przed wyzwaniem, jakim jest odejście jego żony, która postanawia „odnaleźć
21

M. Kimmel, Foreword, [w:] S. Craig (red.), Men masculinity and the media, London 1992, s. XI-XII.
B. Dziadzia, Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 117.
23 Zob. K. Piątek, Nowy wymiar ojcostwa jako nowy wymiar męskości, [w:] Męskość (nie)męska..., op. cit.,
s. 86-107.
24 B. Olson, W. Douglas, The Family on Television: Evolution of Gender Roles in Situation Comedy, [w:] “Sex Roles”,
Vol. 36, 5/6 1997, s. 411.
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siebie”. W trakcie filmu obserwujemy przemianę Teda w empatycznego, dbającego
o dobro swojego syna ojca, który musi stoczyć batalię sądową ze swoją żoną, która
postanawia odzyskać dziecko. Opowiadając o powodach swojego odejścia, główna
bohaterka mówi:
„Przez całe życie czułam się jak… czyjaś żona lub czyjaś matka, czyjaś córka. Nawet przez cały czas
gdy byliśmy razem, nigdy nie wiedziałam, kim jestem. I dlatego musiałam odejść. Myślę, że
w Kalifornii odnalazłam siebie. Mam pracę. Mam terapeutę, naprawdę dobrego. I czuję się lepiej
niż kiedykolwiek czułam się w życiu”25.

Film jasno pokazywał, że tradycyjne role matek i ojców nie wystarczają
w nowoczesnym społeczeństwie, że życie jest zdecydowanie bardziej
skomplikowane. Dlatego też seriale zaczęły pokazywać ojców partnerów,
włączających się w wychowanie swoich dzieci, dzielących się obowiązkami
z żonami, często będących nawet jedynymi opiekunami swoich dzieci. Dobrymi
przykładami seriali z tego okresu są takie produkcje jak Growing Pains, The Wonder
Years, The Cosby Show, Full House, Alf czy Roseanne.
Serial Growing Pains26 pojawił się na ekranach w 1985 roku. Opisywał życie
rodziny Seaverów początkowo składającej się z rodziców, Jasona i Maggie, i ich
trójki dzieci – Carol , Mike’a i Bena. Jak pisze Cerise L. Glenn, serial odegrał znaczącą
rolę w rozpropagowaniu wzorca rodziny o podwójnym dochodzie w świecie
sitcomów27. Serial rozpoczyna się w momencie powrotu Maggie do pracy w lokalnej
gazecie, Jason zostaje z dziećmi w domu, równolegle prowadząc swój gabinet
psychiatryczny. Już w pierwszym odcinku musi się zmierzyć z aresztowaniem
Mike’a. Glenn pisze, że w trakcie całego serialu Jason i Maggie często martwią się
i walczą o to, które z nich ma zostać w domu z młodszymi dziećmi (Maggie wraca
do domu dopiero po urodzeniu czwartego dziecka) i kto powinien się nimi zająć,
gdy potrzebują wsparcia rodziców. Dobrym przykładem jest tutaj odcinek piąty pt.
Super dad, w którym Maggie zauważa, że to Jason starając się wesprzeć ją
w robieniu kariery, staje się doradcą dzieci, które przychodzą do niego ze swoimi
problemami, a nie jak do tej pory bywało – do niej. Czuje z jednej strony wyrzuty
sumienia, że nie ma dla nich czasu, z drugiej czuje się odsunięta na boczny tor.
Rozgoryczenie pogłębia to, że Carol po porady w sprawach damsko-męskich
przychodzi nie do niej, a właśnie do Jasona. Serial idealnie pokazywał napięcia
wynikające z konieczności godzenia obowiązków zawodowych i domowych
w sytuacji, gdy oboje rodzice pracują zawodowo.
Serial The Wonder Years emitowany był w latach 1988-1993 na kanałach
telewizji ABC. Jimmie Reeves, przedstawiając kulisy powstania serialu, pisze, że
został on wymyślony, by przyciągnąć grupę najbardziej cennych w tym czasie
25

Sprawa Kramerów, 1979, reż. R. Benton.
W Polsce serial wyświetlany był pod tytułem „Dzieciaki, kłopoty i my”.
27 C. L. Glenn, White Masculinity and the TV Sitcom Dad, [in:] R. L. Jackson II, J. E. Moshin (ed.), Communicating
Marginalized Masculinities. Identity Politics in TV, Film, and New Media, Routledge, New York 2012, p. 182.
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telewidzów dla stacji i jej reklamodawców – pierwsze telewizyjne pokolenie, czyli
baby boomers28. The Wonder Years to opowieść dojrzałego, czterdziestoletniego
Kevina Arnolda o czasach jego dzieciństwa w latach sześćdziesiątych XX wieku,
w czasach prezydenta Kennedy’ego, festiwalu w Woodstocku i wojny w Wietnamie.
Kevin był rówieśnikiem telewidzów reprezentujących pokolenie baby boomers,
a tym samym serial stawał się dla nich nostalgiczną opowieścią o czasach, kiedy
sami byli młodzi i beztroscy, a świat mimo wszystko wydawał się bezpieczny
i przyjazny. W serialu przedstawione zostało życie typowej amerykańskiej rodziny,
jaką jest mieszkająca na przedmieściach rodzina Kevina. Jego ojciec, Jack Arnold,
jest weteranem wojny w Korei, który po powrocie z wojny pracuje na stanowisku
kierowniczym w NORCOM-ie, firmie z branży zbrojeniowej. Matka Kevina, Norma,
porzuciła studia i swoje ambicje zawodowe, aby zajmować się domem i rodziną.
12-letni Kevin ma dwójkę starszego rodzeństwa – siostrę Karen (związaną z ruchem
hippisowskim) i niezbyt rozgarniętego brata Wayne’a. Serialowy Jack Arnold jest
klasycznym przykładem tradycyjnego ojca-króla rodziny, podejmującego wszystkie
istotne decyzje domowe, decydującego o tym, co jest dobre dla jego dzieci i żony.
Bardzo dobrze widać to na przykładzie odcinka 3. w pierwszym sezonie pt.
My Father’s Office. Odcinek zaczyna się od ujęcia krzątającej się w kuchni Normy
i siedzących przy stole Kevina i Wayne’a. Słychać odgłos wjeżdżającego na podjazd
samochodu Jacka Arnolda. W tym momencie słyszymy komentarz narratora:
„Podczas gdy matka pozostaje z młodymi, mężczyzna zapuszcza się w nieprzyjazne
środowisko w poszukiwaniu pożywienia. Wraca po nieudanej próbie – agresywny
i nieprzewidywalny”29. Widzimy fragmenty filmu dokumentalnego o gorylach.
Po czym wracamy do kuchni, w której Norma upomina synów, by zachowywali się
cicho, ponieważ ojciec miał zły dzień w pracy. Widzimy wyraźnie poirytowanego
Jacka wchodzącego do kuchni, pojawia się kolejny fragment filmu o gorylach.
Narrator mówi: „Zirytowany mężczyzna daje wyraźne sygnały, które każą młodym
zachować dystans”30. Kevin z Wayne’em postanawiają jak najszybciej opuścić
kuchnię. W kolejnej scenie widzimy Jacka siedzącego w pokoju i oglądającego
telewizję. Komentarz narratora jest następujący: „Gdy mój ojciec miał zły dzień
w pracy, po prostu siedział sam w ciemności i oglądał telewizję. Dowiedzieliśmy się
wcześnie, że jest to sygnał ostrzegawczy i dostosowywaliśmy do niego nasze
zachowanie”31. Nieco później dowiadujemy się, że gdy dzień był wyjątkowo zły,
wychodził na podwórko i oglądał przez teleskop niebo.
Jack Arnold jest odpowiedzialnym, lecz surowym ojcem, budzącym często strach
rodziny, starającym się przekazać swój system wartości dzieciom. Widać różnicę
28

J. L. Reeves, Rewriting Culture: A Dialogic View of Television Authorship, [in:] R. J. Thompson, G. Burns (ed.),
Making Television. Authorship and the Production Process, Praeger Publishers, New York 1990, p. 153-154.
29 The Wonder Years, sezon 1, odcinek 3: My Father’s Office (1988), reż. Steve Miner.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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w sposobie wychowania przez niego synów i córki. Dobrym przykładem jest tutaj
odcinek pt. Daddy’s Little Girl. Już na jego początku dowiadujemy się, że „Od
momentu kiedy ojciec po raz pierwszy popatrzy na swoją córkę, pozostanie ona już
na zawsze małą córeczką tatusia. A on na zawsze pozostanie jej bohaterem”32.
Ciekawym przypadkiem jest zrealizowany dla telewizji FOX serial komediowy pt.
Married… with Children, który po raz pierwszy pojawił się na ekranach
5 kwietnia 1987 roku33. Bohaterami serialu są członkowie rodziny Bundych
mieszkający w Chicago. Jak pisze Wojciech Szabaciuk, Bundy to
„reprezentanci niższej klasy społecznej, żyjący poniżej minimum egzystencjalnego, niemający
szacunku do prawa i łamiący normy obyczajowe i społeczne. Rodzina jest wewnętrznie
zantagonizowana, jednak jednoczy się w chwilach zewnętrznego zagrożenia” 34.

Rodzina składa się z czterech osób i psa. Głową rodziny i jedynym jej żywicielem
jest Al Bundy. Czterdziestoletni, sfrustrowany sprzedawca butów nieznoszący
swojej pracy i „grubych bab”. Jedynym źródłem jego dumy jest jego szkolna
kariera sportowa, do której często wraca w rozmowach, opowiadając
o tym, że zdobył cztery przyłożenia w jednym meczu, co zagwarantowało jego
drużynie Puchar Miasta Chicago. Jego karierę, jak twierdzi, zniszczyła żona Peggy.
Gdyby nie to, że zaszła w ciążę i się z nią ożenił, zostałby gwiazdą sportu i bogatym
człowiekiem. W piątym odcinku trzeciej serii mówi: „Wszyscy musimy żyć ze swoimi
porażkami… ja muszę ze swoją sypiać!”35. Z kolei w odcinku pierwszym sezonu
trzeciego stwierdza:
„Więc uważasz, że jestem ofiarą? Tylko dlatego, że mam śmierdzącą pracę, której nienawidzę,
rodzinę, która mnie nie szanuje, miasto, które przeklina dzień, w którym się urodziłem? Cóż, dla
ciebie może to oznaczać, że jestem ofiarą, ale coś ci powiem. Kiedy budzę się każdego ranka, to
wiem, że nic się nie polepszy, póki się znów nie położę. Więc wstaję, wypijam rozwodnionego
tanga i zjadam zamrożone pop-tart, siadam do mojego samochodu, który nie ma tapicerki ani
paliwa, ale ma 6 rat do spłacenia, i walczę z korkami tylko po to, by mieć zaszczyt nakładania tanich
butów na rozszczepione kopyta ludzi takich jak ty. Nigdy nie zagram w futbol tak, jak myślałem, że
zagram, nigdy nie dotknę pięknej kobiety i nigdy więcej nie zaznam radości jechania samochodem
bez torby na głowie. Ale nie jestem ofiarą. Ponieważ mimo tego wszystkiego ja i każdy inny facet,
który nigdy nie będzie tym, kim chciał być, wciąż gdzieś tam jesteśmy, będąc tymi, kim nie chcemy
być, 40 godzin tygodniowo, przez całe życie. I fakt, że nie włożyłem sobie pistoletu do ust, ty,
kobiecy puddingu, czyni ze mnie zwycięzcę!”36.

Al stanowi przeciwieństwo dotychczas pokazywanych w serialach
wszystkowiedzących ojców. Jest ojcem, który nie ma ochoty angażować się
w życie rodzinne, praktycznie w nim nie uczestniczy, daje im pieniądze i marzy
32

The Wonder Years, sezon 3, odcinek: Daddy’s Little Girl (1990), reż. Jim McBride.
W Polsce serial jest znany pod tytułem Świat według Bundych, premierę miał w 1996 roku.
34 W. Szabaciuk, Zawartość polityczna i ideologiczna w serialu komediowym na przykładzie Świata według Bundych,
[w:] „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” nr 13 z 2017, s. 57.
35 Married… with Children, sezon 3, odcinek 5: A Dump of My Own (1989), reż. Gerry Cohen.
36 Married … with Children, sezon 3, odcinek 1: He Thought He Could (1988), reż. Gerry Cohen.
33

190

Rola mediów w definiowaniu współczesnych wzorców ojcostwa

o tym, by pozostawiono go w spokoju. W pierwszym sezonie serialu mówi: „Nigdy
nie chciałem się ożenić – ożeniłem się. Nie chciałem mieć dzieci – mam dwójkę.
Jak to się stało?!”37. Dzieci, podobnie jak żonę, traktuje jak pasożyty czekające
tylko na zarabiane przez niego pieniądze. Rozmawiając z Peggy o córce mówi:
„Jeśli zacznie płakać, daj jej pieniądze. Na ciebie to działa”38. Jeśli nie pracuje,
to spędza czas przed telewizorem, pijąc piwo. Ulubionym serialem Ala jest Psycho
Dad, który otwiera następująca piosenka: „Who’s that rading into the sun?
Who’s the man with the it chygun? Who’s the man who kills for fun? Psycho Dad,
Psycho Dad. He sleeps with a gun but he loves his son. Killed his wife‘s because she
weighed a ton. He’s Psycho Dad!”39. Można przypuszczać, że chwilami
Al chętnie sam dosiadłby konia i zaczął wymierzać sprawiedliwość ze strzelbą
w ręku.
Opisując rolę ojca w mediach w latach 80. XX wieku warto wspomnieć
o tym, że po raz pierwszy w tym okresie pojawiają się w filmach
przykłady „nieobecnej matki” i ojca wychowującego dzieci. Serialowym przykładem
tego nurtu może być Danny Tanner z serialu „Pełna chata”, który pojawił się
na ekranach w 1987 roku. Serial opowiadał historię młodego wdowca
wychowującego trzy córki – dziesięcioletnią DJ, pięcioletnią Stephanie
i dziewięciomiesięczną Michelle. Nie radząc sobie z wychowywaniem córek i pracą
w telewizji, Danny prosi o pomoc swojego najlepszego przyjaciela Joeya
Gladstona i planującego zostać tylko kilka tygodni szwagra Jessego Katsopolisa.
Serial nagrywany był do 1995 roku i cieszył się bardzo dużą popularnością
wśród widzów na całym świecie. Pokazywał typowe problemy związane
z wychowywaniem dorastających dzieci.
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przynoszą seriale pokazujące zmieniające się
społeczeństwo i modele rodziny. Jednym z charakterystycznych bohaterów
tamtejszego okresu stają się single. Jak zauważa Betsy Israel: „we współczesnych
społeczeństwach dorastamy z obrazami życia singli przekazywanymi nam przez
otaczające nas media”40. To okres dominacji seriali takich jak Ally Mc Beal czy Seks
w wielkim mieście. Ojcowie, jeśli się w nich pojawiali, to odgrywali drugoplanowe,
chociaż istotne, jak się później okazywało, role. Tak jest chociażby w przypadku
Ally Mc Beal. Ojciec głównej bohaterki serialu miał nie tylko wpływ na jej karierę
zawodową (przez niego została prawniczką), ale również wpłynął na jej
wyobrażenia dotyczące związków z mężczyznami. W odcinku 5. trzeciego sezonu
pt. Troubled Water matka Ally mówi: „Wiesz, był dla Ciebie cudownym ojcem.
37

Married… with Children, sezon 1, odcinek 13: Johnny B. Gone (1988), reż. Linda Day.
Ibidem.
39 Psycho Dad Theme, [w:] https://marriedwithchildren.fandom.com/wiki/Psycho_Dad_Theme(1.04.2019).
40 P. Bałdys, Wybór czy konieczność? Wizerunek polskiego singla na przełomie XX/XXI wieku. Szkic socjologiczny,
[w:] K. Piątek, A. Barabasz, Pułapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym,
Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 106.
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Ale uważam, że wykazał prawdziwy heroizm, pozwalając wierzyć Ci w marzenia,
budząc nadzieję na ich spełnienie, choć sam się nigdy tego nie doczekał”41. Nie jest
mężczyzną bez skazy. Po tym, jak na świecie pojawiła się Ally, zaniedbał swoją żonę,
całą swoją miłość i uwagę przelał na córkę. Gdy odeszła, miał romans, w trzecim
sezonie poznaje w barze Georgię. Uważa, że jego zdrada jest mniej istotna niż
romans żony, ponieważ zdradził żonę, gdy Ally była już dorosła.
Lata 90. XX wieku to również modele ojcostwa, których nie chcielibyśmy
powielać. Pierwszy z nich to ojciec Laury Palmer z kultowego serialu Twin Peaks.
Rozalia Knapik pisze:
„Fakt, że zbrodniarz był jedynie sterowany przez demona uświadamia, że jego historia mogła się
przydarzyć każdemu innemu, a więc także każdemu z nas. Przypisanie winy nadnaturalnym
mocom oznacza, że kazirodztwo i morderstwo nie rodzą się w człowieku, ale przychodzą do niego
z zewnątrz. To zrzucałoby odpowiedzialność za całe zło na barki niewidzialnych energii, wobec
których ludzie pozostają zupełnie bezbronni. Wynika z tego rodzaj wygody, który prześwieca przez
słowa Coopera, skierowane do szeryfa: <<Wolałbyś uwierzyć, że BOB działał przez Lelanda, czy że
człowiek mógł zgwałcić i zamordować swoją własną córkę?>>” 42.

Początek XXI wieku przynosi bardzo zróżnicowane portrety serialowych ojców
reprezentowane w serialach: Babby Daddy, Two and Half Men, Young Sheldon.
Serial Babby Daddy43 opowiada historię młodego dwudziestoletniego chłopaka,
który niespodziewanie musi sprostać roli ojca, po tym, jak dziewczyna, z którą
przespał się jeden raz, porzuca na progu jego mieszkania niemowlę. Ben
postanawia wychować dziecko z pomocą swojej rodziny, brata i mamy, oraz dwójki
przyjaciół.
Two and Half Men z kolei przynosi nam wizerunek rozwiedzionego ojca, który
stara się uczestniczyć w wychowaniu swojego 10-letniego syna Jake’a. Alan Harper
jest typem nieudacznika, który żyje z silnym kompleksem swojego bogatego,
przystojnego, wiodącego beztroskie życie brata Charliego. Poznajemy go, gdy
w wyniku rozwodu z żoną traci dom i jest zmuszony zamieszkać
z Charliem. Stara się wychowywać swojego leniwego i, jak mogłoby się wydawać,
niezbyt bystrego syna na odpowiedzialnego człowieka. Dużą wagę przykłada do
nauki, którą chłopiec nie jest w ogóle zainteresowany. Zabiegi Alana przynoszą
mizerne efekty, wydaje się, że stara się wychować zupełnie przez przypadek Jake’a
na kogoś podobnego do siebie. Charlie jest tym, który wnosi luz, zabawę,
momentami sporo zdrowego rozsądku.
Ciekawym przykładem jest serial Modern Family, w którym mamy trzy różniące
się modele rodzin: rodzinę zróżnicowaną pod względem kulturowym
41

Ally McBeal, sezon 3, odcinek 5: Troubled Water (1999), reż. J. Kerns.
R. Knapik, Miasteczko Twin Peaks jako kryminał metafizyczny, [w:] D. Bruszewska-Przytuła, A. KrawczykŁaskarzewska, P. Przytuła (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Format, intertekst, adaptacja, Instytut Polonistyki
i Logopedii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2017, s. 161.
43 W Polsce serial znany jest pod tytułem Dzidzitata. Można było go zobaczyć na kanale Comedy Central Family.
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i wiekowym, rodzinę tradycyjną i rodzinę dwóch gejów wychowujących
adoptowane wietnamskie dziecko. Ostatni przypadek nie jest odosobniony,
wystarczy choćby przypomnieć popularny wśród młodzieży serial Glee. Jedna
z głównych bohaterek, Rachel Barry, wychowywana jest przez dwóch kochających
i wspierających jej marzenia ojców.
W odniesieniu do polskich seriali interesujące typologie modelu męża i ojca
zaproponowali Beata Łaciak oraz Krzysztof Arcimowicz. Beata Łaciak, w oparciu
o analizę polskich telenowel fabularnych o tematyce współczesnej oraz prasy
ilustrowanej, stworzyła dwa główne modele doskonale obrazujące rozdwojenie
wizji męskości w społeczeństwie polskim. Pierwszy model to „mąż tradycjonalista”
– przede wszystkim poczuwający się do obowiązku utrzymania rodziny, zwalniając
się tym samym z większości czynności związanych z prowadzeniem domu i opieką
nad dziećmi. Mąż tradycjonalista najchętniej widzi żonę jako kobietę zajmującą się
domem i dziećmi, często nie akceptuje jej ambicji zawodowych, ogranicza jej
możliwości samorealizacji i rozwoju w sferach innych niż domowa44. Przykłady
tradycyjnych mężów można znaleźć w wielu polskich serialach, chociażby
w najdłużej pojawiającym się na polskich ekranach Klanie. Tradycjonalistą jest Jerzy
Chojnicki.
Drugi model to „mąż partner” – mężczyzna pracuje i dzieli się obowiązkami
domowymi z żoną, która zwykle także jest aktywna zawodowo. Wspiera jej
ambicje, współdziała z nią w wychowywaniu dzieci. Jak zauważa badaczka, jest
to jednak model znacznie rzadziej pokazywany w mediach czy opisywany
w prasie45. Przykładem może tutaj być chociażby serial Rodzinka.pl. Serialowy ojciec
– Ludwik Boski – dzieli swoje obowiązki domowe z żoną, wspiera jej karierę
i współuczestniczy aktywnie w wychowaniu synów.
Inne modele wymienione przez Beatę Łaciak to „mąż niewierny” – mężczyzna
ulegający zauroczeniom, słaby, poszukujący ciągle nowych wrażeń, podejmujący
romanse, prowadzący podwójne życie, niezdecydowany46. Przykładów takich
mężów jest zdecydowanie najwięcej w polskich serialach. Takim mężem jest
wspomniany Jerzy Chojnicki z Klanu, jego zięć Jacek Borecki, czy też Darek
Kurzawski.
Dwa pozostałe typy omawiane przez Łaciak to: „mąż macho” i „mąż sadysta”.
Pierwszy z nich to mężczyzna, który traktuje swoją partnerkę instrumentalnie,
kontroluje jej życie, dominuje nad nią, rekompensując sobie tym samym swoje
słabości i kompleksy. Z kolei „mąż sadysta” to mężczyzna znęcający się fizycznie
i psychicznie nad swoją partnerką i dziećmi. Często niepotrafiący zapanować nad

44

B. Łaciak, Medialny obraz mężczyzny w relacjach małżeńskich i rodzinnych, [w:] Nowi mężczyźni? Zmieniające się
modele męskości we współczesnej Polsce, M. Fuszara (red.), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008, s. 152-158.
45 Ibidem, s. 161-164.
46 Ibidem, s. 161-164.
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agresją, nadużywający alkoholu 47. Dwa ostatnie typy, związane z agresją i przemocą
wobec kobiet, stanowią ciemną stronę tradycyjnego paradygmatu męskości,
opartego na dominacji i sile. Nierzadko niestety są one realizowane w praktyce.
W przekazach medialnych prezentowane są dwa podstawowe modele ojcostwa.
Pierwszy opiera się na tradycyjnym paradygmacie męskości i zasadza się na trzech
kluczowych elementach, które określają ojca jako:
− „żywiciela rodziny” (koncentracja na zabezpieczeniu bytu rodziny, przy
minimalnym udziale w życiu rodzinnym);
− „głowę rodziny” (podkreślenie wartości władzy i dominacji nad pozostałymi
członkami rodziny, a także asymetrii statusu kobiety i mężczyzny);
− „srogiego wychowawcę” (ojciec z racji tego, że jest mężczyzną, ma naturalny
autorytet) 48.
Drugi model odwołuje się do nowego paradygmatu męskości, w którym ojciec
określany jest jako:
− „opiekun dziecka” (zaangażowany w opiekę i wychowanie dziecka na równi
z matką);
− „partner dziecka” (rygoryzm w wychowaniu zastąpiony zostaje
partnerstwem. Postawa ojca polega na pomaganiu dziecku, wyjaśnianiu,
dlaczego powinno lub też nie powinno postępować w określony sposób);
− „ojciec <<rodzący>>” (mężczyzna stara się emocjonalnie być jak najbliżej
swojej ciężarnej partnerki i wraz z nią przeżywać kolejne fazy ciąży oraz
wreszcie uczestniczyć w porodzie) 49.
I właśnie ten ostatni wzorzec, choć zdecydowanie trudniejszy w realizacji, zdaje
się być odpowiedzią na potrzeby współczesnej rodziny i oczekiwania wielu kobiet.
Zdaniem E. Badinter pokolenie nowych ojców pojawi się wtedy, gdy
„mężczyzna zakwestionuje odziedziczoną po przodkach represyjną ideę męskości, dostrzeże
całą
niewygodę
patriarchatu,
zrozumie
krzywdę
odsunięcia
od
własnych
dzieci wskutek odrywającego go od domu typu pracy, zaakceptuje swoją kobiecość
i wreszcie rozpocznie poszukiwanie innej męskości i innego ojcostwa”50.

Obecnie obserwujemy pierwsze oznaki tych przemian, które, choć następują
powoli, coraz wyraźniej przenikają do społecznej świadomości, tworząc fundament
ponowoczesnego wzorca męskości. Nieśmiało mówi się już o nowym ojcostwie,
gdyż mężczyźni coraz częściej i chętniej: uczestniczą w ciąży i porodzie
swoich partnerek, zajmują się opieką nad dzieckiem od niemowlęctwa,
partycypują w obowiązkach związanych z prowadzeniem domu na równi ze swoimi
partnerkami, korzystają z urlopu tzw. tacierzyńskiego, uaktywniają się
47

Ibidem, s. 161-164.
K. Arcimowicz, Wizerunek ojca w polskich mediach…, op. cit., s. 124-132.
49 Ibidem, s. 133-141.
50 E. Badinter, XY tożsamość mężczyzny, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1993.
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w różnego rodzaju ruchach na rzecz ojców, otwarcie mówią o swoich uczuciach
i są świadomymi rodzicami i partnerami.
Pamiętać należy oczywiście o tym, iż proces tworzenia nowego wzorca ojcostwa
i związanej z nim nowej męskości jest długotrwały. Dzisiejsza generacja mężczyzn,
wychowana w dużej mierze zgodnie z dawnym, tradycyjnym modelem, jedynie
zapoczątkowała transformację. „Ewolucja wzorów dokonuje się na naszych oczach,
ale jej tempo będzie zależeć od tego, jakie wartości będą ważne w naszej
kulturze”51. Praktyki socjalizacyjne pokazują bowiem, że wciąż w wielu rodzinach
dokonuje się reprodukcja takich wzorców, które podtrzymują podziały płci,
utrudniając i blokując pozytywne przemiany52.
W oparciu o przywołane analizy i badania można stworzyć następującą typologię
obrazów medialnych ojca:
Tab. 1. Typologia portretów medialnych ojców
Wzorzec ojcostwa

Charakterystyczne cechy

Medialne zobrazowania

Ojciec –
głowa rodziny

Odpowiedzialny, tradycjonalista, utrzymuje rodzinę,
w większym stopniu zaangażowany w pracę niż
obowiązki domowe, podejmuje kluczowe dla rodziny
decyzje, sprawuje władzę niepodzielnie.

Jack Arnold (The Wonder Year),
Willie Tanner (Alf), Jerzy Chojnicki
(Klan), Stefan Karwowski
(Czterdziestolatek), Andrzej
Leśniewski (Rodzina Leśniewskich)

Ojciec
współpracujący

Dzieli obowiązki i władzę z żoną/partnerką, wspólnie Jason Seaver (Growing Pains), Cliff
z partnerką podejmuje decyzje, zaangażowany w
Huxtable (The Cosby Show),
obowiązki domowe i wychowanie dzieci.
Ludwik Boski (Rodzinka.pl)

Ojciec – „wieczne
dziecko”

Kolejne „dziecko” w rodzinie, kumpel dzieci, często
nieodpowiedzialny, beztroski, niedojrzały.

Darek Janowski (39 i pół), Hal
Wilkerson (Malcolm in the
Middle), Ferdek Kiepski (Świat
według Kiepskich), Al. Bundy
(Married… with Children)

Ojciec tyran

Władca w rodzinie, narzucający swoją wolę,
wzbudzający szacunek, często również strach.

Jack Arnold (The Wonder Year),
Tywin Lannister (Gra o tron)

Ojciec dysfunkcyjny Osoba borykająca się z uzależnieniami, najczęściej
alkoholizmem. Ojciec nieobecny, traktujący dzieci
instrumentalnie. Dopuszczający się przemocy.
Przynosi wstyd rodzinie, wpływa negatywnie na
funkcjonowanie dzieci w środowisku i ich psychikę.

Maciej Solejuk (Ranczo), Jakubczyk
– ojciec Uli (M jak Miłość); Damian
(Barwy szczęścia)

Samotny ojciec

Danny Tanner (Full House), Ben
Wheeler (Dzidzi tata), Charlie
Salinger (Party of Five), Alan Parker
(Two and Half Men), Michał
Chojnicki (Klan)

Zmuszony przez okoliczności pełni funkcję ojca i
matki jednocześnie, łączy pracę z obowiązkami
rodzinnymi, stara się sprostać obowiązkom, z
którymi wcześniej nie miał nic wspólnego, czasami
jest to rozwiedziony weekendowy ojciec, który stara
się uczestniczyć w wychowaniu swoich dzieci.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach,
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K. Arcimowicz, Przemiany męskości w kulturze…, op. cit., s. 53.
Więcej na ten temat [w:] K. Piątek i A. Barabasz, Kobiet polskich dzisiejsze rozterki... Czyli o kobiecej roli
w utrwalaniu tradycyjnych relacji w rodzinie, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2007.
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Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003; Łaciak B., Medialny obraz mężczyzny
w relacjach małżeńskich i rodzinnych, [w:] M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele
męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008.

Refleksja końcowa
Kwestie ojcostwa i męskości wzajemnie się warunkują. Z jednej strony nowy
wzór męskości, kładący nacisk na rozwój uczuciowości i wrażliwości u młodych
mężczyzn, niesie ze sobą szanse rozwoju dojrzałych ról męskich: męża i ojca,
wolnych od tradycyjnych stereotypów. Z drugiej natomiast strony staje się
fundamentem budowania współczesnego, adekwatnego do potrzeb i dzisiejszych
realiów modelu męskości.
„Rewolucja” w obszarze życia małżeńsko-rodzinnego będzie zapewne trwała
jeszcze wiele lat, zanim ostatecznie stworzą się nowe wzorce ról, dające
mężczyznom możliwość realizowania się nie tylko w sferze publicznej, ale
i rodzinnej. Inicjowane przez Unię Europejską działania także nakierowane są na
transformację w tym kierunku i chociaż w społeczeństwie polskim wciąż silny jest
opór wobec zmian, pewne procesy zostały już zapoczątkowane. Oczywiste staje się
dla wszystkich, że […] „ewolucji nie da się zatrzymać, można ją, co najwyżej,
spowolnić”53, a to nie byłoby raczej z korzyścią ani dla mężczyzn, ani dla kobiet.
Ta ewolucja wspierana jest przez media. Serialowi ojcowie stają się wzorami do
naśladowania.
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The Role of the Media in Defining Contemporary Patterns of Fatherhood
Summary
The article focuses on the influence of the media on the shaping of the model of father and guardian
and the changes that this model undergoes. On the basis of relevant research and selected TV series,
a classification of the fatherhood patterns and their media creations is proposed. Also, the media
genesis of selected trends and ways of defining the role of the father and its advertising in the media
is considered.
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Mężczyźni i sport w mediach.
Reprodukcja społecznych wyobrażeń męskości

ABSTRAKT
Media stanowią współcześnie istotny element życia społecznego. Jedną z pełnionych przez nie funkcji
jest socjalizacja płciowa i ukazywanie wzorców zachowań każdej z płci. Jednym z obszarów
prezentowanych w mediach, wpływających na wyobrażenia dotyczące przedstawicieli płci męskiej,
jest sport. Różne dyscypliny sportowe oraz zawodnicy w nich startujący kreują określony wizerunek
mężczyzn, który społecznie określany jest jako najbardziej poważany. Sport jest miejscem reprodukcji
społecznych przekonań dotyczących ról płciowych, a przedstawianie ich w mediach potęguje ich
zasięg. Aktywność fizyczną można postrzegać jako przykład praktyk kulturowych oddziałujących na
modelowanie męskiej tożsamości, a socjalizująca funkcja mediów przyczynia się do przekazywania
chłopcom cech określających tzw. prawdziwych mężczyzn.
SŁOWA KLUCZOWE: mężczyzna, męskość, sport

Wstęp
Media współcześnie w znacznym stopniu oddziałują na sposób, w jaki odbiorcy
pojmują świat ich otaczający i kształtują osobiste wizje siebie oraz całego
społeczeństwa. Sposób, w jaki ukazywani są ludzie w przekazach medialnych,
warunkuje powstawanie u widzów określonego obrazu ogółu. Pomimo ciągłych
zmian życia społecznego i debat dotyczących równości płci, przekazy medialne
w dalszym ciągu odwzorowują liczne stereotypowe obrazy kobiet i mężczyzn,
reprodukując przy tym wizerunki i zachowania ’odpowiednie’ dla każdej z płci,
a zatem wpływają na ich kształtowanie się. Wizerunki ’właściwe’ każdej z płci
prezentowane w przekazach medialnych oddziaływają bardzo mocno szczególnie
na najmłodszych odbiorców, którzy przyswajając takie informacje, wykorzystują je
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 31.10.2018 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 10.05.2019 r.
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jako podstawę do kreowania swojej tożsamości płciowej. Tworzenie przez każdą
z jednostek swojej tożsamości jako kobiety bądź mężczyzny jest niewątpliwie
uwarunkowane społecznie, o czym pisze Michael Kimmel, wskazując, iż ,,jeżeli
męskość jest konstruowana społecznie, jednym z podstawowych elementów tej
konstrukcji jest przedstawienie męskości w mediach”2. Przekazy medialne poprzez
swój wpływ i ogromny zasięg przedstawiają swym odbiorcom obraz świata
i żyjących w nim ludzi, do którego dążą ich adresaci. Jednym z rodzajów tychże
przekazów może być m.in. reklama, w której, jak wskazuje Krzysztof Arcimowicz,
nie tworzy się ,,(...) stereotypów mężczyzn i kobiet, ona jedynie sięga po nie,
by jak najlepiej sprzedać produkt”3. Dodaje też za Ervingiem Goffmanem4,
że reklama, egzemplifikując zachowania i postawy ludzi mające miejsce
w codziennym życiu i odwzorowując stereotypowe podejście do ról społecznych
oraz relacji między kobietami i mężczyznami, tworzy hiperrytualizację5.
W artykule uwaga skupiać się będzie na prezentowanych w medialnych
transmisjach sportowych wizerunkach mężczyzn; ich zachowaniach i postawach,
które wpływają na powielanie przez odbiorców określonych wizerunków męskości
(dominującej). W niniejszym tekście dokonany zostanie przegląd teorii dotyczącej
sportu, mężczyzn w sporcie, reprodukcji zachowań w sferze aktywności fizycznej
oraz sposobów prezentowania sportowców-mężczyzn w mediach. Przekazy
medialne stanowią jeden z przykładów środków transmisji i rozpowszechniania
informacji, które umacniają w społeczeństwie stereotypowe wizerunki mężczyzn.
Zdaniem Urszuli Kluczyńskiej
,,media uwznioślają męskie zmagania sportowe, czynią z rozgrywek sportowców wydarzenia,
które określają jako istotne dla tożsamości mężczyzny, a jednocześnie ignorują i trywializują
kobiece osiągnięcia sportowe”6.

Ponadto, jak wskazuje K. Arcimowicz,,(...) w mediach sport jest przedstawiany
przede wszystkim jako dziedzina męska”7, natomiast ,,męska dominacja w sporcie
stanowi jeden z wyznaczników habitusu mężczyzn (...)”8. Ciągłe powielanie takich
wykreowanych w pewnym sensie przez media wizerunków sportowych bohaterów
przyczynia się do reprodukcji kulturowej obrazów i wzorów męskości.

2

M. Kimmel, Foreword, [w:] Men, masculinity and the Media, S. Craig (red.), Londyn 1992, s. XI-XII.
K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – Fałsz –Stereotyp, Gdańsk 2003, s.106.
4 E. Goffman, Gender Advertisements, New York 1976, s. 26, 84.
5 K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny…, op. cit., s.106.
6
U. Kluczyńska, Męska dominacja i piłka nożna. Analizy medialnych prezentacji, [w:] Karuzela z mężczyznami.
Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, K. Wojnicka, E. Ciaputa (red.), Kraków 2011, s. 65.
7 K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny…, op. cit., s. 226.
8 O. Modzelewska, Men and sport. Socialization to masculinity, [w:] V. Lubkina, S. Usca (red), Sociality. Integration.
Education, Volume IV, Rezekne 2018, s. 167; szerzej o koncepcji habitusu zob. P. Bourdieu, Męska dominacja,
Warszawa 2004.
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Sport i media
Sport i różnorodne aktowości fizyczne od zarania dziejów stanowiły domenę
mężczyzn, i ,,(...) w swojej wczesnej fazie sport postrzegany był przede wszystkim
jako droga ku męskości zarówno zawodników, jak i widzów”9. Począwszy od
pierwszych olimpiad w starożytnej Grecji, w których to zawodnikami mogli być
jedynie mężczyźni, poprzez rycerskie turnieje w czasach średniowiecznych, sport
postrzegany był jako arena rywalizacji i potyczek między mężczyznami. Przez wiele
lat
,,szkolenie sportowe i sportowe widowiska były miejscem spotkań i socjalizacji mężczyzn
we własnym gronie, wzajemnego ugruntowania tożsamości i poczucia własnej wartości oraz
utrwalenia męskich więzi międzypokoleniowych”10.

Zdominowanie przez mężczyzn tego obszaru życia dodatkowo uwypukla ich
przewagę, siłę i zajmowaną pozycję społeczną.
Współcześnie sport to
,,(...) jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć medialnych (zwłaszcza telewizyjnych), bez
których o wielu dyscyplinach, zwłaszcza sportach ekstremalnych (takich chociażby jak alpinizm czy
rajdy pustynne), niewiele wiedzielibyśmy(...)”11.

Dzięki relacjom medialnym widzowie mogą obserwować zmagania zawodników
w wielu, niejednokrotnie niepopularnych i szeroko nierozpowszechnianych
konkurencjach, które często odbywają się w odległych krajach. Zbigniew Dziubiński,
Natalia Organista i Zuzanna Mazur podkreślają, że
,,obecnie media i sport, wzajemnie od siebie zależne, składają się na media sport – kompleks
narracji, która zasięgiem i siłą oddziaływania przerasta sam sport i wyniki sportowej rywalizacji” 12.

Aktualnie wybrane wydarzenia sportowe, takie jak m.in. igrzyska olimpijskie,
mistrzostwa świata czy Europy w piłce nożnej są transmitowane przez media
w wielu krajach, co podkreśla fakt, że nabrały one cech charakterystycznych dla
wielkich widowisk medialnych13. Edward Hajduk i Fabian Hajduk wskazują,
iż ,,sportowcy są aktorami widowisk, niekiedy o widowni wielomilionowej. I ta
funkcja społeczna lub kulturowa jest najbardziej eksponowana, także
współtworzona przez telewizję”14. We współczesnej kulturze widowiska sportowe
9

M. Uliński, Sport jako obszar modelowania męskości i kobiecości, [w:] Wymiary kobiecości i męskości,
B. Bartosz (red.), Warszawa 2011, s. 164.
10 Ibidem, s. 164.
11
A. Gwóźdź, Media i sport. Wprowadzenie, [w:] Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, A. Gwóźdź
(red.), Kraków 2003, s. 7.
12 Z. Dziubiński, N. Organista, Z. Mazur, O męskości konstruowanej medialnie, ,,Kultura i Społeczeństwo”, 2017,
nr 2, s. 85.
13 A. Gwóźdź, Media…, op. cit., s. 7.
14 E. Hajduk, F. Hajduk, Szkice z socjologii sportu, Poznań 2013, s. 42.
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skupiają miliony widzów nie tylko na trybunach, ale przede wszystkim przed
telewizorami15. Transmisje zmagań sportowych, a zwłaszcza język, który jest w nich
wykorzystywany, uwidacznia przewagę społeczną mężczyzn, powiela stereotypowe
wizerunki i zachowania płci męskiej, co utrwala w odbiorcach konkretny obraz
’prawdziwego’ mężczyzny, do którego pragną dążyć.
Jednym z przykładów badań, które skupiały się na promowaniu zachowań
’typowo’ męskich w sporcie, są analizy przeprowadzone przez Adiego Adamsa, Erica
Andersona i Marka McCormacka16. Miały one na celu pokazanie, w jaki sposób
zawodnicy i trenerzy konstruowali swoją męskość. Wyniki obrazowały fakt, iż
mężczyźni przejawiali cechy dominującego dyskursu męskości17. W przypadku
zawodników miało to miejsce podczas aktywności na boisku, sposobu zachowania
i stylu gry, natomiast trenerzy używali nacechowanego agresywnie języka, przez co
wyrażali siebie, ale też po to, by pobudzić agresję i chęć walki w zawodnikach.

Męskość w medialnych przekazach sportowych
We współczesnym świecie, szczególnie w kontekście sportu, występuje
przekonanie o dominacji mężczyzn w tej dziedzinie życia społecznego. Podkreślane
jest to przez używany w transmisjach i relacjach język oraz czas
i rodzaj transmisji18, który zdominowany jest przez emisje sportowych zmagań
mężczyzn. Sporty uprawiane przez mężczyzn i kobiety prezentowane
w programach telewizyjnych oraz sposób ich przekazywania uzależniony jest od płci
startujących w nich zawodników19. W przypadku transmisji rywalizacji kobiet
zawsze przy nazwie dyscypliny podkreśla się płeć zawodniczek, np. piłka nożna
kobiet, siatkówka kobiet, narciarstwo alpejskie kobiet, na co w swoich badaniach
zwrócili uwagę M. C. Ducan, M. A. Messner i L. Williams20. W przypadku transmisji
zmagań mężczyzn nie dodaje się do dyscypliny płci zawodników, po prostu podaje
się jej nazwę. U. Kluczyńska podkreśla, iż taki stan rzeczy uwarunkowany jest
przekonaniem, że ,,(...) sport to praktyka męska, udział kobiet wymaga więc
15

K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny …, op. cit., s. 225.
A. Adams, E. Anderson, M. McCormack, Establishing and Challenging Masculinity: The Influence of Gendered
Discourses in Organized Sport, „Journal of Language and Social Psychology”, 2010, t. 29 (3), s. 278–300.
17
Opierającego się na zachowaniach stereotypowo przypisywanych mężczyznom, np. siła, agresja, chęć dominacji,
czyli tzw. tradycyjny paradygmat męskości, zob. K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny …, op. cit;
O. Modzelewska, J. Ostrouch-Kamińska, Dominacja i współdziałanie. Sposoby doświadczania męskości przez offroadowców, „Szkice Humanistyczne" XV 2015, nr 3-4 (vol.38), Olsztyn.
18 Gdy w tym samym czasie transmitowane są zmagania kobiet i mężczyzn, dyscypliny męskie relacjonowane są na
kanale mającym większy zasięg i oglądalność, dyscypliny kobiece transmitowane są wówczas np. przez
kanałytematyczne, typowo sportowe.
19 Zob. M. Messner, C. Cooky, Genderin Televised Sports: News and Highlights Shows, 1989–2010, University of
Southern California Center for Feminist Research 2010, (http://dornsi-fecms.usc.edu/assets/sites/80/docs/
tvsports.pdf, dostęp 9.01.2019).
20 Zob. M. C. Ducan, M. A. Messner, L. Williams, Gender stereotyping in televised sports, Los Angeles, 1990.
16
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podkreślenia (...)”21. Ponadto w relacjach z różnego rodzaju imprez sportowych
dyscyplinom męskim poświęca się więcej uwagi, często uwypukla się też pozycję
i zachowania mężczyzn, jako te, które wzbudzają większy podziw, autorytet. Poza
tym zmagania mężczyzn w zdecydowanej większości przypadków objaśniane są
przez komentatorów płci męskiej, co dodatkowo podkreśla zdominowanie tej sfery
życia przez mężczyzn22. Taki stan rzeczy w swoich badaniach zauważyli m.in.
Susan Tyler Eastman i Andrew C. Billings23, wskazując, iż w analizowanych przez
nich meczach koszykówki 71% komentowanych było przez mężczyzn.
Zdaniem K. Arcimowicza, „zorganizowanie sportu jako społecznej sfery,
w której rywalizacja i siła fizyczna są cenione, a kobiecość odrzucana,
jest wspieraniem ideologii męskiej dominacji i pomaga w budowaniu hegemonii
mężczyzn”24. Podobnego zdania są Z. Dziubiński, N. Organista, Z. Mazur,
podkreślając ,,że sport służy reprodukowaniu męskości hegemonicznej (...) W ten
sposób sport, uważany za jedną z najbardziej >męskich< instytucji społecznych,
przyczynia się doutrzymywania hierarchii między płciami”25. Ponadto sport,
szkolenie w jego ramach, ale też oglądanie widowisk i zmagań sportowych było
przez wiele lat obszarem socjalizacji i spotkań mężczyzn. Wspólne trenowanie lub
kibicowanie wzmacnia i ugruntowuje w nich poczucie wspólnoty, budowania
własnej (męskiej) tożsamości, ale też przyczynia się do nawiązywania więzi
z innymi mężczyznami26. Ponadto sport można postrzegać, jak wskazuje
U. Kluczyńska, jako wzór jednej z licznych praktyk kulturowych, które przyczyniają
się do kształtowania męskiej tożsamości27. Dzieje się tak, gdyż w dalszym ciągu sport
postrzegany jest jako obszar, gdzie można potwierdzić swoją siłę i dominację,
natomiast Margaret Morse podkreśla, iż sport określany jest jako domena
mężczyzn, i jest miejscem ,,autonomicznego maskulinizmu”28.
Sport przyczynia się, jak już wspomniano, do budowania zbiorowej męskiej
tożsamości nie tylko poprzez jego uprawianie, ale także przez wspólne oglądanie
i dopingowanie sportowców29. Zbyszko Melosik uważa, iż kibicowanie drużynom
21

U. Kluczyńska, Męska dominacja i piłka nożna ..., op. cit., s. 69.
Por. Ibidem, s. 72-73.
23 S. T. Eastman, A. C. Billings, Biased Voices of Sports: Racial and Gender Stereotyping in College Basketball
Announcing, ,,Howard Journal of Communications”, 2001.
24 K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny…, op. cit., s.65.
25
Z. Dziubiński, N. Organista, Z. Mazur, O męskości konstruowanej medialnie…, op. cit., s. 86.
26 M. Uliński, Sport jako obszar…, op. cit., s. 164.
27 U. Kluczyńska, Sport jako obszar konstruowania tożsamości mężczyzn. Znaczenia wpisane w sport i możliwości ich
definiowania,[w:] Męskość jako kategoria kulturowa, M. Dąbrowska, A. Radomski (red.), Lublin 2010, s. 87.
28 M. Morse, Sport w telewizji: powtórka i przedstawienie na ekranie, [w:] Media – eros – przemoc. Sport w czasach
popkultury, A. Gwóźdź (red.), Kraków 2003, s. 23; zob. G. P. Stone, American Sports: Play and Display, [w:] E.
Dunning (red.), The Sociology of Sport. A Selection of Readings, Londyn 1971, s. 56.
29 Por. M. Morse, Sport w telewizji. Powtórka i przedstawienie na ekranie, [w:] Media – eros – przemoc. Sport
w czasach popkultury, A. Gwóźdź (red.), Kraków 2003; A. Rose, J. Frieman, Sport telewizyjny jako
zmas(s)kulinizowany kult dystrakcji, [w:] Media – eros – przemoc. Sport w czasach popkultury, A. Gwóźdź (red.),
Kraków 2003.
22
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piłkarskim ma ,,archetypowo męski charakter”30. Systematyczne oglądanie
transmisji ze zmagań sportowych stanowi niezwykle ważne ogniwo w tzw.
kulturze kibicowania; mężczyźni wspólnie przeżywają wszystkie relacje
i współdzielą ze sobą odczuwane emocje: zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Poza tym śledzenie transmisji wydarzeń, szczególnie tych w czasie istotnych imprez
sportowych, takich jak np. mistrzostwa świata/Europy w piłce nożnej, skupia przed
telewizorami ogromną rzeszę odbiorców, którzy nie zawsze są wiernymi fanami
danej dyscypliny. Takie sytuacje można porównać do ,,(...) współczesnego rytuału,
nadającego codzienności określone wartości i ustalającego porządek społeczny”31.
Zawodnicy, którzy odnoszą sukcesy w rywalizacjach sportowych, są wychwalani
przez otoczenie,
,,(...) bohater sportowy jest postrzegany jako prawdziwy mężczyzna. Bohaterami i autorytetami
stają się mężczyźni sportowcy, którzy są uwielbiani, wywyższani i wynoszeni na kulturowy
piedestał”32.

Natomiast Z. Dziubiński, N. Organista i Z. Mazur wskazywali, iż przedstawianie
sportowców w mediach od dawna miało charakter gloryfikujący i nadające im cechy
bohaterskie, dodając przy tym za Leah Berg, że ,,zapośredniczenie sportu przez
media zmieniło sposób opisywania bohaterstwa”33 i nie jest ono utożsamiane
współcześnie z tymi samymi postawami jak dawniej.
Bohaterowie ci często stają się idolami szczególnie młodych chłopców, którzy
zachęcani są do ciężkiej pracy i treningów, by stać się choć w części podobnymi do
swoich bohaterów34. Ponadto promowanie sportowych idoli i podkreślanie
w mediach ich ogromnych sukcesów, a także niewiarygodnych korzyści (szczególnie
finansowych), które czerpią z uprawiania sportów, podwyższa ich pozycję
w społeczeństwie. Poza społecznym postrzeganiem tych osób jako wyjątkowych,
wielbienie i podziw, jaki uzyskują w opinii społeczeństwa, dodatkowo wzmacnia
w tych zawodnikach nie tylko chęć do ciągłego doskonalenia się, ale także do
ciągłego udowadniania swojej wartości i przewagi nad innymi.
,,Sukces przedstawia się w kategoriach rywalizacji z innymi, pokonywania przeciwników
i własnych słabości. Wzór sportowca akcentuje konieczność wyrzeczeń i rezygnacji z wielu
przyjemności, także rozłąki z bliskimi”35.
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Z. Melosik, Społeczno-kulturowe konstrukcje piłki nożnej: męskość, kolektywna tożsamość i japonizacja, ,,Studia
Edukacyjne", 2015, nr 37, s. 313-315.
31 Z. Mazur, N. Organista, Z. Dziubiński, Konstruowanie kobiecości i męskości w sporcie na przykładzie języka
sportowych przekazów prasowych w ,,Gazecie Wyborczej", „Studia Socjologiczne”, 2018, 1 (228), s. 199.
32
U. Kluczyńska, Sport..., op. cit., s. 89.
33 Z. Dziubiński, N. Organista, Z. Mazur, O męskości konstruowanej medialnie…, op.cit, s. 90-91, za: L. Berg,
The Sport Hero Meets Mediated Celebrityhood, [w:] L. Wenner (red.), MediaSport, London, New York 2002.
34 Por. O. Modzelewska, Men and sport. Socialization to masculinity, [w:] V. Lubkina, S. Usca (red), Sociality.
Integration. Education, Volume IV, Rezekne 2018.
35 K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny…, op. cit., s. 226.
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Promowane i powielane w mediach wzory idealnych mężczyzn-sportowców to
postacie silne i agresywne, natomiast ci z mężczyzn, którzy nie przejawiają takich
zachowań, określani są jako osoby pozbawione męskości36.
Sport jest miejscem reprodukcji społecznych wyobrażeń dotyczących ról każdej
z płci. Gloryfikacja i propagowanie określonych zachowań prezentowanych przez
sportowców doprowadzić może do ciągłej próby powielania ich przez odbiorców.
Natomiast
,,koncepcję kulturowej i społecznej reprodukcji odnajdziemy też w oryginalnej teorii klas Bourdieu,
w której praktyki sportowe zostały uznane między innymi za jedno z narzędzi klasowej przemocy
symbolicznej”37.

Wprowadzona przez Bourdieu społeczna teoria klasowa ukierunkowana była
w dużym stopniu na kulturę i jej znaczenie w procesie kształtowania się struktur
społecznych. Wskazał on, iż podobna pozycja społeczna i kapitał kulturowy
przyczyniają się do generowania zbliżonych gustów artystycznych oraz wyboru
rodzajów aktywności w wolnym czasie38. W czasie występowania wyraźnych
podziałów klasowych niektóre z dyscyplin sportowych zyskały elitarny charakter,
który podkreślał pozycję zawodników; należały do nich między innymi te, które
posiadały jasno określone zasady. W tym okresie traktowano sport ,,jako formę
mniej lub bardziej poważnej amatorskiej rozrywki oraz ważny środek komunikacji
społecznej, a także wyróżnik pozycji społecznej”39. Ówczesna klasa średnia także
nadawała aktywnościom ruchowym duże znaczenie, tym samym wzorując swoje
zachowania na klasach wyższych, do których aspirowała. Sukcesy osiągane
w sporcie (szczególnie w jego odmianach zawodowych i wyczynowych) mogą
stanowić jedną z możliwości awansu społecznego, dlatego też wiele osób
wywodzących się z niższych warstw społecznych zaczyna interesować się sportem
wyczynowym40, mając nadzieję na polepszenie swego życia.
Analiza doniesień prasowych w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej
w 2010 i 2014 roku41 wskazała, iż zawodnicy przedstawiani byli jako osoby
twarde, wytrwałe oraz odporne na ból. Mężczyźni ci określani byli również jako
postacie wybitne, niebanalne, które przewyższają ziemskie porządki i normy42.
Popularyzowanie i rozpowszechnianie takich wizji obrazu mężczyzny przyczynia się
36

U. Kluczyńska, Męska dominacja..., op. cit., s. 68.
M. Lenartowicz, Klasowe uwarunkowania sportu z perspektywy teoretycznej Pierre'a Bourdieu, „Kultura
i Społeczeństwo”, 2012, nr 3, s. 51.
38 M. Lenartowicz, Klasy społeczne,[w:] Socjologia sportu, H. Jakubowska, P. Nosal (red.), Warszawa 2017, s. 63.
39 Ibidem, s. 64.
40
Ibidem, s. 66.
41 Z. Dziubiński, N. Organista, Z. Mazur, O konstruowaniu męskości i kobiecości na podstawie przekazów prasowych
w „Gazecie Wyborczej” dotyczących Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2010 i 2014 roku, „Studia Medioznawcze”,
2015, nr 62, s. 105–116.
42 Z. Mazur, N. Organista, Z. Dziubiński, Konstruowanie kobiecości i męskości w sporcie na przykładzie języka
sportowych przekazów prasowych w ,,Gazecie Wyborczej", „Studia Socjologiczne” 2018, 1 (228), s. 197.
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do reprodukcji zaobserwowanych wzorów, postaw i zachowań przez odbiorców.
Prowadzi to również do wymagania od mężczyzn w realnym życiu uosabiania
postaw, które są niezwykle trudne do spełnienia. Mężczyźni muszą ciągle dążyć do
sprostania tym wymogom, by zasłużyć na określanie ich przez społeczeństwo jako
odpowiednich przedstawicieli swojej płci. Ta narzucana społecznie presja zmusza
mężczyzn do ciągłego udowadniania swojej męskości, gdyż jak wskazują badacze43,
mężczyzną się nie jest, lecz ciągle się nim trzeba stawać i udowadniać ten fakt
społeczeństwu.
Promowanie przez media sportowych bohaterów szczególnie widoczne jest
w przypadku zawodników uprawiających piłkę nożną. Początkowo sport ten był
aktywnością zarezerwowaną wyłącznie dla wyższych klas społecznych, lecz
z czasem zaczął być uprawiany przez osoby pochodzące ze wszystkich warstw
społeczeństwa44. Obecnie ten rodzaj sportu jest nie tylko najbardziej popularną
aktywnością sportową na świecie, ale stanowi
,,(...) nie tylko płaszczyznę reprodukcji społeczno-kulturowej, ale także stratyfikacji społecznej.
Mamy tu do czynienia z maksymalną wprost komercjalizacją tego sportu, a de facto i młodzieży”45.

Młodzi chłopcy chętnie grają w piłkę nożną, chcą naśladować swoich idoli, ich
sposób gry, zachowania. W konsekwencji rosnącego zainteresowania tą dyscypliną
sportową na całym świecie stała się ona najbardziej skomercjalizowaną dziedziną
sportu, a zawodnicy stali się aktorami współtworzącymi widowiska sportowe.

Zakończenie
Sport, różnorodna aktywność fizyczna nabiera we współczesnym świecie coraz
większego znaczenia i ,,(...) ugruntował swoją pozycję, stając się istotnym
elementem kultury współczesnego człowieka (kultury – w szerokim znaczeniu – nie
tylko kultury masowej(...)”46. Powyższa analiza prezentowanych w mediach postaw,
zachowań i wzorów mężczyzn – sportowców pokazuje, iż aktywność sportowa
nacechowana jest ,,wartościami uważanymi za męskie, to skoncentrowanie uwagi
mediów na ich wysiłkach wzmacnia przekonanie, że sport wydobywa najlepsze
cechy męskości”47. Dzięki popularności transmisji zmagań sportowych oddziaływają
one na kulturę życia społecznego, o czym pisał Andrzej Gwóźdź, wskazując, że
43

Zob. K. Więckowska, Płeć a sfera publiczna. Koncepcja relacji między płcią a sferą publiczną w myśli Judith
Butler,[w:] Płeć w życiu publicznym, M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska (red.), Toruń 2009, s. 16;
E. Badinter, XY tożsamość mężczyzny, Warszawa 1993, s. 23.
44
Zob. Z. Melosik, Piłka nożna. tożsamość, kultura i władza, Poznań 2016.
45 Z. Melosik, Piłka nożna, styl życia i procesy reprodukcji kulturowej w Stanach Zjednoczonych, „Studia Edukacyjne”,
2016, nr 42, s. 126.
46 H. Zdebska, Sport jako element rzeczywistości kulturowej. Bohater sportowy jako bohater kulturowy,
[w:] Sport jako kulturowa rzeczywistość, Z. Dziubiński (red.), Warszawa 2005, s.146.
47 Z. Dziubiński, N. Organista, Z. Mazur, O męskości konstruowanej medialnie…, op. cit, s. 89-90.
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,,spektakle medialne wpływają bezpośrednio na praktyki życia codziennego, wydatnie je
modyfikując bądź wzmacniając i prowadząc do niezliczonych mód na typy osobowościowe, style
zachowań (...) wywiedzionych z ekranów telewizyjnych”48.

Ponadto relacje sportowych zmagań wpływają na komercjalizację niektórych
z dyscyplin sportowych, a co za tym idzie przyczyniają się do powstawania
ogólnoświatowych idoli, bohaterów sportowych. Prezentowane przez nich postawy
oraz zachowania kreują wzór osoby, do której chcą dążyć ich fani.
W przypadku mężczyzn-sportowców skonstruowany jest wizerunek49 atletycznie
zbudowanego, bogatego i ambitnego młodego człowieka, który ciężko pracuje,
a jego głównym celem jest zwycięstwo. Co więcej, bohaterowie sportowi
charakteryzują się męstwem, wytrwałością, siłą woli, odpornością i siłą
psychiczną50. Kreowanie takiego wizerunku wzbudza w odbiorcach chęć do
powielania, reprodukcji takich postaw, które w ich wyobrażeniu są czymś, do czego
powinno się dążyć, by być społecznie postrzeganym jako wzorowi przedstawiciele
swojej płci. Dodatkowo, jak wskazuje Halina Zdebska, ,,bohater sportowy sytuuje
się między sferą profanum a sacrum życia społecznego”51, co dodatkowo wzbudza
w odbiorcach chęć dążenia do upodabniania się do swych idoli.
Sport, jak piszą Honorata Jakubowska i Przemysław Nosal, jest zjawiskiem,
w którym zauważyć można
,,podstawowe elementy obowiązującego ładu kulturowego: konwencjonalność, wymóg
stosowania się do reguł, określenie ram normatywnych, delegowanie agend odpowiedzialnych za
kontrolowanie ładu itd.”52.

Wspomniane aspekty podkreślają nieodłączną rolę sportu jako sfery,
w której zachodzi konstruowanie i utrwalanie określonych praktyk53, ale też
przyczynianie się do reprodukcji kulturowej i społecznej określonych wizji każdej
z płci.
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Men and Sport in the Media. Reproduction of Social Images of Masculinity
Summary
The media are nowadays an important element of social life. One of their functions is gender
socialization and showing patterns of behaviour of each gender. One of the areas which is presented
in the media and influencing the perception of men is sport. Different sports disciplines, and
competitors who take part in them, create a specific image of men, which is socially described as the
most respected. Sport is a space of reproduction of social ideas about gender roles, and their
presentation in the media intensifies their reach. Sport can be seen as an example of cultural practice
contributing to the modelling of male identity, and the socializing function of the media contributes
to giving boys the characteristics that define the so-called ,,real men”.
Keywords: man, masculinity, sport

209

ISSN: 2083-5701
e-ISSN: 2545-2568
GICID: 71.0000.1500.1589

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 10/2019

Rafał Orzechowski1
Uniwersytet Wrocławski
ORCID ID: 0000-0002-6179-4487
e-mail: rafalorzechowski87@gmail.com

Wpływ środowisk dōujin na kształtowanie wizerunku
wirtualnego idola – analiza przypadku Hatsune Miku

ABSTRAKT
Współczesne przenikanie się świata wirtualnego oraz rzeczywistego prowadzi do pojawienia
się unikalnych zjawisk społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza wyników badań
przedstawiających działalność społeczności dōujin, wpływającej w dużym stopniu na kreowanie
wizerunku wirtualnych idoli. Mowa tutaj jednak nie o żywych osobach, które wykorzystują Internet do
promowania swojej osoby, tylko o „produktach”, które zyskały własną podmiotowość m.in. dzięki
przejściu ze świata wirtualnego do rzeczywistego. Zjawisko to zostanie przeanalizowane
na przykładzie Hatsune Miku – początkowo funkcjonującej w kategoriach postaci reklamującej
oprogramowanie syntezatora dźwięku i głosu, która z czasem osiągnęła w Japonii status gwiazdy pop.
Działania podejmowane w ramach społeczności dōujin stanowią dobry przykład tego, jak
zainteresowanie oraz praca włożona w popularyzację danej postaci wpływa na rozwinięcie wzajemnej
sieci relacji łączącej twórców i fanów. Przy czym wzajemne interakcje nie ograniczają
się jedynie do środowiska twórców, ale obejmują działania podejmowane także przez „zwyczajnych”
widzów, którym udostępniono narzędzia umożliwiające „współtworzenie” postaci Hatsune Miku,
m.in. poprzez wybieranie piosenek granych na koncertach.
SŁOWA KLUCZOWE: Hatsune Miku, dōujin, wirtualny idol, Japonia

Wstęp
Internet daje możliwość zdobycia popularności bez jednoczesnego
podejmowania działań w realnym świecie. Można podać tutaj przykład ludzi
określanych mianem sieciowych celebrytów. Ich wizerunek jest kształtowany
zarówno w ramach odgórnych działań firm, pragnących wykreować jakąś postać,
jak i oddolnych inicjatyw samych internautów. W pierwszym przypadku mamy do
czynienia ze starannie zaprojektowaną kampanią marketingową, mającą na celu
1
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stworzenie określonego wizerunku. W drugim celebryta zyskuje popularność nie
tylko poprzez swoje własne działania, cieszące się zainteresowaniem społeczności
internetowej, ale także dzięki działaniu samych fanów2. Wykorzystywanie mediów
w celu kształtowania wizerunku oraz wzbudzania zainteresowania danej
społeczności stanowi stały element działań marketingowych. Zmiany w zakresie
postrzegania roli aktora/celebryty/tekstów kultury, fanów oraz samych mediów
wpłynęły w dużym stopniu na sposób ich wykorzystywania. Jednokierunkowy
zakres działań został zastąpiony przez bardziej skomplikowany proces,
uwzględniający wzajemne relacje różnych podmiotów. O ile pierwotnie to media
kształtowały wizerunek danej osoby, o tyle współcześnie także ona sama może
wpływać na formę przekazów medialnych3. Niemniej istotna jest tutaj działalność
środowiska fanów, które w znaczący sposób wpływa na modyfikowanie wizerunku
i wprowadzanie zmian w zakresie postrzegania danego idola.
Przemiany prowadzące do zwiększenia jego roli były związane
z wykształceniem się tzw. fandomów, które mogą być definiowane zarówno
w kategoriach „grupy ludzi połączonych uwielbieniem dla wybranego tekstu
kultury i jawnie je okazujących”, jak i „zjawiska twórczego i partycypacyjnego
zaangażowania w konsumpcję tekstu medialnego”4. Początkowo fani gromadzili się
w niewielkich grupach z uwagi na ograniczenia geograficzne, które były
przełamywane w zasadzie jedynie w trakcie trwania specjalnych wydarzeń
(np. koncertów). Koncentrowano się wówczas w dużej mierze na biernym
partycypowaniu w popkulturze. Współcześnie doszło do zatarcia tej granicy oraz
zwiększenia zasięgu oddziaływania medialnego. Widoczna stała się swoista
rewolucja, prowadząca do zwiększenia znaczenia środowiska fanów, które zaczęło
być postrzegane nie tylko w kategoriach narzędzia pozwalającego mierzyć
popularność danego tekstu kultury/celebryty, ale także jako źródło inspiracji
prowadzących do jego modyfikacji. Obecna aktywność fanów i fandomów może
polegać zarówno na zwykłym wyrażaniu zainteresowania danym przekazem
medialnym, tekstem kultury, aktorem itp., jak i przybierać bardziej twórczą postać,
dzięki tworzeniu sieci powiązań w ramach różnego rodzaju mediów
społecznościowych, dających możliwość dzielenia się z innymi swoimi
przemyśleniami i twórczością5.

2

P. Siuda, O roli oraz znaczeniu sieciowych celebrytów w społeczności internautów, [w:] „Małe tęsknoty?”. Style
życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, W. Muszyński (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2009, s. 33.
3
K. Łapińska, Postrzeganie celebrytów dawniej i dziś. Autokreacja wizerunkowa kontra wizerunek medialny,
[w:] Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2 - 03 Postrzeganie celebrytów dawniej i dziś. Autokreacja
wizerunkowa kontra wizerunek medialny, red. A. Kalisz, E. Tyc, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2016, s. 36.
4 M. Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących. Część I – Społeczność i wiedza, Instytut Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017, s. 7.
5 Ibidem, s. 7-8.
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W tym kontekście warto wspomnieć o działaniach środowiska dōujin, które
zaowocowały zwiększeniem popularności japońskich wirtualnych idoli. Postacią,
którą można uznać za prekursora pojawienia się tego trendu, jest Hatsune Miku
(w wolnym tłumaczeniu „Pierwszy Głos Przyszłości”)6. Początkowo pełniła ona
funkcje „twarzy” jednej z wersji programu posiadającego możliwości syntezowania
mowy i dźwięku, jednak poprzez nadanie jej antropomorficznej formy w pewnym
sensie została powołana „do życia”7. Jej rosnąca popularność doprowadziła
w rezultacie do czegoś niezwykłego – zorganizowania koncertu wirtualnej
wokalistki. Co prawda występująca w trakcie przedstawienia Hatsune Miku
uczestniczyła w nim jedynie w formie cyfrowej [Japanese pop star…]8, jednak
postępujący rozwój robotyki może sprawić, że w niedalekiej przyszłości koncerty
wirtualnych gwiazd odbywające się „na żywo” (czyli za pośrednictwem robotów
imitujących wygląd danego idola), staną się realną alternatywą dla twórczości
„żywych” artystów.
Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza eksploracji japońskich
badaczy, prezentujących rolę społeczności dōujin w kształtowaniu wizerunku
wirtualnego idola – Hatsune Miku. Uzyskane wyniki zostały omówione w kontekście
współczesnej aktywności fandomów, które przyczyniły się w znacznym stopniu
do zapoczątkowania działań świadczących o przenikaniu się świata wirtualnego
i rzeczywistego. Mowa tutaj chociażby o wspomnianych wcześniej koncertach
„na żywo”, w trakcie których Hatsune Miku wchodziła w interakcje z jego
uczestnikami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku koncertów „realnych”
gwiazd.
Pewną inspirację do przeprowadzenia analizy działań prowadzonych w ramach
środowisk dōujin stanowiła teoria aktora-sieci (ANT) autorstwa Bruna Latoura.
Zgodnie z jego koncepcją społeczność tworzy dynamiczną sieć powiązań, której
podstawowym elementem składowym są czynniki oddziałujące wzajemnie
na siebie, czyli tzw. aktanty. Przy czym określenie to obejmowałoby swoim
zasięgiem zarówno różnego rodzaju aktorów społecznych (rozumianych tutaj
w kategoriach jednostki, grupy osób lub instytucji społecznych) jak i czynniki
pozaludzkie. Wynika z tego, że tworzenie sieci wzajemnych relacji jest uzależnione
nie tylko od interakcji występujących pomiędzy żywymi podmiotami, ale także nieludzkich aktantów. Warto przy tym zauważyć, że określenie „nie-ludzki aktant”
mogłoby odnosić się zarówno do materialnego przedmiotu, jak i pewnej koncepcji
lub idei („aktor nie musi być kimś, aktor to tylko coś lub ktoś, co/kto działa”)9.
6

Who is HatsuneMiku?,https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/cv01_us, (07.02.2019}.
M. Chaberski, Proteusz i boidy. Technologiczno-społeczne asamblaże w najnowszych sztukach performatywnych,
[w:] Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa, D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.),
Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, s. 201.
8 Japanese pop star Hatsune Miku takes the stage – as a 3D hologram, http://latimesblogs.latimes.com/
technology/2010/11/japanese-pop-star-takes-the-stage-as-a-3-d-hologram.html, (12.02.2019).
9 K. Arbiszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2012,
7
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Przykładem na to że teoria ANT może zostać wykorzystywana w badaniu
społeczności wirtualnych jest tzw. ANTOetnografia, której założenia zostały
niedawno zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kulturowe
oblicza technologii”10. Michał Pałasz zaproponował połączenie metod
stosowanych w badaniach z zakresu etnografii wirtualnej (społeczności online,
cyberplemiona, itd.), autoetnografii (analitycznej i emocjonalnej) oraz teorii
aktora-sieci. Z uwagi na to, że koncepcja Latoura nie zawiera propozycji
konkretnych metod i narzędzi badawczych, jej przydatność polega na przyjęciu
odmiennej perspektywy oraz określonego słownictwa, odnoszącego się do
problematyki tworzenia sieci wzajemnych relacji między aktantami11.
Pomimo że teoria ANT jak już wspomniano, nie wskazuje narzędzi
metodologicznych, to jednak pozwala dostrzec złożoność wszystkich interakcji oraz
zjawisk prowadzących do nadawania materialnej formy wirtualnym
przedstawieniom Hatsune Miku. Sieć wzajemnych powiązań nie ograniczałaby się
bowiem tylko i wyłącznie do prostej relacji dōujin-Hatsune Miku. Równie istotne są
tutaj np. czynniki prawne, dające możliwość swobodnego modyfikowania
wizerunku oraz twórczości związanej z Hatsune Miku, co przekłada się
bezpośrednio na zwiększenie kreatywności jej fandomu. Ponadto specyfika
japońskiej branży rozrywkowej, w której dużą wagę przykłada się do wyławiania
młodych talentów i realizowania ich pomysłów, może być postrzegana
w kategoriach aktanta, jako że żywotnie wpływa nie tylko na kształtowanie relacji
dōujin-koncerny ale także dōujin-Hatsune Miku (np. chęć wyróżnienia się na tle
innych, może prowadzić do zwiększenia nakładów pracy włożonej w tworzenie
różnego rodzaju modyfikacji). Najważniejsze są tutaj jednak wzajemne relacje
aktantów wywodzących się ze środowiska dōujin. Wydaje się bowiem, że to właśnie
wymiana pomysłów oraz łączenie sił w zakresie poszczególnych działań
modyfikujących postać Hatsune Miku doprowadziły do jej „wyjścia” ze świata
wirtualnego. Nie bez znaczenia było tutaj także to, że jako postać wirtualna Hatsune
Miku była bardziej podatna na radykalne zmiany w zakresie wyglądu, charakteru
lub twórczości, co przełożyło się na zwiększenie zainteresowania osób ze środowisk
dōujin. Plastyczność samej postaci pozwalała bowiem stworzyć idola swoich
marzeń, co rzadko ma miejsce w przypadku żywych aktantów, którzy posiadają
własną tożsamość ograniczającą w znacznym stopniu możliwości kreacyjne fanów.

s. 10.
10 Ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturowe oblicza technologii”, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie,
21-22.03.2019, Kraków.
11 M. Pałasz, ANTOetnografia, Ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturowe oblicza technologii”, Wydział
Humanistyczny AGH w Krakowie, 21-22.03.2019, Kraków.
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Przenikanie się przestrzeni wirtualnej i świata rzeczywistego
Jeden z polskich badaczy zajmujących się kwestiami trans- i posthumanizmu–
Mateusz Chaberski podkreślił, że obecnie formy artystyczne wiążą się ściśle
z technologią przenikającą współczesne środowisko, w którym funkcjonuje
człowiek. W związku z tym niezbędne jest stworzenie nowego modelu
teoretycznego
„(…)który nie opiera się na logocentrycznym i antropocentrycznym doświadczaniu rzeczywistości,
lecz przyjmuje jako podstawę wielość doświadczeń i relacji, w jakie wchodzą ze sobą wszyscy,
ludzcy i nieludzcy uczestnicy działań artystycznych”12.

Tematyka ta została szerzej opisana w artykule autorstwa Paula Milgrama
i Fumio Kishino13, którzy stworzyli nowy model analizowania procesu przenikania
się „przestrzeni wirtualnej” ze „światem rzeczywistym”. „Przestrzeń wirtualna”
może być w tym miejscu definiowana jako
„środowisko w którym uczestnik-obserwator jest całkowicie zanurzony i zdolny do interakcji
z syntetycznym światem. Taki świat może naśladować niektóre środowiska, istniejące lub fikcyjne,
jednakże może on również przekraczać granice fizycznej rzeczywistości poprzez stworzenie świata,
w którym prawa fizyczne rządzące normalną przestrzenią, tj. czas, mechanika, właściwości
materiału itp., nie są już podtrzymywane”14.

Można spotkać się jednak z przypadkami, kiedy rzeczywistość wirtualna nie
wymaga całkowitego zanurzenia się w syntetycznym świecie, szczególnie wtedy,
gdy funkcjonuje ona w połączeniu z innym medium. Milgram i Kishino
zaproponowali wprowadzenie koncepcji tzw. „kontinuum wirtualności” (Virtuality
Continuum), w ramach którego możliwe jest wystąpienie swego rodzaju sprzężenia
między światem wirtualnym i rzeczywistym, co prowadzi do stworzenia Mieszanej
Rzeczywistości (Mixed Reality). Na jednym z krańców kontinuum wirtualności
znajduje się rzeczywisty świat, na drugim zaś przestrzeń wirtualna. Ich wymieszanie
może prowadzić do stworzenia „rozszerzonej rzeczywistości” lub „rozszerzonej
wirtualności”15.
Coraz częściej dostrzegalne jest przenikanie się świata wirtualnego
i rzeczywistego. Dotyczy to szczególnie świata artystycznego, który stara
się w pewnym stopniu przełamywać skostniałe formy i dążyć do tworzenia
sztuki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przykłady wykorzystania
teoretycznego modelu Milgrama i Kishino zostały zaprezentowane w artykule
Christine Ross. Mowa tutaj chociażby o projekcie zorganizowanym przez Jonah
12

M. Chaberski, Proteusz i boidy…, op. cit., s. 192.
P. Milgram, F. Kishino, A taxonomy of Mixed Reality Visual Displays, “IEICE Transactions on Information and
Systems”, 1994, no. 12 (12).
14 Ibidem, s. 1321.
15 Ibidem, s. 1321.
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Brucker-Cohen oraz Katherine Moriwaki, którzy rozdali kilku uczestnikom
parasolki wyposażone w Bluetooth oraz osobistego asystenta cyfrowego (PDA)
z działającym oprogramowaniem sieciowym. Program aktywował się w chwili
otwarcia parasolki. Intensywność opadów deszczu była przekazywana do innego
uczestnika poprzez aktywację diod LED16. Jest to tylko jeden z wielu przypadków
włączenia rozwiązań technologicznych w proces tworzenia artystycznych
perfomance’ów.
Interesującym przypadkiem przenikania się przestrzeni wirtualnej i świata
rzeczywistego jest postać Hatsune Miku, która została stworzona na potrzeby
promowania oprogramowania do syntezowania mowy i dźwięku (Vocaloid 2)
wydanego przez Crypton Future Media współpracującego z firmą Yamaha. W celu
wyodrębnienia czynników prowadzących do nagłego wzrostu popularności
„twarzy” oprogramowania softwarowego wskazane będzie przeanalizowanie
działań środowiska dōujin, które wywarło znaczny wpływ na transformację Hatsune
Miku w gwiazdę pop (dzięki czemu zaczęła funkcjonować na pograniczu świata
realnego i wirtualnego).

Analiza fenomenu popularności Hatsune Miku
Pierwotna postać Hatsune Miku została ukształtowana na bazie bohaterów
anime (gatunku cieszącego się dużą popularnością wśród Japończyków). To właśnie
m.in. dzięki temu zabiegowi zwróciła ona uwagę twórców wywodzących się ze
środowiska dōujin (osób tworzących samodzielne projekty, bazujące na materiale
oryginalnych twórców)17. W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa rodzaje
aktywności fandomów. Określenie „fandom afirmatywny” odnosi się w dużej
mierze do biernego partycypowania w popkulturze (np. poprzez omawianie
ulubionych pozycji), z kolei w przypadku fandomu kreatywnego widoczne jest
bardziej aktywne włączanie się w działania danej społeczności (co jest widoczne
w przypadku środowisk dōujin)18. Jednym z powodów partycypowania w fandomie
kreatywnym jest chęć wyrażenia siebie. Skoro ludzie z danej społeczności dzielą
wspólne zainteresowania, to nie ma potrzeby powstrzymywania się od prób
zaprezentowania swojej twórczości. Nie naraża ona danej osoby na śmieszność,
a jedynie na konstruktywną krytykę ze strony innych fanów. Co więcej,
anonimowość Internetu umożliwia dowolne kształtowanie własnej tożsamości.
Dzięki temu prezes poważnej firmy czy koncernu może nie tylko bez obawy
16

Ross Ch., Spatial Poetics: The (Non) Destinations of Augmented Reality Art, “Afterimage”, 2010, vol. 38, no. 2,
s. 19-20.
17 M. Hamasaki, H. Takeda, T. Nishimura, Network Analysis of Massively Collaborative Creation of Multimedia
Contents: Case Stydu of Hatsun eMiku Videos on Nico Douga, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.505.7641&rep=rep1&type=pdf (08.02.2019).
18 M. Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących…, op. cit., s. 133.
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wykazywać swoją fascynację infantylną postacią z mangi, ale także „marnować”
czas na różnego rodzaju działania kreatywne z tego zakresu (np. tworzenie nowych
wizerunków ulubionej postaci). Zapewne w świecie realnym mógłby on zostać
napiętnowany za taką aktywność, z uwagi na to, że nie przystawałaby ona do
pełnionej przez niego roli społecznej19.
Kultura dōujin stanowi bardzo istotny element przemysłu rozrywkowego.
Pomimo że zwykle ich działania koncentrują się na tworzeniu treści przez fanów dla
samych fanów, to oficjalne wydarzenia z ich udziałem (np. Natsu Comi) potrafią
przyciągnąć nawet pół miliona uczestników. W dużym stopniu właśnie to
środowisko wyznacza trendy, jeżeli chodzi o popularność danej mangi bądź anime.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im więcej fanów pragnie tworzyć
projekty związane z danym tematem, tym bardziej staje się on popularny. Należy
jednak podkreślić, że dōujin nie funkcjonują jedynie w zamkniętym obiegu. Ich
wytwory potrafią zainteresować także profesjonalistów, którzy starają się
zrekrutować i zrealizować pomysły co bardziej obiecujących twórców20.
Warto przeanalizować skalę zainteresowania Hatsune Miku wśród dōujin na
konkretnym przykładzie. W Japonii jednym z najpopularniejszych portali, w którym
można dzielić się swoją twórczością z innymi ludźmi, jest Nico Nico Douga.
Pierwotnie umieszczano w nim komercyjnie wyprodukowane filmy oraz teledyski
piosenek, jednak po upływie kilku lat zaczęła przeważać twórczość przesyłana na
serwery przez osoby zaliczające się do społeczności dōujin. Portal ten działa na
podobnych zasadach jak YouTube, jednak posiada bardzo istotną funkcję, która
odróżnia go od innych podobnych stron. Mowa mianowicie o możliwości
zaznaczania konkretnego fragmentu piosenki/filmu, który się nam podoba bądź nie.
Jest to o wiele bardziej skomplikowana funkcja, niż dostępne na YouTube
oznaczenie „to mi się podoba” i „to mi się nie podoba”. Dzięki temu autor dokładnie
może określić, która część filmu wymaga dalszych prac, która zaś cieszy się
największą popularnością. Jak łatwo się domyślić, dla ludzi tworzących swoje
projekty możliwość otrzymania opinii oglądających jest bardzo przydatna. Zgodnie
z danymi z 2008 roku liczba użytkowników portalu wynosiła ok. 7,9 mln. Biorąc pod
uwagę, że Nico Douga zaczęła działać w czerwcu 2006 roku, można mówić
o dużej popularności tej platformy (szczególnie, że w tym czasie zamieszczono na
niej około 0,8 mln filmów)21.
Masahiro Hamasaki, Hideaki Takeda oraz Takkuichi Mishimura postanowili
zbadać fenomen popularności Hatsune Miku na Nico Nico Douga. Z 36700
filmów zawierających oznaczenie „Hatsune Miku” (stan z 31 maja 2008 roku)
wybrano 7138 (jednym z warunków była ilość wyświetleń – min. 3000 razy) oraz
19

M. Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących…, op. cit., s. 134-139.
L. K. Le, Examining the Rise of Hatsune Miku: The First International Virtual Idol, “The UCI Undergraduate
Research Journal”, 2013, XVI, s. 5-6.
21 M. Hamasaki, H. Takeda, T. Nishimura, Network Analysis…, op. cit.
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przeanalizowano związane z nimi metadane tj. ilość wyświetleń, imię osoby
wprowadzającej plik, opis, znaczniki, datę wysłania filmu na serwer. Średnia ilość
wyświetleń wszystkich filmów wyniosła 24028, przy czym najpopularniejszy
został obejrzany 4425,208 razy22. Głównym celem było zbadanie, w jakim stopniu
poszczególne kategorie twórców i fanów angażują się w powstawanie oraz
poprawianie filmów związanych z Hatsune Miku. Spośród 2911 twórców
wyróżniono trzy podstawowe kategorie (twórców tekstów piosenek, techników
zajmujących się brzmieniem głosu oraz grafików) oraz cztery podkategorie.
W swoich konkluzjach autorzy stwierdzili, że można było wyróżnić około 83
dużych społeczności komunikujących się ze sobą w sprawie usprawnienia
i tworzenia filmów z Hatsune Miku23.
Zaprezentowane wyniki zostały wykonane na podstawie badań
przeprowadzonych w okresie 2006-2008, jednak popularność Hatsune Miku
od tego czasu nie tylko nie osłabła, ale wręcz przeciwnie – doszło do jej zwiększenia.
Świadczą o tym m.in. rezultaty ankiet wykonanych w 2010 i 2013 roku przez firmę
Yamaha, współpracującą z twórcami vocaloidu. O ile w 2010 liczba osób
rozpoznających postać Hatsune Miku oscylowała w granicach 60% respondentów,
o tyle w 2013 roku zwiększyła się ona do 95%24. Można z tego wysnuć wniosek,
że zainteresowanie wirtualnym idolem wynikało nie tylko z chwilowej mody,
ale złożyły się na niego także inne czynniki, podtrzymujące owo zainteresowanie.
Powstanie tak wielu grup dōujin, koncentrujących się na tworzeniu filmów
z udziałem Hatsune Miku, z pewnością było jednym z nich. Szczególnie pomocny był
tutaj swobodny stosunek do kwestii związanych z prawem autorskim. Profesor
Kuhara Yasuo z Tokyo Polytechnic University podkreślił, że społeczność dōujin
może dzięki temu nie tylko swobodnie tworzyć własne projekty, ale także korzystać
z twórczości innych osób25. Umożliwiło to podjęcie współpracy specjalistów
z różnych dziedzin, pełniących istotne funkcje przy opracowywaniu filmów
z udziałem Hatsune Miku. Mowa tutaj zarówno o twórcach tekstów piosenek,
osobach dopracowujących kwestie związane z dźwiękiem, jak i grafikach
koncentrujących się na modelowaniu postaci 2D i 3D. Takie współdziałanie różnych
grup umożliwiło powstanie licznych materiałów przyciągających uwagę
i wzbudzających zainteresowanie innych fanów. Zapewne to właśnie środowisko
dōujin doprowadziło do tego, że postać Hatsune Miku nie straciła swojej
popularności, tylko doszło do jej zwiększenia, co jak na warunki społeczeństwa
japońskiego (często postrzegającego dane zjawiska jako przelotną ciekawostkę) jest
osiągnięciem godnym uwagi.

22

M. Hamasaki, H. Takeda, T. Nishimura, Network Analysis…, op. cit.
Ibidem.
24 L. K. Le, Examining the Rise of Hatsune Miku…, op. cit., s. 5.
25 Ibidem, s. 6.
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Jak zauważa Małgorzata Lisowska-Magdziarz fani „zrobili to, co zawsze robią
rewolucjoniści: przejęli środki produkcji”26. Działania dōujin podkreślają aktualność
tego twierdzenia. Jednak mamy tutaj do czynienia z pewną różnicą jakościową
w porównaniu z aktywnością innych środowisk fanowskich. W przypadku Hatsune
Miku dochodzi do swoistego przejścia od działań podejmowanych w zakresie sfery
wirtualnej do aktywności w świecie realnym. Najbardziej interesującym
przypadkiem, świadczącym o przenikaniu się świata rzeczywistego i wirtualnego
w ramach podejmowania współpracy przez środowiska twórców i fanów, było
zorganizowanie koncertu „na żywo” z udziałem Hatsune Miku. Ostatnie takie
wydarzenie miało miejsce w 2018 roku w ramach EXPO, przy czym podjęto decyzję
o poszerzeniu zasięgu działań i organizacji koncertów wirtualnej idolki na całym
świecie27. Świadczy to o tym, że jej popularność przestała stanowić jedynie pewną
ciekawostkę związaną z funkcjonowaniem kultury japońskiej, a zaczęła być
dostrzegana także w innych społecznościach. Na filmiku z ostatniego koncertu,
który odbył się w Los Angeles28, widoczne jest, że postać Hatsune Miku nie posiada
jednego sprecyzowanego wyglądu. Praktycznie każda piosenka wiązała się ze
zmianą ubrania oraz stylizacji. Wynika to pośrednio z tego, o czym pisano wcześniej:
pracy fanów, których dzieła stają się inspiracją do tworzenia trójwymiarowych
modeli widocznych na scenie.
W środowisku amatorskich twórców kładzie się duży nacisk na możliwość
utrwalenia swojego dzieła. Prowadzi to do powstania dwóch typów relacji. Pierwsza
polega na wzajemnym wymienianiu się pomysłami i produktami z innymi fanami na
zasadzie swego rodzaju „daru” (w tym przypadku rzadko kiedy generowany jest
jakiś profit)29. Druga z kolei bazuje na komercyjnym sprzedawaniu swoich
produktów firmom, które wyraziły chęć jego zakupu. Często dochodzi do
nawiązywana współpracy między dōujin a światem biznesu, który gwarantuje
fundusze umożliwiające szerszą dystrybucję danego dzieła, co wiąże się
z poszerzeniem wpływu jego oddziaływania na innych ludzi (oczywiście nie można
zapomnieć tutaj także o kwestiach finansowych)30. Wizerunek Hatsune Miku
niejednokrotnie był wykorzystywany przez firmy przy reklamowaniu różnych
produktów. Można jednak podać przykłady takich przypadków, kiedy działania
przedsiębiorstw spotykały się z negatywną reakcją środowiska fanów. Mowa tutaj
m.in. o reklamie Toyoty Corolli z 2011 roku, w której wykorzystano postać Hatsune
Miku w celu zwiększenia sprzedaży auta wśród młodych Amerykanów pochodzenia
azjatyckiego. Kampania ta przyniosła Toyocie nagrodę Multicultural Excellence
26

M. Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących…, op. cit., s. 5.
Miku EXPO, https://mikuexpo.com/history, (07.02.2019).
28 [VIP View] Hatsune Miku Concert 2018 Los Angeles HD 1080P 60FPS Full Length, https://www.youtube.com/
watch?v=0jrtOBM97X4, (09.02.2019}.
29 M. Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących…, op. cit., s. 138-140.
30 L. K. Le, Examining the Rise of Hatsune Miku…, op. cit., s. 6.
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Award at the Association of National Advertisers’ annual Multicultural Marketing
& Diversity Conference, z drugiej jednak strony osoby zajmujące się marketingiem
wykazały się ignorancją, jeżeli chodzi o stylizację tej postaci.
Fani odrzucili propozycje specjalistów Toyoty, uznając, że w znacznym stopniu
różniły się one od „oryginalnego” stylu Hatsune (co więcej, japońska firma pragnęła
zastąpić „naturalnie” wykreowany wizerunek swoim własnym)31.
Wpadka ta pokazała istotne znaczenie sieci relacji występującej między
poszczególnymi aktantami, pozwalającymi na współtworzenie wizerunku Hatsune
zarówno przez osoby posiadające prawa autorskie, jak i środowiska fanów.
Przy czym słowo „wizerunek” można rozumieć tutaj dwojako: zarówno jako sposób
postrzegania postaci, jak i jej wygląd. Zazwyczaj jest tak, że wielbiciele danego
celebryty mogą imitować jego wygląd, jednak zawsze będzie można wyznaczyć
pewne cechy charakterystyczne, pozwalające wyodrębnić „oryginał” spośród grupy
naśladowców (chociaż zdarzały się niejednokrotnie kuriozalne sytuacje, kiedy
oryginał przegrywał w konkursach mających wyłonić najlepszą imitację jego
samego). W przypadku Hatsune Miku środowisko dōujin dostarczyło tak wiele
propozycji wizerunku wirtualnej idolki, że osoby przebierające się za nią mogły
w gruncie rzeczy stanowić „żywe” odzwierciedlenie swojego idola w przestrzeni
fizycznej. Jeżeli mówimy o wizerunku, to dodatkowym atutem Hatsune Miku było
przeniesienie jej postaci na karty mangi. W Japonii istnieje duża społeczność tzw.
cosplayerów, którzy celowo przebierają się za postacie z ulubionych filmów oraz
animacji. Zachowania te można zaliczyć do kategorii mimesis, jednak w przypadku
wirtualnych idoli kwestia ta jest o tyle interesująca, że brak sprecyzowanego
wizerunku (tak jak ma to miejsce w przypadku rzeczywistych ludzi) sprawia, że
każda dziewczyna może się czuć jakby „była” Hatsune Miku. Wystarczy, że jakaś
osoba skojarzy jej wygląd z piosenkarką i już niejako staje się jej odzwierciedleniem
w realnym świecie. Dzięki temu, że jej postać została przeniesiona na karty mangi,
pojawiła się sposobność przedstawienia „osobowości” Hatsune Miku, dzięki czemu
każdy cosplayer ma możliwość nie tylko naśladowania jej wyglądu, ale także
swoistego „odgrywania” zachowania tej postaci.

Podsumowanie
W 1996 roku William Gibson, uznawany za jednego z ważniejszych pisarzy
science fiction, wydał powieść Idoru (tytuł jest zjaponizowaną wersją słowa „idol”),
w której pojawiła się wizja cieszących się znaczną popularnością wirtualnych idoli.
Gibson przedstawił historię gwiazdy rocka – Reza, którego celem było poślubienie
wirtualnej osobowości – Rei Toei. Co prawda w dzisiejszych czasach nie można
jeszcze mówić o legalnej możliwości poślubienia wirtualnej postaci, niemniej
31

L. K. Le, Examining the Rise of Hatsune Miku…, op. cit., s. 7.
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przypadek Hatsune Miku pokazuje, że przewidywania Gibsona odnośnie
przenikania świata wirtualnego do rzeczywistości zyskują na aktualności. Należy ją
postrzegać w kategoriach pewnego symbolu przemian. Na naszych oczach
oprogramowaniu software udało się uzyskać status gwiazdy pop. Jest to rezultat
działań podejmowanych na linii twórcy-fani, przy czym jest to zupełnie inny rodzaj
współpracy niż ma miejsce w przypadku tzw. influencerów (osób cieszących się
popularnością w mediach, które są wynajmowane do promowania lub testowania
danego produktu). Specyfika norm i zasad związanych z działaniami społeczności
dōujin pozwoliła na spopularyzowanie wizerunku Hatsune Miku. Kwestia praw
autorskich często nie pozwala fanom na dowolne korzystanie z danego produktu
w celu jego przekształcenia. Tymczasem w Japonii sami twórcy dają ciche
przyzwolenie na działania dōujin, nawet jeżeli w pewnym stopniu naruszają oni
ograniczenia wynikające z tamtejszego prawodawstwa. Przypadki te zdarzają się
szczególnie często w przypadku dōujinshi, czyli społeczności koncentrującej się na
wydawaniu czasopism i mang, bazujących na oryginalnych wydawnictwach.
Reasumując, fenomen popularności wirtualnych idoli wiąże się przede
wszystkim z wpływem fandomu na kształtowanie ich wizerunku, który nie
występuje w takim stopniu w przypadku „realnego” celebryty. Świadomość
współtworzenia oraz partycypowania w tym procesie sprawia, że zatarciu ulega
tutaj granica występująca między zwykłymi fanami a osobami zarządzającymi
wizerunkiem. Oczywiście w dalszym ciągu organizacja „oficjalnych” wydarzeń
z Hatsune Miku znajduje się w rękach osób posiadających prawa autorskie do jej
wizerunku i głosu, niemniej duży wpływ fanów (których opinia jest brana pod
uwagę nawet przy tworzeniu listy utworów „śpiewanych” na koncertach) świadczy
o ich realnym znaczeniu w zakresie kształtowania wizerunku wirtualnej gwiazdy
pop.
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The Influence of Dōujin Communities on Shaping the Image
of a Virtual Idol – Hatsune Miku Analysis
Summary
Nowadays, the mutual penetration of the virtual and real world leads to the emergence of unique
social phenomena. The aim of the article is to describe selected issues related to the shaping of the
image of virtual idols. Its focus is, however, not on the people who use the Internet to promote
themselves but on the "products" that have gained their own subjectivity, among others, thanks to
their transition from the virtual to the real world. This phenomenon is analysed on the example of
Hatsune Miku – initially, a character advertising the sound and voice synthesizer soft ware and,
eventually, a pop star in Japan. Activities undertaken by the dōujin community are a good example of
how the interest and work put into popularising a character influence the development of a mutual
network of relations between its creators and fans. The influence of the former is not limited only to
the artists' environment but extends also on regular viewers, who have been provided with tools
enabling “co-creation” of the Hatsune Miku character, including selection of songs played at concerts.
Keywords: Hatsune Miku, dōujin, virtual idol, Japan
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Antropologia widowisk na przykładzie filmu „Królowa”
Stephena Frearsa

Film Stephena Frearsa „Królowa” (2006) przedstawia wydarzenia, jakie według
reżysera miały miejsce na brytyjskim dworze po śmierci księżnej Diany. Tytułową
bohaterką jest brytyjska królowa Elżbieta II. W obrazie tym bardzo dobrze widać
zjawiska znane z antropologii widowisk i opisywane przez znawców w literaturze
przedmiotu. Postaram się przedstawić wszystkie spośród nich.
W każdej epoce i w każdym społeczeństwie istnieje grupa profesji uważanych za
nieczyste, niegodne2. W naszych czasach taką profesją jest zawód paparazzich.
Paparazzi bardzo często robią zdjęcia z naruszeniem prawa do prywatności. Pracują
na styku uczciwości zawodowej i poszanowania prawa do prywatności
a ingerowania w cudze życie. Często silnie szkodzą osobom, którym robią zdjęcia3.
Jednak kategorię zawodów niegodnych można rozszerzyć na całą branżę związaną
z prasą brukową. Jej przedstawiciele są uważani za dorobkiewiczów, ludzi
nieetycznych, „agresywnych”. Samo pojęcie „prasa brukowa” ma wydźwięk
pejoratywny. Jej przeciwieństwem jest prasa nie zajmująca się sensacją, wyważona,
obiektywna. Tak jak w dawnych epokach ludziom wykonującym pracę niegodną4,
tak i teraz osobom z prasy brukowej zarzuca się chciwość. Monika Sznajderman
zauważa, że profesja błazeńska była tyleż hańbiąca, co wybrana. Dlatego pojawiała
się obok zawodów mających charakter sakralny. Ale błazen przede wszystkim
uosabia świat chaosu5. Moim zdaniem tak właśnie przedstawił świat prasy
brukowej Stephen Frears w swoim filmie „Królowa”.
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 25.05.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 27.06.2019 r.
M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 13.
3 Właśnie śmierć księżnej Diany wywołała szeroką dyskusję na temat etyki postępowania paparazzich
(A. Balczyńska-Kosman i in., Paparazzi, [w:] Popularna encyklopedia mass mediów, J. Skrzypczak (red.),
Wydawnictwo KURPISZ SA, Poznań 1999, s. 398).
4 M. Sznajderman, Błazen…, op. cit., s. 14.
5 Ibidem, s. 16-17.
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Dziennikarze tworzą chaos przeciwstawiony ładowi symbolizowanemu przez
rodzinę królewską, ustrój państwowy, prawo itp. Dziennikarze są nieokrzesani,
pozbawieni zasad etycznych, siłą wdzierają się w życie prywatne. Podobnie
jak błaźni dziennikarze brukowi są uważani za nicponi, ludzi zachłannych,
dla których nie liczą się wartości. Angielskie słowo clown pochodzi od
takich wyrazów jak rolnik, chłop, prostak6. Dziennikarze uosabiają swoją postawą
naturę, brak okrzesania. Dziennikarze wytwarzają świat chaosu. Dosłownie
i w przenośni. Najpierw przyczyniają się do śmierci księżnej Diany. Następnie
potęgują chaos swoimi wiadomościami, wywołują społeczny opór przeciwko
postępowaniu królowej Elżbiety II. Chaos wyraża się w składaniu kwiatów pod
pałacem Buckingham, organizowaniu obozów namiotowych, a zwłaszcza
w wypowiedziach dla prasy. Właśnie oglądane cały czas przez rodzinę królewską
telewizyjne reportaże są najlepszym jego dowodem. Jeszcze lepiej obserwujemy
chaos, gdy w filmie widzimy paparazzich jadących na motorach za samochodem
księżnej Diany.
Paparazzi to nie tylko twórcy, ale także ofiary chaosu. Rodzina zabitej księżnej
oskarża dziennikarzy o spowodowanie jej śmierci. Także rodzina królewska wrogo
się do nich odnosi. Taka sama sytuacja pojawia się w przypadku błaznów. Byli oni
nie tylko twórcami, ale także ofiarami i wrogami chaosu.
Błaźni są związani z tricsterem. Tricstera można określić jako „klownowską
postać o merkurycznej zmienności i nieprzewidywalności, na poły zoo-, na poły
antropomorficzną; postać, która jest ucieleśnieniem wszelkich sprzeczności:
zarazem daje i odbiera, tworzy i niszczy, oszukuje i pada ofiarą oszustw. […] Tricster
bywa negatywnym, demonicznym bohaterem, ale też zbawcą ludzkości, a nawet
świętym”7. Można byłoby stwierdzić, że tricster jest jednym z rodzajów błazna, jego
krewnym8.
Moim zdaniem uosobieniem tricstera jest postać nowo wybranego premiera
Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira w filmie „Królowa”. Jest on jakby pośrednikiem
pomiędzy światem ludności Wielkiej Brytanii i światem dworu królewskiego.
Premier próbuje lawirować między tymi dwiema siłami, doprowadzić do ich
porozumienia. Wypracować model, który zarazem pozwoliłby na oddanie hołdu
tragicznie zmarłej księżnej i zachowanie twarzy przez Elżbietę II. Jednocześnie
kontaktuje się z Elżbietą II i udziela wywiadów prasowych dla opinii publicznej.
Doradza królowej i stara się zorganizować właściwy pogrzeb księżnej. Tricsterzy
zawsze znajdują się w sytuacjach przejściowych, trudnych, niejednoznacznych,
które wymagają inteligencji, zaradności9. W takiej właśnie sytuacji jest premier.
W filmie ukazane jest, jak jego partia wygrywa wybory. Blair ma utworzyć rząd.
6
7
8
9
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Jednocześnie zapowiada głębokie reformy mające zmienić Wielką Brytanię.
Śmierć księżnej Diany też pokazuje, że czasy są „niepewne”. Ludzie buntują się
przeciwko rodzinie królewskiej, niektórzy żądają zniesienia monarchii. Dochodzi do
wieców politycznych. Ludzie bardzo dobitnie manifestują swoje antykrólewskie
sympatie. Premier musi wykazać się inteligencją i zaradnością, aby wyjść z tej
tragicznej sytuacji. Swoimi działaniami udowadnia, że jest człowiekiem
doświadczonym, mądrym i przytomnym (choć paradoksalnie dopiero co zdobył
władzę). Zdaje sobie sprawę, że śmierć Diany jest sytuacją wyjątkową, wymagającą
wyjścia poza ramy skostniałego systemu prawnego opartego na precedensach.
Rozumie, że ludność nie zaaprobuje obojętności dworu wobec śmierci księżnej.
Świadczy to nie tylko o jego inteligencji, ale także o doskonałym wyczuciu nastrojów
i potrzeb społeczeństwa. Stwierdzenie, że jest on uosobieniem tricstera, dowodzi,
że w pewnym sensie znajduje się poza dobrem i złem. Jego działanie nie wynika ani
z współczucia dla Diany (choć jakieś współczucie w nim jest, to jednak nie ono jest
najważniejsze), ani z chęci przypodobania się społeczeństwu (w takim celu działają
jednak jego doradcy). On raczej uważa, że kierunek jego postępowania jest jego
obowiązkiem, wynika z nakazu chwili. Postępuje, jak postępuje, bo tak trzeba. Takie
jest zadanie premiera. W pewnym sensie Tony Blair ma swoje własne zasady, inne
niż ma tłum i dwór.
Tony Blair jest niczym grecki Hermes (postać tricsterowska)10. Ma kontakt
z ludźmi, jest ich nauczycielem. Kieruje społecznością. Dąży do jej postępu. Jeszcze
raz trzeba powtórzyć, że Tony Blair jest pośrednikiem pomiędzy ludnością
a dworem. Próbuje uzmysłowić królowej, jakie są nastroje społeczeństwa, jego
oczekiwania. Z kolei opinii publicznej próbuje wykazać swoje poparcie dla
dworu. Tony Blair ma też pewne cechy ludowych bohaterów, choć nie jest to
w filmie zbyt wyraźnie pokazane. Jest przywódcą Partii Pracy, która reprezentuje
poglądy socjalistyczne11. To przeciwnik konserwatyzmu, sztywnych, skostniałych
ceremoniałów. Nie widzi sensu w szukaniu na każdą okoliczność precedensu
w historii. Widać jego popularność wśród społeczeństwa.
Z kolei księżna Diana uosabia w tym filmie Prometeusza, tricsterowską postać
z mitologii greckiej. Tak jak Prometeusz poświęca się dla prostych ludzi, organizując
dla nich akcje charytatywne. Jest dobroczyńcą ludzkości. Potrafiła postawić się
dworowi, tak jak Prometeusz przeciwstawił się bogom. Jej życie kończy się
tragicznie tak jak życie Prometeusza. Według takiej interpretacji dwór jest wrogiem
ludności. Rodzina królewska jest bezdusznym, zimnym tworem, całkowicie
wyzbytym ludzkich uczuć. Nie interesuje jej los prostego człowieka. Ludzie okazują
autentyczny żal po stracie „królowej ludzkich serc”. Widać, że pamięć o niej będzie
bardzo żywa, że ludzie doceniają jej poświęcenie. Dlatego nie mogą się zgodzić na
10
11

Ibidem, s. 34.
H. Zins, Historia Anglii, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009, s. 394-395.
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obojętność dworu wobec śmierci Diany, na brak jej należytego pochówku, brak
honorów.
Moja interpretacja pokazuje, że w filmie „Królowa” znajdują się trzy uosobienia
mitu błazna: wykluczeni błaznowie, tricster i Prometeusz. Wszystkie one
przeciwstawiają się porządkowi reprezentowanemu przez monarchię, dążą do
wolności. Nie ma tutaj znaczenia, że w filmie jest przedstawione społeczeństwo
brytyjskie końca XX wieku. Taka społeczność wszak także może utrzymywać
fenomeny jak społeczeństwa mniej rozwinięte12. Dlatego twórca filmu mógł swoich
bohaterów kreować jako uosobienie mitu błazna.
Film „Królowa” przedstawia także klasyczny motyw kozła ofiarnego. Pojawia
się on w przypadku kryzysu ofiarniczego. Początkowo ludzie są skłóceni
między sobą. Ale następnie wytwarza się wspólnota. Jej członkowie łączą się
w nienawiści do jednej osoby. Każda uraza rozdzielona między rzeszę ludzi, każde
sprzeczne akty nienawiści zostają skierowane tylko przeciwko jednej osobie, która
staje się kozłem ofiarnym. Społeczeństwo w przypadku nieszczęścia wierzy, że ten
stan to wynik działania jednego człowieka, którego łatwo się pozbyć. Ten czyn ma
być dla niego uzdrowieniem13.
Społeczeństwo brytyjskie znajduje się w sytuacji tragicznej. Ginie uwielbiana
przez wszystkich księżna Diana. Ludzie, choć początkowo są skłóceni, łączą się w tej
chwili. Wytwarza się wspólnota. Brytyjczycy początkowo spontanicznie, później już
w bardziej zorganizowany sposób zaczynają się gromadzić w pobliżu pałacu
Buckingham. Składają kwiaty, zapalają znicze. Niektórzy nawet spędzają noc
w tym miejscu. Spontanicznie szukają winnego, wroga. Brat zmarłej księżnej mówi
w telewizji, że za jej śmierć odpowiadają dziennikarze prasy brukowej. Jednak
doradca premiera mówi sam do siebie, że winny jest kto inny. Wszyscy uznają,
że „osobą”, na której mogą wyładować złość, jest dwór, monarchia, rodzina
królewska, a dokładniej królowa. Z czasem ich zarzuty stają się coraz bardziej
absurdalne. Zarzucają królowej już nie tylko obojętność wobec tragedii, ale jej
spowodowanie. Elżbieta II widzi kartę z napisem: „oni mają jej krew na rękach”.
Brytyjczycy żądają publicznego pogrzebu księżnej, opuszczenia flagi do połowy
masztu. Nie zwracają uwagi, że prawo nie przewiduje takich precedensów.
Wzburzenie stopniowo narasta. Gromadzących się ludzi jest coraz więcej,
wypowiedzi stają się coraz ostrzejsze. Ze społeczeństwem współdziałają media,
które potęgują oburzenie na dwór. W działaniu tłumów widać podatność na
demagogię. Społeczeństwo nie zauważa racji królowej i fanatycznie broni księżnej.
Ludność nie widzi innego „winnego” niż dwór. Stopniowo zarzuty wobec monarchii
ukonkretniają się. Społeczeństwo domaga się złożenia ofiary, co symbolicznie
12

M. Sznajderman, Błazen…, op. cit., s. 13.
R. Girard, Kryzys ofiarniczy, przeł. M. Plecińska, J. Pleciński, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór
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wyraża żądanie zniesienia monarchii. W miarę narastania konfliktu ludzie stają się
coraz bardziej jednomyślni, stają się jednolitą masą. Tworzy się wspólnota
Brytyjczyków minus wykluczony dwór. Ludzie atakując kozła ofiarnego, jednoczą się
i w ten sposób ochraniają przed wzajemną przemocą, która jest nieunikniona, a
która wynika z podziałów politycznych, majątkowych, narodowościowych, a nawet
sportowych (konflikty kibiców). Społeczeństwo rozładowuje narastające konflikty,
znów jednoczy się.
Gdy obserwujemy społeczeństwo z zewnątrz, widzimy monolit, gdy
obserwujemy je od wewnątrz, widzimy tylko konflikty. Tylko zewnętrzny punkt
widzenia pozwala zauważyć mechanizmy ataku na kozła ofiarnego14. I taką
koncepcję przyjmuje w swoim filmie Stephen Frears. Nigdy nie obserwujemy
społeczeństwa brytyjskiego od wewnątrz. Bohaterami filmu są członkowie rodziny
królewskiej, rząd i ich współpracownicy, a także rodzina Tony’ego Blaira.
Natomiast zwykli obywatele pojawiają się tylko epizodycznie, nigdy nie występują
więcej niż jeden raz. Są anonimowymi postaciami wypowiadającymi się w kwestii
postawy dworu, anonimowym tłumem, masą. Nigdy nie widzimy ich życia
osobistego, ich wzajemnych kontaktów, które mogą rodzić konflikty. Dostrzegamy
ich podobieństwo – mają podobne poglądy, a nie różnice – wszak nic o nich nie
wiemy. Członkowie społeczeństwa stają się sobowtórami. Jednak różnice nie
znikają, tylko są zamazane i wymieszane15. Reżyser, aby jeszcze bardziej podkreślić
zewnętrzną obserwację społeczeństwa, bardzo często pokazuje nam wypowiedzi
Brytyjczyków w telewizji lub ukazując nagłówki gazet. Obserwujemy ich
w telewizorze lub czytamy ich wypowiedzi w prasie, jesteśmy z drugiej strony, nie
wśród nich. Dlatego jeszcze bardziej wydają się nam zgodni i jednakowi.
Zniszczenie kozła ofiarnego jest dla społeczeństwa uwolnieniem się
od zła. I tak jest rzeczywiście, ale na krótki czas16. Po jakimś czasie
znów musi się pojawić nowy kozioł ofiarny. W filmie „Królowa” ta prawidłowość
jest przedstawiona bardzo dobitnie. W ostatniej sekwencji Elżbieta II rozmawia
z Tonym Blairem. W pewnej momencie mówi mu, że w końcu też spotyka go to,
co ją, a więc niepopularność, ataki społeczeństwa, kryzys zaufania. I rzeczywiście,
społeczeństwo w końcu będzie miało problemy, znów zjednoczy się, będzie szukało
kozła ofiarnego, którym będzie zapewne osoba premiera. Pomijając,
czy będzie on rzeczywiście winien, czy nie, to jednak trzeba będzie zauważyć,
że w jego osobie ludzie będą chcieli znaleźć kozła ofiarnego. Ataki na niego będą
traktowali jako możliwość uleczenia całego społeczeństwa. Jeżeli nawet nie dojdzie
do zamieszek, manifestacji, strajków, to jednak społeczeństwo wyrazi swoją
niechęć do premiera poprzez wybory, badania opinii publicznej itp. Wiadomo,
że ludność jest podatna na wpływy, jest kapryśna. Jednym razem może
14
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solidaryzować się z rządem przeciwko dworowi, innym wystąpić przeciwko rządowi.
Także media zapewne przyłączą się do wyrażania powszechnej niechęci do rządu.
Po przemocy wobec kozła ofiarnego następuje uspokojenie, emocje opadają17.
Tak kończy się fabuła „Królowej”. Elżbieta II występuje przed kamerami. Choć
akcja filmu toczy się w ciągu tygodnia18, to jednak po tym wystąpieniu akcja
przenosi się o kilka miesięcy do przodu. Pozwala nam to odnieść wrażenie,
że zapanował pokój. Musimy wyobrazić sobie, że przez ten dość długi okres nie
wydarzyło się nic niepokojącego. Jednak spadek emocji najlepiej oddaje końcowa
rozmowa Tony’ego Blaira z Elżbietą II. Zanim dochodzi do spotkania, premier
radośnie przybywa do pałacu. Po wymianie zdań na temat wydarzeń związanych ze
śmiercią księżnej Diany Tony Blair i królowa przechodzą do bieżących spraw.
W filmie bardzo wyraźnie widać wszystkie aspekty kryzysu ofiarniczego,
a więc jego narastanie, szukanie kozła ofiarnego, zjednoczenie, kulminację,
a w końcu opadanie emocji. Zjawisko bardzo charakterystyczne w dziejach bardzo
wyraźnie występuje w powyższym filmie.
Wydarzenia przedstawione w filmie „Królowa” w pewnym sensie są
uosobieniem karnawału, a dokładniej „świata na opak”. W „pewnym sensie”, gdyż
zachowania tłumów są związane ze śmiercią Diany, a karnawał nie miał być
obchodzony w związku z pogrzebami. Było to raczej wydarzenie radosne, związane
ze śmiechem19. „Świat na opak” stawia „wszystko na głowie”. Społeczne fenomeny
otrzymują karnawałową definicję przez przyporządkowanie temu, co jest ich
przeciwieństwem, zgodnie z którym się je mierzy i relatywizuje20.
Wydarzenia ukazane w filmie są zorganizowane przez społeczeństwo
brytyjskie, a więc przez prostych ludzi. Już to nasuwa związki z karnawałem,
w którym choć brały udział wszystkie warstwy społeczne, to jednak był on świętem
ludowym (pomimo że w czasie jego trwania różnice hierarchiczne były zniesione)21.
Ludność Wielkiej Brytanii w czasie żałoby jednoczy się. Znikają wszelkie podziały,
także hierarchiczne. Jak pisałem wyżej, taka sama sytuacja miała miejsce w czasie
karnawału22. Można byłoby napisać, że ten aspekt ludzkiej solidarności,
egalitaryzmu wyrażający się w postawie tłumów opłakujących księżnę Dianę,
17

Ibidem, s. 309.
W rzeczywistości Partia Pracy wygrała wybory w maju 1997 r. (H. Zins, Historia Anglii …, op. cit., s. 394), kilka
miesięcy przed śmiercią księżnej Diany (31 sierpnia 1997 r.) (Diana, księżna Walii, [w:] Brytannica. Edycja polska,
tom 9 De – Du, Generalny Koordynator Projektu K. Grzesiak, Wydawnictwo KURPISZ, Poznań 1999, s. 153). Jednak
w filmie przedstawione jest, że odebranie pozwolenia na stworzenie rządu przez zwycięzcę wyborów – Blaira
i śmierć Diany następują tego samego dnia. Oprócz zakończenia poza tygodniowy czas akcji filmu wykracza także
prolog filmu (malowanie obrazu Królowej).
19 M. M. Bachtin, Ludowe formy świąt karnawałowych, przeł. A. Goreń, A. Goreń, [w:] Antropologia..., op. cit., s.
373-376, 380.
20 Ibidem, s. 378; N. Schindler, Aspekty historyczno-antropologicznej teorii karnawału, przeł. B. Ostrowska, [w:]
Antropologia..., op. cit., s. 396.
21 M. M. Bachtin, Ludowe formy…, op. cit., s. 375-378, 380-381.
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to jednak nie ten sam egalitaryzm, jaki miał miejsce w czasach prawdziwego
karnawału, gdyż zacieranie różnic hierarchicznych nie może mieć miejsca
w społeczeństwie, w którym ich nie ma, a więc w społeczeństwie brytyjskim końca
XX w. Nie odpowiada to jednak rzeczywistości, gdyż właśnie ten naród (jako jedyny
w Europie) w znacznej mierze pozostał społeczeństwem z podziałami stanowymi23.
Bardzo dobitnie dążenie do zlikwidowania podziałów ukazuje żądanie tłumów, aby
królowa wyszła ze swojej siedziby do nich, aby oddać hołd księżnej. Wiadomo było,
że królowa nigdy nie podejmowała takich gestów w przypadku czyjejś śmierci.
Społeczeństwo chce, aby królowa przyłączyła się do nich, bez względu na dzielące
ich różnice, także stanowe.
Bardzo ważne jest, że w pogrzebie Diany biorą udział nie ważne osobistości,
ale ludzie show-biznesu. W tej uroczystości uczestniczą Tom Cruise, Tom Hanks
i Steven Spielberg. Jednak najważniejszy jest mający śpiewać na uroczystości
piosenkarz Elton John, który jako homoseksualista jest najlepszym symbolem
„świata na opak”. Udział tych osób, a zwłaszcza tej ostatniej, budzi silną
dezaprobatę księcia Filipa, przedstawiciela oficjalnego ustroju i wyznawcy bardzo
silnego konserwatyzmu. Społeczeństwo brytyjskie swoją akcją chce naśladować
albo zastąpić oficjalną ceremonię pogrzebową, czy może honory, których nie
podejmuje się dwór. Jest to więc reakcja na obojętność monarchini, replika działań,
które zdaniem społeczeństwa powinna podjąć królowa. Jak wyżej napisano, ludność
składa kwiaty pod pałacem Buckingham, pali tam znicze. Niektórzy koczują w tym
miejscu, chcąc tym sposobem pełnić „wartę” przed tym symbolicznym miejscem.
To działanie uwidacznia logikę „świata na opak”. Karnawał i inne widowiska
(komiczne) czy obrzędy były ludowo-jarmarcznym odpowiednikiem oficjalnych
świąt24.
Warto także zwrócić uwagę, że działania mające na celu uczczenie księżnej to
działania (początkowo) całkowicie niezorganizowane, podjęte przez społeczeństwo
spontanicznie, bez odgórnego kierownictwa, a już na pewno nakazów. Ludzie
manifestują swoje przywiązanie do Diany wyłącznie z własnych przekonań
i współczucia dla niej. Karnawał także nie był świętem wprowadzonym odgórnie.
Rozwijał się stopniowo przez wieki z inicjatywy ludności25.
Dla społeczeństwa brytyjskiego Diana, choć nie jest królową (i nie mogłaby nią
zostać w przyszłości), to jednak jest traktowana jako symboliczna monarchini –
ukute przez Brytyjczyków określenie „królowa ludzkich serc”26 dowodzi, że księżna,
choć w innym sensie, to jednak władczyni. Osoba, która swoją „władzę” opiera na
uczuciach, autorytecie, a nie na ustroju, prawach i tradycji. Diana jest jakby
23

Kultura brytyjska. Kim są Brytyjczycy? Jacy oni są?, http://www.justlanded.com/polski/Wielka-Brytania/
Artykuly/Kultura/Kultura-brytyjska, (11.02.2013)
24 M. M. Bachtin, Ludowe…, op. cit., s. 378, 373.
25 W. Mezger, Obyczaje karnawałowe i filozofia błazeństwa, przeł. W. Dudzik, [w:] Antropologia ..., op. cit., s. 386.
26 Diana…, op. cit., s. 153.
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sobowtórem Elżbiety II. Obydwie są kobietami, obydwie na swój sposób „panują”
nad ludem (choć w przypadku Diany jest to raczej symboliczne). Obydwie stawiają
sobie cele, które chcą wykonywać, a które są służbą wobec narodu. Podobieństwo
tego tworzenia alternatywnej monarchii do karnawału polega na tym, że także
w karnawale wybierano króla i królową śmiechu. Również w czasie innych świąt
wybierano efemerycznych monarchów27. To działanie to charakterystyczny „świat
na opak”.
Jednak trzeba przyznać, że Diana i Elżbieta II miały inne wyobrażenie na temat
działalności publicznej (w przypadku Diany możemy je tylko rekonstruować na
podstawie wypowiedzi jej bliskich). Królowa uważała, że cierpieć należy
w samotności, bez udziału tłumów-widzów. Smutek powinien być sprawą osobistą,
a nie publicznym przedstawieniem. Dlatego odżegnuje się od publicznego
okazywania żałoby po śmierci Diany. Z kolei księżna (według słów księcia Filipa)
swoje dobroć i współczucie dla innych okazywała tylko przed kamerami. Robiła
to na pokaz, a w rzeczywistości była kimś innym. Postawy królowej i Diany można
ująć na tle typologizacji zabaw i gier przedstawionej przez Rogera Caillois. Wyróżnił
on „mimicry”, czyli „oderwanie się od rzeczywistości”, „naśladowanie jakiejś innej
rzeczywistości”. W jej przypadku jednostka „udaje, iż wierzy, jakoby była kimś
innym, pozwala to sobie wmówić lub usiłuje wmówić otoczeniu”. Jednak „mimicry”
nie oznacza, że ktoś stara się przekonać obserwatorów, że naprawdę jest kimś
innym28. W przypadku Elżbiety II nie bierze ona udziału w „mimicry”, gdyż nie udaje
kogoś innego, w ogóle odmawia udziału w widowiskach, publicznym opłakiwaniu
Diany. Z kolei księżna także nie brała udziału w „mimicry”, bo choć (ponoć)
uczestniczyła w skierowanych do mediów akcjach-widowiskach jako „aktorka”, to
jednak chciała wmówić widzom, że naprawdę jest osobą z tych przedstawień (a nie
tylko ją udaje), a więc osobą wyjątkowo dobrą (którą podobno nie była).
Ludzie opłakujący Dianę nie odgrywają żadnego z góry przyjętego scenariusza.
To jest forma ich autentycznego życia, przeżywanego naprawdę. Ich prawdziwe
uczucia i emocje. Taka sama sytuacja miała miejsce w czasie karnawału29.
Społeczeństwo brytyjskie poprzez swoją akcję w obronie Diany wyraża swoje
rewolucyjne nastroje. Ludzie chcą się przeciwstawić oficjalnemu ustrojowi
reprezentowanemu przez dwór. Ale przeciwstawiają się także dotychczasowej
tradycji, która nie uwzględniała honorów dla Diany, nie będącej w chwili śmierci
członkiem rodziny królewskiej. W filmie najlepiej ta sytuacja przedstawia się
w chwili, gdy zostają upublicznione dane, z których wynika, że 25% społeczeństwa
chce zniesienia monarchii, o czym pisałem wyżej. Ludność brytyjska (a także rząd
Tony’ego Blaira) zwraca się do przyszłości (wybrany przez nią premier chce reform)
27
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w przeciwieństwie do dworu, który opiera się na przeszłości (przesadne szukanie
precedensów w historii dla każdej oficjalnej uroczystości, władza królewska
przekazywana od pokoleń). Monarchia i jej urzędnicy poprzez swoją postawę
i działania sankcjonują i umacniają dotychczasowy ustrój, przeciwdziałając
zmianom, w przeciwieństwie do społeczeństwa. Także w czasie karnawału ludzie
chwilowo uwalniali się od istniejącego ustroju zwracającego się do przeszłości30.
Tłumy Brytyjczyków w trakcie swojej żałoby szukają wroga31. Swojego
przeciwnika upatrują w dworze. Tutaj można zauważyć dwie przyczyny wrogości
Brytyjczyków wobec niego. Po pierwsze dwór to instytucja obca, stara, odizolowana
od społeczeństwa. Po drugie Brytyjczycy nie aprobują bierności rodziny królewskiej
wobec żałoby po śmierci Diany. Żądają aktywności, współuczestnictwa. Nie chcą,
aby dwór był tylko widzem spontanicznych uroczystości. Taka sama sytuacja
panowała w czasie karnawału. Jego uczestnicy wyśmiewali obcych – Turków,
Murzynów i Żydów. W przypadku tych ostatnich dochodziło nawet do fizycznych
ataków. W późniejszym okresie istnienia karnawału atakowano także kleryków. W
czasie jego trwania nie znano sceny, więc nie aprobowano widzów. I z tego powodu
zwracano się przeciwko osobom, które nie przyłączyły się do zabawy32.
Wyraźnie widać, że zachowania i nastroje tłumów po śmierci Diany wyrażają
chęć odnowy, odrodzenia, stworzenia nowego społeczeństwa. Po raz pierwszy idee
te ujawniają się w momencie zwycięstwa partii Tony'ego Blaira w wyborach.
Zapowiada on radykalne reformy (jak napisałem już wyżej). Społeczeństwo przy
pogrzebie Diany chce zmiany dotychczasowej tradycji. Brytyjczycy uzyskują w tej
kwestii zwycięstwo. Doprowadzają do powstania nowych zasad pogrzebowych
dworu. Po wystąpieniu królowej w zachowaniu jej, premiera i innych Brytyjczyków
można zauważyć wyraźne zmiany na lepsze (są weselsi, bardziej komunikatywni
itd.). Także karnawał odbijał odrodzenie i odnowienie całego świata. W jego trakcie
życie rozgrywało swoje odrodzenie i odnowienie na lepszych zasadach33.
Zagadnienia związane z karnawałem to kolejny aspekt antropologii
widowisk widoczny w filmie „Królowa”. Choć okoliczności pokazane w filmie
są inne niż w tym ludowym święcie, to jednak jest wiele wspólnych cech ukazanego
zachowania Brytyjczyków i karnawału, a szczególnie „świata na opak”.
Społeczeństwo przeciwstawia się dworowi i związanej z nim tradycji, organizując
własne opozycyjne święto.
W filmie „Królowa” pojawiają się trzy aspekty związane z antropologią
widowisk. Są to: zagadnienia związane z postacią błazna, kryzysem ofiarniczym
i kozłem ofiarnym; oraz z karnawałem i „światem na opak”. W działaniach
30
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32 W. Mezger, Obyczaje karnawałowe…, op. cit., s. 392; N. Schindler, Aspekty historyczno-antropologicznej…,
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społeczeństwa związanych z czczeniem pamięci Diany można znaleźć mechanizmy
szukania kozła ofiarnego, na którym można byłoby wyładować agresję. Jest nim
monarchia. Czczenie pamięci Diany to specyficzna forma działań karnawałowych.
W tych dwóch ostatnich aspektach ważna jest ludność Wielkiej Brytanii jednocząca
się i walcząca z konserwatywnym porządkiem, szukająca kozła ofiarnego.
We wszystkich trzech aspektach wytwarza się chaos, kryzys, alternatywny świat,
konkurencyjna ceremonia. Szukanie wśród bohaterów uosobienia błazna nie
dotyczy społeczeństwa tylko dziennikarzy, premiera i Diany. Natomiast
w przypadku kryzysu ofiarniczego i swoistego karnawału liczy się ludność, jej
specyficzna akcja, spontaniczność itp. Bohaterowie są różni, w pewnych
przypadkach zbiorowi, w innych indywidualni. Film „Królowa” to świetny materiał
na szukanie mechanizmów związanych z antropologią widowisk.
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W styczniu 2019 roku ukazała się na polskim rynku wydawniczym książka
autorstwa Jolanty Chwastyk-Kowalczyk pt. Londyński „Nowy Czas” na początku XXI
wieku. Tym razem badaczka działalności wydawniczo-prasowej polskiej emigracji
w Zjednoczonym Królestwie skoncentrowała się na „Nowym Czasie”. Uzasadniając
wybór tego czasopisma do szczegółowych badań prasoznawczych, stwierdziła:
„z uwagi na wielość inicjatyw wydawniczych, z których część operuje populistyczną retoryką,
specjalizującą się w uproszczonym (by nie powiedzieć trywialnym) opisie polskiej emigracji czyniąc
z sensacji i emocji podstawowy środek ekspresji dziennikarskiej […] autorka skupiła się tylko
na wybranym opiniotwórczym tytule nowej fali emigracji lat 80. XX –Nowym Czasie”2.

Warto w tym miejscu dodać, że z wcześniejszych ustaleń badaczki wynika,
że w 2016 roku na Wyspach Brytyjskich ukazywało się 358 polskich czasopism
wydawanych i redagowanych przez Polaków. Wszystkim założycielom
przyświecała, zdaniem autorki, wspólna misja, którą było informowanie
o zdarzeniach z kraju i ze świata oraz, a właściwie przede wszystkim, tworzenie
wspólnoty polskiej społeczności na emigracji. Wydawane czasopisma i gazety
pełniły zatem funkcję informacyjną i integrującą polską społeczność na obczyźnie.
We wstępie J. Chwastyk-Kowalczyk precyzyjnie wyjaśniła, z jakich powodów
traktuje działalność wydawniczą polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii jako
przedłużenie polskiego systemu medialnego. Po pierwsze, analizując rozwój
polskich samoistnych tytułów prasowych oraz portali internetowych stwierdziła
1

Data złożenia tekstu do Redakcji „MiS”: 30.06.2019 r.; data zatwierdzenia tekstu do druku: 11.07.2019 r.
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Nowy Czas” na początku XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, Kielce 2019, s. 14.
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„należy pamiętać, że przy całym dynamizmie rozwoju […] wszystkie te działania nie wpisują się
w brytyjski system medialny. Polskie media w Wielkiej Brytanii mają bowiem nikły zasięg
oddziaływania. Ich zasadniczą wadą jest skierowanie do zamkniętego środowiska, które nie może
wyzwolić się z polskich klimatów”3.

Po drugie, za takim podejściem metodologicznym przemawiał znikomy wpływ
wydawanych periodyków na opinię publiczną rdzennych obywateli. Po trzecie,
mimo że pojawiały się na brytyjskim rynku medialnym portale internetowe
tworzone przez Polaków w języku angielskim, były one zjawiskiem marginalnym
w skali brytyjskiej, jednak zdaniem autorki „nie do przecenienia w obszarze
polskim”4. Po czwarte, firma z niemieckim kapitałem, Ringier Axel Springer
działająca na rodzimym rynku prasowym, zaoferowała w 2008 roku polskojęzyczne
tygodniki „Fakt for Great Britain” oraz „Fakt for Ireland” w nakładzie około
300 tys. egz. Dla J. Chwastyk-Kowalczyk produkcja wydawnicza zarówno pokolenia
„niezłomnych”, jak i nowej fali emigracji lat 80. XX w. stanowi przedłużenie
polskiego systemu medialnego.
Zebrany materiał autorka zaprezentowała na łamach pięciu rozdziałów, które
uzupełnia bogata bibliografia, indeks nazwisk, aneks z kolejnymi winietami
„Nowego Czasu” oraz streszczenie w języku angielskim.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym Geneza „Nowego Czasu”. Cechy
formalno-wydawnicze J. Chwastyk-Kowalczyk przybliżyła czytelnikom okoliczności
powstania
pisma.
Szczegółowo
zaprezentowała
sylwetki
właścicieli
i współpracowników periodyku. W sumie tę grupę tworzyły 34 osoby.
Zaprezentowała także wynik badań związanych z cechami formalnymi „Nowego
Czasu”, czyli jego periodyczność, objętość, format, nakład, miejsce druku, krąg
odbiorców, sposoby dystrybucji oraz finansowanie pisma.
Publicystyka czasopisma to tytuł drugiego rozdziału, w którym autorka skupiła
uwagę na problematyce podejmowanej w artykułach publicystycznych zwłaszcza
Krystyny Cywińskiej, przedstawicielki emigracji pokolenia „niezłomnych” oraz
Grzegorza Małkiewicza, reprezentanta emigracji nowej fali. Zawartość rozdziału
uzupełniły ustalenia dotyczące kampanii społecznych prowadzonych przez
redakcję, które niejednokrotnie odsłaniały kulisy funkcjonowania tego środowiska.
Do najważniejszych należały: Sprzedaż Fawley Court, Ognisko Polskie w Londynie,
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie i Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów.
Rozdział trzeci pt. Kultura artystyczna na łamach „Nowego Czasu” rozpoczyna
fragment dotyczący działalności public relations redakcji w budowie długofalowej
komunikacji z czytelnikami, czego przykładem jest „ARTeriata”. Autorka uwypukliła
wszystkie podejmowane w latach 2009-2013 inicjatywy poza redakcyjne

3
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odbywające się właśnie w ramach „ARTeriaty”. Z lektury tego rozdziału książki
wynika, że te międzypokoleniowe spotkania artystów zajmujących się różnymi
dziedzinami sztuki, prezentujących swoje dokonania twórcze, miały poza
integrowaniem środowiska uzmysłowić Brytyjczykom, że nowi przybysze „wnoszą
niezaprzeczalną wartość do życia miasta”5. Dalszą konstrukcję tego rozdziału
wyznaczył zebrany materiał poruszający zagadnienia z zakresu plastyki, muzyki,
teatru, filmu i fotografii.
Życie literackie to tytuł czwartego rozdziału, w którym J. Chwastyk-Kowalczyk
zaprezentowała tematykę traktującą o szeroko rozumianej literaturze. Przybliżyła
sylwetki pisarzy zarówno polskich, jak i obcych, szczegółowo omówiła konkursy,
które oferował czytelnikom „Nowy Czas”. Podjęła także zagadnienia związane
z nagrodami literackimi oraz Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie
i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich za Granicą. Ponieważ czasopismo adresowano
do wykształconego czytelnika, redakcja zamieszczała na jego łamach także recenzje
książek, które polecała swoim odbiorcom. J. Chwastyk-Kowalczyk stwierdziła,
że dobór prezentowanych publikacji dobitnie wskazywał na linię programowopolityczną redakcji.
Swoje rozważania autorka kończy na kwestiach dotyczących edukacji na łamach
„Nowego Czasu”, które poświęciła dwóm zagadnieniom. Pierwsze z nich to szeroko
rozumiana oświata, a drugie to szkolnictwo wyższe.
Książkę pt. Londyński „Nowy Czas” w XXI wieku czytałam z dużym
zainteresowaniem, gdyż jest napisana ze znawstwem tematu, a przedstawione
na jej łamach fakty precyzyjnie udokumentowane. Wyłania się z niej obraz
„Nowego Czasu” jako czasopisma tzw. emigracji solidarnościowej, które jest
otwarte na współpracę zarówno z emigracją pokolenia „niezłomnych”, jak i tych,
którzy osiedlili się na wyspach w XXI wieku. Miałam ponadto wrażenie, że czytam
o moich znajomych i przyjaciołach, którzy wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie
po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Niektórzy z nich byli lub są nadal
zaangażowani w działalność medialną, szczególnie w Londynie. Niewątpliwie jest to
pozycja obowiązkowa dla wszystkich interesujących się nie tylko polskim systemem
medialnym, ale także polską kulturą i sztuką. A może przede wszystkim życiem
Polaków na obczyźnie.
Wartość merytoryczną publikacji podnosi bogata bibliografia, którą tworzą
materiały źródłowe, opracowania oraz liczne artykuły prasowe z prywatnego
archiwum autorki.

5

Ibidem, s. 115.
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Tryb recenzowania
Informacje ogólne
„Media i Społeczeństwo” jest czasopismem naukowym Wydziału
Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii
Techniczno-Humanistycznej 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 traktuje nadesłanie materiału do publikacji w piśmie „Media
i Społeczeństwo” jako równoznaczne z deklaracją jego 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 zgodnie
z zasadami ‘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
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.
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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, przykładowo 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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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
FORMULARZ RECENZJI ARTYKUŁU

Tytuł artykułu:

Kod artykułu:
1.Typ artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
a) PRZEGLĄDOWY
b)EMPIRYCZNY

c) INNY

2.Ocena zgłoszonego artykułu (proszę podkreślić właściwą odpowiedź):
- czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy artykuł 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 artykuł 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 bibliograficznych sporządzone są zgodnie z wymogami pisma?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
- czy język artykułu wymaga korekty?
a) TAK
b) NIE
c) CZĘŚCIOWO
3.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 wymaga wprowadzenia istotnych zmian i ponownej recenzji
e) artykuł nie nadaje się do publikacji
4. 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.
5.Recenzent:
Imię i nazwisko:
Adres miejsca pracy lub zamieszkania:
Data:

Podpis recenzenta:

241

ISSN: 2083-5701
e-ISSN: 2545-2568
GICID: 71.0000.1500.1589

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIOZNAWSTWO  KOMUNIKOLOGIA  SEMIOLOGIA  SOCJOLOGIA MEDIÓW  MEDIA A PEDAGOGIKA

Nr 10/2019

Zasady przygotowania tekstów do druku
Adres redakcji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, bud. B, pok. 305
Sekretariat Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem
„Media i Społeczeństwo”, email: 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 przedstawionymi poniżej wytycznymi edytorskimi dla pisma „Media
i Społeczeństwo”. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować
odrzucenie artykułu.
* Artykuł nie powinien przekraczać objętościowo 15 znormalizowanych stron
formatu A4 (około 1800 znaków na stronę).
* Poza imieniem i nazwiskiem, afiliacją oraz adresem e-mailowym obowiązkowe
jest wskazanie indywidualnego numeru ORCID autora.
* Tekst winien zawierać dwa streszczenia:
1) 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;
2) umieszczone na końcu tekstu Summary poprzedzone tytułem artykułu w jęz.
angielskim wraz ze słowami kluczowymi (Keywords, 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
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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 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 inspiracji tekstu, 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 cudzysłowu. 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’), stosujemy je 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.
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* 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.

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: Ibidem oraz numery stron po przecinku. Jeżeli ponownie odwołujemy się
do pozycji już wcześniej cytowanej, ale nie bezpośrednio po przypisie bieżącym,
należy powtórzyć początkowe elementy opisu, tj. dane autora i początek tytułu,
następnie dać trzykropek, op. cit. oraz numery stron po przecinku.
Rodzaje przypisów:
Książka
– podajemy inicjał imienia autora i nazwisko, po przecinku tytuł kursywą,
wydawnictwo, miejsce i rok wydania, wykorzystane strony. Wydanie inne niż
pierwsze zaznaczamy (np. wyd. 2). Przykład: J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 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, Spectatorin spectaculum. Ukryte osobowości programów
telewizyjnych TVP1,TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze”, 2010, nr 1, s. 14-41.
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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 wydawnictwo, 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.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2003, s. 60-64.
Prace zbiorowe
– podajemy inicjał(y) imienia/imion i nazwisk(a) redaktorów, po przecinku skrót
(red.) w nawiasie, dalej po przecinku tytuł tomu kursywą oraz wydawnictwo,
miejsce i rok wydania, następnie wykorzystane strony. Przykład: A. Duszak,
N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do
komunikacji społecznej, Wydawnictwo UNIVERSITAS, 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 wydawnictwo, miejsce i rok wydania, dalej strony.
Przykład: M. Fuszara i in., Współpraca czy konflikt?, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 258-270.
– 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, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania oraz strony. Przykład: T. F. Heatherton i in. (red.), Społeczna
psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 28-30.
Tłumaczenia z języków obcych
– zasady przytaczania publikacji stanowiących tłumaczenia z języków obcych
są takie same jak powyższe, należy jednak podać nazwisko tłumacza.
Przykład: D. Howarth, Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2008, s. 11-17.
Pozycje internetowe
– zasady przytaczania pozycji internetowych są takie same jak powyższe, należy
jednak podać 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
1.
2.
3.
4.
5.

dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk – Uniwersytet w Grazu
prof. dr hab. Ewa Bobrowska – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
prof. dr hab. Jacek Dąbała – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska – Uniwersytet Jana
Kochanowskiego
6. dr hab. Ryszard Filas – Uniwersytet Jagielloński
7. dr Lana Hudecek – Uniwersytet Języka Chorwackiego i Lingwistyki
8. prof. UO dr hab. Robert Geisler – Uniwersytet Opolski
9. dr Anna Jupowicz-Ginalska – Uniwersytet Warszawski
10. prof. dr hab. Piotr Lewiński – Uniwersytet Wrocławski
11. prof. dr hab. Iwona Loewe – Uniwersytet Śląski
12. prof. UG dr hab. Monika Mazurek-Janasik – Uniwersytet Gdański
13. Prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech – Szkoła Główna Handlowa
14. dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
15. prof. dr hab. Adam Regiewicz – Akademia im. Jana Długosza
16. dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski
17. prof. dr hab. Katarzyna Skowronek – Polska Akademia Nauk
18. prof. dr hab. Jacek Warchala – Uniwersytet Śląski
19. prof. dr hab. Maria Wojtak – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
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Deklaracja o wersji pierwotnej (referencyjnej)
czasopisma „Media i Społeczeństwo”
Komitet Redakcyjny czasopisma „Media i Społeczeństwo” uznaje jego wersję
elektroniczną za wersję pierwotną (referencyjną).
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